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ΛΟΓΟΙ μη αποδοχής της μαθητείας και ΠΡΟΣΑΕΙ για το 4ο έτος 
ειδίκευσης των ΕΠΑΛ 

 

Α) Διάκριςη Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ 

 
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, έλα από ηα πάγηα αηηήκαηα ηεο ΟΙΚΔ, ην νπνίν γηα πξώηε θνξά 

εκθαλίζηεθε ζην ππόκλεκα ηεο 27/11/2006 (σο αίηεκα κεηαβαηηθνύ ραξαθηήξα), αθνξά 
ηελ έληαμε ζην Επαγγεικαηηθό Λύθεην όισλ εθείλσλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ 
αληίζηνηρεο ζρνιέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αλ θάπνηνο ζειήζεη λα 
θαηαλνήζεη ηελ νξζόηεηα ή όρη απηνύ ηνπ αηηήκαηνο, ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ην ζέκα 
ζεσξεηηθά, θάλνληαο αξρηθά κηα απνζαθήληζε ησλ ζπρλά ζπγρεόκελσλ κεηαμύ ηνπο όξσλ 
«επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε» θαη «επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε» θαη αθνινύζσο 
ιεηηνπξγώληαο ζπλδπαζηηθά λα εμάγεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα.   

Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζύκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη: «…ε 
ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλωκέλε δηαδηθαζία πνπ απνβιέπεη ζηε κεηάδνζε ζεωξεηηθώλ 
γλώζεωλ θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήηωλ κε ζκοπό να πποεηοιμάζει ηοςρ 
εκπαιδεςόμενοςρ για ηην άζκηζη ζςγκεκπιμένος επαγγέλμαηορ, ζπγρξόλωο όκωο 
ηνπο πξνζθέξεη πξόζζεηεο γεληθέο γλώζεηο θαη έηζη ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία γηα 
επαγγελμαηική ανέλιξη θαη πξόζβαζε ζε αλώηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο». Δπηπιένλ ζην 
γισζζάξην ηνπ CEDEFOP, (Δπξσπατθνύ Θέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο 
Θαηάξηηζεο): «…ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηε δεύηεξε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνλ 
θύθιν πνπ αθνινπζεί ηελ ππνρξεωηηθή εθπαίδεπζε, ζαλ όξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
δειώζεη ηελ εθπαίδεπζε πνπ πξνεηνηκάδεη γηα επαγγέικαηα πνπ δελ είλαη ηερληθά, όπωο ηα 
γεωξγν-θηελνηξνθηθά, νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο, θνηλωληθώλ ππεξεζηώλ, θηι». Ζ 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε είλαη «…ηο ημήμα εκείνο ηηρ επαγγελμαηικήρ 
εκπαίδεςζηρ, πνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή νξγαλωκέλε δηαδηθαζία απόθηεζεο 
εμεηδηθεπκέλωλ επαγγεικαηηθώλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο, ρωξίο δηέμνδν ζε πεξαηηέξω ζπνπδέο αιιά κε άκεζν 
ζηόρν ηελ έμνδν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο...».  

Δπηπιένλ ζην γισζζάξην ηνπ CEDEFOP: «…η επαγγελμαηική καηάπηιζη αποηελεί 

μέπορ ηηρ επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ πνπ παξέρεη ηηο εηδηθέο επαγγεικαηηθέο 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο κε ηηο νπνίεο νινθιεξώλεηαη ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ, θαη ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν επαγγεικαηηθήο επηκόξθωζεο...». 

[ΠΖΓΖ: Cedefop (2008c). Terminology of European education and training policy: 

Quality in education and training / a selection of 100 key terms. Luxembourg: 

Publications Office]. 

Σέινο ζύκθσλα κε ην Λ. 3475/2006, άξζξν 1, «πεξί νξγάλωζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άιιωλ δηαηάμεωλ» ζθνπόο ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο «είλαη ν ζπλδπαζκόο ηεο γεληθήο παηδείαο 
(λ.1566/1985) κε ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή γλώζε έηζη ώζηε νη απόθνηηνη λα είλαη ηθαλνί 
λα απαζρνιεζνύλ κε επηηπρία ζε νξηζκέλν επάγγεικα ή λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 
ζηελ επόκελε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα».  



