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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ2/146353/ΓΓ4
Προγράμματα Σπουδών ειδικοτήτων: «Σχεδίασης
και Παραγωγής Ενδύματος», «Τεχνικός ζυθοποιίας», «Αργυροχρυσοχοΐας», «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)», «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου»,
για το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7, 9, 10, 12, 14 και 43,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 147,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄
«Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».
5. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 84/2019 (A΄123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
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9. Την 122600/Γ1/30-07-2019 (513/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2019)
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.
10. Την 26412/16-2-2017 (Β΄ 490) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ», όπως
ισχύει.
11. Την Φ7/155762/Δ4/19-08-2018 (Β΄ 4191) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Υγείας
«Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας
αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.», όπως ισχύει.
12. Την Φ7/79564/Δ4/20-5-2019 (Β΄1936) απόφαση
της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Οργάνωση τμημάτων μαθητείας σε ειδικότητες των
Επαγγελματικών Λυκείων».
13. Την Φ9/137984/ΓΓ4/06-09-2019 (Β΄ 3459) απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.».
14. Τις αριθμ. 30/27-5-2019, 34/29-8-2019 και 35/
5-9-2019 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
15. Το αριθμ. 7050/5-7-2019 έγγραφο του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
16. Την αριθμ. Φ.1/Γ/449/143624/Β1/17-09-2019 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καθορίζουμε τα προγράμματα σπουδών ειδικοτήτων
για το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας»: «Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος», «Τεχνικός ζυθοποιίας»,
«Αργυροχρυσοχοΐας», «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)», «Τεχνικός Ανθοκομίας
και Αρχιτεκτονικής Τοπίου», ως ακολούθως:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ν. 4386/2016 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
«ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του
ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»
είναι προαιρετικό, εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στο Ε.Κ. ή στη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα.
Ειδικότερα, στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»
εφαρμόζεται: α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων
ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος και β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ
(28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε
τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική
διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9)
μήνες. Στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά
σε επιμέρους μαθησιακά πεδία και 42 ώρες αφορούν
τη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών με σκοπό
να δώσει στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας
σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των
μαθητευομένων αλλά και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος Σπουδών σε τοπικές ή άλλου
τύπου ιδιαιτερότητες. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 του ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να
παρακολουθήσουν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα
Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35)
ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από
τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής
Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από
τον ΕΟΠΠΕΠ. Κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων
Σπουδών του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας»,
όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα, ώστε οι τηρούμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες να
βρίσκονται σε άμεση σύνδεση και συλλειτουργία με το
πλαίσιο και τις διαδικασίες πιστοποίησης.
Λοιπά θέματα διαδικασιών εφαρμογής του θεσμού
της μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ ρυθμίζονται με την
κοινή υπουργική απόφαση Φ7/155762/Δ4 (ΦΕΚ 4191/
τ.Β΄/24-9-2018).
1.1 Σκοπός
Το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού μαθήματος για το Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας της
ειδικότητας «ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»
αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων, επαγγελμα-
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τικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
μέσα από την ομαλή ένταξη των μαθητευομένων στο
επαγγελματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης/οργανισμού Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος. Η μετάβαση
των μαθητευομένων από τη σχολική μονάδα στο χώρο
εργασίας και σε ρεαλιστικές επαγγελματικές συνθήκες
αναμένεται να τους δώσει τα κατάλληλα εφόδια εργασιακής εμπειρίας, ώστε στη συνέχεια να αναζητήσουν τη
βέλτιστη επαγγελματική διαδρομή στον ευρύτερο χώρο
της Μόδας και του Ενδύματος.
Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάζεται με απώτερο
σκοπό να υποστηρίξει κάθε μαθητευόμενο/η στις εργασίες που ενδέχεται να του/της ανατεθούν στο πλαίσιο
μαθητείας όχι μόνο σε μια Επιχείρηση/Οργανισμό Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος, αλλά σε ένα σημαντικό
εύρος εργασιακών χώρων των επιμέρους πεδίων του
κλάδου, όπου δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί μετά την
ολοκλήρωση της μαθητείας καθώς και σε ειδικές θέσεις
εργασίας σε σύγχρονους επαγγελματικούς ρόλους, που
σχετίζονται με τη δημιουργία και ανάδειξη του ελληνικού
ενδύματος.
Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει
να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας κοινής βάσης, που θα
δώσει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους/ες να
ανταποκριθούν σε πολλαπλά διαφορετικά αντικείμενα
και περιβάλλοντα εργασίας στον κλάδο Σχεδίασης και
Παραγωγής Ενδύματος. Ενδεικτικά σε βιοτεχνίες - βιομηχανίες ενδυμάτων, οίκους υψηλής ραπτικής, εταιρείες
τηλεοπτικών παραγωγών, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στο θέατρο ως ενδυματολόγοι - στυλίστες,
στο χώρο της διαφήμισης και της μουσικής βιομηχανίας,
στον Τύπο (κυρίως περιοδικά).
1.2 Στόχοι
Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στα ακόλουθα:
- εξασφάλιση μιας στέρεας βάσης εξειδίκευσης στη
Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδύματος, η οποία δεν θα δεσμεύει τον μαθητευόμενο/η προς μια δεδομένη επαγγελματική κατεύθυνση (π.χ. αποκλειστική απασχόληση
σε βιοτεχνίες - βιομηχανίες ενδυμάτων)
- θα δίνει έμφαση σε κοινά μαθησιακά πεδία, που είναι σημαντικά ανεξαρτήτως θέσης μαθητείας και χώρου
εργασίας
- διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματισμού (δεοντολογία επαγγέλματος, ασφάλεια και υγεία στην εργασία)
- καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι κρίσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν
τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας (παρακίνηση, επικοινωνία με επαγγελματικά κριτήρια)
- ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς (επιχειρηματικότητα,
επικοινωνία και προβολή μέσω social media)
- ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της
ανάδειξης της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης, των
ορθών πρακτικών και των πιστοποιήσεων της σύγχρονης περιβαλλοντικής διαχείρισης
- ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
(problem solving) σε διαφορετικές συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος και περιστάσεις και ανάπτυξη
της αλγοριθμικής σκέψης (computational thinking)
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1.3 Δομή - Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Σπουδών, του οποίου η δομή είναι
αρθρωτή (modular), έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση
του Εργαστηριακού Προγράμματος της Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών. Συνίσταται από επιμέρους
μαθησιακά πεδία/ενότητες/δεσμίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning units/modules), που καλύπτουν το
εύρος του αντικειμένου. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην
ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητευομένων, στην
καλλιέργεια κριτικής σκέψης καθώς και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους
που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων.
Βασικό χαρακτηριστικό των Προγραμμάτων Σπουδών
για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» αποτελεί η
ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής σε συγκεκριμένες εργασιακές και άλλες ειδικές συνθήκες(π.χ. ενδιαφέροντα μαθητευομένων, προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο). Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» προστίθεται με
σκοπό να δώσει στο Πρόγραμμα Εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης
Μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητευομένων αλλά
και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος
Σπουδών σε εργασιακές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η διάρκεια της να
μην υπερβαίνει το 20% των ωρών του συνολικού προγράμματος, ήτοι 42 ώρες (σε σύνολο 203 ωρών). Ως εκ
τούτου, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά στα οκτώ
επιμέρους μαθησιακά πεδία σε αναλογία με το εύρος
τους και 42 ώρες στη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος
μαθητείας». Οι εκπαιδευτικοί -κατά την κρίση τους και
μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των
μαθητευομένων καλούνται να αξιοποιήσουν τις 42 ώρες
είτε στο τέλος του Προγράμματος είτε εμβόλιμα μεταξύ
των υπολοίπων ενοτήτων. Στο πλαίσιο της «Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» δύνανται είτε να εξειδικεύονται περαιτέρω στοιχεία των λοιπών μαθησιακών
ενοτήτων προγράμματος είτε να εισάγονται νέα στοιχεία
που σχετίζονται με την ειδικότητα. Τονίζεται ότι για την
πιστοποίηση των μαθητευομένων το περιεχόμενο των εν
λόγω ωρών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αλλά να
βασίζεται στο περιεχόμενο των υπολοίπων (161) ωρών.
Παράμετροι όπως, η υπευθυνότητα και η τήρηση της
επαγγελματικής δεοντολογίας, η ομαδική εργασία, η
αποτελεσματική επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα,
η ολοκληρωμένη και συνεπής εκπόνηση ενός εργασιακού project, η κριτική σκέψη, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, η ανάδειξη της σημασίας της δια βίου
εκπαίδευσης, η επίλυση προβλημάτων και η υιοθέτηση
καινοτόμων προσεγγίσεων, η διασφάλιση ποιότητας,
η τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και
υγείας, ο σεβασμός στο περιβάλλον και στις αρχές της
Αειφόρου Ανάπτυξης διαχέονται οριζόντια αλλά και κάθετα στα Προγράμματα Σπουδών του Μεταλυκειακού
έτους-τάξης μαθητείας. Η έμφαση δίδεται στην επίτευξη
μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης
και όχι στο γνωστικό αντικείμενο/περιεχόμενο per se.
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Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των ωρών
ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας

Ώρες

1

Επαγγελματικό περιβάλλον Δεοντολογία επαγγέλματος Τεχνικές Επικοινωνίας

14

2

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

14

3

Αειφόρος ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος

7

4

Επαγγελματική σταδιοδρομία,
αρχές επαγγελματικής δραστηριοποίησης και ανάπτυξης

14

5

Υφασματολογία - Νέα Υλικά

21

6

Οργάνωση συλλογής και
επιμέλεια παραγωγής ενδύματος

28

7

Κοστολόγηση παραγωγής Marketing

21

8

Σχεδίαση - Κατασκευή με τη
βοήθεια Η/Υ

42

9

Ευέλικτη ζώνη προγράμματος

42

Σύνολο

203

1.4 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία
Δεδομένης της σημασίας και της έμφασης στα μαθησιακά αποτελέσματα, που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο
στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η εφαρμογή του παρόντος
Προγράμματος Σπουδών προτείνεται να επικεντρωθεί
στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και τη συνεργατική
μάθηση και να συνδυάσει τις παιδαγωγικές αρχές μάθησης με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου
ότι οι μαθητευόμενοι/ες είναι ενήλικοι.
Ως εκ τούτου, προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία εκπαίδευσης
ενηλίκων, όπως: εργασία στο πεδίο και εργαστηριακή
άσκηση βιβλιογραφική/διαδικτυακή έρευνα και συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, χάρτες εννοιών,
ασκήσεις επί χάρτου, αναλογίες και μοντέλα, δίνοντας
την ευκαιρία στους μαθητευόμενους/ες να αυτενεργήσουν και να αποκτήσουν ή να αναδείξουν περισσότερες
ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση
θα πρέπει να δοθεί στην ασφαλή προσέγγιση βασικών
εννοιών που αφορούν στη θεματολογία του εργαστηριακού μαθήματος μέσω εφαρμογών και παραδειγμάτων, απόκτηση ψηφιακών και πρακτικών δεξιοτήτων
με το χειρισμό κατάλληλου λογισμικού, εργαλείων και
μηχανημάτων και στην αναζήτηση αξιόπιστων πηγών
πληροφόρησης και δια βίου μάθησης.
1.5 Υλικά και μέσα
Σχεδιαστήρια ελεύθερου σχεδίου, Φωτοτράπεζες,
Πάγκους κοπής υφάσματος - πατρόν, Κούκλες πρόβας,
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Αρχείο δειγμάτων υφασμάτων, Αρχείο slides για ιστορία
τέχνης - ενδυματολογίας, Η/Υ για σύγχρονα σχέδια, TV,
Video και DVD Players, κλιματιστικά, λογισμικά σχεδιασμού/επεξεργασίας εικόνας, σύνδεση στο Διαδίκτυο,
ηλεκτρονικές εφαρμογές γραφείου (Office), ανοικτά λογισμικά (ανοικτοί πόροι - open sources), εξειδικευμένα
λογισμικά που χρησιμοποιούνται στο χώρο της Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος, ενημερωτικό υλικό
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (βίντεο διαδικασιών
σχεδίασης και παραγωγής υφασμάτων/ ενδυμάτων, παρουσιάσεις προϊόντων, υλικό εκθέσεων του ευρύτερου
κλάδου κ.λπ.), κ.ά.
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»
2.1 Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων (Επίπεδο 5
βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
Γνώσεις:
• Διαθέτουν επιπλέον γνώσεις από εκείνες που απέκτησαν στις 3 τάξεις του ΕΠΑ.Λ.
• Διαθέτουν γνώσεις που αποκτήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και είναι προσανατολισμένες
στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις
τεχνολογικές εξελίξεις.
• Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την
ειδικότητά τους.
• Διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εργασιακή τους δραστηριότητα.
• Διαθέτουν γνώσεις λειτουργίας του εργασιακού περιβάλλοντος της ειδικότητάς τους.
• Γνωρίζουν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στους
επαγγελματικούς φορείς της ειδικότητάς τους. Δεξιότητες:
• Διαθέτουν εμπειρία επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εξάσκησης του επαγγέλματός
τους.
• Διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται στο εργασιακό τους περιβάλλον.
• Έχουν αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση και
εφαρμόζουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο
εργασίας.
Ικανότητες:
• Διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα και είναι ικανοί να
λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική
τους εξέλιξη.
• Είναι ικανοί να ασκούν αυτόνομα το επάγγελμά τους.
• Έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης και καθοδήγησης
τρίτων σε καθήκοντα της αρμοδιότητάς τους.
2.2 Συναφές Επαγγελματικό Περίγραμμα, πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ
Με βάση τα υφιστάμενα - Πιστοποιημένα από τον
ΕΟΠΠΕΠ - Επαγγελματικά Περιγράμματα, διαπιστώνε-
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ται ότι υφίσταται Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο
«Τεχνίτης Σχεδίασης και Παραγωγής Ετοίμου Ενδύματος»
(https://www.eoppep.gr/images/EP/EP36.pdf ), όπου
αναφέρονται τα ακόλουθα κρίσιμα σημεία:
Ο «Τεχνίτης Σχεδιαστής/τρια Μόδας και Παραγωγής
Έτοιμου Ενδύματος» ασχολείται με τη διαδικασία παραγωγής του ενδύματος, από τη σύλληψη της ιδέας και
τη σχεδίαση, την κατασκευή προτύπων (πατρόν) και την
επιμέλεια ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής ενός
ενδύματος, από ύφασμα ή κάθε άλλο υλικό που απαιτεί
η ανάγκη της αγοράς και η εξέλιξη της μόδας.
Διαμορφώνει τις νέες τάσεις της μόδας και έχει την
ευθύνη για τη λειτουργικότητα και την κομψότητα των
ενδυμάτων ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του κοινού. Συμμετέχει στην
δημιουργία, οργάνωση και παρουσίαση συλλογής ενδυμάτων (κολεξιόν) ανά σεζόν, καθώς επιλέγει, προμηθεύεται και ελέγχει τα υφάσματα, τα βοηθητικά υλικά
και αξεσουάρ και εν συνεχεία επιλέγει τα σχέδια των
ενδυμάτων και δημιουργεί τα σχέδια των πατρόν και
των μοντέλων.
Υπολογίζει τις απαραίτητες ποσότητες υφασμάτων
και βοηθητικών υλικών και τους χρόνους κοπής, ραφής και συσκευασίας για τη παραγωγή των ενδυμάτων
και προγραμματίζει και επιβλέπει την αποτελεσματική
και απρόσκοπτη εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας. Εφαρμόζει διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας,
ανάλυσης των αποτελεσμάτων και προώθησης διορθωτικών κινήσεων.
Το επάγγελμα του «Τεχνίτη Σχεδιαστή/τριας Μόδας και
Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος» παρά την ύφεση που
παρουσιάζεται στο κλάδο, βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη
και λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού και της ανάγκης
για ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, αυξάνονται συνεχώς και οι απαιτήσεις άσκησής του.
Ως «Τεχνίτης Σχεδιαστής/τρια Μόδας και Παραγωγής
Έτοιμου Ενδύματος» έχει την δυνατότητα να εργαστεί:
• Σε Οίκους Μόδας και Ατελιέ Υψηλής Ραπτικής.
• Σε επιχειρήσεις σχεδιασμού και παραγωγής ετοίμου
ενδύματος (βιομηχανίες, βιοτεχνίες).
• Σε καταστήματα επωνύμων ενδυμάτων υψηλής ραπτικής και Υποδημάτων.
• Σε τηλεοπτικούς σταθμούς και εταιρείες παραγωγής
• Ως συνεργάτης σε περιοδικά μόδας, site και blogs ως
fashion editor- stylist
• Ως σχεδιαστής υφασμάτων
• Ως σχεδιαστής κοστουμιού χορού, μπαλέτου και θεάτρου
• Ως αυτοαπασχολούμενος/η στα πλαίσια μιας δικής
του/της επιχείρησης.
Περιεχόμενο: Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του/
της «Τεχνίτη Σχεδιαστή/τριας Μόδας και Παραγωγής
Έτοιμου Ενδύματος» περιλαμβάνουν:
α) Την επιλογή, προμήθεια και έλεγχο των υφασμάτων,
των βοηθητικών υλικών και αξεσουάρ, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις επιθυμητές ιδιότητες του
τελικού προϊόντος.
β) Τη δημιουργία σχεδίων ενδυμάτων βάσει των τάσεων
της μόδας και των απαιτήσεων της αγοράς.
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γ) Τη δημιουργία προτύπου κοπής (πατρόν), βάσει του
σχεδίου του ενδύματος.
δ) Τον χειρισμό υπολογιστικών προγραμμάτων (CAD /
CAM) για τη δημιουργία σχεδίων πατρόν και μοντέλων.
ε) Τη δημιουργία, οργάνωση και παρουσίαση συλλογής ενδυμάτων (κολεξιόν) ανά σεζόν.
ζ) Τον υπολογισμό της απαραίτητης ποσότητας υφάσματος, των βοηθητικών υλικών και των χρόνων κοπής,
ραφής και συσκευασίας, για τη παραγωγή του ενδύματος.
η) Τον προγραμματισμό και την επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας (κοπή, ραφή συσκευασία τελικού
προϊόντος), ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική
και απρόσκοπτη παραγωγή.
ι) Την εφαρμογή μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας,
ανάλυσης των αποτελεσμάτων και προώθησης διορθωτικών κινήσεων.
Σκοπός:
- Η μαζική παραγωγή προϊόντων ένδυσης σε διεθνώς
καθορισμένα μεγεθολόγια.
- Η συνεχή προσαρμογή στις εξελίξεις της μόδας και
τις απαιτήσεις της αγοράς.
- Η ικανοποίηση των πελατών με μια ευρεία γκάμα
προϊόντων (κολεξιόν), η οποία ανταποκρίνεται πλήρως
στις προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας του τελικού προϊόντος.
Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η συνολική απασχόληση στο κλάδο της παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων μειώνεται, ακολουθώντας την
ύφεση που παρουσιάζει συνολικότερα ο κλάδος τα
τελευταία χρόνια. Η κατάσταση της απασχόλησης των
τεχνιτών σχεδιασμού και παραγωγής έτοιμου ενδύματος
διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης/
οργανισμού στην οποία αναφερόμαστε.
Ο κλάδος της ένδυσης, στον οποίο απασχολείται το
μεγαλύτερο ποσοστό των τεχνιτών σχεδίασης και παραγωγής έτοιμου ενδύματος, αποτελεί σημαντικό κλάδο
της ελληνικής βιοτεχνίας/επιχείρησης, συμβάλλοντας
σημαντικά στην απασχόληση και τις εξαγωγές. Τα προηγούμενα χρόνια η παγκοσμιοποίηση, η απελευθέρωση
του εμπορίου, η αύξηση του ανταγωνισμού οδήγησαν
σε εξαγορές, συγχωνεύσεις, και κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της
απασχόλησης.
Όμως τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της ένδυσης εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης με μια θετική πορεία ανάπτυξης και καταξίωσης τόσο στη χώρα μας όσο και στο
εξωτερικό. Για να συνεχίσει αυτή η θετική πορεία του
κλάδου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποστήριξη
του με ειδικευμένο προσωπικό στον χώρο της σχεδίασης
και κυρίως στον χώρο της παραγωγής του ενδύματος
καθώς και σε άλλους συναφείς χώρους.
Το επάγγελμα του Σχεδιασμού και Παραγωγής ετοίμου ενδύματος είναι ένα πολυσύνθετο και απαιτητικό
επάγγελμα, που χρήζει γνώσεων από πολλά γνωστικά
αντικείμενα θεωρητικής και τεχνοκρατικής φύσεως. Έχει
πάμπολλες εφαρμογές, όπως επιλογή πρώτων υλών σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων, εποπτεία παραγω-
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γής και ποιοτικού ελέγχου, οργάνωση, παρουσίαση και
προώθηση των συλλογών ένδυσης.
Στην ενότητα Α αναλύονται οι γενικότερες συνθήκες
του επαγγέλματος, οι τεχνολογικές αλλαγές που το επηρεάζουν, οι γενικότερες αλλαγές που παρατηρούνται,
οι προοπτικές του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας
και των κλάδων δραστηριότητας στους οποίους ασκείται, καθώς και οι ρυθμίσεις που ισχύουν σχετικά με την
άσκηση του επαγγέλματος.
Στην ενότητα Β (Ανάλυση του Επαγγέλματος - Προδιαγραφές), αναφέρονται και περιγράφονται οι Κύριες
Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ) και οι Επαγγελματικές
Εργασίες (ΕΕ) της ειδικότητας «Σχεδιαστής/τρια Μόδας
και Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος»:
Υφασματολογία - Νέα Υλικά
Οργάνωση συλλογής και επιμέλεια παραγωγής ενδύματος
Κοστολόγηση παραγωγής - Marketing
Σχεδίαση - Κατασκευή με τη βοήθεια Η/Υ
Στην ενότητα Γ (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και
Ικανότητες) προσδιορίζονται οι απαιτούμενες γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για
αποτελεσματική εκτέλεση κάθε επαγγελματικής εργασίας:
Γενικές Γνώσεις, ικανότητες:
• Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση και γραφή).
• Βασικές γνώσεις μαθηματικών και αριθμητικής.
• Βασικές γνώσεις γεωμετρίας.
• Βασικές γνώσεις ελεύθερου σχεδίου.
• Βασικές γνώσεις Η/Υ.
Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις:
• Ιστορία της μόδας και της διαρκούς εξέλιξης των χαρακτηριστικών της.
• Παρακολούθηση των τάσεων της μόδας από όλα τα
μέσα.
• Βασικές γνώσεις αισθητικής και χρήσης των χρωμάτων.
• Ελεύθερο σχέδιο και βασικές αρχές σχεδίασης μοντέλων ένδυσης σε χαρτί.
• Χρώματα και συνδυασμοί τους για τα διάφορα είδη
των ενδυμάτων.
• Γνώσεις υφασματολογίας, τα υφάσματα και η χρήση
τους για τα διάφορα είδη ενδυμάτων.
• Γνώσεις οργάνωσης της συλλογής.
• Βασικές γνώσεις marketing.
• Γνώσεις βοηθητικών και διακοσμητικών υλικών και
επιλογή τους ανάλογα με το είδος των υφασμάτων και
του ενδύματος.
• Δημιουργία σχεδίων και παραγωγή πατρόν, συμπεριλαμβανομένων και των προσαρμογών τους, καθώς και
την κωδικοποίηση των κομματιών τους.
• Γνώση του βασικού μεγεθολογίου της αγοράς για την
σχεδίαση και παραγωγή πατρόν.
• Βασικές γνώσεις σωματομετρίας.
• Γνώσεις συναρμολόγησης (ραφής του δείγματος).
• Βασικοί κανόνες κοπής υφασμάτων και χρήσης και
κοπής υλικών.
• Βασικοί κανόνες συναρμολόγησης (ραφής) του
ενδύματος.
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• Χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού για τη ραφή
του ενδύματος.
• Βασικές γνώσεις διόρθωσης των ελαττωμάτων του
ενδύματος και μεταφοράς τους στο πατρόν.
• Γνώσεις τεχνικών υπολογισμού της ποσότητας του
υφάσματος και της ποσότητας των βοηθητικών και διακοσμητικών υλικών.
• Γνώσεις τεχνικών χρονομέτρησης της εργασίας.
• Γνώσεις συμπλήρωσης του εντύπου κοστολόγησης
(χειρόγραφα ή σε Η/Υ).
• Βασικοί κανόνες μεγέθυνσης και σμίκρυνσης του
βασικού πατρόν.
• Γνώσεις επαγγελματικής σχεδίασης και κοπής υφασμάτων και βοηθητικών υλικών.
• Βασικοί κανόνες κοπής, στρώσης, ξεχωρίσματος,
μαρκαρίσματος και πακεταρίσματος των υφασμάτων
και βοηθητικών υλικών.
• Βασικές αρχές οργάνωσης και προγραμματισμού της
εργασίας.
• Βασικοί κανόνες παράδοσης των απαραίτητων υλικών (κομμένα υφάσματα, βοηθητικά υλικά, "δείγμα",
τεχνικό σχέδιο).
• Γνώσεις των τρόπων ραφής των ενδυμάτων.
• Γνώσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού του κοπτηρίου και του ραφείου.
• Γνώσεις των διαδικασιών σιδερώματος, συσκευασίας
και αποθήκευσης των ενδυμάτων.
• Έλεγχος συμπεριφοράς του ενδύματος.
Ειδικές Επαγγελματικές Γνώσεις
• Ορολογία ξένης γλώσσας.
• Βασικές αρχές προγραμματισμού.
• Γνώσεις έρευνας αγοράς.
• Χρήση CAD/CAM για σχεδιασμό και παραγωγή πατρόν.
• Γνώσεις υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Γνώσεις βασικών κανόνων εργονομίας.
• Χρήση υπολογιστικών συστημάτων σε Η/Υ.
• Βασικές αρχές οργάνωσης χρόνου εργασίας.
• Βασικές αρχές οργάνωσης και προγραμματισμού της
παραγωγής.
• Γνώσεις ποιοτικού ελέγχου (οπτικού και μακροσκοπικού).
• Γνώσεις χειρισμού και λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Μέθοδοι διασφάλισης ποιότητας.
Δεξιότητες
• Συνυπολογίζοντας τις τάσεις τις μόδας να είναι σε
θέση να επιλέγει τα κατάλληλα σχέδια, υφάσματα, βοηθητικά και διακοσμητικά υλικά, χρώματα, αξεσουάρ για
τον σχεδιασμό της συλλογής.
• Να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και να παίρνει αποφάσεις.
• Να σχεδιάζει με ευχέρεια και ακρίβεια το βασικό βιοτεχνικό πατρόν σε συγκεκριμένο μέγεθος και να μπορεί
να προσαρμόζει το σχέδιο του ενδύματος.
• Να κωδικοποιεί και να ελέγχει τα κομμάτια του πατρόν.
• Να σχεδιάζει με ευχέρεια και ακρίβεια το "τεχνικό
σχέδιο".
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• Να δίνει σαφείς οδηγίες για τη κατασκευή του "δείγματος".
• Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα
τμήματα.
• Να σημαδεύει και να κόβει προσεχτικά τα υφάσματα
και τα υλικά.
• Να χειρίζεται με ευχέρεια τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό.
• Να μπορεί να μεταφέρει με ακρίβεια τις διορθώσεις
