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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

1.1 Ορισμός και ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) περιλαμβάνει γενικά 
όλες τις οργανωμένες ή διαρθρωμένες δραστηριότητες - είτε οδηγούν στην 
απόκτηση αναγνωρισμένων προσόντων είτε όχι - που παρέχουν στα άτομα 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αναγκαίες και επαρκείς για την εκτέλεση 
μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών. Όσοι λαμβάνουν αρχική ή 
συνεχιζόμενη κατάρτιση προετοιμάζονται με τον τρόπο αυτό για τη μελλοντική 
τους εργασία ή προσαρμόζουν τις δεξιότητές τους στις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις.1

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν συνδέεται κατ'ανάγκη 
με τον τόπο διεξαγωγής, την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων ή με τα προσόντα που ήδη διαθέτουν. Η ΕΕΚ μπορεί να 
αφορά συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας, ένα ευρύτερο φάσμα 
επαγγελμάτων ή και τα δύο. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει και στοιχεία 
γενικής εκπαίδευσης. Πάντως, ο ορισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης διαφέρει από χώρα σε χώρα.1 2

Διεθνώς δεν έχουν αναγνωριστεί τα είδη της επαγγελματικής 
κατάρτισης. Ωστόσο μπορούμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες τρεις 
κατηγορίες3:
ί. Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

ϋ. Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
ϋί. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για τους ανέργους

Η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση4 παρέχεται σε άτομα 
ηλικίας 15/16 ετών, τα οποία έχουν μεν ολοκληρώσει την υποχρεωτική

1 Descy Ρ., Tessaring Μ., Κατάρτιση και μάθηση με στόχο την απόκτηση ικανοτήτων
2 Descy, Ρ. & Tessaring, Μ. (2002), “Κατάρτιση και μάθηση με στόχο την απόκτηση 
ικανοτήτων. Δεύτερη έκθεση για την έρευνα σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση στην 
Ευρώπη: περίληψη των κυριότερων σημείων”, CEDEFOP, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο
3 Descy & Westphalen, 1998
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εκπαίδευση αλλά δεν έχουν ακόμα εισέλθει στην αγορά εργασίας. Συνήθως 
παρέχεται από το σχολείο ή από προγράμματα μαθητείας, που συνδυάζουν 
τη σχολική εκπαίδευση με την εργασία σε επιχειρήσεις. Συμβάλλει στην 
απόκτηση επαγγελματικών προσόντων αναγνωρισμένων από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους. Κατά κύριο λόγο χρηματοδοτείται από το Δημόσιο και σε 
μικρότερο βαθμό, σε υποχρεωτική ή εθελοντική βάση, από τις επιχειρήσεις.

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση3 παρέχεται 
στους ενήλικες εργαζομένους καθόλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους 
βίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτείται από την ίδια την Ένωση, από 
δημόσιους οργανισμούς, από κοινωνικούς εταίρους, από τις επιχειρήσεις και 
από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους. Η χρηματοδότηση εξαρτάται από το 
είδος της κατάρτισης, τις πολιτικές που ακολουθούνται σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, τις πολιτικές και τις πρακτικές των επιχειρήσεων και την επιθυμία και 
ικανότητα των ίδιων των ατόμων να πληρώσουν την κατάρτισή τους.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για ανέργους αφορά όσους4 5 
ί. Είναι χωρίς δουλειά,

ϋ. Είναι διαθέσιμοι να δουλέψουν
iii. Αναζητούν εργασία

Κατά κύριο λόγο χρηματοδοτείται από τις εθνικές κυβερνήσεις των 
χωρών-μελών της Ε.Ε. και σε μικρότερο βαθμό από την Ε.Ε. (π.χ. μέσω του 
European Social Fund). Σε ορισμένα κράτη χρηματοδοτείται και από κονδύλια 
τοπικά ή προερχόμενα από επιχειρήσεις. Τα ίδια τα άτομα πολύ σπάνια είναι 
σε θέση να χρηματοδοτήσουν την κατάρτισή τους.

Μια άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη διάκριση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι σε τυπική και άτυπη. Χρησιμοποιούνται οι 
ακόλουθοι ορισμοί για τους όρους τυπική και άτυπη (Cedefop, 2000): 
ί. Τυπική μάθηση είναι η μάθηση που πραγματοποιείται σε ένα οργανωμένο 

και δομημένο πλαίσιο (τυπική μάθηση, κατάρτιση μέσα στην επιχείρηση) 
και χαρακτηρίζεται σαφώς ως μάθηση. Η τυπική μάθηση ενδέχεται να 
οδηγήσει σε τυπική αναγνώριση (δίπλωμα, πιστοποιητικό).

4 West A., (1999), Vocational education and training indicators project. EU priorities and 
objectives related to VET, Centre for educational research, London school of economics and 
political science
5ILO, 1990
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ϋ. Μη τυπική μάθηση είναι η μάθηση που είναι ενσωματωμένη σε 
δραστηριότητες που δεν χαρακτηρίζονται σαφώς ως μαθησιακές αλλά 
εμπεριέχουν ένα στοιχείο μάθησης. Σε αντίθεση με την τυπική, η μη 
τυπική μάθηση περικλείει αυτό που ονομάζουμε ημιδομημένη μάθηση 
δηλαδή τη μάθηση σε περιβάλλοντα που έχουν ένα στοιχείο μάθησης (πχ. 
διοίκηση ολικής ποιότητας). Επίσης περιλαμβάνει και την τυχαία μάθηση

1.2 Οι στρατηγικές της Ε.Ε. για την επαγγελματική κατάρτιση από την 
ίδρυσή της έως σήμερα

Στις τέσσερις δεκαετίες που πέρασαν από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας τα προβλήματα της αναγνώρισης και της διαφάνειας των 
επαγγελματικών προσόντων αντιμετωπίστηκαν με διάφορους τρόπους. 
Συγκεκριμένα η αντιμετώπισή τους πέρασε τα εξής τρία ευδιάκριτα στάδια:6
□ Η εναρμόνιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (1957- 

1973)
□ Η προσέγγιση των επιπέδων επαγγελματικής κατάρτισης (1974-1992)
□ Η σύγκλιση της επαγγελματικής κατάρτισης (1992-)

Εναουόνιση (1957-1973) :7 Στο άρθρο 128 της ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώμης 
δηλώνεται ότι το Συμβούλιο των Υπουργών θα πρέπει να καθορίσει: 
«...γενικές αρχές για την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής 
κατάρτισης ικανής να συμβάλλει στην αρμονική ανάπτυξη τόσο των εθνικών 
οικονομιών όσο και της κοινής αγοράς.»
Εδώ δηλαδή η βασική ιδέα είναι η συγχώνευση των διαφόρων συστημάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης των χωρών-μελών ώστε σταδιακά να 
δημιουργηθεί ένα κοινό σύστημα.
Προσέννιση (1974 - 1992) :7 Το 1974 οι Υπουργοί Εργασίας της Ε.Ε. 
δήλωσαν ότι είναι απαραίτητη μια στενή συνεργασία ανάμεσα στα 
διαφορετικά εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να 
υποστηριχτεί αποτελεσματικότερα η οικονομική πολιτική της Κοινότητας. Η

6 Sellin 1997
7 BjernSvold J. & Sellin B., (1997), Recognition and transparency of vocational qualifications; 
The way forward, CEDEFOP, Discussion Paper
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πρακτική εφαρμογή της δήλωσης αυτής εκφράστηκε με τις εξής δύο 
πρωτοβουλίες:
□ Την ίδρυση του CEDEFOP το 1975 στο Βερολίνο
□ Την εισαγωγή το 1985 ενός συστήματος Σύγκρισης των Επαγγελματικών 

προσόντων. Το σύστημα αυτό βασίζεται στην δόμηση της επαγγελματικής 
κατάρτισης σε πέντε διαφορετικά επίπεδα, (βλέπε παράρτημα Α) Στόχος 
του είναι να οδηγηθούμε σε κοινώς αποδεκτά, τυποποιημένα προσόντα. 
Το σύστημα αυτό περιγράφει τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα 
επαγγελματικό προσόν αλλά όχι τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
αποκτηθεί. Το κυριότερο μειονέκτημα του συστήματος αυτού είναι ότι 
θεωρείται “top down", ότι δηλαδή έχει «επιβληθεί» στα κράτη-μέλη και 
ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορές με τους εθνικούς στόχους και τα 
εθνικά ισχύοντα πρότυπα.

Η Ε.Ε. λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τις χώρες-μέλη, αλλά οι 
χώρες-μέλη είναι ελεύθερες να αποφασίσουν πως θα υλοποιήσουν την κοινή 
ευρωπαϊκή πολιτική κατάρτισης. Αυτές ελέγχουν το περιεχόμενο, τη δομή και 
την οργάνωση των προγραμμάτων κατάρτισης στην επικράτειά τους. Παρά τη 
συνεργασία που υπάρχει για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, δεν μιλάμε πλέον 
για επαγγελματικά συστήματα που ολοένα και θα μοιάζουν περισσότερο αλλά 
για την προσέγγιση των ίδιων προβλημάτων με διαφορετικούς τρόπους από 
τα κράτη-μέλη.
Σύνκλιση (1992- ) :7 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) περιλαμβάνει την 
εκπαίδευση ως σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική. Αναφέρει ότι η Ε.Ε. πρέπει 
να έχει έναν συμπληρωματικό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας 
από κοινού πολιτικής. Θα πρέπει να φέρει τα διαφορετικά εθνικά συστήματα 
κατάρτισης σε μια κοινή πορεία στους τομείς που άπτονται άμεσα της 
ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών. Προτεραιότητα είναι η διαφάνεια των 
επαγγελματικών προσόντων, που αποκτώνται τόσο μέσω της τυπικής όσο και 
της άτυπης κατάρτισης.
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1.3 Ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 
Ε.Ε. σήμερα

Το ψήφισμα του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 1993 δίνει έμφαση στη 
σημασία του ρόλου της επαγγελματικής κατάρτισης στις ακόλουθες πολιτικές 
κλειδιά:8
□ Προσαρμογή στην αλλαγή
□ Υποστήριξη των νέων
□ Καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού
□ Παρακίνηση της συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και 

οργανισμούς κατάρτισης και
□ Προώθηση της κινητικότητας
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο ρόλος της επαγγελματικής κατάρτισης είναι 
να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η οποία πέρα από την 
οικονομική της διάσταση, νοείται πρωτίστως ως ολοκλήρωση της αγοράς 
εργασίας.

1.4 Ο σκοπός, οι στρατηγικοί στόχοι και οι δεκατρείς επιμέρους 
στόχοι της Ε.Ε. ως προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση

Στη συνεδρίασή του στη Λισσαβόνα τον Μάρτιο του 2000, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε.) 
αναγνώρισαν ότι η Ε.Ε. αντιμετώπισε μεγάλες αλλαγές που προέκυψαν από 
την παγκοσμιοποίηση και την οικονομία της γνώσης και συμφωνήθηκε ότι 
κοινός σκοπός είναι:
«Να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη 
οικονομία της γνώσης, ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη 
κοινωνική συνοχή.»

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού προσδιορίστηκαν οι ακόλουθοι 
τρεις στρατηγικοί στόχοι που επιμερίστηκαν σε δεκατρείς στόχους.

Bainbridge S. & Murray J., (2000), Political and legal framework for the development of 
training policy in the European Union. Part II - From Maastricht to Amsterdam, Vocational 
Training No 21

9



Επαγγελματικός προσανατολισμός Μ.Β.Α.- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στοατηνικόο στόνοο 1: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε., υπό το φως των 
νέων απαιτήσεων της κοινωνίας της γνώσης και των μεταβαλλόμενων 
προτύπων της διδασκαλίας και της μάθησης:

Στόχος 1.1:

Στόχος 1.2: 
Στόχος 1.3:

Στόχος 1.4: 
Στόχος 1.5:

Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς 
και τους εκπαιδευτές
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης
Εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις τεχνολογίες πληροφόρησης και
επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Αύξηση της προσέλευσης στις επιστημονικές και τεχνολογικές σπουδές 
Βέλτιστη χρήση των πόρων

Στοατηνικόο στόγοο 2: Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπό το φως της κατευθυντήριας αρχής της δια 
βίου μάθησης, αύξηση της απασχολησιμότητας και εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
καθώς και ενεργός συμμετοχή του πολίτη, ίσες ευκαιρίες και κοινωνική 
συνοχή:
Στόχος 2.1: Ανοικτό περιβάλλον μάθησης
Στόχος 2.2: Ελκυστικότερη μάθηση
Στόχος 2.3: Προώθηση της ενεργότερης συμμετοχής του πολίτη, της

ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής

Στοατηνικόο στόγος 3: Ανοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στον ευρύτερο κόσμο, υπό το φως της θεμελιώδους ανάγκης να προωθηθεί η 
σημασία τους για την εργασία και την κοινωνία και για να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση:
Στόχος 3.1: Ενίσχυση των δεσμών με τον κόσμο της εργασίας, την έρευνα

και την ευρύτερη κοινωνία
Στόχος 3.2: Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος
Στόχος 3.3: Βελτίωση της εκμάθησης ξένων γλωσσών
Στόχος 3.4: Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών

Στόχος 3.5: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας
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1.5 Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την 
κατάρτιση

Οι δύο κυρίαρχες προτεραιότητες της Ε.Ε. ως προς την κατάρτιση
είναι:
□ Η συμβολή της στη δημιουργία της Ευρώπης της Γνώσης- η ανάπτυξη της 

γνώσης και των ικανοτήτων
□ Η ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης - απασχολησιμότητα, 

προσαρμοστικότητα, ίσες ευκαιρίες για όλους.
Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο που ορίζουν οι δύο προαναφερθείσες 

προτεραιότητες μπορούμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες εννιά πιο 
συγκεκριμένες προτεραιότητες:9
1. Η βελτίωση της δια βίου πρόσβασης όλων των πολιτών της Ε.Ε. στην 

εκπαίδευση και στην κατάρτιση, («δια βίου μάθηση»)
2. Η ενθάρρυνση της απόκτησης προσόντων και ικανοτήτων που ενισχύουν 

την προσαρμοστικότητα, («προσαρμοστικότητα»)
3. Η ενθάρρυνση της απόκτησης προσόντων και ικανοτήτων που ενισχύουν 

την καινοτομία, («καινοτομία»)
4. Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, («γλωσσικές δεξιότητες»)
5. Η προώθηση της κινητικότητας, («κινητικότητα»)
6. Η προώθηση της επένδυσης στην κατάρτιση («επένδυση στην 

κατάρτιση»)
7. Η υποστήριξη της μετάβασης των νέων από το σχολείο στην εργασία 

(«μετάβαση στην εργασία»)
8. Η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού («κοινωνικός αποκλεισμός»)
9. Η βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης («ποιότητα κατάρτισης»)

1.6 Η κοινοτική πολιτική για την επαγγελματική κατάρτιση

1.6.1. Περιγραφή της πολιτικής

Το άρθρο 150 της συνθήκης ΕΚ αναφέρει ότι «η Κοινότητα εφαρμόζει 
πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και συμπληρώνει τις
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δράσεις των κρατών μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα 
των κρατών μελών για το περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα το Μάρτιο του 2000 έθεσε 
ως στρατηγικό στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η ανταγωνιστικότερη και 
δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο. Η ανάπτυξη της 
επαγγελματικής κατάρτισης είναι ένα θεμελιακής σημασίας στοιχείο που 
αποτελεί οργανικό μέρος της εν λόγω στρατηγικής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
στη Βαρκελώνη το Μάρτιο του 2002 επαναεπιβεβαίωσε τη σημασία και το 
ρόλο της και ζήτησε αφενός η ευρωπαϊκή εκπαίδευση και επαγγελματική 
κατάρτιση να αποτελέσει ως το 2010 σημείο αναφοράς παγκοσμίως· και 
αφετέρου, να ενισχυθεί η πιο στενή συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης 
(εκ παραλλήλου με τη διαδικασία της Μπολόνια στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης).