Από ηα πην πάλσ ζπλάγεηαη πσο ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε δελ ζηνρεύεη ζηελ παξνρή 
επξύηεξσλ γλώζεσλ θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο -γεγνλόο πνπ απνηειεί έλα από ηνπο ζηόρνπο 
ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο- αιιά πεξηνξίδεηαη ζε παξνρή θαζαξά εμεηδηθεπκέλσλ 
γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζρεδηαζκέλε θαζώο θαίλεηαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη όρη γηα καζεηέο.   

Β) Η χρήςη του όρου «Μαθητεία» 

1. Θα ππελζπκίζνπκε όηη έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ιπθείνπ είλαη 
κέζα από ηελ ηαπηόρξνλε αλάπηπμε γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ λα εμαζθαιίζεη 
ζηνλ απόθνηηό ηνπ θνηλσληθή θαηαμίσζε, ζηαζεξή εξγαζία θαη δπλαηόηεηεο αλέιημεο. ηηο 
ειηθίεο απηέο νη καζεηέο/ηξηεο απνδέρνληαη ηα θαηλνύξηα καζεζηαθά αληηθείκελα ή ηηο λέεο 
εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο γηαηί είλαη εύπιαζηνη, απνθηώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν έλα επξύ 
θάζκα, ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ θαη αλάιπζεο πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ λα 
θαηαλνήζνπλ ην πεδίν εξγαζίαο ή ζπνπδήο ηνπο θαη λα εθαξκόζνπλ ηα όζα έκαζαλ ζε έλα 
γεληθό πιαίζην.  

2. Ζ ρξήζε ηνπ όξνπ ηεο «καζεηείαο» ζην ΔΠΑΙ πξέπεη λα απνθεπρζεί δηόηη 
ζύκθσλα κε ην Επξσπατθό Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Επαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο (Cedefop) ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ ηεο καζεηείαο 
αλαθέξεηαη όηη: «νη καζεηεπόκελνη ππάγνληαη ζε θαζεζηώο ππαιιήινπ θαη ακείβνληαη 
γηα ηελ εξγαζία ηνπο, αιιά θαη όηη ππό ηδαληθέο ζπλζήθεο, βαζίδνληαη ζε ζύκβαζε ή 
επίζεκε ζπκθωλία κεηαμύ ηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ καζεηεπόκελνπ, αιιά ελίνηε βαζίδνληαη 
θαη ζε ζύκβαζε κε ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα». Είλαη θαλεξό όηη αλ ιεηηνπξγήζεη έηζη ε 
εθπαίδεπζε ν καζεηήο δελ ζα αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο καζεηήο αιιά σο 
εξγαδόκελνο. Οη απαηηήζεηο αιιάδνπλ θαη πιένλ ν νξγαληζκόο (δεκόζηνο ή ηδησηηθόο) ζα 
ζπκπεξηιακβάλεη ην καζεηή ζην εξγαηηθό ηνπ δπλακηθό.  Ζ καζεηεία ζα κπνξνύζε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηελ θαηάξηηζε, επαλαθαξηάξηηζε, κεηεθπαίδεπζε ή 
επαλεθπαίδεπζε αλέξγσλ κε ζηόρν ηελ έληαμή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη 
θπζηθά ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν. 

Χο εθ ηνύηνπ, είλαη πξνηηκόηεξνο ν όξνο «πξαθηηθή άζθεζε» ζε ζρέζε κε ηνλ όξν 
«καζεηεία», δηόηη κόλν κέζα από ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζα δηαζθαιηζηεί ε πιεξέζηεξε 
θαη θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ, εάλ ζέινπκε 
πξαγκαηηθά νη καζεηέο/ηξηεο λα επηηεινύλ ζην ηέινο ησλ ζπνπδώλ ηνπο απηόλνκα, πνηνηηθά 
θαη πνζνηηθά εξγαζίεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν εξγαζίαο ή ζπνπδήο πνπ απαηηεί 
επαγγεικαηηθή επάξθεηα. 

3. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεηείαο, ηελ επνπηεία ηελ έρεη ν ρώξνο ππνδνρήο 
(νξγαληζκόο δεκόζηνο ή ηδησηηθόο) ν νπνίνο πξσηίζησο, όπσο είλαη ινγηθό, ελδηαθέξεηαη 
γηα ηελ θάιπςε ησλ δηθώλ ηνπ αλαγθώλ θαη πξνηεξαηνηήησλ (πώο ζα θαιπθζνύλ θελά ζηελ 
θαζεκεξηλή ηνπ ιεηηνπξγία, πσο ζα βγεη θέξδνο από ηελ ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα, θηι) θαη 
δεπηεξεπόλησο λα θάλεη ηε δηαζύλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε.  Ζ θαηάιιειε 
ζύλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο είλαη κηα δύζθνιε ππόζεζε, γηα ηνλ εξγαδόκελν ηνπ 
νξγαληζκνύ δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ. Αληίζεηα, απηό είλαη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. ε θάζε πεξίπησζε όηαλ 
πξόθεηηαη γηα δηαζύλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεζκνύ κε ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο 
(δεκόζην θαη ηδησηηθό) ζα πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη λα γίλεηαη 
κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα σθειείηαη πξώηα ν καζεηήο θαη κεζν-καθξνπξόζεζκα ην 
θνηλσληθό ζύλνιν.   

4. Ζ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηα εξγαζηήξηα ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο ζεσξεηηθέο 
γλώζεηο θαη λα πινπνηνύληαη θαηά ηέηνην ηξόπν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο, ώζηε λα έρνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δίλαη ζεκαληηθό, ην επίπεδν ζηηο 
βαζηθέο ηθαλόηεηεο, γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο λα είλαη 
απμεκέλν, πξνθεηκέλνπ απηό λα απνηειέζεη ηε βάζε a) γηα επηηπρή άζθεζε ελόο 
επαγγέικαηνο, b) γηα αλώηεξεο ζπνπδέο θαη επαγγεικαηηθή αλέιημε (γηα όζνπο ην 



επηζπκνύλ), c) γηα λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύλ ηηο ηερλνινγηθέο θαη 
εξγαζηαθέο εμειίμεηο αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, d) γηα ηελ πεξαηηέξσ 
εμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθή ηνπο πξόνδν. Θεηηθά απνηειέζκαηα ζα επηηεπρζνύλ 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη θαη ην 
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα είλαη άςνγα νξγαλσκέλν ζε όια ηα επίπεδα, γεγνλόο ην 
νπνίν ζα θξνληίζεη ν εθπαηδεπηηθόο, σο ν επαγγεικαηίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

5. Δάλ ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην θνκκάηη απηήο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηε πξαθηηθή άζθεζε πεξάζεη ζηα ρέξηα ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνύ (δεκόζηνπ ή 
ηδησηηθνύ) ειινρεύεη ν θίλδπλνο ηεο θαηάξγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 
ηεο επηζηξνθήο ζε κηα παιηά επνρή όπνπ ε εθκάζεζε κηαο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο γηλόηαλ κε ηε κνξθή «κάζηνξαο-ηζηξάθη», καθξηά από εθπαηδεπηηθνύο 
ρώξνπο, κέζα ζε ρώξνπο δνπιεηάο. Έηζη όκσο, θαηαξγείηαη ε ζεκαζία ηεο 
επηζηήκεο, κε απνηέιεζκα νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε πξόζβαζε ζε απηέο λα 
γίλεηαη ζε έλα επίπεδν ηερληθνύ κηκεηηζκνύ. ε απηό ην ζεκείν ζα πξνζζέζνπκε όηη ε 
παξαηήξεζε, λαη κελ είλαη κηα ζεκαληηθή ηθαλόηεηα, ηελ νπνία πξέπεη λα αλαπηύμνπκε 
ζηνλ/ελ καζεηή/ηξηα αιιά δελ είλαη κόλν απηή. Τπάξρνπλ πιείζηεο άιιεο, πνπ πξέπεη λα 
αλαπηπρζνύλ θαη γη απηό είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ρώξν 
εξγαζίαο.  