στο πατρόν.
• Να μπορεί να υπολογίζει με ακρίβεια τη ποσότητα του
υφάσματος, των βοηθητικών και διακοσμητικών υλικών
που απαιτούνται για ένα ένδυμα.
• Να μπορεί να υπολογίζει με ακρίβεια τον απαιτούμενο χρόνο για την κοπή και τη ραφή του "δείγματος".
• Να προσμετρά με ακρίβεια τη δουλειά που απαιτείται
και να συμπληρώνει το σχετικό έντυπο κοστολόγησης.
• Να σχεδιάζει με ευχέρεια και ακρίβεια τα μεγαλύτερα
και τα μικρότερα μεγέθη του "βασικού" πατρόν.
• Να κωδικοποιεί τα κομμάτια του κάθε μεγέθους.
• Να μπορεί να ελέγχει με ευχέρεια και ακρίβεια όλο
το μεγεθολόγιο.
• Να έχει την απαιτούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό της
κοπής πολλών μεγεθών.
• Να έχει την απαιτούμενη εμπειρία και να γνωρίζει τα
είδη και τον τρόπο στρώσης υφασμάτων και βοηθητικών υλικών ώστε να κοπούν με την ελάχιστες δυνατές
απώλειες.
• Να μπορεί να προγραμματίζει και να οργανώνει το
σύνολο της διαδικασίας κοπής και ραφής της παραγωγής.
• Να κατανοεί καλά τον βιοτεχνικό τρόπο ραφής των
ενδυμάτων ώστε να μπορεί να δώσει σαφείς οδηγίες.
• Να κατανοεί καλά τις διαδικασίες βαφής και πλυσίματος των ενδυμάτων ώστε να δίνει τις κατάλληλες
κατευθύνσεις.
• Να ελέγχει το ύφασμα, τα βοηθητικά και τα διακοσμητικά υλικά ως προς την ποσότητα και την ποιότητά τους.
• Να έχει την εμπειρία να ελέγχει το τελικό αποτέλεσμα,
συγκρίνοντας συγκεκριμένα σημεία των ενδυμάτων, την
ποιότητα τους σε σχέση με τη ποιότητα του "δείγματος"
και τη συνολική εικόνα "στήσιμο" του ενδύματος.
Ικανότητες
• Αίσθηση της λεπτομέρειας για τη διαμόρφωση του
σχεδίου.
• Καλλιτεχνική και δημιουργική ικανότητα.
• Φαντασία (να έχει σε όλη τη διάρκεια σχεδιασμού
της συλλογής στη μνήμη του τη τελική μορφή του ενδύματος).
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης.
• Οργανωτική ικανότητα.
• Ικανότητα συγκέντρωσης.
• Ευχέρεια, ταχύτητα και ακρίβεια στη σχεδίαση του
βασικού σκελετού του πατρόν.
• Παρατηρητικότητα, έμφαση και επιμονή στη λεπτομέρεια.
• Καλή φυσική κατάσταση.
2.3 Λοιπά συνεκτιμώμενα δεδομένα για τις σύγχρονες
εξελίξεις στην ειδικότητα «Σχεδίασης και Παραγωγής
Ενδύματος»
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Στο επάγγελμα του «Σχεδιαστή/τριας Μόδας και Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος» σήμερα, πραγματοποιούνται
διαρθρωτικές αλλαγές, που προκαλούνται από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και επηρεάζουν τη χρήση
υλικών και την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων,
ενώ οι καινοτομίες φέρνουν εντελώς νέο νόημα για τα
είδη ένδυσης.
Η καινοτομία, που πραγματοποιείται μέσα από τη
συνεργασία της μόδας και της τεχνολογίας, δημιουργεί
έναν ισχυρό τρόπο σύνδεσης των καταναλωτών με τα
εμπορικά σήματα, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ξεχωριστές
εμπειρίες με την αγορά και την χρήση αυτών των ενδυμάτων. Οι νέες τεχνολογίες και οι κλωστοϋφαντουργικές
καινοτομίες δεν αλλάζουν μόνο το πώς λειτουργεί η βιομηχανία της μόδας, αλλά και πώς αλληλεπιδρούν τα
προϊόντα της με το περιβάλλον και τους καταναλωτές.
Ως εκ τούτου, οι καινοτομίες στην κλωστοϋφαντουργία αφορούν στη δημιουργία μιας νέας γενιάς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και βιοτεχνολογικών
λύσεων ένδυσης φιλικών προς το περιβάλλον, εστιάζοντας στην κατεύθυνση της αειφορίας και δημιουργώντας
μεγαλύτερη αξία στο προϊόν.
Για το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών ελήφθησαν υπόψη
σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στα πεδία του ευρύτερου κλάδου «Σχεδιαστής/τρια Μόδας και Παραγωγής
Έτοιμου Ενδύματος» και σύγχρονες πρακτικές και τάσεις
της αντίστοιχης αγοράς. Επίσης, συνεκτιμήθηκαν αποτελέσματα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με θεσμοθετημένους φορείς του κλάδου αλλά και εκπροσώπους
επιχειρήσεων/οργανισμών.
3. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ)
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι απόφοιτοι/-ες της ειδικότητας «Σχεδιαστής/τρια Μόδας και Παραγωγής Έτοιμου
Ενδύματος», μετά την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού
έτους -τάξης μαθητείας, προσδοκάται ότι θα είναι ικανοί
να:
• αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
• ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς
εργασίας και στις τεχνολογικές εξελίξεις.
• εφαρμόζουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την
ειδικότητα τους.
• κάνουν χρήση γνώσεων σχετικά με τα επαγγελματικά
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εργασιακή τους δραστηριότητα.
• γνωρίζουν τη λειτουργία του εργασιακού περιβάλλοντος και τις προϋποθέσεις ένταξής τους στους επαγγελματικούς φορείς της ειδικότητάς τους.
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• διαχειρίζονται και επιλύουν προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εξάσκησης του επαγγέλματός
τους.
• αναδεικνύουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες που
απαιτούνται στο εργασιακό τους περιβάλλον.
• εφαρμόζουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο
χώρο εργασίας και αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση
• εφαρμόζουν επαγγελματικές πρακτικές που σέβονται
την επαγγελματική δεοντολογία και δίνουν έμφαση στον
σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης.
• λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική
τους εξέλιξη και διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα.
• ασκούν αυτόνομα το επάγγελμά τους.
Όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αποτελούν τα γενικά
μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητευόμενους/
ες της ειδικότητας «Σχεδιαστής/τρια Μόδας και Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος». Τα ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ομαδοποιούνται ανά μαθησιακή ενότητα και
διατυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί,
συμπληρωμένα από τις αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες και κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria).
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria) έχουν
κεντρικό ρόλο τόσο στα Προγράμματα Σπουδών του
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας όσο και στις διαδικασίες πιστοποίησης που ακολουθούν, καθώς προσδιορίζουν σημαντικά και σχετίζονται με το βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
4.1 Πυλώνες κριτηρίων αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:
α) θεμελιώδεις υποστηρικτικές γνώσεις,
β) επίγνωση και τήρηση διαδικασιών,
γ) χρήση εργαλείων και υλικών,
δ) κρίσιμες ικανότητες δια βίου εκπαίδευσης
4.2 Χαρακτηρισμός επιδόσεων μαθητευομένων με
βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται βάσει συγκεκριμένων διαβαθμίσεων,
οι οποίες είναι κοινές για όλες τις μαθησιακές ενότητες
και τα κριτήρια αξιολόγησης και έχουν ως εξής:
1. άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης
2. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/
παραλείψεις
3. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/
παραλείψεις
4. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ν. 4386/2016 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ»
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του
ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας»
είναι προαιρετικό, εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με
εκπαίδευση στον χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στο Ε.Κ. ή στη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα.
Ειδικότερα, στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»
εφαρμόζεται: α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων
ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα
διδακτικό έτος και β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον
χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι
οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η
συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι
εννέα (9) μήνες.
Στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας
203 ωρών, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία και 42 ώρες αφορούν στη «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Η ενότητα με τίτλο
«.Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» εντάσσεται
στο Πρόγραμμα Σπουδών με σκοπό να δώσει στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης
μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών αλλά
και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος
Σπουδών σε τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4473/2017, οι
απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας»
μπορούν ετησίως να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και
πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό
την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης
Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που
διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ. Κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες
θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα, ώστε οι τηρούμενες
εκπαιδευτικές διαδικασίες να βρίσκονται σε άμεση σύνδεση και συλλειτουργία με το πλαίσιο και τις διαδικασίες
πιστοποίησης.
Λοιπά θέματα διαδικασιών εφαρμογής του θεσμού
της μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ ρυθμίζονται με την
κοινή υπουργική απόφαση Φ7/155762/Δ4 (ΦΕΚ 4191/
τ.Β΄/24-9-2018) και τον ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019
(άρθρο 214).
1.1 Σκοπός
Το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού μαθήματος για το Μεταλυκειακό έτος -τάξη μαθητείας της
ειδικότητας «Τεχνικός Ζυθοποιίας» αποσκοπεί στην
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αναβάθμιση των γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., μέσα από
την ομαλή ένταξη και συνεισφορά στο επαγγελματικό
περιβάλλον μιας επιχείρησης ζυθοποιίας. Η μετάβαση
των μαθητευομένων από τη σχολική μονάδα στον χώρο
εργασίας και σε ρεαλιστικές επαγγελματικές συνθήκες
αναμένεται να τους δώσει τα κατάλληλα εφόδια εργασιακής εμπειρίας, ώστε στη συνέχεια να αναζητήσουν
τη βέλτιστη επαγγελματική διαδρομή στον κλάδο. Το
Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάζεται με απώτερο σκοπό να
υποστηρίξει κάθε μαθητευόμενο/-η στις εργασίες που
ενδέχεται να του/της ανατεθούν στο πλαίσιο μαθητείας
όχι μόνο σε μια δεδομένη επιχείρηση αλλά σε ένα σημαντικό εύρος ειδών επιχειρήσεων, όπου δυνητικά μπορεί
να απασχοληθεί μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας.
Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να
διασφαλίσει την ύπαρξη μιας κοινής βάσης, που θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητευόμενους/ες να
ανταποκριθούν σε περισσότερες από μία μελλοντικές
θέσεις και περιβάλλοντα εργασίας στον τομέα των επιχειρήσεων ζυθοποιίας.
1.2 Στόχοι
Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στα ακόλουθα:
εξασφάλιση μιας στέρεας βάσης εξειδίκευσης, η
οποία δεν θα δεσμεύει τον/την μαθητευόμενο/-η προς
μια δεδομένη επαγγελματική κατεύθυνση αλλά θα δίνει
έμφαση σε κοινά μαθησιακά πεδία που είναι σημαντικά ανεξαρτήτως θέσης μαθητείας και επιχείρησης διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματισμού (δεοντολογία
επαγγέλματος, ασφάλεια και υγεία στην εργασία) και
πελατοκεντρικού προσανατολισμού (μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων), καλλιέργεια
δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι
κρίσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο εντός όσο
και εκτός επιχείρησης (παρακίνηση, επικοινωνία) ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με
αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεξιοτήτων για
επαγγελματικούς σκοπούς (επιχειρηματικότητα, επικοινωνία και προβολή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης
(social media)) ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της ανάδειξης της σημασίας της αειφόρου ανάπτυξης ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
(problem solving) σε διαφορετικές συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος και περιστάσεις και ανάπτυξη της
αλγοριθμικής σκέψης (computational thinking).
1.3 Δομή - Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Σπουδών, του οποίου η δομή είναι
αρθρωτή (modular), έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση
του Εργαστηριακού Προγράμματος της Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών. Συνίσταται από επιμέρους
μαθησιακά πεδία/ενότητες/δεσμίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning units/modules), που καλύπτουν το
εύρος του αντικειμένου. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην
ανάδειξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, στην
καλλιέργεια κριτικής σκέψης καθώς και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους
που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων.
Βασικό χαρακτηριστικό των Προγραμμάτων Σπουδών
για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας αποτελεί η
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ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής σε τοπικές
και λοιπές άλλες ειδικές συνθήκες (π.χ. ενδιαφέροντα
μαθητευομένων, προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο). Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» προστίθεται με σκοπό
να δώσει στο Πρόγραμμα Εργαστηριακών μαθημάτων
ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών αλλά και στοιχεία
προσαρμοστικότητας του Προγράμματος Σπουδών σε
τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η διάρκεια της να μην υπερβαίνει το 20%
των ωρών του συνολικού προγράμματος, ήτοι 42 ώρες
(σε σύνολο 203 ωρών). Ως εκ τούτου, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά στα δέκα επιμέρους μαθησιακά πεδία
σε αναλογία με το εύρος τους και 42 ώρες στη «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Οι εκπαιδευτικοί
-κατά την κρίση τους και μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/-τριών- καλούνται
να αξιοποιήσουν τις 42 ώρες είτε στο τέλος του Προγράμματος είτε εμβόλιμα μεταξύ των υπολοίπων ενοτήτων. Στο πλαίσιο της Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος
Μαθητείας δύνανται είτε να εξειδικεύονται περαιτέρω
στοιχεία των λοιπών μαθησιακών ενοτήτων προγράμματος είτε να εισάγονται νέα στοιχεία που σχετίζονται
με την ειδικότητα. Τονίζεται ότι για την πιστοποίηση των
μαθητευομένων το περιεχόμενο των εν λόγω ωρών δεν
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αλλά να βασίζεται στο
περιεχόμενο των υπολοίπων (161) ωρών. Παράμετροι
όπως, η υπευθυνότητα και η τήρηση της επαγγελματικής
δεοντολογίας, η ομαδική εργασία, η αποτελεσματική
επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα, η ολοκληρωμένη και συνεπής εκπόνηση ενός εργασιακού project, η
κριτική σκέψη, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων,
η ανάδειξη της σημασίας της δια βίου εκπαίδευσης, η
επίλυση προβλημάτων και η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, η διασφάλιση ποιότητας, η τήρηση κανόνων
και διαδικασιών ασφάλειας και υγείας, ο σεβασμός στο
περιβάλλον και στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης διαχέονται οριζόντια αλλά και κάθετα στα Προγράμματα
Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας.
Η έμφαση δίδεται στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και όχι στο γνωστικό
αντικείμενο/περιεχόμενο per se.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των ωρών
ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας

Ώρες

1

Επαγγελματικό περιβάλλον Δεοντολογία επαγγέλματος Τεχνικές Επικοινωνίας

14

2

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

14
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3

Αειφόρος ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος

14

4

Επαγγελματική σταδιοδρομία,
αρχές επαγγελματικής δραστηριοποίησης και ανάπτυξης

14

5

Παραλαβή πρώτων και βοηθητικών υλών/υλικών συσκευασίας
και καθαρισμού - απολύμανσης Καθαρισμός κριθής - Βυνοποίηση

21

6

Ζυθοποίηση

21

7

Χειρισμός Μαγιάς - Ζύμωση Ωρίμανση

21

8

Φιλτράρισμα - Σταθεροποίηση Τυποποίηση (προτυποποίηση)

7

9

Εμφιάλωση

21

10

Διασφάλιση Ποιότητας Παραγωγικής Διαδικασίας

14

Ευέλικτη ζώνη προγράμματος

42

Σύνολο

203

1.4 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία
Δεδομένης της σημασίας και της έμφασης στα μαθησιακά αποτελέσματα, που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο
στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η εφαρμογή του παρόντος
Προγράμματος Σπουδών προτείνεται να επικεντρωθεί
στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και τη συνεργατική
μάθηση και να συνδυάσει τις παιδαγωγικές αρχές μάθησης με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου
ότι οι μαθητευόμενοι/-ες είναι ενήλικοι/-ες.
Ως εκ τούτου, προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία εκπαίδευσης
ενηλίκων, όπως: εργασία στο πεδίο και εργαστηριακή
άσκηση, βιβλιογραφική/διαδικτυακή έρευνα και συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, χάρτες εννοιών, ασκήσεις επί χάρτου, αναλογίες και μοντέλα, μελέτη
περίπτωσης, κ.ά. δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητευόμενους/-ες να αυτενεργήσουν και να αποκτήσουν ή
να αναδείξουν περισσότερες ικανότητες, δεξιότητες
και στάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην
ασφαλή προσέγγιση βασικών εννοιών που αφορούν
στη θεματολογία του εργαστηριακού μαθήματος μέσω
εφαρμογών και παραδειγμάτων, απόκτηση ψηφιακών
και πρακτικών δεξιοτήτων με το χειρισμό κατάλληλου
λογισμικού, εργαλείων και μηχανημάτων και στην αναζήτηση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης και δια βίου
μάθησης.
1.5 Υλικά και μέσα
Εξοπλισμός εργαστηρίου Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων
και Περιβάλλοντος, Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, συναφείς ηλεκτρονικές εφαρμογές γραφείου και λογισμικά,
επαγγελματικά έντυπα και τεχνικά εγχειρίδια σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή κ.ά..
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2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ»
2.1 Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων (Επίπεδο
5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή
σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει
στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.
Σε πιο ειδικό επίπεδο, λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της σχετικής/σχετικών ειδικότητας/ειδικοτήτων.
2.2 Συναφές/ή Επαγγελματικό/ά Περίγραμμα/Περιγράμματα, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Με βάση τα
υφιστάμενα -Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ - Επαγγελματικά Περιγράμματα, διαπιστώνεται ότι συναφές με την
ειδικότητα είναι το επαγγελματικό περίγραμμα «Τεχνικός
Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας». Αναλυτικότερα, στο
ανωτέρω Επαγγελματικό Περίγραμμα, σύμφωνα με τον
ΕΟΠΠΕΠ, τα μαθησιακά αποτελέσματα αναλύονται και
περιγράφονται ως εξής:
ΓΝΩΣΕΙΣ: 1. Αναγνωρίζει και περιγράφει τις βασικές
αρχές και διεργασίες της τεχνολογίας και παρασκευής
(ανάμιξη, απόσταξη, εκχύλιση) αλκοολούχων ποτών.
2. Ταξινομεί, διακρίνει και αναφέρει τις πρώτες ύλες
αλκοολούχων ποτών, τα χαρακτηριστικά των πρώτων
υλών για την παρασκευή με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για κάθε κατηγορία αλκοολούχου ποτού.
3. Κατατάσσει επαρκώς τον χειρισμό πρώτων και βοηθητικών υλών αλκοολούχων ποτών που αφορούν στην
προμήθεια, παραλαβή, έλεγχο, καταγραφή, αποθήκευση, αλλά και την προετοιμασία και την επεξεργασία τους
για τη διαδικασία παραγωγής.
4. Περιγράφει τη δράση των μικροοργανισμών που
συμμετέχουν στις ζυμώσεις των αλκοολούχων προϊόντων, καθώς και των παθογόνων μικροοργανισμών που
προκαλούν αλλοιώσεις σε ποτά/αποστάγματα.
5. Περιγράφει τις βασικές αρχές εμφιάλωσης και συσκευασίας ποτών και αποσταγμάτων.
6. Προσδιορίζει την απόδοση και την παραγωγικότητα
των διεργασιών παραγωγής.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΈΣ: 1. Πραγματοποιεί τον έλεγχο ποιότητας
των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
αποσταγμάτων και διαφόρων προϊόντων ποτοποιίας.
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2. Παρασκευάζει διαλύματα και υλικά για την παρασκευή διαφόρων προϊόντων ποτοποιίας σύμφωνα με
τις βασικές έννοιες της χημείας.
3. Εφαρμόζει μεθόδους ανάλυσης και ελέγχου των
προϊόντων ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας.
4. Διενεργεί δειγματοληπτικούς και οργανοληπτικούς
ελέγχους σε οίνους, αποστάγματα, μπύρες, εξετάζοντας
την ποιότητά τους ως προς την περιεκτικότητα σε οινόπνευμα, το χρώμα, τη γεύση και το άρωμα.
5. Παρακολουθεί και χειρίζεται τα αποθέματα έτοιμου/
ημιέτοιμου και χύμα προϊόντος.
6. Εξασφαλίζει την υγιεινή παραγωγή και διακίνηση
ποτών και αποσταγμάτων.
7. Χρησιμοποιεί τις αρχές του Μάρκετινγκ στη διάθεση
και διακίνηση των τελικών προϊόντων στο εμπόριο.
8. Εκτελεί αυτόνομα τους προσδιορισμούς των συστατικών των αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων.
9. Προλαμβάνει και επιλύει προβλήματα σχετικά με
την καλή συντήρηση και ασφάλεια των μηχανημάτων
και συσκευών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Εργάζεται αυτόνομα εκτελώντας τις
βασικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στο χώρο
παραγωγής.
2. Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία οργάνων και συσκευών εργαστηριακού χώρου.
3. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
εργαστηριακού χώρου και εξοπλισμού της ποτοποιίας
και αποσταγματοποιίας.
4. Ενημερώνεται για τις νέες ποιότητες των ποτών που
κυκλοφορούν, τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά και τις εξελίξεις που σημειώνονται στον ευρωπαϊκό
και διεθνή χώρο.
2.3 Λοιπά συνεκτιμώμενα δεδομένα για τις σύγχρονες
εξελίξεις στην ειδικότητα Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.
Για το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών ελήφθησαν υπόψη
σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της Τεχνολογίας Ζυθοποιίας καθώς και σύγχρονες πρακτικές και
τάσεις που επικρατούν στην αγορά.
3. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ)
Στη βάση της σύνθεσης των ανωτέρω, οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας «Τεχνικός Ζυθοποιίας», μετά την ολοκλήρωση του μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας,
προσδοκάται ότι θα είναι σε θέση να:
• Επικοινωνούν αποτελεσματικά στο επαγγελματικό
περιβάλλον στη μητρική τους γλώσσα και σε ικανοποιητικό επίπεδο σε μία ξένη γλώσσα, απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, οδηγιών από ξενόγλωσσα φυλλάδια, επικοινωνία
με συναδέλφους.
• Αξιοποιούν με ευχέρεια εργαλεία Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών απαραίτητων στην αρχειοθέτηση,
καταχώριση, λήψη πληροφοριών και δεδομένων για την
εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και στη χρήση λογισμικών για τον εκσυγχρονισμό των εργασιών τους.
• Επιδεικνύουν συνέπεια, μεθοδικότητα και οργάνωση
στην εκτέλεση των διαφόρων επαγγελματικών εργασιών
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• Χειρίζονται με υπευθυνότητα μηχανολογικό εξοπλισμό, σκεύη και εργαλεία, τηρώντας τους κανόνες υγείας/
υγιεινής και ασφάλειας.
• Διαθέτουν κρίση στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση
διαφόρων εργασιών καθώς και στην εφαρμογή επαγγελματικών πρακτικών με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
• Διαθέτουν επίγνωση της ευθύνης του έργου τους για
την ασφάλεια και επάρκεια των προϊόντων, τη δημόσια
υγεία και της συνεισφοράς τους στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας.
• Επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά που διέπεται από σεβασμό στη δεοντολογία επαγγέλματος.
• Αναπτύσσουν κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη
πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων και την
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος συνεκτιμώντας αλλαγές και εξελίξεις στην επιστήμη, τεχνολογία και αγορά.
• Αναπτύσσουν επιχειρηματική σκέψη και αξιολογούν
καινοτόμες επαγγελματικές τεχνικές, για την επαρκή
ανταπόκριση στις προκλήσεις που εγείρονται στο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβαλλοντικό, οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο και αφορούν στη ζυθοποιία.
• Αξιοποιούν κατάλληλες δεξιότητες διαπροσωπικής
επαφής, προάγοντας την αποτελεσματική συνεργασία
και ομαδικότητα.
Όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αποτελούν τα γενικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους/τις μαθητευόμενους/
ες της ειδικότητας «Τεχνικός Ζυθοποιίας». Τα ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ομαδοποιούνται ανά μαθησια-
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κή ενότητα και διατυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα
που ακολουθεί, συμπληρωμένα από τις αντίστοιχες
ενδεικτικές δραστηριότητες και κριτήρια αξιολόγησης
(assessment criteria).
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria) έχουν
κεντρικό ρόλο τόσο στα Προγράμματα Σπουδών του
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας όσο και στις διαδικασίες πιστοποίησης που ακολουθούν, καθώς προσδιορίζουν σημαντικά και σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
4.1 Πυλώνες κριτηρίων αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:
α) θεμελιώδεις υποστηρικτικές γνώσεις,
β) επίγνωση και τήρηση διαδικασιών,
γ) χρήση εργαλείων και υλικών,
δ) κρίσιμες ικανότητες δια βίου εκπαίδευσης
4.2 Χαρακτηρισμός επιδόσεων μαθητευομένων με
βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται βάσει συγκεκριμένων διαβαθμίσεων,
οι οποίες είναι κοινές για όλες τις μαθησιακές ενότητες
και τα κριτήρια αξιολόγησης και έχουν ως εξής:
1: άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης
2. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/
παραλείψεις
3. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/
παραλείψεις
4. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ν. 4386/2016 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ»
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του
ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»
είναι προαιρετικό, εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στο Ε.Κ. ή στη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα.
Ειδικότερα, στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»
εφαρμόζεται: α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων
ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος και β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ
(28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε
τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική
διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9)
μήνες.
Στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας
203 ωρών, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία και 42 ώρες αφορούν τη «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Η ενότητα με τίτλο
«Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» εντάσσεται
στο Πρόγραμμα Σπουδών με σκοπό να δώσει στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης
Μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητευομένων αλλά
και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος
Σπουδών σε τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθήσουν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης,
συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο
οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα
Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων
και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας
επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών του
«Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας», όλοι/ες οι
εμπλεκόμενοι/ες θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα, ώστε
οι τηρούμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες να βρίσκονται
σε άμεση σύνδεση και συλλειτουργία με το πλαίσιο και
τις διαδικασίες πιστοποίησης.
Λοιπά θέματα διαδικασιών εφαρμογής του θεσμού
της μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ ρυθμίζονται με την
αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση Φ7/155762/Δ4 (ΦΕΚ
4191/τ.Β΄/24-9-2018) και τον ν. 4610/2019 ΦΕΚ 70/Α΄/
7-5-2019 (άρθρο 214).
1.1 Σκοπός
Το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού μαθήματος για το Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας της
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ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας» αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. μέσα από την ομαλή
ένταξη των μαθητευομένων στο επαγγελματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης/εργαστηρίου Σχεδίασης και
Κατασκευής Κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων από
πολύτιμα μέταλλα και λίθους. Η μετάβαση των μαθητευομένων από τη σχολική μονάδα στο χώρο εργασίας
και σε ρεαλιστικές επαγγελματικές συνθήκες αναμένεται
να τους δώσει τα κατάλληλα εφόδια εργασιακής εμπειρίας, ώστε στη συνέχεια να αναζητήσουν τη βέλτιστη
επαγγελματική διαδρομή στον ευρύτερο χώρο της Αργυροχρυσοχοΐας.
Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάζεται με απώτερο σκοπό να υποστηρίξει κάθε μαθητευόμενο/η στις εργασίες
που ενδέχεται να του/της ανατεθούν στο πλαίσιο μαθητείας όχι μόνο σε μια επιχείρηση/εργαστήριο Σχεδίασης
και Κατασκευής Κοσμημάτων, αλλά σε ένα σημαντικό
εύρος εργασιακών χώρων των επιμέρους πεδίων του
κλάδου, όπου δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί μετά την
ολοκλήρωση της μαθητείας καθώς και σε ειδικές θέσεις
εργασίας σε σύγχρονους επαγγελματικούς ρόλους, που
σχετίζονται με τη δημιουργία και ανάδειξη του ελληνικού
κοσμήματος.
Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να
διασφαλίσει την ύπαρξη μιας κοινής βάσης, που θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους/ες να ανταποκριθούν σε πολλαπλά διαφορετικά αντικείμενα και
περιβάλλοντα εργασίας στον κλάδο Σχεδίασης και Κατασκευής Κοσμημάτων. Ενδεικτικά μπορούν να εργαστούν
σε καταστήματα και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, ή
ως ελεύθερος επαγγελματίας λειτουργώντας τη δική
του επιχείρηση. Επίσης, ως βοηθοί αργυροχρυσοχόων
μπορούν να εργαστούν κοντά σε τεχνίτες που έχουν
αποκτήσει εμπειρία.
1.2 Στόχοι
Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στα ακόλουθα:
- εξασφάλιση μιας στέρεας βάσης εξειδίκευσης στη
Σχεδίαση και Κατασκευή Κοσμημάτων, η οποία δεν θα
δεσμεύει τον μαθητευόμενο/η προς μια δεδομένη επαγγελματική κατεύθυνση (π.χ. αποκλειστική απασχόληση
σε καταστήματα και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας)
- θα δίνει έμφαση σε κοινά μαθησιακά πεδία, που είναι σημαντικά ανεξαρτήτως θέσης μαθητείας και χώρου
εργασίας
- διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματισμού (δεοντολογία επαγγέλματος, ασφάλεια και υγεία στην εργασία)
- καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι κρίσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν
τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας (παρακίνηση, επικοινωνία με επαγγελματικά κριτήρια)
- ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς (επιχειρηματικότητα,
επικοινωνία και προβολή μέσω social media)
- ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της
ανάδειξης της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης, των
ορθών πρακτικών και των πιστοποιήσεων της σύγχρονης περιβαλλοντικής διαχείρισης
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- ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
(problem solving) σε διαφορετικές συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος και περιστάσεις και ανάπτυξη
της αλγοριθμικής σκέψης (computational thinking).
1.3 Δομή - Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Σπουδών, του οποίου η δομή είναι
αρθρωτή (modular), έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση
του Εργαστηριακού Προγράμματος της Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών. Συνίσταται από επιμέρους
μαθησιακά πεδία/ενότητες/δεσμίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning units/modules), που καλύπτουν το
εύρος του αντικειμένου. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην
ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητευομένων, στην
καλλιέργεια κριτικής σκέψης καθώς και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους
που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων.
Βασικό χαρακτηριστικό των Προγραμμάτων Σπουδών
για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» αποτελεί η
ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής σε συγκεκριμένες εργασιακές και άλλες ειδικές συνθήκες(π.χ. ενδιαφέροντα μαθητευομένων, προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο). Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» προστίθεται με
σκοπό να δώσει στο Πρόγραμμα Εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης
Μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητευομένων αλλά
και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος
Σπουδών σε εργασιακές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η διάρκεια της να
μην υπερβαίνει το 20% των ωρών του συνολικού προγράμματος, ήτοι 42 ώρες (σε σύνολο 203 ωρών). Ως εκ
τούτου, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά στα οκτώ
επιμέρους μαθησιακά πεδία σε αναλογία με το εύρος
τους και 42 ώρες στη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος
μαθητείας». Οι εκπαιδευτικοί -κατά την κρίση τους και
μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των
μαθητευομένων καλούνται να αξιοποιήσουν τις 42 ώρες
είτε στο τέλος του Προγράμματος είτε εμβόλιμα μεταξύ των υπολοίπων ενοτήτων. Στο πλαίσιο της «Ζώνης
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» δύνανται είτε να
εξειδικεύονται περαιτέρω στοιχεία των λοιπών μαθησιακών ενοτήτων προγράμματος είτε να εισάγονται νέα
στοιχεία που σχετίζονται με την ειδικότητα. Τονίζεται
ότι για την πιστοποίηση των μαθητευομένων το περιεχόμενο των εν λόγω ωρών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη αλλά να βασίζεται στο περιεχόμενο των υπολοίπων (161) ωρών. Παράμετροι όπως, η υπευθυνότητα και
η τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας, η ομαδική
εργασία, η αποτελεσματική επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα, η ολοκληρωμένη και συνεπής εκπόνηση ενός
εργασιακού project, η κριτική σκέψη, η ανάπτυξη των
ψηφιακών δεξιοτήτων, η ανάδειξη της σημασίας της δια
βίου εκπαίδευσης, η επίλυση προβλημάτων και η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, η διασφάλιση ποιότητας, η τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας
και υγείας, ο σεβασμός στο περιβάλλον και στις αρχές
της Αειφόρου Ανάπτυξης διαχέονται οριζόντια αλλά και
κάθετα στα Προγράμματα Σπουδών του Μεταλυκειακού
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έτους-τάξης μαθητείας. Η έμφαση δίδεται στην επίτευξη
μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης
και όχι στο γνωστικό αντικείμενο/περιεχόμενο per se.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των ωρών
ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας

Ώρες

1

Επαγγελματικό περιβάλλον Δεοντολογία επαγγέλματος Τεχνικές Επικοινωνίας

14

2

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

14

3

Αειφόρος ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος

7

4

Επαγγελματική σταδιοδρομία,
αρχές επαγγελματικής δραστηριοποίησης και ανάπτυξης

14

5

Μεταλλογνωσία

7

6

Τεχνικές κατασκευής κοσμήματος

42

7

Αξιολόγηση - Διαχείριση πολύτιμων λίθων

14

8

Κοστολόγηση παραγωγής Marketing

14

9

Σχεδίαση - Κατασκευή με τη
βοήθεια Η/Υ

35

10

Ευέλικτη ζώνη προγράμματος

42

Σύνολο

203

1.4 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία
Δεδομένης της σημασίας και της έμφασης στα μαθησιακά αποτελέσματα, που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο
στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η εφαρμογή του παρόντος
Προγράμματος Σπουδών προτείνεται να επικεντρωθεί
στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και τη συνεργατική
μάθηση και να συνδυάσει τις παιδαγωγικές αρχές μάθησης με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου
ότι οι μαθητευόμενοι/ες είναι ενήλικοι. Ως εκ τούτου,
προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει μεθόδους,
πρακτικές και εργαλεία εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως:
εργασία στο πεδίο και εργαστηριακή άσκηση βιβλιογραφική/διαδικτυακή έρευνα και συζήτηση, παιχνίδι ρόλων,
καταιγισμός ιδεών, χάρτες εννοιών, ασκήσεις επί χάρτου,
αναλογίες και μοντέλα, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητευόμενους/ες να αυτενεργήσουν και να αποκτήσουν
ή να αναδείξουν περισσότερες ικανότητες, δεξιότητες
και στάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην
ασφαλή προσέγγιση βασικών εννοιών που αφορούν
στη θεματολογία του εργαστηριακού μαθήματος μέσω
εφαρμογών και παραδειγμάτων, απόκτηση ψηφιακών
και πρακτικών δεξιοτήτων με το χειρισμό κατάλληλου
λογισμικού, εργαλείων και μηχανημάτων και στην ανα-
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ζήτηση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης και δια βίου
μάθησης.
1.5 Υλικά και μέσα
Μηχάνημα προβολής για την υποστήριξη των θεωρητικών / πρακτικών μαθημάτων, Πάγκους Μαραγκού Αργυροχρυσοχόου, Εργαλεία Κοπής, Επεξεργασίας και
Διαμόρφωσης μετάλλων, Αρχείο διαφανειών για ιστορία
τέχνης - κοσμήματος, Η/Υ για σύγχρονα σχέδια, TV, Video
και DVD Players, κλιματιστικά, λογισμικά σχεδιασμού/
επεξεργασίας εικόνας, σύνδεση στο Διαδίκτυο, ηλεκτρονικές εφαρμογές γραφείου (Office), ανοικτά λογισμικά
(ανοικτοί πόροι - open sources), εξειδικευμένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στο χώρο της Σχεδίασης και
Κατασκευής Κοσμημάτων, ενημερωτικό υλικό σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή (βίντεο διαδικασιών σχεδίασης
και παραγωγής κοσμημάτων, παρουσιάσεις προϊόντων,
υλικό εκθέσεων του ευρύτερου κλάδου κ.λπ.), κ.ά.
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
«ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ»
2.1 Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων (Επίπεδο
5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
Γνώσεις:
• Διαθέτουν επιπλέον γνώσεις από εκείνες που απέκτησαν στις 3 τάξεις του ΕΠΑ.Λ.
• Διαθέτουν γνώσεις που αποκτήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και είναι προσανατολισμένες
στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις
τεχνολογικές εξελίξεις.
• Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την
ειδικότητά τους.
• Διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εργασιακή τους δραστηριότητα.
• Διαθέτουν γνώσεις λειτουργίας του εργασιακού περιβάλλοντος της ειδικότητάς τους.
• Γνωρίζουν τις προθποθέσεις ένταξής τους στους
επαγγελματικούς φορείς της ειδικότητάς τους.
Δεξιότητες:
• Διαθέτουν εμπειρία επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εξάσκησης του επαγγέλματός
τους.
• Διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται στο εργασιακό τους περιβάλλον.
• Έχουν αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση και
εφαρμόζουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο
εργασίας.
Ικανότητες:
• Διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα και είναι ικανοί να
λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική
τους εξέλιξη.
• Είναι ικανοί να ασκούν αυτόνομα το επάγγελμά τους.
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• Έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης και καθοδήγησης
τρίτων σε καθήκοντα της αρμοδιότητάς τους.
2.2 Συναφές Επαγγελματικό Περίγραμμα, πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ
Με βάση τα υφιστάμενα - Πιστοποιημένα από τον
ΕΟΠΠΕΠ - Επαγγελματικά Περιγράμματα, διαπιστώνεται
ότι υφίσταται Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο «Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής» https://proson.eoppep.
gr/el/Qualifications/Details/1294, και Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο «Τεχνικός Σχεδιασμού Κοσμήματος»
https://proson.eoppep.gr/el/Qualifications/Details/1295
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Περιεχόμενο: Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του/
της απόφοιτου/ης της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας»
περιλαμβάνουν:
• Ως Σχεδιαστής Κοσμημάτων με δική του επωνυμία ή
ως στέλεχος σε μια επιχείρηση αργυροχρυσοχοΐας
• Ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του εργαστήριο ή
ως υπάλληλος σε εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας
• Συνεργάτης - Σχεδιαστής σε Οίκους Μόδας, και αξεσουάρ μόδας
• Συνεργάτης σε φωτογραφήσεις, επιδείξεις μόδας,
τηλεόραση και γενικότερα στη show biz
• Fashion editor σε περιοδικά, blogs, τηλεοπτικές εκπομπές κ.λπ.
• Σύμβουλος ενδυματολόγου στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τον ευρύτερο χώρο
• Στέλεχος - Συνεργάτης σε καταστήματα κοσμημάτων
Επαγγελματικά προσόντα:
Ο απόφοιτος και κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας» έχει αποκτήσει τις γνώσεις,
δεξιότητες και γνωρίζει τις επαγγελματικές τάσεις που
τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε όλες τις βαθμίδες
εργασίας που έχουν σχέση με τη σχεδίαση, κατασκευή,
επιδιόρθωση, μαζική παραγωγή κοσμημάτων ή άλλων
αντικειμένων που αποτελούνται από πολύτιμα μέταλλα
και πολύτιμες πέτρες.
Ειδικότερα, οι γνώσεις και δεξιότητες είναι οι παρακάτω:
• Επεξεργασία μετάλλων.
• Τήξη μετάλλων για τη δημιουργία κραμάτων.
• Οργάνωση εργαστηρίου.
• Προετοιμασία εργασιών.
• Οργάνωση για την κατασκευή κοσμημάτων και ειδών
Αργυροχρυσοχοΐας
• Κατασκευάζει σχέδια σε πραγματικές διαστάσεις με
μορφές κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων.
• Χειρίζεται τα κατάλληλα προγράμματα Η/Υ για τον
σχεδιασμό κοσμημάτων σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή.
• Διαβάζει και αναλύει σχέδια κοσμημάτων ή άλλων
αντικειμένων.
• Χύτευση μετάλλων για την κατασκευή κοσμήματος
ή άλλου αντικειμένου σε πλάκα ή σύρμα, διαμόρφωση
της πλάκας ή του σύρματος.
• Κατασκευή τελικού προϊόντος.
• Εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες τεχνικές για την κατασκευή κάθε είδους κοσμήματος.
• Αξιολόγηση πολύτιμων λίθων.
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• Έκθεση τελικών προϊόντων και πώληση αυτών Κοστολόγηση προϊόντων.
• Παρουσίαση και προβολή κοσμημάτων και άλλων
ειδών Αργυροχρυσοχοΐας.
• Αξιολόγηση πολύτιμων λίθων.
• Ζύγισμα πέτρας.
• Εξέταση πέτρας ως προς το χρώμα της και την κοπή.
• Χειρίζεται με ακρίβεια τα εργαλεία και τα μηχανήματα
για την κατασκευή των κοσμημάτων όλων των ειδών.
• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια στον
εργασιακό χώρο.
• Κοστολόγηση προϊόντων.
• Ανάλυση κόστους κατασκευής.
• Παρουσίαση και προβολή κοσμήματος και άλλων
αντικειμένων.
• Τρόπος διάθεσης κοσμημάτων ή αντικειμένων.
• Προβολή κοσμήματος ή άλλων αντικειμένων
(περιοδικά).
• Παρουσίαση του κοσμήματος ή αντικειμένου.
• Πιστοποίηση τελικού προϊόντος σε σχέση με την ποιότητα και την μοναδικότητα.
Ως προς τις ικανότητες:
• Ακολουθεί οδηγίες τεχνικού υπεύθυνου, καλλιτεχνικού επιμελητή ή υπεύθυνου παραγωγής, αντιλαμβάνεται
τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν οριστεί.
• Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως
καρφωτές πολύτιμων πετρών, σχεδιαστές, προμηθευτές,
πωλητές κ.ά. για τη δημιουργία κοσμημάτων.
• Αναλαμβάνει αυτόνομα την παραγωγή κοσμημάτων
και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των προϊόντων
που κατασκευάζει.
Σκοπός:
- Η κατασκευή κοσμημάτων σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές και τα καθορισμένα μεγεθολόγια.
- Η συνεχή προσαρμογή στις εξελίξεις της μόδας και
τις απαιτήσεις της αγοράς.
- Η ικανοποίηση των πελατών με μια ευρεία γκάμα
προϊόντων (κολεξιόν), η οποία ανταποκρίνεται πλήρως
στις προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας του τελικού προϊόντος. Το επάγγελμα του «Αργυροχρυσοχόου»
είναι ένα πολυσύνθετο και απαιτητικό επάγγελμα, που
χρήζει γνώσεων από πολλά γνωστικά αντικείμενα θεωρητικής και τεχνοκρατικής φύσεως. Έχει πάμπολλες
εφαρμογές, όπως επιλογή πρώτων υλών, σχεδιασμού
και παραγωγής κοσμημάτων, εποπτεία παραγωγής και
ποιοτικού ελέγχου, οργάνωση, παρουσίαση και προώθηση των συλλογών κοσμημάτων.
Στην ενότητα Α αναλύονται οι γενικότερες συνθήκες
του επαγγέλματος, οι τεχνολογικές αλλαγές που το επηρεάζουν, οι γενικότερες αλλαγές που παρατηρούνται,
οι προοπτικές του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας
και των κλάδων δραστηριότητας στους οποίους ασκείται, καθώς και οι ρυθμίσεις που ισχύουν σχετικά με την
άσκηση του επαγγέλματος.
Στην ενότητα Β (Ανάλυση του Επαγγέλματος - Προδιαγραφές), αναφέρονται και περιγράφονται οι Κύριες
Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ) και οι Επαγγελματικές
Εργασίες (ΕΕ) της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας»:
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- Μεταλλογνωσία
- Τεχνικές κατασκευής κοσμήματος
- Αξιολόγηση - Διαχείριση πολύτιμων λίθων
- Κοστολόγηση παραγωγής - Marketing
- Σχεδίαση - Κατασκευή με τη βοήθεια Η/Υ
Σε κάθε ενότητα προσδιορίζονται οι απαιτούμενες
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για αποτελεσματική εκτέλεση κάθε επαγγελματικής
εργασίας.
2.3 Λοιπά συνεκτιμώμενα δεδομένα για τις σύγχρονες
εξελίξεις στην ειδικότητα «Αργυροχρυσοχοΐας»
Στο επάγγελμα του «Αργυροχρυσοχόου» σήμερα,
πραγματοποιούνται διαρθρωτικές αλλαγές, που προκαλούνται από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και
επηρεάζουν τη χρήση υλικών και την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, ενώ οι καινοτομίες φέρνουν εντελώς
νέο νόημα στη δημιουργία του κοσμήματος.
Η καινοτομία, που πραγματοποιείται μέσα από τη συνεργασία της σχεδίασης και της τεχνολογίας κατασκευής, παρέχει ξεχωριστές εμπειρίες με την αγορά και την
χρήση αυτών των κοσμημάτων. Οι νέες τεχνολογίες και
η χρήση νέων υλικών (ροζ χρυσός, τιτάνιο) δεν αλλάζουν
μόνο το πώς λειτουργεί η βιομηχανία της μόδας, αλλά και
πώς αλληλεπιδρούν τα προϊόντα της με το περιβάλλον
και τους καταναλωτές.
Για το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών ελήφθησαν υπόψη σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στα πεδία του
ευρύτερου κλάδου «Αργυροχρυσοχοΐας» και σύγχρονες
πρακτικές και τάσεις της αντίστοιχης αγοράς. Επίσης,
συνεκτιμήθηκαν αποτελέσματα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με θεσμοθετημένους φορείς του κλάδου
αλλά και εκπροσώπους επιχειρήσεων/οργανισμών.
3. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ)
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι απόφοιτοι/-ες της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας)), μετά την ολοκλήρωση του
Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας, προσδοκάται
ότι θα είναι ικανοί/ές να:
• αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
• ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς
εργασίας και στις τεχνολογικές εξελίξεις.
• εφαρμόζουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την
ειδικότητά τους.
• αξιοποιούν γνώσεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εργασιακή τους δραστηριότητα.
• γνωρίζουν τη λειτουργία του εργασιακού περιβάλλοντος και τις προϋποθέσεις ένταξης τους στους επαγγελματικούς φορείς της ειδικότητάς τους.
• διαχειρίζονται και επιλύουν προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εξάσκησης του επαγγέλματός
τους.
• αναδεικνύουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες που
απαιτούνται στο εργασιακό τους περιβάλλον.
• εφαρμόζουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο
χώρο εργασίας και αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση.
• εφαρμόζουν επαγγελματικές πρακτικές που σέβονται
την επαγγελματική δεοντολογία και δίνουν έμφαση στον
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σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης.
• λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική
τους εξέλιξη και διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα.
• ασκούν αυτόνομα το επάγγελμά τους.
Όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αποτελούν τα γενικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητευόμενους/ες της
ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας». Τα ειδικά μαθησιακά
αποτελέσματα ομαδοποιούνται ανά μαθησιακή ενότητα και διατυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί, συμπληρωμένα από τις αντίστοιχες ενδεικτικές
δραστηριότητες και κριτήρια αξιολόγησης (assessment
criteria).
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria) έχουν
κεντρικό ρόλο τόσο στα Προγράμματα Σπουδών του
Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας όσο και στις διαδικασίες πιστοποίησης που ακολουθούν, καθώς προσδιορίζουν σημαντικά και σχετίζονται με το βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
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4.1 Πυλώνες κριτηρίων αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:
α) θεμελιώδεις υποστηρικτικές γνώσεις,
β) επίγνωση και τήρηση διαδικασιών,
γ) χρήση εργαλείων και υλικών,
δ) κρίσιμες ικανότητες δια βίου εκπαίδευσης.
4.2 Χαρακτηρισμός επιδόσεων μαθητευομένων με
βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται βάσει συγκεκριμένων διαβαθμίσεων,
οι οποίες είναι κοινές για όλες τις μαθησιακές ενότητες
και τα κριτήρια αξιολόγησης και έχουν ως εξής:
1. άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη
καθοδήγησης
2. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/
παραλείψεις
3. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/
παραλείψεις
4. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ "ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ" ΤΟΥ ν. 4386/2016 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)»
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του ν. 4386/2016,
το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό, εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση
στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και
Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στο Ε.Κ.
ή στη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα. Ειδικότερα,
στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται:
α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας
επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος
και β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών
εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4)
ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του
προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες.
Στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας
203 ωρών, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία και 42 ώρες αφορούν τη «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Η ενότητα με τίτλο
«Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» εντάσσεται
στο Πρόγραμμα Σπουδών με σκοπό να δώσει στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης
μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών αλλά
και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος
Σπουδών σε τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα
Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων
και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας
επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών του
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα, ώστε οι
τηρούμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες βρίσκονται σε
άμεση σύνδεση και συλλειτουργία με το πλαίσιο και τις
διαδικασίες πιστοποίησης. Λοιπά θέματα διαδικασιών
εφαρμογής του θεσμού της μαθητείας αρμοδιότητας
ΥΠΠΕΘ ρυθμίζονται με την αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση Φ7/155762/Δ4 (ΦΕΚ 4191/τ.Β΄/24-9-2018) και το
ν. 4610/2019-ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019, (άρθρο 214).
1.1 Σκοπός
Το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού σκέλους
του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» της ειδικότητας «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)» αποσκοπεί στην αναβάθμιση των
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γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. μέσα από την ομαλή ένταξη και
συνεισφορά στο επαγγελματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Logistics.
Η μετάβαση των μαθητευομένων από τη σχολική μονάδα στον χώρο εργασίας και σε ρεαλιστικές επαγγελματικές συνθήκες αναμένεται να τους δώσει τα κατάλληλα εφόδια εργασιακής εμπειρίας, ώστε στη συνέχεια
να αναζητήσουν τη βέλτιστη επαγγελματική διαδρομή
στον κλάδο. Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάζεται με
απώτερο σκοπό να υποστηρίξει κάθε μαθητευόμενο/η
στις εργασίες που ενδέχεται να του/της ανατεθούν στο
πλαίσιο μαθητείας, όχι μόνο σε μια δεδομένη επιχείρηση
του κλάδου των Logistics αλλά σε ένα σημαντικό εύρος
ειδών επιχειρήσεων συναφών δραστηριοτήτων, όπου
δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί μετά την ολοκλήρωση
της μαθητείας. Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα Σπουδών
επιδιώκει να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας κοινής βάσης,
που θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους/
ες να ανταποκριθούν σε περισσότερες από μία μελλοντικές θέσεις και περιβάλλοντα εργασίας στον κλάδο
των logistics.
1.2 Στόχοι
Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στα ακόλουθα:
εξασφάλιση μιας στέρεας βάσης εξειδίκευσης, η οποία
δεν θα δεσμεύει τον μαθητευόμενο/η προς μια δεδομένη επαγγελματική κατεύθυνση (π.χ. θαλάσσιες μεταφορές) αλλά θα δίνει έμφαση σε κοινά μαθησιακά πεδία που
είναι σημαντικά ανεξαρτήτως θέσης μαθητείας και επιχείρησης/ οργανισμού διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματισμού (δεοντολογία επαγγέλματος, ασφάλεια και
υγεία στην εργασία) και πελατοκεντρικού προσανατολισμού (μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση
παραπόνων), καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και
συνεργασίας, οι οποίες είναι κρίσιμες και μπορούν να
αξιοποιηθούν τόσο εντός όσο και εκτός επιχείρησης/
οργανισμού (παρακίνηση, επικοινωνία) ενθάρρυνση της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση
ψηφιακών εργαλείων και δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς (επιχειρηματικότητα, επικοινωνία και
προβολή μέσω social media) ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της ανάδειξης της σημασίας της
βιώσιμης ανάπτυξης ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης
προβλημάτων (problem solving) σε διαφορετικές συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος και περιστάσεις
και ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης (computational
thinking)
1.3 Δομή - Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Σπουδών, του οποίου η δομή είναι
αρθρωτή (modular), έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση
του Εργαστηριακού Προγράμματος της Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών. Συνίσταται από επιμέρους
μαθησιακά πεδία/ενότητες/δεσμίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning units/modules), που καλύπτουν το
εύρος του αντικειμένου. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην
ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητευομένων, στην
καλλιέργεια κριτικής σκέψης, καθώς και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους
που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων.
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Βασικό χαρακτηριστικό των Προγραμμάτων Σπουδών
για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας αποτελεί η
ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής σε τοπικές και
λοιπές άλλες ειδικές συνθήκες (π.χ. ενδιαφέροντα μαθητευομένων, προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο). Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου
Προγράμματος μαθητείας» προστίθεται με σκοπό να
δώσει στο Πρόγραμμα Εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας Εκπαίδευση του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης
μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών αλλά
και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος
Σπουδών σε τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Πιο
συγκεκριμένα, προτείνεται η διάρκεια της να μην υπερβαίνει το 20% των ωρών του συνολικού προγράμματος,
ήτοι 42 ώρες (σε σύνολο 203 ωρών). Ως εκ τούτου, 161
ώρες κατανέμονται ενδεικτικά στα έντεκα επιμέρους
μαθησιακά πεδία σε αναλογία με το εύρος τους και 42
ώρες στη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας».
Οι εκπαιδευτικοί -κατά την κρίση τους και μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών-καλούνται να αξιοποιήσουν τις 42 ώρες είτε στο
τέλος του Προγράμματος είτε εμβόλιμα μεταξύ των
υπολοίπων ενοτήτων. Στο πλαίσιο της Ζώνης Ευέλικτου
Προγράμματος Μαθητείας δύνανται είτε να εξειδικεύονται περαιτέρω στοιχεία των λοιπών μαθησιακών ενοτήτων προγράμματος είτε να εισάγονται νέα στοιχεία
που σχετίζονται με την ειδικότητα. Τονίζεται ότι για την
πιστοποίηση των μαθητευομένων το περιεχόμενο των εν
λόγω ωρών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αλλά να
βασίζεται στο περιεχόμενο των υπολοίπων (161) ωρών.
Παράμετροι όπως, η υπευθυνότητα και η τήρηση της
επαγγελματικής δεοντολογίας, η ομαδική εργασία, η
αποτελεσματική επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα,
η ολοκληρωμένη και συνεπής εκπόνηση ενός εργασιακού project, η κριτική σκέψη, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, η ανάδειξη της σημασίας της δια βίου
εκπαίδευσης, η επίλυση προβλημάτων και η υιοθέτηση
καινοτόμων προσεγγίσεων, η διασφάλιση ποιότητας,
η τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και
υγείας, ο σεβασμός στο περιβάλλον και στις αρχές της
Αειφόρου Ανάπτυξης διαχέονται οριζόντια αλλά και κάθετα στα Προγράμματα Σπουδών του Μεταλυκειακού
έτους-τάξης μαθητείας. Η έμφαση δίδεται στην επίτευξη
μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης
και όχι στο γνωστικό αντικείμενο/περιεχόμενο per se.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των ωρών
ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας

Ώρες

1

Επαγγελματικό περιβάλλον Δεοντολογία επαγγέλματος Τεχνικές Επικοινωνίας

14

2

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

14
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3

Αειφόρος ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος

7

4

Επαγγελματική σταδιοδρομία,
αρχές επαγγελματικής δραστηριοποίησης και ανάπτυξης

21

5

Βασικές αρχές διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας

21

6

Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης

21

7

Συσκευασία, τυποποίηση, μεταφορά και διανομή αγαθών, σήμανση και ιχνηλασιμότητα

14

8

Λογιστικές αρχές, εργασίες κοστολόγησης και απογραφής

14

9

Στοιχεία διεθνούς και ελληνικού
δικαίου για τη μεταφορά των
αγαθών

7

10

Έλεγχος ποιότητας - Βασικές
αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

14

11

Εφαρμογές Η/Υ στη διαχείριση
αποθήκης και την εφοδιαστική
αλυσίδα

14

12

Ευέλικτη ζώνη προγράμματος

42

Σύνολο

203

1.4 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία
Δεδομένης της σημασίας και της έμφασης στα μαθησιακά αποτελέσματα, που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο
στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η εφαρμογή του παρόντος
Προγράμματος Σπουδών προτείνεται να επικεντρωθεί
στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και τη συνεργατική
μάθηση και να συνδυάσει τις παιδαγωγικές αρχές μάθησης με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου
ότι οι μαθητευόμενοι/ες είναι ενήλικοι.
Ως εκ τούτου, προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία εκπαίδευσης
ενηλίκων, όπως: εργασία στο πεδίο και εργαστηριακή
άσκηση βιβλιογραφική/διαδικτυακή έρευνα και συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, χάρτες εννοιών,
ασκήσεις επί χάρτου, αναλογίες και μοντέλα, δίνοντας
την ευκαιρία στους μαθητευόμενους/ες να αυτενεργήσουν και να αποκτήσουν ή να αναδείξουν περισσότερες
ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση
θα πρέπει να δοθεί στην ασφαλή προσέγγιση βασικών
εννοιών που αφορούν στη θεματολογία του εργαστηριακού μαθήματος μέσω εφαρμογών και παραδειγμάτων, απόκτηση ψηφιακών και πρακτικών δεξιοτήτων
με το χειρισμό κατάλληλου λογισμικού, εργαλείων και
μηχανημάτων και στην αναζήτηση αξιόπιστων πηγών
πληροφόρησης και δια βίου μάθησης.
1.5 Υλικά και μέσα
Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικές εφαρμογές
γραφείου (Office), λογισμικά που χρησιμοποιούνται από
επιχειρήσεις του κλάδου - όπου είναι εφικτό - καθώς και

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ανοικτά λογισμικά (ανοικτοί πόροι - open sources), κατάλογοι και προωθητικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, κ.ά..
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
(LOGISTICS)»
2.1 Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων (Επίπεδο 5
βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή
σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει
στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.
Σε πιο ειδικό επίπεδο, λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της σχετικής/σχετικών ειδικότητας/ειδικοτήτων.
2.2 Συναφή Επαγγελματικά Περιγράμματα πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ
Με βάση τα υφιστάμενα - Πιστοποιημένα από τον
ΕΟΠΠΕΠ- Επαγγελματικά Περιγράμματα, διαπιστώνεται
ότι υφίστανται τα συναφή με την ειδικότητα είναι τα εξής:
- Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
- Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
Αναλυτικότερα, στα ανωτέρω Επαγγελματικά Περιγράμματα αναφέρονται τα ακόλουθα κρίσιμα σημεία:
Α. «Το Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
είναι ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος εφοδιαστικής αλυσίδας της
επιχείρησης και της διοίκησης. Συμμετέχει στην αδιάλειπτη εισροή και εκροή των αγαθών της επιχείρησης.»
Στην ενότητα Β (Ανάλυση του Επαγγέλματος - Προδιαγραφές), αναφέρονται και περιγράφονται οι Κύριες
Επαγγελματικές Λειτουργίες της ειδικότητας Στέλεχος
Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας:
- Υποστηρίζει τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή,
αποθήκευση και διάθεση αγαθών- υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης/ οργανισμού
- Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της εξυπηρέτησης
πελατών - προμηθευτών
- Παρέχει υποστηρικτικές εργασίες στη διεύθυνση
εφοδιαστικής αλυσίδας
Στην ενότητα Γ (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και
Ικανότητες) προσδιορίζονται οι γενικές και οι βασικές
επαγγελματικές γνώσεις:
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- Γενικές Γνώσεις: Ελληνική Γλώσσα, προφορική και
γραπτή επικοινωνία, Πληροφορική (αυτοματισμός
γραφείου και υπηρεσίες διαδικτύου), καλά Αγγλικά (π.χ.
αναγνώριση ετικετών, τεχνική ορολογία και γνώση επικοινωνίας σε αγγλική γλώσσα), Στοιχειώδη Μαθηματικά
(επιπέδου Γ Λυκείου)
- Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις:
• Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας
• Βασικές αρχές λογιστικής
• Βασικές αρχές διεθνούς και ελληνικού δικαίου για τη
μεταφορά των αγαθών
• Βασικές αρχές ολικής ποιότητας (TQM)
• Βασικές γνώσεις περιγραφικής στατιστικής
• Γνώσεις κοστολόγησης/κόστους
• Βασικές αρχές και τεχνικές επιχειρησιακής επικοινωνίας
• Γνώση τεχνικών παρουσίασης
• Βασικές γνώσεις βέλτιστης αξιοποίησης καναλιού
διανομής για την αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης
• Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης
• Οργάνωση και Διοίκηση Οικονομίας
• Βασικές αρχές τεχνικών επικοινωνίας και οικονομικής
ψυχολογίας
• Βασικές αρχές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
• Βασικές γνώσεις χειρισμού συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας
• Βασικές γνώσεις σε συστήματα αποθήκευσης
• Βασικές γνώσεις Good Warehousing Practice (GWP)
• Γνώσεις βέλτιστου τρόπου φόρτωσης των φορτηγών
και πλήθους σημείων διανομής
• Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης (cash
flow)
• Βασικές γνώσεις διαχείρισης εργαλείων, π.χ. CMR
• Βασικές γνώσεις κανόνων και νόμων για την υγιεινή
και την ασφάλεια ή όπου προβλέπεται από το εγχειρίδιο
π.χ. ISO 9000 γνώσεις ολικής ποιότητας και χειρισμού του
εργαλείου του ISO
• Βασικές γνώσεις Activity Based Costing (ABC)
• Βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικών ροών
• Γνώσεις benchmarking (συγκριτική αξιολόγηση)
• Γνώσεις Business Process Reengineering (BPR)
Β. «Το Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης διεκπεραιώνει εργασίες σχετικές με τις εισροές, εκροές καθώς και
με τη βέλτιστη διευθέτηση των υλικών/προϊόντων μιας
αποθήκης μιας επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού),
στην οποία εργάζεται. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η επικουρική συμμετοχή του
σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
που σχετίζονται με τη διαχείριση αποθήκης, με ιδιαίτερο
όμως βάρος στον τομέα των καθημερινά απαραίτητων
λειτουργιών για την απρόσκοπτη ροή υλικών/προϊόντων
από την αποθήκη.»
Στην ενότητα Β (Ανάλυση του Επαγγέλματος - Προδιαγραφές), αναφέρονται και περιγράφονται οι Κύριες
Επαγγελματικές Λειτουργίες της ειδικότητας Στέλεχος
Διαχείρισης Αποθήκης:
- Διαμορφώνει το πρόγραμμα των καθημερινών παραλαβών, παραλαμβάνει τα εισερχόμενα αγαθά και τα
προωθεί στον σωστό χώρο αποθήκευσης.
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- Υλοποιεί τη μεταφορά των αγαθών από τον αποθηκευτικό χώρο στα μεταφορικά μέσα.
- Φροντίζει για την εκτέλεση των ενεργειών σχετικά
με την αποθήκευση (warehousing) και την καθημερινή
απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της αποθήκης.
Στην ενότητα Γ (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και
Ικανότητες) προσδιορίζονται οι γενικές και οι βασικές
επαγγελματικές γνώσεις:
- Γενικές Γνώσεις: Ελληνική Γλώσσα (ανάγνωση, γραφή), γραπτή και προφορική επικοινωνία, καλά Αγγλικά,
Μαθηματικά επιπέδου Γ Λυκείου, Πληροφορική (αυτοματισμός γραφείου και υπηρεσίες διαδικτύου)
- Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις:
• Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης
• Οργάνωση και Διοίκηση Οικονομίας
• Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας
• Βασικές γνώσεις τεχνικών επικοινωνίας
• Βασικές αρχές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
• Βασικές γνώσεις Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM)
• Βασικές αρχές και τεχνικές επιχειρησιακής επικοινωνίας
• Βασικές αρχές οικονομικής και οργανωτικής ψυχολογίας
• Πληροφοριακά συστήματα
• Βασικές αρχές περί δικαίου
• Βασικές αρχές φορολογικής λογιστικής
• Βασικές νομικές γνώσεις (π.χ. αστικό δίκαιο)
- Οι βασικές ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται
με τις παραπάνω ειδικότητες με βάση τα υφιστάμενα
- Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ- Επαγγελματικά
Περιγράμματα, έχουν ως εξής:
- Ικανότητες: αντιληπτική ικανότητα, γραπτή και προφορική έκφραση, οργάνωση πληροφοριών, εμπιστευτικότητα, συμπερασματική σκέψη, ταχύτητα και ακρίβεια
αντίδρασης, αριθμητική ικανότητα, ευελιξία επικέντρωσης, παραγωγικός συλλογισμός, επαγωγική σκέψη.
- Δεξιότητες: προφορική και γραπτή επικοινωνία,
κριτική σκέψη, χρήση εφαρμογών παρουσιάσεων και
συσκευών αυτοματισμού γραφείου, προγραμματισμός/
οργανωτικότητα, υπολογιστική δεξιότητα, εφαρμογή
βασικών κανόνων, μεθόδων και θεωρητικών αρχών,
εφαρμογή κανόνων/τυπολογίου περιγραφικής στατιστικής, χρήση στατιστικών πακέτων, υιοθέτηση κανόνων
διαβίβασης πληροφοριών και προώθησης υπηρεσιακών
εγγράφων και αναφορών, δεξιότητες σύνταξης περιεκτικών αναφορών και παρουσιάσεων με ακριβή συγκεντρωτικά στοιχεία, διαχείριση και παρακολούθηση ροής
εργασιών, διαχείριση και οργάνωση χρόνου εργασίας,
ευελιξία και προσαρμοστικότητα, κοινωνική αντίληψη
και διορατικότητα, κατανόηση επιχειρηματικού και οργανωσιακού περιβάλλοντος, υιοθέτηση εταιρικής κουλτούρας, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα.
2.3 Λοιπά συνεκτιμώμενα δεδομένα για τις σύγχρονες
εξελίξεις στην ειδικότητα «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)»
Για το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών ελήφθησαν υπόψη
σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στα πεδία της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας και σύγχρονες
πρακτικές και τάσεις στην εν λόγω αγορά.
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3. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ)
Στη βάση της σύνθεσης των ανωτέρω, οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)», μετά την ολοκλήρωση του
μεταλυκειακου έτους -τάξης μαθητείας, προσδοκάται ότι
θα είναι σε θέση να:
• αναγνωρίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού και τον ρόλο τους σε αυτό το πλαίσιο
τηρώντας τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες
και τους κατάλληλους κανόνες υγείας και ασφάλειας στο
πλαίσιο της απασχόλησής τους
• υλοποιούν με τρόπο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τις συνήθεις εργασίες και διαδικασίες που προβλέπονται σε μια δεδομένη εφοδιαστική αλυσίδα και επιλύουν συνήθη προβλήματα σε μια επιχείρηση logistics ή
στο τμήμα logistics μιας επιχείρησης/ενός οργανισμού
• εφαρμόζουν στην πράξη υψηλά πρότυπα ποιότητας
και τον γνήσιο πελατοκεντρικό προσανατολισμό, όπως
υπαγορεύονται από την επιστήμη του Μάρκετινγκ και
τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, παρέχοντας υπηρεσίες
που όχι απλώς πληρούν αλλά ξεπερνούν τις προσδοκίες
των πελατών
• συνεργάζονται αρμονικά και αποτελεσματικά με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
• επεξεργάζονται και εισηγούνται καινοτόμες προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων ενώ αναπτύσσουν
την επιχειρηματική τους σκέψη εντός και εκτός του οργανισμού.
• αξιοποιούν ευχερώς εργαλεία Τ.Π.Ε. για την εκτέλεση
εργασιών αποθήκευσης, μεταφορών και εξυπηρέτησης
πελατών στο πλαίσιο της επίτευξης των εμπορικών σκοπών του οργανισμού που απασχολούνται
• εφαρμόζουν επαγγελματικές πρακτικές που σέβονται
την επαγγελματική δεοντολογία και δίνουν έμφαση στον
σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης.
Όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αποτελούν τα γενικά
μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητευόμενους/ες
της ειδικότητας «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων
Εφοδιασμού (Logistics)». Τα ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ομαδοποιούνται ανά μαθησιακή ενότητα και
διατυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί,
συμπληρωμένα από τις αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες και κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria).
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria) έχουν
κεντρικό ρόλο τόσο στα Προγράμματα Σπουδών του
Μεταλυκειακου έτους-τάξης μαθητείας όσο και στις διαδικασίες πιστοποίησης που ακολουθούν, καθώς προσδιορίζουν σημαντικά και σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
4.1 Πυλώνες κριτηρίων αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:
α) θεμελιώδεις υποστηρικτικές γνώσεις,
β) επίγνωση και τήρηση διαδικασιών,
γ) χρήση εργαλείων και υλικών,
δ) κρίσιμες ικανότητες δια βίου εκπαίδευσης.
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4.2 Χαρακτηρισμός επιδόσεων μαθητευομένων με
βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται βάσει συγκεκριμένων διαβαθμίσεων,
οι οποίες είναι κοινές για όλες τις μαθησιακές ενότητες
και τα κριτήρια αξιολόγησης και έχουν ως εξής:
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1: άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη
καθοδήγησης
2. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/
παραλείψεις
3. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/
παραλείψεις
4. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας

1.1

logistics

(Logistics)»,

–

1:

1.1.3

1.1.2

1.1.1

-

logistics

logistics

–

-

control)
-

4.
-

3.

[1:
2.

(LOGISTICS)»

logistics

–

4386/2016

14

(span of

42496
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

1.3

1.2

-

1.3.3

-

-

1.3.2

-

-

-

-

-

-

1.3.1

1.2.6

1.2.5

1.2.4

1.2.3

1.2.2

1.2.1
(reporting),

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42497

1.4

1.4.6

logistics

-

-

-

-

-

-

-

-

e-banking)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(e-procurement)

1.4.5

1.4.4

1.4.3

1.4.2

1.4.1
(Windows, Word, Powerpoint, Excel,
Internet),

42498
Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

2.2

2.1

(Logistics)»,

–

2.2.1

2.1.3

2.1.2

2.1.1

2:

-

-

-

-

-

4.
-

3.

[1:
2.

14

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42499

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2.2.6

2.2.5

2.2.4

2.2.3

2.2.2

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

-

-

-

-

42500

2.3

(Logistics)»,

–

3:

2.3.3

2.3.2.

2.3.1

2.2.7
(demo version)

-

4.

3.

[1:
2.

-

7

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42501

3.3

3.2.1.

3.2

(benchmarking)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3.3.3

(benchmarking)
3.3.2

3.3.1

3.2.2

3.1.1

3.1

42502
Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

4.1

(Logistics)»,

(business plan)

–

4:

4.1.7

4.1.6

4.1.5

(benchmarking)

green logistics)

-

-

SMARTER”

-

4.
Opportunities,

3.

2.

[1:

Threats):

&

“SMART/

SWOT (Strengths, Weaknesses,

21

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42503

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

-

-

-

-

4.2.7

4.2.6

4.2.5
4.2

4.1.9

–

4.1.8

-

-

-

–

42504

4.4

4.3

(branding)
(product, price,
place, promotion)

(positioning)

-

-

-

-

(benchmarking)

-

-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4.4.5

4.4.4

4.4.3

4.4.2

4.4.1

4.3.4

4.3.3

4.2.8

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

42505

4.5
europass

www.eoppep.gr/teens)

(internal marketing)

-

-

-

-

europass

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4.5.10

4.5.9

4.5.8

4.5.7

4.5.6

4.4.7

4.4.6

-

42506
Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

5.2

5.1

(Logistics)»,

–

5:

logistics

5.2.2

5.2.1
(report)

e
green logistics, reverse
logistics, vision picking)

5.1.2

5.1.1

4.5.11

(report)

green logistics

-

-

-

-

4.
-

3.

2.

[1:

21

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42507

5.4.1

5.3.2

5.3.1

5.2.5

(unique selling proposition)
5.2.3
5.2.4

-

-

-

-

-

back order, stock out)

-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

5.4

5.3

logistics

42508
Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

6.1

(Logistics)»,

–

6:

(relationship management, relationship
marketing),
(Key Accounts)
-

(lead time)

-

-

4.
-

3.

2.

[1:

-

-

-

(check list)

(lead time)

21

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6.1.2

6.1.1

5.4.4

5.4.3

5.4.2

-

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

42509

-

-

-

-

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

6.2.3

6.2.2

6.2.1
6.2

6.1.3

(flow chart)

-

-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42510

6.4

6.3

6.4.1

6.3.3

6.3.2

6.3.1
(Bar Code, QR Code,

-

-

-

-

-

-

(report)

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42511

7.2

7.1

(Logistics)»,

7:

–

-

-

4.
-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7.2.2

7.2.1

7.1.2

7.1.1

3.

2.

[1:

14

42512
Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

8.1

7.3

(Logistics)»,

–

8:

8.2.2

8.2.1

7.3.2

7.3.1

7.2.3

4.

3.

2.

[1:

-

-

14

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42513

8.3.1

8.2.5

8.2.4

8.2.3

8.2.2

8.2.1

–

-

-

-

-

3 Cs (Cost, Competition,

(revenue/yield management)

Customer)
-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

8.3

8.2

8.2.3

-

42514
Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

4.
-

-

9.2.1

9.2

3.

2.

9.1.1

–

[1:

(First In-First Out), LIFO (Last In-First Out)

-

9.1

(Logistics)»,

9:

FIFO (First In-First Out), LIFO
(Last In-First Out)

8.3.3

8.3.2

7

FIFO

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42515

10.2

10.1

(Logistics)»,

–

10:

-

-

(Key Performance Indicators) -

-

(Key Performance Indicators) -

-

-

4.
-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10.2.2

10.2.1

10.1.2

10.1.1

3.

2.

[1:

14

42516
Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

10.4

10.3

(Logistics)»,

–

11:

Pareto,
10.4.2

4.

3.

2.

[1:

-

-

-

-

ISO,
10.3.2

10.4.1

-

10.3.1

Pareto

14

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42517

-

-

11.1

11.2

procurement,
e- invoicing)

-

-

e-

-

-

-

logistics

logistics

logistics

42518
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

Τεύχος B’ 3643/01.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ν. 4386/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ»
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του
ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»
είναι προαιρετικό, εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με
εκπαίδευση στον χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στο Ε.Κ. ή στη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα.
Ειδικότερα, στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»
εφαρμόζεται: α) «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας» επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο
διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ.
για ένα διδακτικό έτος και β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»
είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η
συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι
εννέα (9) μήνες.
Στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας
203 ωρών, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία/μαθησιακές ενότητες και 42 ώρες
αφορούν στη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών
με σκοπό να δώσει στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση του
«Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα
των μαθητευομένων αλλά και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος Σπουδών σε τοπικές ή άλλου
τύπου ιδιαιτερότητες.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ.,
με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου
5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ. Κατά την
εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας», όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα, ώστε οι
τηρούμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες να βρίσκονται
σε άμεση σύνδεση και συλλειτουργία με το πλαίσιο και
τις διαδικασίες πιστοποίησης.
Λοιπά θέματα διαδικασιών εφαρμογής του θεσμού
της μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ ρυθμίζονται με την
αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση Φ7/155762/Δ4 (ΦΕΚ
4191/τ.Β΄/24-9-2018) και τον ν. 4610/2019, Φ.Ε.Κ 70/Α΄/
7-5-2019 (άρθρο 214).
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1.1 Σκοπός
Το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού μαθήματος για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» της
ειδικότητας «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής
Τοπίου» αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων,
επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., μέσα από την ομαλή ένταξη και συνεισφορά στο επαγγελματικό περιβάλλον μιας ανθοκομικής επιχείρησης ή τεχνικού γραφείου Αρχιτεκτονικής
Τοπίου. Η μετάβαση των μαθητευομένων από τη σχολική μονάδα στον χώρο εργασίας και σε ρεαλιστικές
επαγγελματικές συνθήκες αναμένεται να τους δώσει
τα κατάλληλα εφόδια εργασιακής εμπειρίας, ώστε στη
συνέχεια να αναζητήσουν τη βέλτιστη επαγγελματική
διαδρομή στον κλάδο των επιχειρήσεων ανθοκομικών
εργασιών και διαμόρφωσης αρχιτεκτονικής τοπίου. Το
Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε με απώτερο σκοπό
να υποστηρίξει κάθε μαθητευόμενο/-η στις εργασίες
που ενδέχεται να του/της ανατεθούν στο πλαίσιο μαθητείας όχι μόνο σε μια δεδομένη επιχείρηση αλλά σε ένα
σημαντικό εύρος ειδών επιχειρήσεων, όπου δυνητικά
μπορεί να απασχοληθεί μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας. Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει
να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας κοινής βάσης, που θα
δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητευόμενους/-ες
να ανταποκριθούν στο εργασιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων ανθοκομικών εργασιών και διαμόρφωσης
αρχιτεκτονικής τοπίου.
1.2 Στόχοι
Το Πρόγραμμα Σπουδών της ειδικότητας «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» στοχεύει:
α) στην εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών τεχνικών και βασικών χειρισμών για δένδρα, θάμνους, άνθη,
χλοοτάπητες και για ανθοκηπευτικές καλλιέργειες,
β) στη λειτουργία, εμπορική διαχείριση, συντήρηση και
προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην εφαρμογή βασικών αρχών αρχιτεκτονικής του
τοπίου, και γ) στην κατανόηση των βασικών αρχών της
γεωργικής οικονομίας και απόκτησης επιχειρηματικής
συνείδησης.
Ειδικότερα το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στα
ακόλουθα:
- εξασφάλιση μιας στέρεας βάσης εξειδίκευσης, η
οποία δεν θα δεσμεύει τον/την μαθητευόμενο/-η προς
μια δεδομένη επαγγελματική κατεύθυνση αλλά θα δίνει
έμφαση σε κοινά μαθησιακά πεδία που είναι σημαντικά
ανεξαρτήτως θέσης μαθητείας και επιχείρησης
- διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματισμού (δεοντολογία επαγγέλματος, ασφάλεια και υγεία στην εργασία)
και πελατοκεντρικού προσανατολισμού (μάρκετινγκ,
εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων)
- καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι κρίσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο εντός όσο και εκτός επιχείρησης (παρακίνηση,
επικοινωνία)
- ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς (επιχειρηματικότητα,
επικοινωνία και προβολή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media))
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- ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και ανάδειξη της σημασίας της Αειφόρου Ανάπτυξης
- ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
(problem solving) σε διαφορετικές συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος και περιστάσεις και ανάπτυξη
της αλγοριθμικής σκέψης (computational thinking).
1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Σπουδών, του οποίου η δομή είναι
αρθρωτή (modular), έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση
του «Εργαστηριακού Προγράμματος της Ειδικότητας»
συνολικής διάρκειας 203 ωρών. Συνίσταται από επιμέρους μαθησιακά πεδία/μαθησιακές ενότητες/δεσμίδες
μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning units/modules),
που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητευομένων, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης καθώς
και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των
ικανοτήτων τους που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων.
Βασικό χαρακτηριστικό των Προγραμμάτων Σπουδών
για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» αποτελεί
η ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής σε τοπικές
και λοιπές άλλες ειδικές συνθήκες (π.χ. ενδιαφέροντα
μαθητευομένων, προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο). Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» προστίθεται με σκοπό
να δώσει στο «Πρόγραμμα Εργαστηριακών μαϋημάτων
ειδικότητας» του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και ενδιαφέροντα των μαθητευομένων αλλά και στοιχεία
προσαρμοστικότητας του Προγράμματος Σπουδών σε
τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η διάρκεια της να μην υπερβαίνει το 20%
των ωρών του συνολικού προγράμματος, ήτοι 42 ώρες
(σε σύνολο 203 ωρών). Ως εκ τούτου, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά στα εννέα επιμέρους μαθησιακά πεδία
σε αναλογία με το εύρος τους και 42 ώρες στη «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Οι εκπαιδευτικοί,
κατά την κρίση τους, και μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητευομένων καλούνται να
αξιοποιήσουν τις 42 ώρες είτε στο τέλος του Προγράμματος είτε εμβόλιμα μεταξύ των υπολοίπων ενοτήτων.
Στο πλαίσιο της «Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας» δύναται είτε να εξειδικεύονται περαιτέρω στοιχεία
των λοιπών μαθησιακών ενοτήτων του προγράμματος
είτε να εισάγονται νέα στοιχεία που σχετίζονται με την
ειδικότητα. Τονίζεται ότι, για την πιστοποίηση των μαθητευομένων, το περιεχόμενο των εν λόγω ωρών δεν
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αλλά να βασίζεται στο
περιεχόμενο των υπολοίπων (161) ωρών. Παράμετροι
όπως, η υπευθυνότητα και η τήρηση της επαγγελματικής
δεοντολογίας, η ομαδική εργασία, η αποτελεσματική
επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα, η ολοκληρωμένη και συνεπής εκπόνηση ενός εργασιακού project, η
κριτική σκέψη, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων,
η ανάδειξη της σημασίας της δια βίου εκπαίδευσης, η
επίλυση προβλημάτων και η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, η διασφάλιση ποιότητας, η τήρηση κανόνων
και διαδικασιών ασφάλειας και υγείας, ο σεβασμός στο
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περιβάλλον και στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης διαχέονται οριζόντια αλλά και κάθετα στα Προγράμματα
Σπουδών του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας».
Η έμφαση δίδεται στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και όχι στο γνωστικό
αντικείμενο/περιεχόμενο per se.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των ωρών
ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας

Ώρες

1

Επαγγελματικό περιβάλλον Δεοντολογία επαγγέλματος Τεχνικές Επικοινωνίας

14

2

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

14

3

Αειφόρος ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος

14

4

Επαγγελματική σταδιοδρομία,
αρχές επαγγελματικής δραστηριοποίησης και ανάπτυξης

14

5

Ανθοκομικές Καλλιέργειες

28

6

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

21

7

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών έργων
με τη χρήση Η/Υ

28

8

Εγκατάσταση Πρασίνου /
Υλοποίηση Φυτοτεχνικού Έργου

14

9

Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών

14

Ευέλικτη ζώνη προγράμματος

42

Σύνολο
203
1.4 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία
Δεδομένης της σημασίας και της έμφασης στα μαθησιακά αποτελέσματα, που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο
στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η εφαρμογή του παρόντος
Προγράμματος Σπουδών προτείνεται να επικεντρωθεί
στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και τη συνεργατική
μάθηση και να συνδυάσει τις παιδαγωγικές αρχές μάθησης με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου
ότι οι μαθητευόμενοι/-ες είναι ενήλικοι/-ες.
Ως εκ τούτου, προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία εκπαίδευσης
ενηλίκων όπως: εργασία στο πεδίο και εργαστηριακή
άσκηση, βιβλιογραφική/διαδικτυακή έρευνα και συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμό ιδεών, χάρτες εννοιών,
ασκήσεις επί χάρτου, αναλογίες και μοντέλα, μελέτη περίπτωσης, λύση προβλήματος, επίδειξη, εκπαιδευτική
επίσκεψη, συνέντευξη από ειδικό κ.ά. δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητευόμενους/-ες να αυτενεργήσουν και να
αποκτήσουν ή να αναδείξουν περισσότερες ικανότητες,
δεξιότητες και στάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να
δοθεί στην ασφαλή προσέγγιση βασικών εννοιών που
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αφορούν στη θεματολογία του εργαστηριακού μαθήματος μέσω εφαρμογών και παραδειγμάτων, απόκτηση
ψηφιακών και πρακτικών δεξιοτήτων με τον χειρισμό
κατάλληλου λογισμικού, εργαλείων και μηχανημάτων
και στην αναζήτηση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης
και δια βίου μάθησης.
1.5 Υλικά και μέσα
Εξοπλισμός εργαστηρίου Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων
και Περιβάλλοντος, Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, συναφείς ηλεκτρονικές εφαρμογές γραφείου και λογισμικά,
επαγγελματικά έντυπα και τεχνικά εγχειρίδια σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή κ.ά.
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ»
2.1 Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων (Επίπεδο
5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή
σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει
στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.
Σε πιο ειδικό επίπεδο, λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της σχετικής/σχετικών ειδικότητας/ειδικοτήτων.
2.2 Συναφές/ή Επαγγελματικό/ά Περίγραμμα/Περιγράμματα, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ
Με βάση τα υφιστάμενα - Πιστοποιημένα από τον
ΕΟΠΠΕΠ- Επαγγελματικά Περιγράμματα, διαπιστώνεται
ότι συναφές με την ειδικότητα είναι το επαγγελματικό περίγραμμα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ» (ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ). Αναλυτικότερα,
στο ανωτέρω Επαγγελματικό Περίγραμμα, σύμφωνα με
τον ΕΟΠΠΕΠ, τα μαθησιακά αποτελέσματα αναλύονται
και περιγράφονται ως εξής:
Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτή της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ: 1. Διατυπώνει βασικά στοιχεία της μορφολογίας, της φυσιολογίας των φυτών, του περιβάλλοντος
που αναπτύσσονται καλύτερα, των απαιτήσεων θρέψης,
λίπανσης, φυτοπροστασίας, των μεθόδων πολλαπλασιασμού και γενετικής βελτίωσής τους.
2. Απαριθμεί τις βασικές αρχές εδαφολογίας και γεωμορφολογίας, των μεθόδων άρδευσης, στραγγίσεων,
εκτέλεσης χωματουργικών διαμορφώσεων, καθώς και
των υλικών κατασκευής και φωτισμού κήπων.
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3. Προσδιορίζει τη λειτουργία και χρήση των ανθοκομικών, γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων.
4. Διατυπώνει βασικές γνώσεις τεχνικού και ελεύθερου
σχεδίου, καθώς και τις βασικές αρχές οργάνωσης και
διοίκησης ανθοκομικών επιχειρήσεων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Φυτεύει, καλλιεργεί, μεταφυτεύει, σκαλίζει, κλαδεύει,
ραντίζει, ποτίζει με τη βοήθεια εργαλείων κηπευτικής και
γενικά κάνει όλα τα απαραίτητα για τη φροντίδα ενός
κήπου.
2. Διαμορφώνει το χώμα, εγκαθιστά συστήματα άρδευσης, στράγγισης και φωτισμού χρησιμοποιώντας
αντίστοιχα εργαλεία.
3. Παράγει, τυποποιεί, συσκευάζει και εμπορεύεται
ανθοκομικά προϊόντα και λοιπά γεωργικά εφόδια.
4. Λαμβάνει μέτρα ατομικής προστασίας όταν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα και ανθοκομικά μηχανήματα.
5. Παρέχει βασική τεχνική υποστήριξη σε θέματα θρέψης, λίπανσης, φυτοπροστασίας, φροντίδας σύμφωνα
με το κλίμα, το έδαφος και τους άλλους παράγοντες που
επηρεάζουν την υγιή ανάπτυξη διαφόρων τύπων φυτών.
6. Κατασκευάζει αυτόνομα ανθοτεχνικές συνθέσεις.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εκτελεί με επάρκεια μελέτες έργων αρχιτεκτονικής
τοπίου, κηποτεχνίας, αισθητικών δασών και πάρκων,
καλλωπιστικών κήπων, ταρατσόκηπων, πράσινου οδοποιίας, πλαισίων, χλοοταπήτων και άλλων έργων πρασίνου, και δημιουργεί το τελικό σχέδιο του κήπου που
περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά στοιχεία (διαδρόμους,
θέσεις στάθμευσης, δημιουργία επιπέδων κ.ά.).
2. Εργάζεται ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε ποσοτικά και ποιοτικά προκαθορισμένο - προδιαγεγραμμένο
πλαίσιο επιχειρήσεων ανθοκομικών εργασιών και διαμόρφωσης αρχιτεκτονικής τοπίου.
Άλλο συναφές με την ειδικότητα είναι το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας «ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ). Αναλυτικότερα, στο ανωτέρω
Επαγγελματικό Περίγραμμα, σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ,
τα μαθησιακά αποτελέσματα αναλύονται και περιγράφονται ως εξής:
Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ 1. Διακρίνει τις βασικές κατηγορίες, καθώς
και τους τύπους εδαφών βάσει της μηχανικής σύστασής
τους.
2. Περιγράφει τα διάφορα στάδια προετοιμασίας του
εδάφους για την καλλιέργεια των φυτών.
3. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα στάδια ανάπτυξης
των καλλιεργούμενων φυτών.
4. Ταξινομεί, διακρίνει και αναφέρει τις κυριότερες
ανθοκομικές και κηποτεχνικές καλλιέργειες (εποχιακά
φυτά, ετήσια, πολυετή, βολβώδη, θάμνους και δένδρα,
ανθοφόρα ή μη), που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές
κήπων και επίσης να περιγράφει τις καλλιεργητικές εργασίες για την ανάπτυξη και συντήρησή τους.
5. Περιγράφει και αξιολογεί το ρόλο των λιπασμάτων
στις ανάγκες των φυτών, καθώς και το ρόλο που παίζει
η οργανική ουσία στο έδαφος και στα φυτά.
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6. Διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των ανθοκομικών και καλλωπιστικών
φυτών, περιγράφει τους τρόπους που υπάρχουν για την
αντιμετώπισή τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας και αναγνωρίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων.
7. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα γεωργικά μηχανήματα προετοιμασίας του εδάφους και των καλλιεργητικών
περιποιήσεων και εξηγεί το ρόλο και τη λειτουργία τους.
8. Αναγνωρίζει τα εργαλεία (χειρός και μηχανικά) που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και συντήρηση των
κήπων, πάρκων και άλλων φυτοτεχνικών έργων, καθώς
και τα μηχανήματα για την κατασκευή των κηποτεχνικών έργων (όπως π.χ. πέργκολες, παγκάκια, διάδρομοι,
λιμνούλες, γέφυρες, κ.λπ.).
9. Αναγνωρίζει και περιγράφει τους χώρους και τις
εγκαταστάσεις μιας ανθοκομικής εκμετάλλευσης.
10. Περιγράφει τον εξοπλισμό ενός θερμοκηπίου.
11. Περιγράφει και αναγνωρίζει τις εγκαταστάσεις, τον
εξοπλισμό και τα υλικά που απαιτούνται για τον πολλαπλασιασμό των φυτών και περιγράφει τους τρόπους
πολλαπλασιασμού τους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Προετοιμάζει και διαμορφώνει τον περιβάλλοντα
χώρο και εγκαθιστά τον κήπο, ακολουθώντας το κηποτεχνικό σχέδιο της κατά περίπτωση μελέτης.
2. Εφαρμόζει τις καλλιεργητικές φροντίδες για την ανάπτυξη και συντήρηση των κυριότερων φυτών (ετήσια
εποχιακά φυτά, πολυετή φυτά, βολβώδη, θάμνους και
δένδρα, ανθοφόρα ή μη), που χρησιμοποιούνται στους
κήπους.
3. Προετοιμάζει κατάλληλα το έδαφος για καλλιέργεια.
4. Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα λιπάσματα, καθώς και
την οργανική ουσία για τη λίπανση των φυτών.
5. Παράγει κομπόστ από φυτικά υπολείμματα.
6. Εφαρμόζει το κατά περίπτωση αναγκαίο κλάδεμα
στα φυτά κάνοντας χρήση των κατάλληλων εργαλείων.
7. Προσδιορίζει τις υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών, καθώς και τη συχνότητα και τη δόση των αρδεύσεων.
8. Περιποιείται τα φυτά ενός κηποτεχνικού έργου
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους, το είδος και την
εποχή.
9. Χειρίζεται, ρυθμίζει και συντηρεί τα γεωργικά μηχανήματα προετοιμασίας του εδάφους και των καλλιεργητικών εργασιών.
10. Χειρίζεται και συντηρεί τα εργαλεία (χειρός και
μηχανικά) περιποίησης των κήπων, πάρκων και άλλων
φυτοτεχνικών έργων.
11. Χειρίζεται και συντηρεί τα μηχανήματα κατασκευής
και συντήρησης των κηποτεχνικών έργων (όπως πέργκολες, παγκάκια, διάδρομοι, λιμνούλες, γέφυρες, κ.λπ.) και
προβαίνει στην κατασκευή τους.
12. Εφαρμόζει τους τρόπους που υπάρχουν για την
αντιμετώπιση των διαφόρων κατηγοριών εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των ανθοκομικών και καλλωπιστικών
φυτών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
13. Συγκομίζει τα ανθοφόρα φυτά, τα διατηρεί και δημιουργεί ανθοσυνθέσεις.
14. Ρυθμίζει τον εξοπλισμό ενός θερμοκηπίου, επι-
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σκευάζει τα συστήματα του και παράγει φυτά εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές.
15. Πολλαπλασιάζει τα φυτά με την κατάλληλη μέθοδο.
16. Τηρεί βιβλία σωστής διαχείρισης της εκμετάλλευσης και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στη γεωργία.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο
εφαρμογής των οδηγιών τους και φροντίζει για την
εφαρμογή χρονοδιαγραμμάτων, που του έχουν ορίσει
οι ανώτεροί του.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη
για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Εφαρμόζει ορθές πρακτικές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.
4. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
5. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
2.3 Λοιπά συνεκτιμώμενα δεδομένα για τις σύγχρονες
εξελίξεις στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου»
Για το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών ελήφθησαν υπόψη
σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της Ανθοκομίας και της Αρχιτεκτονικής Τοπίου καθώς και σύγχρονες πρακτικές και τάσεις που επικρατούν στην αγορά.
3. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ)
Στη βάση της σύνθεσης των ανωτέρω, οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου», μετά την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού
έτους - τάξης μαθητείας», προσδοκάται ότι θα είναι σε
θέση να:
• επικοινωνούν αποτελεσματικά στο επαγγελματικό
περιβάλλον στη μητρική τους γλώσσα και σε ικανοποιητικό επίπεδο σε μία ξένη γλώσσα, απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, οδηγιών από ξενόγλωσσα φυλλάδια, επικοινωνία
με συναδέλφους
• αξιοποιούν με ευχέρεια εργαλεία Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών απαραίτητων στην αρχειοθέτηση,
καταχώριση, λήψη πληροφοριών και δεδομένων για την
εύρυθμη λειτουργία της ανθοκομικής εκμετάλλευσης/
επιχείρησης και στη χρήση λογισμικών για τον εκσυγχρονισμό των εργασιών τους
• επιδεικνύουν συνέπεια, μεθοδικότητα και οργάνωση
στην εκτέλεση των διαφόρων επαγγελματικών εργασιών
• χειρίζονται με υπευθυνότητα γεωργικά εργαλεία,
μηχανήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και γεωργικά σκευάσματα, τηρώντας τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας
• διαθέτουν κρίση στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση
διαφόρων εργασιών καθώς και στην εφαρμογή επαγγελματικών πρακτικών και γεωργικών σκευασμάτων με
γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της
Αειφόρου Ανάπτυξης
• διαθέτουν επίγνωση της ευθύνης του έργου τους για
την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και της συνεισφοράς
τους στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας
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• επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά που διέπεται από σεβασμό στη δεοντολογία επαγγέλματος
• αναπτύσσουν κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη
πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων και την
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, συνεκτιμώντας αλλαγές και εξελίξεις στην επιστήμη, τεχνολογία και αγορά
• αναπτύσσουν επιχειρηματική σκέψη και να αξιολογούν καινοτόμες επαγγελματικές τεχνικές, για την επαρκή ανταπόκριση στις προκλήσεις που εγείρονται στο
δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβαλλοντικό, οικονομικό
και κοινωνικό επίπεδο και αφορούν στην ανθοκομία και
αρχιτεκτονική του τοπίου.
• αξιοποιούν κατάλληλες δεξιότητες διαπροσωπικής
επαφής, προάγοντας την αποτελεσματική συνεργασία
και ομαδικότητα.
Όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αποτελούν τα γενικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους/τις μαθητευόμενους/ες
της ειδικότητας «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου». Τα ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ομαδοποιούνται ανά μαθησιακή ενότητα και διατυπώνονται
αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί, συμπληρωμένα
από τις αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες και τα
κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria).
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria) έχουν
κεντρικό ρόλο τόσο στα Προγράμματα Σπουδών του
«Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» όσο και στις
διαδικασίες πιστοποίησης που ακολουθούν, καθώς
προσδιορίζουν σημαντικά και σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
4.1 Πυλώνες κριτηρίων αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες: α) θεμελιώδεις υποστηρικτικές γνώσεις,
β) επίγνωση και τήρηση διαδικασιών, γ) χρήση εργαλείων και υλικών, δ) κρίσιμες ικανότητες δια βίου εκπαίδευσης
4.2 Χαρακτηρισμός επιδόσεων μαθητευομένων με
βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται βάσει συγκεκριμένων διαβαθμίσεων,
οι οποίες είναι κοινές για όλες τις μαθησιακές ενότητες
και τα κριτήρια αξιολόγησης και έχουν ως εξής:
1: άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης
2. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/
παραλείψεις
3. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/
παραλείψεις
4. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας
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Άρθρο 2
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Το Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας του Άρθρου 1
ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς που στην αντίστοιχη ειδικότητα της Γ τάξης του ΕΠΑ.Λ. έχουν τουλάχιστον δύο
εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α΄ ανάθεση,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση καθορισμού αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού
Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των
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οποίων το βασικό τους πτυχίο έχει ειδικότερη συνάφεια
με την ειδικότητα της μαθητείας, μετά από απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2019
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02036430110190128*