Από την 1η Ιανουάριου 2000, οι δεξιότητες που αποκτώνται σε 
σεμινάρια κατάρτισης στο εξωτερικό μπορούν να καταγράφονται σε ένα 
προσωπικό έγγραφο, το Ευρωδιαβατήριο κατάρτισης, που θέσπισε η ΕΕ στο 
πλαίσιο μιας συναφούς πρωτοβουλίας. Το Μάρτιο του 2002 η Επιτροπή 
συνέστησε ένα υπόδειγμα ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος. Το νέο 
ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίσημη 
και άτυπη μαθητεία.

Τον Ιούνιο του 2002, σε μια διάσκεψη που οργάνωσε η γενική 
διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
εγκαινιάστηκε μια διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Στη διάσκεψη αυτή 
συμφωνήθηκε να ενταθεί περαιτέρω η συνεργασία στους τομείς της 
διαφάνειας, της αναγνώρισης και της ποιότητας.

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από το κατά πόσον οι πολίτες της 
θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές 
προκλήσεις. Μια «ευρωπαϊκή περιοχή δια βίου μάθησης» θα επιτρέψει στους 9

9 West A., (1999), Vocational education and training indicators project. EU priorities and 
objectives related to VET, Centre for educational research, London school of economics and
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ευρωπαίους πολίτες να κινούνται ελεύθερα από περιβάλλον μάθησης σε θέση 
εργασίας, από μια περιφέρεια ή χώρα σε άλλη, προκειμένου να αξιοποιούν 
καλύτερα τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Έτσι, με τη «δια βίου μάθηση» 
δίδεται έμφαση στη μάθηση από την προσχολική ηλικία έως εκείνη μετά τη 
συνταξιοδότηση και καλύπτεται κάθε μορφή εκπαίδευσης (σχολική, 
εξωσχολική και άτυπη). Το 1996 προτάθηκε και υλοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό 
Έτος δια βίου μάθησης

1.6.2 Υλοποίηση της πολιτικής
Στην Ευρώπη, τα διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
κρατών μελών έχουν διαμορφωθεί ως έκφραση και αντανάκλαση των 
ξεχωριστών εθνικών πολιτισμών. Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσα 
από την κατανόηση των διαφορετικών εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων 
και τη διαφύλαξη της πολύμορφης εκπαιδευτικής εμπειρίας των Ευρωπαϊκών 
χωρών. Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει, με βάση την "αρχή της 
επικουρικότητας", την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση του εκπαιδευτικού του 
συστήματος και το περιεχόμενο των προγραμμάτων του. Στα πλαίσια αυτά, ο 
ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνίσταται στη διαμόρφωση ενός κοινού 
εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά στην ενθάρρυνση της συνεργασίας των 
κρατών μελών, στηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την όσο το δυνατόν καλύτερη 
αξιοποίηση των ευκαιριών για εκπαίδευση και την προώθηση της διακρατικής 
κινητικότητας των εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών μέσα στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
θεσμοθετήσει φορείς και δίκτυα που συμβάλλουν στην προαγωγή της 
Ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας και στο συντονισμό της ευρωπαϊκής 
προσέγγισης στα προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.Τέτοιοι φορείς και δίκτυα είναι το Δίκτυο Ευρυδίκη, το CEDEFOP 
και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης.

political science
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Η Ευρυδίκη αποτελεί το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την 
εκπαίδευση. Παρέχει συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, τη 
δομή, τη διοίκηση και το νομικό καθεστώς των εκπαιδευτικών συστημάτων 
των χωρών μελών και χωρών εταίρων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ 
επίσης παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των φορέων του εκπαιδευτικού 
χώρου στην Ευρώπη. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν 30 χώρες: 25 κράτη- 
μέλη, 3 χώρες της EFTA/EEA και 2 υπο ένταξη ευρωπαϊκές χώρες 
(Βουλγαρία και Ρουμανία).
Το δίκτυο Ευρυδίκη συγκροτείται από τις επιμέρους εθνικές μονάδες που 
έχουν ως σκοπό την παροχή πληροφοριών και συμβουλών όσον αφορά στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, στις εκπαιδευτικές αρχές κάθε βαθμίδας, στις 
Δημόσιες Υπηρεσίες και στους λήπτες των πολιτικών αποφάσεων. Οι 
δραστηριότητες του δικτύου συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, η 
οποία είναι υπεύθυνη για την κεντρική καθοδήγηση του Δικτύου και το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων του.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , μια αρχή της 
ΕΕ με έδρα το Τορίνο, άρχισε τις δραστηριότητές του το 1995. Ενεργό σε 
περισσότερες από σαράντα τρίτες χώρες, των υπό ένταξη χωρών 
συμπεριλαμβανομένων, έχει ως αποστολή να συνεπικουρεί και να 
υποστηρίζει τη διαδικασία μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στις συνεργαζόμενες χώρες. Το 
Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με το CEDEFOP.

"Cedefop" είναι το γαλλικό ακρωνύμιο από την επίσημη ονομασία του 
οργανισμού, Centre Europeen pour le Developpement de la Formation 
Professionnelle (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης). Είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός που βοηθά αυτούς που 
χαράσσουν και εφαρμόζουν πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων στην Ευρώπη να 
προβαίνουν σε καταλληλότερες επιλογές όσον αφορά τον τομέα της 
επαγγελματικής κατάρτισης. Ιδρύθηκε το 1975, αρχικά λειτούργησε στο 
Βερολίνο ενώ από το 1994 λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη. To Cedefop παρέχει 
τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις
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μελλοντικές τάσεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1 °'11

Ενώ το CEDEFOP συμβάλλει στην ανάπτυξη της επαγγελματικής 
κατάρτισης στην ΕΕ χάρη στις θεωρητικές και τεχνικές δραστηριότητές του, 
εστιασμένες στις τάσεις, τις μελέτες, τις αναλύσεις και ανταλλαγές 
πληροφόρησης, το LEONARDO DA VINCI είναι ένα πρόγραμμα 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του οποίου ο καθένας μπορεί να λάβει μια 
υποτροφία, ασχέτως αν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση του σχεδίου δεν 
μπορούν να υποβληθούν από άτομα. Εγκρίθηκε το 1994 για να εφαρμόσει μια 
κοινοτική πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης. Το δεύτερο στάδιο του 
κοινοτικού προγράμματος εφαρμόζεται για την περίοδο από την 1η 
Ιανουάριου 2000 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Είναι ανοιχτό σε ένα πολύ 
μεγάλο φάσμα οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και των 
ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα της κατάρτισης ή εμπλέκονται στα 
ζητήματα κατάρτισης, και συνενώνονται σε μια διεθνή σύμπραξη. Το 
πρόγραμμα διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές που δημιουργούνται σε κάθε 
συμμετέχουσα χώρα.

Συμβάλλει στην προαγωγή της «Ευρώπης της γνώσης» με την 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις πολιτικές των 
κρατών μελών όσον αφορά την δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που χρειάζονται ώστε να 

ευνοηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και η ικανότητα απασχόλησης. Επίσης 
στηρίζει και συμπληρώνει τις ενέργειες που διεξάγονται από τα κράτη μέλη και 
εντός αυτών, σεβόμενο ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα τους για το 
περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και 
την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία.

Μια από τις αποστολές του προγράμματος LEONARDO DA VINCI 
είναι να «δημιουργήσει ένα σύστημα ποσοτικών πληροφοριών» που θα 
παρέχει μια «κατάλληλη και συνεκτική υποστήριξη» στο σχεδίασμά των 10 *

10 Bainbridge S. & Mumay J., (2000), Political and legal framework for the development of 
training policy in the European Union. Part I - From the Treaty of Rome to the Treaty of
Maastricht, Vocational Training No 20
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πολιτικών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζει τη διακρατική 
κινητικότητα, τα σχέδια τοποθετήσεων και ανταλλαγών, τις επισκέψεις 
μελέτης, τα πρότυπα σχέδια, τα διακρατικά δίκτυα, τις γλωσσικές και 
πολιτιστικές δεξιότητες, όπως και τη διάδοση των ορθών πρακτικών και την 
κατάρτιση εγγράφων αναφοράς. 11

11 http://www.cedefop.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2.1 Το γερμανικό μοντέλο12

Το γερμανικό σύστημα κατάρτισης είναι δυϊκό ή διττό και 
χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα πέντε βασικά χαρακτηριστικά:
□ Τη δυϊκότητα

Το δυϊκό σύστημα μαθητείας βασίζεται σε δύο διαφορετικούς θεσμούς 
που παρέχουν κατάρτιση: στην επιχείρηση που παρέχει on-the-job κατάρτιση 
και στο μερικής παρακολούθησης επαγγελματικό σχολείο όπου ο 
μαθητευόμενος λαμβάνει θεωρητικές γνώσεις για θέματα όπως γερμανικά, 
μαθηματικά και κοινωνικές σπουδές. Ο μαθητευόμενος παρακολουθεί 
μαθήματα στο σχολείο για δύο μέρες την εβδομάδα και τις υπόλοιπες μέρες 
καταρτίζεται στην επιχείρηση. Σύμφωνα με το γερμανικό σύνταγμα τα σχολεία 
υπάγονται στις κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών ενώ οι πολιτικές και τα 
πρότυπα της on-the-job κατάρτισης υπαγορεύονται από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση. Καθοριστικός είναι ο συμβουλευτικός ρόλος του Ομοσπονδιακού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η δυϊκότητα του γερμανικού 
συστήματος εκφράζεται και ως δυϊκότητα ως προς την χρηματοδότηση της 
κατάρτισης, αφού αυτή συνιστά ευθύνη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των 
ομόσπονδων κυβερνήσεων.
□ Αυστηρά καθορισμένο νομικό πλαίσιο και καθολική ευθύνη για την 

επαγγελματική κατάρτιση
Το πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης είναι αυστηρά 

νομοθετημένο και προσδιορίζει επακριβώς τα πλαίσια λειτουργίας τόσο των 
σχολείων όσο και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Οι 16 Πράξεις της 
Κρατικής Εκπαίδευσης καθορίζουν το νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει ότι οι 
έφηβοι που εγκατέλειψαν το σχολείο και ξεκίνησαν κάποιο πρόγραμμα 

κατάρτισης ουσιαστικά παραμένουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κάθε 
ανήλικος μαθητευόμενος υποχρεούται να παρακολουθεί το τοπικό 
επαγγελματικό σχολείο μερικής παρακολούθησης. Επίσης είναι
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υποχρεωμένος να ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο κατά 
μέσο όρο διαρκεί τρία χρόνια. Η διδακτική ύλη που διδάσκεται στα σχολεία 
καθορίζεται από τον νόμο. Με οδηγίες περιγράφεται επίσης η διαδικασία 
κατάρτισης που πρέπει να ακολουθηθεί από την επιχείρηση, ώστε να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα της κατάρτισης που παρέχουν διαφορετικές 
επιχειρήσεις για το ίδιο αντικείμενο.

Η Πράξη Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι της 
εργατικής νομοθεσίας με σκοπό να προσδιορίσει νομικά τη σχέση του 
μαθητευόμενου με την επιχείρηση. Ρυθμίζει νομοθετικά τρεις πτυχές του 
συστήματος κατάρτισης, «προστατεύοντας» το από τις δυνάμεις της αγοράς. 
Πρώτα προσδιορίζει το συμβόλαιο κατάρτισης ρυθμίζοντας θέματα όπως το 
ωράριο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εργοδότη , η αμοιβή. Κατά 
δεύτερο λόγο ασχολείται με το ποιες επαγγελματικές ικανότητες έχουν 
τυποποιηθεί. Τέλος, ασχολείται με το πως πρέπει να δομείται μια μαθητεία, 
ποιες γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται ώστε να εισέλθει επιτυχώς ο 
καταρτιζόμενος στην αγορά εργασίας.
□ Την αρχή της αυτο-διαχείρισης

Η Πράξη Επαγγελματικής Κατάρτισης προσδιορίζει ότι τα 
επαγγελματικά επιμελητήρια και οι ενώσεις επαγγελματιών διασφαλίζουν ίσα 
επίπεδα ποιότητας (standards) για τα επαγγελματικά προσόντα που 
αποκτούνται στην γερμανική επικράτεια. Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
οι ενώσεις και τα επιμελητήρια έχουν συμβουλευτικό ρόλο και εποπτεύουν τα 
προγράμματα κατάρτισης. Επίσης, στο τέλος των προγραμμάτων 
ασχολούνται με την τυπική αποτίμησή τους.
□ Ιδιωτική υποχρέωση και ευθύνη για την κατάρτιση

Έχει ειπωθεί ότι η μακρόχρονη και καθορισμένη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων και της βιομηχανίας είναι από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά του 
γερμανικού συστήματος.12 13 Πράγματι αυτή η δέσμευση των γερμανικών 
επιχειρήσεων είναι που συντελεί αποφασιστικά στην επιτυχία του 
συστήματος. Η συμμετοχή και η δέσμευση των επιχειρήσεων πηγάζει από τα 
οικονομικά οφέλη τους. Σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%, οι

12 Deissinger Τ, (1997), The German dual system - a model for Europe?, Education + 
Training, Volume 39, Number 8, pp. 297-302
13 Noah and Eckstein, 1998
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μαθητευόμενοι από 16-19 ετών προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις στις 
οποίες μαθητεύουν. Η δέσμευση των επιχειρήσεων φαίνεται και από τα 
οικονομικά στοιχεία. Το 1993 οι Γερμανοί εργοδότες δαπάνησαν 22,8 δις 
μάρκα για την κατάρτιση ενώ το γερμανικό δημόσιο δαπάνησε 8 δις μάρκα για 
την εκπαίδευση σε επαγγελματικά σχολεία.
□ Την αρχή του επαγγέλματος

Η Πράξη Επαγγελματικής Κατάρτισης προσδιορίζει το περιεχόμενο 
μιας οδηγίας κατάρτισης ως εξής:

ί. Το όνομα του επαγγέλματος για το οποίο θα αποκτήσει άδεια ο 
καταρτιζόμενος

ϋ. Τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από δύο και μεγαλύτερη από τρία χρόνια.

ίϋ. Την περιγραφή των δεξιοτήτων που πρέπει να διδάξει η επιχείρηση 
στον καταρτιζόμενο.

ίν. Το πρόγραμμα σπουδών που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση 
ώστε να μεταδώσει τις σχετικές ικανότητες και γνώσεις στον 
μαθητευόμενο

ν. Τις απαιτήσεις των εξετάσεων
Η έννοια του «τυποποιημένου επαγγέλματος που απαιτεί δεξιότητες» 

(recognized skilled occupation) είναι σημαντική για την μαθητεία στις 
επιχειρήσεις. Επειδή όμως η έννοια αυτή είναι πολύ δεσμευτική την περίοδο 
1970 με 1996 ο αριθμός αυτών των επαγγελμάτων μειώθηκε από 600 σε 374. 
Για χάρη της ευελιξίας και της κινητικότητας μεταξύ διαφορετικών 
επιχειρήσεων η επαγγελματική εξειδίκευση πραγματοποιείται μετά την 
ολοκλήρωση ενός χρόνου κατάρτισης που είναι κοινός για συναφή 
επαγγέλματα.

