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1. Σχετικά με αυτή την ενότητα 

 

Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε: 

 

 να κάνει τους συμβούλους σταδιοδρομίας να σκεφτούν και να προβληματιστούν 

σχετικά με τη σημασία των υπηρεσιών υποδοχής μεταναστών και συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας και των εργαλείων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μεταναστών 

σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και την ενθάρρυνσή τους στην ανάπτυξη σχετικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

 να ευαισθητοποιήσει και να αναπτύξει το αίσθημα ευθύνης των συμβούλων 

σταδιοδρομίας και των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή κατάλληλων 

διαδικασιών και τη χρήση εργαλείων υποδοχής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

 να ενθαρρύνει συμβούλους και εκπαιδευτικούς στον εντοπισμό πιθανών σχέσεων 

μεταξύ των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας των υπηρεσιών υποδοχής και 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίαςκαι του τρόπου συνεργασίας με τον πελάτη με σκοπό 

τον σχεδιασμό εξατομικευμένης εκπαιδευτικής πορείας, την αύξηση της 

απασχολησιμότητας και τη διευκόλυνση των μεταναστών στην αναζήτησης εργασίας. 
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2. Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Στο τέλος της ενότητας αυτής ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να: 

 αναγνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υποδοχής και των εργαλείων / 

διαδικασιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που αποσκοπούν στο να παρακινήσουν 

τον μετανάστη να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης 

 

 αξιολογεί την επάρκεια των εργαλείων υποδοχής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του μετανάστη σε κάποιο 

πρόγραμμα κατάρτισης 

 

 σχεδιάζει εργαλεία / διαδικασίες υποδοχής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μέσω 

του προσδιορισμού δεικτών και μεθόδων για την επιβεβαίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους στη διασφάλιση της συνέχισης του προγράμματος 

κατάρτισης από την πλευρά του μετανάστη. 
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3. Περιεχόμενο υλικού μελέτης / κεφάλαια 

Στο υλικό μελέτης που διατίθεται για την ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά 

βήματα που προσιδιάζουν σε μια διαδρομή υποδοχής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας η 

οποία απευθύνεται στον μετανάστη/στρια που έρχεται σε ένα κέντρο κατάρτισης/πάροχο 

προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός 

προγράμματος κατάρτισης με σκοπό να τον/την βοηθήσει να αναπτύξει τις ικανότητές του/της 

χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα, γνωρίζοντας τους κανόνες και τις συμπεριφορές που 

χαρακτηρίζουν την αγωγή του πολίτη στη χώρα υποδοχής και αυξάνοντας τις πιθανότητές 

του/της να βρει εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 
 
  

Πλαίσιο δραστηριοτήτων υποδοχής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 
   
Περίληψη: Ένα πλαίσιο το οποίο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες 
υποδοχής 
 
Υπηρεσίες υποδοχής - Το πλαίσιο 
 
Οι υπηρεσίες υποδοχής που απευθύνονται σε μετανάστες είναι θεμελιώδους σημασίας καθώς 

παρέχουν σε αυτούς κίνητρα για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης και 

παράλληλα προωθούν την ουσιαστική κοινωνική τους ένταξη στην περιφερειακή/ τοπική 

κοινότητα. 

 

Ο όρος «υποδοχή» μπορεί να ερμηνευθεί ως «το σύνολο των υποχρεώσεων και των μέτρων για 

την επισημοποίηση της σχέσης μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού πλαισίου». Η σχέση 

αυτή καλύπτει τρεις ξεχωριστές περιοχές: Α Διοίκηση, Β Επικοινωνία, Γ Εκπαίδευση - Διδακτική 

(C. M. 24/2006). Το ίδρυμα το οποίο προσφέρει υπηρεσίες υποδοχής πρέπει να διασφαλίζει ότι 

καθορίζονται διαδικασίες, έχουν συσταθεί χώροι και οι αρμόδιοι είναι έτοιμοι να 

πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Η διαδικασία υποδοχής 

χαρακτηρίζεται από την «αναγνώριση» της ύπαρξης και αξίας ενός άλλου προσώπου καθώς και 

από την βούληση να ανοίξει κανείς τους προσωπικούς,  ψυχολογικούς και γνωστικούς κόσμους 

προς τους άλλους και την κοινότητα. Έτσι ο μετανάστης μπορεί να ενθαρρύνεται να μαθαίνει 

χάρη στην παροχή κατάλληλων υπηρεσιών υποδοχής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.  

 

Η εκμάθηση της γλώσσας πρέπει να θεωρείται από τον μετανάστη ουσιαστικό εργαλείο ώστε 

να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της νέας πραγματικότητας και, συγχρόνως, να προσδίδει αξία 

στους προσωπικούς του/της  πόρους, με στόχο την ενεργή συμμετοχή του ως πολίτης. Τα 

προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να θεωρούνται ευκαιρία για τον εντοπισμό και την 

ερμηνεία των προσωπικών, διαπολιτισμικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων του μετανάστη 

έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η ανάπτυξή του. Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και η 

επικοινωνία σε ξένες γλώσσες αποτελούν δύο βασικές ικανότητες του ευρωπαϊκού 

πλαισίου βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, όπως και οι κοινωνικές και πολιτικές 

ικανότητες. 

 
 
  

 

Υπηρεσία Υποδοχής 
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Γραφείο 

πληροφόρησης 

Συνεντεύξεις 

επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

Σχεδιασμός και κοινοποίηση του προφίλ του 

πελάτη 

Ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην 

υπηρεσία και τον πελάτη 

Παραλαβή της φόρμας 

αίτησης για συμμετοχή 

στο πρόγραμμα 

κατάρτισης 

Αναγνώριση επιτευγμάτων του πελάτη 

Αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών του 

πελάτη 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΠΟΡΕΙΑ 

Προσδιορισμός προσωπικών στόχων του 

πελάτη σύμφωνα με την προσφορά 

κατάρτισης 

 
  

Υπογραφή συμφωνίας μάθησης 

 
Συμβουλευτική σχέση σε 

υπηρεσίες υποδοχής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

 

Γραφείο Πληροφόρησης. Συνέντευξη υποδοχής και υπογραφή της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών 

 

Περίληψη: Παράδειγμα πρώτης συνέντευξης στο Γραφείο Πληροφόρησης 

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα της δραστηριότητας που εκτελείται από το γραφείο 

πληροφοριών: 

Ο πελάτης ακούει, παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, υπογράφει τη σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών και λαμβάνει μέρος στη συνέντευξη συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.  

 

Τα παρακάτω σημαντικά ζητήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την συμβουλευτική 

συνέντευξη με τον πελάτη και οφείλουν να επικοινωνηθούν στον πελάτη.  

 

1. Ο ρόλος του αρμόδιου συμβούλου σταδιοδρομίας και απαιτούμενα προσόντα - 

Κατάρτιση 

2. Η τοποθεσία του Γραφείου Πληροφόρησης - Ώρες λειτουργίας 

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

4. Ο στόχος της συμβουλευτικής συνέντευξης 

5. Προβολή του Γραφείου Πληροφόρησης 

6.  Υλικοτεχνική υποδομή ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών 

7.  Διαθεσιμότητα πολιτισμικού διαμεσολαβητή 

8.  Η ενημέρωση που παρέχεται από το γραφείο πληροφόρησης μπορεί να αφορά: 

 εκπαιδευτικές διαδρομές 

 ευκαιρίες κατάρτισης για ενήλικες 

 ευκαιρίες επαγγελματικής εξειδίκευσης για ενήλικες με σκοπό τη λήψη σχετικού 

τίτλου - προσόντος 

 υπηρεσίες για μετανάστες οι οποίες παρέχονται από δημόσιους φορείς (Δήμοι, 

κέντρα για την απασχόληση, υπηρεσίες υγείας, κ.λπ.) 

 σχετικούς συλλόγους – ενώσεις μεταναστών 

 πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συγκοινωνίες της χώρας υποδοχής 

 κλπ 

9.  Οι πληροφορίες αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή 

10.  Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον μετανάστη 

11.  Ο αρμόδιος υποδοχής συλλέγει τις πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη και τις ανάγκες 

του/της 
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12.  Ο αρμόδιος υποδοχής παρέχει ένα έγγραφο που παρέχει πληροφορίες για την 

ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνέντευξης συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

13.  Έγγραφο συλλογής πληροφοριών για τον πελάτη 

14.  Σχέδιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

15.  Οι πληροφορίες για τον πελάτη αποστέλλονται στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για 

τα περαιτέρω στάδια της διαδικασίας. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

 

Γραφείο Πληροφόρησης. Απαραίτητα έγγραφα για την εκκίνηση της συμβουλευτικής σχέσης 

με τον πελάτη 

 

Περίληψη: Έγγραφα που απαιτούνται για να ξεκινήσει μια συνεργατική σχέση με τον 

μετανάστη.  

 

1. Παράδειγμα προτύπου εγγράφου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον 

πελάτη 

(να συμπληρωθεί μαζί με τον αρμόδιο) 

 

 

Προσωπικά δεδομένα 

 

Όνομα και επώνυμο___________________________________  

Γεννήθηκε ___________ 

στο ______________(Έθνος)____________ 

Ιθαγένεια ___________________________________  

Άδεια παραμονής ___________________________________  

Ημερομηνία λήξης ___________________________________  

Διεύθυνση ____________ 

Αριθμός κινητού τηλεφώνου _________ 

 

Μητρική γλώσσα _____________ 

Γλώσσα επικοινωνίας (αν ισχύει) _____________________  

 

Γενικές πληροφορίες για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης: 

 

1. κίνητρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης 
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2. πιθανοί συγγενείς/γνωστοί που παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης 

3. λόγοι που θα απέτρεπαν ή θα ενθάρρυναν την παρακολούθηση των μαθημάτων, 

προκειμένου να αναπτυχθούν γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες 

που σχετίζονται με το ρόλο του ενεργού πολίτη: 

 τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση 

 τρέχουσα κοινωνική ζωή 

 τρέχουσα εργασιακή ζωή. 

 
Ειδικές ανάγκες 

Που αφορούν στην παρακολούθηση του προγράμματος: χρόνος, υποστήριξη μεσολαβητή, 

φύλαξη νήπιων, κ.λπ. 

  

 

2. Παράδειγμα προτύπου εγγράφου που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη της σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών με τον πελάτη 

(να συμπληρωθεί μαζί με τον αρμόδιο) 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΤΑΞΥ των (ονοματεπώνυμο του συμβούλου) ΚΑΙ (ονοματεπώνυμο του πελάτη) 

 

 

Ο αρμόδιος σύμβουλος αναλαμβάνει να: 

 αποσαφηνίσει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 

 τηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών    

          

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (ονοματεπώνυμο του πελάτη) δηλώνω ότι: 

 

 Ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω το πρόγραμμα κατάρτισης…………. 

 Είμαι ενήμερος για τα οφέλη της εν λόγω δραστηριότητας κατάρτισης με σκοπό την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξής μου 

 Αποδέχομαι τους κανόνες που αφορούν στην υλοποίηση της δραστηριότητας 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 

 

Δεσμεύομαι να συμμετέχω σε κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με το παρακάτω 

χρονοδιάγραμμα: 

 

1η συνάντηση  ____________________________ 
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2η συνάντηση  ____________________________ 

 

Ημερομηνία _________________ 

 

 

Υπογραφή αρμόδιου                                             Υπογραφή πελάτη 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

 

Διαδικασία/Στάδια για τη διεξαγωγή της συμβουλευτικής συνέντευξης για την ανάλυση των 

εμπειριών και προσδοκιών του πελάτη 

 

Περίληψη: Παράδειγμα διαδικασίας που πρέπει να εφαρμόζει ο σύμβουλος του κέντρου 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας κατά τη διεξαγωγή της συμβουλευτικής συνέντευξης. 

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα της δραστηριότητας που εκτελείται από το 

γραφείο πληροφόρησης: 

 

Ο πελάτης ακούει, παρέχει πληροφορίες, σκέφτεται την πρόταση, ζητά περαιτέρω 

πληροφορίες, κ.λπ. 

 

Τα παρακάτω Θέματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διεξαγωγή της συμβουλευτικής 

συνέντευξης (1 ή 2 συναντήσεις) 

 

1. Ρόλος του αρμόδιου συμβούλου 

2. Κατάρτιση του αρμόδιου συμβούλου 

3. Θέση στον οργανισμό 

4. Διαθεσιμότητα πολιτισμικού διαμεσολαβητή, εάν χρειάζεται 

5. Ο αρμόδιος σύμβουλος συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές εμπειρίες καθώς και τις προσδοκίες του πελάτη 

6. Οι πληροφορίες που δίδονται στον πελάτη μπορεί να αφορούν:  

 εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

 εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας που απευθύνεται σε ενήλικες μετανάστες προκειμένου 

να λάβουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. γυμνασίου) 
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 επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων προκειμένου να λάβουν σχετικό τίτλο 

επαγγελματικής κατάρτισης 

 διαδικασίες για την αναγνώριση των προσόντων που έχουν ληφθεί σε άλλη χώρα 

 υπηρεσίες για μετανάστες που παρέχονται από δημόσιους φορείς, κ.λπ. 

7. Ειδική διαδικασία έχει σχεδιαστεί για την αποστολή των συλλεγόμενων πληροφοριών 

στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τα περαιτέρω στάδια της διαδικασίας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

 

Εργαλεία αναζήτησης και αναστοχασμού σχετικά με τις παλαιότερες εμπειρίες του 

μετανάστη 

 

Περίληψη: Παράδειγμα συμβουλευτικής συνέντευξης για τη δόμηση σχέσης με τον 

μετανάστη και τη λήψη περισσότερων πληροφοριών 

 

Παράδειγμα προτύπου εγγράφου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη και τις 

εμπειρίες του  

(να συμπληρωθεί μαζί με τον αρμόδιο) 

 

Μέρος 1 

Πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης 

 

Όνομα και επώνυμο ___________________________________ Γεννήθηκε ___________ 

στο ______________(Έθνος)____________(Διεύθυνση)____________ Κινητό τηλέφωνο 

_________ 

 

Ιθαγένεια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Άδειας παραμονής: Ναι ΟΧΙ  Εκκρεμεί        Ημερομηνία λήξης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Μητρική γλώσσα:   

 

Γλώσσα επικοινωνίας (αν ισχύει): 
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Ειδικές ανάγκες σχετικά με την παρακολούθηση των μαθημάτων: 

 

Γενικές πληροφορίες: 

 

 κίνητρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης 
 
Μέρος 2 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Προσδιορίστε τις γνώσεις σας στις ακόλουθες γλώσσες: 

 Προφορική 

Ομιλία  

Ανάγνωση Κατανόηση 
προφορικού 
λόγου 

Γραπτή 

κατανόηση  

Μητρική γλώσσα 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Γλώσσα Υποδοχής 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Άλλες γλώσσες                 

. . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Υπόμνημα: 

1 = κακή, 2 = βασική, 3 = καλή, 4 = άριστη 

 
Μέρος 3 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

1. Πόσα χρόνια πήγατε σχολείο; 

Στην πατρίδα σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στην Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Σε άλλες χώρες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

2. Ποιους τίτλους λάβατε; 

Στην πατρίδα σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στην Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Σε άλλες χώρες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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3. Τελευταίο πρόγραμμα κατάρτισης και έτος παρακολούθησης 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

 

4. Λάβατε τυχόν πιστοποιήσεις; Εάν ναι, διευκρινίστε 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΤΥΠΟΣ  Ή 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

    

    

    

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

1. Αναλογιζόμενοι τη σχολική σας εμπειρία: ποιές είναι οι θετικές και ποιές οι αρνητικές 

πτυχές; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

2. Ποια ήταν τα αγαπημένα σας μαθήματα; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Έχετε συγκεκριμένα προβλήματα που θα μπορούσατε να λύσετε παρακολουθώντας το 

πρόγραμμα κατάρτισης; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Μέρος 4 
 

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Παρακαλώ να διευκρινιστεί εάν: 

Εργάζεστε / Είστε σε αναμονή για μια θέση εργασίας / Έχετε απολυθεί  

 

1. Εάν απασχολείστε σε κάποια θέση εργασίας, παρακαλώ διευκρινίστε 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Εάν είστε σε αναμονή για μια θέση εργασίας, διευκρινίστε τον τομέα 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Εάν έχετε απολυθεί, διευκρινίστε τον τομέα της προηγούμενης εργασίας 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 

 

Β.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 

1. Πώς κρίνετε την εργασιακή σας εμπειρία; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

2. Ποιες ήταν οι πιο σημαντικές εργασιακές σας εμπειρίες; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

Θετικές πτυχές 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Αρνητικές πτυχές 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

 

Γ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΣΕΙΣ 

 

1. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες ή ικανότητες που αποκτήσατε από την 

επαγγελματική και σχολική σας εμπειρία; Εάν ναι, διευκρινίστε 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 

2. Έχετε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στον ελεύθερο χρόνο σας; Εάν ναι, διευκρινίστε 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

3. Τι είστε σε θέση να κάνετε; 

  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 
 

Φάκελος προηγούμενης μάθησης 
 
Περίληψη: Σύνολο εγγράφων που πρέπει να συγκεντρωθούν για την αξιολόγηση των 
επιτευγμάτων προηγούμενης μάθησης του πελάτη 
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Παράδειγμα προτύπου εγγράφου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα επιτεύγματα 
προηγούμενης μάθησης του πελάτη  

(συμπληρώνεται σε συνεργασία με τον σύμβουλο) 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Το υπόδειγμα αυτό αποσκοπεί στην ανάλυση των παλαιότερων μαθησιακών επιτευγμάτων του 

μετανάστη – πελάτη με σκοπό την αναγνώριση ικανοτήτων, γνώσεων, δεξιοτήτων, κινήτρων 

κλπ. Μέσω της διαδικασίας αυτής μπορεί να αναδειχτούν τα πεδία εκείνα στα οποία απαιτείται 

περαιτέρω κατάρτιση για την απόκτηση ενός επαγγελματικού προσόντος (σε συνδυασμό πάντα 

με τους στόχους του πελάτη που έχουν συμφωνηθεί από κοινού με τον σύμβουλο 

σταδιοδρομίας) ή/και να αποκλειστούν άλλα πεδία στα οποία ο μετανάστης – πελάτης έχει 

επαρκή προσόντα. Τα επιτεύγματα προηγούμενης μάθησης μπορεί να αφορούν γλωσσικές 

ικανότητες, ικανότητες ενεργού πολίτη, «ήπιες» δεξιότητες (soft skills), π.χ. ασφάλεια στην 

εργασία, ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ή και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες 

κ.λπ.  

Είναι σημαντικό να εξεταστούν επίσης τα επιτεύγματα που προσιδιάζουν σε ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προσωπικές 

δεξιότητες με στόχο την εύρεση θέσης εργασίας. 

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 
 
 
 
 
Ικανότητες Γνώσεις 

  
Δεξιότητες  

   

   

Κίνητρα  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 

 

Προς τη συμφωνία μάθησης 

 

Περίληψη: Η διαδικασία και τα διάφορα στάδια προετοιμασίας της συμφωνίας μάθησης 

μεταξύ του κέντρου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και του μετανάστη 

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα της δραστηριότητας στην οποία στοχεύει η υπογραφή της 

συμφωνίας μάθησης: 

 

Σχεδιάζεται εξατομικευμένη εκπαιδευτική πορεία σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

συλλέγονται κατά τις προηγούμενες φάσεις. Ο πελάτης υπογράφει συμφωνία μάθησης 

αναγνωρίζοντας την ευθυγράμμιση μιας προσφερόμενης κατάρτισης με τις προσωπικές 

ανάγκες του/της. Σύμφωνα με τη συμφωνία μάθησης ο πελάτης δεσμεύεται να εργαστεί 

σκληρά για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 

Χαρακτηριστικά της δραστηριότητας 

 

A. Ο σχεδιασμός της εξατομικευμένης εκπαιδευτικής πορείας 

1. Αριθμός των εμπλεκόμενων συμβούλων 

2. Κατάρτιση των συμβούλων 

3. Πρότυπο εγγράφου με περίληψη των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων με τον πελάτη 

4. Σχεδιασμός εξατομικευμένης εκπαιδευτικής πορείας (πιθανή συνεισφορά άλλων 

τοπικών φορέων) 

5. Κοινή χρήση της συμφωνίας μάθησης με τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για το 

πρόγραμμα κατάρτισης με σκοπό τη συμφωνία σχετικά με τη συμβολή τους. 

 

B. Το σχέδιο της συμφωνίας μάθησης (θα πρέπει να είναι επίσημο έγγραφο που υπογράφεται 

από τον συντονιστή του κέντρου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και τον πελάτη) 

6. Ο συντονιστής συναντά τον πελάτη προκειμένου να καταρτίσει τη συμφωνία μάθησης. 

Επικεντρώνεται στις κύριες πτυχές της υπηρεσίας υποδοχής τονίζοντας τις προσωπικές 

ανάγκες του πελάτη, τις προσδοκίες και τις προηγούμενες εμπειρίες 

7. Η συμφωνία μάθησης υπογράφεται από τον πελάτη και τον συντονιστή 

8. Αντίγραφο της συμφωνίας μάθησης δίνεται στον πελάτη 

9. Η συμφωνία μάθησης μπορεί να ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

πορείας 
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10. Στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης η αξιολόγηση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων θα αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα της συμφωνίας μάθησης. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: 
 

Συμφωνία μάθησης 
 
 
 

Περίληψη: Παράδειγμα συμφωνίας μάθησης - ανταλλαγή πληροφοριών με τον πελάτη 
σχετικά με την πορεία της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και το πρόγραμμα κατάρτισης. 
 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Παράδειγμα προτύπου εγγράφου 
(να συμπληρωθεί μαζί με τον σύμβουλο) 

 
 

Έτος  ………………………..  

 

Συμφωνία μάθησης του/της 

 

 

(Όνομα και επώνυμο) …………………………………………………………….. 

Καθηγητής/ές που εμπλέκονται στο σχέδιο της συμφωνίας μάθησης: 

…………………. ………………….  

Προθυμία του πελάτη να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης 

……………………………………………………………………………………………………  

 

Προηγούμενα επιτεύγματα μάθησης:  

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

Τύπος προγράμματος κατάρτισης:   

……………………………………………………………………………………………………  
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Μεθοδολογίες διδασκαλίας: 

 ……………………………………………………………………………………………………..  

 

Ποσοστό απουσιών: 

  …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Η συμφωνία μάθησης υπογράφεται από τον πελάτη: 

 

Υπογραφή………………………………… Ημερομηνία………………………………  

 

Πιθανά συμπληρώματα 

……………………………………………………………………………………………………  

 

Αναθεώρηση της συμφωνίας μάθησης 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Υπογραφή………………………………… Ημερομηνία ………………………………  

 

 

Τελική αξιολόγηση 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Τόπος και ημερομηνία 

Ο συντονιστής 
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Γλωσσάρι 

Κοινωνική ένταξη 
 
Η ένταξη ατόμων - ή ομάδων ατόμων – στην κοινωνία, ως πολιτών ή ως μελών διάφορων 

δημόσιων κοινωνικών δικτύων. Η κοινωνική ένταξη εδράζεται θεμελιωδώς στην αγορά 

εργασίας ή την οικονομική ένταξη. 

 
Αναβάθμιση δεξιοτήτων 
 
Βραχυπρόθεσμη στοχευόμενη κατάρτιση η οποία συνήθως παρέχεται μετά από αρχική 

εκπαίδευση ή κατάρτιση και αποσκοπεί στη συμπλήρωση, βελτίωση ή επικαιροποίηση 

γνώσεων, δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενης 

κατάρτισης 

 

Δια βίου μάθηση 
 
Κάθε δραστηριότητα μάθησης η οποία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ζωής και έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της γνώσης, της τεχνογνωσίας, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων ή/και 
των επαγγελματικών προσόντων για προσωπικούς, κοινωνικούς ή/και επαγγελματικούς λόγους. 
 
Πηγή: Cedefop (2004). 

 

Αξιοποίηση της μάθησης 
 
Η διαδικασία προώθησης της συμμετοχής και των αποτελεσμάτων της (τυπικής ή μη τυπικής) 
μάθησης, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς την εγγενή της αξία και να 
επιβραβευθεί η μάθηση. 
 
Πηγή: Cedefop, 2001, ό.α. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001). 

 

Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός  
 

Η Δια Βίου Συ.Ε.Π. αναφέρεται σε ένα φάσμα δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους πολίτες 

κάθε ηλικίας και σε κάθε φάση της ζωής τους, να προσδιορίζουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες 

και τα ενδιαφέροντά τους, να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στην 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση και να διαχειρίζονται την προσωπική τους 

πορεία στη μάθηση, την εργασία ή άλλους τομείς όπου αυτές οι δεξιότητες μαθαίνονται ή/και 
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χρησιμοποιούνται. Η Συ.Ε.Π. παρέχεται σε διάφορα πλαίσια: στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, 

την απασχόληση, δημόσια ή ιδιωτικά. Η Συ.Ε.Π. συχνά ονομάζεται «καθοδήγηση» από 

επαγγελματίες του κλάδου. Στην πραγματικότητα αποτελεί μια ομπρέλα, η οποία περιλαμβάνει 

την παροχή συμβουλών καθώς και δραστηριότητες όπως η ενημέρωση, η εκγύμναση, η 

διδασκαλία, αξιολόγηση και η υποστήριξη του πελάτη. (Γλωσσάρι ELGPN). 

Στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό μπορεί να περιλαμβάνονται: 

 Συμβουλευτική (για την προσωπική ή την επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαιδευτική 

καθοδήγηση) 

 Αξιολόγηση (ψυχολογική ή συνδεόμενη με ικανότητες/επίδοση) 

 Πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας  

 Διαχείριση της σταδιοδρομίας 

 Διαβούλευση με ομότιμους, συγγενείς ή εκπαιδευτικούς 

 Επαγγελματική προετοιμασία (εντοπισμός δεξιοτήτων/ικανοτήτων και εμπειρίας για την 

αναζήτηση εργασίας) 

 Παραπομπές (σε ειδικούς μάθησης και σταδιοδρομίας). 

Η παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μπορεί να παρέχεται σε σχολεία, κέντρα κατάρτισης, 

κέντρα εύρεσης εργασίας, στον χώρο εργασίας, την κοινότητα ή σε άλλα περιβάλλοντα. 

Πηγή: Cedefop (2004). 

 

Διδασκαλία 
Κάθε δραστηριότητα που προσφέρει καθοδήγηση, συμβουλευτική ή εποπτεία του 

εκπαιδευόμενου από έμπειρο και επιδέξιο επαγγελματία σύμβουλο. 

Ο εκπαιδευτής στηρίζει τον εκπαιδευόμενο καθ’ όλη τη διαδικασία μάθησης (στο σχολείο, σε 

κέντρα κατάρτισης ή στην εργασία). 

Σχόλιο: η διδασκαλία καλύπτει διάφορες δραστηριότητες: 

 ακαδημαϊκά θέματα (για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων) 

 σχεδιασμός σταδιοδρομίας (για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην 

εργασία) 

 προσωπική ανάπτυξη (για την ενθάρρυνση των μαθητών να κάνουν σοφές επιλογές). 

Πηγή: Cedefop, 2004. 
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Ερώτησεις και 

εργασίες 

Θέματα για αναστοχασμό και ανασκόπηση (1) 
 
Κεφάλαιο 1: 

1. Εργάζεστε σε γραφείο πληροφόρησης και πρέπει να καταστήσετε 

σαφή στον μετανάστη τη διαδρομή υποδοχής και συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο του κεφαλαίου 1, θα 

πρέπει να συντάξετε ένα έγγραφο όπου θα περιγράφετε τη 

διαδρομή και θα εξηγείτε το νόημα των δύο όρων (υποδοχή και 

επαγγελματικός προσανατολισμός). 

2. Με βάση την εμπειρία σας, παρακαλώ εξηγήστε σε συνάδελφο το 

νόημα και τη σημασία μιας δραστηριότητας υποδοχής και 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής του μετανάστη σε πρόγραμμα κατάρτισης με στόχο 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξής του / της. 

Κεφάλαιο 2:  

Με βάση την προσωπική σας εμπειρία και ιδίως τη συμμετοχή σας ως 

νέος εκπαιδευόμενος σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα:  

3. Τι πληροφορίες χρειαστήκατε πριν από την έναρξη του 

προγράμματος; Προσδιορίστε εάν τις λάβατε, πώς και αν 

επηρέασαν την προσωπική σας κινητοποίηση. 

4. Ποια χαρακτηριστικά και ικανότητες θα πρέπει να έχουν οι 

σύμβουλοι-υπεύθυνοι ενός γραφείου πληροφόρησης; 

5. Υπάρχει αυτό το είδος επαγγελματικού περιγράμματος στο 
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εργασιακό σας περιβάλλον; 

http://www.edaveneto.it/wp-

content/uploads/2013/04/moduli_civis1.pdf  

Κεφάλαιο 3:  

Οι σύμβουλοι-υπεύθυνοι του γραφείου πληροφόρησης συλλέγουν 

στοιχεία σχετικά με τον πελάτη/μετανάστη, αλλά και παρέχουν 

πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης που θα ήθελε να 

παρακολουθήσει ο μετανάστης. 

6. Παρακαλώ να ετοιμάσετε σχέδιο φυλλαδίου το οποίο παρέχει 

πληροφορίες για τα προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας και 

αγωγής του πολίτη που προσφέρονται σε μετανάστες   

7. Παρακαλώ αναλύστε το πρότυπο έγγραφο για τη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη/μετανάστη που δίνεται στο 

κεφάλαιο 3 (έγγραφο 1): Ποιές πληροφορίες είναι απαραίτητες; 

Γιατί; Ποιές πληροφορίες θα χρειαζόταν να διαγραφούν; Γιατί; 

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την υπογραφή ενός είδους συμφωνίας 

ανάμεσα στον πελάτη/μετανάστη και την υπηρεσία 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας; 

9. Υποχρεωτική άσκηση 

Αξιοποιήστε τα δύο έγγραφα του κεφαλαίου 3 με έναν πελάτη σας 

με στόχο την κινητοποίησή του και την αύξηση της αυτογνωσίας 

του.   

http://www.edaveneto.it/wp-content/uploads/2013/04/moduli_civis1.pdf
http://www.edaveneto.it/wp-content/uploads/2013/04/moduli_civis1.pdf
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Κεφάλαιο 4: 

10. Ποιες ικανότητες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να έχουν οι 

εκπαιδευτές/σύμβουλοι που είναι υπεύθυνοι για τη 

συμβουλευτική συνέντευξη; 

11. Ποια θέματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διεξαγωγή 

μιας συμβουλευτικής συνέντευξης; 

12. Παρακαλώ αναφέρετε τους δείκτες που θα χρησιμοποιούσατε για 

να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα μιας δραστηριότητας 

που αποσκοπεί στην προετοιμασία του μετανάστη να 

παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Κεφάλαιο 5:  

Με βάση την προσωπική σας εμπειρία και ιδίως τη συμμετοχή σας ως 

νέος εκπαιδευόμενος σε πρόγραμμα κατάρτισης: 

13. Πριν από την έναρξη του προγράμματος, συνέλεξε ο πάροχος 

κατάρτισης/οργανισμός πληροφορίες σχετικά με την προσωπική 

σας εμπειρία; 

14. Μπορούσατε να εκφράσετε τις προσδοκίες σας ή να διατυπώσετε 

κάποια αιτήματα; 

15. Σας βοήθησε το πρόγραμμα να εκπληρώσετε τις προσδοκίες ή/και 

τα αιτήματά σας; 

16. Κατά τη γνώμη σας ποιες πληροφορίες δεν συλλέχθηκαν από τον 
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εκπαιδευτή/σύμβουλο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 

παρακολούθηση των μαθημάτων κατάρτισης; 

17. Υποχρεωτική άσκηση 

Περιγράψτε πως θα χρησιμοποιούσατε το έγγραφο του κεφαλαίου 

5 για να βοηθήσετε ένα πελάτη να αναλύσει περισσότερο τις 

πρότερες εμπειρίες του και να βρει κρυμμένες δεξιότητες, γνώσεις 

κλπ  

 

Κεφάλαιο 6:  

18. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι σκόπιμο να προτείνετε στον πελάτη/ 

μετανάστη να κρατά σημειώσεις σχετικά με την εκπαιδευτική / 

επαγγελματική του πορεία;  

19. Ποιο εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί; Ποια πρέπει να 

είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του εργαλείου;  

20. Υποχρεωτική άσκηση 

Αφού επιλέξετε ένα συγκεκριμένο αναμενόμενο μαθησιακό 

αποτέλεσμα (π.χ. ικανότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας), 

συμπληρώστε τον πίνακα του κεφαλαίου 6 αναλύοντας τις 

αναμενόμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, κίνητρα κλπ 

 

Κεφάλαιο 7:  

Σχεδιασμός του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 
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πληροφορίες που συνελέγησαν πρέπει να διαβιβαστούν στο προσωπικό 

των καθηγητών/εκπαιδευτών. 

21. Κατά τη γνώμη σας, ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον 

σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος κατάρτισης για 

τον μετανάστη-πελάτη; 

22. Παρακαλώ, καταρτίστε πρότυπο έγγραφο για την αποστολή των 

πληροφοριών στην ομάδα που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό 

της εξατομικευμένης εκπαιδευτικής πορείας. 

23. Υποχρεωτική Άσκηση 

Παρακαλώ περιγράψτε ποιες πληροφορίες που αντλήθηκαν με τη 

βοήθεια των εγγράφων των κεφαλαίων 3,4,5 μπορεί να φανούν 

χρήσιμες για τη σύνταξη μιας συμφωνίας μάθησης μεταξύ του 

μετανάστη και του συμβούλου σταδιοδρομίας;   

 

Κεφάλαιο 8:  

24. Αναφέρετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μιας συμφωνίας 

μάθησης και εξηγήστε τους λόγους που είναι αναγκαίες  

25. Ποιό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ο πελάτης/μετανάστης 

στην τελική αξιολόγηση του προγράμματος; 

26. Υποχρεωτική άσκηση – Διαδραστική 

Αναλύστε τη συμφωνία μάθησης και εξηγήστε τη σημασία κάθε πεδίου 

για την επίτευξη του μαθησιακού στόχου 
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4. Διαδικασία αξιολόγησης 

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας εξαρτάται από: 

 

• Την παρακολούθηση της δια ζώσης εκπαίδευσης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση των 4 από τις 5 υποχρεωτικές ασκήσεις 9, 17, 20, 23, 26. Η 

ολοκλήρωση των ασκήσεων θα αξιολογείται από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Όλες οι 

υποχρεωτικές ασκήσεις (καθώς και οι μη υποχρεωτικές)  θα προετοιμάζονται από τον 

εκπαιδευόμενο και οι απαντήσεις του/της θα αναρτώνται από εκείνο/-η στην πλατφόρμα 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση ενός γραπτού τεστ το οποίο θα αξιολογεί τις δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν από τον εκπαιδευόμενο. Το τεστ θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και μια ανοιχτή ερώτηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας αυτής, 

πρέπει να δοθούν σωστές απαντήσεις στο 80% των ερωτήσεων (9 ερωτήσεις). Το τεστ θα 

αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Το τεστ θα δοθεί στους 

εκπαιδευόμενους από τον εκπαιδευτή της κάθε ενότητας κατά τη φάση της τελική 

αξιολόγησης. 

 

Διαδικασία τελικής αξιολόγησης στο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 

 

Η φάση τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων αποτελείται από: 

• Γραπτή εργασία πάνω σε θέμα που βασίζεται σε μια εκπαιδευτική ενότητα, που επιλέγεται 

από τον εκπαιδευόμενο. Εάν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα 

θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα: 

 Αξιοποίηση των εργαλείων που προτείνει το εγχειρίδιο για την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης του πελάτη και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής του πορείας.  

 Η αξιοποίηση της διαπολιτισμικής προσέγγισης για την παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ σε 

μειονεκτούντες ημεδαπούς πολίτες.  

 Οι παράγοντες επιτυχίας μιας συμφωνίας μάθησης / σχεδίου δράσης  

Η εργασία πρέπει να έχει έκταση 15-20 σελίδων το ελάχιστο συμπεριλαμβάνοντας τη 

βιβλιογραφία, πίνακες και τα περιεχόμενα. Μια τυπική σελίδα αποτελείται από 1800 

χαρακτήρες με διαστήματα. Η εργασία χρειάζεται να αναρτηθεί από τον εκπαιδευόμενο στην 

πλατφόρμα εξ αποστάσεως κατάρτισης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης. 

 

Ή, εναλλακτικά: 
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• Προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνεδρίας που θα συνδυάζει στοιχεία από τη θεωρία 

και την πρακτική της ενότητας που επιλέχθηκε από τον εκπαιδευόμενο. Εφόσον ο 

εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να συνεργαστεί με 

έναν άλλο εκπαιδευόμενο που έχει επιλέξει την ίδια ενότητα. Στη φάση της τελικής 

αξιολόγησης οι δύο εκπαιδευόμενοι θα παίζουν το ρόλο του συμβούλου και του 

συμβουλευόμενου και αντιστρόφως. Η προσομοίωση θα διαρκεί περίπου 1 ώρα ανά 

ζευγάρι. Η άσκηση στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος παρόμοιου με το περιβάλλον 

εργασίας των συμβούλων σταδιοδρομίας προκειμένου να αξιολογηθούν επαρκέστερα οι 

δεξιότητες των συμμετεχόντων στην πράξη [Κατάρτιση που βασίζεται στις δεξιότητες 

(Competency-based training)]. Η προσομοίωση θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή της 

εκπαιδευτικής ενότητας. 

 
Αυτοαξιολόγηση 

 

• Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης το οποίο περιέχει ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και ανοιχτές ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων πριν και μετά την κατάρτιση στην εκπαιδευτική ενότητα. 

Πριν την έναρξη της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο 

για να γίνεται η αρχική εκτίμηση των δεξιοτήτων τους. Μετά το πέρας της κατάρτισης και 

μέχρι τη φάση της τελικής αξιολόγησης θα συμπληρώνουν το ίδιο ερωτηματολόγιο με 

σκοπό να αξιολογήσουν τις αλλαγές που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 

τους στο πρόγραμμα κατάρτισης. 
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1. Σχετικά με τη θεματική ενότητα 

Η ενότητα «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε σχέση με την αγορά εργασίας» είναι 

σχεδιασμένη για ειδικούς του επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλους επαγγελματίες οι 

οποίοι, ηθελημένα ή αθέλητα, εμπλέκονται σε καταστάσεις οι οποίες απαιτούν από αυτούς να 

παρέχουν συμβουλές για θέματα σταδιοδρομίας, εφόσον διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται στον Οδηγό Διαδικασίας Πιστοποίησης του έργου INNO-CAREER. Τέτοιοι 

επαγγελματίες μπορεί να είναι καθηγητές, σύμβουλοι, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, 

διαχειριστές προγραμμάτων κατάρτισης, το προσωπικό σε ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

που ασχολείται με την παροχή πληροφοριών και το μάρκετινγκ, κ.λπ. Η ενότητα αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη και την υποστήριξη όσον αφορά σε δεξιότητες που σχετίζονται με την 

καθοδήγηση και τη δόμηση μιας διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού με πελάτες οι 

οποίοι αναζητούν μια θέση εργασίας ή αλλαγή σταδιοδρομίας. Κατά κύριο λόγο, η ενότητα 

ασχολείται με την προσέγγιση της «εστίασης στη λύση» για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό (solution-focused career guidance approach) η οποία μπορεί, για πολλούς 

πελάτες, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της ανάπτυξης ενός 

εξατομικευμένου σχεδίου σταδιοδρομίας. Επιπλέον, ο ειδικός του επαγγελματικού 

προσανατολισμού θα μάθει πώς να εργάζεται αποτελεσματικά με τη βοήθεια πληροφόρησης 

σχετικά με την αγορά εργασίας και με περαιτέρω ευκαιρίες εκπαίδευσης. 

 

Η ενότητα χωρίζεται σε διάφορα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο τοποθετεί την ενότητα στο 

πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα επόμενα έξι κεφάλαια (2-7) περιγράφουν 

τη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και τα στάδιά της. Το όγδοο κεφάλαιο 

αναφέρεται στο ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνεται η συμβουλευτική παρέμβαση 

επαγγελματικού προσανατολισμού ανάλογα με τα διάφορα στάδια βίωσης της απώλειας θέσης 

εργασίας από το συμβουλευόμενο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το να βιώνει κανείς την 

ανεργία συμπεριλαμβάνεται στους παράγοντες εκείνους οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα 

της  διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού. Το ένατο κεφάλαιο καθορίζει τις 

απαιτήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας. Στα τελευταία κεφάλαια αναφέρονται η 

βιβλιογραφία που συστήνεται προς μελέτη (10) και οι βιβλιογραφικές πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν (11). 

 

Στο τέλος των πρώτων οκτώ κεφαλαίων υπάρχουν τμήματα με εργασίες για μελέτη και 

ανασκόπηση. Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να τις ολοκληρώσουν έτσι ώστε να νιώθουν 

σίγουροι ότι κατανοούν το περιεχόμενο του κεφαλαίου ή/και άλλα συναφή θέματα. Οι 

περισσότερες από τις ολοκληρωμένες εργασίες δεν χρειάζεται να αποσταλούν στον εκπαιδευτή 
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της ενότητας. Εξαίρεση αποτελούν οι υποχρεωτικές ασκήσεις .  Η επιτυχής ολοκλήρωση και 

υποβολή τους στον εκπαιδευτή της ενότητας είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση όλου 

του προγράμματος. 

 

Η ενότητα «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε σχέση με την αγορά εργασίας» δεν μπορεί σε 

καμία περίπτωση να εκληφθεί ως εξειδικευμένο πρόγραμμα στον τομέα της συμβουλευτικής 

ψυχολογίας ή ως πρόγραμμα κατάρτισης στις κοινωνικές δεξιότητες (κάτι το οποίο, φυσικά, 

ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού χρειάζεται να έχει ήδη παρακολουθήσει). 

Τίτλοι  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποτελούν προϋπόθεση για την παρακολούθηση της 

ενότητας. 

 

 

2. Μαθησιακά αποτελέσματα 

Όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία την ενότητα θα είναι σε θέση να: 

- διαρθρώνουν τη διαδικασία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε 

στάδια και συγκεκριμένα βήματα 

- χρησιμοποιούν στην πράξη την προσέγγιση της εστίασης στη λύση στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό 

- συνεργάζονται με τους πελάτες για την ανάπτυξη ενός σχεδίου σταδιοδρομίας και να 

υποστηρίζουν τον πελάτη κατά την εφαρμογή του 

- υποστηρίζουν τους πελάτες τους αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση καταστάσεων που 

σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους και τους βοηθούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

διαχείρισης σταδιοδρομίας (ΔΔΣ) 

- καθοδηγούν τους πελάτες ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ζωή και τη 

σταδιοδρομία τους 

- συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και περαιτέρω ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και καθοδηγούν τους πελάτες έτσι ώστε να μπορούν να αναζητήσουν και 

να εργαστούν με αυτές τις πληροφορίες ανεξάρτητα. 
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3. Περιεχόμενο θεματικής ενότητας 

1 Εισαγωγή – Συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε σχέση με την αγορά εργασίας 

Περίληψη του κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο παρουσιάζει τους κύριους ορισμούς της Συ.Ε.Π. 

 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί του επαγγελματικού προσανατολισμού. Σύμφωνα με την Έκθεση 

του ΟΟΣΑ για τις πολιτικές επαγγελματικού προσανατολισμού, ο συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας ορίζεται ως «το σύνολο των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που 

προορίζονται να βοηθήσουν άτομα κάθε ηλικίας και σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής τους να 

λαμβάνουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να διαχειρίζονται τη 

σταδιοδρομία τους» (ΟΟΣΑ, 2004). 

 

Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνεται επίσης η παροχή πληροφόρησης στους πελάτες σχετικά με 

την αγορά εργασίας και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Ο συμβουλευτική σταδιοδρομίας βοηθά 

τα άτομα να εντοπίζουν και να αποσαφηνίζουν τους στόχους και τις επιθυμίες τους, να 

συνειδητοποιούν τα ενδιαφέροντά τους, τις προσωπικές ιδιότητες, τις ανάγκες, τις δυνατότητες 

και τις αδυναμίες τους (αυτογνωσία), καθώς και να κατανοούν τις ικανότητες και τις δεξιότητές 

τους έτσι ώστε να τις ταιριάζουν με ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης. 

 

Στην ουσία, ο επαγγελματικός προγραμματισμός είναι το μόνο προληπτικό και πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για να βοηθηθούν οι πελάτες στην εξεύρεση 

εργασίας.1 Πάνω απ' όλα, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σώμα δραστηριοτήτων βάσει του οποίου 

ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθά τους πελάτες, μέσω διαλόγου, 

ψυχομετρικών δοκιμασιών κ.ά. να κατανοήσουν την κατάστασή τους, να αναπτύξουν όραμα 

για τη σταδιοδρομία και την προσωπική τους ζωή και να σκεφτούν τρόπους για να 

πραγματοποιήσουν το όραμα αυτό. 

 

Ο συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποτελεί μια μορφή υποστήριξης, διαχείρισης, 

κινητοποίησης και διεύρυνσης των δεξιοτήτων. Είναι ένα ενεργητικό εργαλείο με προληπτική 

δράση καθώς ενδυναμώνει τους πελάτες και τους ενισχύει στην προσπάθειά τους να ασκήσουν 

                                                        
1  Στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ο επαγγελματικός προγραμματισμός αποτελεί εργαλείο των ενεργών 

πολιτικών για την αγορά εργασίας οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης 

στην αγορά εργασίας και στην επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού απασχόλησης.  
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επιρροή στη ζωή τους σχετικά με θέματα απασχόλησης. Επιπλέον, ο συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας παίζει σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο. Αναπτύσσει στους πελάτες ικανότητες 

αυτο-αξιολόγησης και αυτογνωσίας και παράλληλα, ενισχύει τις δεξιότητες διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας τους. 

Ο συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι ένα από τα πολλά είδη συμβουλευτικής και, όπως όλες 

οι άλλες προσεγγίσεις συμβουλευτικής, λαμβάνει τη μορφή διαλόγου μεταξύ του συμβούλου 

επαγγελματικού προσανατολισμού και του πελάτη. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας καθοδηγεί τον 

πελάτη ώστε να λάβει μια ενεργή και δημιουργική προσέγγιση όσον αφορά στην κατάσταση 

της ζωής του και να αναλάβει την ευθύνη των αποφάσεών του. Η διαδικασία καθοδήγησης 

χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ του επαγγελματία και του πελάτη, ενώ ο 

σύμβουλος σέβεται τις επιλογές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τον πελάτη. 

 

Ερωτήσεις 

και ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση(1)  

 

1) Γράψτε τουλάχιστον πέντε ορισμούς του επαγγελματικού 

προσανατολισμού, όπως αναφέρονται σε δημοσιεύματα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής. Κατάρτισης (CEDEFOP), κ.λπ. και προβληματιστείτε 

σχετικά με τις διαφορές. Μελετήστε κυρίως τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Μνημόνιο για τη Δια Βίου Μάθηση του 1999 

 Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004): 

Ενίσχυση πολιτικών, συστημάτων και πρακτικών στον τομέα της 

Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 

 Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008): 

Καλύτερη ένταξη του Δια Βίου Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στις στρατηγικές δια βίου εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

 Γλωσσάρι Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικής για τον Δια Βίου 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ELGPN)  

   

 

2 Η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού 

Περίληψη του κεφαλαίου 
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Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού, τα στάδιά της 

και τα σχετικά θέματα που εξετάζονται. Επιπλέον, παρουσιάζει και συγκρίνει δύο βασικές 

προσεγγίσεις για την πράξη του επαγγελματικού προσανατολισμού: την παραδοσιακή, 

προσανατολισμένη στο πρόβλημα, διαδικασία και την προσέγγιση της εστίασης στη λύση. 

 

Το σημείο εκκίνησης κάθε διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού συμπίπτει με τη 

στιγμή κατά την οποία ο πελάτης αντιλαμβάνεται την ανάγκη βοήθειας και στρέφεται προς τον 

σύμβουλο με ένα αίτημα του τύπου «χρειάζομαι συμβουλές ...», «Χρειάζομαι βοήθεια ...». Το 

αίτημα αυτό δεν είναι δεσμευτικό έως ότου υπάρξει αμοιβαία συμφωνία κατόπιν επικοινωνίας 

και αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού και του πελάτη 

(ή της ομάδας πελατών). Αυτή η επικοινωνία και αλληλεπίδραση αποτελεί τον πυρήνα της 

διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού και επικεντρώνεται κυρίως στα ζητήματα που 

εγείρει ο πελάτης. Μέσα από μια σταδιακή διαδικασία επικοινωνίας εντοπίζονται οι ανάγκες 

του πελάτη και προτείνονται τρόποι για την ικανοποίησή τους (βλ. Σχήμα 1). 

 

Μέσα από την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ επαγγελματία και πελάτη 

σφυρηλατείται μια συμβουλευτική σχέση η οποία στη συνέχεια επηρεάζει τη διαδικασία της 

επαγγελματικής καθοδήγησης.  Και οι δύο παίκτες στη διαδικασία αναπτύσσουν μια εικόνα ο 

ένας για τον άλλο. Αν και ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού αναμένεται να έχει 

αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία η οποία συνοδεύεται από ειδική εκπαίδευση, πολλοί 

πελάτες, όταν αντιμετωπίζουν κάποιον ειδικό επαγγελματικού προσανατολισμού, βιώνουν 

δυσάρεστα συναισθήματα, ιδιαίτερα εάν έχει προηγηθεί απώλεια της εργασίας. Ο ρόλος του 

επαγγελματία συνίσταται στο να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό και να δημιουργηθεί κλίμα 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ένα ασφαλές περιβάλλον που ευνοεί τη συνεργασία (Svoboda, 

2012). 

 

Επιθυμία του 
πελάτη να 

αντιμετωπίσει 
την κατάσταση 

Αίτημα βοήθειας 
καθοδήγησης => 

παραγγελία 
υπηρεσιών 

καθοδήγησης 

Μη 
δεσμευτική 

διαβούλευση 

Διαπραγμάτευση 
συμφωνίας βάσει 
αναγκών πελάτη 

Συμφωνία – 
Ικανοποίηση 

αναγκών 
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Σχήμα 1. Διάγραμμα διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 

Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού καθοδηγούν τους πελάτες καθ’ όλη τη 

διαδικασία, παρέχοντάς τους συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση. Επιδιώκουν να 

τους παρακινήσουν προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο ώστε να αναλάβουν οι ίδιοι 

την ευθύνη για τη σημερινή τους κατάσταση και για την επιλογή μιας λύσης. Με τη βοήθεια 

πολλών μεθόδων και εργαλείων (συνέντευξη συμβουλευτικής, ψυχομετρικά τεστς, κλπ.) 

συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τις περιστάσεις που αφορούν τον πελάτη και 

παρουσιάζουν διάφορα θέματα προς εξέταση με σκοπό την εξεύρεση πιθανής λύσης. Ο 

σύμβουλος, δηλαδή, «βοηθά τον πελάτη να βοηθήσει τον εαυτό του». Μαζί οι δύο πλευρές 

συζητούν διάφορα θέματα και αξιολογούν ό, τι είναι απαραίτητο να σχεδιάσουν και να 

πράξουν. Μαζί αξιολογούν διάφορες επιλογές ως προς το ποια είναι τα οφέλη που 

προσφέρουν στον πελάτη και επίσης εξετάζουν τις αλλαγές που συνεπάγεται κάθε επιλογή. 

 

Από την άποψη του πελάτη, η διαδικασία καθοδήγησης καθορίζεται από τέσσερις βασικούς 

τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων που αφορούν τη σημερινή του κατάσταση: 

Ποιος είμαι;  Πού κατευθύνομαι;  Πώς μπορώ να φτάσω στο στόχο μου;  Τι πρέπει να κάνω 

ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος;  (βλ. Σχήμα 2). 

 

Οι τέσσερις αυτοί τομείς οι οποίοι καθορίζουν την κατεύθυνση για τη διαδικασία καθοδήγησης 

και σκιαγραφούν τα στάδια, τα βήματα και τις διαδικασίες της έχουν περιγραφεί από τους Law 

και Watts (1997, 2003) ως DOTS. Έχουν να κάνουν με τις έννοιες της αυτογνωσίας, της 

επίγνωσης των ευκαιριών, της εκμάθησης λήψης αποφάσεων και της εκμάθησης όσον αφορά 

στις μεταβάσεις. 
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Σχήμα 2. Η διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως την αντιλαμβάνεται ο 
πελάτης. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία όσον αφορά στις επιμέρους φάσεις και τα στάδια της διαδικασίας 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτό αντικατοπτρίζει τη διαφορετική φύση των 

προβλημάτων και καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες όσον αφορά στην 

πολυπλοκότητα και το μέγεθος τους, καθώς και τον διαφορετικό βαθμό ετοιμότητάς τους ως 

προς την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων και καταστάσεων. Η ακολουθία και η έκταση 

των συγκεκριμένων σταδίων και βημάτων προσαρμόζονται σε αυτές τις μεταβλητές με ευέλικτο 

τρόπο. Για παράδειγμα, λαμβάνεται υπόψη το αν ο πελάτης γνωρίζει επακριβώς τι αναζητά ή 

αν δεν έχει ξεκάθαρη άποψη σχετικά με αυτό, εάν χρειάζεται μόνο μία πληροφορία ή 

ολοκληρωμένη υποστήριξη στην προσπάθειά του για την εύρεση απασχόλησης (Mohaupt, 

2008). Η ακολουθία των σταδίων και βημάτων στη διαδικασία καθοδήγησης είναι κάτι που 

εξαρτάται αποκλειστικά από τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού να αποφασίσει, 

με βάση την εκτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων της κατάστασης και του γενικού πλαισίου 

του πελάτη. 

 

Ο τρόπος εφαρμογής της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί επίσης να 

διαφοροποιείται. Η εστίαση μπορεί να αφορά κατά κύριο λόγο το πρόβλημα ή τη λύση. Και οι 

δύο προσεγγίσεις οδηγούν στον εντοπισμό αναγκών, αν και οι διαδρομές που ακολουθούνται 
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για να επιτευχθεί αυτό διαφέρουν. Κάθε προσέγγιση έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά της. 

 

Η εστιασμένη στο πρόβλημα προσέγγιση είναι πιο συνηθισμένη και «παραδοσιακή». Ιδιαίτερη 

προσοχή δίδεται στην τρέχουσα κατάσταση του πελάτη, ενώ αναζητούνται και οι αιτίες της 

κατάστασης αυτής. Ο σύμβουλος και ο πελάτης από κοινού χαρτογραφούν και περιγράφουν 

την προβληματική κατάσταση, καθώς και τα εμπόδια που συνεπάγεται η αλλαγή της. Με βάση 

την ανάλυση αυτή του προβλήματος και των αιτίων του, εξακριβώνονται οι ανάγκες του πελάτη 

και προτείνονται διάφοροι τρόποι ικανοποίησής τους. Μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης 

είναι η συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων και ο χρονοβόρος εντοπισμός των αναγκών (Σχήμα 

3). 

 

Σχήμα 3. Διάγραμμα για την παραδοσιακή, εστιασμένη στο πρόβλημα, διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 

 

Η εστιασμένη στη λύση προσέγγιση καθοδήγησης αντλεί από το όραμα του πελάτη σχετικά με 

τη μελλοντική του σταδιοδρομία, διερευνά δυνατότητες και εμπόδια και επιδιώκει τον 

σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής πορείας προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Στο πλαίσιο 

της προσέγγισης αυτής καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να εντοπιστεί το πού κατευθύνεται 

ο πελάτης και πού θέλει να βρεθεί σε διάστημα κάποιων μηνών. Οι συζητήσεις μεταξύ του 

πελάτη και του συμβούλου εστιάζονται στο εάν το όραμα του πελάτη -δηλαδή η επιθυμητή 

κατάσταση- είναι ρεαλιστικό, πως αντιστοιχεί με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του 
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πελάτη και, επίσης, πώς σχετίζεται με την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και τους πόρους που 

διαθέτει ο πελάτης (Zatloukal, 2011). Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί, 

στην ουσία, να κατευθύνει τη διαδικασία προσανατολισμού χωρίς λεπτομερή γνώση όλων των 

στοιχείων της τρέχουσας κατάστασης του πελάτη και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. 