6. Δάλ επηζπκνύκε λα έρνπκε πνηόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ν θαζ' ύιε αξκόδηνο 
εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα επηβιέπεη ηνπο καζεηέο είηε ζην εξγαζηήξην, είηε ζηελ 
πξαθηηθή άζθεζε, έηζη ώζηε, λα αλαθαιύπηεη πνηεο είλαη νη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο 
πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο, λα δηεξεπλά ηηο ππάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο θαζώο θαη πνπ έρνπλ 
θιίζε, λα δηνξζώλεη ηα ιάζε ηνπο, λα ηνπο βνεζά λα αλαπηύμνπλ λέεο δεμηόηεηεο ή λα 
ζπκπιεξώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ζηηο νπνίεο πηζαλόλ πζηεξνύλ π.ρ απηνεθηίκεζε-
απηνπεπνίζεζε, θ.ι.π. Σηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη επηζηξέθνληαο ζηελ αίζνπζα 
δηδαζθαιίαο ή ζην εξγαζηήξην ν εθπαηδεπηηθόο λα γλσξίδεη ηη αθξηβώο έθαλε ή 
είδε ν καζεηήο ζην ρώξν εξγαζίαο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιύςεη πηζαλά θελά, λα 
θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο π.ρ αηηηνινγείζηε γηαηί αληέδξαζε κε απηό ηνλ ηξόπν ν 
Υ εξγαδόκελνο  ή λα επεμεξγαζηεί  ιύζεηο ή/θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ρώξν εξγαζίαο 
π.ρ. πσο αληέδξαζε ν Υ εξγαδόκελνο θαη πσο ζα έπξεπε λα αληηδξάζεη θ.ι.π.  Όια απηά θαη 
πνιιά άιια ζηα νπνία δελ κπνξνύκε λα αλαθεξζνύκε ζε απηό ην θείκελν, δελ κπνξνύλ λα 
γίλνπλ όηαλ ηελ επζύλε πινπνίεζεο ηελ έρνπλ νη ππεύζπλνη ησλ ρσξώλ ππνδνρήο γηα 
πνιινύο θαη δηαθόξνπο ιόγνπο.   

7. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ κνληέια κάζεζεο, εθπαηδεπηηθέο 
ηερληθέο θαη κεζόδνπο θαη είλαη απηνί πνπ κπνξνύλ λα ηα εθαξκόζνπλ. 
Αληηζέησο δελ κπνξεί λα γίλεη απηό από επηρεηξεκαηίεο ή νπνηνλδήπνηε άιιν 
εξγαδόκελν δηόηη θαηαξράο δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο/εθπαηδεπηηθέο 
γλώζεηο αιιά θαη, επηπιένλ, ν εξγαδόκελνο ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ 
θύξηα εξγαζία ηνπ γηα ηελ νπνία πξέπεη λα είλαη παξαγσγηθόο, αλ δελ ζέιεη λα ηε ράζεη. ε 
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε εθπαίδεπζε κπαίλεη ζε δεύηεξε κνίξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα 
ηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Γ) ΠΡΟΣΑΕΙ 

a. Υλοποίηζη ππακηικήρ άζκηζηρ 

Σν νξζόηεξν ινηπόλ ζα ήηαλ ζην 4ν έηνο ηνπ ΔΠΑΙ, λα κηιάκε γηα πξαθηηθή άζθεζε, 
πνπ ζα απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο - επνκέλσο  όρη εξγαζία, 
όρη καζεηεία - ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππό ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ 
επνπηεία εθπαηδεπηηθώλ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζα 
πινπνηείηαη 2 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ηηο ππόινηπεο 3 εκέξεο ζα γίλνληαη ζεσξεηηθά θαη 
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ύιε ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηνπ 
επηπέδνπ ηνπο θαη ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ πνπ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο θαζώο θαη λα 



δηδάζθεηαη κε ηέηνηνπο ξπζκνύο πνπ λα ηνπο δίλεηαη ν ρξόλνο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 
εκπεδώζνπλ όζα θάλνπλ.   