Κριτική του γερμανικού μοντέλου
Το γερμανικό μοντέλο κατάρτισης έχει κατηγορηθεί ως γραφειοκρατική 

φρίκη.14 Η δεδομένη επιτυχία του στη Γερμανία δεν σημαίνει ότι μπορεί να 

μεταφερθεί και σε άλλες χώρες. Ακόμα κι αν αυτό το σύστημα εφαρμοζόταν 
αυτούσιο σε μια άλλη χώρα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Αυτό εξηγείται από

14 Goodhart, 1994
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πολιτιστικές και ιστορικές διαφορές.15 Υπάρχει σκεπτικισμός για το κατά πόσο 
η γερμανική κουλτούρα για την κατάρτιση μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς σε 
ένα διαφορετικό κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Λευκή Βίβλο του 1995/96 τονίζει ότι το 
σύστημα της μαθητείας είναι ένας πολλά υποσχόμενος τρόπος αντιμετώπισης 
του προβλήματος της πιστοποίησης των προσόντων.

2.2 Το βρετανικό μοντέλο16

Το 1986 ιδρύθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για τα Επαγγελματικά 
Προσόντα (National Council for Vocational Qualifications). Αντίστοιχος 
οργανισμός είχε ιδρυθεί στην Σκοτία το 1985. Σκοπός ήταν τα επαγγελματικά 
προσόντα να βασίζονται σε ικανότητες π.χ δηλώσεις για το τι μπορεί ένας 
εργαζόμενος να κάνει και όχι τη διαδικασία ή το πρόγραμμα κατάρτισης που 
πρέπει να ακολουθήσει για να το επιτύχει. Το σύστημα των Εθνικών 
Επαγγελματικών Προσόντων (NVQs) ορίζει το σύνολο των δεξιοτήτων που 
χρειάζονται για την άσκηση ενός επαγγέλματος και τα δομεί σε πολλά 
διαφορετικά επίπεδα. Σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να αποκτηθούν αυτές οι δεξιότητες ούτε τη χρονική διάρκεια 
που απαιτείται για κάτι τέτοιο. Κάθε Εθνικό Επαγγελματικό Προσόν 
αποτελείται από έναν αριθμό επιμέρους οντοτήτων που αξιολογούνται 
χωριστά. Το Εθνικό Επαγγελματικό Προσόν απονέμεται σε όποιον 
ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις επιμέρους μονάδες που το απαρτίζουν. Από 
το 1989 ως το Σεπτέμβρη του 1998 δόθηκαν 2 εκατομμύρια NVQs. Σύμφωνα 
με το London School of Economics το 2,2% του ενεργού πληθυσμού 
προετοιμάζεται για την απόκτηση ενός NVQ.

Βασικό μειονέκτημα του συστήματος αυτό είναι ο κίνδυνος τα 
προσόντα που αποκτούνται γρήγορα να είναι παρωχημένα, επειδή τα 
standards συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες επαγγελματικές 
δραστηριότητες. Το γεγονός ότι ένα NVQ αποτελείται από πολλές επιμέρους 
ενότητες διευκολύνει την περιοδική ανανέωση του περιεχομένου των

15 Schaack, 1997
16 Merle V., (1997), The evolution of systems of validation and certification. What are the 
possible models and what are the issues for France?, Vocational Training Nr 12
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ενοτήτων έτσι ώστε να είναι πάντα σύγχρονες και να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της αγοράς. Όταν όμως αυτή η ανανέωση γίνεται συχνά, οι 
υποψήφιοι για ένα NVQ που χρειάζονται χρόνο για να το ολοκληρώσουν 
κινδυνεύουν να επαναλάβουν κάποιες ενότητες στις οποίες είχαν ήδη 
επιτύχει.

Παραδοσιακά οι βρετανικές κυβερνήσεις είχαν την άποψη ότι η 
εκπαίδευση είναι ευθύνη των εργοδοτών. Το σύστημα αυτό στοχεύει στην 
βελτίωση του επιπέδου των δεξιοτήτων της εργατικής δύναμης χωρίς όμως 
εμπλοκή της κυβέρνησης στην χρηματοδότηση ενός ακριβού συστήματος 
κατάρτισης. Το θεμελιακό στοιχείο του συστήματος είναι το NVQ, που 
αναγνωρίζεται τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζομένους. 
Αυτό όμως μπορεί να αποκτηθεί και μέσα από την εμπειρία που αποκτάται 
στον εργασιακό χώρο, χωρίς την παρέμβαση ενός φορέα κατάρτισης.17

2.3 Σύγκριση του γερμανικού και του βρετανικού μοντέλου
κατάρτισης ως προς την ποιότητα.18

Στη Γερμανία υπάρχουν τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας που πρέπει να 
πληροί το πρόγραμμα κατάρτισης που παρέχει μια επιχείρηση. Αυτό δίνει 
στην επιχείρηση τη δυνατότητα, σεβόμενη τα ελάχιστα όρια ποιότητας, να 
θέσει τις δικές της προτεραιότητες και να καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης 
στο μέτρο των αναγκών και των δυνατοτήτων της. Ταυτόχρονα όμως 
διασφαλίζεται ότι ο καταρτιζόμενος σε οποιαδήποτε επιχείρηση και αν 
καταρτιστεί, θα λάβει κατάρτιση που θα ικανοποιεί οπωσδήποτε κάποια 
κοινώς αποδεκτά κριτήρια ποιότητας. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα ποιότητας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων (επαγγελματικά σωματεία-φορείς, επιχειρήσεις κτλ). 
Ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, αν και είναι επιθυμητές, 
υποδαυλίζουν την ικανότητα και την επιθυμία των επιχειρήσεων να 
προσφέρουν θέσεις κατάρτισης και τελικά αποβαίνουν σε βάρος του 
κοινωνικού συνόλου. Η καινοτομία και ο εκμοντερνισμός της κατάρτισης

17 Twining J., (2002), Vocational education and training in the United Kingdom, CEDEFOP, 
Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
18 Koch R. & Reuling J., (1998), Public quality control of vocational training in Germany,
France and the United Kingdom, Vocational training No 15
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συνεπώς, δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν αφού θα ενσωματωθούν στα 
προγράμματα κατάρτισης, μόνο όταν ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων 
θα είναι σε θέση να τα προσφέρει. Επίσης τα προγράμματα κατάρτισης, 
προσανατολισμένα στην ευρύτερη άσκηση ενός επαγγέλματος, είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο ουδέτερα ως προς τα τεχνολογικά προϊόντα και τον 
εξοπλισμό που χρησιμοποιούν. Συνέπεια των παραπάνω είναι τα 
προγράμματα κατάρτισης να υστερούν σε σχέση με τις πιο σύγχρονες 
πρακτικές, τις τελευταίες μορφές άσκησης ενός επαγγέλματος. Για να 
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα το γερμανικό σύστημα προβλέπει την 
ύπαρξη πειραματικών προγραμμάτων κατάρτισης από επιχειρήσεις που 
πρωτοπορούν, και αν αυτά κριθούν επιτυχή τότε εξετάζεται η δυνατότητα 
ευρείας εφαρμογής τους.

Στο βρετανικό μοντέλο κατάρτισης δεν ελέγχεται το περιεχόμενο της 
κατάρτισης αλλά τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας, δηλαδή τα 
επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται για την άσκηση συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων. Επίσης δεν ελέγχονται οι φορείς που παρέχουν κατάρτιση 
ούτε η χρονική διάρκεια της κατάρτισης. Τα επιθυμητά επαγγελματικά 
προσόντα προσδιορίζονται από φορείς που σχετίζονται με συγκεκριμένους 
επαγγελματικούς κλάδους και εξετάζονται από μια κρατική αρχή. 
(Qualification and Curriculum Authority, QCA). Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την 
τεράστια σημασία που έχουν οι εξετάσεις για την πιστοποίηση των 
επαγγελματικών προσόντων.

Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους φορείς 
που παρέχουν την κατάρτιση με βάση ακριβείς οδηγίες. Η κατάλληλότητα των 
φορέων κατάρτισης ως φορέων πιστοποίησης είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί 
μόνο έτσι διασφαλίζεται η εγκυρότητα των εκδιδόμενων πιστοποιητικών. 
Υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης των κέντρων κατάρτισης που 
εξετάζουν την ύπαρξη εσωτερικού συστήματος ποιότητας, την καταλληλότητα 
του προσωπικού και την ικανότητα ενός φορέα κατάρτισης να διενεργήσει 
αδιάβλητες εξετάσεις. Με τη σειρά τους οι ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης 
ελέγχονται από τον καρτικό φορέα QCA. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το 

σύστημα ελέγχου συνεπάγεται υψηλό κόστος ενώ δεν είναι ιδιαίτερα 
αξιόπιστο καθώς η χρηματοδότηση ενός κέντρου κατάρτισης εξαρτάται από 
τον αριθμό των επιτυχόντων υποψηφίων του!
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Από την άλλη πλευρά όμως η σύνδεση της χρηματοδότησης με την 
επιτυχία των υποψηφίων αποτελεί κίνητρο για καινοτομία. Δίνονται κρατικά 
βραβεία στους φορείς κατάρτισης που καινοτομούν ενώ παράλληλα 
ανακοινώνεται μια λίστα κατάταξης των φορέων κατάρτισης ως προς το 
ποσοστό των επιτυχόντων τους. Συνεπώς θα λέγαμε ότι η καινοτομία είναι 
αποτέλεσμα του ανταγωνισμού ανάμεσα στα κέντρα επαγγελματικής 
κατάρτισης και ενθαρύνεται από το κράτος. Ως προς την ενσωμάτωση της 
καινοτομίας και των νέων τάσεων το βρετανικό μοντέλο έχει το εξής 
μειονέκτημα: επειδή κάθε NVQ προσδιορίζει επακριβώς συγκεκριμένες 
επαγγελματικές δραστηριότητες πολύ γρήγορα απαξιώνεται από την 
τεχνολογική πρόοδο. Αυτό το γεγονός έχει οδηγήσει σε αύξηση των 
πιστοποιητικών κατάρτισης.19 Βέβαια το γεγονός ότι κάθε NVQ απαρτίζεται 
από πολλές επιμέρους ενότητες επιτρέπει την ανανέωσή του μέσα από την 
ανανέωση μιας μόνο ενότητας και όχι του συνόλου του. Συνέπεια αυτού είναι 
να χρειάζονται οι υποψήφιοι που αργούν να ολοκληρώσουν ένα NVQ να 
εξετάζονται περισσότερες από μια φορές σε μια ενότητα μέχρι να το 
ολοκληρώσουν.

Συμπερασματικά στη Γερμανία ο έλεγχος της ποιότητας γίνεται κυρίως 
σε επίπεδο εισροών με συνέπεια να υπάρχει ένα πλήθος πολύπλοκων 
κανόνων που εμποδίζουν τη γρήγορη προσαρμογή των προγραμμάτων 
κατάρτισης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Αντίθετα στη Μεγάλη 
Βρετανία ο έλεγχος ποιότητας είναι κυρίως σε επίπεδο εκροών με συνέπεια 
σημαντικά λειτουργικά προβλήματα καθώς και υψηλού κόστους διαδικασίες 
αποτίμησης και ελέγχου ποιότητας.

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας πίνακας με συνοπτική σύγκριση των δύο 
μοντέλων ως προς συγκεκριμένους ποιοτικούς παράγοντες.

19 Raffe 1994
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Σύγκριση του θεσμικού πλαισίου του ελέγχου ποιότητας

Αρχή καθοδήγησης 
της κατάρτισης

Προδιαγραφές της 
κατάρτισης

Κανονισμοί των 
πιστοποιητικών 
κατάρτισης

Οργάνωση

Αναλογία των γενικών 
θεμάτων

Διάρκεια της
ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης

Κανονισμοί της
ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης

Εξέταση

Ποιοτικός έλεγχος

Γ ερμανία
(Δυαδικό σύστημα)

Δυνατότητα διεκδίκησης μιας 
επαγγελματικής 
δραστηριότητας όπου 
απαιτούνται συγκεκριμένα 
προσόντα 
Οι χαμηλότερες 
προδιαγραφές για κύκλους 
σπουδών με θέμα την 
εκπαίδευση οι οποίοι 
προσανατολίζονται προς 
κοινές επιχειρησιακές 
πρακτικές
Διαπραγμάτευση των 
παραμέτρων ανάμεσα σε 
κοινωνικούς εταίρους^ 
Καθοδήγηση από το Κρατικό 
σώμα (ΒΙΒΒ)

Κατάρτιση μέσα στην 
επιχείρηση, όπου είναι 
εφικτό,
συμπεριλαμβανομένου ενός 
διαεπιχειρησιακού κέντρου 
κατάρτισης το οποίο θα 
ενισχύεται από σχολείο 
Χοντρικά, το ένα τρίτο της 
διδασκαλίας στο σχολείο

Περίπου 75% του χρόνου 
κατάρτισης
(Κατά μέσο όρο 34 από τις 
περίπου 46 εβδομάδες τον 
χρόνο)

Κανονισμοί κατάρτισης για 
το υποχρεωτικό ελάχιστο 
περιεχόμενο της

Εξεταστική επιτροπή των 
επαγγελματικών σωμάτων

Επαγγελματικά σώματα 
(επιχείρηση), σχολική 
επιτήρηση (σχολείο)

Ηνωμένο Βασίλειο 
(Σύστημα NVQ)

Ικανότητες διεκπεραίωσης 
συγκεκριμένων 
επαγγελματικών λειτουργιών

Προδιαγραφές για 
αξιολόγηση /εξέταση που 
προσανατολίζονται προς την 
καλή πρακτική εξάσκηση σε 
κάποιον συγκεκριμένο τομέα

Προετοιμασία από εθνικούς 
οργανισμούς κατάρτισης 
όπου κυριαρχούν οι 
εργοδότες, αναγνώριση από 
τον Κρατικό φορέα (QCA)

Δεν υπάρχουν κανονισμοί

Μόνο σε περίπτωση που 
απαιτείται για 
επαγγελματικές 
δραστηριότητες 
Για το είδος και την διάρκεια 
της κατάρτισης δεν 
υπάρχουν κανονισμοί

Δεν υπάρχουν κανονισμοί

Εσωτερικής
αξιολόγηση/εξέταση της 
κατάρτισης από τον παροχέα 
Εσωτερικός και εξωτερικός 
έλεγχος της ποιότητας της 
διοίκησης, έλεγχος/έρευνα 
των κολλενίων από το 

J<£0TO£_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

24



Επαγγελματικός προσανατολισμός Μ.Β.Α.- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2.4 Το ευρωπαϊκό μοντέλο20

Το σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων της Λευκής Βίβλου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κάποιες ομοιότητες με το βρετανικό μοντέλο 
κατάρτισης. Ως επαγγελματικό προσόν ορίζεται η ικανότητα του εργαζομένου 
να πραγματοποιεί μια σειρά από καθήκοντα σύμφωνα με κάποια πρότυπα 
ποιότητας. Η σημαντική διαφορά με το βρετανικό μοντέλο είναι η απουσία 
αναφοράς σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Η κυρίαρχη ιδέα είναι να 
εξετάζεται ο υποψήφιος για ένα σύνολο δεξιοτήτων χωρίς όμως να γίνεται 

αναφορά σε συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Για παράδειγμα, προτείνεται 
η εξέταση ενός υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα, στην επεξεργασία κειμένου 
και σε βασικές γνώσεις λογιστικής. Όλες αυτές οι δεξιότητες είναι κοινές για 
πλήθος επαγγελμάτων. Ο καθένας θα μπορεί να τις συνδυάσει σύμφωνα με 
την καριέρα του και τις προσωπικές του επιδιώξεις. Η εξέταση των δεξιοτήτων 
αυτών μπορεί να γίνεται μέσω του Διαδικτύου υπό την εποπτεία ενός 
οργανισμού.