 

Ο Zatloukal και συνεργάτες του (2011) υποστηρίζουν ότι για να ικανοποιήσουμε μια ανάγκη 

δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε λεπτομερή στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης δεδομένου ότι η 

λύση και η τρέχουσα κατάσταση είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Αναφέρεται στη μεταφορά 

του Shazer ότι η λύση συνήθως δεν πηγάζει από την τρέχουσα κατάσταση. Πρέπει να είναι «το 

κλειδί» για την κατάσταση (De Shazer, 2011). 

 

Ο πελάτης στέκεται μπροστά σε μια νοητή κλειδωμένη πόρτα, πίσω από την οποία τον/την 

περιμένει μια ευτυχισμένη ζωή. Δεν υπάρχει ανάγκη να εξετάσει λεπτομερώς την κλειδαριά, 

ούτε την πόρτα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βρει τη λύση του πως να ανοίξει την πόρτα. Η 

καλύτερη λύση είναι να βρει το κλειδί που ταιριάζει στην κλειδαριά. Η κλειδωμένη πόρτα είναι 

το πρόβλημα, το κλειδί είναι η λύση.2 

 

Η προσέγγιση της εστίασης στη λύση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό (Zatloukal, 

2011) μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε στάδια που περιγράφονται στα ακόλουθα κεφάλαια 3-8 

(βλ. Σχήμα 4): 

- Ξεκίνημα διαδικασίας και δημιουργία επαφής: Ο πελάτης έρχεται για να ζητήσει 

συμβουλευτική υποστήριξη / να αιτηθεί υπηρεσίες καθοδήγησης, ενώ ο σύμβουλος 

επαγγελματικού προσανατολισμού κρίνει εάν θα αποδεχθεί το αίτημα και μαζί 

διαπραγματεύονται τους όρους του. 

- Κατάρτιση συμβολαίου πελάτη - συμβούλου: Ο σύμβουλος επαγγελματικού 

προσανατολισμού και ο πελάτης προσδιορίζουν από κοινού την επιθυμητή κατάσταση 

του πελάτη (το όραμα του πού θέλει να είναι ο πελάτης αφού ολοκληρωθεί η 

διαδικασία καθοδήγησης), τη ρεαλιστικότητα αυτού του οράματος όσον αφορά την 

αγορά εργασίας, την ευκολία επίτευξης του οράματος, τις ανάγκες του πελάτη και τους 

τρόπους ικανοποίησής τους.  Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η θέσπιση των 

προδιαγραφών του συμβολαίου. 

                                                        
2  Μεταφορά της σύντομης περιγραφής του de Shazer σχετικά με το υπόβαθρο της σύντομης εστιασμένης στη 

λύση θεραπείας. 
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- Σχεδιασμός πλάνου: Με βάση τα συμφωνηθέντα στο συμβόλαιο, ο σύμβουλος και ο 

πελάτης συντάσσουν χρονοδιάγραμμα για την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

- Υλοποίηση του πλάνου: Η υλοποίηση του πλάνου αποτελεί, ολοκληρωτικά, ευθύνη του 

πελάτη, ενώ ο σύμβουλος αναλαμβάνει τον ρόλο που συμφωνήθηκε με τον πελάτη 

(καμία ή πλήρης υποστήριξη και καθοδήγηση). 

- Επανεξέταση της διαδικασίας υλοποίησης του πλάνου και θέσπιση περαιτέρω σταδίων: 

αν αυτό αποτελεί μέρος του συμβολαίου, ο πελάτης παρέχει ανατροφοδότηση στο 

σύμβουλο για τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, τα εμπόδια και τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισε στην εφαρμογή του πλάνου. 

Τα προαναφερθέντα στάδια της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού και η 

ακολουθία τους δίδονται μόνο ενημερωτικά και για διδακτικούς σκοπούς. Συχνά, η κατάσταση 

και οι ανάγκες του πελάτη απαιτούν ορισμένα στάδια να γίνονται επανειλημμένως, ή 

ορισμένες δραστηριότητες να μην υλοποιούνται καθώς δεν σχετίζονται με τη διαδικασία. Η 

διαδικασία καθοδήγησης ολοκληρώνεται, σε μια ιδανική περίπτωση, όταν ο πελάτης αποκτά 

κάποια ιδέα για το πως να αντιμετωπίζει την κατάστασή του (Král, 2007). Ωστόσο, στις 

περιπτώσεις που η συμβουλευτική σταδιοδρομίας δεν παρέχεται υποχρεωτικά, η διαδικασία 

μπορεί να διακοπεί από τον πελάτη σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς να φτάσει στον επιθυμητό 

στόχο. Ο σύμβουλος σέβεται οποιαδήποτε απόφαση για τερματισμό της συνεργασίας από την 

πλευρά του πελάτη. Η διάρκεια της διαδικασίας καθοδήγησης εξαρτάται πλήρως από την 

ατομική κατάσταση - τις ανάγκες, τους πόρους και τις ικανότητες του πελάτη όπως επίσης, το 

διαθέσιμο χρόνο του συμβούλου. 

  

Στάδια 
διαδικασίας 

καθοδήγησης 

Στάδια 
κατάρτισης 
συμβολαίου 
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Σχήμα 3. Διάγραμμα της εστιασμένης στη λύση διαδικασίας επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις: 

 Διασύνδεση σταδίων και βημάτων 

 Μετάβαση σε διατύπωση αιτήματος 

 Επαναπροσδιορισμός συμβολαίου. 

 

Ερωτήσεις 

και ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση (2)  

 

       
 

2) Υποχρεωτική άσκηση 

Πάρτε το αρχείο ενός από τους πελάτες σας. (Αν δεν εργάζεστε ακόμη 

ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, ένας φίλος σας 

μπορεί να παίξει το ρόλο του πελάτη). Κατόπιν ανατρέξτε νοερά στη 

διαδικασία και τα βήματα που κάνατε. Αναλογιστείτε τι ήταν στο 

επίκεντρο της προσοχής σας. Εστιάσατε στα προβλήματα της 

τρέχουσας κατάστασης του πελάτη ή στη λύση τους; Περιγράψτε τα 

βήματα που ακολουθήσατε κατά τη συμβουλευτική διαδικασία. 

3) Προσπαθήστε να διατυπώσετε τη βασική διαφορά ανάμεσα στην 

εστιασμένη στο πρόβλημα και την εστιασμένη στη λύση προσέγγιση 

για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Ποια από τις δύο σας 

ταιριάζει περισσότερο και γιατί; 

4) Αναζητήστε στη βιβλιογραφία έναν ευρύτερο ορισμό των DOTS και 

συγκρίνετέ τον με το Σχήμα 2. Καταγράψτε πρόσθετα ερωτήματα 

που σχετίζονται με τις διάφορες κατηγορίες και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη συνεργασία με τον πελάτη. 
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3 Η τρέχουσα κατάσταση του πελάτη και οι ανάγκες επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

Περίληψη του κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με το εισαγωγικό στάδιο της διαδικασίας επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Αυτό περιλαμβάνει την πρώτη συνάντηση μεταξύ του πελάτη και του 

συμβούλου και την κοινή τους συζήτηση σχετικά με την αμοιβαία συνεργασία (το συμβόλαιο). 

 

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού περιγράφει 

την προσφορά υπηρεσιών όσον αφορά το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα και, ενδεχομένως, 

τη συχνότητα των συνεδριών. Συζητά με τον πελάτη την κατάσταση την οποία ο πελάτης θέλει 

να επιλύσει. Συγκεκριμενοποιείται το αίτημα για την υπηρεσία καθοδήγησης.3 Ανάλογα με τη 

φύση και την πολυπλοκότητα της κατάστασης του πελάτη και το σχετικό πλαίσιο, το συμβόλαιο 

μπορεί να συμφωνηθεί ομαλά και να μην χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί, ή μπορεί ο 

προσδιορισμός των αναγκών να είναι πολύπλοκος και, στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο 

πρέπει να αναθεωρείται και να εξειδικεύεται περαιτέρω σε συνεχή βάση. 

 

Εάν ο πελάτης έρχεται στον σύμβουλο από θέση ατόμου που αναζητά εργασία, μία από τις 

διοικητικές διαδικασίες είναι η ενημέρωση του πελάτη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το καθεστώς του ατόμου που αναζητά εργασία. Το συμβόλαιο στην 

περίπτωση αυτή μπορεί να υπόκειται στη νομοθεσία περί απασχόλησης ως αίτημα μεσιτείας 

για την εξεύρεση εργασίας. Τέτοια συμβόλαια - στα οποία η παροχή συμβουλευτικής είναι 

υποχρεωτική - μπορεί να διαφέρουν από την άποψη της μορφής, του περιεχομένου, του 

βαθμού λεπτομέρειας και του χρονοδιαγράμματος. 

 

Ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του πελάτη, ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο 

πελάτης κατανοεί τον σκοπό, τις διαδικασίες και την υλοποίηση της διαδικασίας καθοδήγησης 

που προσφέρεται και ότι έχει ως κίνητρο να εργαστεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης 

του. 

                                                        
3
  Το αίτημα αυτό ονομάζεται συμβόλαιο. Το συμβόλαιο είναι ο από κοινού διατυπωμένος στόχος της 

συνεργασίας μεταξύ του πελάτη και του συμβούλου. Σκοπός του είναι ο συντονισμός των πόρων του πελάτη με 

εκείνους του συμβούλου και, με βάση τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, η κατάρτιση ενός εφικτού σχεδίου 

εργασίας. Βασικό στάδιο, ως εκ τούτου, είναι η κατάρτιση του συμβολαίου. Το  στάδιο αυτό αφορά τον 

εντοπισμό του προβλήματος, τον προσδιορισμό των αναγκών και την εξεύρεση τρόπων ικανοποίησής τους. 
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Το συμβόλαιο μεταξύ του πελάτη και του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού 

καλύπτει συνήθως τρία κύρια θέματα (απασχόληση, εκπαίδευση / κατάρτιση, 

επιχειρηματικότητα / αυτοαπασχόληση) ή συνδυασμό αυτών, και μπορεί να στοχεύει 

(Maříková, 2013): 

- στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων μελλοντικής απασχόλησης 

- στην υποστήριξη για την επιστροφή στην απασχόληση 

- στη βελτίωση της αυτογνωσίας του πελάτη όσον αφορά τις ικανότητες και τα 

χαρακτηριστικά του, τις δυνατότητες και τις προκλήσεις, την κλίση προς ένα 

συγκεκριμένο επάγγελμα, τις δυνατότητες αξιοποίησης των ενδιαφερόντων και των 

δεξιοτήτων στη μελλοντική του σταδιοδρομία 

- στην ενίσχυση των προσόντων του πελάτη 

- στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και την ενθάρρυνση του πελάτη για την εξασφάλιση 

απασχόλησης 

- στην ενίσχυση των ικανοτήτων για ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων σε θέματα 

σταδιοδρομίας και την ανάπτυξη αισθήματος προσωπικής αποτελεσματικότητας 

- στην άρση των κοινωνικών εμποδίων για την απασχόληση 

κ.λπ. 

 

Ερωτήσεις 

και ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση(3) 

 

5) Φανταστείτε μια κατάσταση όπου ένας νέος πελάτης μπαίνει στο 

γραφείο σας. Ποια λόγια θα χρησιμοποιήσετε για να: 

a. τον/την υποδεχθείτε 

b. του προσφέρετε κάθισμα 

c. του εξηγήσετε τι μπορεί να αναμένει από εσάς 

d. του πείτε τι αναμένετε από αυτόν/ήν; 

6) Υποχρεωτική άσκηση 

Περιγράψτε εν συντομία ποια τεχνική ή μέθοδο πρόκειται να 

χρησιμοποιήσετε προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ο πελάτης έχει 

κατανοήσει τον σκοπό, τις διαδικασίες και την υλοποίηση της 

διαδικασίας καθοδήγησης που του προσφέρετε και ότι έχει 

κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσει την κατάστασή του. 
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4 Προσδιορισμός της επιθυμητής μελλοντικής σταδιοδρομίας του πελάτη 

Περίληψη του κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει το στάδιο της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού, 

κατά το οποίο ο σύμβουλος καθοδηγεί τον πελάτη για να αναπτύξει έναν ρεαλιστικό στόχο 

σταδιοδρομίας και να εντοπίσει τις ανάγκες, η ικανοποίηση των οποίων οδηγεί σε αυτόν τον 

στόχο. 

 

Στο πλαίσιο της παραδοσιακής, εστιασμένης στο πρόβλημα προσέγγισης για τον σχεδιασμό της 

μελλοντικής σταδιοδρομίας του πελάτη, έμφαση δίδεται στην εξακρίβωση λεπτομερών 

πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του πελάτη και τις αιτίες των δυσκολιών του. 

Η εστιασμένη στη λύση προσέγγιση ασχολείται, επίσης, με την τωρινή κατάσταση, όμως το 

περιεχόμενο και η πρόθεση είναι διαφορετικά. Ο πελάτης αναμένεται να διευκρινίσει, με τη 

βοήθεια του συμβούλου, τι περιμένει από το μέλλον, πώς βλέπει τη σταδιοδρομία του - τι 

θέλει να είναι, τι θέλει να γίνει, τι απασχόληση ή κατάσταση φιλοδοξεί να επιτύχει, τι αλλαγές 

προγραμματίζει στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Ο σύμβουλος βοηθά τον πελάτη να 

οριοθετήσει το όραμά του για αλλαγή και επιδιώκει να τον καθοδηγήσει στον καθορισμό του 

στόχου της σταδιοδρομίας. Ο στόχος της σταδιοδρομίας δεν πρέπει να είναι γενικός και 

ανέφικτος. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος, ρεαλιστικός, μετρήσιμος και εφικτός 

μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.  Ο στόχος που οδηγεί σε αλλαγές στην τρέχουσα 

κατάσταση του πελάτη ονομάζεται επιθυμητή κατάσταση. 

 

Στο πλαίσιο της εστιασμένης στη λύση προσέγγισης, η γνώση της τρέχουσας/αρχικής 

κατάστασης χρησιμοποιείται ώστε ο πελάτης να κατανοήσει πού βρίσκεται τη δεδομένη 

στιγμή, ποιοι πόροι είναι στη διάθεσή του για να φτάσει στον στόχο και τι του λείπει το οποίο 

παρεμποδίζει την πορεία προς τον στόχο. Στους πόρους αυτούς περιλαμβάνονται τόσο 

προσωπικοί (χρόνος, οικονομικά μέσα, ταλέντο) όσο και η κοινωνική υποστήριξη (δηλαδή ποιος 

μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη στην επίτευξη του επιθυμητού οράματος από τον περίγυρό του 

ή στο πλαίσιο της οικογένειας). Οι πελάτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τυχόν περιορισμούς 

που θέτουν εμπόδια στην επίτευξη του στόχου τους, ή να επανεξετάσουν τους εν λόγω 

περιορισμούς (για παράδειγμα, εγκαταλείποντας το μακροχρόνιο όραμα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε ένα δυσοίωνο πεδίο στο οποίο σπούδασαν και να εστιάσουν σε ένα 

διαφορετικό επαγγελματικό τομέα). Αυτό που λείπει από τον πελάτη και αυτό που πρέπει να 

παρακολουθήσει, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και η επιθυμητή κατάσταση ονομάζεται 

ανάγκη. Η διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών συνίσταται, στη συνέχεια, σε μια σειρά από 
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«βήματα» που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή κατάσταση 

(βλέπε Σχήμα 5) (Mohaupt, 2008). 

 

Οι άνεργοι μπορεί να έχουν διάφορες ανάγκες σταδιοδρομίας. Μερικές από αυτές ενδέχεται 

να αποτελούνται από άλλες υπο-ανάγκες που αλληλοσυνδέονται και αλληλεξαρτώνται. 

Μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή επιθυμιών που έχουν εκφραστεί (ανακοινωθεί) ή των μη 

εκδηλωμένων επιθυμιών, προσδοκιών και πόθων. Ωστόσο, μπορεί επίσης να υπάρχει μια 

τυπική ανάγκη (η οποία καθορίζεται από συγκεκριμένο πρότυπο: εάν ο πελάτης επιτύχει αυτό 

το πρότυπο, θεωρείται φορέας ανάγκης) ή συγκριτική ανάγκη (όταν ένας πελάτης με παρόμοια 

χαρακτηριστικά ή σε παρόμοια κατάσταση δικαιούται τη δεδομένη υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή 

θα μπορούσε/έπρεπε να παρέχεται και στον πελάτη αυτόν) (Bradshaw, 2011). 

 

Σχήμα 4: Διάγραμμα αναγνώρισης αναγκών (Gupta, 2011) 

 
 

Καμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες αναγκών δεν είναι απολύτως αντικειμενική, καθώς 

ο πελάτης μπορεί να βιώνει και να εκφράζει δυσανάλογες ευχές, προσδοκίες και «θέλω» (π.χ. 

υπερβολικές/μη ρεαλιστικές ή πολύ μικρές/μέτριες). Επιπλέον, αυτό που δίνεται από μια 

Σημερινή 

κατάσταση 

Επιθυμητή 

κατάσταση 

Ανάγκη 

Ποιος είμαι; Τι είμαι;  

Ποιες είναι οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες, οι ικανότητες, τα 

κίνητρα, οι στόχοι και τα 

συμφέροντά μου; Τι κάνω; Τι 

μπορώ να κάνω; Πώς ζω; 

Ποιος και τι θέλω να 

γίνω;  

Τι θέλω να μάθω να 

κάνω; 

Τι θέλω να κάνω;  

Πού, για ποιον και για 

πόσα θα ήθελα να 

εργάζομαι; Τι χρειάζομαι 

για να το κάνω; 
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τυπική ανάγκη προς αντιστοίχιση με αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο πελάτης, ή με αυτό που 

άλλοι πελάτες με παρόμοια χαρακτηριστικά λαμβάνουν ως υποστήριξη, δεν είναι αναγκαστικά 

χρήσιμο για την τρέχουσα κατάσταση του πελάτη (Zatloukal, 2011). 

 

Η πορεία προς την αναγνώριση μιας ανάγκης κατά το δυνατόν αντικειμενικής είναι η 

διαπραγμάτευση μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη. Σκοπός της διαπραγμάτευσης είναι 

να περιγραφεί η τρέχουσα κατάσταση με ρεαλιστικό τρόπο, να καθοριστεί η επιθυμητή 

(ιδανική) κατάσταση και να εντοπιστούν οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιούνται 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κατάσταση (Σχήμα 6). Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 

συμφωνηθεί ποιες ανάγκες είναι ρεαλιστικές και ποιες δεν είναι και να συνταχθεί κατάλογος 

αναγκών κατά σειρά σπουδαιότητας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο δυσκολίας για την 

επίτευξή τους, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν. 

 

Κατά τον καθορισμό της επιθυμητής κατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το κοινωνικό 

πλαίσιο, είναι δε σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι η κατάσταση στην οποία φιλοδοξεί ο πελάτης 

να φτάσει είναι εφικτή, δεν είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη σε σχέση με τις τρέχουσες 

ικανότητες και περιορισμούς του πελάτη, το οικογενειακό υπόβαθρο, την κατάσταση στην 

αγορά εργασίας, κ.λπ. (Zatloukal, 2011).Ο πελάτης διαδραματίζει τον κύριο ρόλο σε αυτήν τη 

διαδικασία, ενώ ο σύμβουλος παρέχει άλλες εναλλακτικές λύσεις. Στις διαπραγματεύσεις 

μπορούν να λάβουν μέρος και άλλα άτομα οι απόψεις των οποίων πρέπει να εξεταστούν 

(ιατρός, σύμβουλος επανακατάρτισης, επαγγελματικός ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, 

μέλη της οικογένειας, κ.λπ.). 

 

Το Σχήμα 6 αποτελεί παράδειγμα της ειδικής χρήσης του διαγράμματος στο Σχήμα 5. Πρόκειται 

για μια υποθετική κατάσταση ενός άνεργου άνδρα (πελάτη), ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες 

στην εύρεση εργασίας στον τομέα του. Ο σύμβουλος και ο πελάτης έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες του πελάτη να βρει εργασία θα βελτιώνονταν εάν είχε άδεια 

οδήγησης Γ κατηγορίας, καθώς υπάρχει ζήτηση για τέτοιου είδους οδηγούς στην αγορά 

εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι έχει εντοπιστεί η ανάγκη απόκτησης της εν λόγω άδειας οδήγησης.  

Ακολουθεί διαπραγμάτευση (διάλογος) μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη και εξετάζονται 

τα ακόλουθα ζητήματα: 
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Σχήμα 6. Διάγραμμα προσδιορισμού αναγκών άνεργου πελάτη (Gupta, 2011) 

 

 Θα μπορούσε η απόκτηση άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας να ενισχύσει αποτελεσματικά 

τις προοπτικές του πελάτη να βρει εργασία; 

 Πόσοι άνεργοι οδηγοί με Γ κατηγορία είναι μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία; 

 Υπάρχει στην αγορά εργασίας πραγματική ζήτηση για οδηγούς με άδεια οδήγησης Γ 

κατηγορίας; 

 Έχει ο πελάτης τυχόν περιορισμούς που μπορεί να επηρεάσουν την εύρεση εργασίας; 

 Πόσο κοστίζει η απόκτηση άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας και πώς θα πληρωθεί; 

 Υπάρχει σχολή οδήγησης στην περιοχή και ποιες είναι οι απαιτήσεις της; 

 

Εάν ο πελάτης έχει όραμα για τη μελλοντική του απασχόληση, η διαπραγμάτευση διεξάγεται 

ομαλά και δεν υπάρχει ανάγκη διερεύνησης πληροφοριών που δεν σχετίζονται με τη μετάβαση 

από την τρέχουσα στην επιθυμητή κατάσταση. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει άλλη 

Τρέχουσα κατάσταση 
0 

Επιθυμητή 

κατάσταση 

 

 

Ανάγκη =  

Είμαι άνεργος. Δεν μπορώ 

να βρω εργασία στη θέση 

και το πεδίο που επιθυμώ! 

Θέλω να γίνω 

οδηγός μικρού 

φορτηγού. Θέλω 

σταθερή δουλειά 

και επαφή με 

ανθρώπους. 
Χρειάζομαι άδεια 

οδήγησης Γ 

κατηγορίας.  
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εναλλακτική λύση από την επιστροφή στην παραδοσιακή προσέγγιση καθοδήγησης και την 

εξέταση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 

Συνήθως προσδιορίζονται περισσότερες από μία ανάγκες για τους πελάτες με χαμηλή 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Πολλές από αυτές τις ανάγκες μπορεί να μην εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού. Στην περίπτωση αυτή 

συστήνεται η επαναφορά στην ιεραρχία των αναγκών του Maslow και η εξέταση πρωτίστως 

των D αναγκών (αναγκών ανεπάρκειας), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το γεγονός ότι ο 

πελάτης καθορίζει τις προτεραιότητες και ταξινομεί τις ανάγκες κατά σειρά σπουδαιότητας. Αν 

και οι συγκεκριμένες ανάγκες ανεπάρκειας συνιστούν αρκετά σημαντικά εμπόδια για την 

απασχόληση του πελάτη, δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.. Ο σύμβουλος 

αφήνει την ικανοποίηση των αναγκών αυτών στους αντίστοιχους ειδικούς στους οποίους 

παραπέμπει τον πελάτη ή τους οποίους προτείνει. 

 

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού ο σύμβουλος αναμένεται 

να δώσει μια σχετική εμπεριστατωμένη άποψη των ρεαλιστικών επιλογών (π.χ. 

προσγειώνοντας ομαλά τον πελάτη για να «μην πετάει στα σύννεφα») και να χρησιμοποιεί 

εξειδικευμένες μεθόδους με στόχο την εξέταση των επιθυμιών και προσδοκιών του πελάτη. Για 

παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι ερωτήσεις για το «θαύμα» του τύπου: «Ποιος/α 

θα ήθελα να είμαι ανεξάρτητα από τους πόρους και τους περιορισμούς μου;» «Πόσα χρήματα 

θέλω να κερδίζω;» «Πώς θα πρέπει να είναι το εργασιακό μου περιβάλλον;». Επιπλέον, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες δημιουργικές τεχνικές (σχεδιασμός οράματος, 

σχεδιασμός ιδανικού «εαυτού», καταιγισμός ιδεών για το μέλλον, κ.λπ.) (Mohaupt, 2008).  Ο 

σύμβουλος θα πρέπει να είναι σε θέση να γενικεύει, να εξάγει συμπεράσματα, να 

αντιπαραβάλλει και να συγκρίνει διάφορες πληροφορίες και, το σημαντικότερο, να κατανοεί το 

πλαίσιο της κατάστασης του πελάτη έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει λογική ερμηνεία 

των σημαντικότερων ευρημάτων που αποτελούν τη βάση για περαιτέρω βήματα. 

 

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη «μέθοδος κλιμάκωσης» για να αξιολογηθεί η 

τρέχουσα κατάσταση και να διαπιστωθεί το επίπεδο ενεργοποίησης του πελάτη για αλλαγή. Η 

μέθοδος κλιμάκωσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του έργου με τον 

πελάτη σε συνεχή βάση.  
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Χρησιμοποιώντας κλίμακα από 0-10 (0 = ελάχιστο / 10 = μέγιστο) προσπαθήστε να εκφράσετε 

τα ακόλουθα: 

- Τις πιθανότητές που έχετε για να αλλάξετε την τρέχουσα κατάστασή σας. 

 Την ετοιμότητα ή/και προθυμία σας να συνεργαστείτε με τον σύμβουλο επαγγελματικού 

προσανατολισμού στη συνέχεια της σταδιοδρομίας σας. 

 

Ερωτήσεις 

και ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση(4)  

 

7) Συγκρίνετε τα σχήματα 5 και 6 και βεβαιωθείτε ότι σας είναι σαφείς οι 

ορισμοί: 

a. της τρέχουσας κατάστασης 

b. της επιθυμητής κατάστασης 

c. της ανάγκης. 

8) Αναζητήστε την ιεραρχία αναγκών του Maslow στο διαδίκτυο ή σε 

άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Αντιγράψτε την πυραμίδα σε ένα κενό 

φύλλο χαρτιού χωρίς τους τίτλους των κατηγοριών αναγκών. Στη 

συνέχεια, κλείστε την πηγή από την οποία αντλήσατε την πυραμίδα και 

προσπαθήστε να γράψετε τους τίτλους (επίπεδα) από μνήμης. 

9) Αν και πιθανότατα δεν αντιμετωπίζετε καμία απόφαση σταδιοδρομίας, 

προβληματιστείτε σχετικά με το ποια θα ήταν η επιθυμητή κατάσταση 

στη δική σας σταδιοδρομία, ποια είναι τα εμπόδια μεταξύ της εν λόγω 

κατάστασης και της τρέχουσας κατάστασής σας και ποια ανάγκη 

μπορεί να προσδιοριστεί με βάση αυτό. 

10) Αναφέρετε διάφορες ανάγκες πελατών που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 

του επαγγελματικού προσανατολισμού και επιδιώξτε επαφές με 

ειδικούς η δικαιοδοσία των οποίων καλύπτει τις εν λόγω ανάγκες.  

11) Υποχρεωτική άσκηση 

Συμπληρώστε τα «συννεφάκια» του παρακάτω σχήματος. Συλλογιστείτε 

και καταγράψτε ποια θα ήταν η επιθυμητή κατάσταση στη δική σας 

σταδιοδρομία, ποια είναι τα εμπόδια μεταξύ αυτής της κατάστασης και 

της κατάστασης που βρίσκεστε τώρα και ποιες ανάγκες μπορούν να 

προσδιοριστούν με βάση τη σύγκριση των δύο καταστάσεων 

(διαδραστική) 
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5 Οι ανάγκες επαγγελματικού προσανατολισμού του πελάτη και η ανταπόκριση σε 

αυτές  

Περίληψη του κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με το στάδιο που ακολουθεί το προηγούμενο. Κατά το στάδιο 

αυτό περιγράφονται τα εμπόδια τα οποία δυσκολεύουν τη μετάβαση από την τρέχουσα στην 

επιθυμητή κατάσταση και εντοπίζονται ανάγκες σταδιοδρομίας που χρειάζεται να 

ικανοποιηθούν. Σε αυτό το στάδιο εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης των αναγκών. 

 

Στο προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού εντοπίστηκαν οι 

ανάγκες για την επίτευξη της επιθυμητής κατάστασης. Ο προσδιορισμός των αναγκών είναι η 

βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ικανοποίησης 

των αναγκών. Εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές λύσεις και επιδιώκεται η βέλτιστη. Οι 

σημαντικότερες ανάγκες δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε πρώτες. Προσοχή μπορεί να δίδεται 

πρώτα σε εκείνες τις ανάγκες οι οποίες ικανοποιούνται πιο εύκολα και ενδέχεται να έχουν 

θετική επίδραση στη βίωση της ζωής από τον πελάτη όπως, για παράδειγμα, την ικανότητα να 

αντιμετωπίσει την απώλεια της εργασίας. Σταδιακά, χαράσσεται η πορεία για την αντιμετώπιση 

πιο απαιτητικών αναγκών. Εάν υπάρχει ανάγκη, σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να συμμετέχουν 

και άλλα άτομα (ιατρός, ψυχολόγος, μέλος της οικογένειας, κ.λπ.). 

 

Τωρινή κατάσταση 

Επιθυμητή 

κατάσταση 

 

 

Ανάγκη =  
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Σε πελάτες που παρουσιάζουν ευρύ φάσμα αναγκών συνιστάται, μετά τον προσδιορισμό των 

αναγκών, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας να επαναλαμβάνεται μόνο μετά από αρκετές 

ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο πελάτης αναμένεται να προβληματιστεί 

σχετικά με τις ανάγκες που εντοπίζονται από κοινού με τον σύμβουλο και να σκεφτεί την 

ιεράρχηση τους. Έπειτα, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας κάνει επισκόπηση της σειράς 

ταξινόμησης με την οποία ο πελάτης θέλει ή πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του. Αν ο 

πελάτης αδυνατεί να προτείνει διαδικασία και μέτρα για την ικανοποίηση των αναγκών, το  

έργο μπορεί και πάλι να επαναληφθεί και η ιεράρχηση πραγματοποιείται από κοινού με τον 

σύμβουλο. Όταν επανεκκινούν τη διαδικασία της συμβουλευτικής, ο πελάτης πρέπει να είναι 

ενεργός και ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο 

πελάτης προσυπογράφει τα θέματα και ενστερνίζεται το σκεπτικό των προτάσεων για λύσεις.  

 

Το Σχήμα 7 απεικονίζει, όπως το παράδειγμα 1, τη μεταφορά του Steve de Shazer: Ο πελάτης 

βρίσκεται έξω από μια κλειδωμένη πόρτα και ψάχνει τρόπο για να την ανοίξει. Υπάρχουν τρεις 

λύσεις: να βρει το σωστό κλειδί, να βγάλει την κλειδαριά ή να ανοίξει την πόρτα με μοχλό. 

 

Το παράδειγμα 2 στο Σχήμα 7 δείχνει μια υποθετική κατάσταση ενός πελάτη που αντιμετωπίζει 

απώλεια εργασίας. Ο πελάτης δεν υπήρξε επιτυχής στην προσπάθειά του να βρει μια θέση 

εργασίας στον τομέα του. Ο πελάτης δεν διαθέτει προσόντα για διαφορετικό επάγγελμα, 

εξακολουθεί όμως να έχει κίνητρα για να εργαστεί. Έχει προσδιοριστεί η ανάγκη να αυξήσει ή 

να αλλάξει προσόντα, καθώς και η ανάγκη να ενισχύσει τις δεξιότητες αυτοπαρουσίασης. 

Προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες προτείνεται να καταρτιστεί κατάλογος των 

εργασιακών δραστηριοτήτων που έχει διεξαγάγει ο πελάτης μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών θέσεων εργασίας και της εργασίας που 

αποτελεί μέρος του ελεύθερου χρόνου του, καθώς και των οικοκυρικών δραστηριοτήτων. Με 

βάση αυτά συντάσσεται κατάλογος ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ο πελάτης τόσο εντός όσο 

και εκτός εργασίας, και προτείνονται επαγγέλματα (θέσεις εργασίας) όπου θα μπορούσε να 

γίνει χρήση των συγκεκριμένων ικανοτήτων. Επιπλέον, σχεδιάζεται κατάλογος των ικανοτήτων 

που δεν διαθέτει για επιλεγμένα επαγγέλματα, λαμβάνοντας υπόψη όλη τη σχετική 

ενημέρωση όσον αφορά στο εργασιακό παρελθόν του πελάτη (βλέπε Σχήμα 8). 

 

Η διαδικασία καταγραφής των ικανοτήτων συνίσταται στην ανάλυση όλων των θέσεων 

εργασίας που έχει αναλάβει ο πελάτης στη ζωή του και την κατανομή τους σε εργασιακές 

δραστηριότητες. Εντοπίζονται στη συνέχεια οι σχετικές δεξιότητες (γνώσεις και δεξιότητες που 

χρησιμοποιούνται στην πράξη). Όσο πιο πολύπλοκη είναι η δραστηριότητα, τόσο μεγαλώνει ο 
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κατάλογος των μερικών ικανοτήτων (Bolles, 1999). Υπάρχουν τρία σημεία στον άξονα του 

χρόνου γύρω από τα οποία περιστρέφεται η ανάλυση: 

- παρελθόν (έκανα - διεξήγαγα - κατέκτησα) 

- παρόν (κάνω - διεξάγω - κατακτώ) 

- μέλλον (θα κάνω – θα διεξάγω – θα κατακτήσω). 

 

Εάν ο πελάτης δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια των δεξιοτήτων, είναι δυνατόν, για 

λόγους απλότητας, να επιλεγούν δραστηριότητες μερικής απασχόλησης τις οποίες ο πελάτης 

κατέχει σε ένα σχετικό μέτρο/βαθμό, ή πιστεύει ότι μπορεί να κατακτήσει. Ως παραδείγματα 

αναφέρονται η ενασχόληση με την εμπορική αλληλογραφία, η διενέργεια λογιστικών πράξεων, 

ο καθαρισμός παραθύρων, κ.λπ. 

 

Κατά την καταγραφή των ικανοτήτων, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται ως επί 

το πλείστον για υποκειμενικά αντιληπτές δεξιότητες. Η επαλήθευσή τους τοποθετείται εκτός 

των ορίων της αποστολής του συμβούλου. Μόνη εξαίρεση είναι οι μη εξειδικευμένες 

ικανότητες/δεξιότητες οι οποίες μπορεί να μετρηθούν με τη χρήση ψυχο-διαγνωστικών 

εργαλείων4 ή για όσες μπορεί ο πελάτης διαθέτει επίσημο πιστοποιητικό (π.χ. πιστοποιητικό 

επαγγελματικής κατάρτισης). Μία από τις προτάσεις που μπορεί να προκύψουν από τη 

διαδικασία καταγραφής των ικανοτήτων είναι η εξέταση του επιπέδου των «σκληρών 

δεξιοτήτων» σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την αναγνώριση της μη τυπικής και 

της άτυπης μάθησης. 

 

Εάν ο πελάτης δεν διαθέτει κάποιες δεξιότητες, είναι αναγκαίο να εξεταστεί εάν αυτές 

μπορούν να αποκτηθούν μέσα από την εκπαίδευση ή την πρακτική. Ένα άλλο βήμα μπορεί να 

συνίσταται στην εύρεση του ιδρύματος το οποίο θα παράσχει τη σχετική κατάρτιση που οδηγεί 

σε συγκεκριμένη δεξιότητα (προσόν), και τον προβληματισμό σχετικά με τις απαιτήσεις που 

πρέπει να πληροί ο πελάτης για να την αποκτήσει. Ο σύμβουλος επαγγελματικού 

προσανατολισμού συζητά με τον πελάτη τις οικονομικές και χρονικές απαιτήσεις που 

σχετίζονται με την συγκεκριμένη εκπαιδευτική ευκαιρία, καθώς και άλλες απαιτήσεις. 

 

Για να αυξηθούν οι πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας ο πελάτης συνιστάται να αναπτύξει ένα 

επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο (portfolio), να επανεξετάσει το βιογραφικό του και να εξασκηθεί 

στη συνέντευξη εργασίας. 
                                                        
4  Η χρήση των ψυχο-διαγνωστικών εργαλείων διέπεται από ορισμένους κανόνες. Ο σύμβουλος επαγγελματικού 

προσανατολισμού πρέπει να έχει το ανάλογο εκπαιδευτικό επίπεδο και  να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος 

στη χρήση τους. 
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Σχήμα 5. Δύο παραδείγματα εντοπισμού εμποδίων μεταξύ της τρέχουσας και της επιθυμητής 
κατάστασης, των αναγκών σταδιοδρομίας και της ικανοποίησής τους. 
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Σχήμα 6. Γραφική απεικόνιση καταλόγου εργασιακών δραστηριοτήτων και συνδυασμός τους 
για την εύρεση νέων εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης.5 

Επεξηγηματικές σημειώσεις: 

 Επαγγέλματα, θέσεις εργασίας ή τομείς δραστηριοτήτων μέχρι σήμερα στον τομέα της 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων εποχικών θέσεων εργασίας, επαγγελματικών 

τοποθετήσεων, δραστηριοτήτων αναψυχής ή εντός του νοικοκυριού. 

 Εργασιακές δραστηριότητες. 

 Εργασιακή δραστηριότητα για την οποία ο πελάτης δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις, 

δεξιότητες ή εμπειρία - και πρέπει να αποκτηθούν για το συγκεκριμένο νέο επάγγελμα. 

 

                                                        
5  Το διάγραμμα είναι απλοποιημένο - ιδίως όσον αφορά την επισκόπηση των εργασιακών δραστηριοτήτων, 

καθώς υπάρχουν συνήθως περισσότερες από όσες προτείνονται στην εικόνα. 
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Ερωτήσεις 

και ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση(5)  

 

12) Προβληματιστείτε σχετικά με την προτεινόμενη λύση στο 

παράδειγμα 2 στο Σχήμα 7. Επαρκούν εναλλακτικοί τρόποι 

ανταπόκρισης στην ανάγκη; Θα μπορούσαν να προταθούν άλλες 

εναλλακτικές λύσεις; Ποιες; 

13) Ποια σειρά προτεινόμενων λύσεων στο Σχήμα 7 θα επιλέγατε και 

γιατί; 

14) Καταρτίστε κατάλογο των δικτυακών τόπων με κενές θέσεις 

εργασίας που μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας. 

15) Υποχρεωτική άσκηση 

Αναλύστε τις δραστηριότητες από όλες τις εργασίες που κάνατε στη 

ζωή σας (συμπεριλαμβανομένων της μαθητείας, της μη αμειβόμενης 

εργασίας κλπ) και βρείτε τις δεξιότητες που αποκτήσατε. Με βάση 

αυτή την ανάλυση, φτιάξτε ένα κατάλογο με νέα επαγγέλματα όπου 

μπορείτε να εργαστείτε. Αναλύστε αυτά τα νέα επαγγέλματα (π.χ. 

μέσω επαγγελματικών περιγραμμάτων ή αγγελιών εργασίας) για να 

δείτε αν σας λείπουν κάποιες δεξιότητες. Κατόπιν σκεφτείτε τρόπους 

για να αποκτήσετε τις δεξιότητες που σας λείπουν (μέσω 

εκπαίδευσης/κατάρτισης ή πρακτικής) (διαδραστική) 

 

 

6 Σχέδιο δράσης για τη σταδιοδρομία και υλοποίησή του 

Περίληψη κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη διαδικασία εκπόνησης σχεδίου σταδιοδρομίας και την 

εφαρμογή του. 

 

Αυτήν τη στιγμή ο σύμβουλος έχει όλες τις απαραίτητες πηγές για την παροχή βοήθειας στον 

πελάτη με σκοπό τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για τη σταδιοδρομία προκειμένου να 

επιτευχθεί ο επαγγελματικός στόχος του πελάτη (επιθυμητή κατάσταση).6 Το σχέδιο πρέπει να 

είναι συγκεκριμένο και να περιλαμβάνει τον μακροπρόθεσμο στόχο, καθώς και τους επιμέρους 

στόχους οι οποίοι αναλύονται σε συγκεκριμένα και εφικτά βήματα. Οι στόχοι και τα βήματα 

                                                        
6  Ο όρος Ατομικό Σχέδιο Δράσης χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες εύρεσης απασχόλησης  . 
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προτείνονται από τον πελάτη ή σε συνεργασία με τον σύμβουλο, είναι δε υψίστης σημασίας ο 

πελάτης να αναλάβει την κυριότητα (ευθύνη) για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης. Μόνο υπό 

την προϋπόθεση αυτή ο πελάτης μπορεί να αναλάβει ευθύνη για την προσωπική και 

επαγγελματική κατάστασή του. Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού διαδραματίζει 

μόνο υποστηρικτικό ρόλο. 

 

Πιθανές λύσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού στον 

τομέα της απασχόλησης θα μπορούσαν να είναι (είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό μεταξύ 

τους): 

 Αναζήτηση εργασίας: εύρεση εργασίας, αλλαγή απασχόλησης/επαγγέλματος, 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, κ.λπ. 

 Περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη προς ενίσχυση της απασχολησιμότητας: 

περαιτέρω εκπαίδευση, επανακατάρτιση, αύξηση των επιπέδων προσόντων, 

αναγνώριση των αποτελεσμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης, κ.λπ. 

 Εκκίνηση επιχείρησης : έναρξη αυτο-απασχόλησης, σύσταση εταιρείας, κ.λπ. 
 Επαγγελματική αποκατάσταση / επανένταξη: επιτρέπει σε άτομα με σωματικές 

αναπηρίες να κρατήσουν τη θέση απασχόλησης (Freibergova, 2013), 

 Εξάλειψη εμποδίων στην πρόσβαση και διατήρηση της απασχόλησης: σωματικές, 

διανοητικές ή/και κοινωνικές διαταραχές (π.χ. αλκοολισμός, τοξικομανία, έλλειψη 

στέγης, χρέη, διαταραγμένη ψυχική ισορροπία, διαταραχές συμπεριφοράς, 

αναξιοπιστία, επιθετική συμπεριφορά κ.λπ.). 

 

Το σχέδιο δράσης για τη σταδιοδρομία κατά κανόνα εκθέτει τα εξής: 

 δραστηριότητες τις οποίες προτίθεται να πραγματοποιήσει ο πελάτης 

 συνδρομή την οποία αναμένει ο πελάτης από τον σύμβουλο 

 δραστηριότητες που προσφέρονται από το Γραφείο Εργασίας και στο οποίο θα 

εγγραφεί ο πελάτης με βάση την πρόταση του συμβούλου. 

 

Συνιστάται το σχέδιο να περιλαμβάνει προσωρινές προθεσμίες για την υλοποίηση των 

διαφόρων στόχων (πότε ξεκινά μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και πότε θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί) και, ενδεχομένως, μπορεί να περιγράφονται δεσμοί μεταξύ των 

δραστηριοτήτων. Παράδειγμα απλού σχεδίου δράσης για τη σταδιοδρομία παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα 1. 
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Ο Amundson (2011) συστήνει ο πελάτης να αντιγράψει το σχέδιο με το χέρι σε πρώτο 

πρόσωπο. Αν και δεν υπάρχει νομικός λόγος να γίνει αυτό, το εν λόγω βήμα ενισχύει το 

αίσθημα κυριότητας του πελάτη για το συμφωνημένο σχέδιο. Ο Amundson συνιστά περαιτέρω 

ο σύμβουλος να κάνει δύο αντίγραφα του σχεδίου. Ο πελάτης παίρνει το πρωτότυπο, ένα 

αντίγραφο μένει στα χέρια του συμβούλου και το άλλο είτε παραδίδεται είτε αποστέλλεται 

στον πελάτη στο τέλος της περιόδου υλοποίησης, όταν θα πρέπει να λάβει χώρα η τελική 

αξιολόγηση. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ούτε σε αυτό το στάδιο ο σύμβουλος επαγγελματικού 

προσανατολισμού αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τον πελάτη. Η υλοποίηση του 

σχεδίου σταδιοδρομίας εναπόκειται πλήρως στον πελάτη.7 Πιθανές, βέβαια, είναι οι εξαιρέσεις 

- π.χ. ανήλικα ή άτομα με περιορισμένες ικανότητες βάσει νόμου. 

 

Ερωτήσεις 

και ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση(6)  

 

16) Υποχρεωτική άσκηση 

Καταρτίστε σχέδιο σταδιοδρομίας για ένα άτομο που θέλει να γίνει 

….. (θα σας δοθεί ένα υποθετικό επάγγελμα από τον εκπαιδευτή). 

Αποφασίστε σχετικά με τη βέλτιστη ακολουθία βημάτων και 

δικαιολογήστε την επιλογή αυτή. Χρησιμοποιήστε το έντυπο το 

οποίο παρέχεται στο Παράρτημα 1. 

17) Εάν δεν είστε σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού που 

απασχολείται σε Γραφείο Εργασίας, προσπαθήστε να 

πληροφορηθείτε σχετικά με τον στόχο και τη μορφή του ατομικού 

σχεδίου δράσης που συμφωνείται μεταξύ των αιτούντων εργασία 

και του Γραφείου Εργασίας. 

 

7 Επακόλουθη παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τη 

σταδιοδρομία 

Περίληψη του κεφαλαίου 

                                                        
7  Εάν αυτό αφορά το ατομικό σχέδιο δράσης, το οποίο νομίμως πρέπει να συναφθεί μεταξύ του πελάτη και του 

Γραφείου Εργασίας, ο σύμβουλος υποχρεούται να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος και να 

ενημερώνει το σχέδιο με την προσθήκη περαιτέρω βημάτων. 
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Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για 

τη σταδιοδρομία. 

 

Η παρακολούθηση ή όχι της εφαρμογής ενός σχεδίου δράσης για τη σταδιοδρομία εξαρτάται 

από τον τρόπο με τον οποίο έχει καταρτιστεί το σχέδιο - δηλαδή εάν έχει καταρτιστεί στο 

πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εγγραφή των ατόμων που αναζητούν 

εργασία στο Γραφείο Εργασίας ή αν ήταν η πρωτοβουλία του πελάτη: 

 Εθελοντικό σχέδιο δράσης για τη σταδιοδρομία 

Όταν το σχέδιο σταδιοδρομίας συμφωνείται οικειοθελώς μεταξύ του πελάτη και του 

συμβούλου εναπόκειται στον πελάτη να αποφασίσει σχετικά με την παρακολούθηση της 

εφαρμογής του από τον σύμβουλο. Το ίδιο ισχύει για την ανατροφοδότηση σχετικά με 

την εφαρμογή του σχεδίου. 

 Ατομικό σχέδιο δράσης το οποίο συνάπτεται μεταξύ του πελάτη και του Γραφείου 

Εργασίας σε υποχρεωτική βάση 

Όταν συμφωνείται ατομικό σχέδιο δράσης σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

απασχόλησης, η εφαρμογή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι υποχρεωτική, όπως 

και η παρακολούθηση και η τακτική ενημέρωση.  

 

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου αρχίζει με ανατροφοδότηση από τον πελάτη, ο 

οποίος αναμένεται όχι μόνο να περιγράψει τις δραστηριότητες που διεξάγονται, αλλά και να 

αξιολογήσει πώς συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κατάστασής του. Ο σύμβουλος 

επαγγελματικού προσανατολισμού αποφεύγει τυχόν κρίσεις και παρέχει μόνο αντικειμενική 

ανατροφοδότηση και συνοψίζει όσα ανέφερε ο πελάτης. 

 

Ο Amundson (2011) αναφέρει ότι εξίσου σημαντική είναι η τακτική αξιολόγηση της προόδου 

του πελάτη προς τον προγραμματισμένο στόχο. Η συζήτηση σχετικά με τις δυσχέρειες που 

αντιμετωπίζει ο πελάτης κατά την υλοποίηση των επί μέρους βημάτων θα πρέπει να θεωρείται 

ευκαιρία για αναπροσδιορισμό του εάν οι δραστηριότητες που καθορίζονται στο σχέδιο είναι 

ρεαλιστικές και εφικτές. Η μέθοδος κλιμάκωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση 

της προόδου εκτέλεσης του σχεδίου σταδιοδρομίας. Η διαδικασία της κλιμάκωσης παρέχει 

επίσης ανατροφοδότηση στον σύμβουλο σχετικά με τη διαδικασία καθοδήγησης καθαυτή. 
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Χρησιμοποιώντας κλίμακα από 0-10 (0 = ελάχιστο / 10 = μέγιστο) προσπαθήστε να εκφράσετε 

τα ακόλουθα: 

 Πώς αισθάνεστε; 

 Σε ποιο βαθμό σας ωφελεί αυτό που κάνουμε 

μαζί; 

 Πόσο ευχαριστημένος/η είστε σχετικά με την 

πρόοδο εκτέλεσης του σχεδίου σταδιοδρομίας 

που έχετε θέσει; 

 

Κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη ο σύμβουλος μπορεί, σε αυτό το στάδιο, να παράσχει στον 

πελάτη βοήθεια, καθοδήγηση, υποστήριξη και κίνητρα, εκπαίδευση, οδηγίες ή φροντίδα. Οι 

ρόλοι του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της 

σταδιοδρομίας εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη κατάσταση του πελάτη, από τον βαθμό στον 

οποίο αυτός είναι αυτάρκης στην αντιμετώπισή της, από τη διατύπωση της σύμβασης και, 

επίσης, από τη διαθεσιμότητα χρόνου του συμβούλου. 

 

Εκτός από την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, ο 

σύμβουλος ενδιαφέρεται για τον βαθμό στον οποίο ο πελάτης: 

 κατανοήσει καλύτερα τις προσωπικές κλίσεις του και τις δυνατότητές του για περαιτέρω 

ανάπτυξη 

 έχει μάθει περισσότερα για τις ικανότητες και τα προσόντα του, τα κίνητρα για ένα 

συγκεκριμένο επάγγελμα, καθώς και τις δυνατότητές του με βάση τα ενδιαφέροντα και 

τις δεξιότητες για την επιδίωξη περαιτέρω εξέλιξης της σταδιοδρομίας 

 έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και τα κίνητρα για απασχόληση 

 έχει βελτιώσει τις δεξιότητές του για να αξιολογεί τις δικές του κλίσεις και έχει μάθει να 

χρησιμοποιεί τις εν λόγω δεξιότητες για την εύρεση μιας θέσης εργασίας 

 έχει ενισχύσει δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας 

 έχει προσεγγίσει την απόφαση για περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση (Maříková, 

2013). 

 

Εάν ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. συμμετείχε σε πρόγραμμα 

συμβουλευτικής, λέσχη εργασίας, το λεγόμενο “bilan de compétences”8, επανεκπαίδευση, 

                                                        
8  Με τον όρο “bilan de compétences εννοoύμε μια μεθοδολογία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που στοχεύει 

στην αξιολόγηση των επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και κινήτρων ενός ατόμου, που 

οδηγεί στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου δράσης για τη σταδιοδρομία που είναι προσαρμοσμένο 
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κ.λπ.), ο σύμβουλος διαπιστώνει την άποψη του πελάτη για την ποιότητα των υπηρεσιών από 

πλευράς περιεχομένου, έκτασης, παρόχων κ.λπ. 

 

Η συζήτηση σχετικά με τα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της διαδικασίας αυτής. Τα επόμενα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο με τον 

οποίο συμφωνήθηκε το σχέδιο. 

 Εθελοντικό σχέδιο δράσης για τη σταδιοδρομία 

· Ο πελάτης επιθυμεί να συνεχίσει να λαμβάνει υποστήριξη επαγγελματικού 

προσανατολισμού: 

 Επειδή δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δραστηριότητες που 

καθορίζονται στο σχέδιο 

 Ο πελάτης θέλει να επαναπροσδιορίσει το συμβόλαιο 

 Ο πελάτης επιθυμεί να αναβάλει την εφαρμογή επ’ αόριστον. 

· Ο πελάτης επιθυμεί να τερματίσει την εφαρμογή του σχεδίου: 

 Ο πελάτης μπορεί να τερματίσει τη διαδικασία χωρίς να αναφέρει τους 

λόγους του. 

 Ατομικό σχέδιο δράσης το οποίο συνάπτεται μεταξύ του πελάτη και του Γραφείου 

Εργασίας σε υποχρεωτική βάση 

· Ο συμβουλευτική σταδιοδρομίας συνεχίζεται: 

 Επειδή δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δραστηριότητες που 

καθορίζονται στο σχέδιο 

 Το συμβόλαιο έχει επαναπροσδιοριστεί. 

· Ο συμβουλευτική σταδιοδρομίας ολοκληρώνεται: 

 Η εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης μπορεί να θεωρείται πλήρης 

μόνον εάν ο πελάτης έχει αποχωρήσει από το μητρώο των ατόμων που 

αναζητούν εργασία ή έχει διαγραφεί από το μητρώο από το Γραφείο 

Εργασίας. 

 

                                                                                                                                                                                    
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και αν απαιτείται στον προσδιορισμό ενός προγράμματος συνεχιζόμενης 

κατάρτισης. 
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8 Χρονοδιάγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού μετά την απώλεια της θέσης 

εργασίας 

Περίληψη του κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με το χρονοδιάγραμμα του έργου του επαγγελματικού 

προσανατολισμού με τον πελάτη σε σχέση με τις επιπτώσεις από την απώλεια της θέσης 

εργασίας. Το χρονοδιάγραμμα συνιστά σημαντική πτυχή η οποία επηρεάζει την επιτυχία της 

παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 

Η αντιμετώπιση της απώλειας της εργασίας και της μακροχρόνιας ανεργίας έχει τη δική της 

δυναμική και, σε μεγάλο βαθμό, τη δική της χαρακτηριστική μορφή ανάπτυξης (Vágnerová, 

2000).   Συγκεκριμένα, εάν ο πελάτης δεν περίμενε τον τερματισμό της απασχόλησης και δεν 

είχε ξεκινήσει επαφές με κάποιο πιθανό νέο εργοδότη, μπορεί συχνά να παρουσιάζει 

εναλλαγές διάθεσης μεταξύ αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας, καθώς και μεταξύ ενεργητικότητας 

και παθητικότητας. Η βίωση της ανεργίας συνίσταται στα ακόλουθα στάδια (Král, 2007): 

- κλονισμός / σοκ («Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό σε μένα;») 

- αισιοδοξία («Σύντομα θα βρω νέα θέση εργασίας!») 

- απαισιοδοξία (κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση, απώλεια αυτοπεποίθησης, κ.λπ.) 

- μοιρολατρία (παραίτηση, απώλεια πίστης, συμβιβασμός με την κατάσταση). 

 

Το Σχήμα 9 εμφανίζει την απόκριση στην απώλεια της θέσης εργασίας και τον τρόπο με τον 

οποίο βιώνεται η ανεργία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 14 μηνών (Harrison, 1976). 

Ερωτήσεις 

και ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση(7)  

 

18) Εάν δεν εργάζεστε σε Γραφείο Εργασίας, μάθετε ποιες κυρώσεις 

αντιμετωπίζουν τα άτομα τα οποία αναζητούν εργασία εάν δεν 

εφαρμόζουν το ατομικό σχέδιο δράσης τους. 

