
                                    
Δελτίο Τύπου 

Ομάδα δεκαπέντε εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Δραπετσώνας επισκέφτηκε την Πορτογαλία τον 
Μάρτιο του 2015, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα κινητικότητας του τομέα «Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση KA1» του Erasmus+. 

Σκοπός του προγράμματος μας ήταν η επιμόρφωση της ομάδας των εκπαιδευτικών στο θέμα 
«Κάνοντας την Επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση πιο ελκυστική» και μας την παρείχε ο 
εταίρος οργανισμός Follow Up Training- Minho που εδρεύει στη βόρεια Πορτογαλία.  

Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία που είχε ως αποτέλεσμα μια αξιόλογη  επιμόρφωση,  αλλά και την 
γνωριμία μας με την χώρα της Πορτογαλίας και τους ανθρώπους της. Γνωρίσαμε το εκπαιδευτικό 
τους σύστημα και την στάση τους απέναντι στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Είδαμε 
πως αντιμετωπίζουν και υλοποιούν θέματα όπως η απορροφητικότητα των νέων στην αγορά 
εργασίας, η πρακτική άσκηση και η μαθητεία των σπουδαστών, η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα με σκοπό την καλύτερη παρεχόμενη εκπαίδευση και το υψηλότερου επιπέδου μαθησιακό 
αποτέλεσμα. 

Οι δύο χώρες μας Ελλάδα και Πορτογαλία έχουν πολλά κοινά στοιχεία στη δομή των εκπαιδευτικών 
τους συστημάτων και τη διάρθρωση των επιπέδων σπουδών, από το νηπιαγωγείο έως και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μια από τις βασικές διαφορές τους είναι στην συνεργασία ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα για την παροχή τεχνογνωσίας και υλικοτεχνικής υποδομής με σκοπό την 
επικαιροποιημένη γνώση στο εργατικό δυναμικό, το οποίο τροφοδοτεί στη συνέχεια τις επιχειρήσεις 
της τοπικής κοινωνίας. Άλλη σημαντική διαφοροποίηση είναι το τμήμα ένταξης για μαθητές οι οποίοι 
ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται υποστήριξη. Εντύπωση μας έκανε το μεγάλο ποσοστό 
των ιδιωτικών επαγγελματικών σχολείων, που είναι δωρεάν για τους μαθητές,  με κρατική 
επιχορήγηση ανά μαθητή η οποία σε μεγάλο βαθμό επιδοτείται από κοινοτικά προγράμματα. Άλλη 
σημαντική διαφορά είναι το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη σχολική κοινότητα και την τοπική 
κοινωνία,  σε ώρες μη λειτουργίας του και πως αυτό αποφέρει κέρδη ποιοτικά και ποσοτικά σε αυτό. 
Το σχολικό ωράριο είναι διευρυμένο και παρέχεται  δωρεάν σίτιση και μετακίνηση των μαθητών της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Είδαμε στην πράξη μέσω  επισκέψεων μας σε πολλά επαγγελματικά λύκεια και σε επιχειρήσεις  που 
αποτελούν και χώρους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, με ποιόν τρόπο τα παραπάνω 
υλοποιούνται με ιδιαίτερη επιτυχία. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι το ποσοστό απορρόφησης των 
αποφοίτων της Επαγγελματικής εκπαίδευσης στην τοπική αγορά εργασίας να είναι ιδιαίτερα υψηλό.  

 

 

 

 

 

Η εμπειρία μας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιολογείται ως ιδιαιτέρως θετική διότι βλέποντας 
τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές των δύο συστημάτων, διαπιστώσαμε χώρους βελτιστοποίησης 
και προόδου στο υπάρχον σύστημα με μηδενικό κόστος 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ( βλ. http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1/epagelmatikatartisi-ka1 ) 
που αποτελεί  εθνικό φορέα που έχει αναλάβει την υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus+  στην 
Ελλάδα  και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας  

(βλ.  http://1epal-drapets.att.sch.gr/autosch/joomla25/index.php/en/ ). 
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