Στοιχεία Επικοινωνίας
Προπαρασκευαστική Μαθητεία:
Λευκωσία: Τηλ. 22697200
Λεµεσός: Τηλ. 25 381611
Λάρνακα Τηλ. 24812350

Κεντρικός Κορµός Μαθητείας:

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού είναι
Φορέας Υλοποίησης του Έργου απο το Σεπτέµβριο του
2015.
Tο Υπουργείο έχει προβεί στις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για µια Νέα Σύγχρονη Μαθητεία, στην οποία µπορείς να βρεις το δικό σου µονοπάτι και να βγεις στην
αγορά εργασίας. Οι δεξιότητες που θα αναπτύξεις, θα σε
βοηθήσουν να πετύχεις σε αυτό που θέλεις.

Λευκωσία: Τηλ. 22447358
Λεµεσός: Τηλ. 25 820028
Λάρνακα Τηλ. 24815439

Ιστοσελίδα:
http://www.moec.gov.cy/mtee/sistima_mathitias.html

Η αναδιαµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός του προγράµµατος του Συστήµατος Μαθητείας σε µια Νέα Σύγχρονη
Μαθητεία (ΝΣΜ), έρχεται να ανταποκριθεί στις σηµερινές
και µελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης, κατάρτισης και
ανάπτυξης των νέων. Παράλληλα, ενισχύει την αγορά
εργασίας µε άρτια καταρτισµένο τεχνικό προσωπικό.

Η ΝΣΜ έχει ως βασικούς στόχους:
(i)

Την προσφορά εναλλακτικών τρόπων µάθησης σε εφήβους,
οι οποίοι/ες εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα
και οι οποίοι/ες έχουν ανάγκη να αναπτύξουν συγκεκριµένες ικανότητες ή επαγγελµατικές δεξιότητες, λαµβάνοντας
τα κατάλληλα εφόδια, είτε για περαιτέρω φοίτηση σε επιλογές που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστηµα είτε για απασχόληση στην αγοράς εργασίας.

(ii)

Τη διασφάλιση της κινητικότητας και της ευελιξίας ως προς
τις επιλογές των νέων, που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστηµα, της µαθητείας και της εργασίας, χωρίς αδιέξοδα και
αποκλεισµούς.

(iii)

Τη βελτίωση της προσφοράς εργασίας από νέους ανθρώπους
µε επαρκή και πιστοποιηµένα επαγγελµατικά προσόντα για
ικανοποίηση των αναγκών της οικονοµίας.

Το Έργο της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας
συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 85%
και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατά 15%,
για την Προγραµµατική Περίοδο 2014 - 2020,
µε συνολικό προϋπολογισµό €6,000,000.

Η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία αποτελείται από δυο
βασικά επίπεδα:
• Προπαρασκευαστική Μαθητεία
• Κεντρικό Κορµό Μαθητείας

αριθµητικών και άλλων ικανοτήτων, αφού συµπεριλαµβάνει τόσο
εκπαιδευτική όσο και ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση (σε χώρο εργασίας). Η διάρκεια του ΚΚΜ είναι 3 χρόνια και χωρίζεται σε 6
εξάµηνα. Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση πραγµατοποιείται τρεις
µέρες την εβδοµάδα και η εκπαίδευση στο σχολείο δύο µέρες.

Προπαρασκευαστική Μαθητεία (ΠΜ)

Βασικός στόχος της ΝΣΜ είναι η δυνατότητα πιστοποίησης

Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε νέους/ες, οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει το γυµνάσιο, να επανενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα και παράλληλα
να τους/τις εφοδιάσει µε πολύτιµα και αναγκαία προσόντα για την
αγορά εργασίας.

των προσόντων των αποφοίτων της στη βάση του Συστήµατος Επαγγελµατικών Προσόντων της ΑνΑ∆. Με βάση τη σχετική πιστοποίηση,
οι απόφοιτοι/τες του ΚΚΜ θα έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στις
Εσπερινές Τεχνικές Σχολές για 1 ή 2 χρόνια για απόκτηση απολυτηρίου, ανάλογα µε την κατάταξή τους.

Στην Προπαρασκευαστική Μαθητεία λειτουργεί Α΄ και Β΄ τάξη για
κάλυψη των αναγκών των µαθητών/µαθητριών µε διαφορετικό
µορφωτικό επίπεδο και ωριµότητα. Το αναλυτικό πρόγραµµα έχει
σχεδιαστεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε εφήβους
ηλικίας 14 - 16 χρόνων, οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει µε
επιτυχία τις γυµνασιακές τους σπουδές, να ενταχθούν σε ένα εναλλακτικό µαθησιακό σύστηµα. Απώτεροι στόχοι είναι, µε την ολοκλήρωση του αναλυτικού προγράµµατος, οι µαθητές/τριες:

Οι εγγραφές στον ΚΚΜ πραγµατοποιούνται στις Τεχνικές Σχολές
κάθε επαρχίας όπου λειτουργεί το πρόγραµµα της ΝΣΜ. Για την
εγγραφή στο Α΄ Έτος, οι µαθητές/τριες δεν θα πρέπει να έχουν
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η ∆εκεµβρίου
του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιείται η εγγραφή.