2.5 Το ελληνικό μοντέλο

Για να περιγράφουμε την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα στο χώρο 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα χρησιμοποιήσουμε το 
μοντέλο που απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.21

20 Merle V., (1997), The evolution of systems of validation and certification. What are the
possible models and what are the issues for France?, Vocational Training Nr 12 

1 Patiniotis N. & Stavroulakis D., (1997), The development of vocational education policy in 
Greece: a critical approach, Journal of European Industrial Training, pp. 192-202
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Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης είναι απόρροια της εθνικής πολιτικής. Η εθνική πολιτική 
επηρεάζεται από τις πρακτικές που ισχύουν στο εξωτερικό, από την ελληνική 
κοινωνία καθώς και από τις τάσεις στην αγορά εργασίας και στην οικονομία. 
Οι οικονομικές συνθήκες και η αγορά εργασίας διαμορφώνουν, ως έναν 
βαθμό, τις κοινωνικές αξίες. Παράλληλα το σύστημα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης επηρεάζει τις τάσεις που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας.

Ας επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τις συνιστώσες που απαρτίζουν το 
σύστημα.

Κοινωνική μεταρρύθμιση: Πρωταρχικό κύτταρο της ελληνικής 
κοινωνίας είναι η ελληνική οικογένεια. Η εκπαίδευση των τέκνων είναι ένα 
ζήτημα που αφορά άμεσα την ελληνική οικογένεια, καθώς το έχει συνδέσει με 
την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Το ενδιαφέρον της οικογένειας 
εστιάζεται κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο σύστημα 
πρόσβασης στην τριτοβάθμια. Παραδοσιακά η γενική εκπαίδευση χαίρει 

μεγάλης εκτίμησης καθώς είναι αυτή που οδηγεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και στο πολυπόθητο πτυχίο. Οι στάσεις της οικογένειας απέναντι στην 
επαγγελματική εκπαίδευση, παρά τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων,
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παραμένουν αρνητικές. Η επαγγελματική εκπαίδευση παραμένει η μη 
επιθυμητή εναλλακτική λύση για τους αποτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις 
στα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. Αν και ο αριθμός των μαθητών που στρέφονται σε αυτή έχει 
αυξηθεί τελευταία, αυτό δεν σημαίνει αλλαγή των στάσεων της οικογένειας 
αλλά εκφράζει την πίεση που δέχονται οι έφηβοι να προσκομίσουν ένα 
οποιοδήποτε πιστοποιητικό στην οικογένεια22.

Οι επιχειρήσεις απαρτίζουν μια άλλη συνιστώσα της κοινωνίας. Στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οικογενειακού 
χαρακτήρα, χωρίς ιδιαίτερη συνείδηση του κοινωνικού τους ρόλου, 
αποστασιοποιημένες από την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τάσεις στην οικονομία και στην αγορά εργασίας: Στην ελληνική 
αγορά εργασίας ανθεί η ετεροαπασχόληση, γεγονός που δείχνει τον χαμηλό 
βαθμό εκτίμησης που δείχνουν οι εργοδότες στα επαγγελματικά προσόντα 
που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος.23

Άλλο χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας είναι η απουσία σαφώς 
διαχωρισμένων στρωμάτων επαγγελματιών που αφενός ασκούν το ίδιο 
επάγγελμα αφετέρου όμως είναι απόφοιτοι διαφορετικών βαθμιδών του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Η αρχαιότητα και η εμπειρία είναι τα 
σημαντικότερα κριτήρια διαφοροποίησης των εργαζομένων. Η κατάσταση 
αυτή αποδεικνύει ότι η άσκηση πολλών επαγγελμάτων γίνεται με εμπειρικές 
και όχι επιστημονικές μεθόδους. Επίσης εκφράζει την ανάγκη απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας από τους νέους πριν εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας. Στον τομέα αυτό έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από τον ΟΑΕΔ μέσω 
του προγράμματος STAGE.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας είναι η 
απασχόληση σε δύο ή περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό γίνεται εξαιτίας 
της κακής οικονομικής κατάστασης και των χαμηλών μισθών σε σχέση με το 
κόστος διαβίωσης.

Επιρροές από το εξωτερικό: Το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης έχει υιοθετήσει άκριτα ένα σύνολο επιρροών με αποτέλεσμα να 
είναι ένα συνοθύλευμα, ένα μωσαϊκό διαφορετικών στοιχείων που

22 Πατινιώτης 1993
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αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικούς εκπαιδευτικούς 
στόχους. Για παράδειγμα, οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ βασίζονται στο 
δυϊκό γερμανικό μοντέλο. Στη Γερμανία όμως υπάρχει ανεπτυγμένη 
βιομηχανία που χρειάζεται καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό για να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά ενώ οι επιχειρήσεις έχουν συνείδηση του 
κοινωνικού τους ρόλου. Επίσης η επιτυχία του γερμανικού μοντέλου 
στηρίζεται στη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. Και το 
σημαντικότερο όλων, η χώρα αυτή έχει μεγάλη παράδοση στην επιτυχημένη 
εφαρμογή του δυϊκού μοντέλου κατάρτισης. Αντίθετα στην Ελλάδα η 
βιομηχανία δεν είναι αναπτυγμένη, οι επιχειρήσεις δεν έχουν
συνειδητοποιήσει τον κοινωνικό τους ρόλο και οι κοινωνικοί εταίροι δεν 
συνεργάζονται αρμονικά γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν κοινούς στόχους.

Εθνική εκπαιδευτική πολιτική: Στην Ελλάδα δεν ακολουθείται μια 
εθνική πολιτική στην εκπαίδευση αλλά ο κάθε Υπουργός Παιδείας, ακόμα και 
του ίδιου κόμματος, προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές 
δεν εντάσσονται σε μια στρατηγική αλλά συμβαίνουν αποσπασματικά ενώ οι 
Υπουργοί Παιδείας αλλάζουν συχνά.

Το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για την παιδεία είναι μικρό σε 
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και η σχέση 
ποιότητας και κόστους στην εκπαίδευση δεν είναι γραμμική, είναι σαφές ότι το 
εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να χρηματοδοτείται ικανοποιητικά για να 
προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες. *

2j Πατινιώτης 1996
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Το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:
Το ακόλουθο σχήμα περιγράφει τόσο το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και 

το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ισχύει στην 
Ελλάδα σήμερα.24

24 Βρεττάκου Β., Ρουσέας Π., (2002), “Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην 
Ελλάδα: Συνοπτική περιγραφή", CEDEFOP, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο
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Το τυπικό σύστηυα ΕΕΚ: Οι μαθητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 
15° έτος για να εισέλθουν στην ΕΕΚ. Η δευτεροβάθμια ΕΕΚ περιλαμβάνει τα 
ΤΕΕ ενώ η τριτοβάθμια τα ΑΤΕΙ. Η μεταδευτεροβάθμια ΕΕΚ περιλαμβάνει τα 
ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά, το οποία οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση 
αλλά ακόμα δεν εκτιμώνται από την ελληνική κοινωνία.

Άτυπο σύστηυα ΕΕΚ: Το άτυπο σύστημα ΕΕΚ εκφράζεται κυρίως από 
τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που πιστοποιούνται και ελέγχονται 
από το ΕΚΕΠΙΣ. Τα προγράμματα κατάρτισης των ΚΕΚ απευθύνονται σε 
ανέργους αλλά και σε εργαζόμενους. Δεν υπάρχει κανένας συντονισμός 
μεταξύ των ΚΕΚ που παρέχουν παρόμοια προγράμματα, με αποτέλεσμα να 
μην γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ίδιοι οι 
εκπαιδευόμενοι σπανίως απευθύνονται σε ΚΕΚ για να αποκτήσουν κάποιες 
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Πρωταρχικός τους στόχος είναι η 
είσπραξη της αποζημίωσης.25 Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη συντονισμού και απλά γίνεται προσπάθεια απορρόφησης των 
κοινοτικών κονδυλίων χωρίς όμως να επιτυγχάνονται οι στόχοι της ΕΕ.

Οι εκπαιδευτές: Οι εκπαιδευτές στα ΙΕΚ και στα ΚΕΚ, έχουν χαμηλούς 
μισθούς, εργάζονται περιστασιακά και περισσότερο με στόχο τη συμπλήρωση 
του κύριου εισοδήματος τους που προέρχεται από διαφορετικές πηγές. 
Συνεπώς δεν μιλάμε για συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους, που είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του ρόλου τους.

:5 Μπαλούρδος και Χρυσάκης, 1996
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ΜΕΡΟΣ Β’: Επαγγελματικόςπροσανατολισμός 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΕΣΥΠ

3.1 Αρχική επαγγελματική κατάρτιση26

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκεί την εποπτεία 
της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το 
οποίο καθιερώθηκε με το Νόμο 2009/1992.

Το Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. παρακολουθεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, 
διαμορφώνεται δε και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ελληνικούς και 
διεθνείς, και ειδικότερα με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους σκοπούς του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνονται: η οργάνωση, 
ανάπτυξη και παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, η τυπική πιστοποίηση της 
επαγγελματικής κατάρτισης, η εναρμόνιση της επαγγελματικής κατάρτισης με 
το εκπαιδευτικό σύστημα και η εκτέλεση κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στα πλαίσια του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ιδρύθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ.), ο οποίος παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση και έχει τη 
συνολική ευθύνη για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που 
λειτουργούν στην χώρα μας από το 1992.

Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), διευθύνει Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές 
(όπως είναι οι Σχολές Μαθητείας), αλλά και τα ΙΕΚ που ο καθορισμός των 
προδιαγραφών και η έγκριση των προγραμμάτων τους παρέχονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ.

26 Structures of Education, Initial Training and Adult Education Systems in Europe. 
EURYDICE/CEDEFOP 2002
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Άλλα Υπουργεία και φορείς, όπως π.χ. το Υπουργείο Γεωργίας, ο 
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) κ.ά, λειτουργούν επαγγελματικές 
σχολές κατάρτισης στους εξειδικευμένους τομείς της αρμοδιότητας τους.

3.2 Κριτική της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα27 *

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα κεντρικό εκτελεστικό όργανο που να ασχολείται 
αποκλειστικά με το σχεδίασμά της επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης δεν 
υπάρχει ένα δομημένο σύστημα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
κατάρτισης που να ερευνά το θέμα της απορρόφησης των καταρτιζόμενων 
από την αγορά της εργασίας. Με λίγα λόγια δηλαδή απουσιάζει εντελώς ο 
στρατηγικός σχεδιασμός. Γίνονται μόνο σπασμωδικές, αποσπασματικές 
κινήσεις από διάφορους φορείς. Οι κινήσεις αυτές είναι μη συντονισμένες, 
πολλές φορές επικαλυπτόμενες ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει συνεργασία και 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο της κατάρτισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες δραστηριότητες 
αναπτύσσονται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης δεν γίνονται στα 
πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδιασμού αλλά σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
κονδύλια της Ε.Ε που πρέπει να απορροφηθούν. Στην πράξη η κατάσταση 
αυτή μεταφράζεται σε απουσία σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με 
την αγορά εργασίας.
Αυτή η απουσία σύνδεσης συνεπάγεται υψηλό κόστος κατάρτισης. Το κόστος 
αυτό το υφίστανται το κράτος αλλά και οι επιχειρήσεις. Για το κράτος εκτός 
από το ίδιο το κόστος της κατάρτισης υπάρχει το κόστος των επιδομάτων 
ανεργίας καθώς και το κόστος κατάρτισης ανθρώπων για ένα συγκεκριμένο 
επάγγελμα που τελικά δεν κατορθώνουν να ασκήσουν. Για τις επιχειρήσεις 
υπάρχει υψηλό κόστος ενσωμάτωσης και προσαρμογής του προσωπικού. 
Σύμφωνα με έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας οι απόφοιτοι 
τεχνικών σχολείων χρειάζονται 247 εργάσιμες μέρες (ουσιαστικά σχεδόν ένα 
ημερολογιακό έτος) για να έχουν μια απόδοση που συνεισφέρει στην 
επιχείρηση. Το αντίστοιχο διάστημα για έναν μη καταρτισμένο άτομο είναι 377 
ημέρες.28,29 Αυτή η διαφορά των 130 ημερών είναι θετική αλλά θα πρέπει να

27 Turner, C., Identification, assessment and recognition of non-formal learning in Greece, CEDEFOP
panorama 2000
'8 Vassiliou, S., Accreditation of professional skills and the labour market, April 1997.
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συνυπολογίσουμε το διετές κόστος τεχνικής κατάρτισης καθώς και το κόστος 
που προκύπτει από όσους καταρτίστηκαν σε ένα αντικείμενο αλλά δεν το 
άσκησαν επαγγελματικά λόγω της ανεργίας.

3.3 Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική

3.3.1 Ιστορική αναδρομή
Οι πρώτες προσπάθειες για την οργάνωση υπηρεσιών 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού έγιναν στη διάρκεια της δεκαετίας του 
πενήντα. Στην εκπαίδευση, το 1953 ο Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός καθιερώνεται ως μάθημα στη Σχολή Επιμόρφωσης των 
Δασκάλων, με στόχο "... την ανίχνευση των κλίσεων και καταλληλοτήτων και 
την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για τα επαγγέλματά' (Β.Δ. 1953), ενώ 
την εποχή εκείνη το Υπουργείο Παιδείας ιδρύει το "Πρότυπο Κέντρο 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού", το οποίο όμως πρόσφερε τις υπηρεσίες 
του σε περιορισμένη κλίμακα.

Την ίδια περίοδο, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός εισάγεται από 

το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο υιοθέτησης μέτρων για την απασχόληση. 
Το 1954 το Υπουργείο Εργασίας ιδρύει ειδική σχολή εκπαίδευσης Συμβούλων 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Κέντρο Ψυχοτεχνικών Ερευνών, 
ενώ το 1957 αρχίζει η ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού από τον Οργανισμό 
Απασχόλησης και Ασφάλισης της Ανεργίας (Ο.Α.Α.Α.), σημερινό Ο.Α.Ε.Δ.

Οι προσπάθειες αυτές είχαν ως στόχο να καλύψουν τις ανάγκες για 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο χώρο της Εκπαίδευσης και της 
Απασχόλησης αντίστοιχα.