19) Συντάξτε έναν κατάλογο ερωτήσεων προκειμένου να διαπιστώσετε 

πώς εφάρμοσαν οι πελάτες το σχέδιο σταδιοδρομίας τους και σε τι  

τους ωφέλησαν οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν ή τις 

οποίες εκτέλεσαν οι ίδιοι. 
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Σχήμα 7. Βίωση της ανεργίας μετά από μη οικειοθελή τερματισμό της απασχόλησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 8. Βίωση της ανεργίας μετά από μη οικειοθελή τερματισμό της απασχόλησης. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Επεξηγηματικές σημειώσεις: 

άξονας y χρόνος (σε μήνες) από τη στιγμή της απώλειας της θέσης εργασίας 

άξονας x βίωση ανεργίας στο συνεχές αισιοδοξίας (+) και απαισιοδοξίας (-) 

  καμπύλη βίωσης απασχόλησης (διαφορετική για κάθε άτομο, εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες και ως εκ τούτου απεικονίζεται με τη χρήση τριών 

χρωμάτων). 

 

Κάθε στάδιο βίωσης της ανεργίας που απεικονίζεται στο Σχήμα 9 παρουσιάζει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και απαιτεί διαφορετικό είδος παροχής συμβουλευτικής. Συνεκτική και 

ευκολονόητη επισκόπηση των χαρακτηριστικών των σταδίων παρέχεται από τον Opočenský 

(2007): 

 

Σοκ: Ο πελάτης βλέπει τον σύμβουλο για πρώτη φορά και είναι σε κατάσταση 

κλονισμού. Συνήθως οι πελάτες δεν νιώθουν άνετα, δεν μπορούν να 

κατανοήσουν καλά πληροφορίες ή να αντιμετωπίσουν την αδικία της 

κατάστασης τους και ενδέχεται να αισθάνονται πιεσμένοι. Στο στάδιο αυτό, 
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λαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει ο 

σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι καλοπροαίρετες συμβουλές 

και οι πληροφορίες δεν θεωρούνται βοήθεια από τον πελάτη, καθώς αισθάνεται 

ότι απειλείται. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να μην προσφερθεί καμία λύση. Αντ’ 

αυτού, οι πελάτες θα πρέπει να στηριχθούν στην προσπάθειά τους να βρουν μια 

νέα θέση εργασίας και να ενημερωθούν σε γενικές γραμμές για τις υπηρεσίες 

που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. 

 

Αισιοδοξία:  Εντός ενός μηνός από την απώλεια της θέσης εργασίας οι περισσότεροι πελάτες 

δραστηριοποιούνται αναζητώντας απασχόληση. Η αρχική ανησυχία 

αντικαθίσταται από αισιοδοξία. Το στάδιο αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από την πλέον εντατική παροχή πληροφοριών και συνεργασία με τον πελάτη. Ο 

πελάτης έχει κίνητρα, είναι ενεργός, εμφανίζει αρκετή αυτοπεποίθηση και 

υπάρχει μεγάλη ελπίδα ότι θα βρει εργασία. 

 

Απαισιοδοξία: Αν ο πελάτης δεν βρει εργασία κατά τη φάση της αισιοδοξίας, ακολουθεί 

περίοδος απαισιοδοξίας. Οι πελάτες αρχίζουν να αμφιβάλουν για τον εαυτό 

τους, χάνουν την αυτοπεποίθησή τους και την πίστη για επιτυχία. Πρέπει να 

ξεκινήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες παροχής συμβουλευτικής 

προκειμένου να ενισχυθεί η κινητοποίηση του πελάτη. Οι πελάτες πρέπει να 

λάβουν διάφορα μέσα υποστήριξης και να τοποθετηθούν σε διάφορες 

δραστηριότητες (επανακατάρτιση, προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, “bilan 

de compétences”, ομάδες αναζήτησης εργασίας (job clubs), παροχή 

εξειδικευμένης συμβουλευτικής, κ.λπ.). 

 

Μοιρολατρία: Στο στάδιο της μοιρολατρίας o συμβουλευτική σταδιοδρομίας του πελάτη είναι 

πολύ δυσκολότερος, αλλά όχι αδύνατος. Πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη 

έμφαση στις ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται 

αρκετά στοιχεία υποκίνησης και αναθέσεις. Καταρχάς, είναι απαραίτητο να 

έχουμε κατά νου ότι, σε αυτό το στάδιο, ο πελάτης πρέπει να "προετοιμαστεί" να 

"είναι σε θέση" να δεχθεί μια θέση εργασίας (κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ 

δύσκολο, αλλά εφικτό). 

 

Τέλος, ο χρόνος που διατίθεται για τις συνεδριάσεις και η συχνότητά τους αποτελούν επίσης 

πολύ σημαντικό παράγοντα ενημέρωσης όσον αφορά την επιλογή των βημάτων στο πλαίσιο 

της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού. Καλό θα είναι να γίνονται συχνά 
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συναντήσεις ώστε να συζητούνται οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και τα αποτελέσματά 

τους και να προγραμματίζεται το έργο που πρέπει να γίνει στη συνέχεια. 

 

Η επιλογή των μεθόδων συμβουλευτικής εναπόκειται στον σύμβουλο επαγγελματικού 

προσανατολισμού και πρέπει να συνάδει με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τον διαθέσιμο 

χρόνο. 

 

Ερωτήσεις 

και ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση (8)  

 

20)  Γράψτε ένα δοκίμιο ½ - 1 σελίδας για το αν λαμβάνετε υπόψη κατά 

τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας τα στάδια βίωσης της ανεργίας 

από τον πελάτη τα οποία περιγράφονται παραπάνω  
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4.  Διαδικασία αξιολόγησης 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας εξαρτάται από: 

• Την παρακολούθηση της δια ζώσης εκπαίδευσης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση των 4 από τις 5 υποχρεωτικές ασκήσεις: 2, 6, 11, 15, 16. Η 

ολοκλήρωση των ασκήσεων θα αξιολογείται από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Όλες οι 

υποχρεωτικές ασκήσεις (καθώς και οι μη υποχρεωτικές)  θα προετοιμάζονται από τον 

εκπαιδευόμενο και οι απαντήσεις του/της θα αναρτώνται από εκείνο/-η στην πλατφόρμα 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση ενός γραπτού τεστ το οποίο θα αξιολογεί τις δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν από τον εκπαιδευόμενο. Το τεστ θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και μια ανοιχτή ερώτηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας αυτής, 

πρέπει να δοθούν σωστές απαντήσεις στο 80% των ερωτήσεων (9 ερωτήσεις). Το τεστ θα 

αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Το τεστ θα δοθεί στους 

εκπαιδευόμενους από τον εκπαιδευτή της κάθε ενότητας κατά τη φάση της τελική 

αξιολόγησης. 

 

Διαδικασία τελικής αξιολόγησης στο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 

Η φάση τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων αποτελείται από: 

• Γραπτή εργασία πάνω σε θέμα που βασίζεται σε μια εκπαιδευτική ενότητα, που επιλέγεται 

από τον εκπαιδευόμενο. Εάν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα 

θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα: 

 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας 

 Η διαδικασία της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας  

 Η ανάλυση της παρούσας κατάστασης του πελάτη και των αναγκών του για 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας 

 Η αναγνώριση των στόχων σταδιοδρομίας του πελάτη 

 Η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη  

 Η δημιουργία σχεδίου δράσης και η εφαρμογή του στην πράξη 



 
INNO-CAREER: Ανάπτυξη πρωτοτύπου 

συστήματος κατάρτισης συμβούλων 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

 

 

  38 

 Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης του πελάτη 

 Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας μετά την απώλεια της εργασίας 

 

Η εργασία πρέπει να έχει έκταση 15-20 σελίδων το ελάχιστο συμπεριλαμβάνοντας τη 

βιβλιογραφία, πίνακες και τα περιεχόμενα. Μια τυπική σελίδα αποτελείται από 1800 

χαρακτήρες με διαστήματα. Η εργασία χρειάζεται να αναρτηθεί από τον εκπαιδευόμενο στην 

πλατφόρμα εξ αποστάσεως κατάρτισης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης. 

Ή, εναλλακτικά: 

• Προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνεδρίας που θα συνδυάζει στοιχεία από τη θεωρία 

και την πρακτική της ενότητας που επιλέχθηκε από τον εκπαιδευόμενο. Εφόσον ο 

εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να συνεργαστεί με 

έναν άλλο εκπαιδευόμενο που έχει επιλέξει την ίδια ενότητα. Στη φάση της τελικής 

αξιολόγησης οι δύο εκπαιδευόμενοι θα παίζουν το ρόλο του συμβούλου και του 

συμβουλευόμενου και αντιστρόφως. Η προσομοίωση θα διαρκεί περίπου 1 ώρα ανά 

ζευγάρι. Η άσκηση στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος παρόμοιου με το περιβάλλον 

εργασίας των συμβούλων σταδιοδρομίας προκειμένου να αξιολογηθούν επαρκέστερα οι 

δεξιότητες των συμμετεχόντων στην πράξη [Κατάρτιση που βασίζεται στις δεξιότητες 

(Competency-based training)]. Η προσομοίωση θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή της 

εκπαιδευτικής ενότητας. 

 

Αυτοαξιολόγηση 

 

• Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης το οποίο περιέχει ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και ανοιχτές ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων πριν και μετά την κατάρτιση στην εκπαιδευτική ενότητα. 

Πριν την έναρξη της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο 

για να γίνεται η αρχική εκτίμηση των δεξιοτήτων τους. Μετά το πέρας της κατάρτισης και 

μέχρι τη φάση της τελικής αξιολόγησης θα συμπληρώνουν το ίδιο ερωτηματολόγιο με 

σκοπό να αξιολογήσουν τις αλλαγές που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 

τους στο πρόγραμμα κατάρτισης. 
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Παράρτημα 1: Παράδειγμα σχεδιασμού σταδιοδρομίας 

 
Ερώτημα 

Στόχος 
και  
μέτρα  
επίτευξης αυτού 

Τι θέλω να πετύχω; 

Ποιο είναι το 
κύριο εμπόδιο 
και πώς θα το 
ξεπεράσω; 

Πώς θέλω να το 
πετύχω; 

Πότε θα 
ξεκινήσω; 

Πότε θέλω 
να το 
πετύχω; 

Κριτήριο 
επιτυχίας 

Τι 
υποστήριξη 
περιμένω 
από τον 
σύμβουλο; 

Μακροπρόθεσμος 
ή γενικός στόχος 
(π.χ. μέσα σε 5 
χρόνια)  

Θέλω να γίνω 
επαγγελματίας 
οδηγός - π.χ. για 
διανομή προϊόντων 
σε καταστήματα. Θα 
χρειαστεί να πάρω 
άδεια οδήγησης Γ’ 
κατηγορίας 
(φορτηγά). 

Τα χρήματα - Θα 
πρέπει να 
δανειστώ από 
τον αδελφό μου.  

Θα κάνω μάθημα 
σε σχολή 
οδήγησης. 

Αμέσως 

1.4.2015 
Εντός 
τριών 
μηνών  
1.7.2015 

Άδεια 
οδήγησης 
Γ’ 
κατηγορία
ς 

Καμία 

1ος μερικός στόχος Σύγκριση όσων 
παρέχουν οι σχολές 
οδήγησης όσον 
αφορά τιμές και 
απαιτήσεις 

Κανένα εμπόδιο Θα κοιτάξω 
σχολές οδήγησης 
στη γειτονιά. Εάν 
έχουν e-mail, θα 
τους γράψω, αν 
όχι, θα τους 
τηλεφωνήσω ή θα 
πάω 
αυτοπροσώπως 
και θα ρωτήσω. 

Αμέσως 

1.4.2015 
Θα έχω την 
πληροφορί
α μέσα σε 
2 
εβδομάδες
. 
15.4.2014 

Πληροφορ
ίες από 
τουλάχιστο
ν 3 σχολές 
οδήγησης 

Καμία 
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Ερώτημα 

Στόχος 
και  
μέτρα  
επίτευξης αυτού 

Τι θέλω να πετύχω; 

Ποιο είναι το 
κύριο εμπόδιο 
και πώς θα το 
ξεπεράσω; 

Πώς θέλω να το 
πετύχω; 

Πότε θα 
ξεκινήσω; 

Πότε θέλω 
να το 
πετύχω; 

Κριτήριο 
επιτυχίας 

Τι 
υποστήριξη 
περιμένω 
από τον 
σύμβουλο; 

2ος μερικός στόχος Επιλογή σχολής 
οδήγησης και 
υποβολή αίτησης 

Κανένα εμπόδιο Θα συγκρίνω τις 
τιμές και θα 
αποφασίσω. Θα 
πάρω το έντυπο 
αίτησης και θα 
μεριμνήσω να 
πάρω ιατρική 
βεβαίωση 
ικανότητας για την 
οδήγηση 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων.  

15.4.2015 Μέσα σε 
μια 
εβδομάδα 
22.4.2015 

Κατάθεση 
αίτησης  

Καμία 

3ος μερικός στόχος Παρακολούθηση του 
μαθήματος και 
επιτυχία στις 
εξετάσεις 

Επιτυχία στις 
γραπτές 
εξετάσεις και σε 
πρακτικό μέρος 
εξετάσεων  
οδήγησης 

Θα διαβάσω ξανά 
τους κανόνες 
οδικής 
κυκλοφορίας και 
θα προετοιμαστώ 
επιμελώς. Θα 
κάνω την 
προσομοίωση 
δοκιμής που είναι 
μέρος της 
εξέτασης στο 
διαδίκτυο. 

θα εξαρτηθεί 
από το ποια 
ημερομηνία 
μου δίνουν 
στη σχολή 
οδήγησης.  

Ιδανικά 
μέχρι το 
τέλος 
Ιουνίου 

Επέκταση 
άδειας 
οδήγησης 
να 
καλύπτει Γ’ 
κατηγορία 

Καμία 
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Ερώτημα 

Στόχος 
και  
μέτρα  
επίτευξης αυτού 

Τι θέλω να πετύχω; 

Ποιο είναι το 
κύριο εμπόδιο 
και πώς θα το 
ξεπεράσω; 

Πώς θέλω να το 
πετύχω; 

Πότε θα 
ξεκινήσω; 

Πότε θέλω 
να το 
πετύχω; 

Κριτήριο 
επιτυχίας 

Τι 
υποστήριξη 
περιμένω 
από τον 
σύμβουλο; 

4ος μερικός στόχος Επιστροφή χρημάτων 
στον αδελφό μου 

Δεν έχω δουλειά. Θα πιάσω δουλειά 
σε εργοτάξιο 
χρησιμοποιώντας 
την επέκταση της 
άδειας οδήγησης. 

Μόλις πάρω 
τον πρώτο 
μου μισθό 

Μέχρι το 
τέλος του 
2015 

Εξόφληση 
του 
χρέους. 

Καμία 
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 “Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 

παρούσα δημοσίευση - ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 

σε αυτήν.” 
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1 Σχετικά με αυτήν την ενότητα 

Η παρούσα ενότητα σκοπεύει να αναλύσει τις μεθόδους και τα οφέλη που σχετίζονται με την 

αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, η σημασία των οποίων έχει αναγνωριστεί 

εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, όχι μόνο για την προώθηση της δια βίου 

μάθησης ενηλίκων, αλλά και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της μονιμότητας στην 

αγορά εργασίας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η αναγνώριση των ικανοτήτων, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αποκτήθηκαν, είναι 

απαραίτητη για την κινητικότητα των πολιτών σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

περιβάλλοντα, κάτι το οποίο απαιτεί περισσότερη διαφάνεια ως προς τα επαγγελματικά 

προσόντα, αλλά και κατάλληλες ρυθμίσεις που αφορούν στην πιστοποίηση, ποιότητα και 

κατανομή των πιστώσεων. Πολλοί από τους στόχους αυτούς έχουν επιτευχθεί χάρη στον 

καθορισμό ευρωπαϊκών πλαισίων και την εφαρμογή τους σε εθνικό πλαίσιο, αν και δεν υπάρχει 

καμία αμφιβολία ότι η αναγνώριση των προσόντων, με οποιονδήποτε τρόπο και αν 

αποκτήθηκαν, δεν μπορεί να βασίζεται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, αλλά σε μεγάλο 

βαθμό σε διαφοροποιημένες εμπειρίες που στοχεύουν ειδικά στην πρόσβαση στην εκπαίδευση 

και όχι στην αντιστοίχιση της εργασίας. 

Η δια βίου μάθηση συνιστά τον καθοριστικό παράγοντα και είναι απαραίτητη ώστε να δίνει την 

δυνατότητα συνέχισης της απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ένα περιβάλλον 

όλο και μεγαλύτερης διαπολιτισμικής και πολυεθνικής απασχολησιμότητας. 

Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε: 

 Να αναλύσει τι είναι μη τυπική και άτυπη μάθηση 

 Να αναλύσει τις αρχές και τις διαδικασίες επικύρωσης τη μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης στο Ελληνικό πλαίσιο 

 Να παρουσιάσει πρακτικές επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ελλάδα 
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 Να αναλύσει τα εργαλεία της Ε.Ε. και πως αλληλεπιδρούν στην αναγνώριση της μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης 

 Να παρουσιάσει τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την επικύρωση της μη τυπικής και 

της άτυπης μάθησης 

 Να αναδείξει το ρόλο της Συ.Ε.Π. στην αναγνώριση προσόντων από τη μη τυπική και 

άτυπη μάθηση  

2 Μαθησιακά αποτελέσματα  

Στο τέλος της ενότητας αυτής ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να: 

 Γνωρίζει τι είναι μη τυπική και άτυπη μάθηση 

 Γνωρίζει τα ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την επικύρωση της 

μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και γενικότερα τις πολιτικές της ΕΕ στο χώρο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την εφαρμογή τους στην Ελλάδα 

 Γνωρίζει τις αρχές και τις διαδικασίες επικύρωσης τη μη τυπικής και άτυπης μάθησης – 

Ελληνικό πλαίσιο 

 Κατανοεί και αναγνωρίζει τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την επικύρωση της μη 

τυπικής και της άτυπης μάθησης 

 Αντιλαμβάνεται το ρόλο της Συ.Ε.Π. στην αναγνώριση προσόντων από την μη τυπική και 

άτυπη μάθηση  

 γνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

 διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την 

επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 

 γνωρίζει το τοπικό δίκτυο φορέων / οργανισμών προκειμένου να συνεργάζεται μαζί 

τους και να προσφέρει πλήρεις και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

 γνωρίζει τις ευκαιρίες τυπικής μάθησης προκειμένου να εντοπίζει και να τονίζει τις 

ικανότητες του πελάτη και τελικά να του/της προτείνει την πλέον κατάλληλη 

εκπαιδευτική διαδρομή 
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 υποστηρίζει τον πελάτη στην περιγραφή των μη τυπικών και άτυπων ικανοτήτων που 

έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν  

 περιγράφει τις ικανότητες όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα και σύμφωνα με 

ένα συγκεκριμένο πρότυπο 

3 Περιεχόμενο εγχειριδίου / κεφάλαια 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία για την επικύρωση της μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα 

 

1.1. Οι έννοιες της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης1  

Ως Τυπική Μάθηση εννοούμε τη μάθηση που συντελείται σε ένα οργανωμένο και δομημένο 

περιβάλλον, ειδικά αφιερωμένο στη μάθηση και η οποία οδηγεί στην αναγνώριση 

επαγγελματικού προσόντος, συνήθως με τη μορφή πιστοποιητικού ή διπλώματος.  

Ως Μη Τυπική Μάθηση εννοούμε τη μάθηση που πραγματοποιείται μέσω σχεδιασμένων 

δραστηριοτήτων (σχετικά με τους μαθησιακούς στόχους, τον χρόνο μάθησης), όπου υπάρχει 

κάποια μορφή στήριξης της μάθησης (π.χ. σχέση εκπαιδευομένου-εκπαιδευτή). Η μη τυπική 

μάθηση είναι σκόπιμη από την πλευρά του εκπαιδευόμενου.  

Ως Άτυπη Μάθηση εννοούμε τη μάθηση που προκύπτει από δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής που σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο. Δεν είναι δομημένη 

(από πλευράς μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης ή/και διδακτικής υποστήριξης). Συνήθως 

δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Η άτυπη μάθηση μπορεί να είναι σκόπιμη αλλά, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, είναι μη σκόπιμη.  

 

                                                        
1 Για περισσότερους ορισμούς των εννοιών που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο συμβουλευτείτε το 
γλωσσάρι στο παράρτημα 2.   
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1.2. Ομάδες στόχου  

Οι ομάδες στόχου που μπορούν να ωφεληθούν από τη διαδικασία της πιστοποίησης της Μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης είναι: οι νέοι και ενήλικες (εργαζόμενοι ή και άνεργοι), οι οποίοι 

διαθέτουν και ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν προσόντα που προέρχονται από μη τυπική και 

άτυπη μάθηση, οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι μεμονωμένοι εργοδότες, οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, τα εμπορικά - βιομηχανικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, οι εθνικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και πιστοποίησης 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες απασχόλησης, οι οργανώσεις νεολαίας, οι 

διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οι 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Όλοι οι παραπάνω έχουν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση ή/και διευκόλυνση της παροχής ευκαιριών για μη τυπική και 

άτυπη μάθηση και στις διαδικασίες επικύρωσης στη συνέχεια. 

 

1.3. Στόχος της διαδικασίας αναγνώρισης της μη τυπικής κι άτυπης μάθησης.   

Η επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλαδή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

που αποκτήθηκαν μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας, αλλά και να 

δώσει αυξημένα κίνητρα για δια βίου μάθηση, ιδίως στην περίπτωση ατόμων που μειονεκτούν 

κοινωνικοοικονομικά ή που δεν διαθέτουν σημαντική εξειδίκευση. 

Σε μία περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται σοβαρή οικονομική κρίση η οποία 

εκτινάσσει την ανεργία, και ειδικότερα την ανεργία των νέων, και σε μία συγκυρία γήρανσης 

του πληθυσμού, η επικύρωση των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μπορεί να 

παράσχει πολύτιμη συμβολή στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην 

προώθηση της κινητικότητας και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής 

ανάπτυξης. 
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1.4. Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα και η σχέση του με το 

Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων για την επικύρωση της Μη Τυπικής και 

Άτυπής Μάθησης. 

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνολικότερης 

τάσης που αναπτύσσεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αφορά στην 

αναδιοργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι λόγοι μπορεί να αναζητηθούν στις αρχές 

της προηγούμενης δεκαετίας και συγκεκριμένα στις αποφάσεις «της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας», στην οποία, όπως χαρακτηριστικά διατυπώνεται, «η  βελτίωση της γνώσης και 

των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΕ αναδεικνύεται σε παράγοντα εξαιρετικού 

ενδιαφέροντος όχι μόνο για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των εργαζομένων της». 

οι εποκόλουθες Διακηρύξεις της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης το 2002 δεσμεύτηκαν για την 

προώθηση των στόχων αυτών στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), αντίστοιχα.  

Εξειδικεύοντας λίγο περισσότερο τους στόχους της Διακήρυξης της Κοπεγχάγης, αυτοί 

επικεντρώνονται  στην ανάπτυξη κοινών συστημάτων  

 μεταφοράς και αναγνώρισης των προσόντων/τίτλων 

 διασφάλισης ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

 αποτίμησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης  

 μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

Για την υποστήριξη της «άρσης» των γεωγραφικών, κλαδικών και θεσμικών εμποδίων στην 

εκπαίδευση, η εντατική διακρατική συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος μηχανισμών και εργαλείων (Σταύρου, 2010), 

τα οποία οριοθετούν ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πεδίο στο ζήτημα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης.   
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Στην κατεύθυνση αυτή, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία2 θεωρείται η σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23 Απριλίου 2008 προς τα κράτη μέλη  

 να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) ως εργαλείο αναφοράς για 

την σύγκριση των συστημάτων απόκτησης προσόντων 

 να συσχετίσουν τα εθνικά συστήματα απόκτησης  προσόντων με το EQF έως το 20103 

 να εκπονήσουν εθνικά πλαίσια προσόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 

νομοθεσία και πρακτική 

 να προσδώσουν έως το 2014 σε όλους τους νέους τίτλους μια σύνδεση/αναφορά προς 

το  EQF. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Προσόντων ως ενός μετα-πλαισίου, δηλαδή, ως ενός συνόλου αρχών και διαδικασιών 

με βάση τις οποίες διαφορετικά ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης προσόντων μπορούν να 

συγκριθούν και να αντιστοιχηθούν. Το EQF λειτουργεί ως γέφυρα ή ως ένας μηχανισμός 

μετάφρασης των τίτλων των διαφόρων χωρών, ώστε αυτοί να είναι περισσότερο 

αναγνωρίσιμοι και κατανοητοί στους εργοδότες, τα άτομα και τους οργανισμούς. 

Βασικό στοιχείο του EQF είναι ένα σύνολο 8 επιπέδων που θα αποτελέσουν το κοινό και 

ουδέτερο σημείο αναφοράς για τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό και κλαδικό 

επίπεδο. Τα 8 αυτά επίπεδα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων, από αυτά που 

αποκτώνται με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή της κατάρτισης έως εκείνα 

που αποκτώνται στο ανώτατο επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το EQF, ως μέσο για την 

προώθηση της δια βίου μάθησης, καλύπτει τη γενική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, 

την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την ανώτατη εκπαίδευση. Τα επίπεδα 

5-8 περιέχουν σαφή παραπομπή στα επίπεδα που ορίζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη διαδικασία της Μπολόνια. 

                                                        
2
 Η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECVET), καθώς και 

 
η είσοδος της προσέγγισης 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων στον σχεδιασμό της εκπαίδευσης είναι τα άλλα δύο εργαλεία της ΕΕ που συμβάλλουν προς την ίδια 
κατεύθυνση

  

3 Oι συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν μεταφερθεί για το τέλος του 2013  
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Στη χώρα μας αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι ο Εθνικός 

Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Το έργο ονομάζεται "Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων" και 

εμπίπτει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από 

Εθνικούς Πόρους.  Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του έργου είναι η Ειδική Διαχειριστική 

Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ο Νόμος 3879/2010 για την "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης" τέθηκε σε εφαρμογή τον 

Σεπτέμβριο του 2010 και ορίζει το νομικό πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). 

Στόχος του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και 

κατανοητού συστήματος κατάταξης όλων των προσόντων, που προέρχονται από την τυπική, 

μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Ο 

βασικός στόχος είναι η κατηγοριοποίηση των προσόντων εντός του συστήματος τυπικής 

εκπαίδευσης της χώρας. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα αναπτυχθεί ένα σύστημα κατάταξης των 

προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης. 

Η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων έγινε με τη 

σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Δία Βίου Μάθησης τον Ιούνιο του 2008, η οποία 

συγκροτήθηκε εκ νέου το Μάιο του 2009 με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου 

Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αφετηρία για αυτή την απόφαση 

ήταν η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 23 Απριλίου 2008.  

Υπηρετώντας τις αρχές της διαφάνειας και της διασφάλισης της ποιότητας και σύμφωνα με τις 

καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, η αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
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διαμορφώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με την ενεργό συνεργασία των φορέων χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής, των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, 

των κοινωνικών εταίρων καθώς και εμπειρογνωμόνων με γνώση και διεθνή εμπειρία στην 

ανάπτυξη Πλαισίων Προσόντων. 

Για τη διασφάλιση μιας σταθερής και ασφαλούς βάσης για την ανάπτυξη και αντιστοίχιση του 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι ενέργειες του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

επικεντρώθηκαν στα εξής: 

 Στον καθορισμό της αρχιτεκτονικής του πλαισίου (επίπεδα, μαθησιακά αποτελέσματα, 

περιγραφικοί δείκτες προσόντων, τύποι προσόντων). 

 Στη σχεδίαση κι εφαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων για την κατάταξη των 

προσόντων της τυπικής εκπαίδευσης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.  

 Στην καταγραφή και ανάλυση «παλαιότερων» και υφιστάμενων προσόντων. 

 Στην αντιστοίχιση των επιπέδων αυτών με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων. 

Η ενεργή τεχνική ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων έλαβε χώρα το 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013 σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο NQF από όλες τις χώρες της ΕΕ, η πρόταση 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2013 στη 

Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία υποστηρίζει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τη διαδικασία ανάπτυξης 

του ΕΠΠ. 
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Στις 10 Ιουλίου 2013, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αποδέχτηκε την πρόταση του 

ΕΟΠΠΕΠ και ανακοίνωσε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 παρουσιάστηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η τελική  Έκθεση 

Αντιστοίχισης στη Συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων (Advisory Group EQF) στην πόλη Birmingham του Ην. Βασιλείου. 
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1.5. Αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

Η αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι απλή και κυρίως λειτουργική: 

Επίπεδα – Μαθησιακά Αποτελέσματα – Περιγραφικοί Δείκτες – Τύποι Προσόντων. 

Κατά το σχεδιασμό του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων λήφθηκαν υπόψη οι τρέχουσες ανάγκες 

της χώρας καθώς και οι σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. 

 Τα 8 επίπεδα του ΕΠΠ καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την 

υποχρεωτική έως την ανώτατη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο προσδιορίζεται από 

περιγραφές των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που καθορίζουν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα για αυτό το επίπεδο. 

 Τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή όλα όσα ένα άτομο γνωρίζει, κατανοεί και 

είναι ικανό να κάνει, μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, 

κατατάσσονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τα προσόντα αυτά έχουν τη 

μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία κατατάσσονται σε επίπεδα. 

 Οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων είναι το προσδιοριστικό στοιχείο της δομής και 

θα αποτελέσουν το μηχανισμό για την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν 

στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς 

δείκτες, οι οποίοι καθορίζονται από την ποιοτική και ποσοτική βαθμολόγηση των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. 

 Οι Τύποι Προσόντων είναι το εργαλείο που θα επιτρέψει την κατάταξη των ελληνικών 

τίτλων σε διάφορα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς επίσης τη 

σύγκριση μεταξύ τους. Κάθε Τύπος προσόντων  θα έχει μια  Προδιαγραφή  του Τύπου, 

που θα περιγράφει τα χαρακτηριστικά των προσόντων αυτού του τύπου. Οι Τύποι 

προσόντων μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την μετέπειτα ανάπτυξη νέων τίτλων 

στο μέλλον. 
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Οι περιγραφικοί δείκτες δίνουν μια σχετικά σύντομη περιγραφή, είναι γενικοί και εντελώς 

ανεξάρτητοι από τον τομέα της μάθησης. 

Οι Τύποι των Προσόντων είναι σχετικά εκτεταμένοι. Εμπλουτίζουν το περιεχόμενο των 

περιγραφικών δεικτών για να παρέχουν περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων για 

κάθε τύπο. Επιπλέον, περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των προσόντων του κάθε 

τύπου, όπως ο σκοπός, η διαδικασία της μάθησης, οι μεταβατικές ρυθμίσεις, καθώς και η 

σύνδεση με την απασχόληση. 

Ο κάθε Τύπος Προσόντος προσδιορίζεται από μία  προδιαγραφή, η οποία περιλαμβάνει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:  

Τίτλος: Αναφέρεται σε συγκεκριμένη ονοματολογία, η οποία θα υιοθετηθεί για κάθε Τύπο, π.χ. 

Απολυτήριο  Λυκείου  

Επίπεδο: Αναφέρεται στο επίπεδο του Τύπου Προσόντων μέσα στο Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων. 

Συνοπτική περιγραφή: Αναφέρεται σε περιληπτική περιγραφή του Τύπου και αποβλέπει στη 

διευκόλυνση της κατανόησής και χρήσης του. 

Όγκος: Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική λειτουργία των Πλαισίων είναι η περιγραφή και η 

σύγκριση των προσόντων, είναι  σημαντικό να μπορεί να περιγραφεί το «ποσό» (amount) ή ο 

«όγκος/βαρύτητα» (volume) των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνδέονται με τον Τύπο 

των Προσόντων. Για τους σκοπούς του ΕΠΠ, θα υιοθετηθεί ένα μετρικό σύστημα που θα 

διευκολύνει τον υπολογισμό κατά προσέγγιση.    

Το προτεινόμενο μετρικό σύστημα βασίζεται στην απόδοση 60 πιστωτικών μονάδων ως την 

«αξία» για ένα «έτος μάθησης» 1500 ωρών. Υπό την έννοια αυτή, μια πιστωτική μονάδα 

αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα 25 ωρών μάθησης. Η υιοθέτηση του παραπάνω μετρικού 

συστήματος διασφαλίζει την εύκολη αντιστοίχιση των ελληνικών τίτλων με πολλά εθνικά και 
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διεθνή μετρικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς 

Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), το οποίο έχει θεσπιστεί και υλοποιείται στην Ελλάδα από το 

2005 και με το αναπτυσσόμενο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). 

Σκοπός: Η Προδιαγραφή των Τύπων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων περιλαμβάνει, επίσης, 

κατηγοριοποίηση με βάση το σκοπό ή τον τομέα στον οποίο απευθύνεται ο συγκεκριμένος 

Τύπος, χρησιμοποιώντας τις κατηγορίες "βασικός", "συμπληρωματικός" και "ειδικού 

σκοπού"  ως εξής 

 Τα «Βασικά» προσόντα αντανακλούν μια συνεκτική δέσμη μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, συνήθως,  μάλλον μεγάλου όγκου/εμβέλειας. Δίδουν την αίσθηση της 

«ολοκλήρωσης» είτε σε σχέση με κάποιο στάδιο μιας μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. το 

Απολυτήριο Λυκείου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 

είτε σε σχέση με ένα καθορισμένο πεδίο μάθησης (π.χ. «Δεξιότητες διοίκησης 

γραφείου»), είτε σε σχέση με ένα επάγγελμα (π.χ. Αρχιτέκτονας). 

 Τα «Συμπληρωματικά» προσόντα απονέμονται για μαθησιακό επίτευγμα το οποίο 

προστίθεται σε ένα προηγούμενο προσόν. Συνδέονται με την αναβάθμιση  και 

επικαιροποίηση  γνώσεων ή/και  δεξιοτήτων ή συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (π.χ. 

ένα προσόν σε νέα εφαρμογή του ΦΠΑ το οποίο επεκτείνει την αξία ενός Βασικού 

προσόντος στη λογιστική.)  

 Τα προσόντα «Ειδικού σκοπού» χορηγούνται για μια δέσμη μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, τα οποία σχηματοποιούν ένα διακριτό επίτευγμα που μπορεί να 

συνδέεται μόνο με κάποια από τα συστατικά στοιχεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

(γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) που προσδιορίζουν ένα επίπεδο. Τα προσόντα αυτά 

συνδέονται συχνά με επαγγελματικές προδιαγραφές και έχουν σχετικά  περιορισμένο 

σκοπό (π.χ. πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στο τομέα των κατασκευών). 

Χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρό όγκο σε σύγκριση με τα Βασικά προσόντα. 
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Εκπαιδευτικός τομέας: Η Προδιαγραφή του Τύπου θα υποδεικνύει επίσης ποιος τομέας του 

εκπαιδευτικού συστήματος συνδέεται με τον Τύπο προσόντων χρησιμοποιώντας τους 

παρακάτω τομείς: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», «Γενική Εκπαίδευση», 

«Ανώτατη Εκπαίδευση».  

Σχέση με την απασχόληση: παρέχει ένα σύντομο περίγραμμα της φύσης και του εύρους των 

δυνατοτήτων απασχόλησης, οι οποίες συνδέονται με τα προσόντα του Τύπου. Το παραπάνω 

θα αναφέρεται σε επαγγελματικά δικαιώματα, αν προκύπτουν. 

Πρόσβαση/ Δυνατότητες εξέλιξης: Κάθε Τύπος προσόντων θα παρέχει την απαραίτητη 

πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης σε προγράμματα που οδηγούν στην 

απόκτηση των προσόντων αυτού του Τύπου (συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης 

παρακολούθησης, όπου απαιτείται) αλλά και τις δυνατότητες εξέλιξης των κατόχων των 

προσόντων μέσω ευκαιριών μάθησης οι οποίες οδηγούν είτε σε προσόντα στο ίδιο επίπεδο 

είτε σε ανώτερο. 

Όλοι οι τύποι που περιλαμβάνονται στην αρχική έκδοση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, 

όπως δημοσιεύονται σήμερα, είναι «βασικοί» τύποι, ενώ αναμένεται ότι πολλά από τα 

επαγγελματικά και βασισμένα σε είδη απασχόλησης προσόντα που χρησιμοποιούνται στην 

ελληνική αγορά εργασίας θα χαρακτηριστούν ως συμπληρωματικοί ή ειδικού σκοπού τύποι 

και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα είναι σε θέση να οργανώσει την κατάλληλη ένταξη των εν 

λόγω τίτλων σε εύθετο χρόνο 

 

1.6.   Σύνδεση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με την επικύρωση της μη τυπικής και 

της άτυπης μάθησης 

Το Ανακοινωθέν της Bruges, το Δεκέμβριο του 2010,  που προτείνει στα Κράτη Μέλη να 

αναπτύξουν εθνικές διαδικασίες για την αναγνώριση και την επικύρωση της μη τυπικής και 

της άτυπης μάθησης με την υποστήριξη, κατά περίπτωση, των εθνικών πλαισίων 



 

16 

 

επαγγελματικών προσόντων μέχρι το 2015 καθώς και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, το Δεκέμβριο του 2011 οδηγούν στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 

20.12.2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης5.  

Σύμφωνα με την εν λόγω Σύσταση προτείνεται στα Κράτη Μέλη να διασφαλίζεται ότι τα 

εθνικά συστήματα επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, σέβονται, μεταξύ των 

άλλων,  τις ακόλουθες αρχές: 

1. Το σύστημα επικύρωσης είναι ένα συνεκτικό και αναπόσπαστο μέρος του εθνικού 

πλαισίου επαγγελματικών προσόντων που αναπτύσσεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων 

2. Οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επικύρωσης διαδίδονται ευρέως σε 

ιδιώτες και οργανισμούς 

3. Οι ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, όπως των πολιτών που είναι πολύ πιθανόν να 

συναντήσουν το φάσμα της ανεργίας ή επισφαλείς μορφές απασχόλησης, αποτελούν 

ιδιαίτερο στόχο του συστήματος επικύρωσης, αφού αυτό μπορεί να αυξήσει τη 

συμμετοχή τους στη διά βίου μάθηση και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας 

4. Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται με την επικύρωση των εμπειριών μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης πληρούν τα συμφωνημένα πρότυπα που είναι 

ταυτόσημα ή ισοδύναμα με τα πρότυπα των επαγγελματικών προσόντων που 

αποκτώνται μέσω προγραμμάτων τυπικής εκπαίδευσης 

Επιπλέον ορίζει ότι τα εθνικά συστήματα αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπής 

μάθησης πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στάδια επικύρωσης: 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ των μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) που 

επιτεύχθηκαν μέσω μη τυπικής μάθησης 

                                                        
5 Βλέπε στον σύνδεσμο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EL 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EL
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχει σημειώσει ένα άτομο μέσω μη τυπικής 

μάθησης 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχει σημειώσει ένα άτομο μέσω μη 

τυπικής μάθησης, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Η επιβεβαίωση  από  έναν  αρμόδιο  φορέα  ότι  οι  γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες που αποκτήθηκαν από ένα άτομο μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, έχουν 

αξιολογηθεί με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού, διπλώματος ή τίτλου που 

επιβεβαιώνει επίσημα ότι ένα σύνολο αποτελεσμάτων μάθησης (γνώση, τεχνογνωσία, 

δεξιότητες) έχουν αξιολογηθεί και επικυρωθεί από έναν αρμόδιο φορέα με βάση ένα 

προκαθορισμένο πρότυπο. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Η  διαδικασία  της  επίσημης  αναγνώρισης  των  προσόντων μέσω της 

χορήγησης τίτλων (πιστοποιητικά, διπλώματα κ.λ.π.), μέσω  της  απόδοσης ισοδυναμίας  ή  

δικαιώματος, ή/και η  διαδικασία της κοινωνικής αναγνώρισης από τους αρμόδιους 

οικονομικούς ή κοινωνικούς φορείς. 

Ο ΕΟΠΠΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με ρυθμίσεις 

για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, όπως προβλέπει η Σύσταση, 

υιοθέτησε τα παραπάνω θεσμικά σύμφωνα με τις οδηγίες της νομοθεσίας που διέπει το 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία ορίζει ότι το εθνικό πλαίσιο πρέπει να στοχεύει 

στην αναγνώριση και συσχέτιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλους τους τύπους της 

τυπικής, μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.  Αυτή η οδηγία ακολουθείται κατά την 

ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο έχει σαφώς σχεδιαστεί ώστε να 

περιλαμβάνει κάθε είδους προσόντα, σε σχέση με όλους τους τρόπους μάθησης. 

Η πολιτική ανάπτυξης του ΕΠΠ εστίασε αρχικά στην ανάλυση και στην ένταξη όλου του εύρους 

των προσόντων που απονέμονται εντός του τυπικού συστήματος. Στην Ελλάδα απονέμονται 
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πολλά κλαδικά προσόντα που έχουν πραγματική αξία στην ελληνική αγορά εργασίας, αλλά η 

σχέση μεταξύ αυτών των προσόντων με τα τυπικά ελληνικά προσόντα δεν έχει ταξινομηθεί 

ακόμα. Ήδη, ένας σημαντικός αριθμός ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων συνεργάζονται με τις 

αρχές του ΕΠΠ και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ένταξη των προσόντων τους στο 

πλαίσιο.  

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την πιστοποίηση της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης, όπως και για την Αδειοδότηση άλλων φορέων πιστοποίησης προσόντων, 

αναπτύσσει ένα Εθνικό Σύστημα για την Πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης, όπως προβλέπεται στον Ν 4115/2013 εφαρμόζοντας και περιλαμβάνοντας όλες τις 

αρχές και τα στάδια που περιγράφονται στην παραπάνω Ευρωπαϊκή Σύσταση. 

Εκτός από το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στο σύστημα πιστοποίησης καθοριστικό ρόλο θα 

παίζουν τα επαγγελματικά περιγράμματα με κορμό τους τα επαγγελματικά πρότυπα που 

είναι ταξινομήσεις και ορισμοί των κύριων καθηκόντων τα οποία επιτελούνται σε μια τυπική 

εργασία. Ακολουθούν τη λογική των προσδοκιών για την απασχόληση και επικεντρώνονται 

στο  τι πρέπει να πράττουν τα άτομα και πώς πρέπει να το πράττουν. Πρέπει να 

διατυπώνονται με όρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με ικανότητες.  

Τα επαγγελματικά πρότυπα αναμένεται να συμβάλλουν ώστε οι τίτλοι προσόντων να 

συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και να σχετίζονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 

παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες στους καταρτιζόμενους σχετικά με το επαγγελματικό 

περίγραμμα το οποίο στοχεύει ο τίτλος προσόντος.   

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναπτύσσει και πιστοποιεί επαγγελματικά περιγράμματα σε συνεργασία με τους 

κοινωνικούς εταίρους (εργαζόμενοι και εργοδότες). Η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης 

των επαγγελματικών περιγραμμάτων διέπεται από σχετικό θεσμικό πλαίσιο, 

(http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/legal-ep ). 

Τα Επαγγελματικά Περιγράμματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη περιγραφή ενός 

επαγγέλματος και ακολουθούν την παρακάτω δομή: 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/legal-ep


 

19 

 

 τίτλος -  ορισμός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας 

 ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του 

 ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

 ανάλυση του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας σε προδιαγραφές 

 απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του 

 προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών 

προσόντων 

 ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων 

Στο ελληνικό σύστημα αναπτύχθηκαν 205 επαγγελματικά περιγράμματα σε στενή συνεργασία 

με τους κοινωνικούς εταίρους. Η διαδικασία επικύρωσης θα είναι πιο επιτυχημένη όταν τα 

επαγγελματικά αυτά προφίλ, τα οποία αναπτύσσονται με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

αποτελέσουν βάση για τα πρότυπα ΕΕΚ και τους τίτλους προσόντων, με δεδομένο ότι τα εν 

λόγω πρότυπα ΕΕΚ θα χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την επικύρωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και μπορεί να συμβάλουν 

στη διευκόλυνση ευέλικτων διαδρομών μάθησης και εξατομικευμένης κατάρτισης στον τομέα 

της ΕΕΚ. 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν καταλήγουν όλα τα επαγγελματικά προφίλ σε τίτλο 

προσόντων. Η παρούσα συζήτηση (πόσο ευρύ και λεπτομερές πρέπει να είναι το NQF) είναι μια 

συζήτηση και διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους, στην οποία λαμβάνονται υπόψη 

οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, οικονομικά θέματα, κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σχήματα πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ  

Οι βασικοί πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων στο πλαίσιο της 

επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης είναι τα εξής σχήματα πιστοποίησης που 

αναπτύχθηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ και τα οποία βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία: 

 

2.1. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ  

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2944 (ΦΕΚ Β’ 1098/30.04.2014) θεσπίστηκε νέο 

Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)  

 Η Διαδικασία Πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ περιλαμβάνει: 

 Οδηγίες εγγραφής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ 

 Εγγραφή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ 

 Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων 

Ι.Ε.Κ. 

 Αναζήτηση Αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

 Βεβαίωση Πιστοποίησης 

 Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Ειδικοτήτων ΙΕΚ 

Για τις προϋποθέσεις και την ακριβή διαδικασία πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ δείτε 

τον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-

certificate/certificate-of-qualifications/certificate-graduates   

http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/FEK__1098_30_4_2014.pdf
http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/odigieseggafis
http://pistop.eoppep.gr/eop_f0054.php
http://pistop.eoppep.gr/
http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/449-programma_exetaseis_iek_2014
http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/449-programma_exetaseis_iek_2014
http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/search-results-certification-exam-training-period
http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/search-results-certification-exam-training-period
http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/2012-05-29-10-14-12
http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon
http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon
http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certificate-of-qualifications/certificate-graduates
http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certificate-of-qualifications/certificate-graduates
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2.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενιαίου και καινοτομικού Συστήματος Πιστοποίησης 

της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πεδίο της μη τυπικής 

εκπαίδευσης θεσμοθετήθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ Β' 

2844/23-10-2012. Βλ. http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/FEK2844.pdf   

Το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης αποτελεί μια καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, στηρίζεται στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Περίγραμμα του «Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων», το οποίο περιγράφει τις επαγγελματικές λειτουργίες, τις εκπαιδευτικές 

διαδρομές, τα μαθησιακά αποτελέσματα και αντίστοιχα σπονδυλωτά προγράμματα με 

πιστωτικές μονάδες όπως περιγράφτηκαν στις παραπάνω ενότητες. 

Στην Υπουργική Απόφαση ορίζονται: 

α) οι όροι αναγνώρισης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης της 

εκπαιδευτικής επάρκειας, 

β) τα θέματα που αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο και τη διαγραφή από αυτό, 

καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του 

Μητρώου, 

γ) οι προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της μη τυπικής 

εκπαίδευσης, 

δ) οι προϋποθέσεις και οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν φορείς της τυπικής και 

της μη τυπικής εκπαίδευσης για να υλοποιούν τέτοια προγράμματα. Τα προγράμματα 

εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών πιστοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 

Η πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη 

Τυπικής Εκπαίδευσης είναι μια αξιολογική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει: 

http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/FEK2844.pdf
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Α) την Εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος (Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία) με στόχο να 

διαπιστωθεί κατά πόσο ο υποψήφιος κατέχει τις γνώσεις και ικανότητες που 

διασφαλίζουν ότι είναι ικανός να υλοποιεί την εκπαιδευτική του παρέμβαση, 

συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα και αντιστοιχούν στην Κύρια Επαγγελματική 

Λειτουργία 2 (ΚΕΛ 2) του Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος του 

Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Τα θέματα προς εξέταση του 

Θεωρητικού μέρους μαζί με ενδεικτικές απαντήσεις αυτών επιλέγονται από την 

Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.ΕΠ.), με ηλεκτρονική κλήρωση από 

Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Η κλήρωση 

διεξάγεται από την Ε.Ε.Ε.EΠ. την ημέρα των εξετάσεων και, 

Β) την Εξέταση στο Πρακτικό Μέρος (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη) με σκοπό να 

διαπιστωθεί κατά πόσο ο υποψήφιος κατέχει τις γνώσεις που θεμελιώνονται στην 

παραδεδεγμένη βιβλιογραφία και πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις 

ικανότητες που διασφαλίζουν ότι είναι επαρκής να σχεδιάζει, οργανώνει και 

προετοιμάζει την παρέμβασή του με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του 

πληθυσμού - στόχου. Επίσης, να υλοποιεί την εκπαιδευτική του παρέμβαση 

εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας το διάλογο και την 

κριτική σκέψη. Τέλος, να αξιολογεί και ανατροφοδοτεί την επαγγελματική του πρακτική. 

Τα παραπάνω αντιστοιχούν στην Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία 1 (ΚΕΛ 1) και την 

Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία 3 (ΚΕΛ 3) του Πιστοποιημένου Επαγγελματικού 

Περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης». 

 

Ο υποψήφιος οδηγείται σε διαδρομή πιστοποίησης που περιγράφεται αναλυτικά στην 

ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, αφού πρώτα αξιολογηθεί το ηλεκτρονικό του χαρτοφυλάκιο 

(e-portfolio), που διατηρεί μετά από αντίστοιχη ηλεκτρονική του αίτηση στον ΕΟΠΠΕΠ.  

Βλέπε http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/Methodologia.pdf  

  

http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/Methodologia.pdf
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3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Με στόχο τη διενέργεια της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας 

«Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό 

τίτλο, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη (ΚΕ.ΜΕ.Α.) έχουν προχωρήσει στη μεταξύ τους συνεργασία 

με ένα σχήμα πιστοποίησης που περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες οργάνωσης 

και διενέργειας των εξετάσεων, το φορέα διενέργειας, το δικαίωμα και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την πιστοποίηση 

των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σύνδεση της αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης με συστήματα 

πιστωτικών μονάδων- ECVET για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΕΕΚ  

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι ένα 

Ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο αφορά στη συγκέντρωση, αναγνώριση και μεταφορά 

πιστωτικών μονάδων (credits) κατά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μέσω 

του ECVET μπορούν να τεκμηριωθούν και να πιστοποιηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

απέκτησε ένα άτομο στον τομέα της επαγγελματικής του εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

πέρα από τα «όρια του συστήματος» στο οποίο καταρτίσθηκε. 

Τα εργαλεία και η μεθοδολογία του ECVET περιλαμβάνουν  

 την περιγραφή των προσόντων/τίτλων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων 

συνοδευόμενες από πιστωτικές μονάδες,  

 τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης, και  



 

24 

 

 συμπληρωματικά έγγραφα όπως το συμφωνητικό μάθησης, προσωπικό αρχείο 

επιτευγμάτων, καθώς και τον οδηγό χρηστών ECVET.  

Κατά συνέπεια, η συμμετοχή σε αυτά τα εργαλεία μεταφοράς πιστωτικών μονάδων προσφέρει 

τη δυνατότητα βελτίωσης της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης. Αντίστροφα, όταν τεθούν σε εφαρμογή συστήματα για την επικύρωση της μη 

τυπικής και της άτυπης μάθησης, τα εργαλεία μεταφοράς πιστωτικών μονάδων όπως το ECVET 

θα μπορούν να επωφεληθούν από τις κοινές διαδικασίες περιγραφής και αξιολόγησης 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Το αντίστοιχο σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων μάθησης, ECTS, χρησιμοποιείται 

εκτεταμένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αν και έχει προγραμματιστεί η εισαγωγή 

προσεγγίσεων που σχετίζονται με το ECVET, μέχρι σήμερα δεν έχει αναγνωριστεί κάποια 

εκτεταμένη ή συστηματική χρήση συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων σε 

σχέση με οποιονδήποτε από τους Τύπους Προσόντων στην γενική εκπαίδευση ή στους 

κλάδους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  Η προώθηση της χρήσης των 

συστημάτων πιστωτικών μονάδων αποτελεί περισσότερο θέμα των φορέων απονομής και όχι 

τόσο του ΕΠΠ.  Ωστόσο, η σχεδίαση του ΕΠΠ πράγματι επιτρέπει τη συμπερίληψη των 

προσόντων που έχουν επιτευχθεί μέσω της συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.  

Το ΕΠΠ μπορεί να διευκολύνει την εισαγωγή συστηματικών διεργασιών πιστωτικών μονάδων 

στο μέλλον, καθώς χρησιμοποιεί την αρχή των πιστωτικών μονάδων εντός της δομής του 

πλαισίου.  Οι Προδιαγραφές Τύπου του ΕΠΠ αποσκοπούν να ορίσουν το "μέγεθος" ή τον 

"όγκο" των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συσχετίζονται με κάθε Τύπο Προσόντος.  Καθώς 

δεν έχει εφευρεθεί κάποιο μέσο ή τεχνική για την άμεση μέτρηση του όγκου των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, το ΕΠΠ χρησιμοποιεί ένα μετρικό σύστημα για τον κατά προσέγγιση, 

εκτιμώμενο υπολογισμό για αυτόν τον σκοπό. Η προτεινόμενη μονάδα μέτρησης είναι οι 60 

πιστωτικές μονάδες ως αξία ενός «έτους μάθησης» των 1.500 ωρών.  
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Η πολιτική κατά την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων συνίσταται στο να 

διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται η ίδια μονάδα μέτρησης για τον υπολογισμό του όγκου του 

κάθε Τύπου Προσόντων σε κάθε επίπεδο.  Η ευθύνη για τη διαδικασία αυτή εναπόκειται στον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς απονομής.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: EQAVET: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΚ 

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ, ή αλλιώς 

«Πλαίσιο EQAVET» υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο το 2009. Έχει σχεδιαστεί για να 

προωθεί την βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) παρέχοντας τόσο 

στους φορείς πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των εθνικών 

συστημάτων ΕΕΚ, όσο και στους ίδιους τους παρόχους της ΕΕΚ ένα κοινό εργαλείο διαχείρισης 

της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να διασφαλίζεται η 

διαφάνεια, η συνοχή και η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των πολλών ειδών πολιτικής και 

πρακτικής που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των υπαλλήλων. 

Σε κάθε κράτος μέλος ένα Εθνικό Σημείο Αναφοράς Διασφάλισης Ποιότητας παρέχει πρόσβαση 

σε πληροφορίες για το πλαίσιο.  

Το πλαίσιο EQAVET είναι δομημένο με βάση δύο κύρια στοιχεία:  

 Τις δομικές ενότητες (building blocks), οι οποίες είναι περιγραφές που παρέχουν 

συμβουλές και καθοδήγηση μέσα από τον προσδιορισμό βασικών δραστηριοτήτων, οι 

οποίες μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το 

πλαίσιο (π.χ. Στο κέντρο της υλοποίησης του πλαισίου EQAVET βρίσκεται μια κουλτούρα 

διοίκησης  η οποία στηρίζει και αποδίδει αξία στη διασφάλιση ποιότητας). Για τους 

φορείς πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των εθνικών 

συστημάτων ΕΕΚ έχουν αναγνωριστεί 10 δομικές ενότητες, ενώ για τους φορείς 

παροχής 6 δομικές ενότητες 
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 Τον Κύκλο Ποιότητας τους πλαισίου που αποτελείται από τους εξής 4 σταθμούς 

(φάσεις): σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση. 

Το πλαίσιο ποιότητας EQAVET προσδιορίζει τη σχέση κάθε δομικής ενότητας με τα 4 στάδια του 

κύκλου της ποιότητας, παρέχει ερωτήσεις σχετικά με θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

τόσο από τους φορείς πολιτικής και διοίκησης όσο και από τους φορείς παροχής και βασικούς 

παράγοντες επιτυχίας και υποδεικνύει νέους τρόπους προσέγγισης6. Μπορεί να εφαρμοστεί σε 

επίπεδο συστήματος ΕΕΚ, καθώς και σε ένα κατά πολύ μικρότερο επίπεδο: στο επίπεδο της 

ανάπτυξης των διαφόρων στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης και πιστοποίησης 

της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (π.χ. για τη διαδικασία της επικύρωσης ή σχετικά με τη 

διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησης αυτή καθεαυτή). 

Καθ’ όλη τη διαδικασία της ανάπτυξης του συστήματος επικύρωσης και πιστοποίησης της μη 

τυπικής και της άτυπης μάθησης πρέπει να εφαρμόζονται δείκτες ποιότητας (είτε ποσοτικοί 

είτε ποιοτικά), οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό του ποσοστού λειτουργίας 

και της επιτυχίας του συστήματος επικύρωσης και πιστοποίησης. 

