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Η εξάπλωση της χρήσης του αλουμινίου στον κατασκευαστικό 
κλάδο, καθώς και η ανάπτυξη και χρήση δομικών υλικών από 
αλουμίνιο, ενώ αποτελεί τεράστια τεχνολογική εξέλιξη, απαιτεί 
υψηλού επιπέδου πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση των 
απασχολούμενων στον κλάδο αυτό. Η κατάρτιση αυτή, η οποία 
θα ακολουθεί κοινά διακρατικά προγράμματα σπουδών, αφορά 
κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην κατασκευή και τοποθέτηση 
ενεργειακά αποδοτικών δομικών κατασκευών αλουμινίου, αλλά 
και στη γνώση της τυποποίησης και πιστοποίησης των τεχνικών 
χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Τέλος, η 
πιστοποίηση των προσόντων όλων των εκπαιδευομένων, βάσει 
διεθνών προτύπων πιστοποίησης προσώπων, αποτελεί μονόδρομο 
για την επιτυχημένη είσοδο στην αγορά εργασίας.

Με βάση τα ανωτέρω, η σχεδίαση ενός διακρατικού 
Προγράμματος Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 2βάθμιο 
ή μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο (Επίπεδο 5 του ΕΠΠ), καθώς και 
η αναβάθμιση των υφιστάμενων προσόντων της ειδικότητας 
του αλουμινοκατασκευαστή, συνοδευόμενα από ένα μηχανισμό 
διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των αποκτηθέντων 
προσόντων, αποτελούν τον κύριο στόχο του 2ετούς προγράμματος 
METVET.
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Βασικός Διαχειριστής του έργου είναι η Σιβιτανίδειος Σχολή, ενώ 
εταίροι οι κάτωθι φορείς από 5 ευρωπαϊκές χώρες:

• Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

• ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ

• ΠΟΒΑΣ: Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών  

• ENAIP Net Impresa Sociale Società Consortile Srl

• EVTA: European Vocational Training Association

• IFB: Institut für Bildungsförderung e.V. - gemeinnützige 
Bildungseinrichtung

• TÜV AUSTRIA HELLAS

• Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

η σύμπραξη των οποίων στοχεύει να εξασφαλίσει μια ισχυρή 
συνεργασία μεταξύ της αγοράς εργασίας και των ιδρυμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να την προωθήσει στις άλλες 
χώρες της ΕΕ.

• Διερεύνηση και διάγνωση των σύγχρονων αναγκών 
κατάρτισης, καθώς και των νέων απαιτήσεων της αγοράς 
εργασίας στην ειδικότητα του αλουμινοσιδηροκατασκευαστή. 

• Σύνταξη κοινού διακρατικού επαγγελματικού περιγράμματος 
της ειδικότητας του αλουμινοσιδηροκατασκευαστή με ιδιαίτερη 
έμφαση στις «πράσινες» δεξιότητες, καθώς και αυτές που 
σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας.

• Εκπόνηση κοινού διακρατικού προγράμματος σπουδών, 
εστιασμένου στο χώρο εργασίας, διάρκειας 2 χρόνων. Το 
πρόγραμμα θα ενισχύει την επαφή των εκπαιδευόμενων με τις 
επιχειρήσεις και θα έχει στόχο να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος 
όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

• Ανάπτυξη κατάλληλου μηχανισμού και διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των αποκτηθέντων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

• Ανάπτυξη Κοινής Δομής Συνεργασίας με στόχο την προώθηση 
την διαφάνεια, συγκρισιμότητα, και την αμοιβαία αναγνώριση 
των αποκτηθέντων προσόντων, με βάση τις αρχές του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET). 

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων αποτελεί 
μια ζωτική και ζωντανή παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της  ιστορίας 
της τεχνικής εκπαίδευσης, ξεκινώντας στα 1927 με πέντε ειδικότητες 
και 200 περίπου μαθητές, ενώ σήμερα φιλοξενεί καθημερινά περί 
τους 2500 μαθητές -σπουδαστές, οι οποίοι φοιτούν σε περισσότερες 
από 25 τεχνικές ειδικότητες.

Το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ) της σχολής έχει πενήντα  50 εργαστήρια 
που εξυπηρετούν τις ανάγκες των 4 Επαγγελματικών της Λυκείων 
και του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ενώ τις 
διδακτικές του ανάγκες καλύπτουν 95 εκπαιδευτικοί διαφόρων 
ειδικοτήτων,. Ο  εξοπλισμός τους συνεχώς εκσυγχρονίζεται και 
αναβαθμίζεται, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις, γεγονός που καταδεικνύεται από το ότι αρκετοί φορείς 
Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων διεξάγουν τις εξετάσεις 
τους στους χώρους του Ιδρύματος.

Η Σιβιτανίδειος είναι ο μοναδικός φορέας στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση που λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης με την Αγορά 
Εργασίας, η ιστορία του οποίου έχει κλείσει ήδη 15 έτη λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στο 

https://www.sivitanidios.edu.gr

Σας περιμένουμε!