Η προσπάθεια που άρχισε το 1953 στην Εκπαίδευση ενισχύθηκε το 
1976 με το Ν.309 με τον οποίο νομοθετήθηκε η εισαγωγή του θεσμού στον Α' 
κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), και, ουσιαστικότερα, το 
1985 με το Ν.1566 με την επέκταση της εφαρμογής του θεσμού σε όλα τα 
Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και την παράλληλη καθιέρωση του ρόλου του 
Υπεύθυνου ΣΕΠ, ο οποίος είχε την ευθύνη εφαρμογής του ΣΕΠ σε 

Νομαρχιακό επίπεδο. 29

29 Viotechnika Themata: “Training” (ed. Vassiliou, 5). Issue 128, June 1998
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3.3.2 Η σημερινή πραγματικότητα
Στην Ελλάδα η εθνική πολιτική ασκείται από το Υπουργείο Παιδείας 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -Τμήμα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- 
Τομέας ΣΕΠ) και το Υπουργείο Εργασίας (ΟΑΕΔ - Διεύθυνση 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ). Το ΕΚΕΠ είναι επιτελικό όργανο 
της πολιτείας το οποίο εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ και το ΥΠΕΚΑ και 
αποσκοπεί στην εναρμόνιση του περιεχομένου και των κατευθύνσεων της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις 
απαιτήσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Αντίστοιχα εφαρμόζονται δύο 
σχήματα επαγγελματικού προσανατολισμού:30

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) στο πλαίσιο του 

ΥΠΕΠΘ.
Ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) 

στοχεύει στην συμβουλευτική στήριξη των μαθητών κατά τα διάφορα στάδια 
ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους σε συνδυασμό με την έγκυρη και 
πολύπλευρη πληροφόρηση τους για τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές επιλογές με απώτερο σκοπό την αρμονική και ενεργό ένταξη 
τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Το σχήμα είναι ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Π τάξης του 

γυμνασίου και της Α' τάξης του ενιαίου λυκείου, ενώ στο δημοτικό υπάρχει ως 
διάχυση και ενσωμάτωση στοιχείων οδηγητικής στα διδακτικά βιβλία. Στα ΤΕΕ 
παρέχονται στοιχεία επαγγελματικού προσανατολισμού:
(ί) στην Α’ τάξη του α’ κύκλου ως μέρος του μαθήματος «Εργασιακό 
Περιβάλλον»
(ϋ) στο πλαίσιο εκδηλώσεων που φέρνουν σε επαφή τους μαθητές ή 
αποφοίτους των ΤΕΕ με τον κόσμο της αγοράς εργασίας (επιχειρήσεις, 
δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες κτλ.)

30 Βρεττάκου Β., Ρουσέας Π., (2002), Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην 
Ελλάδα: Συνοπτική περιγραφή”, CEDEFOP, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο
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Το 1997 με το Ν.2525 ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναγνωρίζεται η 
συμβολή του στην αναβάθμιση του ρόλου της Εκπαίδευσης και στην 
εναρμόνισή της με τα σύγχρονα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. 
Συγκεκριμένα, εισάγονται οι εξής καινοτομίες στη λειτουργία του θεσμού του 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

□ Ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Κ.Ε.Π.).

□ Ιδρύθηκαν 68 Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 
(ΚΕ.ΣΥ.Π.) στις έδρες των νομών της χώρας, αλλά και σε μεγάλες 
πόλεις τα οποία απευθύνονται κυρίως σε νέους έως 25 ετών αλλά και 
σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Τα ΚΕΣΥΠ στελεχώνονται επίσης με 
καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους «υπευθύνους ΣΕΠ», οι 
οποίοι έχουν λάβει σχετική κατάρτιση μεταπτυχιακού επιπέδου 1000 
ωρών, και τους «ειδικούς πληροφόρησης» οι οποίοι έχουν λάβει 
κατάρτιση 900 ωρών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού.

□ Ιδρύθηκαν δύο Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού με 
ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το πρώτο λειτουργεί στη Διεύθυνση 
Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) του ΥΠΕΠΘ, ως κεντρικό συντονιστικό 
όργανο των ΚΕ.ΣΥ.Π. και ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. της χώρας και κέντρο πρότυπης 
λειτουργίας, και το δεύτερο, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπεύθυνο για 
την επιστημονική στήριξη των ΚΕ.ΣΥ.Π. και ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. της χώρας.

□ Ιδρύθηκαν 200 Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) σε μεγάλες ή συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες σε πληροφόρηση και 
συμβουλευτική των μαθητών όχι μόνο της συγκεκριμένης αλλά και των 
γειτονικών σχολικών μονάδων. Στα ΓΡΑΣΕΠ αποσπώνται καθηγητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν λάβει σχετική 
επιμόρφωση 520 ωρών, ονομάζονται «καθηγητές-σύμβουλοι» και είναι 
ταυτόχρονα υπεύθυνοι για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων ΣΕΠ 
στην τάξη.

□ Υλοποίηση προγραμμάτων "Αγωγής Σταδιοδρομίας" και διοργάνωση 
"Ημέρας Σταδιοδρομίας" στα σχολεία.
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Πληροφορίες για την εγκατάσταση των αποφοίτων των διαφόρων 
τύπων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας αντλούνται από 
έρευνες που διεξάγει το Παρατηρητήριο Μετάβασης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου.

Επαγγελματικός προσανατολισμός στο πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας.
Παρέχεται σε μαθητές μαθητείας, ενήλικους εργαζόμενους και 

άνεργους από τον ΟΑΕΔ μέσω των «Κέντρων Προώθησης της 
Απασχόλησης» (ΚΠΑ) και των «Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού». Τα ΚΠΑ παρέχουν επιπροσθέτως και συμβουλευτική 
αναζήτησης εργασίας. Πληροφορίες για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες 
της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό παρέχονται επίσης από τον 
ΟΑΕΔ μέσω της εταιρείας «Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική- 
Πληροφορική ΑΕ».

Στα ΙΕΚ ο επαγγελματικός προσανατολισμός παρέχεται μέσω των 
Κέντρων Σταδιοδρομίας του ΟΕΕΚ, ενώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω 
των «Γραφείων Διασύνδεσης» των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

3.4 Στόχοι του ΣΕΠ στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Σχολικός 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα πλαίσια της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στοχεύει:

• Να διευκολύνει τους μαθητές στην προσωπική τους ανάπτυξη και 
αυτογνωσία.

• Να εξοικειώσει τους μαθητές στην πληροφόρηση ως επικοινωνιακή 
διαδικασία, με έμφαση στη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων ενεργού 
αναζήτησης, κριτικής επεξεργασίας και αξιοποίησης της πληροφορίας.

• Να βοηθήσει τους μαθητές να λύνουν προβλήματα και να παίρνουν 
αποφάσεις, μέσα από δραστηριότητες που τους δίνουν την ευκαιρία να 
βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις, με σκοπό την ανάπτυξη της 
προσωπικής ωριμότητας.
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• Να διευκολύνει το στόχο της μετάβασης των νέων ανθρώπων προς τον 
κόσμο της εργασίας, διευρύνοντας τις εμπειρίες των μαθητών, με 
ποικίλες και σύνθετες δραστηριότητες μέσα και έξω από το σχολείο.

3.5 Η εφαρμογή του Σ.Ε.Π. στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σήμερα 
σύμφωνα με το ΥΓΊΕΠΘ 31

Από το 1997 έως σήμερα, στο πλαίσιο και πνεύμα της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης και με την οικονομική στήριξη του 2ου Κ.Π.Σ μέσω του 
ΕΠΕΑΕΚ δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθούν μία σειρά μέτρων που αφορά 
στη διεύρυνση του ρόλου του θεσμού στη Δευτεροβάθμια, κατ αρχήν, 
Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ο θεσμός 
υποστηρίζεται στα ακόλουθα τρία επίπεδα:

□ Δομές-υποδομή
□ Ανθρώπινο δυναμικό
□ Υποστηρικτικό υλικό για την υλοποίηση των στόχων του.

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι έχει ήδη υλοποιηθεί, σύμφωνα με το 
υπουργείο, σ’αυτά τα επίπεδα.

Δουέο Υποδουιί:
α) Με το αρ. 10 του νόμου 2525/97, ιδρύθηκαν 68 Κέντρα 

Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) στις έδρες Νομών, 1 ΚΕΣΥΠ στο 
ΥΠΕΠΘ και 1 ΚΕΣΥΠ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καθώς και 200 Γραφεία 
ΣΕΠ σε ισάριθμες σχολικές μονάδες της χώρας. Τόσο τα ΚΕΣΥΠ όσο και τα 
Γραφεία ΣΕΠ υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ και χρηματοδοτούνται 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2224/1994, είχε 
προβλεφτεί η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού

Προσανατολισμού, την οποία επανενεργοποίησε ο Ν. 2525/97, 
εξουσιοδοτώντας προεδρικό διάταγμα να ορίσει τους ειδικότερους σκοπούς

31 http://www.ypepth.gr/el_ec_page671.htm
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του, το διοικητικό του συμβούλιο, τους πόρους του, το προσωπικό του κ.α. 
Έτσι λοιπόν βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 232/29-7-98, ένας από τους 
βασικότερους σκοπούς του ΕΚΕΠ είναι η επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο σχεδίασμά και την εφαρμογή 
Εθνικής Πολιτικής στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επίσης 
το ΕΚΕΠ ορίζεται υπεύθυνο για την πιστοποίηση δομών και ανθρώπινου 
δυναμικού που παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμού. Στην παρούσα φάση το 
ΕΚΕΠ έχει ξεκινήσει την κανονική λειτουργία του συμμετέχοντας στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης.

Ανθρώπινο Δυναμικό:
Για την κάλυψη της ανάγκης στελέχωσης των ΚΕΣΥΠ και των 

Γραφείων ΣΕΠ, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και για την 
επιτυχημένη εφαρμογή του ΣΕΠ στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος 
στην τάξη, ήδη επιμορφώθηκαν περίπου 600 μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΔΕ, του 
ΥΠΕΠΘ και ειδικότερα:

α) Υπεύθυνοι ΣΕΠ-Σύυβουλοι Επαννελυατικού Ποοσανατολισυού: 
Επιμορφώθηκαν 120 εκπαιδευτικοί ως Υ. ΣΕΠ. Η επιμόρφωσή τους ήταν 
ετήσια, μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση στον Προσανατολισμό- 
Συμβουλευτική.

β) Ειδικοί me Πληοοωδοησηο και me Τεκυηοίωσης Πληροφοριακού 
Υλικού: Επιμορφώθηκαν 78 εκπαιδευτικοί σε εξάμηνο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα με ειδίκευση στη συγκέντρωση, διάδοση και τεκμηρίωση της 
πληροφορίας.

Τόσο οι Υ. ΣΕΠ-Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού όσο 
και οι Ειδικοί της Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης στελεχώνουν τα ΚΕΣΥΠ 
της χώρας.

γ) Εκπαιδευτικοί Δ.Ε-Σύυβουλοι ΣΕΠ: Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η έλλειψη επιμορφωμένου προσωπικού το οποίο θα μπορεί με επάρκεια να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αποτελεσματικής εφαρμογής του θεσμού 
στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, το ΥΠΕΠΘ πραγματοποίησε εξάμηνη 

επιμόρφωση για 400 μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στη Συμβουλευτική και Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Τα
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επιμορφωμένα στελέχη κάλυψαν αφενός τα 200 Γραφεία ΣΕΠ σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας, αφετέρου τις ανάγκες εφαρμογής του θεσμού σε σχολικές 
μονάδες που δεν υπάρχουν Γραφεία ΣΕΠ.

Υποστηρικτικό Υλικό και Μέσα:
α) Οργανώθηκε και οργανώνεται υλικό προθήκης, πληροφόρησης, 

αυτό-πληροφόρησης και σχετικής με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
βιβλιογραφίας για να χρησιμοποιηθεί στα Κέντρα Συμβουλευτικής- 
Προσανατολισμού και τα Γραφεία ΣΕΠ. Οι νέες δομές αποκτούν στοιχειώδη 
επιστημονική βιβλιοθήκη με σχετική βιβλιογραφία, έχει σχεδιαστεί και αυτή 
την περίοδο υλοποιείται η κατασκευή ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών 
για σπουδές και επαγγέλματα, ενώ οι δομές εξοπλίστηκαν με Η/Υ οι οποίοι 
είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο, ο κόμβος του οποίου βρίσκεται στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με στόχο την αδιάλειπτη παραγωγή, ανανέωση και 
διάχυση της πληροφόρησης σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο.

β) Παράχθηκε υποστηρικτικό εκπαιδευτικό και ψυχολογικό υλικό 
σχετικό με τη Συμβουλευτική - Επαγγελματικό Προσανατολισμό για χρήση, 
στα πλαίσια της εφαρμογής του ΣΕΠ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι 
ετοιμάστηκαν ψυχομετρικά τεστ τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από 
τους Συμβούλους Προσανατολισμού, ενώ βελτιώθηκαν τα βιβλία και 
αναλυτικά προγράμματα του ΣΕΠ . Τέλος, μελετήθηκε, υλοποιήθηκε και 
πρόκειται να αναπαραχθεί ως υλικό η διάχυση των λειτουργιών του θεσμού 
στα προγράμματα σπουδών του Γυμνασίου και Λυκείου.

γ) Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σειρά ερευνών που αφορούν στο 
επιστημονικό πεδίο του θεσμού της Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού.
δ) Δημιουργήθηκε Παρατηρητήριο Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση του βαθμού της ένταξής τους στην 
Αγορά Εργασίας

ε) Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την δημιουργία της 
κατάλληλης υποδομής, σε ανθρώπινο δυναμικό όπως και σε παιδαγωγικό 
και πληροφοριακό υλικό ώστε να προσφέρονται επαρκείς υπηρεσίες ΣΕΠ, σε 
επίπεδο Γ ραφείου ΣΕΠ και Κέντρου Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού για
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άτομα με Ειδικές Ανάγκες και άτομα που βιώνουν τον κίνδυνο του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού.

στ) Από το σχ. Έτος 2000-01 άρχισαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο 
των Σχολικών Δραστηριοτήτων προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας με 
θέματα που άπτονται των στόχων της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

ζ) Τέλος από το σχ. Έτος 2001-02 θεσμοθετήθηκε και παρέχεται η 
δυνατότητα να διοργανώνονται Ημέρες Σταδιοδρομίας σε σχολικές μονάδες 
της χώρας.

Φορείς υλοποίησης και υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των 
παραπάνω δράσεων, έχουν οριστεί η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

3.6 Στελέχωση ΚΕΣΥΠ

Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών της περιοχής της αρμοδιότητάς 
του, κάθε ΚΕΣΥΠ στελεχώνεται από έναν ή περισσότερους Συμβούλους 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όταν οι σύμβουλοι είναι περισσότεροι 
από ένας, δεν υπάρχει κάποιο είδος ιεραρχίας μεταξύ τους. Επίσης κάθε 
ΚΕΣΥΠ έχει έναν Ειδικό στην Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση.

3.6.1 Υπεύθυνοι ΣΕΠ στα ΚΕΣΥΠ 

Τυπικά προσόντα
Μέχρι το Σεπτέμβρη του 2003 όσοι υπηρετούν στα ΚΕΣΥΠ είναι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων δημόσιας δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση από 8 έως 25 χρόνια. Επίσης δευτερευόντως, υπηρετούν και 
εκπαιδευτικοί:

ί. με λιγότερο από 8 έτη και τουλάχιστον 5 έτη, 
ίί. περισσότερο από 25 έτη

αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οργανική 

θέση στην οικεία διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν καλύφθηκε η θέση από 

εκπαιδευτικούς του ίδιου νομού ή νομού που ανήκει στην ίδια περιφέρεια, με 
8-25 χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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Από το Σεπτέμβριο του 2003 όμως τα τυπικά προσόντα επιλογής 
αλλάζουν. Θα επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), με ετήσια τουλάχιστον 
επιμόρφωση στη Συμβουλευτική - Επαγγελματικό Προσανατολισμό του 
ΥΠΕΠΘ, οι οποίοι να έχουν μέτρια γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά 
προτίμηση αγγλικής ή γαλλικής, η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό.

Άτυπα προσόντα - δεξιότητες
1. Ικανότητα επικοινωνίας, ανάπτυξης ανθρωπίνων σχέσεων και 

ομαδικής συνεργασίας
2. Ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τις σχέσεις τους
3. Ενδιαφέρον για κοινωνική αναζήτηση
4. Ικανότητα αυτοκριτικής και αυτοελέγχου
5. Κριτική διάθεση, δημιουργική ικανότητα, δυναμισμό, ενεργητικότητα.
6. Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
7. Θετική στάση ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών ως προς τις 

αλλαγές και τις καινοτομίες.