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εν λόγω διαδικασία, το πλαίσιο EQAVET πρέπει να είναι σε 

θέση να στηρίζει συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται 

και περιγράφονται στα πρότυπα. Το πλαίσιο EQAVET θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει 

τον «κύκλο ανάδρασης» που απαιτείται για τον καθορισμό και την ανανέωση των προτύπων. 

Η διασφάλιση της ποιότητας μπορεί να τονώσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη εντός και μεταξύ 

των συστημάτων ΕΕΚ. Διασφαλίζει ότι κάθε δράση ακολουθείται από άλλη και ότι υπάρχει ένας 

βρόχος συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας. Ειδικά στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και της 

επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, η διασφάλιση της ποιότητας οδηγεί σε 

μεγαλύτερη διαφάνεια και μπορεί να συμβάλει προς την κατεύθυνση της αύξησης της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

                                                        
6 Το πλαίσιο EQAVET έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό εργαλείο για την υποστήριξη των κρατών μελών στην 
εφαρμογή του πλαισίου σε εθνικό επίπεδο. Βλ. www.eqavet.eu  

http://www.eqavet.eu/
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διασφάλιση της ποιότητας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται 

ως διοικητική επιβάρυνση, αλλά ως κλειδί για τη συστηματική βελτίωση των επιδόσεων, της 

ελκυστικότητας και του κύρους της ΕΕΚ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ σε σχέση με την διασφάλιση ποιότητας των προσόντων 

Ήδη από το 2010 με αφορμή το Ν. 3879/2010, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και σε συνεργασία με όλους τους φορείς 

διοίκησης, προχώρησε στη διαμόρφωση ενός εθνικού πλαισίου για τη διασφάλιση ποιότητας 

στη διά βίου μάθηση, το οποίο  συνάδει με  τις αρχές του ευρωπαϊκού πλαισίου για τη 

διασφάλιση ποιότητας  στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET), που 

απορρέει από τη σχετική Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Ιουνίου 2009. 

Η διαδικασία αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο EQF  περιλαμβάνει τη 

συμφωνία με τους φορείς διασφάλισης ποιότητας. 

Η έκθεση της αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων για τη διά βίου μάθηση έχει συμφωνηθεί από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι 

για τη διασφάλιση της ποιότητας των προσόντων προσόντα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων. Αυτές είναι: 

 Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 

 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

 Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(Α.ΔΙ.Π.). 
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 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

Επιπλέον, για το πεδίο της δια βίου μάθησης έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας για τη Δια Βίου 

Μάθηση και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σε συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών δια βίου 

μάθησης, το οποίο παρέχει στους φορείς διακυβέρνησης και στους παρόχους εκπαίδευσης και 

κατάρτισης την ικανότητα ελέγχου της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που 

προσφέρεται.  Αυτό το εργαλείο είναι γνωστό ως το «Εθνικό Πλαίσιο για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στη διά βίου μάθηση, π3» 

Πρόκειται για ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης της απόδοσης των οργανισμών βάσει ενός 

ενιαίου πλαισίου αρχών και δεικτών ποιότητας, συμβατού τόσο με τις εθνικές πολιτικές όσο 

και με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη διασφάλιση ποιότητας στη διά βίου μάθηση, το 

οποίο απευθύνεται σε όλους τους φορείς διοίκησης και σε όλους τους φορείς παροχής 

υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης (άρθρο 3 του ν. 3879/2010 και υποπαράγραφος 1.3 του 

άρθρου 1 του ν. 4093/2012). 

Τέλος, ο νόμος 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού» ορίζει στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη διασφάλιση ποιότητας της διά βίου μάθησης και της διά βίου 

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με τους λοιπούς 

αρμόδιους φορείς. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί το εθνικό σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση 

ποιότητας και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στην πιστοποίηση της Μη τυπικής 

και Άτυπης Μάθησης 

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποτελώντας εγκάρσια διαδικασία που διατρέχει όλους τους 

τομείς της Ευρωπαϊκής πολιτικής διαδραματίζει εκτός των άλλων έναν ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο στην πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Δεξιοτήτων και Προσόντων (European Area of Skills and Qualifications). Παράλληλα 

συνδέεται στενά με την εφαρμογή των Συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την 

Αναγνώριση της Μη τυπικής και Άτυπης Μάθησης. Κατά την διαδικασία της συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας ενός ατόμου η αναγνώριση των αναγκών του για πιστοποίηση της Μη τυπικής 

και Άτυπης Μάθησής του καταλαμβάνει εξέχουσα θέση. Για το λόγο αυτό οι φορείς 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνεργασία και διασύνδεση με 

τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την αναγνώριση και πιστοποίηση της Μη τυπικής και 

Άτυπης Μάθησης.  

Η Συμβουλευτική σταδιοδρομίας μπορεί να επέμβει σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας 

πιστοποίησης (π.χ.  αναγνώριση, καταγραφή, αξιολόγηση, πιστοποίηση κλπ) και 

προσδιορίζεται ειδικότερα στα εξής: 

 Πληροφόρηση για ευκαιρίες, μεθόδους και εργαλεία πιστοποίησης της Μη τυπικής και 

Άτυπης Μάθησης 

 Συμβουλευτική για την επιλογή κατάλληλης εκπαιδευτικής διαδρομής σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του ατόμου, τα επαγγελματικά περιγράμματα και τα εκάστοτε σχήματα 

πιστοποίησης που θα προκύπτουν 

 Υποστήριξη του ατόμου στην αναγνώριση των προσόντων του που προκύπτουν από τη 

Μη τυπική και Άτυπη Μάθηση και που ο ίδιος δεν μπορεί να αναγνωρίσει 

 Περιγραφή και αξιολόγηση των προσόντων με τη χρήση εργαλείων όπως το Europass, το 

ECVET κλπ π.χ. σε κάποιον που θέλει να αλλάξει επάγγελμα πως μπορεί να αναγνωρίσει 

την εκπαιδευτική του επάρκεια ώστε να πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής ενηλίκων.  
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Ερωτήσεις 

και 

εργασίες 

Υποχρεωτικές 

1. Επιλέξτε δύο προσόντα ενός πελάτη σας, αντιστοιχήστε τα με το Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων και χαρακτηρίστε τι τύπος προσόντων είναι  

2. Σκεφτείτε το παρόν σεμινάριο τι διαδρομή μάθησης είναι και πως μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των προσόντων σας ως συμβούλου 

σταδιοδρομίας; 

3. Σύμφωνα με τα ατομικά προσόντα σας και το συνολικό χαρτοφυλάκιό σας , 

μπορείτε να πιστοποιηθείτε ως εκπαιδευτής ενηλίκων; 

4. Περιγράψτε σε μια μέρα της καθημερινότητάς σας γνώσεις, δεξιότητες ή 

ικανότητες που ίσως αποκτήσατε  

5. Συμπληρώστε το διαβατήριο γλωσσών σας βάσει του προτύπου Europass 
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4 Διαδικασία αξιολόγησης 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας εξαρτάται από: 

 

• Την παρακολούθηση της δια ζώσης εκπαίδευσης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση των 4 από τις 5 υποχρεωτικές ασκήσεις (σελ. 30). Η ολοκλήρωση 

των ασκήσεων θα αξιολογείται από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Όλες οι 

υποχρεωτικές ασκήσεις (καθώς και οι μη υποχρεωτικές)  θα προετοιμάζονται από τον 

εκπαιδευόμενο και οι απαντήσεις του/της θα αναρτώνται από εκείνο/-η στην πλατφόρμα 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης ή θα 

αποστέλλονται μέσω e-mail στους εκπαιδευτές της ενότητας. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση ενός γραπτού τεστ το οποίο θα αξιολογεί τις δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν από τον εκπαιδευόμενο. Το τεστ θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και μια ανοιχτή ερώτηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας αυτής, 

πρέπει να δοθούν σωστές απαντήσεις στο 80% των ερωτήσεων (9 ερωτήσεις). Το τεστ θα 

αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Το τεστ θα δοθεί στους 

εκπαιδευόμενους από τον εκπαιδευτή της κάθε ενότητας κατά τη φάση της τελική 

αξιολόγησης. 

 

Διαδικασία τελικής αξιολόγησης στο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 

 

Η φάση τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων αποτελείται από: 

• Γραπτή εργασία πάνω σε θέμα που βασίζεται σε μια εκπαιδευτική ενότητα, που επιλέγεται 

από τον εκπαιδευόμενο. Εάν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα 

θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα: 

 Συγκρίνετε την υπουργική απόφαση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών 

ενηλίκων και την αντίστοιχη μεθοδολογία πιστοποίησης με την Ευρωπαϊκή Σύσταση 

της 20.12.2012 σχετικά με την Επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης και 

σχολιάστε κατά πόσο εφαρμόζεται και αν τηρούνται τα στάδια που προτείνει η 

Σύσταση. 
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 Επιλέξτε κάποιον πελάτη, απόφοιτο ΙΕΚ, και χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που 

διδαχτήκατε σχετικά με την κινητικότητα και τη διαφάνεια των προσόντων, 

προετοιμάστε τον ώστε να προωθηθεί στην αγορά εργασίας. 

 Διαβάστε την περίπτωση της Κύπρου σχετικά με την πρόοδό της στην εφαρμογή των 

ευρωπαϊκών πολιτικών και εργαλείων και συγκρίνετε με την περίπτωση της 

Ελλάδας. 

Η εργασία πρέπει να έχει έκταση 15-20 σελίδων το ελάχιστο συμπεριλαμβάνοντας τη 

βιβλιογραφία, πίνακες και τα περιεχόμενα. Μια τυπική σελίδα αποτελείται από 1800 

χαρακτήρες με διαστήματα. Η εργασία χρειάζεται να αναρτηθεί από τον εκπαιδευόμενο στην 

πλατφόρμα εξ αποστάσεως κατάρτισης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης ή θα 

αποστέλλεται μέσω e-mail στους εκπαιδευτές της ενότητας.. 

 

Ή, εναλλακτικά: 

 

• Προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνεδρίας που θα συνδυάζει στοιχεία από τη θεωρία 

και την πρακτική της ενότητας που επιλέχθηκε από τον εκπαιδευόμενο. Εφόσον ο 

εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να συνεργαστεί με 

έναν άλλο εκπαιδευόμενο που έχει επιλέξει την ίδια ενότητα. Στη φάση της τελικής 

αξιολόγησης οι δύο εκπαιδευόμενοι θα παίζουν το ρόλο του συμβούλου και του 

συμβουλευόμενου και αντιστρόφως. Η προσομοίωση θα διαρκεί περίπου 1 ώρα ανά 

ζευγάρι. Η άσκηση στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος παρόμοιου με το περιβάλλον 

εργασίας των συμβούλων σταδιοδρομίας προκειμένου να αξιολογηθούν επαρκέστερα οι 

δεξιότητες των συμμετεχόντων στην πράξη [Κατάρτιση που βασίζεται στις δεξιότητες 

(Competency-based training)]. Η προσομοίωση θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή της 

εκπαιδευτικής ενότητας. 

 

Αυτοαξιολόγηση 

 

• Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης το οποίο περιέχει ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και ανοιχτές ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση των 
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μαθησιακών αποτελεσμάτων πριν και μετά την κατάρτιση στην εκπαιδευτική ενότητα. 

Πριν την έναρξη της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο 

για να γίνεται η αρχική εκτίμηση των δεξιοτήτων τους. Μετά το πέρας της κατάρτισης και 

μέχρι τη φάση της τελικής αξιολόγησης θα συμπληρώνουν το ίδιο ερωτηματολόγιο με 

σκοπό να αξιολογήσουν τις αλλαγές που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 

τους στο πρόγραμμα κατάρτισης. 
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5 Ενδεικτικός κατάλογος βιβλιογραφίας 

1. Σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 

(20/12/2012) - 2012/C 398/01, η οποία καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σχετικές 

ρυθμίσεις έως το 2018 

2. Σύσταση ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 

σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά 

βίου μάθηση: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/journal_el.pdf 

3. Σύσταση ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το Ευρωπαϊκό σύστημα 

ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c1110

7_el.htm 

4. CEDEFOP - European Inventory on validation of non-formal and informal learning (2014) 

5. CEDEFOP - European guidelines for validating non-formal and informal learning (2009) 

6. CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 

Thematic Report: Assessment methods  

7. CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 

Thematic Report: Costs and Benefits of Validation  

8. CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 

Thematic Report – Validation for Specific Target Groups  

9. CEDEFOP: Promotion and validation of non-formal and informal learning - report from the 

public consultation  

10. Δημοσίευση CEDEFOP: Use of validation by enterprises for human resource and career 

development purposes – 2014  

11. Using ECVET to Support Lifelong Learning ANNOTATED EXAMPLES OF HOW ECVET CAN BE 

USED TO SUPPORT LIFELONG LEARNING  

12. Πρόγραμμα MATCH - Informal and non-formal competences matching devise for migrants' 

employability and active citizenship - http://match.cpv.org/ 

  

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/journal_el.pdf
http://match.cpv.org/
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Πιστοποίηση της Μη Τυπικής κι Άτυπης Μάθησης 
Θεματική Ενότητα εκπαίδευσης υπ’ αριθμ. 03 του προγράμματος INNO-CAREER  
 
Έργο:   INNO-CAREER: Develop Prototype Training System of 

Career Guidance Counsellors - 20132-1-GR1-LEO05-
13878 

Εταίροι:  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεφαλής εταίρος(Ελλάδα), EURICON 
ΕΠΕ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Ελλάδα), Ινστιτούτο 
Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ – ΠΕΟ) (Κύπρος), Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto (Ιταλία), National 
Training Fund, o.p.s. (Τσεχία)   

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης – Τομεακό πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, Δράση Πολυμερή Σχέδια 
Μεταφοράς Καινοτομίας (75% Lifelong Learning 
Program – 25% Εθνική Συμμετοχή). 

Υπεύθυνος Έργου:  Φωτεινή Βλαχάκη, Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού MSc, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 

Διαχειριστής: Δρ. Δημήτρης Γαϊτάνης, Προϊστάμενος Τμήματος 
Επιστημονικής Στήριξης   Στελεχών και Φορέων ΣΥΕΠ 

Φορέας εκπόνησης Εγχειριδίου No 03:  USRV Copyright © 2015 

 
Επιστημονική επιμέλεια – σύνταξη κείμενων : USRV ( Camilla Tamiozzo) 

Προσαρμογή - Επιμέλεια στα Ελληνικά: Δέδε Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης 
Υπηρεσιών κι Εργαλείων Συ.Ε.Π, Γαϊτάνης Δημήτριος, 
Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής Στήριξης   
Στελεχών και Φορέων ΣΥΕΠ 

 
Έκδοση: Τελική   
Αριθμός σελίδων: 51 (συμπεριλαμβανομένων Παραρτημάτων )  

ΕΘΝΙΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ  

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΎ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, 14234, Αττική  
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Τηλ. 210 2709174  - 210 2709184  guidance@eoppep.gr    

 

Επιτρέπεται η ανατύπωση, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η αντιγραφή, μερική ή ολική, η φωτοτύπηση, η 
φωτογράφηση, κ.τ.λ. του τρόπου έκθεσης της περιεχόμενης ύλης, όπως και η παρουσίαση και προβολή του από 

οποιοδήποτε οπτικοακουστικό και μαγνητικό μέσο με την προϋπόθεση ότι θα παρουσιάζονται ή θα αναφέρεται ο 
φορέας υλοποίησης ΕΟΠΠΕΠ και τα ονόματα των συντακτών του παρόντος εγχειριδίου. 

 

Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή  

δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν. 

 
 
 
 
  

mailto:guidance@eoppep.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην πιστοποίηση της Μη τυπικής και 

Άτυπης μάθησης  

Κύπρος 

Στην Κύπρο η αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση των προσόντων είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ). Η ΑΝΑΔ έχει εγκαθιδρύσει και λειτουργεί το Σύστημα Επαγγελματικών 

Προσόντων και το Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης 

(ΑξιοΠιστοΣυν).  

1. Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων 

Σκοπός του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 

μέσα από την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου και την πιστοποίηση των 

επαγγελματικών του προσόντων. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013. 

Το Σύστημα αυτό απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, άνεργους και οικονομικά 

αδρανείς που επιθυμούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων, έτσι 

ώστε να διευκολυνθούν στην εξασφάλιση εργασίας ή στην ανέλιξη στην εργασία τους. 

Μέσα από την εξέταση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων στο 

Σύστημα, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και έτσι διευκολύνεται η 

εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και αδρανείς και η ανέλιξη των εργαζομένων. Πρόσθετα, οι 

επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των εργαζομένων τους, πετυχαίνουν την αναβάθμιση του 

ανθρώπινου τους δυναμικού με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες 

στη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης. 

Στο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες που διαμένουν νόμιμα 

ή/και εργάζονται νόμιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή/και κύπριοι πολίτες που 

εργάζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται 

στο εξωτερικό. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην ΑνΑΔ, στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία 

Εργασίας ή στα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ Εξεταστικά Κέντρα, για πληροφορίες και συμπλήρωση της 

αίτησης συμμετοχής. 

Το σύστημα των Επαγγελματικών Προσόντων βασίζεται στα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων, που 

έχουν αναπτυχθεί με τη συμμετοχή των τομεακών τεχνικών επιτροπών. 

Το Σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ενός ατόμου να εκπληρώσει ικανοποιητικά σε εργασιακό περιβάλλον 

υπό συνήθεις εργασιακές συνθήκες ή σε συνθήκες προσομοίωσης σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο 

απασχόλησης. 
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Η ανάπτυξη ενός συστήματος επαγγελματικών προσόντων βασισμένο στις  δεξιότητες, που θα 

αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για 

την Κύπρο.  

Το εν λόγω σύστημα καταρτίζεται και υλοποιείται σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, 

κατά την περίοδο 2006-2009, πέντε επίπεδα επαγγελματικών προσόντων σε επίπεδο 2 αναπτύχθηκαν 

σε τρεις οικονομικούς τομείς αυτόν  των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, του κατασκευαστικού τομέα 

και το λιανικού εμπορίου  για τα επαγγέλματα των σερβιτόρων, μάγειρων, υπαλλήλων  υποδοχής, την 

κατασκευή Mason και άτομα των πωλήσεων. Κατά την πρώτη φάση, η πρόσβαση στις ευκαιρίες 

επικύρωσης σε σχέση με το πρότυπο αυτό παρεχόταν στους εργαζομένους και μόνον. 

Κατά τη δεύτερη φάση του, η οποία κάλυπτε την περίοδο 2007-2013, έγινε η ανάπτυξη 72 νέων 

προτύπων για μια σειρά επαγγελμάτων προτεραιότητας σε διάφορα επίπεδα Τα πρότυπα  καλύπτουν 

ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των επισκευών 

αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και εστιατόρια, τομέας κατασκευών, της μεταποιητικής βιομηχανίας, των 

συστημάτων και των δικτύων επικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κομμώσεων καθώς 

και το επάγγελμα του εκπαιδευτή της επαγγελματικής κατάρτισης. Όσον αφορά τα νομοθετικώς 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η Κύπρος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της πλήρους εφαρμογής της Νέας 

οδηγίας  2005/36/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο με τη θέσπιση οκτώ διαφορετικών ειδικών νομοθεσιών, έναν 

για το γενικό σύστημα αναγνώρισης των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και επτά άλλους 

για επτά τομεακά επαγγέλματα (όπως του νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, του 

οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού).  

Μέχρι στιγμής καλύπτονται οι παρακάτω Τομείς της Οικονομίας και Επαγγέλματα από το ανωτέρω 

Σύστημα 

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡTΙΣΗΣ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

Η αποδοχή ενδιαφερομένων για συμμετοχή στη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης αποτελεί 

ευθύνη της ΑνΑΔ και γίνεται στη βάση καθορισμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων. 

Η εξετάσεις διενεργούνται σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ εξεταστικά Κέντρα κάτω από πραγματικές 

συνθήκες εργασίας ή/ και συνθήκες προσομοίωσης, στη βάση Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων. 

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Προσόντος που θα απονέμεται στους επιτυχόντες θα αποτελεί ένα 

αξιόπιστο και έγκυρο εφόδιο για επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποταθούν 
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για εξέταση και απόκτηση επαγγελματικού προσόντος ανεξάρτητα του πώς απέκτησαν τις 

απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. 

2. Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν). 

 

Η ΑνΑΔ έχοντας ως στρατηγικό στόχο ύψιστης προτεραιότητας την βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης κατάρτισης στην Κύπρο έχει καταρτίσει Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 

Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης στο πλαίσιο του οποίου αξιολογούνται με στόχο την πιστοποίηση: 

• Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

• Οι Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) 

• Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) 

Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική για εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να έχουν δυνατότητα συνεργασίας 

με την ΑνΑΔ για εφαρμογή επιχορηγούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων 

δραστηριοτήτων κατάρτισης. Ωστόσο το Σύστημα είναι ανοικτό σε εθελοντική βάση και για εκείνους οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

εν γένει της δια βίου μάθησης. 

Πέραν της θέσπισης των κριτηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης, το σύστημα περιλαμβάνει τις 

απαιτούμενες μεταβατικές διατάξεις, που αφ' ενός προετοιμάζουν τους συντελεστές παροχής 

κατάρτισης για την ομαλή μετάβαση τους στη νέα κατάσταση και αφετέρου διασφαλίζουν τη συνέχιση 

της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων κατάρτισης της ΑνΑΔ. Από 01/01/2015 ισχύουν τα πιο 

κάτω: 

• Μόνο πιστοποιημένα ΚΕΚ έχουν δυνατότητα συνεργασίας με την ΑνΑΔ για την εφαρμογή 

επιχορηγούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων δραστηριοτήτων 

κατάρτισης, εξαιρουμένων επιχειρήσεων που οργανώνουν και εφαρμόζουν Μονοεπιχειρησιακά 

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για το προσωπικό τους. 

• Μόνο σε πιστοποιημένες ΔΕΚ υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής επιχορηγούμενων, 

συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων από την ΑνΑΔ δραστηριοτήτων κατάρτισης, 

εξαιρουμένων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης για το προσωπικό τους, εντός των εγκαταστάσεών τους. 

• Μόνο πιστοποιημένοι ΕΕΚ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως Εκπαιδευτές σε 

επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ 

δραστηριότητες κατάρτισης, εκτός συγκεκριμένων περιορισμένων εξαιρέσεων. 

 

Δεν απαιτείται πιστοποίηση για τους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) που ανήκουν σε 

μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών που απασχολούνται περιστασιακά και ως εκπαιδευτές 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στην επιχείρηση στην οποία εργοδοτούνται, με αποδεδειγμένη 
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εξειδικευμένη γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου κατάρτισης. Ισχύει για 

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο. 

• Eκπαιδευτές πρακτικής άσκησης από το εξωτερικό, με αποδεδειγμένη εξειδικευμένη γνώση του 

συγκεκριμένου αντικειμένου κατάρτισης. Ισχύει για Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα 

Κατάρτισης στην Κύπρο και Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη. 

• Eξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και δημόσιοι 

αξιωματούχοι ή εντεταλμένοι από αυτούς δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

ως εκπαιδευτές σε θέματα της ειδικότητάς τους. Ισχύει για όλες τις επιχορηγούμενες, 

συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης. 

Αρμόδια υπηρεσιακή Επιτροπή εξετάζει υποβληθέν αίτημα από εκπαιδευτή και υποβάλλει 

σχετική εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Η 

απόφαση αφορά παροχή εξαίρεσης προς τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή από την απαίτηση για 

πιστοποίηση για παροχή κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα. 

• Διακεκριμένοι επιστήμονες στο αντικείμενό τους. Για Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα 

Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας, δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής να πιστοποιηθεί ούτε να 

εξεταστεί αίτημα για εξαίρεση. Για όλες τις υπόλοιπες επιχορηγούμενες, 

συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης, 

αρμόδια υπηρεσιακή Επιτροπή εξετάζει υποβληθέν αίτημα από εκπαιδευτή και υποβάλλει 

σχετική εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Η 

τεκμηρίωση για τα προσόντα και την πείρα του εκπαιδευτή θα πρέπει να καταγράφονται στο 

έντυπο «Βιογραφικό Σημείωμα διακεκριμένου επιστήμονα αιτούμενου εξαίρεσης από την 

απαίτηση πιστοποίησης ως Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης». Η απόφαση αφορά 

παροχή εξαίρεσης προς τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή από την απαίτηση για πιστοποίηση για 

παροχή κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι 

εκπαιδευτές που έχουν ήδη εγκριθεί για Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης – Ζωτικής 

Σημασίας στο ίδιο θέμα. 

• Πιστοποιημένοι από άλλους φορείς εκπαιδευτές. Ισχύει για όλες τις επιχορηγούμενες, 

συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης. 

Αρμόδια υπηρεσιακή Επιτροπή εξετάζει υποβληθέν αίτημα από εκπαιδευτή και υποβάλλει 

σχετική εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Η 

Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της υπό εξέταση πιστοποίησης 

περιλαμβάνουν όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του ΑξιοΠιστοΣυν. Η απόφαση αφορά 

αναγνώριση της υπό εξέταση πιστοποίησης από άλλο φορέα ως ισότιμης με την πιστοποίηση 

ΕΕΚ και ως εκ τούτου ο εκπαιδευτής θεωρείται ως πιστοποιημένος ΕΕΚ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατ’ αρχάς αίτηση για εγγραφή Φυσικού ή Νομικού 

Προσώπου και στη συνέχεια αίτηση για Πιστοποίηση ΚΕΚ ή/και ΔΕΚ ή/και ΕΕΚ. Μέσω του Συστήματος  

τυγχάνουν χειρισμού αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και αριθμός Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης 

έχει ήδη πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του 

Προγράμματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης του Συστήματος (e-ΑξιοΠιστοΣυν).  
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Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Μετά από συζητήσεις μεταξύ κρατικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2005, η Κύπρος 

ξεκίνησε μια συζήτηση μεταξύ των πολυάριθμων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων — 

συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών εταίρων — στον τομέα της διά βίου μάθησης. Η 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), παρουσιάστηκε, αναλύθηκε και συζητήθηκε 

στις αρχές Ιανουαρίου 2006. Οι φορείς κλήθηκαν να καταρτίσουν και να υποβάλουν τις προτάσεις τους, 

στη βάση στην οποία  η Κύπρος ανέπτυξε τη θέση της και υπέβαλε στην ΕΕ, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο στη διαμόρφωση και καθιέρωση του EQF. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αρχίσει τη 

συζήτηση για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (NQF). 

Η ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF) προωθεί την αναγνώριση των ακαδημαϊκών και 

επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην Κύπρο και αποτελεί προτεραιότητα της 

κυβέρνησης. Για να διευκολύνει τη διαδικασία, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση εθνικής 

επιτροπής, που αποτελείται από τους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Σκοπός τους είναι να διαμορφώσουν το γενικό πλαίσιο και τις πολιτικές για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή του εθνικού πλαισίου τυπικών προσόντων. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί μια επιτροπή 

εργασίας. 

Η Κύπρος αναπτύσσει επίσης ένα σύστημα επαγγελματικών προτύπων (τα οποία καθορίζουν για κάθε 

πρότυπο εργασίας τι πρέπει να κάνουν τα άτομα, τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουν  και το πόσο 

καλά το κάνουν  

Τον Φεβρουάριο του 2009, η εθνική επιτροπή διόρισε τεχνική επιτροπή, η οποία αφού εξέτασε τα 

παραδείγματα και τις ορθές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, συνέταξε ενδιάμεση έκθεση για την 

ανάπτυξη εθνικού πλαισίου προσόντων στην Κύπρο. Η έκθεση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012 και 

αποτέλεσε τη βάση για περαιτέρω διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και άλλα 

εμπλεκόμενα μέρη. Όσον αφορά τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, η Κύπρος έχει μεταφέρει πλήρως τη 

νέα οδηγία 2005/36/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία με τη θέσπιση οκτώ διαφορετικών νόμων: ενός για το 

γενικό σύστημα αναγνώρισης των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων και επτά άλλων για επτά επαγγέλματα 

(νοσοκόμου γενικής περίθαλψης, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτήρα, αρχιτέκτονα, 

φαρμακοποιού και ιατρού). Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός συστήματος επαγγελματικών προσόντων που 

βασίζεται στην απόκτηση ικανοτήτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μελλοντικού εθνικού 

πλαισίου προσόντων είναι στόχος με υψηλή προτεραιότητα για την Κύπρο. Το σύστημα έχει 

εγκατασταθεί και υλοποιείται από την ΑνΑΔ και μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί πέντε πρότυπα 

επαγγελματικών προσόντων στο επίπεδο 2 στους οικονομικούς τομείς της ξενοδοχειακής/επισιτιστικής 

βιομηχανίας, των κατασκευών και του λιανικού εμπορίου για τα επαγγέλματα του τραπεζοκόμου, του 

μάγειρα, του υπαλλήλου υποδοχής, του οικοδόμου και του πωλητή. Επίσης έχουν αναπτυχθεί 67 νέα 

πρότυπα σε επαγγέλματα προτεραιότητας σε διάφορα επίπεδα. Τα πρότυπα καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα επαγγελμάτων στους εξής τομείς: ξενοδοχειακός/επισιτιστικός κλάδος, χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο, οικοδομικός κλάδος, μεταποιητική βιομηχανία, επιδιόρθωση οχημάτων, συστήματα και 
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δίκτυα επικοινωνίας/ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κομμωτική τέχνη και παροχή επαγγελματικής 

κατάρτισης. Τα νέα πρότυπα εξετάζονται από τις τομεακές τεχνικές επιτροπές επαγγελματικών 

προσόντων και εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΑνΑΔ. Αναμένεται ότι κατά τη δεύτερη 

φάση θα δοθεί σε περίπου 7.000 άτομα η ευκαιρία να αναγνωρίσουν τα προσόντα τους με βάση τα νέα 

πρότυπα.  

Εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων 

Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση (ECVET) αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας 

στον τομέα της ΕΕΚ και συνιστά ένα από τα επιχειρησιακά της εργαλεία. Τον Σεπτέμβριο του 2011 

συστάθηκε τεχνική επιτροπή για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ECVET στην Κύπρο. Η επιτροπή 

αποτελείται από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως το ΥΠΠ, το ΥΕΚΑ, το Γραφείο 

Προγραμματισμού, την ΑνΑΔ, το ΚΕΠΑ, το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου 

Μάθησης στην Κύπρο και ιδιωτικούς παρόχους ΕΕΚ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της τρέχουσας 

μεταρρύθμισης των αναλυτικών προγραμμάτων της ΜΤΕΕ, εξετάζονται διάφορα πιλοτικά σχέδια για 

την εφαρμογή του ECVET που καταρτίστηκαν από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές ομάδες εμπειρογνωμόνων. 

Europass 

Το ΚΕΠΑ, τμήμα του ΥΕΚΑ, ορίστηκε ως το Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου/ Europass (ΕΚΕ) Κύπρου. 

Συνεπώς είναι αρμόδιο για τον συντονισμό, τη διαχείριση και την προώθηση όλων των δραστηριοτήτων 

που σχετίζονται με τα διάφορα έγγραφα του Europass, καθώς και για την παροχή πληροφοριών σχετικά 

με τα έγγραφα και τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

κινητικότητας και της διαφάνειας των προσόντων. Το ΕΚΕ Κύπρου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στην Κύπρο, ενθαρρύνει όλους τους 

οργανισμούς που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας να εκδίδουν έγγραφα κινητικότητας 

Europass. Κατά τη διάρκεια του 2011 εκδόθηκαν 221 τέτοια έγγραφα. Επιπλέον, το 2011 το ΕΚΕ Κύπρου 

ήρθε σε επαφή με όλους σχεδόν τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους, για να 

προωθήσει τα έγγραφα Europass τα οποία έτσι να καταστούν προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. 

Περίπου το 80% των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκδίδουν αυτόματα συμπλήρωμα 

διπλώματος Europass στους αποφοίτους. Το 2011, τα συμπληρώματα διπλώματος Europass που 

εκδόθηκαν ανήλθαν σε 3.903. Παράλληλα, δόθηκαν συμπληρώματα πιστοποιητικού Europass στους 

περισσότερους αποφοίτους τεχνικών σχολών και στους αποφοίτους των ταχύρρυθμων προγραμμάτων 

κατάρτισης του ΚΕΠΑ (1.431). Το 2011, το ΕΚΕ Κύπρου διοργάνωσε 66 εργαστήρια, με τον αριθμό των 

συμμετεχόντων να φθάνει τους 773. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες 

δημιούργησαν το δικό τους βιογραφικό σημείωμα Europass και τους δόθηκαν συμβουλές σχετικά με τη 

σύνταξη συνοδευτικών επιστολών και την επιτυχή αντιμετώπιση συνεντεύξεων εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Γλωσσάρι (με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων)  

H ενδεικτική ορολογία που ακολουθεί, αναφέρεται στις βασικές έννοιες που συνθέτουν το 

φάσμα του Πλαισίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και του Εθνικού και 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.  

Αναγνώριση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

(Recognition of learning 

outcomes) 

Η διαδικασία επίσημης επικύρωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων 

που έχουν επιτευχθεί από ένα άτομο. Πραγματοποιείται:  

 είτε μέσω της χορήγησης ενός προσόντος/τίτλου μετά την 

ολοκλήρωση μιας μαθησιακής ενότητας ή ενός προσόντος/τίτλου 

γενικώς, 

 είτε μέσω της απονομής ισοτιμίας, απόδοσης πιστωτικών 

μονάδων σε μαθησιακές ενότητες, αποτίμησης αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων. 

  

επαγγελματικό 

προσόν/τίτλος 

προσόντων 

 

το επίσημο αποτέλεσμα διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, 

το οποίο 

προκύπτει όταν το αρμόδιο ίδρυμα διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει 

επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε 

συγκεκριμένες προδιαγραφές 

μαθησιακά 

αποτελέσματα 

η περιγραφή όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί 

και μπορεί να κάνει μετά την 

ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία ορίζονται 

υπό μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

 

ενότητα / ψηφίδα 

μαθησιακών 

συστατικό στοιχείο ενός επαγγελματικού προσόντος, που 
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αποτελεσμάτων 

(ενότητα/ ψηφίδα) 
αποτελείται από συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν 

πιστωτική μονάδα 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

(πιστωτική μονάδα) 

 

σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός ατόμου, που 

έχουν αξιολογηθεί και τα οποία μπορούν να συσσωρευθούν για την 

απόκτηση επαγγελματικού προσόντος ή να μεταφερθούν 

σε άλλα μαθησιακά προγράμματα ή επαγγελματικά προσόντα 

 

αρμόδιο ίδρυμα 

 

ίδρυμα αρμόδιο για τον σχεδιασμό και τη χορήγηση 

επαγγελματικών προσόντων ή για την αναγνώριση 

ενοτήτων/ ψηφίδων ή την εκτέλεση άλλων λειτουργιών που 

συνδέονται με το ECVET, όπως η απονομή βαθμών ECVET σε 

επαγγελματικά προσόντα και ενότητες/ ψηφίδες, η αξιολόγηση, η 

πιστοποίηση και η αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

σύμφωνα με τους κανόνες και τις πρακτικές των συμμετεχουσών 

χωρών 

 

αξιολόγηση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

μέθοδοι και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να 

προσδιορισθεί ο βαθμός 

στον οποίο ο εκπαιδευόμενος έχει όντως αποκτήσει τις 

συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

 

πιστοποίηση η διαδικασία με την οποία επιβεβαιώνεται ότι ορισμένα 
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μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

 

 

αξιολογηθέντα μαθησιακά 

αποτελέσματα που έχει επιτύχει ο εκπαιδευόμενος αντιστοιχούν σε 

συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία είναι δυνατόν να 

απαιτηθούν για ενότητα/ ψηφίδα ή ένα επαγγελματικό προσόν 

αναγνώριση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

 

η διαδικασία επίσημης επικύρωσης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν, 

με τη χορήγηση τίτλων ενοτήτων/ψηφίδων ή επαγγελματικών 

προσόντων 

 

«βαθμοί ECVET 

 

η αριθμητική έκφραση της συνολικής βαρύτητας των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων σε επαγγελματικό 

προσόν και της σχετικής βαρύτητας των ενοτήτων/ ψηφίδων σε 

σχέση με το επαγγελματικό προσόν. 

Αξιολόγηση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

(Assessment of learning 

outcomes)  

 

Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για να 

αποδείξουν το βαθμό στον οποίο ένας καταρτιζόμενος έχει 

αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, με 

βάση ένα προκαθορισμένο επίπεδο προδιαγραφών. Η αξιολόγηση 

τυπικά ακολουθείται από αποτίμηση και πιστοποίηση.  

Άτυπη μάθηση 

(Informal learning) 

Η μάθηση ως αποτέλεσμα καθημερινών δραστηριοτήτων οι οποίες 

σχετίζονται με εργασία, οικογένεια ή ελεύθερο χρόνο. Δεν 

εντάσσεται σε οργανωμένο ή δομημένο περιβάλλον (στόχοι, 

χρόνος, μαθησιακή υποστήριξη) και στις περισσότερες των 

περιπτώσεων συμβαίνει χωρίς συνειδητή επιλογή από την πλευρά 

του εκπαιδευόμενου. Τα αποτελέσματα της άτυπης μάθησης δεν 
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οδηγούν σε πιστοποίηση αλλά μπορεί να αποτιμηθούν και να 

πιστοποιηθούν στο πλαίσιο ενός σχήματος αναγνώρισης 

προηγούμενης μάθησης. Η άτυπη μάθηση αναφέρεται επίσης ως 

εμπειρική μάθηση ή παρεπόμενη μάθηση. 

Βαθμοί ή πιστωτική 

μονάδα ECVET 

Μέσω αυτών σταθμίζονται οι μονάδες με τα προσόντα. Οι βαθμοί 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές μονάδες ECVET 

και τα προσόντα στα οποία αυτές οι μονάδες αντιστοιχούν σε 

αριθμητική μορφή. (Βλέπε επίσης: Πιστωτική μονάδα) 

Γνώση (Knowledge)  

 

 

 

Το αποτέλεσμα αφομοίωσης της πληροφόρησης διαμέσου της 

μάθησης. Γνώση είναι ένα ‘σώμα’ γεγονότων, θεωριών και 

πρακτικών το οποίο συνδέεται με το πεδίο της εργασίας ή της 

μελέτης. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) η γνώση 

περιγράφεται ως θεωρητική και/ή τεκμηριωμένη (factual). 

Δεξιότητες (Skills) 

 

 

 

 

 

Η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και της τεχνογνωσίας για την 

ολοκλήρωση καθηκόντων ή την επίλυση προβλημάτων. Στο 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) οι δεξιότητες περιγράφονται 

ως γνωστικές (αναφερόμενες στη χρήση της λογικής, της 

διαίσθησης και της δημιουργικής σκέψης) ή ως πρακτικές 

(αναφερόμενες στη χειρονακτική επιδεξιότητα και τη χρήση 

μεθόδων, υλικών και εργαλείων). 

Εγκυροποίηση των 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

(Validation of learning 

outcomes) 

Η διαδικασία τεκμηρίωσης και επιβεβαίωσης ότι συγκεκριμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία αξιολογήθηκε ότι έχουν 

επιτευχθεί από ένα εκπαιδευόμενο, αντιστοιχούν στα ειδικά εκείνα 

αποτελέσματα που απαιτούνται για τη χορήγηση ενός 

προσόντος/τίτλου. 
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Εθνικά Συστήματα 

Προσόντων (National 

Systems of 

Qualifications) 

 

Οι δραστηριότητες ενός κράτους που αποβλέπουν στην αναγνώριση 

της μάθησης συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών που 

συνδέουν την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση με την 

αγορά εργασίας και την κοινωνία. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη και 

εφαρμογή θεσμικών διαδικασιών που σχετίζονται με την 

διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και την απονομή προσόντων/τίτλων. Ένα εθνικό 

σύστημα προσόντων μπορεί να αποτελείται από αριθμό υπο-

συστημάτων και ενδεχομένως να διαθέτει ένα Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων. 

Εξουσιοδοτημένος 

φορέας (Competent 

institution) 

 

Ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την 

χορήγηση τίτλων/προσόντων, ή την αναγνώριση μαθησιακών 

ενοτήτων ή άλλων λειτουργιών που συνδέονται με το ECVET όπως η 

απονομή μονάδων σε ένα τίτλο/προσόν ή σε μια μαθησιακή 

ενότητα, η αξιολόγηση, η αποτίμηση και η αναγνώριση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

χωρών που συμμετέχουν. 

Επαγγελματικό 

περίγραμμα 

(Occupational profile) 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων/λειτουργιών που συνθέτουν το 

αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος. 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων (European 

Qualifications 

Framework-EQF) 

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη δια Βίου Μάθηση είναι 

ένα εργαλείο αναφοράς για την περιγραφή και σύγκριση των 

προσόντων/τίτλων που χορηγούνται σε εθνικό, διεθνές και κλαδικό 

επίπεδο. Λειτουργεί ως μια ‘‘μηχανή μετάφρασης’’ ώστε να γίνονται 

περισσότερο αναγνωρίσιμα και κατανοητά τα προσόντα/τίτλοι των 

διαφορετικών κρατών και συστημάτων προσόντων της Ευρώπης. 

Περιλαμβάνει 8 επίπεδα αναφοράς τα οποία καθορίζονται από τα 

απαιτούμενα για κάθε επίπεδο μαθησιακά αποτελέσματα 
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(περιγραφικοί δείκτες επιπέδων) και καλύπτει όλο το φάσμα των 

χορηγούμενων προσόντων/τίτλων, από αυτούς που αναγνωρίζουν 

βασικές γνώσεις και δεξιότητες (επίπεδο 1) έως εκείνους που 

απονέμονται στο υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο (επίπεδο 8).  

Ευρωπαϊκό Σύστημα 

πιστωτικών μονάδων 

για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και 

κατάρτιση (European 

Credit for Vocational 

Education and Training-

ECVET)  

Τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, αναγνώριση και όπου δυνατόν, τη 

συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων με σκοπό 

την απόκτηση ενός προσόντος/τίτλου. Τα εργαλεία και η 

μεθοδολογία του ECVET περιλαμβάνουν  

 την περιγραφή των προσόντων/τίτλων σε ενότητες 

μαθησιακών αποτελεσμάτων συνοδευόμενες από πιστωτικές 

μονάδες,  

 τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης, και 

 συμπληρωματικά έγγραφα όπως το συμφωνητικό μάθησης, 

προσωπικό αρχείο επιτευγμάτων, καθώς και τον οδηγό 

χρηστών ECVET. 

Ικανότητα 

(Competence) 

 

Η αποδεδειγμένα επαρκής χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και 

προσωπικών, κοινωνικών και μεθοδικών ικανοτήτων σε εργασιακό ή 

μαθησιακό περιβάλλον με σκοπό την επαγγελματική ή προσωπική 

εξέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) η ικανότητα 

περιγράφεται με όρους υπευθυνότητας και αυτονομίας. 

Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα (Learning 

outcome) 

 

 

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της 

μάθησης, ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτή έχει αποκτηθεί, 

(τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, μη τυπική εκπαίδευση & 

κατάρτιση, άτυπη μάθηση) και αναφέρεται σε γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες και στάσεις τις οποίες ένας καταρτιζόμενος αναμένεται 

να γνωρίζει, να κατανοεί, να αναλύει, να αξιολογεί, και είναι εν 

γένει ικανός να εφαρμόζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας 
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μαθησιακής διαδικασίας ή ενός ολόκληρου προγράμματος. Τα 

μαθησιακά αποτελέσμτα είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι 

ικανότητες που μπορεί ν’ αποκτήσει κάποιος καταρτιζόμενος σε 

διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα αποδεικνύοντας την 

εργασιακή του επάρκεια και αποτελεσματικότητα ως προς την 

κατοχή ενός προσόντος. 

Μαθησιακή Ενότητα 

(Unit) 

 

Συστατικό στοιχείο/μέρος ενός προσόντος/τίτλου που αποτελείται 

από μια συνεκτική δέσμη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η 

οποία μπορεί ανεξάρτητα να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί. Οι 

μαθησιακές ενότητες χρησιμοποιούνται για να ‘δομήσουν’ ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

Μεταφορά πιστωτικών 

μονάδων (Credit 

transfer) 

 

 

Η διαδικασία μέσω της οποίας τα μαθησιακά αποτελέσματα τα 

οποία έχουν επιτευχθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μπορεί να 

μεταφερθούν/ληφθούν υπόψη σε ένα άλλο. Η μεταφορά 

πιστωτικών μονάδων βασίζεται και προϋποθέτει διαδικασία 

αξιολόγησης, αποτίμησης και αναγνώρισης. 

Μη τυπική εκπαίδευση 

(Non-formal education) 

 

Η εκπαίδευση η οποία λαμβάνει χώρα μέσω της συμμετοχής σε 

οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες όμως δεν είναι 

σαφώς σχεδιασμένες (υπό την έννοια των μαθησιακών στόχων, του 

χρόνου ή της υποστήριξης). Η μη τυπική εκπαίδευση αποτελεί 

σκόπιμη επιλογή του εκπαιδευόμενου και μπορεί να αποτιμηθεί και 

να αναγνωριστεί. Συχνά αναφέρεται και ως ημι-δομημένη 

εκπαίδευση. 

Μνημόνιο συνεργασίας 

(Memorandum of 

understanding)  

 

Η συμφωνία μεταξύ εξουσιοδοτημένων φορέων που θέτει το 

πλαίσιο συνεργασίας για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων. 

Επισημοποιεί την εταιρική σχέση στο πλαίσιο του συστήματος 

ECVET και δηλώνει την αμοιβαία αποδοχή του «status» και των 
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ακολουθούμενων διαδικασιών από τους εμπλεκόμενους 

εξουσιοδοτημένους φορείς. Καθιερώνει επίσης τους όρους και τις 

προϋποθέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο της εταιρικής αυτής 

σχέσης. 

Πάροχοι εκπαίδευσης 

και επαγγελματικής 

κατάρτισης (Education 

and/or training 

providers) 

Κάθε οργανισμός ή άτομο το οποίο παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης 

και επαγγελματικής κατάρτισης. Οι πάροχοι/φορείς εκπαίδευσης 

και επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να είναι είτε οργανισμοί οι 

οποίοι ιδρύθηκαν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, είτε άλλοι 

(οργανισμοί) όπως για παράδειγμα εργοδότες ή ενώσεις 

εργαζομένων οι οποίοι παρέχουν κατάρτιση ως μέρος των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του οργανισμού τους αντίστοιχα. 

Επίσης στους παρόχους/φορείς κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται 

ανεξάρτητα άτομα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης. 

Πιστοποίηση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

(Certification of 

learning outcomes) 

Η διαδικασία έκδοσης από ένα εξουσιοδοτημένο φορέα, ενός 

προσόντος/τίτλου ο οποίος αποδεικνύει επίσημα ότι μια δέσμη 

μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία έχουν επιτευχθεί από ένα 

άτομο, έχουν αξιολογηθεί και αποτιμηθεί με βάση από πριν 

καθορισμένες προδιαγραφές.  

Πιστωτική μονάδα 

(Credit point) 

Η αριθμητική απεικόνιση/παρουσίαση του συνολικού ‘όγκου’ των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία αντιστοιχούν σε ένα 

προσόν/τίτλο καθώς και του σχετικού όγκου των μαθησιακών 

ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση ενός 

προσόντος/τίτλου. Οι πιστωτικές μονάδες δίνουν πληροφορίες για 

τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει ένα άτομο να 

διαθέτει για την απόκτηση ενός προσόντος. Οι μονάδες αυτές 

μπορούν να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο μαθησιακό πλαίσιο 

(τυπικό, μη τυπικό, άτυπο), ενώ συσσωρευόμενες οδηγούν στην 

απόκτηση ενός επαγγελματικού προσόντος ή τίτλου, στο βαθμό 
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φυσικά που το επιτρέπουν οι υπάρχουσες διαδικασίες και οι 

σχετικοί κανονισμοί πιστοποίησης στις συμμετέχουσες χώρες. 

Πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης (Learning 

programme)  

Κατάλογος δραστηριοτήτων που αφορούν το περιεχόμενο και τις 

μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται ώστε να επιτευχθούν οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι (ή οι στόχοι της κατάρτισης), οργανωμένες με 

λογική ακολουθίας και για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Προδιαγραφές 

(Standards) 

Κοινά αποδεκτά σημεία απόδοσης τα οποία χαρακτηρίζουν μια 

επίδοση ως αποτελεσματική. Οι προδιαγραφές μπορεί να 

εφαρμοστούν σε συστήματα (θέτουν το επίπεδο επίδοσης μιας 

χώρας ή μιας περιοχής), σε παρόχους (θέτουν το επίπεδο επίδοσης 

των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης) και σε άτομα 

(θέτουν το επίπεδο επίδοσης ενός εκπαιδευόμενου). 

 



 INNO-CAREER: Ανάπτυξη πρωτότυπου 
συστήματος κατάρτισης συμβούλων 
επαγγελματικού προσανατολισμού 
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1. Σχετικά με τη θεματική ενότητα 
Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε  να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες σχετικά με  την έννοια της κινητικότητας και τις διαστάσεις της και εστιάζοντας στην 
εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα.  Συγκεκριμένα, η ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση 
εξειδικευμένων στοιχείων, όπως το υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο της κινητικότητας, τις 
Ευρωπαϊκές προοπτικές και πολιτικές που αφορούν την κινητικότητα, θετικές και αρνητικές 
επιδράσεις στο άτομο ξεχωριστά και θέματα που σχετίζονται με την συμβουλευτική και τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό για την κινητικότητα. Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, μια 
περιγραφή βασικών διαδικασιών συμβουλευτικής κινητικότητας, της συμβουλευτικής 
συνέντευξης και τεχνικές. Τελειώνοντας, άλλος ένας στόχος αυτής της ενότητας είναι οι 
εκπαιδευόμενοι να εξοπλιστούν με παραδείγματα καινοτόμων εργαλείων και ασκήσεων που 
χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τους ειδικούς που ασχολούνται με την κινητικότητα.  
 

2. Μαθησιακά αποτελέσματα 
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα μπορείτε να εργαστείτε με μαθητές/φοιτητές ( μαθητές λυκείου, 
φοιτητές κ.τ.λ ) που σκέφτονται στο μέλλον να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό ή σε 
κάποια άλλη πόλη των χωρών τους. Άλλη μια ομάδα στόχος πελατών που θα μπορούσατε να 
εργαστείτε είναι ενήλικες που ψάχνουν να εργαστούν στο εξωτερικό ή παλεύουν με προβλήματα 
που συνδέονται με το να ζεις και να εργάζεσαι σε μια ξένη χώρα, που ψάχνουν για εκπαιδευτικές 
και επαγγελματικές πληροφορίες και εργασιακές ευκαιρίες όπως και με ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν την μετάβαση από τη μια χώρα στην άλλη. 
Ελπίζουμε πως στο τέλος της ενότητας θα είστε ικανοί να: 
- Προσδιορίσετε το ρόλο και την σημασία της κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
καριέρας γενικά 
- Να γνωρίζετε το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά με την έννοια της κινητικότητας 
- Να μάθετε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και προοπτικές για την κινητικότητα 
-Να μάθετε τα αποτελέσματα της κινητικότητας στα άτομα και πώς μπορείτε να τα 
αντιμετωπίσετε ως σύμβουλοι 
- Να έχετε τις βασικές γνώσεις σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην κινητικότητα 
- Να γνωρίζετε τα εργαλεία και τις ασκήσεις της κινητικότητας. 