να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στον Κεντρικό
Κορµό Μαθητείας
να επιστρέψουν, εφόσον το επιθυµούν, στο επίσηµο
εκπαιδευτικό σύστηµα, νοουµένου ότι επιτυγχάνουν στις κατατακτήριες εξετάσεις.
(Μόνο για µαθητές/τριες που έχουν φοιτήσει στη
Γ΄τάξη).

Οι περισσότερες απο τις πιο κάτω προτεινόµενες ενδεικτικές ειδικεύσεις συνάδουν µε τα επαγγέλµατα που καλύπτονται από το Σύστηµα Επαγγελµατικών Προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, έτσι ώστε το πιστοποιητικό επιτυχίας του Συστήµατος Μαθητείας να πιστοποιείται µέσα από το πιο πάνω Σύστηµα.
Νοείται ότι δεν θα λειτουργούν ταυτόχρονα όλες οι πιο κάτω ειδικεύσεις, αλλά θα προσφέρονται εκ περιτροπής στις διάφορες επαρχίες. Οι ειδικεύσεις θα προσφέρονται ανάλογα µε το ενδιαφέρον από τους µαθητευοµένους αλλά και τους οργανωµένους
εργοδότες και την ετοιµότητα τους για συνεργασία µε το ΥΠΠ,
καθώς και τη ζήτηση που θα παρατηρείται στην αγορά εργασίας σε κάθε επαρχία.

•
•

Πρόκειται για ένα νέο ευέλικτο καινοτόµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα,
το οποίο προετοιµάζει τον/τη µαθητή/τρια να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, στηρίζει την προσωπική του/της ανάπτυξη, ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητά του και αναπτύσσει τις γλωσσικές και
κοινωνικές του δεξιότητες. Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία λειτουργεί, κυρίως, ως δίκτυ ασφάλειας, προστασίας και στήριξης των παιδιών,
παρέχοντας εξατοµικευµένη υποστήριξη σε µαθησιακό επίπεδο
ανάλογα µε τις ανάγκες, την ηλικία και τις δυνατότητες του κάθε
µαθητή/µαθήτριας. Παράλληλα, οι µαθητές/τριες έχουν συνεχή
επαφή µε επιστηµονικά εξειδικευµένο προσωπικό.

Κεντρικός Κορµός Μαθητείας (ΚΚΜ)
Ο ΚΚΜ απευθύνεται σε µαθητές/τριες οι οποίοι/ες:
• κατέχουν απολυτήριο γυµνασίου, ή
• έχουν συµπληρώσει µε επιτυχία το επίπεδο
της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας.
Ο ΚΚΜ λειτουργεί στις Τεχνικές Σχολές. Παρέχει στους νέους/νέες
τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άµεση επαγγελµατική
αποκατάσταση, παράλληλα µε την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών,

Eιδικεύσεις του Κεντρικού Κορµού Μαθητείας:

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
• Παράθεση Φαγητών και Ποτών
• Προετοιµασία και Μαγείρεµα Τροφίµων
• Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
• Παρασκευή και Παράθεση Ποτών
• Οροφοκοµία
• Συντήρηση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Πισίνων
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Οινοποιία
• Αλλαντοποιία
• Τυροκοµία
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
• Συγκόλληση - Μεταλλικές Κατασκευές
• Κατασκευές και Εφαρµογές Αλουµινίων
• Επιπλοποιία
• Ταπετσάρισµα

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
• Οικοδοµικά
• Ξυλουργικά
• Υδραυλικά
• Συστήµατα Κεντρικών Θερµάνσεων
• Συστήµατα Ψύξης και Κλιµατισµού
• Εγκατάσταση και Συντήρηση Ανελκυστήρων
• Χρωµατισµοί - ∆ιακοσµητικά Επιχρίσµατα
- Συστήµατα Υγροµονώσεων
• Ξηρά ∆όµηση
• Τοποθέτηση Υαλοπινάκων
• Θερµοµόνωση Κτιρίων
• Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
• Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων
• Εγκατάσταση και Συντήρηση Οικιακών Ηλεκτρικών /
Ηλεκτρονικών Συσκευών
• Λειτουργίες Αποθήκης
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
• Μηχανική Οχηµάτων
• Μηχανική Μοτοποδηλάτων / Μοτοσικλετών
• Επιδιόρθωση Ποδηλάτων
• Ηλεκτρολογία Οχηµάτων - Κλιµατισµός Οχηµάτων
• Βαφή Οχηµάτων - Επισκευή Αµαξωµάτων Οχηµάτων
• Τοποθέτηση - Επιδιόρθωση Ελαστικών Οχηµάτων
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
• Μακιγιάζ Προσώπου - Μανικιούρ - Πεντικιούρ
• Κοµµωτική
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
• Γεωργία
• Κτηνοτροφία
• Ιχθυοκαλλιέργειες
• Μελισσοκοµία
• Ανθοκοµία (Βοηθός Φυτωρίου)
• ∆ιακόσµηση Λουλουδιών
• Συντήρηση Κήπων