Τα καθήκοντα του Υπευθύνου ΣΕΠ είναι να:
1. Φροντίζει για την εφαρμογή του ΣΕΠ στα σχολεία του νομού

αρμοδιότητας του σε συνεργασία με τον Ειδικό Πληροφόρησης.
2. Στηρίζει τα Γραφεία ΣΕΠ και παρακολουθεί το έργο τους, σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που τα στελεχώνουν.
3. Στηρίζει και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το 

θεσμό του ΣΕΠ σε σχολικές μονάδες που δεν διαθέτουν Γραφεία ΣΕΠ, 
της περιοχής αρμοδιότητάς του.

4. Παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε νέους μέχρι 25 ετών και γονείς 
/κηδεμόνες σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

5. Οργανώνει και στηρίζει επιμορφωτικές και ενημερωτικές 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις σχετικές με τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό σε ευρωπαϊκό, εθνικό, νομαρχιακό και τοπικό 
επίπεδο και επίπεδο σχολικής μονάδας.
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6. Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της περιοχής 
ευθύνης του, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
για την πραγμάτωση των στόχων της διάχυσης του θεσμού της 
Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού καθώς και την υλοποίηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της Αγωγής Σταδιοδρομίας.

7. Συνεργάζεται: α) με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού
Προσανατολισμού, β) με τα ΚΕΣΥΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γ) με τα άλλα ΚΕΣΥΠ 
της χώρας.

8. Συνεργάζεται με τον Ειδικό της Πληροφόρησης και με τους άλλους 
Υπεύθυνους ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ για την καλή λειτουργία του.

9. Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς 
του Νομού και με άλλους φορείς εσωτερικού και εξωτερικού που 
ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

10. Συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα που αφορούν 
στην εφαρμογή του θεσμού ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ και στα σχολεία της 
περιοχής ευθύνης του.

11. Φροντίζει για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης στη 
Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των 
εκπαιδευτικών της περιοχής του.

12. Οργανώνει, διατηρεί και ανανεώνει το αρχείο των δραστηριοτήτων του 
ΚΕΣΥΠ στο οποίο υπηρετεί καθώς και αρχείο του εκπαιδευτικού 
προσωπικού που εμπλέκεται σε κάθε μορφής εφαρμογή του θεσμού 
στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του (εφαρμογή ΣΕΠ στη τάξη, 

προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας κ.ά.)

3.6.2 Ειδικός της Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 

Τυπικά προσόντα
□ Να υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
□ Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, Τμήματος Πληροφορικής ή με 

τουλάχιστον εξάμηνη επικόρφωση στην τεκμηρίωση πληροφοριακού 
υλικού για τον ΣΕΠ,
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□ Να είναι πολύ καλοί γνώστες μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση 
αγγλικής ή γαλλικής που να αποδεικνύεται με αντίστοιχο 
πιστοποιητικό.

Αν οι θέσεις δεν καλύπτονται με άτομα που έχουν τα παραπάνω προσόντα 
τότε μπορούν να επιλεγούν, απόφοιτοι ΤΕ, με δωδεκαετή εκπαιδευτική 
υπηρεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από την οποία 
τουλάχιστον οκταετή υπηρεσία στην εφαρμογή του ΣΕΠ. Τα άτομα αυτά θα 
πρέπει να κατέχουν μια ξένη γλώσσα όπως προαναφέρθηκε και να έχουν 
παρακολουθήσει εξάμηνη επιμόρφωση στην τεκμηρίωση πληροφοριακού 
υλικού για το ΣΕΠ.

Καθήκοντα
1. Συλλέγει, ανανεώνει και μορφοποιεί το πληροφοριακό υλικό που 

χρησιμοποιεί το ΚΕΣΥΠ.
2. Παρέχει πληροφόρηση, εκπαιδευτική και επαγγελματική σε μαθητές και 

γονείς και συντελεί στην αναζήτηση και τη χρήση της πληροφορίας.
3. Παράγει και ανανεώνει σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, τοπικό πληροφοριακό υλικό εκπαιδευτικού και 
επαγγελματικού περιεχομένου.

4. Συνεργάζεται με το/τους Σύμβουλο/ους Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού του ΚΕΣΥΠ για θέματα της αρμοδιότητάς του και 
μετέχει στην οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε θέματα 
ΣΕΠ.

5. Επικοινωνεί με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
το ΚΕΣΥΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το ΚΕΣΥΠ του ΥΠΕΠΘ, το 
γραφείο ΣΕΠ της ΔΣΔΕ, τα άλλα ΚΕΣΥΠ της χώρας, καθώς και με τους 
αρμόδιους σε θέματα ΣΕΠ φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.

6. Παρακολουθεί και στηρίζει το ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνιακής 
πληροφόρησης του ΚΕΣΥΠ.

7. Συνεργάζεται με τα Γραφεία ΣΕΠ της περιοχής ευθύνης του ΚΕΣΥΠ 
στο οποίο υπηρετεί.

8. Εξασφαλίζει τις δυνατότητες αυτοπληροφόρησης για τους μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς που επισκέπτονται το ΚΕΣΥΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

Ανάλυση περιπτώσεων - εμπειρική έρευνα

4.1 Σκοπός και υπόθεση εργασίας

Όπως αναλύσαμε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σαφή πολιτική ως προς την επαγγελματική 
κατάρτιση με ξεκάθαρους στόχους και προτεραιότητες, με ένα σύνολο 
φορέων που τη στηρίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και με προγράμματα 
που τρέχουν με σκοπό την υλοποίηση αυτής της πολιτικής.

Η έρευνά μας στηρίζεται στην ακόλουθη υπόθεση εργασίας:
Η Ελλάδα είναι επισήμως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 

το 1981 και συμμετέχει ισότιμα στη χάραξη της πολιτικής σε όλους τους τομείς 
και συνεπώς και στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Ο νεοσύστατος λοιπόν θεσμός των ΚΕΣΥΠ (1997) συνιστά εφαρμογή των 
πολιτικών της Ε.Ε. στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να ικανοποιήσει στόχους που 
εντάσσονται στους ευρύτερους ευρωπαϊκούς στόχους για την αρχική 
επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Θα επιχειρήσουμε στην παρούσα έρευνα να αξιολογήσουμε τη 
λειτουργία των ΚΕΣΥΠ κατά το σχολικό έτος 2002-2003 ως προς τα 
ακόλουθα:

□ Δομές-υποδομή
□ Ανθρώπινο δυναμικό
□ Υποστηρικτικό υλικό για την υλοποίηση των στόχων του.

Επίσης προσπαθούμε να διερευνήσουμε την απήχησή τους στο κοινό 
στο οποίο απευθύνονται. Τέλος, ακριβώς επειδή ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός στην Ελλάδα δεν ασκείται αποκλειστικά από τα ΚΕΣΥΠ, θα 
ερευνήσουμε το βαθμό συνεργασίας των ΚΕΣΥΠ με τους υπόλοιπους φορείς 
που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο.

4.2 Σε ποιον απευθύνεται

Η έρευνα αυτή απευθύνεται στους συμβούλους επαγγελματικού 
προσανατολισμού που στελεχώνουν τα ΚΕΣΥΠ. Συμμετείχαν τα ακόλουθα
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τρία ΚΕΣΥΠ από τα 68 που λειτουργούν: Λευκού Πύργου, Νεάπολης, και 
Πιερίας.

4.3 Μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα τέλη Ιουνίου - α’ 
ΙΟήμερο Ιουλίου 2003 με χρήση του ερωτηματολογίου που παρατίθεται στο 
τέλος της εργασίας. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι αυτή της 
ημιδομημένης προσωπικής συνέντευξης, βασισμένης στο ερωτηματολόγιο. Οι 
συνεντεύξεις έγιναν στο χώρο του κάθε ΚΕΣΥΠ, σε ώρα λειτουργίας του. Έτσι 
υπήρξε παρατήρηση τόσο του χώρου όσο και του τρόπου άσκησης του έργου 
οτυ ΚΕΣΥΠ. Η παρατήρηση του χώρου σε ώρα πραγματικής λειτουργία του 
κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική για την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας 
της πραγματικότητας και γι’ αυτό προτιμήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από πέντε μέρη: το πρώτο αναφέρεται στα 
στοιχεία του ΚΕΣΥΠ καθώς και στα προσόντα του συμβούλου ως προς την 
εμπειρία του, τις ξένες γλώσσες και την πληροφορική. Στο δεύτερο μέρος 
εξετάζουμε την επιμόρφωση που έχει λάβει ο κάθε σύμβουλος και στο ρόλο 
που διαδραμάτισε αυτή στην αποτελεσματική άσκηση της εργασία του αλλά 
και στην επιλογή του ως συμβούλου. Στο τρίτο μέρος εξετάζουμε ποια είναι η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του ΚΕΣΥΠ, αν καλύπτει τις ανάγκες 
λειτουργίας του και με ποιο τρόπο επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση. Στο 
τέταρτο μέρος διερευνούμε τον βαθμό συνεργασίας του ΚΕΣΥΠ με τις 
υπόλοιπες δομές που δραστηριοποιούνται στο χώρο του επαγγελματικού 
προσανατολισμού στην Ελλάδα. Τέλος στο πέμπτο μέρος επιχειρούμε να 
προσδιορίσουμε ποσοτικά και ποιοτικά τους επισκέπτες που δέχεται το 
ΚΕΣΥΠ μέσα σε ένα σχολικό έτος καθώς και τις ανάγκες τους. Οι 
περισσότερες ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου, όπου οι απαντήσεις 
επιλέγονται από μία κλίμακα διαβαθμίσεων, έτσι ώστε αφενός να 
διευκολυνθούν οι ερωτώμενοι και αφετέρου να είναι δυνατή η στατιστική 
επεξεργασία τους. Οι ανοικτές ερωτήσεις αναφέρονται σε θέματα που 
απαιτούν περιγραφική απάντηση και απαντούν κυρίως στο πώς και στο γιατί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

Αποτελέσματα της έρευνας

5.1 Στοιχεία του ΚΕΣΥΠ και των συμβούλων

Στην έρευνα συμμετείχαν τα ΚΕΣΥΠ Νεάπολης, Λευκού Πύργου και Πιερίας. 
Το 67% των ερωτηθέντων ήταν άνδρες και το 33% γυναίκες. Ο μέσος χρόνος 
ενασχόλησης τους με τον θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού είναι τα 21 χρόνια. Το 67% των ερωτηθέντων γνωρίζει 
αγγλικά σε επίπεδο 2,5 με άριστα το 3 και ικανοποιητικά γαλλικά με 
βαθμολογία 2 με άριστα το 3 ενώ υπάρχει και ένα 33% που δεν γνωρίζει 
καμία ξένη γλώσσα. Είναι προφανές ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι 
απαραίτητη για την ανάγνωση ξένης βιβλιογραφίας σχετικής με το ΣΕΠ, για τη 
συνεργασία με αντίστοιχους φορείς που λειτουργούν σις υπόλοιπες χώρες- 
μέλη της ΕΕ, ακόμα και για την επιτυχή συνεργασία με το CEDEFOP. 
Συνεπώς οι σύμβουλοι που δεν μιλούν καμιά ξένη γλώσσα είναι πολύ 
δύσκολο να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με επιτυχία.
Ως προς τις γνώσεις χειρισμού Η/Υ με βαθμολογία 1 (καθόλου) έως 5 (άριστα) 
οι σύμβουλοι αυτοαξιολόγησαν τις γνώσεις τους ως εξής:

Παρατηρούμε ότι η γνώση του Διαδικτύου (πλοήγηση και ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) είναι άνω του μέτριου, γεγονός λογικό αφού όλα τα ΚΕΣΥΠ 
διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του 
δικτύου Νέστωρ. Επίσης η γνώση της επεξεργασίας κειμένου κρίνεται
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ικανοποιητική με βαθμολογία 3,33 στα 5. Η γνώση του Excel όμως που θα 
επέτρεπαι τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων όπως π.χ. των επισκεπτών 
του ΚΕΣΥΠ είναι κάτω του μέτριου (2,67) ενώ οι σύμβουλοι γνωρίζουν λίγο 
την Access με βαθμολογία μόλις 1,67.

5.2 Επιμόρφωση

ΣΠΟΥΔΕΣ Η' ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΣΕΠ

ΆΛΛΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

DIST LEARNING 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΜΑΣΤΕΡ 

PhD

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα όλοι οι σύμβουλοι που ρωτήθηκαν είναι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στον ΣΕΠ και έχουν παρακολουθήσει 
σχετικά συνέδρια και σεμινάρια. Στις 2 από τις 3 περιπτώσεις που 
ερευνήσαμε το μεταπτυχιακό αυτό αποκτήθηκε μετά από τον διορισμό τους 
ως καθηγητών, στα πλαίσια ετήσιας επιμόρφωσης που διοργάνωσε το 
ΥΠΕΠΘ για να αποκτήσει στελέχη για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Επειδή το ίδιο το ΥΠΕΠΘ το χαρακτηρίζει ως ετήσια επιμόρφωση 
μεταπτυχιακού επιπέδου αναφερόμενοι σε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τον 
όρο επιμόρφωση και όχι εκπαίδευση. 2 στους 3 έχουν συμμετάσχει σε 
προγράμματα ανταλλαγών στο εξωτερικό και έχουν παρακολουθήσει 
μαθήματα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης. Τέλος 1 στους 3 έχει διδακτορικό 
δίπλωμα στον ΣΕΠ και έχει παρακολουθήσει ημερίδες.

Οι σύμβουλοι θεωρούν ότι η εμπειρία και οι δεξιότητές τους έπαιξαν μέτριο 

ρόλο στην επιλογή τους στη συγκεκριμένη θέση (με βαθμό 3,67 με άριστα το
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5). Απαντούν ότι οι δεξιότητές τους δεν μετρήθηκαν καθόλου. Για την ακρίβεια 
δεν έγινε ούτε μια στοιχειώδης συνέντευξη επιλογής. Η εμπειρία τους 
μετρήθηκε με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και με πτυχία και πιστοποιητικά στον 

χώρο του ΣΕΠ.
Ως προς την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης 
ζητήθηκε να ιεραρχηθούν με 1 ως το πιο σημαντικό και 7 το λιγότερο 
σημαντικό τα εξής: διδακτορικό, μεταπτυχιακό, αυτοεκπαίδευση, σεμινάρια, 
ανταλλαγές στο εξωτερικό, εξ'αποστάσεως εκπαίδευση, συνέδρια. Στο 
ακόλουθο διάγραμμα φαίνονται οι απαντήσεις που δόθηκαν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Η' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ [

ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ [
-]

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ [
i

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ [
J

ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ 

ΜΑΣΤΕΡ [
-I

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ [

33

33

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Σημαντικότερο όλων κρίθηκε το μεταπτυχιακό και αμέσως μετά το διδακτορικό 
και τα σεμινάρια. Ως λιγότερο αποτελεσματικά αξιολογήθηκαν τα συνέδρια και 
η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση με βαθμολογία 4,33 στα 7. Κάπου στο μέσο 
βρίσκονται η αυτοεκπαίδευση και οι ανταλλαγές στο εξωτερικό με 3,67 και 4 
αντίστοιχα.
Όπως φαίνεται και στο επόμενο διάγραμμα το 67% των ερωτηθέντων 
επιμορφώθηκε το τελευταίο 3μηνο και μόλις το 33% επιμορφώθηκε για 
τελευταία πριν από περισσότερο από ένα χρόνο.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

□ 3ΜΗΝΟ 
□6ΜΗΝΟ
□ ΧΡΟΝΟ
□ >1 ΧΡΟΝΟ

Στην ερώτηση τι είδους επιμόρφωση ήταν αυτή οι απαντήσεις ποικίλουν: 
ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας του ΥΠΕΠΘ, του ΥΠΕΣ 
και ΚΕΘΙ, εκπαίδευση εκπαιδευτών, μεταπτυχιακό στο ΣΕΠ.
Οι 2 στους 3 συμβούλους (66,67%) που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι είναι 
εξειδικευμένοι στην συμβουλευτική και τον ΣΕΠ ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
ατόμων κοινωνικώς αποκλεισμένων και μεταναστών. Η εξειδίκευση αυτή 
αποκτήθηκε σε σεμινάρια και σε ΚΕΚ. Κανένας δεν απάντησε ότι 
παραπέμπει σε άλλους φορείς τα άτομα αυτά. Ολοι προσπαθούν με τις 
γνώσεις τους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων.

