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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΠΕΠ) ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΠΕΚ) ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ ΕΤΟΥΣ 

 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των νέων αναλυτικών προγραμμάτων της ΜΤΕΕ που ισχύουν από 
την παρούσα σχολική χρονιά, οι μαθητές Α΄ έτους και Β΄ έτους, έχουν υποχρέωση να 
ολοκληρώσουν την ΠΕΠ/ΠΕΚ την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου για την οποία ισχύουν τα πιο κάτω: 
 

1. Διάρκεια 
Μαθητές Θεωρητικής Κατεύθυνσης 2 εβδομάδες 
Μαθητές Πρακτικής Κατεύθυνσης  4 εβδομάδες 

                                                                                                 

2. Χρόνος Διεκπεραίωσης 
Η ΠΕΠ/ΠΕΚ αρχίζει αμέσως μετά την λήξη των προαγωγικών εξετάσεων και λήγει το 
τέλος Ιουνίου.  Μαθητές οι οποίοι θα παραμείνουν ανεξεταστέοι, υποχρεούνται να 
διακόψουν την ΠΕΠ/ΠΕΚ, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα υποστηρικτικής 
διδασκαλίας σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου τους και να συνεχίσουν την 
ΠΕΠ/ΠΕΚ μετά τις ανεξετάσεις του Ιουνίου.  Η ΠΕΠ/ΠΕΚ γι’ αυτούς τους μαθητές θα 
παραταθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου. 
 

3. Βιβλιάριο ΠΕΠ/ΠΕΚ 
Οι μαθητές υποχρεούνται να συμπληρώνουν το βιβλιάριο ΠΕΠ/ΠΕΚ το οποίο θα 
παραλάβουν από το σχολείο τους, στο εγγύς μέλλον. 
Σε αυτό περιλαμβάνονται: 

 Γενικοί στόχοι της ΠΕΠ/ΠΕΚ 

 Οδηγίες προς τους μαθητές και επιθεωρητές της ΠΕΠ/ΠΕΚ 

 Μέθοδος αξιολόγησης των μαθητών 

 Πρόγραμμα επισκέψεων των επιθεωρητών της ΠΕΠ/ΠΕΚ 

 Ημερήσια εξάσκησης / παρακολούθησης 

 Έκθεση αξιολόγησης της ΠΕΠ/ΠΕΚ 

 Χρήσιμες πληροφορίες για όλους τους επηρεαζόμενους 
 

4. Επιθεωρητές (Εκπαιδευτές) 
Ο Επιθεωρητής της ΠΕΠ/ΠΕΚ, θα επιθεωρεί τον μαθητή μία φορά τη εβδομάδα. 
Μαθητές που θα παρατείνουν την ΠΕΠ/ΠΕΚ λόγω εξετάσεων, τον Ιούλιο, θα τυγχάνουν 
κανονικά επιθεώρησης και αυτή την περίοδο.  Οι μαθητές υποχρεούνται να αναζητήσουν 
και να πληροφορήσουν τον Επιθεωρητή τους για την επιχείρηση στην οποία προτίθενται 
να εκτελέσουν την ΠΕΠ/ΠΕΚ.  Σε αυτό αναμένεται από τους Επιθεωρητές να παράσχουν 
κάθε δυνατή βοήθεια προς τους μαθητές. 
Διευκρινίζεται ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης πρέπει να είναι συναφής με την 
ειδικότητα κάθε μαθητή και να συνάδει με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της 
ΠΕΠ/ΠΕΚ στη συγκεκριμένη ειδικότητα. 

 

5. Πρόγραμμα και περιεχόμενο των ΠΕΠ/ΠΕΚ κατά ειδικότητα 
Στο εγγύς μέλλον και πριν την έναρξη της ΠΕΠ/ΠΕΚ θα αποσταλούν στα σχολεία, από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τα προγράμματα με το περιεχόμενο της ΠΕΠ/ΠΕΚ 
για κάθε ειδικότητα ξεχωριστά. 
 

6. Επίδομα στους μαθητές του Α΄ Έτους 
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όλοι οι μαθητές του Α΄ Έτους που 
θα συμπληρώσουν επιτυχώς την ΠΕΠ, δικαιούνται επίδομα €7,20 ημερησίως, για 
κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε οδοιπορικά και διατροφή. 

 

ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                      Λεμεσός, 20 Απριλίου 2018 
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