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα λα είλαη 
απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε νκάδεο, έσο 7-8 καζεηέο/ηξηεο, ην αλώηεξν, αλά 
εθπαηδεπηηθό. Οη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη ζην ηέινο ηεο εκέξαο λα ζπληάζζνπλ εκεξήζηα 
θύιια εξγαζίαο κε ηηο εξγαζίεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ θάλεη πξαθηηθή άζθεζε έηζη ώζηε ν 
εθπαηδεπηηθόο λα έρεη εηθόλα ηνπ/ηεο ζπγθεθξηκέλνπ/εο καζεηή/ηξηαο (ζην θύιιν απηό 
κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξνθύςνπλ έπεηηα από κειέηε ησλ 
ζηόρσλ (άκεζσλ-κεζνπξόζεζκσλ – καθξνπξόζεζκσλ). 

 
b. Παπαδείγμαηα κύκλων ειδίκεςζηρ με αναηποθοδόηηζη από ηην παπαγωγή 

Ι) Τνκέαο Ννζειεπηηθήο: Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζα κπνξνύζε ζην 4ν έηνο λα ρσξηζηεί ζε 
ηξία ηξίκελα. Σν α΄ θαη β΄ ηξίκελν (απηό ζα εμαξηεζεί θαη από ηελ εηδηθόηεηα) ζα κπνξνύλ 
νη καζεηέο/ηξηεο λα παίξλνπλ βαζηθέο εκπεηξίεο από ην ρώξν εξγαζίαο π.ρ. ζηελ εηδηθόηεηα 
ηεο Λνζειεπηηθήο ζα κπνξνύζαλ λα πεξλνύλ από ηα δύν βαζηθά ηκήκαηα πνπ είλαη ε 
παζνινγηθή θαη ε ρεηξνπξγηθή θιηληθή έηζη ώζηε λα απνθηήζνπλ βαζηθέο εκπεηξίεο νη νπνίεο 
ζα ηνπο ρξεηαζηνύλ ζε νπνηαδήπνηε εμεηδίθεπζε θαη λα θάλνπλ ζηε ζπλέρεηα. Γηα ην γ΄ 
ηξίκελν ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε 
δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο εξγαζίαο π.ρ. γεξνθνκεία, παηδηαηξηθά λνζνθνκεία, ςπρηαηξηθά 
λνζνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, κνλάδεο απεμάξηεζεο, Δξπζξό ηαπξό, ΔΟΠΤΤ, θ.ι.π.  

Οη επηζθέςεηο απηέο ζα βνεζνύζαλ ζε κηα ζθαηξηθόηεξε θάιπςε ησλ γλώζεσλ θαη ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθόηεηαο ηεο Λνζειεπηηθήο αιιά θαη λα αλνίμνπλ ηνπο νξίδνληεο απηώλ 
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ έηζη ώζηε λα γλσξίζνπλ ζε πνην ρώξν εξγαζίαο, όζνλ αθνξά ηε 
ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα, επηζπκνύλ πξαγκαηηθά λα εξγαζηνύλ ζην κέιινλ αιιά θαη πνπ 
κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ γηα ηελ αλεύξεζε εξγαζίαο κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπο. 

ΙΙ) Τνκέαο Ηιεθηξνινγηθόο: α) ην κάζεκα ησλ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ κπνξεί 
λα δηδαρηεί κία ελόηεηα Θεσξίαο παξάιιεια κε ην εξγαζηεξηαθό ηεο θνκκάηη πρ ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε θηεξίνπ θαη ελ ζπλερεία λα ζπλδπαζηεί κε επίζθεςε ζε εξγνηάμην – νηθνδνκή 
ησλ καζεηώλ αλά νκάδα ησλ 5 αηόκσλ καδί κε ηνλ θαζεγεηή θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ζε 
πξαγκαηηθό ρξόλν ηελ εξγαζία ζπκκεηέρνληαο ζε απηή θαη παίξλνληαο γλώζε θαη εκπεηξία 
ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζαλ αλαηξνθνδόηεζε ζηελ ζπλέρεηα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. 