5.3 Υλικοτεχνική υποδομή

Με κλίμακα από 1 (καθόλου) έως 5 (παρα πολύ) οι σύμβουλοι βαθμολόγησαν 
με 2,67 την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του ΚΕΣΥΠ από τον 
υπάρχοντα εξοπλισμό τους. Ο χαμηλός αυτός βαθμός ικανοποίησης 
οφείλεται στο ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι απαρχαιωμένοι καθώς και 
στο ότι δεν υπάρχει κάποια κεντρική οργάνωση, ένα πλάνο σύμφωνα με το 
οποίο να ανανεώνεται και να οργανώνεται το πληροφοριακό υλικό. Στις 
προτάσεις για βελτίωση του εξοπλισμού συγκαταλέγονται η αγορά φορητού 

υπολογιστή, φωτοτυπικού τευχοποίησης, η δημιουργία καλύτερου τοπικού 
δικτύου Η/Υ με server, hub και router ώστε να είναι εύκολη η διαμοίραση των 

πόρων του δικτύου όπως π.χ. ο εκτυπωτής, ο σαρωτής κλπ. Άλλες προτάσεις 
των συμβούλων είναι η οργάνωση του αρχείου του ΚΕΣΥΠ με ηλεκτρονικό
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τρόπο από το ΥΠΕΠΘ καθώς και η απουσία καλύτερου πληροφοριακού 
υλικού που θα ανανεώνεται σε τακτική βάση από το ΥΠΕΠΘ.
Ας δούμε τι πραγματικά διαθέτουν τα ΚΕΣΥΠ που συμμετείχαν στην έρευνα. 
Το 100% των ερωτηθέντων ΚΕΣΥΠ διαθέτει 3 Η/Υ με σύνδεση στο Διαδίκτυο, 
video-projector, τηλεόραση, βίντεο, οπτικοακουστικό υλικό και βιβλιοθήκη. 
Δίκιά του ιστοσελίδα διαθέτει μόνο το ένα από τα 3 ΚΕΣΥΠ που 
επισκεφθήκαμε. Τα υπόλοιπα απάντησαν ότι δεν κρίνουν απαραίτητη την 
ύπαρξή του καθώς υπάρχει το δίκτυο Νέστωρ ενώ τα ΚΕΣΥΠ 
εκπροσωπούνται στο Διαδίκτυο από τις σελίδες του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και δευτερευόντως του ΥΠΕΠΘ. Επίσης οι σύμβουλοι θεώρησαν 
ότι η ύπαρξη ιστοσελίδας εξαρτάται από τις γνώσεις του εκάστοτε ειδικού της 
πληροφόρησης. Για όλα τα ΚΕΣΥΠ πάντως προβλέπεται η ύπαρξη δωρεάν 
χώρου στο server.

Ως προς την οργάνωση της βιβλιοθήκης οι απαντήσεις ποικίλουν. Στο ένα 
ΚΕΣΥΠ απάντησαν ότι η βιβλιοθήκη τους είναι οργανωμένη με πληροφοριακό 
σύστημα που αναπτύχθηκε τοπικά, σε διευκρινιστική όμως ερώτηση 
αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται απλά για ένα αρχείο Excel. Συνεπώς θα πρέπει 
να τη θεωρήσουμε ως μη οργανωμένη. Σε άλλο ΚΕΣΥΠ απάντησαν ότι 

ακολουθούν το παραδοσιακό σύστημα οργάνωσης με τις καρτέλες ενώ στο 
τρίτο ΚΕΣΥΠ παραδέχθηκαν ότι η βιβλιοθήκη απλά δεν είναι οργανωμένη. 

Μέσα από τη συνέντευξη προέκυψε ότι το πληροφοριακό σύστημα
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οργάνωσης βιβλιοθήκης που θα αναπτυσόταν κεντρικά από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Επίσης οι σύμβουλοι κρίνουν ότι η 
εκπαίδευση που έλαβαν οι υπεύθυνοι πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για 
την οργάνωση της βιβλιοθήκης είναι ανεπαρκής, αφού κανένας από αυτούς 
δεν μπόρεσε να οργανώσει τη βιβλιοθήκη.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις που λάβαμε ως προς την ανανέωση 
του πληροφοριακού υλικού της βιβλιοθήκης. Ουσιαστικά προέυψε ότι το υλικό 
ανανεώνεται κάθε 1-2 χρόνια, γιατί σε αυτό το διάστημα ανανεώνουν τα ΑΕΙ 
και τα ΑΤΕΙ της χώρας τους οδηγούς σπουδών τους. Ουσιαστικά, δηλαδή η 
πληροφόρηση που παρέχουν τα ΚΕΣΥΠ βαίζεται σε αυτούς τους οδηγούς 
καθώς και σε αντίστοιχες εκδόσεις των ΙΕΚ. Αυτού του είδους την 
πληροφόρηση όμως ο μαθητής μπορεί να τη λάβει μόνος του επισκεπτόμενος 
απλώς την ιστοσελίδα του κάθε ιδρύματος! Η ουσιαστική πληροφόρηση των 
μαθητών που αφορά τις τάσεις στην αγορά εργασίας, με έμφαση πάντα στην 
τοπική αγορά εργασίας που απευθύνεται το κάθε ΚΕΣΥΠ, δεν υπάρχει. Όλα 
τα ΚΕΣΥΠ, της χώρας, ανεξαρτήτως από την περιοχή στην οποία εδρεύουν, 
παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες στους μαθητές, αδυνατούν δηλαδή να 
προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους στα δεδομένα και στις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας.

5.4 Συνεργασίες

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα τα ΚΕΣΥΠ συνεργάστηκαν πολύ 
με τους εργοδότες, μεμονωμένους αλλά και με τους συλλόγους τους, με τα 
επαγγελματικά επιμελητήρια και με τον δήμο με βαθμό 4 με άριστα το 5.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
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Αντίθετα συνεργάστηκαν λίγο με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΕΚΕΠ και τα 
γραφεία μελετών/συμβούλων. Τα σχόλια όλων όσων συμμετείχαν στην 
έρευνα ήταν ότι κρίνουν ανεπαρκή τη συνεργασία τους με το ΠI τόσο ως προς 
τη συχνότητά της όσο και ως προς την ποιότητά της. Τα σχόλια για το ΕΚΕΠ 
ήταν ότι ο νεοσύστατος αυτός οργανισμός ακόμα δεν έχει βρει το ρόλο του και 
τη θέση του στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ως προς τα 
ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων υπάρχουν κάποιοι που απάντησαν 
ότι απαγορεύεται η συνεργασία μαζί τους .
Ο βαθμός συνεργασίας με το CEDEFOP είναι 2,67 με άριστα το 5. 

Σχολιάστηκε ότι η συνεργασία δεν είναι ουσιαστική καθώς το CEDEFOP
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προσκαλεί τα ΚΕΣΥΠ σε εκδηλώσεις που δεν έχουν υψηλή συμετοχή απλά 
και μόνο για να αποτρέψει την αποτυχία τους. Επίσης φάνηκε ότι για κάποια 
ΚΕΣΥΠ η γλώσσα αποδεικνύεται εμπόδιο συνεργασίας με το CEDEFOP.
Τέλς ως μέτρια χαρακτηρίστηκε η συνεργασία των ΚΕΣΥΠ με τη Νομαρχία, 
την Περιφέρεια, τα γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και τα υπόλοιπα 
ΚΕΣΥΠ της χώρας.

5.5 Επισκέπτες

Η ερώτηση 19 του ερωτηματολογίου που ζητά να προσδιοριστεί ο αριθμός 
των επισκεπτών του κάθε ΚΕΣΥΠ σύμφωνα με την ιδιότητα και το φύλο τους 
για το σχολικό έτος 2003-2004 δε στάθηκε δυνατό να απαντηθεί από κανένα 
ΚΕΣΥΠ! Δεν υπάρχει κάποια μέθοδος καταγραφής των επισκεπτών που να 
ακολουθείται από τα ΚΕΣΥΠ. Υπήρχε μάλιστα ΚΕΣΥΠ στο οποίο ορισμένοι 
σύμβουλοι έδιναν στους επισκέπτες κάποιο δελτίο υποδοχής (παρατίθεται 
στο παράρτημα) ενώ άλλοι διαφωνούσαν με τη σύνταξη του δελτίου και 
αρνούνταν να το χρησιμοποιήσουν! Σε ένα ΚΕΣΥΠ δόθηκαν τα νούμερα που 
ζητήθηκαν για την προηγούμενη όμως σχολική χρονιά, το γεγονός όμως ότι 
όλα τα νούμερα είναι στρογγυλοποιημένα μας κάνει να εικάζουμε ότι είναι ο 
κατά προσέγγιση και κατ’εκτίμηση του ΚΕΣΥΠ αριθμός των επισκεπτών και 
όχι ο πραγματικός.
Στο ακόλουθο διάγραμμα με άριστα το 4 φαίνεται η συχνότητα με την οποία 
παρέχονται κάποιες υπηρεσίες στους επισκέπτες. Πολύ συχά γίνεται 
ενημέρωση των μαθητών για τις σπουδές και τα επαγγέλματα καθώς και 
πληροφόρηση των γονιών τους.
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΟΝΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

AT. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

5.6 Ενημέρωση κοινού

Οι σύμβουλοι των ΚΕΣΥΠ, σε κλίμακα 1 (καθόλου ενημερωμένοι) έως 5 
(πάρα πολύ ενημερωμένοι), βαθμολόγησαν την ενημέρωση των μαθητών και 
των γονέων τους με 4,33. Σημαντικός για την ενημέρωση των μαθητών αλλά 
κυρίως των γονέων τους είναι ο ρόλος των τοπικών ΜΜΕ, κυρίως της 
τηλεόρασης αλλά και του ραδιοφώνου και των εφημερίδων. Η ατομική 
παρουσία των συμβούλων στα σχολεία του νομού τους συμβάλλει στην 
ενημέρωση των μαθητών, των συλλόγων γονέων αλλά και των συναδέρφων 
τους εκπαιδευτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται κάποιο κονδύλι 
για την προβολή του έργου των ΚΕΣΥΠ, π.χ μέσω της εκτύπωσης φυλλαδίων 
και της διανομής τους.

5.7 Συμπεράσματα

Ως προς τις δομές-υποδομή

• Το 2,67 με άριστα το 5 είναι ένας μέτριος βαθμός ικανοποίησης από 
την υλικοτεχνική υποδομή. Στην πραγματικότητα όμως τα 
περισσότερα σύγχρονα μέσα για την υλοποίηση των στόχων του
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ΚΕΣΥΠ υπάρχουν. Αυτό που είναι αμφίβολο αν υπάρχει είναι η 
γνώση για να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν.

• Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική αντιμετώπισης των 
ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (ΑΜΕΑ, 
μετανάστες κτλ). Για την ακρίβεια τα περισσότερα ΚΕΣΥΠ 
στεγάζονται σε χώρους στους οποίους δεν μπορούν να έχουν 
πρόσβαση οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες.

Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό

• Ουσιαστικά τα στελέχη των ΚΕΣΥΠ δεν αξιολογούνται και δεν 
ελέγχονται από κανέναν για την ποιότητα της δουλειά τους.

Ως προς την υποστήριξη από το ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι.

• Το ΚΕΣΥΠ που λειτουργεί στη Διεύθυνση Σπουδών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ θα έπρεπε να λειτουργεί 
ως πρότυπο κέντρο λειτουργίας. Με όσους όμως μιλήσαμε, μας 
είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι ουσιαστικά με τις δικές τους 
γνώσεις και δυνάμεις προσπαθούν να οργανώσουν τα ΚΕΣΥΠ.

• Δεν υπάρχει υποστήριξη για την οργάνωση της βιβλιοθήκης του 
ΚΕΣΥΠ.

• Δεν υπάρχει υποστήριξη των ΚΕΣΥΠ ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να οργανώσουν τη δουλειά τους και να διοικήσουν 
τον οργανισμό.

Ως προς τις συνεργασίες των ΚΕΣΥΠ

• Δεν υπάρχει ενημέρωση των ΚΕΣΥΠ για την τοπική αγορά 
εργασίας.

• Δεν συνεργάζονται τα ΚΕΣΥΠ με οργανισμούς κατάρτισης των 
χωρών-μελών της Ε.Ε.

• Δεν συνεργάζονται ικανοποιητικά τα ΚΕΣΥΠ με τους οργανισμούς 
που να ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην 

Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην ανταλλάσουν τις εμπειρίες και τις 
γνώσεις τους.
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• Δεν υπάρχει συστηματική βάση συνεργασίας μεταξύ των ΚΕΣΥΠ 
της χώρας. Η όποια επικοινωνία τους είναι τηλεφωνική και 
επαφίεται στις προσωπικές τους σχέσεις και στην καλή διάθεση των 
στελεχών. Το δίκτυο ΝΕΣΤΩΡ είναι μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια 
που συμβάλλει στην επικοινωνία των ΚΕΣΥΠ δεν μπορεί όμως να 
υποκαταστήσει την ανθρώπινη επαφή.

5.8 Προτάσεις

• Επιμόρφωση των στελεχών των ΚΕΣΥΠ στις αρχές οργάνωσης και 
διοίκησης επιχειρήσεων. Ουσιαστικά καλούνται να διοικήσουν έναν 
οργανισμό χωρίς να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις διοίκησης.

• Εφαρμογή των αρχών της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 
στα ΚΕΣΥΠ. Δημιουργία ιεραρχίας στα ΚΕΣΥΠ. Θα πρέπει να 
υπάρχουν περιγραφές θέσεις για όλους τους εργαζομένους ώστε να 
προσδιορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντα αλλά και οι 
προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι του καθενός. Έτσι θα υπάρχει 
κάποιος έλεγχος στην τήρηση του ωραρίου που σήμερα απουσιάζει 
εντελώς. Επίσης δεν θα παρουσιάζεται το φαινόμενο ο κάθε 

σύμβουλος να ενεργεί όπως αυτός επιθυμεί σε θέματα διοίκησης 
στα οποία θα πρέπει να ακολουθείται ενιαία πολιτική.

• Στελέχωση των ΚΕΣΥΠ με ανθρώπους που γνωρίζουν 
οπωσδήποτε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα πολύ καλά. Μόνο έτσι 
θα μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά με το CEDEFOP και 
αντίστοιχους φορείς με τα ΚΕΣΥΠ στις υπόλοιπες χώρες μέλη.

• Επιμόρφωση των στελεχών του ΚΕΣΥΠ στην πληροφορική, με 
ιδιαίτερη έμφαση στο Excel ή σε κάποιο στατιστικό πακέτο.