3. Περιεχόμενο της θεματικής ενότητας 

3.1 Εισαγωγή 
 Ένα θεμελιακό χαρακτηριστικό της επαγγελματικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα συνδέεται με 
τη μεγαλύτερη ανάγκη των ατόμων, σε σύγκριση με το παρελθόν, να αναλάβουν προσωπική 
ευθύνη όσον αφορά στη διαχείριση σταδιοδρομίας συμπεριλαμβάνοντας πολλαπλούς ρόλους 
και μεταβάσεις. Στην ίδια κατεύθυνση, φαίνεται ότι γίνεται ολοένα πιο συνηθισμένο για τους 
εργαζομένους να υπογράφουν «ευέλικτα» συμβόλαια εργασίας και να αλλάζουν πιο συχνά 
επαγγελματικά περιβάλλοντα και εργασιακούς ρόλους. Σήμερα, η έννοια της σταδιοδρομίας έχει 
απολέσει κατά πολύ τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της που σχετίζονται με την έννοια της 
γραμμικότητας και της προβλεψιμότητας (Akkermans, Brenninkmeijer, Huibers, & Blonk, 2013). 
Στην τρέχουσα κρίσιμη περίοδο την οποία διανύουμε, πολίτες διαφόρων ηλικιακών ομάδων 
χρειάζεται να ανταπεξέρχονται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κοινωνικο-οικονομική 
μεταβλητότητα όπως επίσης, ταχύτατες και συχνά απροσδόκητες αλλαγές τόσο σε εθνικό όσο και 
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σε διεθνές επίπεδο. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα επηρεάζουν με απρόβλεπτους τρόπους 
τόσο τη σταδιοδρομία του ατόμου όσο και την προσωπική και οικογενειακή ζωή (Σιδηροπούλου-
Δημακάκου, Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2013). 
 Επιπλέον, στη μεταμοντέρνα εποχή, παγκοσμίως οι πολίτες αντιμετωπίζουν σύνθετες 
καταστάσεις όπως η αύξηση των ποσοστών ανεργίας, υποαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης, 
η τάση για συχνές αλλαγές εργασιακών χώρων καθώς και αλλαγές που αφορούν την αντίληψη 
για τη σταδιοδρομία, τον τρόπο ζωής και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας (Kaliris & Kriwas, 
2014). Σε μεγάλο βαθμό, οι παρούσες καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
μεταβλητότητα και πολυπλοκότητα γεννώνται από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης όπως και 
από τη σύγχρονη παγκόσμια οικονομική κρίση. 
 Κατά συνέπεια, το άτομο χρειάζεται να μάθει τρόπους και τεχνικές έτσι ώστε να σχεδιάζει τη 
σταδιοδρομία του με τρόπο που θα του εξασφαλίζει να είναι απασχολήσιμος, ενώ την ίδια στιγμή 
είναι ανάγκη να είναι σε θέση να αντλήσει νόημα και ικανοποίηση από τη ζωή και τη 
σταδιοδρομία. Με δεδομένο το πλαίσιο της πολυπλοκότητας που περιγράφηκε ανωτέρω, είναι 
σαφές ότι η δια βίου εκπαίδευση παίζει κομβικό ρόλο στη σταδιοδρομία των πολιτών με τη 
μορφή ποικίλων ευκαιριών για σπουδές και εργασία τόσο εντός της χώρας καταγωγής και στο 
εξωτερικό και της σχετικής συμβουλευτικής υποστήριξης για σπουδές ή εργασία μακριά από τη 
χώρα ή την πόλη καταγωγής ή τη μετακίνηση ανάμεσα σε διάφορους επαγγελματικούς ρόλους ή 
τμήματα στην εργασία, εισάγοντας τον όρο της κινητικότητας και της συμβουλευτικής για την 
κινητικότητα, αντίστοιχα. 
 Η κινητικότητα και η διαπολιτισμική ανταλλαγή νέων ανθρώπων δεν αποτελούν νέες έννοιες. 
Ουσιαστικά, «μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η ανταλλαγή νέων ανθρώπων στην Ευρώπη 
ενθαρρυνόταν έτσι ώστε να ενώσει τις χώρες μεταξύ τους και να προωθήσει τη διεθνή 
κατανόηση» (Euroguidance, 2014, σ. 4). Οι πρώτες πρωτοβουλίες κινητικότητας σχετίζονταν με τη 
νεανική εργασία και ακολουθήθηκαν από εθελοντική εργασία σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, 
σχολεία, πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και άλλοι φορείς σταδιακά ενεπλάκησαν σε 
ποικίλες δράσεις κινητικότητας (Euroguidance, 2014). Ειδικά, η κινητικότητα φοιτητών 
(ακαδημαϊκή-εκπαιδευτική κινητικότητα) έχει προωθηθεί ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 
πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η κινητικότητα αποτελεί τόσο 
μια σημαντική δυνατότητα όσο και πρόκληση (Puukari, 2012). 
 Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» (2010), καθίσταται αναγκαίο η ποιότητα και η 
διεθνής ελκυστικότητα της Ανώτατης Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης να βελτιωθούν μέσω της 
ενίσχυσης της κινητικότητας φοιτητών και νέων επαγγελματιών. Επιπλέον, στη Στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» επισημαίνεται ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης σε όλα τα κράτη-μέλη χρειάζεται να 
είναι πιο εύκολα προσβάσιμες σε όλη την Ευρώπη. Εστιάζοντας στην εκπαιδευτική κινητικότητα 
υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του 
στόχου για μια Ευρώπη της μάθησης, ιδιαίτερα δημιουργική και καινοτόμος. Αυτή η πρόκληση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η Ευρώπη μεγιστοποιήσει τα ταλέντα και τις δυνατότητες όλων 
των πολιτών της και τους εμπλέξει στο να μαθαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου (Δια Βίου 
Μάθηση). Η ανταλλαγή και η κινητικότητα φοιτητών Πανεπιστημίου είναι στρατηγικοί στόχοι της 
Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και αποτελούν κεντρικά στοιχεία που συμβάλλουν στην 
επίτευξη της πρόκλησης που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ουσιαστικά, η κινητικότητα φοιτητών 
αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για την εκπαίδευση και ιδιαίτερα για την ανώτατη πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας (Garcia Murias, 
2014). 
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 Όπως είναι αναμενόμενο, ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει σταδιακά αλλάξει εξαιτίας 
όλων των προαναφερόμενων αλλαγών και αναγκών που έχουν αρκετά πρόσφατα ανακύψει στην 
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας. Αυτές οι συνθήκες απαιτούν από πλευράς των πολιτών 
δεξιότητες και στάσεις οι οποίες αναφέρονται στις έννοιες της ευελιξίας, της κίνησης, της 
μετάβασης και της προσαρμοστικότητας. Συνεπακόλουθα, δημιουργούν νέα ζητούμενα για την 
κατάρτιση και την πιστοποίηση των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού· καθώς το 
εργασιακό περιβάλλον βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή και οι πελάτες έχουν γίνει ολοένα πιο 
διαφοροποιημένοι. Είναι προφανές ότι, κατά την τρέχουσα περίοδο, η εκπαίδευση και κατάρτιση 
των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πολύ σημαντική. Μεταξύ άλλων 
παραδοσιακών θεμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής (συνέντευξη, χρήση ερωτηματολογίων, 
παροχή πληροφόρησης κ.λπ.) η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών εξαρτάται 
σημαντικά από την επαρκή και συστηματική προετοιμασία των συμβούλων επαγγελματικού 
προσανατολισμού έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται προθέσεις ή αποφάσεις που 
σχετίζονται με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα· να υποστηρίζουν τους χρήστες των 
υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τα σχέδιά τους 
και να λαμβάνουν διαπολιτισμική κατάρτιση· να υποστηρίζουν τους χρήστες πριν ή κατά τη 
διάρκεια της διαμονής προκειμένου να διαχειρίζονται πιθανές δυσκολίες (βλ. Hansel, 2005), 
Δραστηριότητες και θέματα επικοινωνίας· και τέλος, να βοηθούν τα άτομα να αντιληφθούν τι 
έχουν κερδίσει από την εμπειρία της κινητικότητας, πως μπορούν να αξιοποιήσουν τις 
αποκτηθείσες δεξιότητες και γνώσεις και πως μπορούν να ανταποκριθούν σε θέματα 
πολιτισμικής προσαρμογής που συνδέονται με την περίοδο που ακολουθεί μετά την επιστροφή. 
 Κατά συνέπεια, εκτός από τις υπάρχουσες δεξιότητες οι σύμβουλοι επαγγελματικού 
προσανατολισμού χρειάζεται επίσης να διαθέτουν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες όπως η 
διαχείριση και ανάλυση της πληροφόρησης, με έμφαση όχι μόνο σε εθνικά και τοπικά θέματα  
αλλά και σε μια διεθνή διάσταση. Η εκπαίδευση των συμβούλων επαγγελματικού 
προσανατολισμού υπό μια διεθνή διάσταση μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά την κινητικότητα 
για την εκπαίδευση και την εργασία. Ειδικότερα, σε διεθνές πλαίσιο οι σύμβουλοι 
επαγγελματικού προσανατολισμού αναμένεται να κατέχουν τις ακόλουθες δεξιότητες και 
γνώσεις (Arthur, 2005, ό. α. στο Puukari, 2012): 
-Γνώση των θεωριών που αφορούν τη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη, 
-Γνώση θεωριών και μοντέλων που αφορούν στις διαπολιτισμικές μεταβάσεις, 
-Σεβασμός των πολιτισμικών διαφοροποιήσεων, των δεοντολογικών και ηθικών στάνταρ, 
-Κοινωνική και διαπολιτισμική ευαισθησία, σεβασμός της ισότητας των φύλων, 
-Ενίσχυση πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αυτογνωσίας, σχετικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων, 
-Ανάπτυξη μεθόδων για να δρα κανείς προληπτικά έτσι ώστε να ενθαρρύνει τους διεθνείς 
φοιτητές να συμμετέχουν σε προγράμματα και υπηρεσίες συμβουλευτικής, 
-Γνώση των νομοθετικών και νομικών κανόνων-κριτηρίων (στις σπουδές, την εργασία, την υγεία, 
τα κοινωνικά θέματα), 
-Δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στο χώρο της Συ.Επ. σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, 
-Δεξιότητες άμεσης επαφής με πελάτες, ομάδες και μέλη συνεργαζόμενων δικτύων (γνώση σε μια 
τουλάχιστον βασική ξένη γλώσσα). 
 Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού οι οποίοι 
εργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και της απασχόλησης, συνεχιζόμενη 
κατάρτιση όσον αφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο και στα εργαλεία που σχετίζονται με την 
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εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή και εργασιακή κινητικότητα. Ο κύριος σκοπός του εγχειριδίου είναι να 
παράσχει στους συμβούλους που θα το διαβάσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την 
κινητικότητα και τις διαστάσεις της. Συγκεκριμένα, στο εγχειρίδιο παρουσιάζονται ειδικά στοιχεία 
του παραπάνω θέματος, ως ακολούθως: Γνώση του υπάρχοντος θεωρητικού υποβάθρου για την 
κινητικότητα, Ευρωπαϊκές προοπτικές και πολιτικές που αναφέρονται στην κινητικότητα, θετικές 
και αρνητικές επιδράσεις της κινητικότητας στο άτομο, ειδικά θέματα που αναφέρονται στην 
άσκηση επαγγελματικού προσανατολισμού για την κινητικότητα. Περιλαμβάνεται επίσης μια 
περιγραφή των διαδικασιών συμβουλευτικής κινητικότητας, της συνέντευξης και των τεχνικών 
που συνδέονται με την κινητικότητα. Τέλος, παρουσιάζονται παραδείγματα καινοτόμων 
εργαλείων και ασκήσεων που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τα άτομα που εμπλέκονται 
στη διαδικασία της κινητικότητας. 
 Προσδοκούμε ότι με το πέρας αυτής της ενότητας, στην οποία το παρόν εγχειρίδιο λειτουργεί 
ως βασικό μαθησιακό εργαλείο, οι σύμβουλοι θα έχουν προετοιμαστεί για να εργαστούν με 
μαθητές και φοιτητές (στη β’θμια εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο, την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση κ.λπ.) οι οποίοι σκέφτονται να μεταβούν στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη μέσα στις 
χώρες τους στο μέλλον, για σπουδές ή εργασία, όπως επίσης ενηλίκους που αναζητούν εργασία 
στο εξωτερικό ή αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που συνδέονται με τη ζωή και την 
εργασία σε μια ξένη χώρα· την αναζήτηση εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και 
επαγγελματικών ευκαιριών και τη διαχείριση των μεταβάσεων. Ελπίζουμε ότι μελετώντας αυτό 
το εγχειρίδιο και λαμβάνοντας συνεχιζόμενη κατάρτιση από την αντίστοιχη ενότητα του 
προγράμματος κατάρτισης InnoCareer οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
-Αναγνωρίσουν το ρόλο και τη σημασία της κινητικότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της 
σταδιοδρομίας, γενικώς 
-Να γνωρίσουν το θεωρητικό υπόβαθρο που συνδέεται με την κινητικότητα (Κεφάλαιο 2) 
-Να μάθουν για τις επιδράσεις της κινητικότητας στα άτομα και πως θα μπορούσαν ως 
σύμβουλοι να τις διαχειριστούν (Κεφάλαιο 3) 
-Να γνωρίσουν πολιτικές και προοπτικές για την κινητικότητα στην Ευρώπη (Κεφάλαιο 4)  
-Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις όσον αφορά τη Συ.Επ. για την κινητικότητα (Κεφάλαιο 5)  
-Να μάθουν εργαλεία και ασκήσεις κινητικότητας (Κεφάλαιο 6). 

 

3.2 Η έννοια της κινητικότητας – Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου  
Tο κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την έννοια της κινητικότητας για εκπαιδευτικούς και 
εργασιακούς σκοπούς. Οι έννοιες της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής/σχολικής κινητικότητας 
παρουσιάζονται συνοπτικά. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στα οφέλη και τα εμπόδια που 
σχετίζονται με την κινητικότητα μαθητών/φοιτητών ενώ εξετάζεται η σημασία και η επίδραση της 
διαπολιτισμικής κατάρτισης και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων καθώς και παραδείγματα 
σχετικών θεωρητικών μοντέλων. 

 
 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ταχύτατες αλλαγές συμβαίνουν στον κόσμο της εργασίας, 
την εκπαίδευση και την εργασία. Οι αλλαγές αυτές έχουν τεράστια επίδραση στη σταδιοδρομία 
του ατόμου. Με αυτή την έννοια, ο κόσμος κινείται διαρκώς και εμείς χρειάζεται να 
«προχωρούμε» μαζί του εάν θέλουμε ως πολίτες να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις 
συγκεκριμένων καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Αυτό εξάλλου συμβαίνει είτε μας 



7 

 

αρέσει είτε όχι. Κάποιες φορές αυτή η κίνηση συμβαίνει αυτόματα, χωρίς να το 
αντιλαμβανόμαστε, και άλλες φορές, απλώς, αφήνουμε τα πράγματα όπως ήταν πάντα γιατί δεν 
θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω (Key to Mobility, 2011). Τα άτομα αντιμετωπίζουν 
καταστάσεις, σήμερα και στο μέλλον, που απαιτούν από εκείνα να αλλάξουν, ως εξής: Μια νέα 
φιλία, μια αλλαγή τόπου διαμονής, ένα πρόγραμμα κατάρτισης ή μια νέα δουλειά, ένας νέος 
εργασιακός χώρος, ένας νέος ρόλος στο επάγγελμα ή στη ζωή (π.χ. να γίνει κάποιος γονέας), μια 
εργασιακή ή εκπαιδευτική μετάβαση· όλες είναι καταστάσεις που αναγκάζουν τους ανθρώπους 
να κινηθούν μπροστά. Όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν μια τέτοια αλλαγή στη ζωή, χρειάζεται να 
κάνουν πολλές προσαρμογές όπως επίσης, υπάρχουν πολλές δεξιότητες που χρειάζεται να 
επιδείξουν έτσι ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά ποικίλες προκλήσεις. Όλοι οι παραπάνω 
τύποι αλλαγών καταδεικνύουν τι εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε την εντυπωσιακή λέξη 
«κινητικότητα». Η κινητικότητα είναι «η ικανότητα να μετακινείσαι και να προσαρμόζεσαι σε 
διαφορετικές καταστάσεις»   (Key to Mobility, 2011, p. 1). Γενικά, η κινητικότητα συνδέεται με 
διάφορες αλλαγές ή προκλήσεις στη ζωή. 
  Τις περισσότερες φορές, χρησιμοποιούμε τον όρο  «επαγγελματική κινητικότητα» για να 
αναφερθούμε σε αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην επαγγελματική κατάσταση του ατόμου. 
Από την άλλη πλευρά, αναφερόμαστε σε γεωγραφική κινητικότητα για αλλαγές του τόπου 
διαμονής, είτε μέσα στη χώρα ή τον τόπο καταγωγής ή έξω από τη χώρα. Ουσιαστικά, 
παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι πολλές μορφές κινητικότητας αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους, με την έννοια ότι η αναζήτηση εργασίας, η απλά η αναζήτηση μιας καλύτερης 
δουλειάς, οδηγεί σε γεωγραφική κινητικότητα και το αντίστροφο, η γεωγραφική κινητικότητα 
οδηγεί σε επαγγελματικές αλλαγές. Ορισμένες φορές, χρησιμοποιούμε τον όρο «θεσμική 
κινητικότητα» για να αναφερθούμε σε διάφορα προγράμματα ανταλλαγής, τα οποία συνήθως 
συνίστανται από μαθητές ή φοιτητές, τα οποία συντονίζονται από ένα ίδρυμα ή φορέα, π.χ. ένα 
τμήμα Πανεπιστημίου. Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε στην επαγγελματική κινητικότητα αυτό 
υποδηλώνει την πρωτοβουλία ενός ατόμου που βασίζεται σε προσωπικές πηγές, οπότε αυτός ο 
τύπος κινητικότητας συνήθως ονομάζεται «ατομική κινητικότητα». Ακόμη και η 
μαθητική/εκπαιδευτική κινητικότητα αποτελεί συνήθως πρωτοβουλία που ξεκινά από το άτομο 
και συνεπακόλουθα, το άτομο χρειάζεται να αναζητήσει εναλλακτικές επιλογές όπως και τις 
κατάλληλες λύσεις και την εφαρμογή τους (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού- Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2012).  
  Η Ακαδημαϊκή/ Μαθητική κινητικότητα είναι ζωτικής σημασίας σε ατομικό και κοινωνικό 
επίπεδο όσο σε ιδρύματα που ανταλλάσουν μαθητές/ φοιτητές όσο και κουλτούρες. 
Συγκεκριμένα, είναι ένα δυνατό εργαλείο που βοηθά στην ευρεία εξάπλωση  της γνώσης και των 
καλύτερων πρακτικών σε διαφορετικές κουλτούρες, επιστημονικές περιοχές και τομείς. Αν το 
περιγράψουμε μεταφορικά, οι σπουδές στο εξωτερικό είναι ένα ακαδημαϊκό, πνευματικό, 
πολιτιστικό και ταξίδι, που δίνει ευκαιρίες για διεθνή συνδιαλλαγή και προσωπική ανάπτυξη – 
εμπλουτισμό εμπειριών, κέρδος γνώσης, και ανάπτυξη δεξιοτήτων τα οποία ωφελούν ένα 
μαθητή/φοιτητή, τόσο επαγγελματικά, όσο και προσωπικά (Puukari, 2012). Ένας αυξανόμενος 
αριθμός μαθητών/ φοιτητών εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για σπουδές στο εξωτερικό. 
Συνακόλουθα, τα πανεπιστήμια έχουν ενισχύσει τις προσπάθειες να εκθέσουν τους φοιτητές τους 
σε άλλες κουλτούρες και να   τραβήξουν την προσοχή όλο και περισσότερο πολιτιστικά ποικίλους 
διεθνείς αιτούντες. Η μαθητική/ φοιτητική κινητικότητα δεν είναι μια απλώς μοναδική ευκαιρία, 
αλλά, αντιπροσωπεύει επίσης μια πρόκληση. Διαπολιτισμικές δυναμικές αντιπροσωπεύουν μια 
υψηλής αξίας εμπειρία τόσο ακαδημαϊκά και πολιτιστικά αλλά δεν είναι αρκετά για την 
βραχυπρόθεσμη και  μακροπρόθεσμη απόδοση της διαδικασίας. Τόσο οι μετακινούμενοι 
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φοιτητές και τα πανεπιστήμιά τους πρέπει να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για μια τόσο 
προκλητική διαπολιτισμικά εμπειρία. Αυτό απαιτεί όχι μόνο στέρεες ρυθμίσεις των ιδρυμάτων 
αλλά επίσης μια ανεκτική συμπεριφορά  στην συνδιαλλαγή με ανθρώπους που έχουν 
διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον όπως και θέληση να μάθεις και να βελτιώσεις την 
πολιτισμική ευαισθησία κάποιου (Nedelcu & Ulrich, 2014). Συνεπώς, μια θεμιτή ερώτηση μένει να 
απαντηθεί: «Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι φοιτητές και τα πανεπιστήμια για διεθνή 
κινητικότητα;». Εκτός από την απαιτούμενη προετοιμασία για τη μαθητική/φοιτητική 
κινητικότητα και τη θετική συμπεριφορά που απαιτείται στην διαπολιτισμική επικοινωνία, 
πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν διάφορα εμπόδια που αναφέρονται στην διεθνή 
φοιτητική κινητικότητα. Οι Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit, & Vujic (2013) 
χρησιμοποίησαν μια μεγάλη βάση δεδομένων φοιτητών που συμμετείχαν σε Erasmus και 
φοιτητών που δεν συμμετείχαν  σε επτά ευρωπαϊκές χώρες και σύγκριναν αντιληπτά εμπόδια της 
φοιτητικής κινητικότητας ανάμεσα στις δυο αυτές ομάδες. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν τον 
ουσιαστικό αντίκτυπο οικονομικών εμποδίων αλλά επίσης τόνισαν ότι είναι τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά που βοηθούν στο να διαφοροποιηθούν καλύτερα ανάμεσα σε φοιτητές Erasmus 
και όχι. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα υπογράμμισαν τις επιδράσεις των προσωπικών και 
κοινωνικών αντιλήψεων που σχετίζονται με την εξισορρόπηση των κινδύνων (μετρώντας 
αναγνώριση, κόστη και πλεονεκτήματα) και την διαχείριση προσωπικών ανησυχιών  (κοινωνικοί 
παράγοντες) ως τους πόντους διαφοροποίησης ανάμεσα στις δυο ομάδες φοιτητών (Souto-Otero 
et al., 2013). Επιπροσθέτως, πρόσφατη έρευνα υποστήριξε περαιτέρω απόψεις που έχουν 
εκφραστεί από επαγγελματίες ή ερευνητές που εργάζονται στην κινητικότητα και υπογραμμίζουν 
την σημασία επαρκούς πληροφόρησης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων ως στοιχεία που ευνοούν 
πρωτοβουλίες κινητικότητας (Garcia Murias, 2014).  
 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικρατεί η ισχυρή πεποίθηση ότι η αύξηση των 
ευκαιριών για τους ευρωπαίους πολίτες και η διευκόλυνσή τους να αλλάζουν μέρη κατοικίας ή 
εργασίας θα μπορούσε να συνεισφέρει στο να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και δυνατή, 
βασιζόμενη στην γνώση και την οικονομία, σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν από την 
στρατηγική της Λισσαβώνας. Η κινητικότητα είναι η προϋπόθεση για την βελτίωση της εργασίας 
μέσα από την εκμετάλλευση της δυνατότητας των πολιτών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους 
ώστε να αναλάβουν καινούριες και πιο εξειδικευμένες εργασίες και παρέχοντάς τους τις  
δυνατότητες να κινηθούν προς τα εκεί που βρίσκονται οι καλύτερες ευκαιρίες.  
 Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετά εμπόδια  για τους ανθρώπους που μετακινούνται σε άλλη 
χώρα ή μέρος για σπουδές ή εργάζονται μέσα στην χώρα τους confront και αυτά σχετίζονται με 
την κουλτούρα, τα πιστεύω της κάθε κουλτούρας και τις αξίες, τη συμπεριφορά και τις 
προσδοκίες που κρύβονται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά1. Σε αυτό το σημείο, η εισαγωγή του 
όρου ‘ υποκειμενική κουλτούρα’ είναι σημαντικά  σχετική. Ο παραπάνω όρος σημαίνει ότι 
μπορούμε να δούμε θετικά χαρακτηριστικά στην δική μας αυτοεικόνα κι έχουμε την τάση να 
βλέπουμε τα αρνητικά χαρακτηριστικά στην εικόνα του ξένου τα οποία τα μεταφράζουμε 
σύμφωνα με την κουλτούρα μας. Έτσι, προκειμένου να κατανοήσουμε τα περιθώριά μας  πρέπει 
πρώτα να κοιτάξουμε πέρα από αυτά. Η  πολυπολιτισμική άποψη ασπάζεται την ιδέα ότι ακόμα 
και οι καθημερινές μας αντιλήψεις και ηθικοί κανόνες είναι σε μεγάλο βαθμό διαμορφωμένες 

                                                
1
 Η Αναφορά σε θέματα πολυπολιτισμικότητας που σχετίζονται με την κινητικότητα αποτελεί μέρος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και του ντοσιέ εκπαιδευτικού υλικού του σεμιναρίου Πολυπολιτισμικής 
Συμβουλευτικής για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού το οποίο διοργάνωσε ο ΕΟΠΠΕΠ (Μαστοράκη, 
Ε., & Σωτηροπούλου, Κ., ΕΚΕΠ, 2009). 
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Ekpaideutiko_Yliko_Symvoulon_Polypolitismiki.pdf 
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από το πολιτιστικό υπόβαθρο στο οποίο ανήκουμε. Ωστόσο, η βαθύτερη κατανόηση των άλλων 
απαιτεί σε μεγάλο μέρος γνώση για τους τρόπους που τα άτομα άλλων πολιτισμών 
διαμορφώνουν πιστεύω και αντιλήψεις (ΕΟΠΠΕΠ, 2012). 
 Σύμφωνα με τον Peterson (2004, όπως αναφέρεται στο ΕΟΠΠΕΠ, 2012) ο πολιτισμός είναι σαν 
ένα παγόβουνο: βαθύτερα στρώματα (παραδόσεις, στάσεις, αξίες) είναι κρυμμένα πίσω από τις 
απόψεις μας. Συνήθως, βλέπουμε και ακούμε μόνο τα εξωτερικά στρώματα που είναι 
τοποθετημένα στην επιφάνεια, αυτά είναι και  τα κομμάτια που παρατηρούμε στην ταυτότητα 
ενός πολιτισμού (τάσεις, μουσική, μόδα), και είναι λεκτικά και μη λεκτικά σύμβολα. Το σύνολο 
των κρυμμένων αξιών και συμπεριφορών (το κρυμμένο κομμάτι του παγόβουνου) τα οποία 
μαθαίνουμε μέσα στον πολιτισμό που ζούμε είναι το ‘αόρατο’ κομμάτι τόσο του δικού μας 
πολιτισμού όσο και των άλλων. Στην βάση αυτής της πρώιμης  προσέγγισης μερικά από τα 
στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται και στις δυο όψεις του παγόβουνου έχουν μεγάλη σημασία 
στο να κατανοήσουμε και τελικά να έρθουμε πιο κοντά με ένα άτομο από διαφορετική 
κουλτούρα. Ενώ υπάρχουν άλλα λιγότερο σημαντικά στοιχεία σε αυτό το μονοπάτι της γνώσης. 
Εν τούτοις, και τα δυο μέρη του παγόβουνου αποτελούν μαζί μια εντυπωσιακή ποικιλία, την 
πολιτιστική μας ταυτότητα. Συμπερασματικά, η ανάπτυξη  πολυπολιτισμικών ικανοτήτων και η 
κατάλληλη προετοιμασία  για μια εμπειρία κινητικότητας υποστηρίζει το άτομο να κατανοήσει 
όλους τους περιορισμούς και είναι μια σημαντική προϋπόθεση ώστε; Από την  μια πλευρά να 
μπορεί να αποφασίσει αν μπορεί να εμπλακεί στην διαδικασία της κινητικότητας και από την 
άλλη πλευρά, να προάγει μια θετική  εμπειρία κινητικότητας; να συμμετάσχει στη ανάπτυξη 
δεξιοτήτων κλειδιών και στην κατάκτηση μοναδικών εμπειριών ζωής τόσο σε προσωπικό και  
επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο όρος ‘πολυπολιτισμικές ικανότητες’ αναφέρεται στο 
φάσμα των δεξιοτήτων, γνώσης και στάσεων που επιτρέπει στο άτομο να ενεργήσει σε ένα  
διεθνές και πολυπολιτισμικό επίπεδο (Kristensen, 1997, όπως αναφέρεται στο Σιδηροπούλου- 
Δημακάκου κ.ά., 2013). Είναι αρκετά δύσκολο να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα τις παραπάνω 
δεξιότητες στοχεύοντας στον σύγχρονο  εργαζόμενο επειδή διαφοροποιούνται ανάλογα με τον 
τομέα εργασίας, την εταιρεία ή την θέση εργασίας. Τα διεθνή προσόντα αποτελούνται από τρεις 
βασικές κατηγορίες:  

1. Επάρκεια στις γλώσσες. 
2. Πολυπολιτισμικές  δεξιότητες. 
3. Διεθνή επαγγελματικά προσόντα, το οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένες 
δεξιότητες απαραίτητες για ορισμένα επαγγέλματα, ώστε ο καθένας να μπορεί να δράσει 
διεθνώς, π.χ. γνώση για νομικά και διοικητικά θέματα.  

Πολυπολιτισμική δεξιότητα αναφέρεται ως η ικανότητα να αλληλεπιδράς δημιουργικά με άτομα 
που έρχονται από ένα διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, στην βάση της κατανόησης των 
διαφορετικοτήτων και ομοιοτήτων στις αξίες και συμπεριφορές. Τρία βασικά επίπεδα 
πολυπολιτισμικής ικανότητας (Σιδηροπούλου- Δημακάκου κ.ά., 2013) ορίζονται σύντομα 
παρακάτω: 

 Μονο-πολιτισμικό: Το άτομο βλέπει και θεωρεί τα πάντα σύμφωνα με τα δικά του 
πολιτιστικά πρότυπα. Η συμπεριφορά του στις άλλες κουλτούρες χαρακτηρίζεται από 
στερεότυπα. 

 Δια-πολιτισμικό: το άτομο μπορεί να εξηγήσει τις πολιτιστικές διαφορές σύμφωνα με 
συγκεκριμένη γνώση που έχει αποκτήσει ή μέσα από προσωπική εμπειρία ή από άλλες 
πηγές. 

 Υπερ-πολιτισμικό: το άτομο είναι ικανό να εντοπίσει πολιτισμικές διαφορές και να 
επιλύσει διαπολιτισμικά προβλήματα με ισορροπημένους τρόπους.  
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 Η εμπλοκή του ατόμου σε διεθνείς εμπειρίες και ευκαιρίες κινητικότητας είτε για 
εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους, συμβάλλει στην ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων οι 
οποίες βελτιώνουν σημαντικά τόσο την προσωπική ανάπτυξη και ωριμότητα, όσο κα τις 
πιθανότητες  καριέρας και τις κοινωνικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, αυτές οι δεξιότητες είναι: 
Πρόσβαση σε καινούρια γνώση που αφορά ένα οργανωμένο σύνολο γνώσης ή μαθημένα 
γεγονότα; Κατοχή νέων δεξιοτήτων είτε μέσα από το πλαίσιο της εργασίας ή μέσα από το πεδίο 
των σπουδών; Διαχείριση της καθημερινότητας και της ρουτίνας; Βελτίωση της ικανότητας για 
εργασία; Ανάπτυξη γλωσσολογικών δεξιοτήτων σε ένα επίπεδο που δεν μπορεί να επιτευχθεί με 
άλλους τρόπους παρά μόνο με την εμπειρία της κινητικότητας; η ανάπτυξη διαπολιτισμικών 
δεξιοτήτων, όπως,  ευελιξία και προσαρμοστικότητα; Κατανόηση και αποδοχή του «άλλου» που 
απαιτείται μέσα από την γνώση και την εμπειρία μιας άλλης κουλτούρας, την διαπολιτισμική 
ευαισθησία  (Σιδηροπούλου- Δημακάκου κ.ά., 2013 ). 

   

 
Σχήμα  1. Η προσέγγιση των ομόκεντρων κύκλων (Rohrlich, 1993) 

 
Παρακάτω2 παρουσιάζονται σύντομα δυο πολύ γνωστά μοντέλα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης3 

που είναι σχετικά με θέματα κινητικότητας (ειδικότερα με την μετακίνηση σε μια ξένη χώρα για 
σπουδές ή εργασία) και μπορούν να βοηθήσουν τους συμβούλους επαγγελματικού 
προσανατολισμού να εξηγήσουν και να ερμηνεύσουν: Πρωταρχικά ποιες ανάγκες είναι πιο 
σημαντικές και ποια από αυτές είναι  λιγότερο σημαντικές και με ποιους τρόπους οι μαθητές/ 
φοιτητές ή οι εργαζόμενοι που μετακινούνται σε άλλες χώρες καλύπτουν τις φυσικές και 
ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες, δευτερευόντως, τα στάδια που χρειάζεται το άτομο να αναλάβει 
ώστε να αναπτύξει διαπολιτισμική ευαισθησία, μια λειτουργία που παίζει ένα ζωτικό ρόλο στην 
διαδικασία προσαρμογής σε μια ξένη χώρα. Το μοντέλο της Rohrlich (1993) των ομόκεντρων 
κύκλων (Σχήμα 1) δείχνει πως οι νεότεροι που μετακινούνται σε μια ξένη χώρα αυτό που 
χρειάζονται περισσότερο είναι πρακτικές πληροφορίες και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Δεν 
αποτελεί έκπληξη καθώς είναι ευρέως γνωστό από σχετικές έρευνες ότι η πρακτική 
πληροφόρηση που αφορά σε ταξίδια, φαγητό, υγεία και δομές υγιεινής (βλ. εσωτερικό κύκλο) θα 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Από την  στιγμή που οι προαναφερθείσες ανάγκες έχουν 
καλυφθεί τότε ξεκινά ο επόμενος κύκλος.  
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 Τα «Αναπτυξιακό μοντέλο Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας» (DMIS; Bennett, 1993)είναι μια 
ενδιαφέρουσα και συνάμα χρήσιμη ιδέα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σύμβουλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα τους νέους σε θέματα 
κινητικότητας. Το DMIS (Σχήμα 2) εξηγεί πως τα άτομα ή οι ομάδες έχουν την τάση να σκέφτονται 
ή να αισθάνονται αναφορικά με τις  πολιτισμικές διαφορές. Επιπλέον, το πλαίσιο του Bennett 
(1993), διαμορφώνει την βάση για την καλύτερη καθοδήγηση και προσωπική ανάπτυξη του 
ατόμου, και υποστηρίζει τον σύμβουλο να εργαστεί αποτελεσματικότερα με ανθρώπους που 
αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο. Το μοντέλο του Bennett είναι 
βασισμένο σε μια διαχρονική παρατήρηση και έρευνα. Είναι αρκετά χρήσιμο σε σύμβουλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού (ή σύμβουλους κινητικότητας) γιατί παρέχει την κατάλληλη 
δομή ώστε να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι βιώνουν τις πολιτιστικές διαφορές. Το μοντέλο 
αναγνωρίζει έξι στάδια προοπτικέ που περιγράφουν πως ένα άτομο βλέπει, σκέφτεται και 
μεταφράζει τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω από τη διαπολιτισμική διαφορά (ΕΟΠΠΕΠ, 2012). 
Το DMIS τονίζει ότι τα πολιτιστικά πλαίσια ενός ατόμου μπορούν και να προωθήσουν ή να 
περιορίσουν την εμπειρία της πολιτιστικής διαφοράς. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ομαδικής 
εργασίας αυτό σημαίνει πως η διαπολιτισμική ευαισθησία μπορεί να προάγει ή να υπονομεύσει 
την επικοινωνία. 

 
 
 

   

  
   

  
                

                
  

  

  
   

  
Εθνοκεντρικά        Εθνοσχεσιακά 
Στάδια         Στάδια 

 
Σχήμα  2. DMIS model (Bennett, 1993) 

 
   Επιπλέον, η προσέγγιση DMIS υποστηρίζει ότι η πολιτισμική ευαισθησία και οι πολιτισμικές 
διαφορές μπορεί να είναι ένα εμπόδιο η μια «γέφυρα» στην ανάπτυξη σχέσεων και στην 
αποτελεσματική επικοινωνία με τους άλλους. Τα έξι στάδια όπως φαίνονται παρακάτω (Σχήμα 2) 
παρουσιάζουν επομένως υψηλότερη δεξιότητα κατανόησης και μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία 
της πολιτιστικής διαφοράς. Τα πρώτα τρία στάδια θεωρούνται εθνοκεντρικά και τα τελευταία 
τρία θεωρούνται εθνοσχεσιακή. Εθνοκεντρική σημαίνει ότι η κουλτούρα κάποιου θεωρείται ως η 
μοναδική κουλούρα ή η ‘καλύτερη’ υπάρχουσα κουλτούρα. Αντίθετα, η εθνοσχεσιακή θεωρία 
αναφέρεται στην αντίληψη της ισότητας ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Ως τέτοια 
λοιπόν, τα εθνοσχεσιακά στάδια χαρακτηρίζονται από μια θετική άποψη προς τις πολιτιστικές 
διαφορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το DIMIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πλαίσιο για τους 
σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού για να αξιολογήσουν το επίπεδο διαπολιτισμικής 
ευαισθησίας που έχει ένα νέο άτομο  κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την κινητικότητα,  
της διαμονής σε μια ξένη χώρα και της παρακολούθησης, μέσα στην διαδικασία του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής για την κινητικότητα. Το DIMIS 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού 
προσανατολισμού που εργάζονται με εθνικές μειονότητες ή με θέματα διεθνούς κινητικότητας. 

Άμυνα 
Ελαχιστοποίηση Προσαρμογή   Ολοκλήρωση 

    Αποδοχή Άρνηση 
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   Άτομα που ζουν σε μια ξένη χώρα συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή τους 
στο νέο τρόπο ζωής. Αυτό συνήθως είναι και το θέμα των μαθητών/φοιτητών που σπουδάζουν 
στο εξωτερικό. Αυτού του είδους οι δυσκολίες σχετίζονται σημαντικά με την προσαρμογή σε ένα 
νέο εκπαιδευτικό σύστημα, τρόπο επικοινωνίας και τρόπο σκέψης (Shaheen, 2004). Το 
πολιτιστικό ‘σοκ’ ορίστηκε από τον Oberg (1958, όπως αναφέρεται στο ΕΟΠΠΕΠ, 2012) ως το 
‘σοκ’ που προέρχεται από την απώλεια όλων των οικείων σημαδιών, συμβόλων ή κοινωνικών 
επαφών, ενώ ο Adler (1977, όπως αναφέρεται στο ΕΟΠΠΕΠ, 2012) το περιγράφει ως το σύνολο 
των συναισθηματικών αντιδράσεων ενάντια στην απώλεια ή τις αντιληπτές ενισχύσεις από τον 
πολιτισμό κάποιου, σε ένα καινούριο πολιτιστικό ερέθισμα το οποίο έχει  λιγότερη ή καθόλου 
σημασία  στην δυσκολία κατανόηση των καινούριων διαφορετικών εμπειριών. Οι παραπάνω 
αντιλήψεις μπορεί να περιλαμβάνουν αισθήματα ανικανότητας, οξυθυμίας και φόβου για αρκετά 
πιθανά αρνητικά αποτελέσματα, π.χ. να αισθάνονται ότι οι άλλοι τους αγνοούν ή να φοβούνται 
πως θα προσβληθούν κ.λ.π. ωστόσο, θα έπρεπε σημειωθεί  ότι προηγούμενα μοντέλα 
πολιτιστικής προσαρμογής  σαν αυτά που περιγράφονται προηγουμένως έχουν κριθεί από 
παλιότερους ερευνητές ότι έχουν αγνοήσει ατομικές διαφορές και δεν ακολουθούν τις γραμμές 
στο μοτίβα προσαρμογής (Leong & Chou, 2002, όπως αναφέρεται στο Puukari, 2012). Μερικές 
ερευνητικές απόψεις έχουν υποδείξει ότι οι φάσεις του πολιτισμικού ‘σοκ’ μπορεί να είναι 
συνεχιζόμενες ή κυκλικές, ανάλογα με τις εμπειρίες του ατόμου.  
 

 
Ερωτήσεις και 
Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση  
1. Παρακαλώ γράψτε σε ένα φύλλο χαρτί τι εννοούμε με τους 

όρους ‘επαγγελματική κινητικότητα’ και ‘φοιτητική/ μαθητική 
κινητικότητα’; 

2. Γιατί οι πρωτοβουλίες κινητικότητας είναι σημαντικές και με 
ποιους τρόπους; 

3. Αναφέρατε σύντομα σε ένα φύλλο χαρτί τις βασικές αρχές των 
θεωρητικών μοντέλων της διαπολιτισμικής προσαρμογής όπως 
περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο. 

 

 

3.3 Η εμπειρία της κινητικότητας και οι επιδράσεις της στα άτομα 
 

Σύντομη Περίληψη Κεφαλαίου 
Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται σε αρκετά πλεονεκτήματα και εμπόδια της κινητικότητας για τα 
άτομα όπως έχουν περιγραφεί στην πρόσφατη βιβλιογραφία. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας το 
πως αντιλαμβάνεται το άτομο την εμπειρία της κινητικότητας. Σε αυτή τη βάση, έχει νόημα να 
καταλάβουμε την έννοια των «ερεθισμάτων» (triggers) και την επίδρασή τους στην προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων. 

 
Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία της ακαδημαϊκής/ εργασιακής κινητικότητας προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα στο άτομο. Αποτελέσματα έρευνας και πράξης δείχνουν ότι οι πρωτοβουλίες  
κινητικότητας σχετίζονται με (ΕΟΠΠΕΠ, 2012): 

 Με την ενδυνάμωση της προσωπικής ανάπτυξης και βελτίωσης- απόκτηση καινούριων 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

 Πρόσβαση στη σύγχρονη γνώση και πληροφορία. 
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 Βελτίωση γλωσσολογικών δεξιοτήτων. 

 Βελτίωση διαπολιτισμικών και πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων μέσω απόκτησης γνώσης 
σχετιζόμενες με νέους πολιτισμούς. 

 Αντιμετωπίζοντας το παράδοξο της μη κινητικότητας: ακόμα και σήμερα σε μια περίοδο 
σοβαρής κρίσης, υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εξαιτίας της έλλειψης δεξιοτήτων. 

 Ενδυνάμωση μελλοντικής εργασίας. 

 Όσοι μετακινούνται ως φοιτητές/μαθητές είναι πιο πιθανόν να μετακινηθούν ως 
εργαζόμενοι. 

   Επιπρόσθετα, σε μια πρόσφατη αναφορά στον οδηγό κινητικότητας του δικτύου Euroguidance 
υποστηρίζεται πως η κινητικότητα σε όλες τις μορφές της μπορεί να έχει μια θετική επίδραση 
στην προσωπική ανάπτυξη των νέων ανθρώπων (Euroguidance, 2014). Για παράδειγμα μεγάλο 
μέρος ερευνών που διεξήχθησαν στην Γερμανία και τις ΗΠΑ σε διαπολιτισμικά προγράμματα και 
προγράμματα ανταλλαγής νέων (AFS, 1993; Ιnternational Youth Exchange and Visitor’s Service of 
the Federal republic of Germany, 2005) έδειξαν ότι μια μικρή ανταλλαγή έχει θετικά 
αποτελέσματα στην προσωπική ανάπτυξη των νέων. Στην έρευνα των Nedelcu και Ulrich (2014), 
βρέθηκε ότι η μεγαλύτερη επίδραση της κινητικότητας έγινε αντιληπτή σε ατομικό επίπεδο, σε 
όρους προσωπικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων φοιτητών.  
   Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερες έρευνες στο μέλλον σχετικά με την 
κινητικότητα.  
   Προηγούμενες έρευνες απέδειξαν πως, εκτός από την προστιθέμενη αξία και τα 
πλεονεκτήματα της εμπειρίας κινητικότητας στα άτομα, στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, 
υπάρχουν μερικές αντιξοότητες και συνεπώς αρνητικά αποτελέσματα ή προκλήσεις που όσοι 
μετακινούνται μπορεί να αντιμετωπίσουν. Αυτά είναι περισσότερο σχετικά με (Βλαχάκη & 
Δουλάμη, 2012): 

 Διαφορετικό πολιτισμό και πολιτισμικά πιστεύω και αξίες, τη συμπεριφορά μας στους 
άλλους και τη συμπεριφορά των άλλων σε μας όπως και οι προσδοκίες που βρίσκονται 
πίσω από την συμπεριφορά και των δυο πλευρών 

 Γνώση της γλώσσας – παρανοήσεις εξαιτίας της χρήσης της γλώσσας 

 Προβλήματα απασχόλησης και καριέρας 

 Γενικές προκλήσεις σχετικά με την κινητικότητα ( διαφορετική γλώσσα και πλαίσιο), 
πρακτικές προκλήσεις ( κατοικία και μετακίνηση), και προσωπικές προκλήσεις όπως 
μεγάλη απόσταση, σχέσεις, επιθυμία αγαπημένων φαγητών και δραστηριότητες 
κοινωνικοποίησης (βλ. Nedelcu & Ulrich, 2014) 

 Κοινωνικό και συναισθηματικό τραύμα που προκύπτει όταν αφήνεις πίσω οικογένεια, 
φίλους και την πόλη/χώρα σου.  

Η έρευνα του Hansel (2005) στόχευσε στο να υπογραμμίσει τις δυσκολίες, αν υπάρχουν, που 
έχουν να αντιμετωπίσουν τα άτομα που μετακινούνται. Η έρευνα αυτή αποκάλυψε ότι: 
-21% Δεν έχουν βιώσει κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της παραμονής 
-20% Είχαν προβλήματα με την προσαρμογή στις παραδόσεις και την καθημερινή ζωή στο 
εξωτερικό 
-17% Αναφέρουν ένα (διαπολιτισμικό) πρόβλημα που συνδέεται με την αυτονομία τους  
-17% Είχαν δυσκολίες με το στυλ της επικοινωνίας 
-15% Αντιμετώπισαν προβλήματα ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης κοινωνικά ή πολιτικά 
προσανατολισμένης 
-13% Βίωσαν το νέο πολιτισμό, ως «κρύο» και μη επικοινωνιακό 
-13% Αναφέρουν προβλήματα σε κοινωνικές σχέσεις (οικογένεια υποδοχής, κ.λπ.) 
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-11% Βίωσαν μια ανησυχητική κατάσταση που ήταν δύσκολο να κατανοήσουν ή να δεχθούν 
-6% Ζητήματα που σχετίζονται με παρεξηγήσεις εξαιτίας της γλώσσας 
 
   Η έρευνα του Hansel (2005) τονίζει το σημαντικότατο ρόλο των επικοινωνιακών και 
διαπολιτισμικών δυσκολιών όπως έχει φανεί στο σχετικά υψηλό ποσοστό που κατέχουν αυτές οι 
κατηγορίες. Προβλήματα που σχετίζονται με την ανεπαρκή συναναστροφή με τους άλλους στην 
ξένη χώρα, τρόπος επικοινωνίας, προσαρμογή σε ήθη, παραδόσεις και καθημερινή ζωή στο 
εξωτερικό είναι θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια διαδικασία συμβουλευτικής 
κινητικότητας.  

Όσο αφορά τους διεθνείς μαθητές/φοιτητές, αντιμετωπίζουν την πρόκληση δραστηριοτήτων 
πολιτιστικής ανάπτυξης που προκύπτουν από την συνδιαλλαγή ανάμεσα στα άτομα και τα 
περιβάλλοντα, ονομαστικά, υπάρχει ένας αριθμός σημαντικών παραγόντων που εμπλέκονται 
διαδικασία πολιτιστικής προσαρμογής που συνδέονται με τον εαυτό του μαθητή/φοιτητή, π.χ. το 
άγχος προσαρμογής, η ανάγκη αυτοματοποίηση στη μελέτη, διαφορετικοί παράγοντες 
κινητοποίησης και γενικά, διαστάσεις που αφορούν στον επανασχεδιασμό της ταυτότητας στο 
νέο περιβάλλον (Puukari, 2012). Οι μαθητές/ φοιτητές μπορεί να δοκιμαστούν από την ίδια την 
μελέτη σε μια ξένη χώρα, όπου για παράδειγμα ο τρόπος και ο ρυθμός των σπουδών μπορεί να 
είναι πολύ διαφορετικός από τη δική τους χώρα ή όταν διδάσκουν ή μαθαίνουν μεθόδους 
ακολουθούν εποικοδομητικές τεχνικές και ανακαλύπτουν στρατηγικές μάθησης. Συγκεκριμένα, η 
μελέτη μπορεί να είναι σκληρή για μαθητές/ φοιτητές που είναι συνηθισμένοι να μαθαίνουν την 
διδακτική μέθοδο της καθοδήγησης (Baker, Child, Gallois, Jones, & Callan, 1991. Sheehan & 
Pearson, 1995, ό.α. στο Puukari, 2012). Η επάρκεια της γλώσσας είναι επίσης πολύ σημαντική 
καθώς φαίνεται να επηρεάζει  την ακαδημαϊκή και κοινωνική προσαρμογή των διεθνών 
φοιτητών. Επιπρόσθετα, το επίπεδο εμπιστοσύνης στον χειρισμό της απαιτούμενης  γλώσσας ως 
δεξιότητα παίζει σημαντικό ρόλο αφού έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας ισχυρότερος προγνωστικός 
δείκτης των ατομικών διαφορών στην προσαρμογή όπως η ικανότητα της γλώσσας (Swangler & 
Ellis, 2003, ό.α. στο Puukari, 2012). Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι οι διεθνείς μαθητές/ 
φοιτητές μπορεί να αντιμετωπίσουν ρατσισμό, ειδικότερα  αν γίνονται αντιληπτές σημαντικές 
διαφορές στον πολιτισμό και χρώμα δέρματος της χώρας υποδοχής. Στην πραγματικότητα, 
ξαφνικές και απρόσμενες εκφράσεις ρατσισμού μπορεί να είναι τρομακτικές για τους μαθητές/ 
φοιτητές που για πρώτη φορά στη ζωή τους αντιμετωπίζονται ως μέλη μιας ομάδας μειονότητας. 

 Είναι ζωτικής σημασίας πως η εμπειρία μετακίνησης γίνεται αντιληπτή από το άτομο, δηλαδή, 
κατά πόσο η εμπειρία στο εξωτερικό γίνεται αντιληπτή ως θετική ή αρνητική εξαρτάται από αυτά 
που ονομάζονται ερεθίσματα. “ Τα ερεθίσματα είναι συγκεκριμένες καταστάσεις, θετικές ή 
αρνητικές τα οποία κατά τη διάρκεια της κινητικότητας συγκρούονται με τις προσδοκίες των 
συμμετεχόντων και θα τα θυμάται το άτομο χρόνια μετά από την ανταλλαγή” ( Euroguidance, 
2014, p.5 ). Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ερεθίσματα σχετίζονται με βιωμένες διαφορές 
κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής ( φαγητό, κ.λ.π. ). 

 

Ερωτήσεις 
και 
Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
4. Πώς ένας μαθητής μπορεί να επωφεληθεί από μια εμπειρία 

κινητικότητας;  
5. Ποια ρίσκα εμπλέκονται σε μια πρωτοβουλία κινητικότητας; 
6. Τι εννοούμε με τον όρο “ερεθίσματα”; 
7. Γιατί είναι τα ερεθίσματα σημαντικά; 
8. Περιέγραψε μερικές διαπολιτισμικές/ επικοινωνιακές δυσκολίες που 
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μπορεί να αντιμετωπίσει ένα άτομο κατά την ανάληψη μιας 
πρωτοβουλίας μετακίνησης.  

 

3.4. Ευρωπαϊκή πολιτική και προοπτικές για την κινητικότητα 
 

Σύντομη Περίληψη Κεφαλαίου 
Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στην κινητικότητα ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
στόχο την προώθηση της δια βίου μάθησης και της δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης. 
Επιπλέον, παρουσιάζονται συνοπτικά διάφορα παραδείγματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων που 
σχετίζονται με την κινητικότητα για μαθητές/φοιτητές, εργαζόμενους, ερευνητές και συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 
Η κινητικότητα αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Στρατηγικό 

Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 2020, τουλάχιστον 
20% των αποφοίτων της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 
κάποια εμπειρία εκπαίδευσης ή κατάρτισης στο εξωτερικό έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν 
πρωτοβουλίες δια βίου μάθησης και κινητικότητας,  να ενισχυθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, να προωθηθεί η ισότητα και η 
κοινωνική συνοχή, όπως και η ενεργός συμμετοχή του πολίτη. Ένας άλλος στόχος των 
προηγούμενων ενεργειών είναι να ενισχυθεί η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η 
επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και απασχόλησης (Βλαχάκη & Δουλάμη, 
2012. ΕΟΠΠΕΠ,2012). 

Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας γίνεται καταλυτικός 
καθώς το Ψήφισμα του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάιος 
2004) για τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό αναγνώρισε για πρώτη 
φορά, τη σημασία της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για την προώθηση της δια βίου μάθησης, 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, την απασχόληση, την κοινωνική ενσωμάτωση, τις δεξιότητες 
λήψης επαγγελματικής απόφασης και τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας. Επίσης, το 
Ψήφισμα του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συμβουλευτική 
και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Νοέμβριος 2008) ανέδειξε την ανάγκη για καλύτερη 
ενσωμάτωση της δια βίου Συ.Επ. στις Δια Βίου Στρατηγικές και απέδωσε μεγάλη αξία στη Συ.Επ. 
ως μια δια βίου διαδικασία που επιτρέπει στους πολίτες σε κάθε στάδιο της ζωής να 
συνειδητοποιούν τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να παίρνουν κατάλληλες 
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τους ρόλους 
σταδιοδρομίας που αναλαμβάνουν και να επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ εργασίας και 
προσωπικής ζωής, κ.λπ. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για τη Δια Βίου Συ.Επ. (ELGPN) έχει 
επίσης υποστηρίξει όλες τις παραπάνω στρατηγικές όπου το δίκτυο Euroguidance μέσα στα 
προηγούμενα 20 χρόνια λειτουργίας του έχει συνδέσει 68 εθνικά κέντρα Συ.Επ. και έχει 
προωθήσει σημαντικές δράσεις οι οποίες προωθούν την κινητικότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχοντας σύγχρονη πληροφόρηση και κατάρτιση σε συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού, φοιτητές/μαθητές, παιδαγωγούς και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Ταυτόχρονα, το δίκτυο Euroguidance προωθεί και ενσωματώνει την ευρωπαϊκή διάσταση 
της Συ.Επ. στα αντίστοιχα εθνικά συστήματα. 

Η Πράσινη Βίβλος: Προώθηση της Εκπαιδευτικής Κινητικότητας των Νέων (2009) αποσκοπεί 
στην προώθηση της εκπαιδευτικής κινητικότητας για τα νέα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
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σύνδεσή της με όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας επιπρόσθετος στόχος της Πράσινης 
Χάρτας είναι να εμπλέξει ιδρύματα και φορείς που συνδέονται με την κινητικότητα στην 
υποστήριξη και την ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν τη νεανική εκπαιδευτική κινητικότητα. 
Συγκεκριμένα, οι θεμελιακές μελλοντικές προοπτικές της Πράσινης Χάρτας είναι οι ακόλουθες: 
-σύνδεση της κινητικότητας με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, απόκτηση γνώσης, προσόντων 
και επαγγελματικής εμπειρίας, 
-προώθηση της κινητικότητας  ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάπτυξη 
προγραμμάτων ανταλλαγής σε όλο τον κόσμο, 
-προώθηση της κινητικότητας ανάμεσα σε φορείς όπως π.χ. μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς 
εργασίας, 
-εστίαση στη φυσική κινητικότητα και την αξιοποίηση της εικονικής κινητικότητας με τη χρήση 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 
-εστίαση στην κινητικότητα των νέων ανθρώπων (ηλικίες 16-35). 
Παρακάτω παρουσιάζονται σύντομα διάφορα παραδείγματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων που 
συνδέονται με την κινητικότητα τα οποία συστάθηκαν προκειμένου να ενισχυθούν οι 
πρωτοβουλίες κινητικότητας και να προωθηθεί ευρέως μια κουλτούρα ανταλλαγής γνώσης και 
εμπειριών στην ΕΕ. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα στοχεύουν κυρίως στη νεανική 
και μαθητική/φοιτητική κινητικότητα. Πολλά προγράμματα της ΕΕ εστιάζουν στο να διεγείρουν 
την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην ΕΕ και να προσφέρουν στους πολίτες της ΕΕ μαθησιακές 
εμπειρίες στο εξωτερικό. Έτσι, από τη μια πλευρά η εκπαίδευση και τα προγράμματα κατάρτισης 
εστιάζουν στη διέγερση των μαθησιακών ευκαιριών στην Ευρώπη και από την άλλη πλευρά 
επικεντρώνονται στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ. 
 

• Το πρόγραμμα Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm) 
που θεωρείται ως μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές πρωτοβουλίες εκπαιδευτικής πολιτικής της 
ΕΕ στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, είναι η πιο σημαντική και με τη μεγαλύτερη απήχηση 
δράση της Ε.Ε. σχετικά με την προώθηση της κινητικότητας μαθητών/φοιτητών και διδασκόντων 
σε πανεπιστημιακό πλαίσιο. Το  Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα-ομπρέλα το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στα άτομα σε όλα τα στάδια της ζωής τους να επιδιώξουν να αποκτήσουν πλούσιες 
ενισχυτικές μαθησιακές εμπειρίες στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει ποικίλες πρωτοβουλίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο τομέας του Erasmus ο οποίος ονομάζεται Erasmus+ Youth 
Mobility εστιάζει στην προώθηση της κινητικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (για τους 
φοιτητές) αλλά και στην ομάδα των νέων εργαζομένων 
(http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm).  

Γενικά, το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει σε ιδρύματα, δασκάλους και μαθητές ή φοιτητές, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για σπουδές, εργασιακές τοποθετήσεις στο εξωτερικό όπως επίσης 
εντατικά μαθήματα ξένων γλωσσών. Το Erasmus ως η «ναυαρχίδα» της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην ανώτατη εκπαίδευση, πάντα θέτει 
υψηλές φιλοδοξίες: να βοηθά τους μαθητές/φοιτητές να γίνουν διεθνώς επιδέξιοι και να 
προετοιμαστούν καλά για τις εργασιακές απαιτήσεις σε μια στενά αλληλοσυνδεόμενη ευρωπαϊκή 
οικονομία. Αναμένεται ότι αυτή η διεθνής εμπειρία έχει θετική επίδραση στην προσωπική 
ανάπτυξη των μαθητών/φοιτητών και συγκεκριμένα στη διαπολιτισμική κατανόηση και την 
επάρκεια στη ξένη γλώσσα όπως επίσης, στην ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, οι 
στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν την αύξηση της ποιότητας και του όγκου της 
κινητικότητας φοιτητών και δασκάλων και της πολύπλευρης συνεργασίας μέσα σε όλη την 
Ευρώπη, στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και τις 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
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επιχειρήσεις, προώθηση της συμβατότητας ανάμεσα στην ανώτερη εκπαίδευση και τους 
προχωρημένους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

Περισσότερα δεδομένα που αποδεικνύουν την επίδραση του προγράμματος κινητικότητας 
Erasmus έχουν συντεθεί από τη μελέτη Valera (H επαγγελματική αξία του Erasmus) στην οποία 
4.600 πρώην φοιτητές Erasmus από την ακαδημαϊκή χρονιά 2000/01 συμμετείχαν στη μελέτη το 
2005. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητών, η διεθνής εμπειρία τους έπαιξε σημαντικό ρόλο 
κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, η έρευνα Valera έδειξε ότι η οι απόφοιτοι 
Erasmus συχνά αναφέρουν ότι επικεντρώνονται σε διεθνείς διαστάσεις σχετικά με τις 
επαγγελματικές τους αρμοδιότητες και την κατάσταση απασχόλησης (Nedelcu & Ulrich, 2014). 
Συμπερασματικά, το πρόγραμμα αυτό θεωρείται μια ευρωπαϊκή επιτυχημένη ιστορία (success 
story). Μέσα στα 20 χρόνια της ύπαρξής του, το πρόγραμμα έχει υποστηρίξει την κινητικότητα 
περισσότερων από 2 εκατομμύρια φοιτητών Erasmus και έχει συμβάλλει σημαντικά στην 
ευρωπαϊκή διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες κινητικότητας 
φοιτητών και καθηγητών και την πολύπλευρη συνεργασία ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα 
ανώτατης εκπαίδευσης. 

