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  ΚΟΙΝ: 

 

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή ερευνών αποτίμησης για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» 

Σχετικό: Φ7/207431/Δ4/28-11-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης 

Σε συνέχεια του ανωτέρω αναφερόμενου σχετικού και μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί της χαμηλής απόκρισης των συμμετεχόντων της α΄ φάσης 

μαθητείας στην έρευνα αποτίμησης για το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας,σας υπενθυμίζουμε ότι: 

1. Η αποτίμηση κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μέσω ποσοτικής έρευνας με χρήση τριών δομημένων 

ερωτηματολογίων, τα οποία θα διερευνούν τις απόψεις των τριών βασικών εμπλεκόμενων μερών:  

Α) μαθητευόμενοι/ες  

Β) εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει ενεργούς ρόλους στο πλαίσιο του Μεταλυκειακού έτους-

τάξης μαθητείας  

Γ) εκπαιδευτές επιχειρήσεων/οργανισμών, ως εκπρόσωποι των φορέων απασχόλησης.  

2. Οι ποσοτικές έρευνες θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων που θα 

βρίσκονται αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα του ΙΕΠ ( http://iep.edu.gr/el/tee-mathiteia ). 

Όλα τα ερωτηματολόγια (εκπαιδευτικών, μαθητευομένων και εκπαιδευτών φορέων 

απασχόλησης) θα πρέπει να συμπληρωθούν έως και την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 (παράταση 

ημερομηνιών). Όλα τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο 

για σκοπούς ανατροφοδότησης ως προς την αρχική εφαρμογή του Μεταλυκειακού έτους-τάξης 

μαθητείας.  

Παρακαλούμε για την περαιτέρω παρότρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητευομένων και των 

εκπαιδευτών φορέων απασχόλησης για  ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εντός των 

ανωτέρω προθεσμιών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 

επικοινωνούν με το ΙΕΠ στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο mathiteia@iep.edu.gr .  
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης -Τμήμα Α΄ 

 Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Μαρούσι,  12-12-2017 

Αριθ. Πρωτ. Φ7/218517/Δ4 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Α΄   

 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  

E-mail:  depek_mathiteia@minedu.gov.gr  

Πληροφορίες: Ιωάννης Καπουτσής, 

  Όλγα Καφετζοπούλου 

Τηλέφωνο:  210 344 2229 

 Fax:  210 344 2365 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ 

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

(ΜΕΣΩ ΤΩΝ Π.Δ.Ε.)  

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ. Α΄ΦΑΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

(ΜΕΣΩ ΤΩΝ Δ.Δ.Ε.) 

 
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

e-mail : info@iep.edu.gr; mathiteia@iep.edu.gr 

 

 

 [Πληκτρολογήστε μια φράση από το 

έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 

ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 

οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να 

αλλάξετε τη μορφοποίηση της 

ελκυστικής φράσης.] 
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