ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Λευκωσία, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΑΠΟ:

Χρίστο Ταντελέ, Ανώτερο Λειτουργό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ:

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης –
ΜΙΕΕΚ Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών

Κύριοι,
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Μέσης και Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου την λειτουργία των
Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (MIEEK).
Σκοπός των ΜΙΕΕΚ είναι να προσφέρουν σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών τα οποία θα παρέχουν
επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα θα
χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην
απασχόληση, την οικονομία, τα επαγγέλματα και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων.
Μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων των ΜΙΕΕΚ είναι και η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών
σε επαγγελματικούς χώρους. Η Πρακτική Άσκηση είναι σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης και
αποτελεί τρόπο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.
Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ ΜΙΕΕΚ και εργασιακού
χώρου και μέσω αυτής επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Παραγωγή σε
τέτοιο βαθμό, ώστε η Πρακτική Άσκηση να μην αποτελεί μόνο αίτημα των ΜΙΕΕΚ προς την Αγορά
Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα ΜΙΕΕΚ. Ο χρόνος σπουδών στα ΜΙΕΕΚ
είναι τέσσερα τετράμηνα (2 σχολικές χρονιές) και η Πρακτική Άσκηση διαρκεί έξι εβδομάδες ανά
σχολική χρονιά.
Σημειώστε πως η φοίτηση των σπουδαστών στα ΜΙΕΕΚ είναι βραδυνή, επομένως η Πρακτική
Άσκηση τους θα διεξάγεται τις πρωινές ώρες.
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι ο θεσμός των ΜΙΕΕΚ είναι βήμα προς την σωστή κατεύθυνση αφού θα
βοηθήσει την Βιομηχανία του τόπου στην εξεύρεση σωστά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού.
Με βάση τα πιο πάνω, καλούμε τα μέλη μας να συνδράμουν στην πιο πάνω προσπάθεια του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και να εργοδοτήσουν ή και να φιλοξενήσουν σπουδαστές των
ΜΙΕΕΚ για αμοιβαίο όφελος τόσο των σπουδαστών όσον και των επιχειρήσεων γενικότερα.
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-2Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις ειδικότητες, τα προγράμματα σπουδών αλλά και για
άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Μέση και Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο τηλ. 22800651 κον. Ηλία Μαρκάτζιη, Διευθυντή Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού στη διεύθυνση www.moec.gov.cy (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση).

Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Αν. Λειτουργός
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.
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