 
• Το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση (Youth in Action) αποτελεί μέρος του Erasmus+ και 

προωθεί την ενεργό συμμετοχή στην κοινότητα, υποστηρίζοντας έργα που δίνουν σε νέους 
ανθρώπους μεγαλύτερη αίσθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη της ΕΕ. Οι γενικοί σκοποί 
που δηλώνονται στη νομική βάση του προγράμματος Νεολαία σε Δράση είναι να: 
-προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων ως πολίτες γενικά και ως πολίτες της ΕΕ ειδικότερα 
-αναπτύξει σταθερότητα και να προωθήσει την ανεκτικότητα ειδικότερα ανάμεσα στα νέα άτομα 
έτσι ώστε να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
-ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στα νέα άτομα σε διαφορετικές χώρες 
-συμβάλλει στην ανάπτυξη της ποιότητας των υποστηρικτικών συστημάτων για δραστηριότητες 
των νέων και των δυνατοτήτων των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τον τομέα 
της νεολαίας 
-προωθήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά στον τομέα της νεολαίας. 
Το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση είναι ένα πρόγραμμα για όλους, και θα πρέπει να γίνουν 
προσπάθειες για να συμπεριλάβει ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Πέρα από την 
προσβασιμότητα σε όλους, το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση αποσκοπεί επίσης να γίνει εργαλείο 
το οποίο προωθεί την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και την 
απασχολησιμότητα των νέων ατόμων οι οποίοι έχουν ελάχιστες ευκαιρίες. Μια στρατηγική 
ένταξης έχει σχεδιαστεί για το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση, ως το κοινό πλαίσιο για την 
υποστήριξη των προσπαθειών και των δράσεων τις οποίες η Επιτροπή, τα Κράτη-Μέλη, Εθνικοί 
και εκτελεστικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί αναλαμβάνουν για να κάνουν την κοινωνική 
ενσωμάτωση προτεραιότητα για το έργο τους. Τόσο το πρόγραμμα Leonardo da Vinci και το 
πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση θα μπορούσαν να παρέχουν οικονομική υποστήριξη σε 
προγράμματα ανταλλαγής. 
 

 Το πρόγραμμα Κλειδί για την Κινητικότητα (Key to mobility) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο 
του Leonardo da Vinci το οποίο ενεργοποιεί την ευρωπαϊκή κινητικότητα των νέων ανθρώπων 
που βρίσκονται σε ομάδες κινδύνου. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει 
διδάσκοντες και εκπαιδευτές με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να υποστηρίξουν 
τους συμμετέχοντες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) κατά την απόκτηση 
κεντρικών δεξιοτήτων για την κινητικότητα και να προετοιμάσει μαθητές/φοιτητές ώστε να έχουν 
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πρόσβαση σε προγράμματα κινητικότητας. Ο οδηγός κινητικότητας που έχει σχεδιαστεί  για τους 
σκοπούς του προγράμματος στοχεύει σε διδάσκοντες και εκπαιδευτές που προετοιμάζουν, 
υλοποιούν και αξιολογούν έργα κινητικότητας. 

 
• Το πρόγραμμα Νεολαία σε κίνηση (Youth on the move - 

http://ec.europa.eu/youthonthemove) συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κινητικότητας 
των νέων και την επένδυση σε ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση και εργασία στην Ευρώπη. Το 
πρόγραμμα Youth on the move είναι ένα πακέτο πρωτοβουλιών πολιτικής για εργασία, 
απασχόληση και κατάρτιση σε όλη την Ευρώπη. Ξεκίνησε το 2010 και αποτελεί μέρος της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Το 
«Νεολαία σε κίνηση» στοχεύει στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των 
νέων, μειώνοντας τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους και αυξάνοντας τα ποσοστά των 
νεαρών εργαζομένων – σύμφωνα με το στόχο που έχει θέσει για ποσοστά απασχόλησης 75% 
ανάμεσα στις ηλικίες 20-64 ετών. 

Περαιτέρω, υπάρχουν αρκετά δίκτυα, οργανισμοί και φόρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
τα οποία παρέχουν στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού πληροφόρηση, 
γνώσεις και κατευθυντήριες γραμμές σχετικές με τη διεθνή διάσταση στη Συ.Επ. και ως εκ 
τούτου, προωθούν τις πρωτοβουλίες κινητικότητας και υποστηρίζουν τους συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού να βοηθούν τους πελάτες τους να αντιμετωπίζουν θέματα 
κινητικότητας. Παρουσιάζονται περιληπτικά ορισμένα βασικά δίκτυα ή οργανισμοί. 

 

 Euroguidance 
Το δίκτυο Euroguidance (http://euroguidance.eu/) είναι ένα δίκτυο που συνδέει μεταξύ τους 
Κέντρα Συ.Επ. στην Ευρώπη. Το Euroguidance προωθεί την κινητικότητα, βοηθώντας τους 
συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τις 
διαθέσιμες ευκαιρίες για τους ευρωπαίους πολίτες μέσα στην Ευρώπη. 
 

 Eures 
Ο σκοπός του EURES (http://ec.europa.eu/eures/) είναι να παρέχει πληροφόρηση, συμβουλές και 
υπηρεσίες επιλογής/τοποθέτησης (σύνδεσης με την εργασία) προς όφελος των εργαζομένων και 
των εργοδοτών όπως επίσης κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της 
ελεύθερης μετακίνησης ατόμων. Το Eures συστήθηκε το 1993 και είναι ένα δίκτυο συνεργασίας 
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των μελών χωρών 
της ΕΕΑ (Οι χώρες της ΕΕ μαζί με τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και άλλους 
συνεργαζόμενους εταίρους. Η Ελβετία παίρνει επίσης μέρος στη συνεργασία EURES. Η ενοποίηση 
των δυνατοτήτων των μελών και συνεργαζομένων οργανισμών παρέχει μια στιβαρή βάση για το 
δίκτυο EURES έτσι ώστε να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο για εργαζομένους όσο 
και  για τους εργοδότες. 
 

 Eurodesk 
To Eurodesk (http://www.eurodesk.org/) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών πληροφόρησης 
σε 31 χώρες το οποίο παρέχει μοναδική πρόσβαση σε ευρωπαϊκή πληροφόρηση για νέους 
ανθρώπους και όσους συνεργάζονται με αυτούς. Αυτή η ενότητα δίνει πληροφορίες για: το ποιος 
εμπλέκεται στο δίκτυο, εθνικούς εταίρους του Eurodesk, τοπικούς αναμεταδότες Eurodesk, το 
σύνδεσμο του Eurodesk στις Βρυξέλλες, τι υπηρεσίες προσφέρονται, εύρος δημόσιων υπηρεσιών 
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ευρωπαϊκής πληροφόρησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και το πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει 
πρόσβαση στις υπηρεσίες διαδικτυακά και μέσα στον ιστότοπο. 
 

 Euraccess 
To Εuraxess- Ερευνητές σε Κίνηση (http://ec.europa.eu/euraxess/) είναι one stop κατάστημα για 
ερευνητές που αναζητούν να προωθήσουν την καριέρα τους και την προσωπική τους ανάπτυξη 
με την μετακίνηση σε άλλες χώρες. Επιπλέον, με την πληροφόρηση στην εκπαίδευση και την 
εργασία, αυτή η ηλεκτρονική πύλη είναι το σημείο εισόδου σε ένα πλούτο πρακτικών 
πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο διαβίωσης, εργασίας και αναψυχής στις εμπλεκόμενες 
ευρωπαϊκές χώρες.  
 

 European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) 
 Το ELGPN (www.elgpn.eu) στοχεύει στο να βοηθήσει τις χώρες μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης και 
την Commission να προωθήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον δια βίου επαγγελματικό 
προσανατολισμό τόσο στην εκπαίδευση όσο και στους τομείς εργασίας. Ο σκοπός είναι να 
προάγει την συνεργασία σε επίπεδο χωρών μελών στον δια βίου προσανατολισμό και να 
προτείνει τις κατάλληλες δομές και μηχανισμούς υποστήριξης για την εφαρμογή των 
προτεραιοτήτων όπως αυτές αναγνωρίστηκαν στο Ψήφισμα για τον Δια Βίου Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό (2004). 
 

 Guidenet 
To Guidenet  (http://www.guidenet.org/) προσφέρει στην κοινότητα του επαγγελματικού 
προσανατολισμού στη Βρετανία μια ευκαιρία να δικτυωθεί και να δημιουργήσει συνδέσμους με 
ένα ευρύ φάσμα οργανισμών προσανατολισμού και εκπαίδευσης στην Ε.Ε, την ΕΕΑ και στις μη 
ενταγμένες χώρες. Η έργο Guidenet θα εγκαθιδρύσει ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης, 
ώστε να συγκεντρώσει όλες τις πρωτοβουλίες της κινητικότητας, να τις αξιολογήσει και να τις 
σχολιάσει  και να τις διαδόσει όσο το δυνατόν ευρύτερα στις ευρωπαϊκές κοινότητες 
προσανατολισμού. Το γεγονός ότι υπάρχει η ανάγκη για ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να αποδειχθεί 
από το ενδιαφέρον που φάνηκε στην πράξη και τα βήματα προόδου σε άλλες χώρες από τους 
δημιουργούς πολιτικών και επαγγελματίες στην Ευρώπη. Οι κύριες ομάδες στόχοι για το 
Guidenet είναι οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οργανισμοί επαγγελματικού 
προσανατολισμού, οι σχεδιαστές πολιτικής και άλλοι συμμετέχοντες στο πεδίο του 
επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλα τα επίπεδα εθνικά και διεθνή. 
  

Ερωτήσεις και ασκήσεις  Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση  
9. Ποιες είναι οι προτεραιότητες  την Ε.Ε σχετικά με τις 

πρωτοβουλίες κινητικότητας; 
10. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κινητικότητας στην 

κοινωνία, τα άτομα και την Ε.Ε σύμφωνα με τα πρόσφατα 
επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία για την Δια Βίου μάθηση και 
τη δια βιου Συ. Ε.Π; 

11. Αναφέρατε 3-4 Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες κινητικότητας. Ποιες υπηρεσίες παρέχουν 
στους συμμετέχοντες; 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www.elgpn.eu/
http://www.guidenet.org/
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3.5. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για θέματα κινητικότητας 
 

Σύντομη Περίληψη Κεφαλαίου 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού όσον αφορά 
σε θέματα κινητικότητας, η σημασία της και οι κύριοι τομείς με τους οποίους ασχολείται. 
Τονίζεται ότι η συμβουλευτική σταδιοδρομίας για την κινητικότητα θα έπρεπε να βοηθά τους 
συμβουλευόμενους να αντιμετωπίζουν πολυπολιτισμικά θέματα και την προσαρμογή σε μια νέα 
πραγματικότητα. Περιγράφονται επίσης οι βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει ένας 
σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να παρέχει αποτελεσματικότερες 
υπηρεσίες συμβουλευτικής κινητικότητας.  

 
Η εκτέλεση μιας πράξης κινητικότητας απαιτεί  εφαρμογή διαφορετικών ειδών δεξιοτήτων/ 

ικανοτήτων , ανάμεσα σε αυτά σχετίζονται η λήψη αποφάσεων και η διαχείριση της 
πληροφορίας. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας, γίνεται κατανοητή σαν μια δια βίου διαδικασία  
(Lifelong Guidance). Σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται ως μια από τους απαραίτητους παράγοντες  
παροχής στα άτομα (π.χ. μαθητές) της υποστήριξης και της συμβουλής που απαιτούνται στην 
διαδικασία λήψη αποφάσεων ώστε να μπουν στην  κινητικότητα με επιτυχία (Garcia Murias, 
2014).  

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική για την κινητικότητα είτε για 
εκπαιδευτικούς ή λόγους εργασίας καλύπτει αρκετά θέματα όπως βοήθεια στο σχεδιασμό και 
την εφαρμογή μια κίνησης κινητικότητας, παροχή πληροφορίας σε αυτούς που μετακινούνται, 
και γενικότερα, σε όποια δραστηριότητα εμπλέκεται στο πλαίσιο της δια βίου Συ. Ε.Π ( σπουδές, 
εργασία, επανεκπαίδευση κλπ.). Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν 
συμβουλευτικές συνεντεύξεις, σχεδιασμό και παροχή ενός σχεδίου για την κινητικότητα, 
ανάπτυξη γνώσης κλπ.. Όπως και κάθε είδος συμβουλευτικής, η συμβουλευτική κινητικότητας θα 
πρέπει να είναι αξιόπιστη και να λαμβάνει υπόψη την ανατροφοδότηση που δίνεται από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέλη (ΕΟΠΠΕΠ, 2012). Ακριβώς όλες οι πολύτιμες πληροφορίες και εμπειρίες 
μπορούν να αναπτύξουν την διαδικασία της συμβουλευτικής κινητικότητας για διαρκή βελτίωση 
(Vanraepenbush, 2012). 

 Η συμβουλευτική για την κινητικότητα είναι μια πολύ σημαντική και ταυτόχρονα περίπλοκη 
και απαιτητική διαδικασία. Φαίνεται ότι ο παραπάνω τύπος συμβουλευτικής θα μπορούσε να 
ενσωματώσει και να αγκαλιάσει πολυπολιτισμικές τεχνικές συμβουλευτικής και απόψεις που  
απαραίτητες, ώστε οι σύμβουλοι να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την 
συμβουλευτική ατόμων που μετακινούνται. Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι 
ικανοί να τροποποιήσουν το επικοινωνιακό τους στυλ ώστε να κάνουν τους πελάτες τους να 
αισθάνονται πιο άνετα, να τροποποιήσουν τις συμβουλευτικές στρατηγικές τους 
προσαρμοζόμενοι στις αξίες του πελάτη, να τροποποιήσουν τους συμβουλευτικούς τρόπους και 
τις προσδοκίες του πελάτη δίνοντας έμφαση σε μια πιο ευθεία προσέγγιση των πελατών, να 
εξηγήσουν την διαδικασία προσαρμογής, να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη που σχετίζεται με 
την προσαρμογή, να προσδιορίσουν τις επίκαιρες ανησυχίες (π.χ πρακτικά θέματα όπως  η 
έλλειψη πληροφορίας, ακαδημαϊκές διαφορές, οικονομικές δυσκολίες ) πριν προχωρήσουν σε 
βαθύτερα προσωπικά προβλήματα (Khoo, Abu-Rasain, & Hornby, 2006). 

Όσο αφορά τους διεθνείς μαθητές/ φοιτητές, πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλο το 
εύρος ερεθισμάτων που θα εκτεθούν. Η συμβουλευτική στο εξωτερικό θα πρέπει να 
κατευθύνεται στο να δημιουργεί καταστάσεις με θετικά ερεθίσματα και να μάθουν να 
αντιμετωπίζουν τα αρνητικά (βλ. Κεφάλαιο 3.3). Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στον οδηγό 
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καριέρας, η διαδικασία δεν περιορίζεται σε μια καλή προετοιμασία για την κινητικότητα, αλλά η 
υποστήριξη κατά την διάρκεια και μετά από την εμπειρία της κινητικότητας είναι εξίσου 
σημαντική. Τόσο η προετοιμασία όσο και η υποστήριξη κατά την διάρκεια της διαμονής στο 
εξωτερικό θα πρέπει να κατευθύνεται στο να αντιμετωπίζονται με θετικό τρόπο τα ερεθίσματα, 
και να μάθουν από τις κρίσεις που αναπόφευκτα θα συμβούν. Συγκρούσεις και κρίσεις, αν 
υπάρχουν, θα μπορούσαν να ειδωθούν από το άτομο ως θετικές προκλήσεις. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις η υποστήριξη του «σημαντικού άλλου» ή της «ομάδας πίεσης» είναι σημαντική με 
την αντιμετώπιση κρίσεων κι ερεθισμάτων (Euroguidance, 2014). Σχετικά με τα ερεθίσματα δεν 
είναι σημαντική μόνο η μετάφραση αλλά και η επεξήγησή τους. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο 
να απαλλαγούμε από την επιστροφή σε ένα παλιότερο τρόπο σκέψης ( όταν ο πολιτισμός του 
ενός θεωρούνταν σαφώς καλύτερος από τον πολιτισμό του άλλου) και από τη μια πλευρά τον 
δυισμό ( πόλωση στις πολιτιστικές διαφορές) και από την άλλη να αντιμετωπίσεις την μετάβαση. 
Η μετάβαση συμβαίνει όταν οι συμμετέχοντες επιστρέφοντας μετά από την διαμονή στο 
εξωτερικό υποδεικνύουν πως δεν νιώθουν το αίσθημα του σπιτιού ούτε στην μητέρα-πατρίδα ή 
την χώρα υποδοχής. Αυτό θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε μια φόρμα «παγκόσμιας 
υπηκοότητας». 
  Η κινητικότητα για το άτομο είναι πάντα μια διαδικασία κι όχι ένα προϊόν. Πρέπει να 
διερευνηθεί αλλά πως; Αυτό περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το βασικό κέρδος για το 
άτομο εναπόκειται κυρίως σε διαλεκτικές δεξιότητες:  πως αξιολογείς την αυτοπεποίθηση, την 
προσαρμοστικότητα, την διαχείριση του άγχους, ανοικτό μυαλό, κ.λ.π. ; Είναι αναγκαίο για την 
κινητικότητα η επαγγελματική συμβουλή να κατανοεί τους μηχανισμούς που παίρνουν μέρος 
προκειμένου να ολοκληρώσουν μια αξιολόγηση και μια ποιοτική προσέγγιση (Euroguidance, 
2010). Η αξιολόγηση στην πράξη της συμβουλευτικής της κινητικότητας γίνεται προς το παρόν με 
ποιοτικό τρόπο: νούμερο συνεντεύξεων που έχουν διενεργηθεί, νούμερο συνεδριών 
πληροφόρησης, κ.λ.π. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι χρήστες του Διαδικτύου τακτικά 
συμβουλεύονται ιστοσελίδες σχετικές με την κινητικότητα. Αυτό δεν μας λέει τίποτα για την 
ποιότητα της συμβουλής που δίνεται και/ή τον αντίκτυπο στις αποφάσεις καριέρας και στην ίδια 
την κινητικότητα: μπορούμε να δούμε πόσοι άνθρωπου συμβουλεύονται τις ιστοσελίδες αλλά 
πόσοι από αυτούς ακολουθούν την διαδικασία ως το τέλος;  Πως μπορείς να υπολογίσεις τις 
ποιοτικές διαστάσεις στην συμβουλή της κινητικότητας; αξίζει να θυμηθούμε ότι η συμβουλή 
κινητικότητας μπορεί να γίνει αργότερα, ειδικά σε περιπτώσεις ατομικής κινητικότητας. 
Δεύτερον, είναι σημαντικό να δούμε αν και πως, η κινητικότητα προωθείται ως μέρος της 
εκπαίδευσης και τα προγράμματα επαγγελματικής ενσωμάτωσης. Αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσα από μελέτες που θα διενεργηθούν σχετικά με την επαγγελματική ενσωμάτωση 
και το βασικό κέρδος για προγράμματα εκπαίδευσης κ.λ.π.  
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Σχήμα 3. Διάγραμμα δεξιοτήτων και γνώσεων που ο σύμβουλος πρέπει να κατέχει για να παρέχει 
αποτελεσματική συμβουλευτική κινητικότητας   
Πηγή: Euroguidance. (2010). Mobility advice interview: A quality approach to mobility advice. 
Euroguidance: European Network to Support Guidance and Counselling. 
 

Η αξιολόγηση του πρότζεκτ της κινητικότητας με επαγγελματικούς τρόπους  

 Αξιολογώντας το κίνητρο και τη δέσμευση  

 Αξιολογώντας αν οι νέοι άνθρωποι έχουν την υποστήριξη των γονέων τους. 

 Αξιολογώντας την ικανότητα να αυτοσχεδιάσει, να ανεξαρτητοποιηθεί, για ωριμότητα, την 
ικανότητα να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα, τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
γλωσσολογικών δεξιοτήτων, περιέργεια κ.λ.π. 

  Αξιολογώντας  την αποτελεσματικότητα του πρότζεκτ: κόστος, πρακτικές και υπηρεσιακές 
λεπτομέρειες, χρονικά όρια, κ.λ.π. 

 Αξιολογώντας τα ρίσκα σχετικά με την κινητικότητα. 

 Αξιολογώντας το βασικό κέδρος για κάθε πρόγραμμα. 
Το Δίκτυο Euroguidance (2010, σ. 5) έχει σχεδιάσει ένα διάγραμμα βασισμένο σε μια συνεδρία  

brain storming που στόχευε στις δεξιότητες και τη γνώση που χρησιμοποιείται στην 
συμβουλευτική της κινητικότητας (Σχήμα 3). Αν και η ανάγκη για συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στους διεθνείς φοιτητές είναι μεγάλη, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι φοιτητές είναι συχνά 
απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες συμβουλευτικής (Abe, Talbot & Geelhoed, 1998. 
Pedersen, 1991. Sandhu, 1994, όπως αναφέρεται στο Puukari, 2012). Ένας  λόγος γι’αυτό μπορεί 
να είναι πως η εκπαίδευση των συμβούλων δεν έχει συμπεριλάβει την απαραίτητη προετοιμασία 
για συμβουλευτική διεθνών μαθητών/ φοιτητών (Fouad, 1991, όπως αναφέρεται στο Puukari, 
2012). Άλλος ένας λόγος μπορεί να είναι ότι οι διεθνείς μαθητές/ φοιτητές περιμένουν άμεσες 
λύσεις στην διαχείριση των κρίσεων και των προβλημάτων που συνδέονται με την μετάβαση σε 
άλλο πολιτισμό (Hayes & Lin, 1994, ό.α. στο  Puukari, 2012). Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι 
σύμβουλοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν σε αυτούς τους άμεσους 
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προβληματισμούς και να βοηθήσουν στο να βρουν σχετικές πηγές και τρόπους να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, όπως και να τους ενθαρρύνουν να συνεχίσουν την 
συμβουλευτική αν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν είναι οικείες για 
πολλούς από τους διεθνείς μαθητές/ φοιτητές γιατί δεν υπάρχουν στην πατρίδα τους.  Συνεπώς, 
είναι σημαντικό να υπάρχει μια εισαγωγική περίοδος που θα περιλαμβάνει ευκαιρίες, ώστε να 
λάβουν πληροφορίες στο ότι είναι αυτές οι υπηρεσίες, πότε και πως μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και τι μπορούν να περιμένουν από τέτοιες υπηρεσίες. Η Arthur (2003a, ό.α. στο 
Puukari, 2012) σημειώνει ότι για τους συμβούλους είναι καλό να συμμετάσχουν στις ενημερώσεις 
των μαθητών/ φοιτητών και να τους γνωρίζουν ανεπίσημα, ώστε οι μαθητές/φοιτητές να 
νιώσουν πιο άνετα να έρθουν σε επαφή μαζί τους όταν το χρειάζονται. Ο Thomsen (2012, ό.α. 
στο Puukari, 2012) έδειξε ότι οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π είναι συχνά πιο ευρέως αποδεκτές, αν 
προσφέρονται σε ομάδες απ’ ότι σε άτομα – μια  άποψη που αξίζει να τονιστεί κατά το 
σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης υποστηρικτικών υπηρεσιών για μαθητές/φοιτητές. 
Μερικές φορές άλλοι μαθητές/ φοιτητές μπορεί να είναι εκείνοι για τους οποίους είναι 
ευκολότερο να επικοινωνήσουν με το προσωπικό που παρέχει βοήθεια σε μαθητές/ φοιτητές με 
μαθησιακά ή προσωπικά προβλήματα. Γι’ αυτό το λόγο είναι καλή ιδέα να ενθαρρύνουμε τους 
συμμαθητές/ συμφοιτητές να φροντίζουν ο ένας τον άλλον και να βοηθούν τους δασκάλους/ 
καθηγητές να αναγνωρίζουν καταστάσεις που θα έπρεπε να προτείνουν ένα διεθνή 
μαθητή/φοιτητή να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια και να προτείνουν να γίνει μια αρχική 
επαφή και ίσως να  συστήσουν τον μαθητή/φοιτητή στον σύμβουλο ή κάποιον άλλον ειδικό για 
την πρώτη συνάντηση. 

Συμπερασματικά, όσο αφορά στη στοχοθεσία σχετικά με την συμβουλευτική του διεθνούς 
μαθητή/φοιτητή, είναι σημαντικό να δούμε τον προσανατολισμό και την συμβουλευτική από  
διάφορες οπτικές γωνίες. Για παράδειγμα, από μια αναπτυξιακή προοπτική, οι στόχοι του 
μαθητή/φοιτητή στην συμβουλευτική μετακινούνται από την επίλυση προβλημάτων στη 
υποστήριξη του μαθητή/φοιτητή ως μια αναπτυξιακή διαδικασία. Σύμφωνα με τους Kagan και 
Cohen (1990, ό.α. στο Puukari, 2012) οι διεθνείς μαθητές/φοιτητές που κάνουν φίλους με 
κατοίκους της χώρας υποδοχής και μπορούν να μιλήσουν της γλώσσα, προσαρμόζονται καλύτερα 
στην νέα κουλτούρα. Η έμφαση στην συμβουλευτική, λοιπόν, θα πρέπει να δίνεται στην βοήθεια 
των διεθνών μαθητών/φοιτητών να καταφέρουν να προσαρμοστούν στον ξένο πολιτισμό. Οι 
σύμβουλοι πρέπει συνειδητά να προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους διεθνείς μαθητές/φοιτητές 
να αναπτύξουν την διαπολιτισμική τους ικανότητα, κι όχι μόνο να βοηθήσουν να προσαρμοστούν 
στην κουλτούρα   της χώρας υποδοχής. 

Ο Hargrove και συνεργάτες (2003, ό.α. στο Puukari, 2012) προτείνουν ότι οι σύμβουλοι 
επαγγελματικού προσανατολισμού οικειοποιούνται την τρέχουσα έρευνα στις επαγγελματικές 
συμπεριφορές των εθνικών μειονοτήτων. Πρέπει επίσης, να εμπλακούν ενεργά στην εκπαίδευση, 
το εργασιακό πλαίσιο, την οικογένεια και τους κοινοτικούς  χώρους των μελών από διαφορετικές 
πολιτισμικές ομάδες. Δεν είναι απαραίτητα ρεαλιστικό να περιμένουμε όλοι οι σύμβουλοι να 
είναι τόσο ενεργοί. Ωστόσο, είναι πολύ χρήσιμη η ιδέα ότι οι σύμβουλοι  έχουν την γνώση και την 
προσωπική συνδιαλλαγή με άτομα από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που κατευθύνονται στο να βοηθούν διεθνείς μαθητές/ φοιτητές να βρουν μια 
δουλειά, χρειάζεται να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην επαγγελματική εμπειρία και πρακτική 
βοήθεια να βρεθεί δουλειά, όπως του να προσφέρουν συμβουλή στο πώς να γράψουν μια καλή 
αίτηση ή να εξασκηθούν στην συνέντευξη. Μια από τις κυριότερες ερευνήτριες στον τομέα της 
διεθνούς συμβουλευτικής, η Nancy Arthur, έχει τονίσει οι απαραίτητες δεξιότητες για σχεδιασμό 
καριέρας και ζωής, θα μπορούσαν να ειδωθούν σαν τα στοιχεία κλειδιά στον χειρισμό της 
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μετάβασης των διεθνών μαθητών/φοιτητών. Οι μαθητές/φοιτητές που θεωρούν τον σχεδιασμό 
καριέρας βασικό μέρος των  διεθνών σπουδών είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την 
επιστροφή τους στην πατρίδα και να διαχωρίσουν την εμπειρία τους στην μέλλουσα 
επαγγελματική τους ζωή.  

Η Arthur (2005) προτείνει πέντε περιοχές κλειδιά εκπαίδευσης και ανάπτυξης για 
συμβούλους που δουλεύουν με διεθνείς μαθητές/φοιτητές: 

- Να αποκτήσουν περισσότερη γνώση για θεωρίες και μοντέλα σχετικά με τη μετάβαση από 
πολιτισμό σε πολιτισμό. 

- Να αποκτήσουν γνώση σχετικά με τις τυπικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς 
μαθητές/φοιτητές. 

- Να βελτιώσουν τις πολυπολιτισμικές ικανότητές τους, περιλαμβάνοντας την αυτογνωσία, 
γνώση και δεξιότητες. 

- Να αναπτύξουν τρόπους να είναι δραστήριοι στο να ενθαρρύνουν τους διεθνείς 
μαθητές/φοιτητές να συμμετάσχουν στα συμβουλευτικά προγράμματα και υπηρεσίες και 

- Να επεκτείνουν τους ρόλους συμβουλευτικής, ώστε να περιλάβουν την υπεράσπιση για 
να ανταποκριθούν στα εμπόδια του συστήματος και να βελτιώσουν τις ιδρυματικές 
πολιτικές και πρακτικές που επηρεάζουν τους διεθνείς μαθητές/φοιτητές. 
Επιπλέον, ο Khoo και οι συνεργάτες (2006) προτείνουν μια λίστα με οδηγίες για 
διαπολιτισμική συμβουλευτική μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται προτάσεις ιδιαίτερα 
σχετικές με την συμβουλευτική διεθνών μαθητών/φοιτητών,  από την Αμερικανική 
Ψυχιατρική Εταιρεία (1993, όπως αναφέρεται στο Khoo te al., 2006) και τον  Pedersen 
(1991, όπως αναφέρεται στο Khoo et al., 2006). Παρουσιάζεται μια περίληψη αυτών των 
προτάσεων (Khoo et al., 2006, 111-112): 

- Οι σύμβουλοι θα πρέπει να εκπαιδεύουν τους πελάτες τους στους στόχους , τις 
προσδοκίες και τον σκοπό της συμβουλευτικής όπως και τον προσανατολισμό του ίδιου 
του συμβούλου. 

- Οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την έρευνα και τα θέματα σχετικά με 
τους πελάτες τους (π.χ. ξένους μαθητές/φοιτητές).  

- Οι σύμβουλοι θα πρέπει να θεωρούν την εθνικότητα και τον πολιτισμό ως σημαντικές 
παραμέτρους στην κατανόηση των ψυχολογικών διαδικασιών. 

- Οι σύμβουλοι θα πρέπει να σέβονται τον ρόλο της οικογένειας και τις αξίες  και τα 
πιστεύω  της κοινότητας στον πολιτισμό του πελάτη. 

- Οι σύμβουλοι θα πρέπει να προσπαθήσουν αν εξαλείψουν προτιμήσεις και 
προκαταλήψεις. 

- Όταν συμβουλεύουν ξένους μαθητές/φοιτητές θα πρέπει ούτε να δίνουν περισσότερη 
έμφαση, αλλά κι ούτε να αγνοούν τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα σε αυτούς και τους 
πελάτες τους.  

- Θα πρέπει, επίσης, να ταυτοποιήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες για να βοηθούν τους 
ξένους μαθητές/φοιτητές να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένους ρόλους και καταστάσεις. 

-  Οι σύμβουλοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους δεσμούς ανάμεσα στους ξένους 
μαθητές/φοιτητές και τους ομοεθνείς συναδέρφους/συμφοιτητές, ως ένα τρόπο 
υποστήριξης. 

- Οι σύμβουλοι θα πρέπει να προσπαθούν έντονα να εξοπλίσουν τον προσανατολισμό των 
μαθητών/φοιτητών στον πολιτισμό υποδοχής το οποίο απαιτεί επαφή με τους 
μαθητές/φοιτητές πριν την άφιξή τους, κατά την διάρκεια των σπουδών τους και αφού 
έχουν επιστρέψει στην παρτίδα τους.  
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- Οι σύμβουλοι θα πρέπει να βοηθούν τους μαθητές/φοιτητές να αντιμετωπίσουν με τα 
προβλήματα επαναφοράς, όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους 

 
 

Ερωτήσεις και 
Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
 

12. Παρακαλώ καταγράψτε σε ένα φύλλο χαρτί ποια είναι τα 
σημεία-κλειδιά όσον αφορά στην αξιολόγηση μιας 
πρωτοβουλίας/προγράμματος κινητικότητας που θα πρέπει 
ο σύμβουλος να λάβει υπόψη; 

13. Παρακαλώ καταγράψτε σε ένα φύλλο χαρτί ποιες δεξιότητες 
χρειάζεται να αναπτύξει ο σύμβουλος για να εργαστεί 
αποτελεσματικά σε διαπολιτισμικά και θέματα 
κινητικότητας σύμφωνα με την Arthur (2005) και τους Khoo 
κ.ά. (2006). 

14. Σκεφτείτε τις σημαντικές πλευρές (π.χ. δαπάνες, ο βαθμός 
που το πλάνο είναι εφικτό) που θα λαμβάνατε υπόψη για να 
κάνετε συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό 
με ένα πελάτη σας ο οποίος παίρνει πρωτοβουλία 
κινητικότητας και μετά, να τις καταγράψετε με την μορφή 
ενός απλού διαγράμματος (Υποχρεωτική άσκηση). 

 

 

 

 

3.6. Η συμβουλευτική συνέντευξη, ασκήσεις και εργαλεία για την κινητικότητα 
 

Σύντομη Περίληψη Κεφαλαίου 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα πιο συνηθισμένα στάδια της συμβουλευτικής 
συνέντευξης για την κινητικότητα. Δίνονται, επίσης, παραδείγματα ασκήσεων και εργαλείων που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ο σύμβουλος με τους πελάτες του με στόχο να αξιολογήσει μια δράση 
κινητικότητας, το βαθμό ετοιμότητας για μια τέτοια δράση, ερμηνεία των εμπειριών 
κινητικότητας του ατόμου και, επίσης, το επίπεδο της διαπολιτισμικής επίγνωσης του ατόμου.  

 
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας για τη διεθνή κινητικότητα πάνω στον οποίο αυτός εδώ ο 

οδηγός έχει επικεντρωθεί, έχει χωριστεί σε διάφορες φάσεις. Αυτές οι φάσεις όπως σημειώθηκε 
σε προηγούμενο κεφάλαιο γενικά λαμβάνουν χώρα πριν από την ενέργεια της κινητικότητας, 
κατά τη διάρκεια της διαμονής και μετά την επιστροφή. Ωστόσο, η συμβουλευτική προσέγγιση 
που χρησιμοποιείται είναι παρόμοια ανάμεσα σε νεότερους ή μεγαλύτερους πελάτες (π.χ 
εργαζόμενους). 

Τα βασικά στάδια σχετικά με τη συνέντευξη συμβουλευτικής για την κινητικότητα έχουν 
προταθεί από το Euroguidance (2014), και συγκεκριμένα, τους: Mihai Jigau (Euroguidance, 
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Ρουμανία), Josef Vanraepenbush (Euroguidance, Βέλγιο, Φλάνδρα), με την υποστήριξη της 
Grazianna Boscato (Euroguidance, Γαλλία), Ilze Jansone (Euroguidance, Λετονία) και Hilary Lynch 
(Euroguidance, Ιρλανδία). Σε γενικές γραμμές, αυτά τα στάδια περιλαμβάνουν τις παρακάτω 
διαδικασίες: 
 Εγκαθίδρυση της συμβουλευτικής σχέσης ανάμεσα στον σύμβουλο κινητικότητας και τον 

πελάτη 
 Ανάλυση του ατομικού αναπτυξιακού προγράμματος: εκτίμηση, ταυτοποίηση των 

προβλημάτων, εργασία στα ατομικά στερεότυπα 
 Υποστήριξη της πρωτοβουλίας κινητικότητας του πελάτη 
 Συμπέρασμα για την φάση προετοιμασίας πριν την κινητικότητα 
 Παρακολούθηση κατά την περίοδο κινητικότητας 
 Αξιολόγηση και εκμετάλλευση της εμπειρίας μετά την επιστροφή 

 
Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σχετικά με την υποστήριξη κατά τη διαμονή, αυτή 

είναι συνήθως διαθέσιμη-εάν όντως υπάρχει-όταν ο νεαρός αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα 
ή μια δυσκολία. Χρειάζεται λίγη σκέψη για να δούμε πώς αυτή υποστήριξη μπορεί να οργανωθεί 
και να παρασχεθεί με καλύτερο τρόπο. Σε αυτό το συγκεκριμένο στάδιο η παρακολούθηση και η 
εκτίμηση μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό προβλημάτων και στην 
υποστήριξη των νέων να συλλογιστούν και να αλλάξουν την συμπεριφορά τους και τις στάσεις 
τους. Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ με τη μορφή χρονολογίων (blogs), 
διαδικτυακών ημερολογίων, SKYPE, MSN κ.λ.π. Τα παραπάνω αυτο- αξιολογητικά εργαλεία και το 
DMIS του Bennett (1993) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης. 
Αυτού του είδους τα εργαλεία μπορεί να βοηθήσουν τα άτομα που εμπλέκονται στην 
κινητικότητα να σκιαγραφήσουν τις ικανότητές τους, την ανάπτυξή τους και τη διαπολιτισμική 
μάθηση κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο εξωτερικό.  

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να διευκολύνουν 
τους χρήστες υπηρεσιών συμβουλευτικής κινητικότητας να περιγράψουν τα στάδια της 
προσωπικής τους ανάπτυξης, τις στάσεις τους απέναντι στην κινητικότητα, το επίπεδο 
προσαρμοστικότητας στη νέα κουλτούρα, την ετοιμότητά τους για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
κινητικότητας, τις ανάγκες ή τις συγκρούσεις που εμφανίζονται κατά τη διαμονή κ.ά. Ο 
σύμβουλος μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μόνο μια άσκηση ή κάποια άσκηση σε 
συνδυασμό με άλλες για να καλύψει με μεγαλύτερη επιτυχία τις ανάγκες του ατόμου. 
Σημειώνεται ότι όλες οι ασκήσεις έχουν προσαρμοστεί από σχετική έκδοση του Κέντρου Διεθνούς 
Κινητικότητας (CIMO) της Φινλανδίας ή τον Οδηγό Κινητικότητας που έχει εκπονηθεί από τον 
ΕΟΠΠΕΠ (2012). 

 
Σημειωματάριο ταξιδιού 
Μπορείς να συμπληρώσεις το σημειωματάριο όταν θα έχεις επιστρέψει στην Ελλάδα. Ή, αν 
αποφασίσεις να μείνεις στο εξωτερικό για μεγάλο διάστημα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις 
σημειώσεις για να αξιολογήσεις τις εμπειρίες σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το 
σημειωματάριο για να ξανασκεφτείς την εμπειρία σου στο εξωτερικό, ακόμα και αν δεν έχεις 
συμπληρώσει καμία από τις άλλες ασκήσεις αυτού του οδηγού. 
 
Συμπλήρωσε τις προτάσεις 
Σκοπός του ταξιδιού μου ήταν να ________________________________________ 
Όταν έφυγα δεν περίμενα να ζήσω_______________________________________ 
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Έχω κερδίσει _______________________________________________________ 
Νιώθω ότι έχω αλλάξει με την έννοια ότι __________________________________ 
Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στη χώρα που έζησα ήταν _________________ 
Δε μου άρεσε _______________________________________________________ 
Μου έλειψε _________________________________________________________ 
Οι προηγούμενες προκαταλήψεις μου που αποδείχθηκαν λανθασμένες αφορούσαν 
___________________________________________________________________ 
Ένα αξέχαστο σκηνικό ηρεμίας ήταν _____________________________________ 
Η πιο αδύναμη μου στιγμή ήταν ________________________________________ 
Αν είχα μείνει στην Ελλάδα για το ίδιο χρονικό διάστημα, προφανώς δεν θα είχα μάθει 
________________________________________________________ 
Το διάστημα στο εξωτερικό μου έδωσε _______________________________ 
Η στάση μου απέναντι στην αλλαγή μου έμαθε ___________________________ 
Αν πήγαινα στο εξωτερικό ξανά, θα έκανα παρακάτω πράγματα διαφορετικά 
______________________________________________________________ 
Η συμβουλή μου για άλλους ανθρώπους που πάνε στο εξωτερικό είναι  
___________________________________________________________________ 
Οι εμπειρίες για τις οποίες περισσότερο μου αρέσει να μιλάω σε φίλους είναι  
___________________________________________________________________ 
Θα ήθελα να πω στους μελλοντικούς μου εργοδότες ότι έχω μάθει ιδιαίτερα 
___________________________________________________________________ 
Η σχέση μου με τη χώρα καταγωγής μου είναι 
___________________________________________________________________ 
Τα πράγματα που θα μου λείψουν από το εξωτερικό είναι  
___________________________________________________________________ 
Ο επόμενος διεθνής προορισμός μου είναι _________________________________ 
 

 
Νέα γλώσσα – νέοι ορίζοντες; 
Η εγκατάσταση στο εξωτερικό, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι οικείο, με μια παράξενη γλώσσα 
και κουλτούρα, είναι μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή κάποιου. Υπάρχουν αλλαγές για τις οποίες δεν 
είναι δυνατόν να προετοιμαστείς. Αυτό που μπορείς να κάνεις όμως, είναι να εκτιμήσεις πόσο 
προετοιμασμένος είσαι προβλέποντας κάθε πιθανή αλλαγή και σκεφτόμενος πώς θα 
ανταποκρινόσουν σε αυτή. 
 
Σύννεφα 
Τα σύννεφα αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τομείς στη ζωή σου που ίσως επηρεαστούν από 
την εγκατάσταση στο εξωτερικό. Τσέκαρε τα σύννεφα που πιστεύεις ότι θα επηρεαστούν 
περισσότερο αν εγκατασταθείς σου στο εξωτερικό. 
 
 
 
 
 
 
 

οικογένεια 
 

αξίες 
 

κατάλυμα 

σπουδές 
διαμονή 
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Η διαπολιτισμική μου επίγνωση 

 
Στον παρακάτω πίνακα σημείωσε πως αξιολογείς τον εαυτό σου σχετικά με κάθε χαρακτηριστικό 
διαπολιτισμικής επίγνωσης. 
 

 
Πώς αξιολογείς τον εαυτό σου; 
 

Χρειάζεται 
βελτίωση 

Δυνατό 
σημείο 

Εξαιρετικά 
δυνατό σημείο 

Ανοιχτό μυαλό 

 
   

Ευελιξία και ανοχή σε διαφορετικές 

απόψεις και συμπεριφορά 

 

   

Ικανότητα προσαρμογής της 

συμπεριφοράς σου 

 

   

Άνεση σε συνθήκες αβεβαιότητας 

 

 

   

Ικανότητα να εμπιστεύεσαι ακόμη κι 

όταν κάτι δεν είναι τόσο οικείο 
   

Ταπεινότητα/Μετριοφροσύνη    

Να σε έλκει η πρόκληση του νέου και 

διαφορετικού 

 

   

εργασία 
 

καθημερινή 
ρουτίνα 

 

ελεύθερος 
χρόνος 

 

επιλογή 

καριέρας 

υγεία & 

ευημερία 

Τι άλλο; 
 

αυτογνωσία 

φιλίες 
 

άποψη για τη δική 
σου κουλτούρα 
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Εξωστρέφεια 

 
   

Δημιουργικότητα 

 
   

Διακριτικότητα 

 
   

Ικανότητα για λήψη απόφασης ακόμη 

και όταν δεν υπάρχουν τα μέσα 

 

   

Τάση να δέχεσαι ως πρόκληση ότι οι 

απόψεις σου αμφισβητούνται 

 

   

Υπομονή όταν λείπει η αίσθηση του 

ελέγχου 

 

   

Ικανότητα διαχείρισης του άγχους σε 

νέες και άγνωστες καταστάσεις 

 

   

Ευαισθησία στις αποχρώσεις που 

έχει το διαφορετικό 

 

   

Σεβασμός για τους άλλους 

 
   

Προθυμία για αλλαγή του εαυτού 

σου και δίψα για νέα γνώση καθώς 

μεγαλώνεις (αντί να επιδιώκεις να 

αλλάξουν οι άλλοι για σένα) 

 

   

 

Ενσυναίσθηση 

 

   

Αίσθηση του χιούμορ 
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Ταξιδιωτικός πυρετός 
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Ερωτήσεις 
και 
Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
15. Ποιά είναι τα κύρια στάδια μιας συμβουλευτικής συνέντευξης που 

επικεντρώνεται σε θέματα κινητικότητας;  
16. Στη δραστηριότητα «Νέα γλώσσα-νέοι ορίζοντες» (Σχήμα «Σύννεφα») να 

αναστοχαστείτε πάνω στη σημασία  που έχει το κάθε σύννεφο για σας 
και δώστε έναν αριθμό από το 1 έως το 10 (1=καθόλου σημαντικό, 
10=πολύ σημαντικό). Κατόπιν, θα σας παρουσιαστεί μια υποθετική 
ευκαιρία κινητικότητας από τον εκπαιδευτή. Μετά από την παρουσίαση 
της ευκαιρίας, δώστε έναν νέο αριθμό σε κάθε σύννεφο από το 1 έως το 
10 (1=πολύ λίγο, 10=πάρα πολύ) για να δείξετε το βαθμό στον οποίο η 
ευκαιρία κινητικότητας θα σηματοδοτούσε διευκόλυνση ή δυσχέρεια για 
την έννοια που περιλαμβάνει το κάθε σύννεφο. Στο τέλος της άσκησης το 
ηλεκτρονικό σύστημα της πλατφόρμας θα υπολογίσει αυτόματα τη 
συνολική σπουδαιότητα που έχει το κάθε σύννεφο για εσάς 
(Υποχρεωτική διαδραστική). 

17. Στη δραστηριότητα «Διαπολιτισμική επίγνωση» αξιολογήστε τον εαυτό 
σας αναφορικά με κάθε δήλωση κάνοντας «κλικ» στην κατάλληλη στήλη. 
Όσα περισσότερα «δυνατά» ή «εξαιρετικά» δυνατά σημεία συλλέγετε, 
τόσο υψηλότερη διαπολιτισμική επίγνωση μπορείτε να επιδείξετε 
(Υποχρεωτική). 

18. Στη δραστηριότητα «Ταξιδιωτικός Πυρετός» διαβάστε τις προτάσεις και 
βάζετε √ στον πιο κατάλληλο για εσάς τομέα του ταξιδιωτικού 
θερμόμετρου (Υποχρεωτική). 

19. Επιλέξτε δύο δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο και 
γράψτε σύντομα (σε 2-3 προτάσεις) ποιος είναι ο στόχος τους, για ποιο 
τύπο πελατών θα ήταν πιο κατάλληλες και σε ποια φάση της 
συμβουλευτικής συνέντευξης θα τις χρησιμοποιούσατε (Υποχρεωτική). 

 
 

4. Διαδικασία αξιολόγησης 
 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας εξαρτάται από: 
• Την παρακολούθηση της δια ζώσης εκπαίδευσης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση των 4 από τις 5 υποχρεωτικές ασκήσεις: 14, 16, 17, 18, 19. Η 

ολοκλήρωση των ασκήσεων θα αξιολογείται από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Όλες οι 

υποχρεωτικές ασκήσεις (καθώς και οι μη υποχρεωτικές)  θα προετοιμάζονται από τον 

εκπαιδευόμενο και οι απαντήσεις του/της θα αναρτώνται από εκείνο/-η στην πλατφόρμα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση ενός γραπτού τεστ το οποίο θα αξιολογεί τις δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν από τον εκπαιδευόμενο. Το τεστ θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και μια ανοιχτή ερώτηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας αυτής, 

πρέπει να δοθούν σωστές απαντήσεις στο 80% των ερωτήσεων (9 ερωτήσεις). Το τεστ θα 
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αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Το τεστ θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους 

από τον εκπαιδευτή της κάθε ενότητας κατά τη φάση της τελική αξιολόγησης. 

• Τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης το οποίο περιέχει ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και ανοιχτές ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων πριν και μετά την κατάρτιση στην εκπαιδευτική ενότητα. Πριν 

την έναρξη της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο για να 

γίνεται η αρχική εκτίμηση των δεξιοτήτων τους. Μετά το πέρας της κατάρτισης και μέχρι τη 

φάση της τελικής αξιολόγησης θα συμπληρώνουν το ίδιο ερωτηματολόγιο με σκοπό να 

αξιολογήσουν τις αλλαγές που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα κατάρτισης. 

 
Διαδικασία τελικής αξιολόγησης στο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 
Η φάση τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων αποτελείται από: 
• Γραπτή εργασία πάνω σε θέμα που βασίζεται σε μια εκπαιδευτική ενότητα, που επιλέγεται 

από τον εκπαιδευόμενο. Εάν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα 

πρέπει να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα: 

 Πιθανά πλεονεκτήματα και περιορισμοί των πρωτοβουλιών κινητικότητας. 

 Περιγραφή της συμβουλευτικής προσέγγισης, των μεθόδων και των τεχνικών μιας 

τυπικής διαδικασίας συμβουλευτικής για την κινητικότητα. 

 Σύνδεση δραστηριοτήτων επαγγελματικού προσανατολισμού με την ακαδημαϊκή 

κινητικότητα: Προτάσεις για τις δράσεις Συ.Ε.Π. 

 Διαπολιτισμικές Δεξιότητες: Ο ρόλος και η σημασία τους για την αποτελεσματικότητα 

του συμβούλου στη διαχείριση θεμάτων κινητικότητας. 

 

Η εργασία πρέπει να έχει έκταση 15-20 σελίδων το ελάχιστο συμπεριλαμβάνοντας τη 

βιβλιογραφία, πίνακες και τα περιεχόμενα. Μια τυπική σελίδα αποτελείται από 1800 χαρακτήρες 

με διαστήματα. Η εργασία χρειάζεται να αναρτηθεί από τον εκπαιδευόμενο στην πλατφόρμα εξ 

αποστάσεως κατάρτισης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης. 

Ή, εναλλακτικά: 
• Προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνεδρίας που θα συνδυάζει στοιχεία από τη θεωρία 

και την πρακτική της ενότητας που επιλέχθηκε από τον εκπαιδευόμενο. Εφόσον ο 

εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να συνεργαστεί με έναν 

άλλο εκπαιδευόμενο που έχει επιλέξει την ίδια ενότητα. Στη φάση της τελικής αξιολόγησης 

οι δύο εκπαιδευόμενοι θα παίζουν το ρόλο του συμβούλου και του συμβουλευόμενου και 

αντιστρόφως. Η προσομοίωση θα διαρκεί περίπου 1 ώρα ανά ζευγάρι. Η άσκηση στοχεύει 

στη δημιουργία περιβάλλοντος παρόμοιου με το περιβάλλον εργασίας των συμβούλων 

σταδιοδρομίας προκειμένου να αξιολογηθούν επαρκέστερα οι δεξιότητες των 

συμμετεχόντων στην πράξη [Κατάρτιση που βασίζεται στις δεξιότητες (Competency-based 

training)]. Η προσομοίωση θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή της εκπαιδευτικής ενότητας. 
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1. Σχετικά με τη θεματική ενότητα 
Αυτή η θεματική ενότητα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να υποστηρίξει τους συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού από διάφορους φορείς να βοηθήσουν τα άτομα να 
αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας παρουσιάζοντας νέες τάσεις, 
προσεγγίσεις, μεθόδους και ασκήσεις που μπορούν οι σύμβουλοι να χρησιμοποιήσουν έτσι 
ώστε να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν τέτοιες 
δεξιότητες. 

2. Μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: 

- Γνωρίζουν κύριες θεωρίες και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης σταδιοδρομίας με έμφαση σε μεταμοντέρνες και σύγχρονες 
προσεγγίσεις όπως η Αφηγηματική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, η Θεωρία 
Μάθησης για το Τυχαίο, η Θεωρία  

      Αυτοαποτελεσματικότητας για τη Σταδιοδρομία  
- Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ασκήσεις και μεθόδους για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας 
- Έχουν γνώση στοιχείων που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την εφαρμογή των 

δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας 
- Ενισχύσουν τις δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής και τις πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας που διαθέτουν σε σχέση με την εφαρμογή παρεμβάσεων 
που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας 

- Γνωρίζουν απαραίτητες δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής που 
χρειάζονται οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού για να 
αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα που παρουσιάζουν οι πελάτες στη βάση της 
πολυπλοκότητας της επαγγελματικής ανάπτυξης 

- Γνωρίζουν μεθόδους αξιολόγησης σχετικά με την εκπαίδευση στις δεξιότητες 
διαχείρισης σταδιοδρομίας 

3. Περιεχόμενο της θεματικής ενότητας 

 3.1 Εισαγωγή 

 Στην κρίσιμη περίοδο που διάγουμε, οι πολίτες κάθε ηλικίας καλούνται να αντεπεξέλθουν 
στο κλίμα της κοινωνικο-οικονομικής μεταβλητότητας και ραγδαίων, συχνά απρόοπτων 
αλλαγών που επικρατεί σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι αλλαγές που σημειώνονται 
επηρεάζουν με απρόβλεπτο τρόπο τόσο τη σταδιοδρομία του ατόμου, όσο και την προσωπική 
και οικογενειακή ζωή (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2013). Είναι 
γεγονός ότι διεθνώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν περίπλοκες καταστάσεις που σχετίζονται με την 
αύξηση των ποσοστών ανεργίας και ετεροαπασχόλησης, την τάση για συχνές αλλαγές 
επαγγελματικού περιβάλλοντος όπως και μεταβολές στην έννοια της σταδιοδρομίας, στο στυλ 
ζωής και τον προγραμματισμό σταδιοδρομίας στην περίοδο της μετανεωτερικότητας (Καλίρης 
& Κρίβας, 2013). Η σταδιοδρομία πλέον αντιμετωπίζεται ως ένα θέμα σχεδιασμού ζωής που, 
σαφώς, περιλαμβάνει επιπρόσθετους ρόλους πέρα από τον εργασιακό (Savickas, 2013). Έτσι, 
το άτομο χρειάζεται να μαθαίνει τρόπους και τεχνικές για να σχεδιάζει τη σταδιοδρομία του 
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έτσι ώστε να παραμένει απασχολήσιμος στην κρίσιμη αυτή εποχή, αντλώντας παράλληλα 
νόημα και ικανοποίηση τη ζωή και τη σταδιοδρομία.  

Οι συνθήκες μεταβλητότητας και πολυπλοκότητας πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από το 
φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και τη σύγχρονη παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι συνθήκες 
αυτές έχουν έντονη επίδραση στη ζωή και τη σταδιοδρομία. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της 
επαγγελματικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα αποτελεί η μεγαλύτερη ανάγκη, σε σχέση με το 
παρελθόν, για ανάληψη προσωπικής ευθύνης από τους εργαζομένους σχετικά με τη διαχείριση 
της σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβάνοντας πολλαπλούς ρόλους και μεταβάσεις. Στην ίδια 
κατεύθυνση, φαίνεται ότι είναι όλο και πιο σύνηθες οι εργαζόμενοι να συνάπτουν «ευέλικτες» 
εργασιακές συμβάσεις και να αλλάζουν συχνότερα επαγγελματικά περιβάλλοντα και 
επαγγελματικούς ρόλους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι, σήμερα, η έννοια της σταδιοδρομίας 
έχει χάσει σε σημαντικό βαθμό παραδοσιακά χαρακτηριστικά γραμμικότητας και 
προβλεψιμότητας του παρελθόντος (Akkermans, Brenninkmeijer, Huibers, & Blonk, 2013). 
Μάλιστα, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες η επαγγελματική ανάπτυξη 
ενδεχομένως εμφανίζει σπειροειδή μορφή (Baruch, 2004b). Ως συνέπεια των παραπάνω 
αλλαγών, καθίσταται ολοένα πιο αναγκαία η απόκτηση ενός πλέγματος σημαντικών 
δεξιοτήτων και στάσεων εκ μέρους των πολιτών προκειμένου να είναι σε θέση να 
ανταπεξέλθουν σε διάφορα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά στάδια και στις ιδιαίτερα 
αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το σύνολο αυτών των δεξιοτήτων περιλαμβάνει τη 
συλλογή, ανάλυση, σύνθεση και οργάνωση των πληροφοριών για τον εαυτό, την εκπαίδευση 
και τα επαγγέλματα, καθώς και στη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και την 
υλοποίηση μεταβάσεων (European Lifelong Guidance Policy Network, 2012).  

