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Ενημέρωση γιο το πρόγραμμα Μαθητεία
από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

Το
Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει

τα μέλη του για την υλοποίηση

ίου προγράμματο5 Μαθητεία

Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού
ins MaOnra'as Συμπράξει MaOmxias

το οποίο σχεδίασε και υλοποιεί η Κε

νχρική'Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδοε

ΚΕΕΕ εντάχθηκε και χρηματοδοτείται

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του

ΕΣΠΑ 20 14-2020
Η πράξη συμβάλλει στην ενίσχυση

του θεσμού ms μαθητειαε στην Ελλάδα

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η

ανεργία των νέων Το κύριο αντικείμενο
ms είναι να προσελκύσει επιχειρήσει
να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων

μαθητείαε από αυτέε και να υποστηρίξει
την υλοποίηση ms μαθητεία5 am εν

λόγω επιχειρήσει üs μαθητεία ορίζεται
το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο

μαθησιακόε xpôvos εναλλάσσεται με¬

ταξύ χώρου spyaoias και εκπαιδευτικήε

δομήε ενώ ο μαθητευόμενο5 συνδέεται

με Σύμβαση Μαθητεία5 με τον εργοδότη

λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα σύμφωνα

με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει

ασφαλιστική κάλυψη Ο εργοδότη5 αναλαμβάνει

να παράσχει στον μαθητευόμενο

εκπαίδευση στο χώρο εργασίαε

σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα
το οποίο σε συνδυασμό με το πρόγραμ¬

μα μάθηση5 στην εκπαιδευτική δομή

οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων
και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθη

τευόμενο5 και οδηγεί σε συγκεκριμένη
ειδικότητα

Προϋποθέσει
Η επιχείρηση θα είναι χρήσιμο να

γειτνιάζει με ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ έτσι ώστε

Επιμελητήριο
Κυκλάδων

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836

οι paOntés να έχουν σχετικά εύκολη

πρόσβαση σε αυτέε και οι προσφερό

μενε Θέσεΐ5 να έχουν αντιστοιχία με Tis

ειδικότητε που διδάσκονται σε ΕΠΑΣ

ή ΕΠΑΛ Να διαθέτει Tis κατάλλπλε

εγκαταστάσεΐ5 για την εκπαίδευση στον

χώρο του στην συγκεκριμένη ειδικότητα

τα κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό

Πρέπει να διαθέτει έμπειρο στέλεχο

το οποίο να μπορεί να οριστεί gjs μέ

vmpas και να αναλάβει την αποτελεσματική

υλοποίηση των εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων στον χώρο εργασία5

Μεταξύ εργοδότη μαθητή και σχολείου

υπογράφεται Σύμβαση Μαθητεία5 στην

οποία αναφέρεται ο xpôvos évapÇns και

λήξηε ms πρακτικήε àoKnons koOgos

και οι υποχρεώσει τόσο του εργοδότη
όσο και του μαθητευόμενου

Οφέλη επιχείρησα
Η επιχείρηση συνεργάζεται με ένα

νέο άνθρωπο ο onoios μαθαίνει κο¬

ντά ms να εφαρμόζει όσα διδάσκεται
Otis Επαγγελματία Σχολέ ΕΠΑΣ του

ΟΑΕΔ στα Επαγγελματικά Λύκεια και το

μεταλυκειακό éuos για το συγκεκριμένο
επάγγελμα να ακούει και να βλέπει τα

μυστικά ms δουλει05 ôncos μοναδικά
καταγράφονται στη καθημερινή μάχη ms

επιχείρησηε για την παραγωγή για τη

πώληση για τη διαχείριση να εντάσσεται
σε μία ομάδα να υπακούει σε μία ιεραρχία

να τηρεί εργασιακούβ κανόνεε να

δουλεύει για το καλό ms επιχείρπση5
Η επιχείρηση συνεργάζεται με ένα νέο

άνθρωπο τον οποίο συνδιαμορφώνει
επαγγελματικά γνωρίζει και συγχρόνου
δοκιμάζει τον χαρακτήρα την ποιότητα
Tis δυνατότητε5 του Με σημαντική
επιδότηση ms απασχόληση5 και ms

ασφάλιση5 του μαθητευόμενου από

nôpous του ελληνικού δημοσίου και
ms EupconaMs'Evcoons η επιχείρηση
αξιοποιεί την καθημερινή παραγωγή και

Tis ιδέε του επενδύοντα συγχρόνου
και στη πιθανότητα να δημιουργήσει να

αποκτήσει ένα ικανό συνεργάτη
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