β) ην κάζεκα ηνπ απηνκαηηζκνύ αθνύ δηδαρζεί ε ζεσξία θαη ην εξγαζηήξην ηεο βαζηθή 
ύιε ησλ PLC (Πξνγξακκαηηδόκελσλ Ινγηθώλ Διεγθηώλ) λα γίλεη κία επίζθεςε ζε έλα 
εξγνζηάζην πνπ ρξεζηκνπνηεί Ρνκπόη ζηηο κεραλέο όπσο κηα Βηνκεραλία Πιαζηηθώλ ε κηα 
Βηνκεραλία Σξνθίκσλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ νη καζεηέο  ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη 
ηνλ ηξόπν πνπ δνπιεύνπλ νη κεραληθνί ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα λα επηιύζνπλ ηα πξνβιήκαηα 
πνπ αλαθύπηνπλ. 

γ) Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ ηνκέα ησλ Κεραλνιόγσλ ε ησλ Γνκηθώλ κε ηελ ίδηα 
θηινζνθία ησλ θύθισλ εηδίθεπζεο κε αλαηξνθνδόηεζε από ηελ παξαγσγή πνπ 
δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ καζεηή λα παξαθνινπζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ρώξν 
παξαγσγήο κε ηελ επνπηεία ηνπ θαζεγεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ πνιιέο θαη όρη κόλν κία 
εξγαζηαθέο επηινγέο ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ παίξλνληαο  κηα ζθαηξηθή εηθόλα γηα ηελ 
παξαγσγή. 

ΙΙΙ) Σην ηνκέα ηεο Γεσπνλίαο καο ελδηαθέξεη ν καζεηήο /ηξηα λα πεξάζεη από όινπο 
ηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο εηδηθόηεηαο (θπηηθή παξαγσγή, δσηθή παξαγσγή, 
ηρζπνθαιηέξγεηεο, αλα ηξίκελν ζπνπδώλ,  ώζηε λα απνθηήζεη όια ηα απαξαίηεηα εθόδηα λα 
αληαπνθξηζεί.  

c. Σκέψειρ για μεηά ηο 4ο έηορ ειδίκεςζηρ 

Δπίζεο, ην 4ν έηνο ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο ζπκπιεξσκαηηθό ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ζα επηιέμνπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε έλα άιιν επίπεδν ή ηελ 
θαηάξηηζε ηνπο ζηελ άηππε εθπαίδεπζε -γηα όζν θαηξό πθίζηαηαη- πξνθεηκέλνπ λα αλέβνπλ 
επίπεδν. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε έηζη ώζηε νη ελ ιόγσ καζεηέο/ηξηεο λα 
είλαη ζε πιενλεθηηθόηεξε ζέζε, όζνλ αθνξά ηελ εηδηθόηεηά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο 



απόθνηηνπο ηνπ Γεληθνύ Ιπθείνπ θαη λα πξηκνδνηνύληαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ επηιέμνπλ λα 
ζπλερίζνπλ ζην ίδην ή ζε παξεκθεξή επαγγέικαηα. 

Σέινο κπνξεί λα γίλεη πξαθηηθή άζθεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ 4νπ έηνπο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνύ Ιπθείνπ ζε νξγαληζκό ηόζν ηνπ Γεκόζηνπ όζν θαη ηνπ Ηδησηηθνύ ηνκέα, 
όπσο είλαη ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ ΣΔΗ ή νη αζθνύκελνη δηθεγόξνη, κεηά ην πέξαο ησλ 
ζπνπδώλ ηνπο ζην αληίζηνηρν επίπεδν, έρνληαο όκσο αζθαιηζηηθά θαη 
ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα, θαη όρη κόλν ηελ αζθάιεηα αηπρήκαηνο, ζηνλ 
εξγαζηαθό ρώξν. 
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