Αξίζει, ακόμη, να σημειωθεί ότι πρόσφατα αναδύθηκε ως αναγκαιότητα η ανάπτυξη μετα-
δεξιοτήτων που διευκολύνουν τη διαχείριση της σταδιοδρομίας στο πλαίσιο των νέων 
συνθηκών αλλαγής και αβεβαιότητας. Όπως γίνεται αντιληπτό και από την ονομασία, οι 
δεξιότητες αυτές ανταποκρίνονται στη μεταμοντέρνα εποχή που διανύουμε και συνδέονται με 
τις σχετικά πρόσφατες έννοιες της πρωτεϊκής, κυκλικής, μεταβατικής και «χωρίς όρια» 
σταδιοδρομίας (boundaryless career) (Lo Presti, 2009). Για να παραμένουν απασχολήσιμοι οι 
πολίτες στην εποχή της μετανεωτερικότητας είναι ανάγκη να συνεχίζουν να μαθαίνουν και να 
εκπαιδεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου, να κατέχουν την ικανότητα προσαρμογής σε 
συνεχείς και διαρκείς μεταβάσεις, να διαθέτουν μέσα και στρατηγικές επίτευξης ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής-οικογενειακής ζωής, να έχουν κριτική σκέψη όπως 
επίσης, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αυτοπαρουσίασης, διεκδικητικότητας και λήψης 
απόφασης. Όλες οι παραπάνω δεξιότητες, φαίνεται ότι όχι μόνο βοηθούν το άτομο να 
αποκτήσει και να διατηρήσει μια θέση εργασίας αλλά και να παράγει νόημα από τη ζωή και τη 
σταδιοδρομία, να μπορεί να αναθεωρεί την αυτοαντίληψή του ανάλογα με τις νέες συνθήκες 
και να αναδιαμορφώνει νέες, ολοκληρωμένες και εποικοδομητικές αφηγήσεις σταδιοδρομίας  
(Kriwas, 2013).  

Οι εμπειρίες που αποκομίζει ένα άτομο μέσα από το σχολείο, την κατάρτιση, τη μη τυπική 
εκπαίδευση, την άτυπη μάθηση και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου μπορούν, σε 
κάθε ηλικία, να αποτελέσουν σημαντικά εφόδια σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. Τα εφόδια αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα πολύπλευρων δεξιοτήτων που βοηθούν τα 
άτομα να λαμβάνουν αποφάσεις, να επιλύουν προβλήματα επαγγελματικής και προσωπικής 
φύσης αλλά και να μεταβαίνουν αποτελεσματικά από το ένα στάδιο της σταδιοδρομίας σε ένα 
άλλο. Οι παραπάνω δεξιότητες συναντώνται στη βιβλιογραφία με τον τίτλο «δεξιότητες δια 
βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας» καθώς είναι απαραίτητες για την προσωπική και 
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επαγγελματική ανάπτυξη σε μια δια βίου διάσταση. Ο ρόλος των δεξιοτήτων δια βίου 
διαχείρισης σταδιοδρομίας είναι καταλυτικός για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και την 
ισορροπία ανάμεσα σε διάφορους ρόλους που αναλαμβάνει το άτομο στην εργασία και την 
προσωπική ζωή, το βοηθούν να διαχειρίζεται τις μεταβάσεις που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη 
εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, να αντιμετωπίζει αντιξοότητες και να ενδυναμώνει 
την αυτεπάρκειά του σε σχέση με τη σταδιοδρομία (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 
Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2010α). 

Δεδομένου ότι όλα τα εθνικά συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού εξετάζουν το 
ζήτημα ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας για όλους τους πολίτες κάθε ηλικίας, 
με τη χρήση καινοτόμων στρατηγικών και εργαλείων, μοιάζει αναγκαία η ενίσχυση γνώσεων, 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επαγγελματικών συμβούλων ώστε να είναι σε θέση να 
υποστηρίξουν επαρκώς την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας από πλευράς των 
πελατών. Ειδικότερα, ανακύπτει το ακόλουθο ερώτημα: Πώς οι σύμβουλοι επαγγελματικού 
προσανατολισμού μπορούν να διαχειριστούν τις νέες συνθήκες και να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις των χρηστών των υπηρεσιών τους (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2013); Με τη 
δημιουργία του παρόντος εγχειριδίου επιχειρούμε, σε γενικές γραμμές, να απαντήσουμε στο 
παραπάνω ερώτημα.  

Το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μέρος του υλικού ενός πρότυπου 
προγράμματος κατάρτισης που απευθύνεται σε συμβούλους επαγγελματικού 
προσανατολισμού και σταδιοδρομίας. Θεμελιακό στόχο έχει την περαιτέρω κατάρτιση των 
συμβούλων που εργάζονται σε φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, στις 
θεωρητικές προσεγγίσεις και τα εργαλεία που σχετίζονται με την έννοια των δεξιοτήτων 
διαχείρισης σταδιοδρομίας. Από τη μια πλευρά, το εγχειρίδιο επικεντρώνεται στην 
παρουσίαση βασικών θεωρητικών εννοιών που αναφέρονται στις δεξιότητες δια βίου 
διαχείρισης σταδιοδρομίας. Από την άλλη πλευρά, περιγράφονται σε αυτό ειδικές μέθοδοι 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων αλλά και ορισμένα παραδείγματα εργαλείων και ασκήσεων που 
μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τους λήπτες υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής 
όσο και από τους ίδιους τους συμβούλους. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, συνδέεται η έννοια των δεξιοτήτων με διάφορες θεωρητικές 
προσεγγίσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής και επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας της. 
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων 
διαχείρισης σταδιοδρομίας σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. μαθητές, φοιτητές, 
ενηλίκους). Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε ορισμένες καινοτόμες, μεταμοντέρνες 
προσεγγίσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας. Επιπλέον, περιγράφει την πολυπλοκότητα του 
έργου και του ρόλου του συμβούλου στην κρίσιμη και μεταβατική περίοδο που διανύουμε 
καθώς και τις βασικές γνώσεις, τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που οφείλει να διαθέτει 
ώστε να παραμένει αποτελεσματικός. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 
παραδείγματα ασκήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της συμβουλευτικής 
διαδικασίας για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και ανάπτυξη των δεξιοτήτων δια βίου 
διαχείρισης σταδιοδρομίας σε ένα μεγάλο εύρος πελατών. 
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3.2 Οι δεξιότητες δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας 
Σύντομη Περίληψη Κεφαλαίου 
Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με διάφορες δεξιότητες δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας, 
δίνοντας έμφαση στις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις και στις έννοιες της ετοιμότητας για το 
τυχαίο, την τέχνη της σταδιοδρομίας, την επαγγελματική προσαρμοστικότητα κ.λπ. Τονίζονται 
επίσης και άλλες σημαντικές δεξιότητες όπως οι δεξιότητες αναζήτησης εργασίας, οι δεξιότητες 
κοινωνικής δικτύωσης και οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου. Για κάθε δεξιότητα 
παρουσιάζουμε το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο όπως επίσης, πρόσφατες έρευνες όσον 
αφορά στη σχέση της με παρόμοιες έννοιες-μεταβλητές σταδιοδρομίας. 
 

Οι Δεξιότητες Δια βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας αφορούν δεξιότητες που μας βοηθούν σε 
κάθε ηλικία να συλλέξουμε, να αναλύσουμε, να συνθέσουμε και να οργανώσουμε 
πληροφορίες για τον εαυτό, την εκπαίδευση και τα επαγγέλματα, καθώς και δεξιότητες για να 
πάρουμε αποφάσεις, να υλοποιήσουμε μεταβάσεις και να είμαστε ευέλικτοι και 
προσαρμοστικοί. Οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται σημαντικά «εφόδια» για την 
αποτελεσματική διαχείριση της σταδιοδρομίας μας. 
 
Οι Δεξιότητες δια βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας συνδέονται άμεσα με τις έννοιες που 
παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 
 
Η ετοιμότητα στο τυχαίο: Η επαγγελματική συμβουλευτική καλείται να επανεξετάσει τους 
στόχους, τις μεθόδους και τις τεχνικές της για να βοηθά τους συμβουλευόμενους να 
ανταπεξέρχονται με επιτυχία στις ενδεχόμενες αντιξοότητες. Μια νέα μέθοδος με θετικές 
προοπτικές για την αντιμετώπιση των απροσδόκητων γεγονότων και μεταβάσεων στη 
σταδιοδρομία είναι η θεωρητική προσέγγιση της Μάθησης για το Τυχαίο (Krumboltz, 2009, 
2011). Για να διαχειριστεί ικανοποιητικά το άτομο την επαγγελματική του ανάπτυξη χρειάζεται 
από τη μία πλευρά, να την αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και από την άλλη, να κατέχει τη 
δεξιότητα της «ετοιμότητας στο τυχαίο» (Μήκου & Καλίρης, 2014. Σιδηροπούλου-Δημακάκου 
κ.ά., 2013). Η τελευταία δεξιότητα φαίνεται ότι βοηθά το άτομο να αναγνωρίζει, να δημιουργεί 
και να αξιοποιεί τις τυχαίες καταστάσεις και τα αποτελέσματά τους. Σύμφωνα με αυτή την 
προσέγγιση, το άτομο είναι προετοιμασμένο για τα απρόοπτα γεγονότα της ζωής του χωρίς να 
αφήνει τίποτε στην «τύχη». Ο σύμβουλος που εργάζεται με βάση τη Μαθησιακή Θεωρία του 
Τυχαίου μαθαίνει στον πελάτη τόσο να δημιουργεί απρόοπτα γεγονότα όσο και να βρίσκει 
τρόπους για να επωφελείται από αυτά (Krumboltz, Foley, & Cotter, 2013). Πάντως, το στοιχείο 
που κυρίως διαφοροποιεί τη μεταμοντέρνα προσέγγιση του τυχαίου από άλλες παλαιότερες 
προσεγγίσεις είναι ότι εστιάζει στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συμβουλευτικής 
μέσω των δραστηριοτήτων του πελάτη στην πραγματική ζωή (Καλίρης & Κρίβας, 2013).  
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Πίνακας 1  
Οι μύθοι για τη σταδιοδρομία και οι τρόποι με τους οποίους τους αντικρούει η Θεωρία 
Μάθησης για το Τυχαίο 
 

Κοινοί «μύθοι» Πώς τους αντικρούει 
η Θεωρία Μάθησης για το Τυχαίο 

Μην αφήνεις τυχαία γεγονότα να 
χαλάσουν τα σχέδιά σου 

Εκμεταλλεύσου στο έπακρο τα τυχαία 
γεγονότα 

Διάλεξε έναν επαγγελματικό στόχο το 
συντομότερο δυνατόν 

Πάντα να διατηρείς ανοιχτές τις επιλογές 
σου 

Κάνε ό,τιδήποτε μπορείς για να 
πραγματοποιήσεις το «όνειρό» σου 

Να είσαι σε επαγρύπνηση ώστε, αν 
χρειαστεί, να αλλάξεις το όνειρό σου 

Να ενεργείς μόνο όταν είσαι σίγουρος/η  
για το αποτέλεσμα 

Προσπάθησε,  ακόμη κι αν δεν γνωρίζεις το 
αποτέλεσμα 

Απόφυγε να κάνεις λάθη Προχώρησε μπροστά και ας κάνεις  λάθη 

Περίμενε να σου φέρει η τύχη μια 
επιθυμητή αλλαγή στη ζωή σου 

Κάνε ό,τι μπορείς για να δημιουργήσεις τη 
δική σου τύχη 

Αναζήτησε θέση σε ένα επάγγελμα μόνο αν 
έχεις τις απαραίτητες δεξιότητες που 

απαιτούνται 

Αναζήτησε θέση σε ένα επάγγελμα ακόμη 
κι αν δεν κατέχεις  όλες τις απαιτούμενες 
δεξιότητες– θα τις μάθεις στη συνέχεια 

Βάλε σε προτεραιότητα τη σταδιοδρομία 
σου 

Απόλαυσε τη ζωή – Καλή ζωή είναι η 
ισορροπημένη ζωή 

Η  τύχη είναι απλά μια σύμπτωση Η τύχη δεν είναι σύμπτωση 

 
 Η αξιοποίηση αυτών των αρχών μπορεί να οδηγήσει τα άτομα στην απόκτηση μιας σειράς 
δεξιοτήτων, οι οποίες τα βοηθούν να επωφελούνται από τις απρόοπτες καταστάσεις και να τις 
μετατρέπουν σε επαγγελματικές ευκαιρίες (Krumboltz, 2009). Με την υποστήριξη των 
επαγγελματικών συμβούλων οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ικανοί : 

1. να αναγνωρίζουν πιθανές ευκαιρίες: 
Ο στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε να μάθουν πώς να μετατρέπουν τις τυχαίες 
καταστάσεις σε ευκαιρίες για τη σταδιοδρομία, προκαλώντας τυχαία γεγονότα που ίσως είναι 
ωφέλιμα, και να μπορούν να μάθουν να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που προκύπτουν από 
αυτά. 

2. να ξεπερνούν τις δυσκολίες που τους  εμποδίζουν να δράσουν: 
Ο στόχος μας εδώ είναι να διδάξουμε στους ανθρώπους να εξετάζουν δυσλειτουργικές 
πεποιθήσεις για τη σταδιοδρομία και πιθανά εξωτερικά εμπόδια που μπορεί να τους 
αποτρέπουν από το να ξεκινήσουν δημιουργικές δραστηριότητες. Μέσω της ανάπτυξης μιας 
αποτελεσματικής συμβουλευτικής σχέσης οι πελάτες μαθαίνουν να αντικαθιστούν τις 
δυσλειτουργικές σκέψεις με λειτουργικές, με συνέπεια τις θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά 
και τα συναισθήματα.  

3. να προετοιμασθούν για την πραγματική ζωή, να μάθουν πώς θα επαναξιολογούν τις 
προτεραιότητές τους όταν οι καταστάσεις αλλάζουν, και να προχωρούν σε κάτι άλλο όταν τα 
όνειρά τους δεν εκπληρώνονται. 

4.  να μάθουν να προσπαθούν, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν το αποτέλεσμα: Ενθαρρύνουμε τους 
ανθρώπους να δοκιμάζουν νέες δραστηριότητες, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν πολλά γι’ αυτές, 
καθώς ποτέ δεν γνωρίζει κανείς ποιό γεγονός θα τον οδηγήσει σε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία.  
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5. να προχωρούν και να μην φοβούνται να κάνουν λάθη:  Ο φόβος για τα λάθη μας εμποδίζει 
πολλές φορές να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αντίθετα, είναι αναγκαίο να μάθουμε ότι το να 
κάνουμε λάθη είναι φυσιολογικό και μπορεί να είναι, επίσης, εποικοδομητικό, καθώς τα λάθη 
μας διδάσκουν και μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα πολύ καλύτερα από αυτά που 
ελπίζουμε. 

6. να αναλαμβάνουν δράση για να δημιουργήσουν την τύχη τους: 
Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να δημιουργούν τη δική τους τύχη, αναλαμβάνοντας δράση. Η 
καλή τύχη τείνει να εμφανίζεται στους ανθρώπους που είναι δραστήριοι.  

7. να χρησιμοποιούν τις «μεταβιβάσιμες» δεξιότητές τους και να μην σταματούν ποτέ να 
μαθαίνουν: Ως «μεταβιβάσιμες» δεξιότητες ορίζονται οι δεξιότητες οι οποίες μπορούν να 
μεταβιβάζονται από το ένα επαγγελματικό περιβάλλον στο άλλο και από τη μια δουλειά στην 
άλλη. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα άτομα να αξιολογήσουν τις δεξιότητες που έχουν 
αποκτήσει από άλλους τομείς της ζωής τους, για παράδειγμα, μέσα από τα χόμπι και τα 
ενδιαφέροντά ή από εθελοντική εργασία και να τις μεταφέρουν στο κατάλληλο εργασιακό 
περιβάλλον. 

8. να κατανοήσουν ότι η αποτυχία είναι κάτι φυσιολογικό: Η αποτυχία πρέπει να συζητιέται ως 
φυσιολογικό και πιθανό αποτέλεσμα σε ένα αβέβαιο και σύνθετο κόσμο. Μια αποτυχία μπορεί 
να μην είναι ευχάριστο γεγονός αλλά παρέχει εξαιρετικές μαθησιακές εμπειρίες, που μπορεί 
να αποτελέσουν ευκαιρίες για μάθηση και να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα.  
 
Η τέχνη της σταδιοδρομίας είναι η «δεξιοτεχνία» για τη δημιουργία εναλλακτικών προοπτικών 
για τη σταδιοδρομία μας: ως δημιουργικοί «καλλιτέχνες» θα πρέπει να επινοήσουμε νέες, 
πρακτικές και χρήσιμες ιδέες για το ποιες επιλογές σταδιοδρομίας θα κάνουμε και για το πώς 
θα ανακαλύψουμε νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Η επιχειρηματική δραστηριότητα ακόμα και 
με την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων δείχνει ότι υπάρχει χώρος για περισσότερη δράση. Αντί 
για την αναμονή να εμφανιστούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, είναι σημαντικό να μπορούμε 
να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων για τους εαυτούς 
μας. Η «τέχνη της σταδιοδρομίας» προβάλλει τη συνέργεια της πρακτικότητας, της 
δεξιοτεχνίας και της δημιουργικότητας, ως απαραίτητα θεμέλια για το «χτίσιμο» της 
σταδιοδρομίας (Poehnell & Amundson, 2002). Έτσι, οι άνθρωποι που χτίζουν τη σταδιοδρομία 
τους είναι κατά μια έννοια «δημιουργικοί καλλιτέχνες» που καλούνται να δώσουν λύση σε 
πολλά πρακτικά προβλήματα στην πορεία προς την επιτυχία, πρέπει να επινοήσουν νέες, 
πρακτικές και χρήσιμες ιδέες για τους εαυτούς τους, τις επιλογές της σταδιοδρομίας τους, τους 
τρόπους προώθησής τους, τη δημιουργία και την ανακάλυψη ευκαιριών, την εκτέλεση της 
εργασίας. Παράλληλα, για το χτίσιμο της σταδιοδρομίας χρειάζεται συνδυασμός των 
κατάλληλων «υλικών»: δεξιότητες, ενδιαφέροντα, αξίες, προσωπικότητα, υποστήριξη από 
σημαντικούς ανθρώπους, εκπαιδευτικές και μαθησιακές εμπειρίες, εργασιακή εμπειρία και 
εμπειρίες από τον ελεύθερο χρόνο καθώς και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. 
      Τα πλεονεκτήματα της θεώρησης της σταδιοδρομίας από την οπτική της «τέχνης» της 
σταδιοδρομίας (CareerCraft) είναι ότι τα άτομα αναπτύσσουν μια αίσθηση δέσμευσης και την 
ικανότητα να ακολουθούν την τάση της εποχής, δεν ψάχνουν απλά αλλά «κατασκευάζουν» 
νέες ευκαιρίες και είναι πιο εφευρετικά στον εντοπισμό λύσεων για την αντιμετώπιση των 
διαφόρων δυσκολιών και εμποδίων. Επίσης, η δημιουργική αυτή προσέγγιση δραστηριοποιεί 
και ενδυναμώνει τους ανθρώπους, ενώ συγχρόνως, τους δημιουργεί θετική αυτοεικόνα και 
προσωπική ικανοποίηση. 
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Η επαγγελματική προσαρμοστικότητα (career adaptability) περιγράφει την ετοιμότητα του 
ατόμου να ανταποκριθεί στη συνειδητή και διαρκή διερεύνηση του εαυτού και του 
περιβάλλοντος προκειμένου να αντιμετωπίσει, να ακολουθήσει ή να αποδεχτεί την αλλαγή των 
εργασιακών ρόλων στη σταδιοδρομία του και να χειριστεί με επιτυχία όλες τις απρόβλεπτες 
προσαρμογές και μεταβάσεις, που ενδεχομένως θα απαιτηθούν από τις αλλαγές στις 
εργασιακές συνθήκες και την αγορά εργασίας ευρύτερα (Savickas, 2013). Το περιεχόμενο της 
έννοιας προσαρμοστικότητα (adaptivity) δηλώνει το προσωπικό χαρακτηριστικό της ευελιξίας ή 
την προθυμία του ατόμου να αντιμετωπίσει τους στόχους της σταδιοδρομίας του, τις 
μεταβάσεις ή τα απροσδόκητα γεγονότα με τις κατάλληλες ενέργειες. Το άτομο που 
διακρίνεται από προσαρμοστική ετοιμότητα έχει αναπτύξει κατάλληλες δεξιότητες 
προσαρμοστικότητας, δηλαδή, γνώσεις, στάσεις και στρατηγικές για να εξασφαλίσει ισορροπία 
και αρμονία στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή (Bimrose, Brown, Barnes, & Hughes, 
2011. Savickas & Porfeli, 2012). 

Οι δεξιότητες επαγγελματικής προσαρμοστικότητας περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον για τη 
σταδιοδρομία, τον  έλεγχο, την περιέργεια, την αυτοπεποίθηση και το βαθμό δέσμευσης 
(Savickas & Porfeli, 2012). 

 Το ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία σχετίζεται με θέματα προσανατολισμού στο μέλλον και 
μάλιστα, με ένα αίσθημα αισιοδοξίας για  το μέλλον. 

 Ο έλεγχος αναφέρεται στην ανάγκη του ατόμου να ασκεί κάποια επίδραση στο περιβάλλον και 
στη διαμόρφωση των επαγγελματικών ζητημάτων που το αφορούν. 

 Η περιέργεια αναφέρεται τόσο στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με τη σταδιοδρομία 
και τα μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια, όσο και στη διερεύνηση του εαυτού και του 
περιβάλλοντος. 

 Η αυτοπεποίθηση σχετίζεται με την εμπιστοσύνη του ατόμου στον εαυτό και στο ότι μπορεί να 
καταφέρει ό,τι χρειάζεται για την επίτευξη της πορείας του επαγγελματικού του στόχου.  

 Ο βαθμός δέσμευσης δεν αφορά σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή του ατόμου 
αλλά ενθαρρύνει τον πειραματισμό του για νέες δραστηριότητες και σχέδια δράσης. 

Από  την προθυμία του ατόμου και το βαθμό στον οποίο αυτό προσπαθεί να καλλιεργήσει 
τις παραπάνω δεξιότητες και να τις αναπτύξει περαιτέρω, εξαρτάται εν πολλοίς η ετοιμότητά 
του να αντιμετωπίσει και να αξιοποιήσει την αλλαγή στο μέλλον (Duffy & Blustein, 2005). Όσο 
πιο ευέλικτος είναι ένας άνθρωπος, αντιμετωπίζει με ενεργητικό τρόπο ζητήματα 
σταδιοδρομίας και ανακαλύπτει ενδιαφέρουσες επαγγελματικές ευκαιρίες χρήσιμες για την 
επίτευξη των στόχων του τόσο περισσότερο θεωρείται ότι διακρίνεται από επαγγελματική 
προσαρμοστικότητα. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ομάδα ατόμων που είχαν εκπαιδευθεί στις 
πηγές-διαστάσεις της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας παρουσίαζαν υψηλότερες 
βαθμολογίες στις διαστάσεις του ελέγχου, της περιέργειας και του ενδιαφέροντος σε σχέση με 
άλλη ομάδα που δεν έλαβε αντίστοιχη εκπαίδευση. Παράλληλα, οι εκπαιδευμένοι στις πηγές 
επαγγελματικής προσαρμοστικότητας κατείχαν θέσεις με υψηλότερη εργασιακή ποιότητα 
(Koen, Klehe, & Van Vianen, 2012). Επιπρόσθετα, η επαγγελματική προσαρμοστικότητα 
φαίνεται ότι συνδέεται θετικά με την επαγγελματική δέσμευση διαμεσολαβώντας στη σχέση 
της τελευταίας μεταβλητής με χαρακτηριστικά προσωπικότητας  (Rossier, Zecca, Stauffer, 
Maggiori, & Dauwalder, 2012).  

Σημαντικός είναι ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου στην ενδυνάμωση του ατόμου 
για να ελέγχει την επαγγελματική του ζωή, όταν έρχεται αντιμέτωπο με πολλαπλές μεταβάσεις 
(Koen et al., 2012. Μικεδάκη, 2012). Ωστόσο, οι σύμβουλοι είναι καλό να αναγνωρίζουν ότι 
πολλοί άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται να ικανοποιήσουν τους στόχους και την ανάγκη τους για 
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αυτοπραγμάτωση, καθώς η απασχόληση γι’ αυτούς σημαίνει μόνο προσπάθεια επιβίωσης. Η 
όποια προσπάθεια προσαρμογής στις αλλαγές γίνεται για να επιβιώσουν και όχι για να 
φτάσουν στο επίπεδο της αυτοπραγμάτωσης (Savickas, 2013).  
 
Η επαγγελματική ανθεκτικότητα αναφέρεται στην ικανότητά μας να ανταπεξέλθουμε στις 
αντιξοότητες και στις αλλαγές στην εργασία τη στιγμή που αυτές συμβαίνουν και ορίζεται ως 
«η ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι 
αποθαρρυντικές ή αποδιοργανωτικές» (London, 1997). «Είμαι ανθεκτικός» δεν σημαίνει 
ότι διάγω τον βίο μου χωρίς εντάσεις ή πόνο. Ο δρόμος της ανθεκτικότητας βρίσκεται στο 
να αγωνιζόμαστε και να επιβιώνουμε μέσα από τα συναισθήματα και τις συνέπειες των 
εντάσεων και των επώδυνων γεγονότων (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2012). Η 
ανθεκτικότητα αναπτύσσεται καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν και αποκτούν πληρέστερο 
τρόπο σκέψης, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και περισσότερη γνώση. Η ανθεκτικότητα, επίσης, 
διαμορφώνεται με τη βοήθεια των υποστηρικτικών σχέσεων με τους γονείς, τους ομηλίκους 
και τους άλλους συνανθρώπους μας, όπως και με τις παραδόσεις της κοινότητας.  
 Με την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας σχετίζονται διάφοροι παράγοντες όπως οι ακόλουθοι:  
1) η θετική άποψη του ατόμου για τον εαυτό του και η εμπιστοσύνη  του τις δυνάμεις τις 
ικανότητές του, 2) η ικανότητά του να διαχειρίζεται έντονα συναισθήματα και ένστικτα, 3) οι 
καλές δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, 4) η αίσθηση ελέγχου στη ζωή του, 
5) η αναζήτηση βοήθειας και υποστηρικτικών πηγών, 6) η διαχείριση του άγχους με υγιείς 
τρόπους και η αποφυγή καταστροφικών στρατηγικών εξόδου από αυτό, όπως η κατάχρηση 
ουσιών, 7) η προσφορά βοήθειας προς τους άλλους, 8) η αναζήτηση νοήματος στη ζωή, παρά 
τις δυσκολίες ή τα τραυματικά γεγονότα. Η επαγγελματική ανθεκτικότητα είναι πολύ κοντινή 
νοηματικά με την επαγγελματική προσαρμοστικότητα (Bimrose, Barnes, & Hughes, 2008). Αυτή 
η άποψη συνάδει με τα αποτελέσματα πρόσφατης Ελληνικής έρευνας σε δείγμα φοιτητών 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ν = 230) όπου βρέθηκε στατιστικά σημαντική 
θετική σχέση υψηλού μεγέθους (r = .62, p < .01) ανάμεσα στην επαγγελματική 
προσαρμοστικότητα, την επαγγελματική ανθεκτικότητα και την αυτοαποτελεσματικότητα στο  
σχεδιασμό σταδιοδρομίας (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου, Δρόσος, Καλίρης, & 
Μικεδάκη, 2014). 
 
Η αυτο-αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας αναφέρεται στις πεποιθήσεις 
που διαμορφώνουμε για την ικανότητά μας να υλοποιήσουμε τις κατάλληλες ενέργειες που 
απαιτούνται για να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά διάφορα θέματα σταδιοδρομίας 
(Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas, & Argyropoulou, 2012). Οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη 
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους τείνουν να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις ως 
προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν και όχι ως απειλές που πρέπει να αποφευχθούν. Έτσι, 
προσπαθούν να ασκήσουν έλεγχο πάνω τους (Καλίρης & Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2012). 
Παράλληλα, συνήθως, επιδεικνύουν υψηλό βαθμό αφοσίωσης στις προσπάθειες που 
καταβάλλουν για να πραγματοποιήσουν τους επαγγελματικούς στόχους τους.  

Ειδικότερα, η αυτό-αποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας: 
 αναφέρεται στην προσωπική επάρκεια του ατόμου να αντεπεξέλθει σε ποικίλα θέματα που 

συνδέονται με τη σταδιοδρομία του. 
 ενδυναμώνει την ικανότητα του ατόμου μέσω της οποίας γνωστικές, κοινωνικές και 

συμπεριφορικές δεξιότητες οργανώνονται σε μια ενιαία πορεία δράσης για την εξυπηρέτηση 
των στόχων της σταδιοδρομίας. 
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 προσδιορίζεται από τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών: τις προσωπικές εμπειρίες και 
επιδόσεις, τη μάθηση που παρέχεται από τα κοινωνικά πρότυπα, την κοινωνική πειθώ και τη 
σωματική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου (Bandura, 1997. Phan, 2012b). 
 
Ο θετικός προσανατολισμός στο μέλλον ως μέσο για τη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας  
μπορεί να μας βοηθήσει,  σε διάφορα στάδια της ζωής μας, να γνωρίσουμε βαθύτερα τον 
εαυτό μας και να έχουμε θετικές σκέψεις, εικόνες και συναισθήματα για αυτόν τον εαυτό μας,  
όπως θα είναι στο μέλλον. Έτσι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θετικά τα διάφορα πιθανά 
σενάρια σε σχέση με τη σταδιοδρομία μας. Η ευημερία είναι βασικό συστατικό στοιχείο  της 
θετικής ανάπτυξης και σχετίζεται με την επαγγελματική προσαρμοστικότητα, την ανάπτυξη της 
επαγγελματικής ταυτότητας και την αυτοπεποίθηση (Hunter & Csikszentmihalyi, 2003). Ένας 
τρόπος που οδηγεί στην υποκειμενική ευημερία είναι η εύρεση του νοήματος στη ζωή (Lent, 
2004). Η θεωρητική βάση της αίσθησης του σκοπού και του νοήματος στη ζωή ανάγεται στην 
κλασσική αρχαιότητα και στις απόψεις του Αριστοτέλη, ο οποίος θεωρούσε ότι το άτομο 
πρέπει να χρησιμοποιεί τις αρετές και τις δεξιότητες του για να εξυπηρετεί το γενικότερο καλό 
και για να έχει έναν υψηλό σκοπό στη ζωή. Σε σχέση με τη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας η 
προσέγγιση αυτή φαίνεται να αναδεικνύει την αντίληψη ότι η αίσθηση νοήματος στη ζωή 
ενισχύει την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, την επιτυχή προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και τη 
θετική προδιάθεση της προσωπικότητας στην αλλαγή (Hirschi, 2011).  
 Μήπως, λοιπόν,  θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν συγκεκριμένοι τρόποι, με τους οποίους 
οι άνθρωποι θα μπορούν να αποκτήσουν μια αίσθηση υποκειμενικής ευημερίας και στη 
διαμόρφωση της σταδιοδρομίας τους; Με βάση το παραπάνω υπόβαθρο μοιάζει χρήσιμη για 
την επαγγελματική συμβουλευτική η προσέγγιση των «πιθανών εαυτών» που περιλαμβάνει τις 
σκέψεις, τις εικόνες και τα συναισθήματα που βιώνει το άτομο για το μέλλον του (Markus & 
Nurius, 1986). Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στη συμβουλευτική για να βοηθήσει 
το άτομο να συνειδητοποιήσει τις ελπίδες, τις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τους φόβους του, 
οι οποίοι ενδέχεται να αποτελούν εμπόδια επαγγελματικής ανάπτυξης. Το άτομο ενθαρρύνεται 
να αξιολογήσει δυνατότητες και αδυναμίες και, στη συνέχεια, να θέσει στόχους, να 
προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις και να δώσει θετικό νόημα στην αλλαγή (Plimmer, 2012). 
 
Η κοινωνική ευαισθητοποίηση: Για την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί το μοντέλο της επαγγελματικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την κοινωνική 
ευημερία- TSP (Thriving with Social Purpose Conceptual Framework) που αναπτύχθηκε από τους 
Ford και Smith (2007). Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των 
ανθρώπων που έχουν άνισες ευκαιρίες στη ζωή τους ή περιορισμούς στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές επιλογές μπορεί να ενισχυθεί εάν τους βοηθήσουμε να διαμορφώσουν 
κίνητρα κατά την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον που ζουν και αναπτύσσονται. Με την 
υποστήριξη των επαγγελματικών συμβούλων οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν τους 
προσωπικούς και κοινωνικούς στόχους, τις πεποιθήσεις προσωπικής επάρκειας και τα 
συναισθήματα που βιώνουν, προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους για:  
 Ενεργό και ευέλικτη στοχοθεσία: Ο στόχος μας, ως σύμβουλοι, είναι να βοηθήσουμε το 
άτομο να αναπτύξει δεξιότητες που επιδιώκουν να δώσουν απάντηση στα ερωτήματα: «Ποιοι 
είναι οι στόχοι μου και πώς θα τους επιτύχω;», «Πώς θα χειριστώ τις εναλλακτικές λύσεις που 
μου προσφέρονται;», «Πώς θα αξιοποιήσω τις εξωτερικές καταστάσεις προκειμένου να πετύχω 
το στόχο μου;». 
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 Θετική πίστη στις ατομικές ικανότητες: Ενθαρρύνουμε το άτομο να εκφράσει την 
εμπιστοσύνη του στην προσωπική του ικανότητα να καταφέρει ό,τι χρειάζεται για την επίτευξη 
της πορείας του επαγγελματικού του στόχου, υιοθετώντας την αντίληψη: «Πιστεύω στον εαυτό 
μου και τις δυνάμεις μου. Αν προσπαθήσω αρκετά, θα τα καταφέρω».  
 Γνώση και αξιοποίηση συναισθημάτων: Στόχος είναι να βοηθήσουμε το άτομο να 
αναγνωρίσει τον ρόλο των συναισθημάτων στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή και να 
βελτιώσει την ικανότητα επένδυσης κατάλληλης συναισθηματικής ενέργειας στην προσπάθεια 
υλοποίησης των στόχων του. Τα θετικά συναισθήματα «ανοίγουν» και διευρύνουν το σύνολο 
των πράξεων και σκέψεων του ατόμου για κάθε περίσταση, ενώ τα αρνητικά συναισθήματα 
«περιορίζουν» τη συμπεριφορά του και προωθούν την αποφυγή και την αστοχία ως προς τις 
ευκαιρίες (Fazio, Eiser, & Shook, 2004).  
 Κοινωνική ευαισθητοποίηση: Αντίληψη της σχέσης μεταξύ ατομικής και κοινωνικής 
ευημερίας και ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης (Καραβία, 2012). Η κοινωνική 
ευαισθητοποίηση συνδέει το άτομο με το περιβάλλον μέσω της επιδίωξης κοινών στόχων. Τα 
άτομα που ενδιαφέρονται και φροντίζουν τους άλλους τείνουν να έχουν κοινωνικά 
προσανατολισμένους στόχους και αναπτύσσουν δεξιότητες «συνεταιριστικού πνεύματος» 
(αλληλεγγύη, συνεργατικότητα, διαπολιτισμικό σεβασμό κ.ά.). 
 
Οι δεξιότητες αναζήτησης εργασίας, κοινωνικής δικτύωσης, κινητικότητας και διαχείρισης 
ελεύθερου χρόνου αφορούν την προσέγγιση της αγοράς εργασίας μέσα από την αξιοποίηση 
των έντυπων και διαδικτυακών πηγών για τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας και την αναζήτηση 
εργασίας, τις δεξιότητες αυτοπαρουσίασης και ανάδειξης προσόντων μέσα από το βιογραφικό 
σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή και τη συνέντευξη με τον εργοδότη, την αξιοποίηση του 
δικτύου γνωριμιών στην εύρεση εργασίας, την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και την 
δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς εργασίας, με την αξιοποίηση 
των διαθέσιμων ευκαιριών και εκτός των ορίων της χώρας – τόπου κατοικίας. 
1) Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας 
 Η προσέγγιση της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη σταδιοδρομίας με στόχο την εύρεση και 
τη διατήρηση της εργασίας έχει ως προϋπόθεση να αποκτήσουν τα άτομα καλή γνώση των 
σχετικών διαθέσιμων εργαλείων και διαδικασιών και να αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες 
αναζήτησης εργασίας1, που επιγραμματικά είναι: 

 Αξιοποίηση των έντυπων και διαδικτυακών πηγών για τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας και την 
αναζήτηση εργασίας 

Στη διαδικασία σχεδιασμού της σταδιοδρομίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ωφεληθεί από 
α) από τον έντυπο τύπο που περιλαμβάνει κοινοποιήσεις θέσεων εργασίας μέσω των μικρών 
αγγελιών, ειδικά έντυπα ή ένθετα αποκλειστικά αφιερωμένα στο θέμα αυτό (Bolles, 2010). Το 
άτομο πρέπει να εκπαιδευτεί στο να διαβάζει προσεκτικά τις μικρές αγγελίες και να αναλύει 
επακριβώς όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται, και β) από το διαδίκτυο όπου κανείς μπορεί 
να εντοπίσει πληθώρα συμβουλών και πληροφοριών για την αναζήτηση εργασίας. Αρκετοί 
δικτυακοί τόποι επιτρέπουν στους υποψήφιους τη μεθοδική αναζήτηση εργασίας καθώς και τη 
συμπλήρωση και ηλεκτρονική καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος, ενώ και οι επιχειρήσεις 

                                                             
1 Στην Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ 
www.eoppep.gr/teens, στην κατηγορία των Θεματικών Καταλόγων «Γνωρίζω την αγορά εργασίας – Αναζητώ 
Εργασία», παρουσιάζονται σχετικές πληροφορίες που απευθύνονται σε όσους αναζητούν εργασία, όπως βασικές 
και εξειδικευμένες οδηγίες για τη σύνταξη και διαχείριση βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής, 
συνέντευξης επιλογής κ.λπ. 

http://www.eoppep.gr/teens


13 

 

   

έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν αξιόλογα στελέχη στις βάσεις δεδομένων αυτών των 
δικτυακών τόπων. Επομένως, η εκπαίδευση του ατόμου στον εντοπισμό, την αξιοποίηση και 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των παρεχόμενων πληροφοριών για την αγορά 
εργασίας έχει πολύ μεγάλη σημασία. 

 Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 
       Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί το μέσο με το οποίο ο εργοδότης θα γνωρίσει τον 
υποψήφιο εργαζόμενο και θα σχηματίσει την πρώτη εντύπωση για αυτόν. Βασικές αρχές που 
διέπουν τη σύνταξη ενός καλού βιογραφικού σημειώματος είναι η απλότητα, η συντομία, η 
σαφήνεια, η πληρότητα, η συνέπεια, η συνοχή, η ορθότητα σύνταξης και ορθογραφίας, η 
προσεγμένη εμφάνιση. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά διαφορετικά υποδείγματα 
βιογραφικών, ενώ ιδιαίτερα διαδεδομένο είναι το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα 
«Europass»2, το οποίο δίνει έμφαση στις δεξιότητες που απέκτησε το άτομο από κάθε εργασία 
ή εκπαίδευση ή ακόμα και από δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. Στις περιπτώσεις που 
το βιογραφικό σημείωμα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ή κανονικού ταχυδρομείου, είναι 
σημαντικό να συνοδεύεται από μια επιστολή, όπου θα τονίζονται οι λόγοι για τους οποίους 
επέλεξε ο υποψήφιος εργαζόμενος να στείλει το βιογραφικό του στη συγκεκριμένη εταιρεία 
καθώς και να αναδεικνύονται επιλεγμένα σημεία του βιογραφικού και χαρακτηριστικά του 
ατόμου που αποδεικνύουν την καταλληλότητά του για την εν λόγω θέση εργασίας 
(Αδαμοπούλου, Βλαχάκη, Τετραδάκου, & Χαροκοπάκη, 2007). Θεωρείται λοιπόν αναγκαία η 
εκπαίδευση του ατόμου στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής 
επιστολής και η ανάπτυξη δεξιοτήτων προβολής των ιδιαίτερων προσόντων που το ίδιο 
διαθέτει σε άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας. 

 Δεξιότητες αυτοπαρουσίασης κατά τη συνέντευξη επιλογής  
 Η συνέντευξη αποτελεί το μέσο με το οποίο ο εργοδότης θα επιλέξει μεταξύ των ατόμων 
που έχουν τα τυπικά προσόντα για τη θέση, αυτόν που θα του φανεί κατάλληλος 
(Αδαμοπούλου κ.ά., 2007. Bolles, 2010). Επομένως, στόχος είναι να τονίσει και να υποστηρίξει 
ο υποψήφιος τα θετικά του σημεία και να αιτιολογήσει επαρκώς γιατί του ταιριάζει αυτή η 
θέση. Ο υποψήφιος προς εργασία, με τη βοήθεια του επαγγελματικού συμβούλου, θα πρέπει 
να προετοιμαστεί για το περιεχόμενο των απαντήσεων στις ερωτήσεις που θα του τεθούν, για 
θέματα γενικότερης συμπεριφοράς και εμφάνισης, όπως γλώσσα του σώματος,  τόνος της 
φωνής, ακρίβεια στην ώρα προσέλευσης στο ραντεβού καθώς και την καταλληλότητα των 
ενδυματολογικών επιλογών. 

 Δεξιότητες επίγνωσης και ανάδειξης προσόντων (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) και 
επιτευγμάτων: Ο προσωπικός φάκελος επαγγελματικών προσόντων (Portfolio3) 
 Ο προσωπικός φάκελος επαγγελματικών προσόντων είναι ένα εργαλείο ζωής που μας 
βοηθά να ανακαλύψουμε και να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας. Είναι μια δυναμική συλλογή 

                                                             
2 Το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα Europass αποτελεί τον κεντρικό άξονα του Φακέλου Europass, ο οποίος 
είναι ένας προσωπικός φάκελος, κοινός για όλες τις χώρες της Ευρώπης, που απαρτίζεται από πέντε έγγραφα. 
Αυτά περιγράφουν τα προσόντα, τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κανείς από την 
εκπαιδευτική - επαγγελματική του πορεία. Στην Ελλάδα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.είναι το Εθνικό Κέντρο EUROPASS.  
Βλ. http://europass.eoppep.gr, http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae 
3 Ο ΕΟΠΠΕΠ, στο πλαίσιο της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού www.eoppep.gr/teens, έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο με το οποίο οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναπτύξουν τον ψηφιακό ατομικό τους φάκελο προσόντων και δεξιοτήτων 
(http://www.eoppep.gr/teens/index.php/digital-folder). Αξιοποιώντας την ψηφιακή εφαρμογή μπορεί κανείς να 
ετοιμάσει το δικό του e-portfolio, συμπεριλαμβάνοντας όλα εκείνα τα αποδεικτικά (π.χ. εικόνες, video, 
ιστοσελίδες) αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τα ταλέντα του. 

http://europass.eoppep.gr/
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
http://www.eoppep.gr/teens
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/digital-folder
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υλικού ή στοιχείων που συνοψίζουν, τεκμηριώνουν και τονίζουν τα καλύτερα σημεία του 
χαρακτήρα, των επιτευγμάτων και των προσδοκιών του κάθε ατόμου. Ο προσωπικός φάκελος 
επαγγελματικών προσόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των δυνατών και 
των αδύνατων σημείων του κάθε ατόμου, με σκοπό τη λήψη εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών 
αποφάσεων, ως προσωπικό ημερολόγιο με εμπειρίες ζωής, ως εργαλείο μάθησης για την 
αξιολόγηση μαθησιακών και επαγγελματικών εμπειριών, ως εργαλείο διερεύνησης της 
σταδιοδρομίας όπως επίσης, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Τα στοιχεία (βιογραφικό 
σημείωμα, βίντεο, γραπτό κείμενο κ.ά.) που περιλαμβάνονται στον προσωπικό φάκελο 
επαγγελματικών προσόντων μπορούν να αναλυθούν σε κάθε περίσταση προκειμένου να 
σχεδιάσουμε τη σταδιοδρομία μας και να αναδείξουμε καλύτερα ποιοι είμαστε και τι 
μπορούμε να κάνουμε (Amundson, Poehnell & Pattern, 2005). 
2) Δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης  
      Είναι γεγονός ότι μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας καταλαμβάνεται μέσω γνωριμιών και 
συστάσεων (Bolles, 2010). Στο δίκτυο κοινωνικών επαφών περιλαμβάνονται τόσο οι 
προσωπικές γνωριμίες κάποιου, όσο και οι επαφές με ανθρώπους που του συστήθηκαν από 
κάποιον άλλο και είναι σε θέση να βοηθήσουν. Στις προσωπικές γνωριμίες συγκαταλέγονται οι 
φίλοι, πρώην εργοδότες, συμμαθητές ή καθηγητές από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, μέλη 
ενός επαγγελματικού συλλόγου στον οποίο κάποιος είναι εγγεγραμμένος, συγγενείς, όπως και 
άνθρωποι που συναντά κάποιος στις καθημερινές του συναλλαγές κ.ο.κ. Οι άνθρωποι αυτοί 
μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμοι στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας, αρκεί να είναι 
ενήμεροι για τον τύπο εργασίας που ενδιαφέρει το άτομο καθώς και για τα προσόντα του. 
Επίσης, χρειάζεται να γνωρίζουν πως να έρθουν σε επαφή με το ενδιαφερόμενο άτομο εάν 
έχουν πληροφορίες για κάποια θέση εργασίας. Στο δίκτυο κοινωνικών επαφών μπορούν να 
προστεθούν επαφές του ατόμου που αναζητά εργασία με άγνωστους προς αυτόν ανθρώπους, 
συνήθως εργοδότες, τους οποίους προσεγγίζει είτε τηλεφωνικά είτε με μια απευθείας 
επίσκεψη στον φυσικό χώρο της επιχείρησης για μια πρώτη συνάντηση. Η προηγούμενη 
κίνηση μπορεί να αναδείξει την πρωτοβουλία του ατόμου και αυξάνει τις πιθανότητές του να 
κληθεί σε συνέντευξη με την πρώτη ευκαιρία.  

Η εξοικείωση του ατόμου με τους διαθέσιμους τρόπους κοινωνικής δικτύωσης και η 
ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων συμβάλλουν σημαντικά στην ενεργό συμμετοχή του στο 
«χτίσιμο της σταδιοδρομίας». Τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, 
Twitter, Linked In κλπ.) προσφέρουν πολλές διαφορετικές δυνατότητες ανάπτυξης του 
προσωπικού δικτύου το οποίο, στη συνέχεια, μπορεί να αξιοποιηθεί στην αναζήτηση εργασίας 
αλλά και στην ευρύτερη επαγγελματική ανάπτυξη. 
3) Δεξιότητες κινητικότητας – διαπολιτισμικές δεξιότητες 4 

Ως διαπολιτισμική ικανότητα θεωρείται η ικανότητα να αλληλεπιδρά κανείς δημιουργικά με 
ανθρώπους διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου, στη βάση μιας αντίληψης διαφορών και 
ομοιοτήτων σε αξίες και στάσεις. 

Η συμμετοχή του ατόμου σε διακρατικές εμπειρίες και ευκαιρίες κινητικότητας, είτε για 
εκπαιδευτικούς είτε για εργασιακούς λόγους, συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, οι 

                                                             
4 Ο ΕΟΠΠΕΠ εκπόνησε το 2012 το «Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής Κινητικότητας: Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό 
για Συμβούλους Σταδιοδρομίας» και τον «Οδηγό Κινητικότητας στην Ευρώπη για μαθητές, νέους και κάθε 
ενδιαφερόμενο που αναζητεί ευκαιρίες για σπουδές και εργασία», ενώ παράλληλα υλοποίησε επιμορφωτικά 
σεμινάρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμβούλων σταδιοδρομίας και 
των ενδιαφερομένων για θέματα κινητικότητας και τις σχετικές δεξιότητες και ευκαιρίες. Για περισσότερες 
πληροφορίες Βλ.http://www.eoppep.gr/images/SYEP/BOOKLET_SYMBOYLON_teliko.pdf  
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/BOOKLET_MATHITON_teliko.pdf  

http://www.eoppep.gr/images/SYEP/BOOKLET_SYMBOYLON_teliko.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/BOOKLET_SYMBOYLON_teliko.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/BOOKLET_MATHITON_teliko.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/BOOKLET_MATHITON_teliko.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/BOOKLET_SYMBOYLON_teliko.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/BOOKLET_MATHITON_teliko.pdf
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οποίες ενισχύουν σημαντικά τόσο την προσωπική του εξέλιξη και ωρίμαση όσο και τις 
επαγγελματικές προοπτικές και τις κοινωνικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, ενισχύονται οι 
ακόλουθοι τομείς: (α) η πρόσβαση σε νέες γνώσεις που αφορούν είτε ένα οργανωμένο σύνολο 
γνώσεων, είτε μαθησιακά περιστατικά, (β) η απόκτηση νέων δεξιοτήτων είτε μέσα από τον 
χώρο της εργασίας είτε στον χώρο των σπουδών ή στη διαχείριση της καθημερινότητας και του 
ελεύθερου χρόνου, (γ) η ενίσχυση της απασχολησιμότητας, (δ) η ανάπτυξη των γλωσσικών 
δεξιοτήτων σε πολύ υψηλό επίπεδο, (ε) η ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων, όπως, για 
παράδειγμα, η ευελιξία και η ικανότητα προσαρμογής, η κατανόηση και αποδοχή του 
διαφορετικού που αποκτώνται μέσα από τη γνώση και εμπειρία ενός άλλου πολιτισμού και 
(στ) η διαπολιτισμική ευαισθησία. 
4) Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου 
    Η έννοια «διαχείριση χρόνου» αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά τον χρόνο του, έτσι ώστε να καταναλώνει τον απαραίτητα απαιτούμενο χρόνο 
σε κάθε δραστηριότητα (Randel, 2010. Tracy, 2007). Η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
επιτρέπει στα άτομα να κατανέμουν το χρόνο τους ανάλογα με τις προτεραιότητές τους και 
έχει εφαρμογή τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή. Πιο αναλυτικά, η 
έννοια της διαχείρισης χρόνου συνίσταται στα παρακάτω στοιχεία: Αποτελεσματικός/σωστός 
σχεδιασμός, χρονικό πλαίσιο, ιεράρχηση δραστηριοτήτων (σημαντικό/επείγον) και επένδυση 
του κατάλληλου χρόνου στην κατάλληλη δραστηριότητα. 

Καλό θα ήταν το άτομο να σχεδιάζει την ημέρα του από την προηγούμενη, δημιουργώντας 
ένα κατάλογο με όλες τις δραστηριότητες που έχει να κάνει. Στη συνέχεια, οι δραστηριότητες 
πρέπει να ιεραρχηθούν ξεκινώντας από τις πιο σημαντικές. Μια πολύ λειτουργική και 
καθιερωμένη μέθοδος ιεράρχησης δραστηριοτήτων είναι αυτή βάσει του διαχωρισμού 
«σημαντικό» και «επείγον». «Σημαντικό» είναι αυτό που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και έχει 
σοβαρό αντίκτυπο αλλά όχι απαραιτήτως σήμερα. Το «επείγον», μπορεί να μην είναι τόσο 
σημαντικό αλλά πρέπει να γίνει αμέσως γιατί αν δεν γίνει σήμερα θα έχει αντίκτυπο και σε 
άλλους τομείς. Είναι σημαντικό να σχεδιάζει το ίδιο το άτομο ένα χρονοδιάγραμμα 
δραστηριοτήτων που θα το ικανοποιεί. Τρία βασικά χαρακτηριστικά που βοηθούν στην 
αποτελεσματική διαχείριση χρόνου είναι η οργάνωση, η σωστή εκμετάλλευση του χρόνου και η 
εστίαση στη εκάστοτε δραστηριότητα. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι μεγάλο 
τμήμα του χρόνου μας καταναλώνεται σε έξω-εργασιακές δραστηριότητες, όπως κάπνισμα, 
κουβεντούλα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφωνήματα κ.ά. Είναι λειτουργικό να υπάρχει 
στο πλάνο κάποιος χρόνος προσωπικού διαλείμματος, όμως αυτό χρειάζεται να είναι χρονικά 
οριοθετημένο. Τέλος, είναι απαραίτητο να υπάρχει προσωπική δέσμευση του ατόμου ότι θα 
ακολουθήσει το πλάνο που έχει θέσει. 

 

Ερωτήσεις 

και  

Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
1. Γιατί είναι σημαντικό για το σύμβουλο επαγγελματικού 

προσανατολισμού να μαθαίνει τις νέες προσεγγίσεις που αφορούν τη 
διαχείριση της σταδιοδρομίας; 

2. Σε τι αναφέρεται η έννοια της «επαγγελματικής προσαρμοστικότητας»; 
3. Σε τι αναφέρεται η έννοια της «ετοιμότητας στο τυχαίο»; 
4. Σε τι αναφέρεται η έννοια της «αυτοαποτελεσματικότητας στο 

σχεδιασμό σταδιοδρομίας»; 
5. Πώς θα εργαζόσαστε με ένα πελάτη για να του/της ενισχύσετε 

δεξιότητες επαγγελματικής προσαρμοστικότητας και τις πεποιθήσεις 
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3.3 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας σε διάφορες ομάδες 
του πληθυσμού 
Σύντομη Περίληψη Κεφαλαίου 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται σύντομα ομάδες στις οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν οι 
δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας (ΔΔΣ). Συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην εφηβεία, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET), την ανώτατη εκπαίδευση και την ομάδα των 
ενηλίκων. Παρέχονται πληροφορίες τόσο για τους σκοπούς της ανάπτυξης των δεξιοτήτων 
διαχείρισης σταδιοδρομίας για την κάθε ομάδα και παραδείγματα μεθόδων και τεχνικών που 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων στα άτομα. 

 

 
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στην εφηβεία   

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η καλλιέργεια των δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας 
των εφήβων υποστηρίζεται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί με οργανωμένο τρόπο στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, είτε μέσω ενός ως ξεχωριστού μαθήματος είτε μέσω της διάχυσης σε 
όλο το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας 
βιωματικές και καινοτόμες στρατηγικές μάθησης (π.χ. παιχνίδια σταδιοδρομίας, ηλεκτρονικές 
εφαρμογές) και χρήση μεθόδων αξιολόγησης της απόκτησης δεξιοτήτων διαχείρισης 
σταδιοδρομίας (π.χ. ατομικοί φάκελοι προσόντων). Ειδική μνεία γίνεται για την ανάγκη  
δημιουργίας εθνικών πλαισίων δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας βάσει της εξελικτικής 
προσέγγισης, για τον καθορισμό της ελάχιστης βάσης γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους τους 
πολίτες, ενώ θεωρείται ότι η προσέγγιση αυτή χρειάζεται να αξιοποιηθεί και για την 
αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής (ELGPN, 2012). Οι δράσεις των σχετικών προγραμμάτων 
χρειάζεται να περιλαμβάνουν είτε την εκμάθηση διαφόρων ομάδων δεξιοτήτων δια βίου 
διαχείρισης σταδιοδρομίας (όπως αυτοαποτελεσματικότητα, εκπαίδευση στις μεταβάσεις) είτε 
την ανάπτυξη μεταβιβάσιμων και κοινωνικών δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικές για τη 
ζωή και τη σταδιοδρομία (π.χ. αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών, καθορισμός και 
επίτευξη στόχων, ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, ομαδική εργασία, 
προβολή του εαυτού στο μέλλον) (ELGPN, 2012. Maclean & Wilson, 2009). Ο πιο σημαντικός 
σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι οι έφηβοι-μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες δια βίου 
διαχείρισης σταδιοδρομίας και να είναι σε θέση να μεταφέρουν αυτή τη γνώση σε πολλαπλές 
προκλήσεις της ζωής. 