• Ένας τουλάχιστον Η/Υ σε κάθε ΚΕΣΥΠ θα πρέπει να αφιερώνεται 
προς χρήση των επισκεπτών, ώστε να μπορούν να πλοηγούνται 
στο Διαδίκτυο. Δεν έχουν όλοι οι μαθητές και οι γονείς τους 
πρόσβαση σε υπολογιστή. Με την καθοδήγηση του ειδικού στην 

πληροφόρηση και τεκμηρίωση, οι μαθητές μπορούν να 
αναζητήσουν πληροφορίες για επαγγέλματα καθώς και να
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επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ που τους 
ενδιαφέρουν.

• Πληροφόρηση των ΚΕΣΥΠ για την τοπική αγορά εργασίας. Σε 
συνέντευξη που πήραμε από το ΚΕΣΥΠ Πολυγύρου διαπιστώσαμε 
ότι συνεργάστηκαν με τη νομαρχία Χαλκιδικής και με μια ιδιωτική 
εταιρία συμβούλων ώστε να ερευνηθούν οι τάσεις στην αγορά 
εργασίας στη Χαλκιδική. Σε ετήσια ή σε διετή βάση, θα πρέπει να 
γίνεται μια τέτοια έρευνα σε επίπεδο νομού ώστε να προβλέπονται 
οι μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Είναι σημαντικό να 
γίνονται αντίστοιχες έρευνες σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και 
πανελλαδικά, και σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους οι σύμβουλοι 
των ΚΕΣΥΠ να ενημερώνουν τους επισκέπτες τους.

• Συστηματική καταγραφή των επισκεπτών των ΚΕΣΥΠ και των 
αναγκών τους. Στατιστική επεξεργασία των στοιχείων ώστε να 
προσδιοριστεί που πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση. Θα 
πρέπει να προσδιοριστεί ποια χρονική περίοδο του έτους υπάρχει 
περισσότερος φόρτος εργασίας ώστε τότε να λειτουργεί 
περισσότερες ώρες το ΚΕΣΥΠ και πότε δε υπάρχει ιδιαίτερος 
φόρτος εργασίας ώστε να επιμορφώνονται οι εργαζόμενοι ή να 
γίνονται κάποιες διοικητικές εργασίες.

• Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση της 
βιβλιοθήκης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αν και έχει ήδη 
εξαγγελθεί η ηλεκτρονική οργάνωση της βιβλιοθήκης των ΚΕΣΥΠ 
στο Δελτίο επικοινωνίας του Π.Ι., Τεύχος 3, Μάρτιος 1999, σελ.6, 
δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.

• Ο ειδικός τεκμηρίωσης και πληροφόρησης να είναι πληροφορικός. 
Όλοι οι σύμβουλοι που ρωτήθηκαν αν νομίζουν ότι λείπει κάποια 
ειδικότητα από τα ΚΕΣΥΠ ανέφεραν την ειδικότητα του 
πληροφορικού. Το ΥΠΕΠΘ ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση 

καθώς με την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλου 64705/Γ7 της 
02/07/2003 δίνει επιπλέον μόρια στους πληροφορικούς που 
επιθυμούν να αποσπαστούν ως υπεύθυνοι πληροφόρησης και 
τεκμηρίωσης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην Ελλάδα ξεκινάει στη δεκαετία του 
'50. Σήμερα η εθνική πολιτική ασκείται από το Υπουργείο Παιδείας και το 
Υπουργείο Εργασίας με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με τον Σχολικό 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΣΕΠ) στο πλαίσιο του ΥΠΕΠΘ. Ο 
τελευταίος χρονικά σημαντικός σταθμός στην ιστορία του θεσμού είναι το 
1997. Με τον νόμο 2525/97 δημιουργούνται τα Κέντρα Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού, τον ρόλο των οποίων προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε 
στα πλαίσια αυτής της εργασίας.

Στόχος των ΚΕΣΥΠ ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι να 
παρέχουν επιστημονική βοήθεια και στήριξη κατά κύριο λόγο σε μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε τελικά να προβούν σε σωστή επιλογή 
επαγγέλματος.

Αρωγοί για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι το Υπουργείο Παιδείας 
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η υποστήριξη από το ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι. 
σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε δεν κρίνεται επαρκής. Το 
ΚΕΣΥΠ που λειτουργεί στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ δεν επιτελεί το ρόλο του ως πρότυπο κέντρο 
λειτουργίας. Τα ΚΕΣΥΠ δεν υποστηρίζονται σε θέματα οργάνωσης και 
διοίκησης. Για παράδειγμα η οργάνωση της βιβλιοθήκης έχει αφεθεί στα 
στελέχη του κάθε ΚΕΣΥΠ με αποτέλεσμα οι περισσότερες βιβλιοθήκες να 
υπολειτουργούν.
Τα ΚΕΣΥΠ στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που 
έχουν επιμορφωθεί στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 
προσανατολισμό. Η απόσπαση του εκπαιδευτικού ισχύει για τέσσερα χρόνια 
και αν το επιθυμεί μπορεί να ανανεώσει τη θητεία του για μια τετραετία. Η 
αξιολόγηση των υποψηφίων για στελέχωση των ΚΕΣΥΠ εκπαιδευτικών 
γίνεται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Δεν ελέγχεται καθόλου το αν οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί διαθέτουν το χάρισμα της επικοινωνίας, δεξιότητα 
απαραίτητη για να προσεγγίσουν τους μαθητές και να ευαισθητοποιήσουν 

τους εκπαιδευτικούς στον ΣΕΠ. Επίσης, όσοι έχουν ήδη εργαστεί σε ΚΕΣΥΠ,
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δεν αξιολογούνται για την επιτυχία ή μη του έργου τους ενώ η γνώμη των 
«χρηστών» των υπηρεσιών των ΚΕΣΥΠ (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί του 
νομού) δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν. Επίσης δεν δίνεται η δέουσα 
σημασία σε προσόντα ουσιαστικά όπως είναι η χρήση της τεχνολογίας και η 
ικανοποιητική γνώση ξένων γλωσσών.
Τα ΚΕΣΥΠ αντιπροσωπεύουν μια φιλόδοξη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός μέσα στα πλαίσια της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όπου φοιτούν οι έφηβοι, οι άνθρωποι δηλαδή που βρίσκονται 
στην πιο κρίσιμη ηλικία ως προς την επιλογή επαγγέλματος. Επίσης 
προσπαθούν να λειτουργήσουν ως σύνδεσμος της τοπικής αγοράς εργασίας 
με το εν δυνάμει ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. Η όλη προσπάθεια, 
τουλάχιστον ως προς τη σύλληψη, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Η 
υλοποίησή της όμως απαιτεί ριζικές αλλαγές. Οι αλλαγές αφορούν τον 
καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών και την κεντρική οργάνωση. 
Χρειάζεται στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, συντονισμός και 
ανταλλαγή εμπειριών σε τακτική βάση ανάμεσα σε όλους τους οργανισμούς 
που ασχολούνται με τον επαγγελμαικό προσανατολισμό. Τέλος το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα πρέπει να θέτει συγκεκριμένους ποιοτικούς και 
ποσοτικούς στόχους για κάθε ΚΕΣΥΠ, ώστε στη συνέχεια να αξιολογούνται 
και μέσω της ανατροφοδότησης να βελτιώνονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΣΥΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003

Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την υπογράφουσα στα πλαίσια 
της διπλωματικής της εργασίας με θέμα την διερεύνηση του επαγγελματικού 
προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που εντάσσεται στην 
εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Απευθύνεται στους εργαζομένους στα Κέντρα 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ). Στόχος του 
ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση λειτουργίας των νεοσύστατων δομών 
κατά το σχολικό έτος 2002 - 2003

Θερμή παράκληση να αποστείλετε συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια το 
συντομότερο δυνατό στην ηλεκτρονική διεύθυνση iakovid@uom.qr ή στην 
ταχυδρομική διεύθυνση

Ιακωβίδου Σοφία 
Πυλαίας 130 
54454 Θεσσαλονίκη

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και το περιεχόμενό του πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς - εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας.

Ιακωβίδου Σοφία
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ

1. Ονομασία του ΚΕΣΥΠ
2. Ειδικότητα ___
3. Έτη ενασχόλησης με το ΣΕΠ

4. Γνώσεις ξένων γλωσσών

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ Βασική γνώση Ικανοποιητική γνώση Άριστη γνώση

Αγγλικά
Γ αλλικά
Γερμανικά
Άλλη γλώσσα 
(ποια;)

5. Γνώσεις Η/Υ: Πόσο καλά γνωρίζετε τα ακόλουθα;

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ καλά Άριστα
Επεξεργασία κειμένου 
(π.χ. Word)
Λογιστικά φύλλα 
(π.χ. Excel)
Βάσεις δεδομένων 
(π.χ. Access)
Παρουσιάσεις 
(π.χ. PowerPoint)
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
Πλοήγηση στο 
Διαδίκτυο
(π.χ. Internet Explorer)
Άλλο
Άλλο
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Β. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
6. Επιμόρφωση στο ΣΕΠ

Διδακτορικό □

Μεταπτυχιακές σπουδές Q

Σεμινάρια □

Ανταλλαγές στο εξωτερικό □

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση □

Συνέδρια □

Άλλο τι; □

7. Πόσο σημαντικό ρόλο πιστεύετε ότι έπαιξε στην επιλογή σας ως 
συμβούλου του ΚΕΣΥΠ

Α) η εμπειρία σας

Καθόλου Q Λίγο Q Μέτρια Q Πολύ Q Πάρα πολύ Q 

Β) οι δεξιότητές σας

Λίγο Q Μέτρια \^\ Πολύ \^\ Πάρα πολύ | |Καθόλου

8. Με ποιο τρόπο μετρήθηκε α) η εμπειρία;
β) οι δεξιότητες;

9. Τι είδους επιμόρφωση θεωρείτε πιο αποτελεσματική; Ιεραρχήστε τα 
ακόλουθα με κλίμακα από το 1 ως τα 7 όπου 1 το πιο σημαντικό και το
7 το λιγότερο σημαντικό.

Διδακτορικό Q

Μεταπτυχιακές σπουδές Ο

Αυτοεκπαίδευση π.χ μέσω του Διαδικτύου □

Σεμινάρια □

Ανταλλαγές στο εξωτερικό □
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Συνέδρια

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση □
□

10. Πότε επιμορφωθήκατε τελευταία φορά;

Το τελευταίο 3μηνο □
□
□

Το τελευταίο 6μηνο

Τον τελευταίο χρόνο

Πριν από περισσότερο από 1 □ 
χρόνο

11. Τι είδους επιμόρφωση πήρατε;

12.Έχετε εξειδικευθεί για την συμβουλευτική και τον ΣΕΠ ατόμων που 
ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Άτομα κοινωνικώς 
αποκλεισμένα
Μετανάστες

ΑΜΕΑ □ □ 
□ □
□ □

13. Αν όχι, πώς εξυπηρετούνται τα άτομα αυτά;
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Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

14. Σημειώστε τι από τα παρακάτω διαθέτει το ΚΕΣΥΠ:

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Αν κάπου απαντήσατε όχι παρακαλώ εξηγείστε γιατί

ί. Η/Υ ΝΑΙ
❖ Αν ναι πόσους

ϋ. Video-projector ΝΑΙ
iii. Τηλεόραση, βίντεο ΝΑΙ
ΐν. Σύνδεση στο Διαδίκτυο ΝΑΙ
V. Δικό του δικτυακό τόπο (site) ΝΑΙ
νί. Οπτικοακουστικό υλικό ΝΑΙ
νϋ. Βιβλιοθήκη ΝΑΙ

15. Αν το ΚΕΣΥΠ διαθέτει βιβλιοθήκη με ποιον τρόπο είναι οργανωμένη;

ιν.

ν.
νί.

Με πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή/και το ΥΠΕΠΘ 
Με πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε τοπικά 
Με πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε με τη 
συνεργασία δύο ή περισσότερων ΚΕΣΥΠ 
Με παραδοσιακό σύστημα καταλογογράφησης 
(καρτέλες)
Δεν είναι οργανωμένη
Άλλο τι; _________________________________________

□
□
□
□
□

Αν δεν διαθέτει πληροφοριακό σύστημα εξηγείστε γιατί:

16. Πόσο συχνά ανανεώνεται το πληροφοριακό υλικό (βιβλία, φυλλάδια,
οπτικοακουστικό υλικό κτλ) του ΚΕΣΥΠ;

ί. Όποτε υπάρχει η οικονομική δυνατότητα □
Ν. Κάθε τρίμηνο □

iii. Κάθε εξάμηνο □
iv. Κάθε χρόνο

□
ν. Όποτε προκύψει η ανάγκη αλλαγής του

□
vi. Άλλο τι;

Γιατί;
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17. Θεωρείτε ότι ο εξοπλισμός αυτός ικανοποιεί τις ανάγκες λειτουργίας του 
ΚΕΣΥΠ;

Καθόλου Q Λίγο Q Μέτρια \^\ Πολύ Πάρα πολύ [^]

Εξηγείστε γιατί: ___________________________________________________
Προτάσεις: ___________________________________________________

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

18. Προσδιορίστε σε ποιο βαθμό συνεργαστήκατε με τους ακόλουθους 
φορείς κατά το σχολικό έτος 2002-2003.

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
ί. Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο
ϋ. Εθνικό Κέντρο 

Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού 
(ΕΚΕΠ)

ίϋ. Δήμο /Κοινότητα
ίν. Νομαρχία
ν. Περιφέρεια
νί. Άλλα

ΚΕΣΥΠ
νϋ. Γραφεία 

Διασύνδεσης 
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

νίίί. CEDEFOP
ίχ. Επιμελητήρια 

/Επαγγελματικούς 
συλλόγους

χ. Συνδικαλισ
τικούς φορείς

χί. Σύλλογοι εργοδοτών 
ή μεμονωμένοι 
εργοδότες

χϋ. Γραφεία μελετών / 
συμβούλων
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Ε. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

19. Προσδιορίστε τον αριθμό των επισκεπτών του ΚΕΣΥΠ σύμφωνα με την 
ιδιότητα και το φύλο για το σχολικό έτος 2002-2003

Άνδρες Γ υναίκες Σύνολο
ΐ. Μαθητές γυμνασίου

ϋ. Μαθητές A’ & Β’ Λυκείου
ϋί. Μαθητές Γ Λυκείου
ίν. Μαθητές

L1I
LU1-

ν. Γ ονείς Μαθητών Γυμνασίου
Μαθητών A & Β’ Λυκείου
Μαθητών Γ’ Λυκείου
Μαθητών ΤΕΕ

νϊ. Άτομα ειδικών κατηγοριών (ΑΜΕΑ, 
μετανάστες κτλ)

νϋ. Νέοι ως 25 ετών εκτός του 
εκπαιδευτικού συστήματος

νΐϋ. Καθηγητές Γ υμνασίου
Λυκείου
ΤΕΕ

20. Σημειώστε με X ποιες υπηρεσίες παρέχονται στους επισκέπτες από το 
ΚΕΣΥΠ και πόσο συχνά;

Ποτέ Σπάνια Συχνά Πολύ συχνά
ΐ. Πληροφόρηση για σπουδές

ϋ. Πληροφόρηση για τα 
επαγγέλματα

iii. Πληροφόρηση για την 
αγορά εργασίας

ίν. Ατομική συμβουλευτική
ν. Ατομική πληροφόρηση για 

συγκεκριμένα θέματα
νί. Πληροφόρηση 

εκπαιδευτικών
νϋ. Πληροφόρηση γονέων
νΐϋ. Άλλο τι;

21. Είναι ενημερωμένοι οι μαθητές και οι γονείς για τις δραστηριότητες του 
ΚΕΣΥΠ;

Καθόλου Q Λίγο Q Μέτρια Q Πολύ Q Πάρα πολύ Q

22. Με ποιο τρόπο γίνεται η ενημέρωσή τους;
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