Ο Θεσµός της Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.:
 Παράγει πρακτική γνώση σε πραγµατικό περιβάλλον.
 Μειώνει το σοκ µετάβασης στον εργασιακό χώρο.
 Βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες.
 ∆ηµιουργεί πολλαπλά ερεθίσµατα, προκλήσεις και
κίνητρα για µάθηση.
 Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη για µαθητευόµενους,
εργοδότες και κοινωνικό σύνολο.

Μεταλυκειακό Έτος
Τάξη Μαθητείας
Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Γενικές πληροφορίες:




Εκπαίδευση στους χώρους εργασίας.
ΑΜΟΙΒΗ (περίπου 2700 € στο 9µηνο).
Πλήρη ΑΣΦΑΛΙΣΗ.
Απόκτηση προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης.
Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε 9 µήνες υπό
την εποπτεία του ΕΠΑ.Λ.
Απόκτηση ανωτέρου πτυχίου επιπέδου 5 µετά
από εξετάσεις.
Προοπτική εύρεσης µόνιµης θέσης εργασίας, σε συνέχεια της Μαθητείας.

Υποστήριξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. Στερεάς Ελλάδας
Λαµία - 35131, Αρκαδίου 8, Τηλ.: 22310 66151
Χαλκίδα 34132, Κριεζή 16, Τηλ.: 22213 52920
e-mail: mathiteia.stellad@gmail.com
www.facebook.com/mathiteia.st.ellada
Πληροφορίες στα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. και
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia

Μάθηµα Ειδικότητας
Και Μάθηση στο χώρο εργασίας

Tηλ.: 22650 79079
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Αναβολή στράτευσης
για όσο διάστηµα
Επίδοµα στήριξης παιδιού
παρακολουθεί
Επίδοµα τριτεκνίας - πολυτέκνου το µεταλυκειακό
Σύνταξη θανόντος γονέα
έτος

Οφέλη για τους Μαθητευόµενους

ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ

 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι κάτοχοι πτυχίου
ΕΠΑ.Λ.
 Συµµετοχή ανεξαρτήτως ηλικίας (ποσόστωση 10%
στους άνω των 25 ετών) αρκεί να είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.
 Αποζηµίωση από τον εργοδότη 9,35€ (6,12€ ηµεροµίσθιο + 3,23€ ασφαλιστικές εισφορές) + Επιδότηση των µαθητευόµενων µε 11 € ή µε 14 € για άνω
των 25 ετών, ανά ηµέρα εργασίας, από την επιτελική
δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, απευθείας
στον µαθητευόµενο.
 ∆ιάρκεια προγράµµατος 9 µήνες µε έναρξη στην
αρχή σχολικού έτους (έως 31/10).
 Εκπαίδευση σε εργασιακό χώρο διάρκειας 28 ωρών
την εβδοµάδα (4 ηµέρες από 7 ώρες).
 Παρακολούθηση µία ηµέρα την εβδοµάδα υποχρεωτικά εργαστηριακά µαθήµατα στο ΕΠΑ.Λ (7 ώρες).
 Απόκτηση ανωτέρου πτυχίου ειδικότητας, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5,
µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 Μοριοδότηση µε 150 µόρια στους διαγωνισµούς του
∆ηµοσίου (ΑΣΕΠ), µετά την απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.

Ενδιαφερόµαστε για εσάς
Και µετά την αποφοίτησή σας

Φορείς Εργασίας, Οφέλη & Πληροφορίες
Εξειδίκευση εργαζοµένων. Οδηγούν στην ανάπτυξη
εξειδικευµένου προσωπικού, εκπαιδευµένου στις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Προωθεί την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, επιτρέποντας την κατάρτιση των µελλοντικών εξειδικευµένων εργαζόµενων, σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες της.
Καινοτοµία. ∆ιασφαλίζουν και βελτιώνουν την καινοτοµία, εγγυώνται τη συνεχή εισροή νέων ταλέντων στην
επιχείρηση ενώ οι µαθητευόµενοι συχνά διαθέτουν
φρέσκιες ιδέες και αναζωογονούν το εργασιακό περιβάλλον.
Παραγωγικότητα. Οι µαθητευόµενοι είναι παραγωγικοί, µαθαίνουν και µπορούν να παράγουν ακόµη και
κατά τη διάρκεια της µαθητείας τους.
Μείωση κόστους. Εξοικονοµούν κόστη που σχετίζονται
µε την αναζήτηση και την προσαρµογή προσωπικού.
Επιπλέον µετά το τέλος της µαθητείας η επιχείρηση
γνωρίζει απόλυτα τις δυνατότητες των µαθητευόµενων
και πώς να τους αξιοποιήσει.
Εξοικείωση. Τα προγράµµατα µαθητείας ωθούν τους
µαθητευόµενους να ταυτιστούν µε την επιχείρηση.
Κοινωνική εταιρική ευθύνη. Βελτιώση της φήµης της
επιχείρησης στον κλάδο αλλά και µεταξύ εργαζοµένων,
προµηθευτών και πελατών. Η θετική εταιρική εικόνα
που απορρέει από την προσφορά ευκαιριών σε νέους
την καθιστά περισσότερο ελκυστική στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

 Κόστος 9,35€/ηµέρα εργασίας (µικτά), µε 9µηνη σύµβαση και έναρξη αρχές Οκτωβρίου.
 Κανονική άδεια 12 ηµέρες (µε πλήρη αποζηµίωση από
τον εργοδότη), δώρα και επιδόµατα (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).
 Ο εργοδότης µετά την λήξη της σύµβασης δεν έχει καµία
υποχρέωση ως προς τον µαθητευόµενο. Αν χρειαστεί
µπορεί να γίνει διακοπή της σύµβασης Μαθητείας και
πριν την ολοκλήρωση του 9µηνου, υπό προϋποθέσεις
 Εύκολη εύρεση µαθητευόµενου σε συνεργασία µε το
ΕΠΑ.Λ.
 Εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 ∆υνατότητα µόνιµης θέσης εργασίας, σε συνέχεια της
Μαθητείας, εξειδικευµένου εργαζόµενου πλέον.

Οδηγίες συµµετοχής-εγγραφής

Οφέλη των επιχειρήσεων από τη συµµετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.:

Ο εργοδότης που ενδιαφέρεται για να απασχολήσει πτυχιούχο ενήλικο µαθητή του ΕΠΑΛ,
ακής πύλης του ΟΑΕ∆, http://www.
oaed.gr να δηλώσει ενδια-

επ

Το µαθησιακό περιβάλλον εναλλάσσεται µεταξύ
χώρου εργασίας και ΕΠΑ.Λ.
Εντάσσεται στην επίσηµη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Οι µαθητευόµενοι αποκτούν συγκεκριµένο προσόν καθώς και επίσηµα αναγνωρισµένο πιστοποιητικό µετά από εξετάσεις πιστοποίησης.
Οι µαθητευόµενοι υπάγονται σε καθεστώς υπαλλήλου και αµείβονται για την εργασία τους.
Υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του εργοδότη, του
µαθητευόµενου και θεωρείται από το ΕΠΑ.Λ.

Προσφέροντας προοπτικές επιτυχούς επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, µέσω της Μαθητείας των
ΕΠΑ.Λ., οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν τους νέους,
συµβάλλουν στην µείωση της ανεργίας και βοηθούν
τα παιδιά µας να µένουν στον τόπο τους.
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µπορεί µετά τις 15 Μαΐου µέσω της διαδικτυ-

φέρον.

Ορισµός της Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