 
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση  
 Θεωρείται, συχνά λανθασμένα, ότι όσοι φοιτούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση έχουν πάρει ήδη αποφάσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία που θα ήθελαν να 
ακολουθήσουν και ότι έχουν αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας είτε μέσα από 
την εμπειρία τους στην επίσημη μαθητεία, είτε μέσω της δουλειάς μετά το σχολείο. Τα 

αυτοαποτελεσματικότητας για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας; (θα 
εφαρμοστεί μια μελέτη περίπτωσης με ένα πελάτη που αντιμετωπίζει 
μια φάση μετάβασης) (Υποχρεωτική άσκηση) 
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ερευνητικά δεδομένα και η εμπειρία δείχνουν ότι οι μαθητές και σπουδαστές της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται συχνά εκεί όχι από επιλογή αλλά 
επειδή έχουν οδηγηθεί από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, ή γιατί δεν είχαν καλύτερες 
επιλογές (Sidiropoulou-Dimakakou, Argyropoulou, Drosos, & Terzaki, 2012. Σκιπητάρη-
Βαντσιώτη, 2011). Επιπλέον, αυτοί οι εκπαιδευόμενοι συχνά έχουν αρνητικές σχολικές 
εμπειρίες και βλέπουν μικρή σχέση μεταξύ της τυπικής μάθησης και του κόσμου της εργασίας. 
Οι συχνές αλλαγές στην παραγωγή και την οικονομία, σε συνδυασμό με τις ολοένα πιο 
επισφαλείς συμβάσεις εργασίας, ενισχύουν τον ισχυρισμό ότι οι μαθητές της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να αναπτύσσουν δεξιότητες δια βίου διαχείρισης 
σταδιοδρομίας, με τη βοήθεια τεχνικών όπως οι ακόλουθες: α) δημιουργία portfoliο, 
επαγγελματικού προφίλ, μητρώου κατάρτισης, τα οποία συλλέγουν, συνοψίζουν και 
τεκμηριώνουν διάφορες εμπειρίες μάθησης και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της συμμετοχής των μαθητών σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
στην εργασία και την καθημερινή ζωή, β) εργαστήρια που ενσωματώνονται στο εβδομαδιαίο 
μάθημα (προπόνηση για την ανάπτυξη κοινωνικών,  προσωπικών και δεξιοτήτων αναζήτησης 
εργασίας, γ) τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων καθοδήγησης που καλλιεργούν τις δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής προσαρμογής (Nathan & Hill, 2006). 
 
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση  

Τα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση περιλαμβάνουν συνήθως κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση, βιωματικές ασκήσεις, 
προσωπική ή ομαδική συμβουλευτική, ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω e-learning και εργαλεία 
για την ψηφιακή πλατφόρμα. Βασικός στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η πολύπλευρη 
υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για 
την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας, ενώ ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων μετάβασης, θετικής αυτοαντίληψης, αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης, 
διαχείρισης πληροφοριών, λήψης αποφάσεων, πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

 
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας ενηλίκων  

Σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων οι διάφορες δεξιότητες δια βίου διαχείρισης 
σταδιοδρομίας μπορούν να σχεδιαστούν με προσαρμόσιμο τρόπο προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της κάθετης 
και οριζόντιας επαγγελματικής κινητικότητας, της αντιμετώπισης των περιόδων ανεργίας, της 
στροφής προς την εργασία με μερική απασχόληση, καθώς και της συνταξιοδότησης. 
 Όσον αφορά στη διαδικασία επαγγελματικής επανένταξης αυτή μπορεί να διευκολυνθεί με 
την εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης πληροφοριών, ομαδικής 
εργασίας, θετικής στάσης απέναντι στην αλλαγή, καθώς και τεχνικών αναζήτησης εργασίας 
(π.χ. δεξιότητες αυτοπαρουσίασης) (Zikic & Klehe, 2006). 

Για τους μακροχρόνια άνεργους το πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης 
σταδιοδρομίας είναι αναγκαίο να δίνει έμφαση: (α) στην ανάπτυξη χαρακτηριστικών που θα 
τους βοηθήσουν να αποκτήσουν επαγγελματική προσαρμοστικότητα, λ.χ. ανάπτυξη 
αυτοεκτίμησης και αισιοδοξίας για το μέλλον (Bolles, 2010). Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να 
μπορέσει το άτομο να πιστέψει ότι η δυσμενής κατάσταση που βιώνει μπορεί να αλλάξει και 
ότι η αλλαγή θα προκύψει μέσα από τη δική του κινητοποίηση και δράση, (β) στην παροχή 
πληροφόρησης τόσο για εκπαιδευτικές όσο και επαγγελματικές δυνατότητες, (γ) στην 
εκμάθηση δεξιότητων αναζήτησης εργασίας, καθώς συνήθως τα άτομα αναζητούν εργασία με 
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μη συστηματικούς ή λαθεμένους τρόπους (λ.χ. μετά την δεύτερη εβδομάδα αναζήτησης 
εργασίας απογοητεύονται και σταματούν το εντατικό ψάξιμο), (δ) σε σαφώς πρακτικά θέματα, 
και (ε) στη διασύνδεση με φορείς της τοπικής αγοράς εργασίας. 

3.4 Μέθοδοι και τεχνικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της 
σταδιοδρομίας: Ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου 
Σύντομη Περίληψη Κεφαλαίου 
Στο κεφάλαιο αυτό αναδεικνύονται ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη δια βίου ΔΔΣ στα άτομα· με αναφορά στην αφηγηματική 
προσέγγιση, τη βιωματική μάθηση και τη σεμιναριακή κατάρτιση. Επιπρόσθετα, η ενότητα 
ασχολείται με θέματα που συνδέονται με το ρόλο του συμβούλου επαγγελματικού 
προσανατολισμού στην ανάπτυξη ΔΔΣ και την ανάγκη ενίσχυσης των δεξιοτήτων του στην 
επαγγελματική συμβουλευτική. Δίνονται κατευθύνσεις όσον αφορά στους διάφορους 
εκτεταμένους ρόλους που κατέχει ο σύμβουλος στη νέα εποχή όπως και συστάσεις σχετικά με 
την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων επαγγελματικής συμβουλευτικής. 

 
 Στο πλαίσιο της Δια βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η παροχή 
βοήθειας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας απαιτεί την υιοθέτηση 
και το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων, μεθόδων και τεχνικών επαγγελματικής 
συμβουλευτικής που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους στη διαχείριση της σταδιοδρομίας. 
Παρατηρείται ότι συγκεκριμένες προσεγγίσεις συμβουλευτικής μπορούν να αποδειχθούν 
αποτελεσματικές στην «εκμάθηση» δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας. Για 
παράδειγμα, η αφηγηματική προσέγγιση εκφράζει μια στροφή από την συγκέντρωση 
πληροφοριών στην παραγωγή εμπειριών μέσα από τις «ιστορίες ζωής» που αφηγείται το 
άτομο. Οι ιστορίες ζωής μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το συμβουλευόμενο για να 
«ξαναγράψει» νέες ιστορίες που θα δίνουν έμφαση σε προτιμώμενους τρόπους σύνδεσης με 
τον εαυτό και τους άλλους (Brott, 2001). Ο κόσμος του πελάτη στην παραπάνω προσέγγιση 
διερευνάται μέσα από μια διαδικασία κατασκευής, αποδόμησης, ανακατασκευής και 
συγκατασκευής (αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας γίνεται στα Brott, 2001. Kaliris & 
Kriwas, 2014. Savickas, 2013). 
  Η αφηγηματική προσέγγιση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματικό 
σύμβουλο, καθώς οι προσωπικές αφηγήσεις «φέρνουν στην επιφάνεια» τα ενδιαφέροντα, τα 
δυνατά σημεία και τα στοιχεία της ταυτότητας των ατόμων. Οι προσωπικές αφηγήσεις 
βοηθούν το άτομο να αναπτύξει προσδοκίες για το μέλλον, οι οποίες του επιτρέπουν να 
ενσωματώσει τις εμπειρίες του παρόντος και του παρελθόντος σε ορισμένες μελλοντικές 
προοπτικές (McMahon & Watson, 2012). Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής της 

 

Ερωτήσεις και 

Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
6. Που χρειάζεται να δίνεται έμφαση όσον αφορά στην ανάπτυξη ΔΔΣ 

στους ενηλίκους; 
7. Ποιές συγκεκριμένες ανάγκες έχουν οι σπουδαστές της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά στις ΔΔΣ; 
8. Ποιοί είναι οι κύριοι στόχοι ενός προγράμματος ανάπτυξης ΔΔΣ στην 

ανώτατη εκπαίδευση; 
9. Σημειώστε τρία παραδείγματα δραστηριοτήτων σχετικών με την 

ανάπτυξη ΔΔΣ στην ανώτατη εκπαίδευση. 
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προσέγγισης αυτής στη συμβουλευτική διαδικασία απαιτεί από την πλευρά του συμβούλου 
ειδική εκπαίδευση και μακρά εμπειρία, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, εύστοχες ερωτήσεις 
και συνεργατική σχέση με τον πελάτη.  

Οι βιωματικές δραστηριότητες (π.χ. μελέτες περίπτωσης, αναπαραστάσεις ρόλων, σχέδιο) 
διαδραματίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης 
σταδιοδρομίας, καθώς μπορούν να κινητοποιήσουν την ενεργό συμμετοχή των πελατών στην 
μαθησιακή διαδικασία και να ενισχύσουν την ανατροφοδότηση μέσω της πράξης, συνδέουν τη 
σκέψη με τη δράση, αναπτύσσουν τον κριτικό τρόπο σκέψης και την ευρετική πορεία προς τη 
γνώση. Παράλληλα, οι βιωματικές ασκήσεις προσφέρουν ερεθίσματα για ελεύθερη έκφραση, 
πειραματισμό και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 
Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2010β). 

Επιπλέον, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι μπορούν να υλοποιούν εργαστήρια σεμιναριακού 
τύπου (workshops) για να διευκολύνουν την εκμάθηση συγκεκριμένων θεμάτων, όπως, 
τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού, αξιοποίηση μέσων επαγγελματικής 
δικτύωσης κ.ά.. Τα εργαστήρια αυτά πρέπει να είναι μαθητοκεντρικά και να δίνεται η 
δυνατότητα στον κάθε συμμετέχοντα να κάνει πρακτική εφαρμογή των νέων γνώσεων που 
αποκομίζει. Ενδεχομένως, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες 
τεχνολογίες και το διαδίκτυο, ώστε να μεγιστοποιήσουν το μαθησιακό αποτέλεσμα.  

Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για τη δια βίου διαχείριση της 
σταδιοδρομίας οδηγεί στην αναδιαμόρφωση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, όπως και σε ανάλογη ανάγκη ευαισθητοποίησης 
και εξειδίκευσης των στελεχών συμβουλευτικής, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν 
με αποτελεσματικό τρόπο στις απαιτήσεις των χρηστών των υπηρεσιών τους (Vondracek, 
Ferreira, & Santos, 2010). Οι σύμβουλοι πρέπει να γίνουν παράγοντες αλλαγής και συγχρόνως 
να αναπτύξουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στην αλλαγή (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 
2004α). Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής 
ως μεθόδου για την υποστήριξη του ατόμου να ορίσει τι ουσιαστικά έχει σημασία στη ζωή του 
και να προσδώσει νόημα σε αυτή θα ισχυροποιηθεί (Guichard et al., 2012). Σύμφωνα με την 
προσέγγιση αυτή η σταδιοδρομία αποτελεί μια προσωπική διαδικασία, όπου τα 
επαγγελματικά ζητήματα δεν μπορούν να εξετάζονται ξεχωριστά από τα προσωπικά (Barclay & 
Wolff, 2012).  

Η οικονομική και κοινωνική κρίση στον πλανήτη και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας  
προσβάλλουν τους ανθρώπους και σταδιακά οδηγούν σε απώλεια της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Σε τέτοιες καταστάσεις ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να 
λειτουργήσει ως μηχανισμός που παρέχει στους ανθρώπους ελπίδα, επιβεβαίωση της 
αξιοπρέπειάς τους και της αξίας τους και υποστήριξη για να δημιουργήσουν νέες 
επαγγελματικές ευκαιρίες (Herr, 2001). Για το σκοπό αυτό, οι λειτουργοί της επαγγελματικής 
συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας απαιτείται να ενσωματώσουν νέες 
γνώσεις στις τρέχουσες παρεμβάσεις τους και να επωφεληθούν από πολυεπιστημονικές 
προσεγγίσεις, οι οποίες τείνουν να είναι πιο ολιστικές και να έχουν μια πιο παγκόσμια άποψη5 
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2004α).  

                                                             
5 Οι προσεγγίσεις αυτές υποστηρίζουν την πολυπλοκότητα των ατόμων και την ικανότητά τους να αναστοχάζονται 
πάνω στις εμπειρίες τους. Επιπλέον, υπογραμμίζουν τη σημασία των συνεχιζόμενων κοινωνικών-πολιτισμικών 
αλληλεπιδράσεων που δέχεται το άτομο και της αντίληψης ότι η ζωή του ανθρώπου είναι μια «ιστορία», μια 
αφήγηση ή άθροισμα αφηγήσεων και όχι ένα άθροισμα χαρακτηριστικών (Young & Collin, 2004). Τα μοντέλα αυτά 
βασίζονται στις θεωρητικές αντιλήψεις του κονστρουκτιβισμού και του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, σύμφωνα 
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Ειδικότερα, στον αιώνα που διανύουμε φαίνεται ότι οι επαγγελματικοί σύμβουλοι θα 
αναλάβουν νέους διευρυμένους ρόλους: 

- Ως οι άνθρωποι που μπορούν να ερμηνεύσουν στους άλλους τη σχέση ανάμεσα στην 
εκπαίδευση /επανεκπαίδευση και στα νέα επαγγελματικά μονοπάτια 

- Ως εισηγητές προγραμμάτων για συγκεκριμένες αναγκαίες δεξιότητες όπως π.χ. 
διεκδικητικότητα, λήψη απόφασης, επίλυση συγκρούσεων, μείωση άγχους, και αναζήτηση 
εργασίας- απαραίτητες για να εξερευνήσουν και να κατακτήσουν οι πολίτες μια επιτυχημένη 
και με νόημα εργασιακή ζωή. 

- Ως μέντορες που προσφέρουν ανατροφοδότηση, προπόνηση και συμβουλευτική για 
εργασιακά θέματα. 

- Ως σύμβουλοι και καθοδηγητές για τους πολιτισμικά διαφορετικούς και για όσους ανήκουν σε 
ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς  και ως θεραπευτές που προσφέρουν ελπίδα και 
δυνατότητες σε έναν μπερδεμένο και χωρίς υποστηρικτικά συστήματα κόσμο της εργασίας 
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2012). 
 Όλοι αυτοί οι ρόλοι καθίστανται πιεστικοί και προκλητικοί και είναι προφανές ότι απαιτούν 
ένα πλήθος γνώσεων και μια ποικιλία τεχνικών που οδηγούν στην ανάγκη να γίνει ο 
σύμβουλος εκλεκτικός, με τη φιλοσοφική έννοια του όρου6, που σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον 
να βασίζεται σε μία μόνο θεωρία για να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα των πελατών του, 
αλλά πρέπει να στραφεί προς ένα ευρύ φάσμα θεωριών, εννοιολογικών κατασκευών και 
ιδεών. 
 Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι το έργο των συμβούλων για την  ανάπτυξη δεξιοτήτων δια 
βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας των πελατών τους απαιτεί την απόκτηση πρόσθετων 
δεξιοτήτων ή, τουλάχιστον, την προσαρμογή των δεξιοτήτων των ίδιων των συμβούλων 
(Καλίρης & Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2012. Σιδηροπούλου-Δημακάκου & Παυλάκος, 2007). 
Το 2012 το Δίκτυο για την Καινοτομία στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό στην Ευρώπη (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in 
Europe-NICE) πρότεινε την ανάπτυξη μιας σειράς «βασικών δεξιοτήτων» (core competencies) 
εστιασμένων αποκλειστικά στο επάγγελμα του επαγγελματικού συμβούλου (Γράφημα 1). Οι 
βασικές αυτές δεξιότητες αφορούν στην επαγγελματική συμβουλευτική, την επαγγελματική 
πληροφόρηση και αξιολόγηση, την εκπαίδευση για τη σταδιοδρομία, την παρέμβαση μέσω 
κοινωνικών συστημάτων, τη διαχείριση προγραμμάτων και υπηρεσιών, και τον επαγγελματισμό 
(Schiersmann et al., 2012). Όλες οι παραπάνω δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές, ενώ αρκετές 
από αυτές βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς χώρους.  
 Πιο συγκεκριμένα, η επαγγελματική συμβουλευτική περιγράφει τη δεξιότητα του 
επαγγελματικού συμβούλου να ενισχύει τον πελάτη του για να κατανοήσει την παρούσα 
κατάστασή του, να εργαστεί πάνω σε ποικίλες επιλογές και να λάβει αποφάσεις μέσω 
ιδεογραφικών και αναστοχαστικών μεθόδων7. Η επαγγελματική πληροφόρηση και αξιολόγηση 
περιλαμβάνει τη δεξιότητα του συμβούλου να στηρίζει το άτομο στην αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών του και να τα συνδέει με πληροφορίες για τις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση για τη σταδιοδρομία 
αναφέρεται στη δεξιότητα του συμβούλου να διδάσκει και να ασκεί τους πελάτες του στην 

                                                                                                                                                                                                     
με τις οποίες κοινωνικές αντιλήψεις διαμορφώνουν το άτομο και τις εμπειρίες του, ενώ παράλληλα το άτομο 
μπορεί να τις διαφοροποιεί. 
6 Οι γνώμες του να είναι σύνθεση των γνωμών άλλων 
7
 Αναφέρεται σε μεθόδους όπως ερωτηματολόγια εστίασης στη λύση, αφηγηματικές μέθοδοι, αναπλαισίωση (βλ. 

Schiersmann, et al., 2012, p. 57) 
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ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας που χρειάζονται προκειμένου να 
διαχειριστούν μεταβάσεις. Η παρέμβαση μέσω κοινωνικών συστημάτων περιλαμβάνει τη 
δεξιότητα του συμβούλου να στηρίζει το άτομο στη βελτίωση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού 
και εργασιακού περιβάλλοντός του μέσω δικτύωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η 
διαχείριση προγραμμάτων και υπηρεσιών περιγράφει τις δεξιότητες εφαρμογής και  βελτίωσης 
της ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής σε ένα οργανισμό. Τέλος, ο  επαγγελματισμός 
περιγράφει  τη  βασική  δεξιότητα  του  συμβούλου να υιοθετεί τις επαγγελματικές αξίες και τα 
κριτήρια δεοντολογίας σε όλους τους ρόλους της δουλειάς του, να αναπτύσσει και να ρυθμίζει 
καταλλήλως τις σχέσεις του και να επιτυγχάνει τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των 
επαγγελματικών του προσόντων (Schiersmann et al,  2012). 
 Στο άμεσο μέλλον διαφαίνεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
αυτοαποτελεσματικότητα του συμβούλου στην άσκηση του έργου του (Καλίρης, 
Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου, & Φακιολάς, 2013), δηλαδή, στην αντίληψή του 
για την ικανότητά του να ασκήσει και να συντονίσει με επιτυχία δραστηριότητες 
επαγγελματικής συμβουλευτικής (Barnes, 2004). Ο παράγοντας αυτός συνδέεται με την 
επιμονή των συμβούλων στο έργο τους, την αντοχή παρά τις δυσκολίες (βλ. ανθεκτικότητα) και 
την επιλογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων (Καλίρης & Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2012. Kozina 
et al., 2010). 

 
Γράφημα 1. Βασικές δεξιότητες των επαγγελματικών συμβούλων 
(Αναπαραγωγή με άδεια των εκδοτών Schiersmann et al., 2012) 

 
 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς ο επαγγελματικός 
σύμβουλος για να αντιμετωπίσει τα συναισθήματα αβεβαιότητας και ψυχικής κατάπτωσης που 
προκαλούνται στους πελάτες από τις ραγδαίες μεταβολές στην αγορά εργασίας, αλλά και να 
διευκολύνει τον σχεδιασμό της σταδιοδρομία τους, χρειάζεται να δείχνει αντοχή στις διάφορες 
προκλήσεις και να διατηρεί σταθερό το ενδιαφέρον για το έργο του παρά τις ενδεχόμενες 
δυσκολίες και ματαιώσεις (Καλίρης & Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2012). Σύμφωνα, μάλιστα, με 
τη Σιδηροπούλου-Δημακάκου (2012) η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας του συμβούλου 
βοηθά ιδιαιτέρως στην επιτυχία του έργου του αλλά και στη διατήρηση της ψυχοσωματικής 
του υγείας. Eνδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, τεχνικές αυτοαξιολόγησης του έργου των 
συμβούλων μέσω της κριτικής σκέψης και του αναστοχασμού. (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 
2012). Σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, η ετοιμότητα, η κατάρτιση και η 
επαγγελματική εμπειρία των συμβούλων καθίστανται πιο απαραίτητες από κάθε άλλη εποχή, 
καθώς ενδυναμώνουν το ενδιαφέρον για την επαγγελματική συμβουλευτική και, ταυτόχρονα, 
περιορίζουν το άγχος που σχετίζεται με την απόκτηση σύνθετων δεξιοτήτων (Kozina et al., 
2010). Στη συνέχεια, δίδονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές/συστάσεις στους συμβούλους, οι 
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οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα της επαγγελματικής συμβουλευτικής και να 
ενισχύσουν την αυτεπάρκεια των συμβούλων στην άσκηση του έργου τους (Athanasou & van Esbroeck, 
2008; Nathan & Hill, 2006): 

 Εξετάστε με ειλικρίνεια τις προκαταλήψεις σας και ρυθμίστε τες. 
 Αποδεχτείτε τα συναισθήματα θυμού και ματαίωσης, τα οποία νιώθουν οι πελάτες που 

προέρχονται από ομάδες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις ή τα συναισθήματα ντροπής και 
ανεπάρκειας που μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος που απολύεται. 

 Βοηθήστε τους πελάτες να κατανοήσουν τη διαδικασία της μετάβασης.  
 Ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επαγγελματικές επιλογές και  

βοηθήστε τους να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές πληροφόρησης. 
 Βοηθήστε τους ανθρώπους και ειδικότερα τα άτομα ειδικών ομάδων (π.χ. γυναίκες, 

γηραιότεροι εργαζόμενοι) να δουν ότι είναι απασχολήσιμοι, αναγνωρίζοντας όχι μόνο ότι 
έχουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες, αλλά και χρήσιμη εμπειρία. 

 Ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να αναλάβουν τον έλεγχο διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους. 
 Ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να είναι προετοιμασμένοι να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και 

τις τεχνικές της επαγγελματικής συμβουλευτικής και μετά το πέρας της συμβουλευτικής 
διαδικασίας. 

 
 

 

 

 

 

3.5 Ασκήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας 
Σύντομη Περίληψη Κεφαλαίου 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τις θεωρητικές προσεγγίσεις των ΔΔΣ που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα 

 

Ερωτήσεις και 
Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
10. Πώς η μάθηση ποικίλων μεθόδων και τεχνικών ανάπτυξης ΔΔΣ θα 

μπορούσε να χρησιμεύσει στους ρόλους που αναλαμβάνετε ως 
σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού; 

11. Ποιους ρόλους αναμένεται οι σύμβουλοι επαγγελματικού 
προσανατολισμού να αναλαμβάνουν με επιτυχία στον 21ο αιώνα; Πώς 
αυτοί έχουν αλλάξει σε σύγκριση με το παρελθόν;  

12. Τι θα μπορούσατε να κάνετε ως σύμβουλος για βελτιώσετε την 
ποιότητα του έργου σας; 

13. Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία που ακολουθείται στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό όταν εργαζόμαστε με την 
αφηγηματική προσέγγιση. 
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κεφάλαια. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύμβουλο στο 
πλαίσιο μιας ολιστικής διαδικασίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας έτσι ώστε να 
ενεργοποιήσουν τους πελάτες προς την κατεύθυνση εφαρμογής των στόχων σταδιοδρομίας, να 
ενισχύσουν την αυτογνωσία του πελάτη, να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης απροσδόκητων 
γεγονότων με επίδραση στη ζωή και τη σταδιοδρομία, να προσαρμόσουν στην αλλαγή και τις 
επαγγελματικές μεταβάσεις, να βελτιώσουν την αυτοαποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό 
σταδιοδρομίας και να βρίσκουν ισορροπία ανάμεσα σε ρόλους ζωής και σταδιοδρομίας. 

 
Η ετοιμότητα στο τυχαίο 
Οι ασκήσεις βασίζονται στις αρχές της Θεωρίας του Τυχαίου και έχουν ως στόχο να 
ενθαρρύνουν τον μαθητή, φοιτητή, ενήλικα και, γενικά, κάθε ενδιαφερόμενο να  
δραστηριοποιηθεί, να κάνει κάτι, για να δημιουργήσει ευκαιρίες και να εκμεταλλευτεί τυχαία 
γεγονότα αξιοποιώντας πλήρως αυτό που του προσφέρει η ζωή. 
 
Προσπάθησε ακόμη κι αν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα 
         Το να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι καινούργιο είναι ένα ρίσκο. Ποτέ δεν ξέρεις πιο θα 
είναι το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, εν θέλεις να είσαι απόλυτα σίγουρη/ος για τα 
αποτελέσματα, υπάρχει μόνο ένας τρόπος: να μην κάνεις τίποτα. Βεβαίως, κανείς μπορεί να 
αποτύχει σε μια προσπάθειά του, όμως η αποτυχία μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη εμπειρία. 
Τα λάθη και οι αποτυχίες παρέχουν εξαιρετικές μαθησιακές εμπειρίες, καθώς μπορούν να 
αποτελέσουν ευκαιρίες για μάθηση, να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητά μας, να βοηθήσουν 
στην προσωπική και πνευματική μας ανάπτυξη και να μας βοηθήσουν, επίσης, να 
καταλάβουμε ότι εκτός από τα δυνατά μας σημεία έχουμε και περιορισμούς.  
 
Άσκηση: «Βρες καινούργια πράγματα να κάνεις και μην φοβάσαι την αποτυχία» 

1. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που θα σου άρεσαν, άσχετα με τις ικανότητές σου; 
 ___  Περπάτημα                                      ___ Μαγειρική 
___   Σκι                                                    ___  Ταξίδια 
____ Ξυλουργική                                     ___   Χορός 
____ Εθελοντισμός                                  ___   Άλλο; 

2. Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου ελεύθερα για ένα λεπτό. Σκέψου μια δραστηριότητα που 
αγαπάς αληθινά. Ποια θα ήταν; 
____ Παίξιμο μουσικού οργάνου 
____ Γνώση μιας ξένης γλώσσας 
____ Χτίσιμο του σπιτιού σου 
____ Άλλο (ονόμασέ το) ___________________________________________ 

3. Κανένας δεν γεννιέται επιτυχημένος. Η επιτυχία μαθαίνεται σταδιακά –ένα  βήμα τη φορά. Αν 
ήθελες πραγματικά να ξεκινήσεις μια δραστηριότητα, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα 
έκανες; 
______________________________________________________________________________ 

4. Θα ήσουν πρόθυμη/ος να προσπαθήσεις αρχίζοντας με αυτό το πρώτο βήμα; 
____ Ναι, δεν έχω τίποτα να χάσω και ίσως το διασκεδάσω 
____ Όχι, ίσως δεν πετύχω 

5. Πότε θα άρχιζες το πρώτο βήμα; 
____ Σήμερα 
____ Αύριο 
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____ (Προσδιόρισε άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία) __________________ 
6. Όταν αναφέρεις σε κάποιον άλλο την πρόθεσή σου να αναλάβεις μια δραστηριότητα συνήθως 

αυξάνεται η πιθανότητα να την αναλάβεις. Με ποιον θα μοιραζόσουν την πρόθεσή σου να 
κάνεις το πρώτο βήμα; 
______________________________________________________________________________ 
 
Ο Θετικός Προσανατολισμός στο μέλλον ως μέσο για τη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας 
 

Ο θετικός προσανατολισμός στο μέλλον μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, στα διάφορα 
στάδια της ζωής τους, να διευρύνουν την αντίληψή τους για το τί είναι δυνατό και πιθανό, να 
γνωρίσουν βαθύτερα τον εαυτό τους και να εκφραστούν για αυτόν  τον εαυτό στο μέλλον. Η 
δραστηριότητα που ακολουθεί επιδιώκει να βοηθήσει τους ενήλικες να αξιολογήσουν 
δυνατότητες και αδυναμίες, να συνειδητοποιήσουν ελπίδες, προσδοκίες, ανησυχίες και 
φόβους, που ενδέχεται να αποτελούν εμπόδια στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, να 
οργανώσουν ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη ενός επιδιωκόμενου στόχου και να 
αποδώσουν θετικό νόημα  στην αλλαγή.  
Δραστηριότητα 1: Ποιος πρόκειται να είσαι τον επόμενο χρόνο; 
Καθένας από εμάς έχει κάποια εικόνα του τι πρόκειται να είναι την επόμενη χρονιά και του τι 
θα ήθελε να αποφύγει να γίνει στο μέλλον. Σκέψου σχετικά με το μέλλον σου- φαντάσου πως 
θα είσαι και με τι θα ασχολείσαι τον επόμενο χρόνο. 
Δίπλα από κάθε επιδιωκόμενο στόχο (Πιθανός εαυτός) σημείωσε Ναι (Χ) εάν εργάζεσαι προς 
την επίτευξή του ή Όχι (Χ) εάν δεν ασχολείσαι με την επίτευξη αυτού του στόχου. 
Για κάθε επιδιωκόμενο στόχο στον οποίο σημείωσες ΝΑΙ, γράψε τι κάνεις τώρα για να τον 
επιτύχεις. Χρησιμοποίησε το πρώτο κενό για τον πρώτο επιδιωκόμενο στόχο, το δεύτερο κενό 
για τον δεύτερο επιδιωκόμενο στόχο και ούτω καθεξής. 

  

Τον επόμενο χρόνο 
θα είμαι/ θέλω να 
γίνω...   

Εργάζομαι προς αυτή την 
κατεύθυνση; 
          ΟΧΙ                            ΝΑΙ                           

Αν ναι, τι κάνω τώρα που θα με 
οδηγήσει στην επιτυχία του 
στόχου; 

Πιθανός εαυτός 1   

Πιθανός εαυτός 2   

Πιθανός εαυτός 3   

Πιθανός εαυτός 4   

 

Η επαγγελματική προσαρμοστικότητα 
 
Δραστηριότητα: Σχεδιάζοντας το μέλλον 

Ο σύμβουλος μοιράζει στους συμμετέχοντες τη φωτοτυπία μιας σκάλας και τους ζητά να 
σκεφτούν το στόχο που έγραψαν στην επαγγελματική τους αυτοβιογραφία, ο οποίος 
χρειάζεται να επιτευχθεί πιο σύντομα. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος παρακινεί τους 
συμμετέχοντες να γράψουν σε κάθε σκαλοπάτι τα βήματα που χρειάζεται να κάνουν 
προκειμένου ο στόχος τους να επιτευχθεί. Στο σημείο αυτό ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός 
διευκρινίζει στους συμμετέχοντες ότι χρειάζεται: α) να ξεκινήσουν από την αρχή της σκάλας, β) 
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να καταγράψουν σε κάθε σκαλοπάτι λεπτομερώς και συγκεκριμένα τη διαδικασία που θα 
ακολουθήσουν 

 
και πόσο πρέπει να προσπαθήσουν προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο σκαλοπάτι και 
γ) να καταφέρουν να φτάσουν στην κορυφή της σκάλας που αποτελεί και την πραγματοποίηση 
του στόχου τους. Παράλληλα, γίνεται σαφές από το σύμβουλο/εκπαιδευτικό ότι κάθε βήμα 
προϋποθέτει την επίτευξη του προηγούμενου, κάθε σκαλοπάτι, δηλαδή, είναι ένας επιμέρους 
στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο προηγούμενος. Για τον λόγο 
αυτό, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός χρειάζεται να εξηγήσει στους συμμετέχοντες τα 
χαρακτηριστικά του «έξυπνου» (smart) επαγγελματικού στόχου (Nathan & Hill, 2006) και για 
κάθε ένα χαρακτηριστικό να θέσει και την αντίστοιχη ερώτηση. To μνημονικό “smart” αντλείται 
από τα 5 βασικά χαρακτηριστικά του έξυπνου στόχου, όπως αυτά αποδίδονται στην Αγγλική 
γλώσσα: Specific (Συγκεκριμένος), Measurable (Μετρήσιμος), Attractive (Ελκυστικός), Realistic 
(Ρεαλιστικός), Time-bound (Χρονικά Οριοθετημένος). Παρακάτω, παρουσιάζεται η κατάλληλη 
ερώτηση από το σύμβουλο για κάθε χαρακτηριστικό: 

 Συγκεκριμένος: Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός χρειάζεται να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 
αυξήσουν την ακρίβεια μιας «δήλωσης πρόθεσης», θέτοντας την ερώτηση «πώς;». 

 Μετρήσιμος: Εκτός από το να είναι συγκεκριμένος ο στόχος θα πρέπει να είναι μετρήσιμος 
(επαληθεύσιμος). Δηλαδή, «Θα ξέρω ότι θα τον έχω πετύχει, όταν................». 

 Ελκυστικός: Ο στόχος πρέπει να εκφράζεται από το ίδιο το άτομο, να είναι δικός του 
προκειμένου το άτομο να δεσμευτεί σε αυτόν. Αν ο στόχος είναι κάποιου άλλου ή αν πίσω από 
αυτόν που εκφράζεται υπάρχει κάποιος άλλος, τότε ο αρχικός στόχος θα παρεμποδιστεί. 

 Ρεαλιστικός: Οι στόχοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύστημα αξιών του ατόμου και να 
έχουν επαρκή σπουδαιότητα για αυτό, ώστε η επίτευξή τους να αποτελέσει ανταμοιβή για το 
ίδιο. Οι στόχοι δεν θα πρέπει να βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας, γιατί είναι δύσκολο να 
επιτευχθούν. Ούτε όμως θα πρέπει να είναι τόσο εύκολα επιτεύξιμοι, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει κίνητρο για δράση. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες χρειάζεται να απαντούν στο ερώτημα: 
«Πόσο ρεαλιστικό είναι;». 

 Χρονικά Οριοθετημένος: Ο καθορισμός χρονικών ορίων για το στόχο δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργήσει ο στόχος ως κίνητρο και το άτομο να αξιολογήσει σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η 
διαδικασία επίτευξης τους στόχου, θέτοντας την ερώτηση «Μέχρι πότε;» (Nathal & Hill, 2006). 
 
Η επαγγελματική ανθεκτικότητα 
Δραστηριότητα. Η ερώτηση για το Θαύμα  
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να βοηθήσει το άτομο να εκφράσει τα συναισθήματα 
και τις σκέψεις του προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα απροσδόκητα γεγονότα 
στην επαγγελματική του ζωή. Ο σύμβουλος  παρακινεί το άτομο να φανταστεί ότι έχει πάει στο 
σπίτι του για ύπνο, ξυπνά το επόμενο πρωί και συνειδητοποιεί ότι έγινε το θαύμα και ότι 
μπορεί να επιβιώσει στην αλλαγή, γεγονός που το κάνει να ελέγχει τη ζωή του και να διερευνά 
τις ατομικές του  δυνάμεις.  
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Βοηθητικές ερωτήσεις : 
Πώς  θα ξέρεις ότι συνέβη το θαύμα; Ποιες θα είναι οι πρώτες ενδείξεις; 
Τι θα κάνεις με διαφορετικό τρόπο; 
Ποια συναισθήματα θα βιώσεις; 
Πώς θα διαχειριστείς τα συναισθήματα αυτά;  
Ποιες υποστηρικτικές πηγές θα αναζητήσεις; 
Τι θα παρατηρήσουν οι άλλοι σε σένα; 
Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα κάνεις με διαφορετικό τρόπο για να αποδείξεις σε 
σένα και στους άλλους ότι μπορείς να αντιμετωπίζεις με αποτελεσματικό τρόπο τα 
απροσδόκητα γεγονότα της ζωής σου;  
 
 
Η αυτοαποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας 
Οι δραστηριότητες που ακολουθούν στηρίζονται στους παρακάτω τέσσερις παράγοντες της  
Κλίμακας αυτοαποτελεσματικότητας στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας (Sidiropoulou-Dimakakou 
et al., 2012) και επιδιώκουν να ενδυναμώσουν την προσωπική επάρκεια των ατόμων (εφήβων 
και ενηλίκων) στη διαχείριση ποικίλων θεμάτων, τα οποία συνδέονται με τη σταδιοδρομία. 
 διαχείριση σταδιοδρομίας: αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει με 

επάρκεια ζητήματα της σταδιοδρομίας του, πρακτικής ή συναισθηματικής φύσεως. 
 δεξιότητες σταδιοδρομίας: περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 

καλύτερη οργάνωση και εκτέλεση μιας εργασίας, ιδιαίτερα, όταν το άτομο εργάζεται κάτω 
από δύσκολες συνθήκες.  

 ευελιξία στην εργασία: αναδεικνύει την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβάσεις ή την 
ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που συμβαίνουν στην εργασία. 

 δημιουργικότητα στην εργασία: περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με 
την ενεργητική ανταπόκριση στην εργασία, όπως επινοητικότητα, δημιουργικότητα και 
δημόσιες σχέσεις. 

Διαχείριση σταδιοδρομίας- Άσκηση:  «Ο κύκλος της σταδιοδρομίας»  
 Φτιάχνω έναν κύκλο. Ζωγραφίζω από την περιφέρεια προς το κέντρο, ανάλογα με τη 
σπουδαιότητα που έχουν στην ζωή μου, ζητήματα της σταδιοδρομίας μου που κατάφερα να 
αντιμετωπίσω με αποτελεσματικό τρόπο. Πιο κοντά στο κέντρο, δηλαδή, καταγράφω ζητήματα 
που κατάφερα να αντιμετωπίσω αρκετά καλά και πιο κοντά στην περιφέρεια ζητήματα που δεν 
κατάφερα να αντιμετωπίσω τόσο αποτελεσματικά.  
 Στη συνέχεια σκέφτομαι και συμπληρώνω στον κύκλο: 

- Υπάρχει κάποιο γεγονός στην επαγγελματική μου ζωή που θα ήθελα να αντιμετωπίσω με 
διαφορετικό τρόπο; 

- Θα επιθυμούσα το γεγονός αυτό να το έβαζα σε άλλη θέση μέσα στον κύκλο; 
- Πώς πιστεύω ότι αξιοποιώ τις δεξιότητές μου για την ικανοποίηση των στόχων της 

σταδιοδρομίας μου;  
Δεξιότητες σταδιοδρομίας- Άσκηση: «Επιτεύγματα» 
 Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα, φτιάξε έναν κατάλογο από τρία έως τέσσερα 
επιτεύγματα σου (εκτέλεση μιας εργασίας), ιδιαίτερα, όταν εργάζεσαι κάτω από δύσκολες 
συνθήκες. Αυτά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και όχι γενικές δηλώσεις. Κατόπιν στις άλλες 
δύο στήλες κατάγραψε: 
α) Τι είναι αυτό που σου έδωσε ικανοποίηση;  
β) Ποιες δεξιότητες και χαρακτηριστικά προσόντα χρησιμοποίησες σε κάθε επίτευγμα σου; 
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Επανεξέτασε την άσκηση με έναν/μία φίλο/η ή έναν/μία συνάδελφο, δίνοντας έμφαση στα 
επιτεύγματα και στις δεξιότητες που ενδεχομένως να παρέλειψες. 

Πώς τα επιτεύγματα και οι δεξιότητές σου επηρεάζουν την επαγγελματική σου ζωή ή τον 
σχεδιασμό της σταδιοδρομίας σου; 
 

Επιτεύγματα που μου δίνουν ικανοποίηση 

Γεγονότα Τι είναι αυτό που μου 
έδωσε ικανοποίηση 

Οι δεξιότητες και τα 
χαρακτηριστικά που 

χρησιμοποίησα 

1.   

2.   

3.   

4.   

Σχόλια/εκπλήξεις/συνέπειες: 
 

 
Ευελιξία στην εργασία-Άσκηση: «Κάθε εμπόδιο για καλό» 
(άσκηση κατάλληλη για μαθητές & ενήλικες) 

Παρακολουθώ μέσα από την ιστοσελίδα που ακολουθεί 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IOL-K2Lwuho το απόσπασμα 
(σε μορφή βίντεο) από την ομιλία του Steve Jobs στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου του 
Stanford και απαντώ στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Steve Jobs με τρία επίθετα; 
Α) 
Β) 
Γ) 

o Ποιες ενέργειές του θεωρείτε ότι τον χαρακτηρίζουν ευέλικτο; 
o Αν θα μπορούσατε να δώσετε έναν ορισμό για την ευελιξία στην εργασία ποιος θα ήταν αυτός; 
o Τι θεωρείτε ότι κερδίζει κάποιος με το να είναι ευέλικτος στην εργασία του; 
o Μπορείτε να σκεφτείτε από την προσωπική σας εμπειρία κάποια ευκαιρία που σας 

παρουσιάστηκε κάποια στιγμή στη ζωή σας. Χρησιμοποιήσατε τη δεξιότητα της ευελιξίας 
προκειμένου να την αξιοποιήσετε; Με ποιους τρόπους; 
 
Δημιουργικότητα στην εργασία - Άσκηση: «Αν η δημιουργικότητα ήταν πρόσωπο πώς θα 
ήταν;» (άσκηση κατάλληλη ενήλικες) 
 Σκέψου ότι «η δημιουργικότητα στην εργασία» είναι πρόσωπο και απάντησε στις 
παρακάτω ερωτήσεις: 

 Πώς είναι η εξωτερική του/της εμφάνιση; 
 Τι ρούχα φοράει; 
 Πώς σχετίζεται με τους άλλους; 
 Τι κάνει για να επιβιώσει; 
 Πώς τη/τον λένε;  
 Ποιο είναι το αγαπημένο του/ της σύνθημα; 
 Αν σε συναντούσε στο δρόμο τι θα σου έλεγε; 
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Κοινωνική ευαισθητοποίηση 
 
Δραστηριότητα: Το διαστημόπλοιο: Σκοπός της άσκησης είναι να βοηθήσει το άτομο να 
αντιληφθεί τη σχέση μεταξύ ατομικής και κοινωνικής ευημερίας και να αυξήσει την 
ενσυναίσθησή του. Καθώς καλείται να επιχειρηματολογήσει υπέρ κάποιου επαγγέλματος, ο 
συμμετέχων προβληματίζεται σχετικά και αναγνωρίζει σταδιακά την αλληλεξάρτηση των 
ατόμων ως τμημάτων ενός ευρύτερου κοινωνικού συστήματος. Ο αριθμός των συμμετεχόντων 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10-15 άτομα. Απαιτούμενο υλικό: Κάρτες με λέξεις κλειδιά 
Ο σύμβουλος παρουσιάζει στους συμμετέχοντες το υποθετικό σενάριο που ακολουθεί, πάνω 
στο οποίο θα στηριχθεί ένα παιχνίδι ρόλων: «Έχει ανακαλυφθεί ένας νέος πλανήτης, που 
μοιάζει με τη γη και μια ξεχωριστή αποστολή έχει μόλις αποφασιστεί. Μια ομάδα ανθρώπων 
θα ταξιδέψει εκεί με σκοπό να δημιουργήσει την πρώτη αποικία. Έχεις κι εσύ την ευκαιρία να 
λάβεις μέρος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πείσεις ότι το επάγγελμά σου θα είναι 
απαραίτητο στη νέα κοινότητα». 
Στη συνέχεια, μοιράζει στον κάθε συμμετέχοντα από μια κάρτα με κάποιο επάγγελμα: 
(ενδεικτικά επαγγέλματα) 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ                                              ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ                                             ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ 
ΓΙΑΤΡΟΣ                                                     ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ                                                 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
Ζητάμε από το κάθε άτομο να πει λίγα λόγια για τη «δουλειά του» και να προσπαθήσει να 
πείσει τους άλλους για το πόσο σημαντική θα είναι η συμμετοχή του στην αποστολή. 
Ενθαρρύνουμε τον διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες και κατευθύνουμε τη συζήτηση με 
άξονα τις απαντήσεις στο ερώτημα: «γιατί το επάγγελμά μου θα είναι χρήσιμο σε όλους;» 
 
 
 
Ασκήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διεκδικητικότητας και ισορροπίας ανάμεσα στην 
προσωπική και επαγγελματική ζωή 
 Παρακάτω επιλέγονται ενδεικτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη της διεκδικητικής 
συμπεριφοράς και της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Η διεκδικητική 
συμπεριφορά προάγει την ισοτιμία στις ανθρώπινες σχέσεις, δίνοντας μας την ευκαιρία να 
υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας χωρίς άγχος, να 
εκφράζουμε με ειλικρίνεια και άνεση συναισθήματα και να ασκούμε τα προσωπικά μας 
δικαιώματα, χωρίς να αρνούμαστε τα δικαιώματα των άλλων (Alberti & Emmons, 2008). Η 
διεκδικητικότητα είναι μια θετική έννοια που συνεισφέρει στην προσωπική μας ικανοποίηση, 
αλλά και στην ποιότητα των σχέσεών μας με τους άλλους. 
 
 
 
 
Δραστηριότητα διεκδικητικότητας: Αποκτώντας θετική σκέψη (Bishop, 2007) 
(άσκηση κατάλληλη για μαθητές, φοιτητές & ενήλικες) 

Στόχος της άσκησης είναι να αναγνωρίσουμε τον τρόπο σκέψης που δεν είναι διεκδικητικός 
και να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε πιο θετικά.   
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1ο βήμα: Παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις που δεν έχουν διεκδικητικό περιεχόμενο.  
2ο βήμα: Στη συνέχεια, προσπάθησε να τις μετατρέψεις/ επαναδιατυπώσεις δίνοντάς τους ένα 
νέο νόημα, πιο θετικό και αισιόδοξο, ώστε να εκφράζουν διεκδικητικότητα:  

1) Πραγματικά θα έπρεπε να είχα τελειώσει την εργασία σήμερα.  
2) Μακάρι να μην είχα φωνάξει στον προϊστάμενο ….. 
3) Θέλω, αλλά δεν μπορώ να πάω στο εξοχικό το Σαββατοκύριακο γιατί έχω πολλή δουλειά να 

κάνω / ή να ετοιμάσω μια εργασία για το σχολείο. 
4) Γιατί να συμφωνήσω να κάνω αυτή τη δουλειά; Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει καλά. 

Η μετατροπή/ αναδιατύπωση θα μπορούσε να γίνει ως εξής:  
1) Η φράση «θα έπρεπε» δημιουργεί ενοχές, ενώ υπονοείται ότι το άτομο δεν έχει δυνατότητα 

επιλογής. Θετικές διεκδικητικές δηλώσεις θα ήταν: «Θα μπορούσα σήμερα να τελειώσω την 
εργασία, αλλά επέλεξα να ασχοληθώ με κάτι άλλο (λ.χ. να δω τηλεόραση). Αύριο, όμως, 
επιλέγω να είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω».  

2) Ο χρόνος δε γυρίζει πίσω και, επομένως, δεν έχει νόημα να παραπονιόμαστε για το παρελθόν. 
Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και τα αποτελέσματα τους. Είναι, όμως, 
σημαντικό να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας. Η φράση θα μπορούσε να διατυπωθεί ως 
εξής: «Από αυτό που έγινε σήμερα έμαθα… οπότε την επόμενη φορά θα…».  

3) Το «δεν μπορώ» υπονοεί ότι δεν έχω δικαίωμα επιλογής και τον έλεγχο της ζωής μου, γεγονός 
που δεν ισχύει τις περισσότερες φορές. Η φράση αυτή θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: 
«Θέλω να πάω στο εξοχικό, αλλά για μένα είναι επίσης πολύ σημαντική η δουλειά/ ή η 
εργασία για το σχολείο που χρειάζεται να ετοιμάσω. Για αυτό επιλέγω αντί να πάω στο εξοχικό 
να μείνω στην πόλη και να εργαστώ/ή να ετοιμάσω την εργασία για το σχολείο, καθώς έχω 
φόρτο εργασίας». 

4) Όταν κάποιος ξεκινάει να κάνει κάτι, πιστεύοντας ότι δε θα πάει καλά, αυξάνονται οι 
πιθανότητες τελικά να επαληθευθεί. Πρέπει το άτομο να βλέπει τις δύσκολες εργασίες ως 
πρόκληση και όχι ως πρόβλημα. Η φράση θα μπορούσε να γίνει ως εξής: «Η δουλειά αυτή είναι 
δύσκολη, αλλά θα τα καταφέρω και θα μάθω πολλά από αυτή την εμπειρία».  
 
Δραστηριότητα ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής: Ο κύκλος των 
ρόλων8(άσκηση κατάλληλη για ενήλικες) 
 

Στόχος της άσκησης είναι το άτομο να συνειδητοποιήσει ποιοι τομείς της ζωής του 
βρίσκονται εκτός ισορροπίας και να αναλάβει δράση για να επιτευχθούν οι αναγκαίες αλλαγές. 
1ο βήμα: Φτιάχνω «τον κύκλο των ρόλων» (Σχήμα 1) και τον χωρίζω σε τμήματα, όπου το κάθε 
τμήμα αντιπροσωπεύει έναν από τους ρόλους που, συνήθως, καλούμαι να αναλάβω στη ζωή  
μου. Συνηθισμένοι ρόλοι είναι οι ακόλουθοι: (α) εργαζόμενος, (β) φίλος, (γ) γονέας, (δ) 
συνάδελφος, (ε) ψυχαγωγούμενος και (στ) κοινωνικά ενεργός πολίτης. Φυσικά, όμως, μπορεί 
να υπάρχουν διαφοροποιήσεις από άτομο σε άτομο. 
2ο βήμα: Αξιολογώ τον βαθμό ικανοποίησης από την απόδοση μου στον κάθε ρόλο σε μια 
κλίμακα από το 1 έως το 10  και καταγράφω το νούμερο με μεγάλα γράμματα μέσα στο 
αντίστοιχο τμήμα του κύκλου. Με τον τρόπο αυτό, έχω μια οπτικοποιημένη αναπαράσταση της 
ικανοποίησης μου από κάθε έναν από τους ρόλους που έχω αναλάβει και μπορώ να εντοπίσω  
τομείς που βρίσκονται εκτός ισορροπίας. 
 

                                                             
8
 Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ελεύθερη προσαρμογή της άσκησης «Τροχός ζωής». Για περισσότερες 

πληροφορίες βλ. http://www.thecoachingtoolscompany.com/free_resources/wheel-of-life-coaching-tool/ 
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Σχήμα 1. Παράδειγμα κύκλου με τους ρόλους που αναλαμβάνει το άτομο. 

 
3ο βήμα: Στη συνέχεια, σκέφτομαι ποιο θα ήταν για εμένα το ιδανικό επίπεδο (καθώς κάποιοι 
τομείς είναι πιο σημαντικοί για τον κάθε έναν ανάλογα με τις προτεραιότητες του) και το 
αντιπαραβάλλω με το πραγματικό επίπεδο ικανοποίησης.  Έτσι, εντοπίζω τομείς που 
χρειάζονται περισσότερη προσοχή. 
4ο βήμα: Το τελευταίο βήμα είναι να σχεδιάσω ένα πλάνο δράσης  για να αλλάξω την παρούσα 
κατάσταση. Σε αυτό το τελευταίο βήμα μπορώ να λάβω υπόψη μου τα χαρακτηριστικά ενός  
«έξυπνου στόχου». 
 

Εργαζόμενος 

Φίλος 

Σύντροφος 

Γονέας 

Συνάδελφος 

Ψυχαγωγούμενος 

Κοινωνικά ενεργός πολίτης 

 

Ερωτήσεις 

και Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
14. Κατά την άποψή σας, ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

εφαρμογής με ένα πελάτη της δραστηριότητας ανάπτυξης επαγγελματικής 
ανθεκτικότητας: «Ερώτηση για το Θαύμα»; 

15. Στη δραστηριότητα «Βρες νέα πράγματα να κάνεις και μη φοβάσαι την 
αποτυχία» συμπληρώστε τις 6 υποκατηγορίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
ετοιμότητας για το τυχαίο, τον εμπλουτισμό των εναλλακτικών επιλογών και 
των ενδιαφερόντων του ατόμου και την υπερπήδηση του φόβου της 
αποτυχίας (Υποχρεωτική διαδραστική δραστηριότητα). 

16. Στη δραστηριότητα «Επιτεύγματα» συμπληρώστε τα επιτεύγματα που σας 
έχουν δώσει ικανοποίηση και τις δεξιότητες που χρησιμοποιήσατε για να 
επιτύχετε το καθένα από αυτά (Υποχρεωτική δραστηριότητα). 

17. Στη δραστηριότητα: «Αν η δημιουργικότητα ήταν πρόσωπο πώς θα ήταν;» 
σκεφτείτε ότι η δημιουργικότητα στην εργασία είναι ένα πρόσωπο και 
απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 Πώς είναι η εξωτερική του/της εμφάνιση; 

 Τι ρούχα φορά; 

 Πώς σχετίζεται με τους άλλους; 

 Τι θα έκανε για να επιβιώσει; 
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3.6 Επίλογος 
 Σκοπός του παρόντος οδηγού ήταν να εισάγει σε ένα πρώτο επίπεδο τους ενδιαφερόμενους 
συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην έννοια των 
δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας και στη σπουδαία σημασία τους για την 
εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη στον 21ο αιώνα. Επίσης, μέσω της συγγραφής του 
οδηγού αυτού επιχειρήσαμε αφενός να παρουσιάσουμε συνοπτικά τις κυριότερες θεωρητικές 
προσεγγίσεις που συνδέονται με τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας, αφετέρου να 
δώσουμε ορισμένα παραδείγματα μεθόδων, τεχνικών και ασκήσεων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τη διδασκαλία και την ανάπτυξη των προηγούμενων 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης συμβουλευτικής παρέμβασης. Προτείνουμε ο 
σύμβουλος που θα μελετήσει τον οδηγό να τον συμβουλεύεται κάθε φορά που θα εκτιμά ότι 
έχει ανάγκη για υποστήριξη στο επιστημονικό-θεωρητικό ή/και καθαρά, πρακτικό έργο του. 
Ελπίζουμε, επίσης, ότι ο σύμβουλος που θα μελετήσει τον οδηγό θα ακολουθήσει μια 
διαδικασία συνεχούς κατάρτισης και θα τον χρησιμοποιήσει ως σημείο αναφοράς για 
περαιτέρω έρευνα, μάθηση και δημιουργία νέων τεχνικών και ασκήσεων, αξιοποιώντας το 
πλήθος των βιβλιογραφικών πηγών οι οποίες περιλαμβάνονται στον οδηγό.  

 Ποιο είναι το όνομά του/της; 

 Ποιό είναι το αγαπημένο του/της μότο (σύνθημα); 

 Τι θα σας έλεγε αν σας συναντούσε στο δρόμο; (Υποχρεωτική άσκηση). 

18. Στη δραστηριότητα ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής: «Ο 
κύκλος των ρόλων» αξιολογήστε το βαθμό ικανοποίησης για την απόδοσή 
σας σε κάθε ρόλο βάζοντας έναν αριθμό από το 1 έως το 10 σε κάθε τρίγωνο 
που εντάσσεται στον κύκλο των ρόλων (1= Η απόδοση μου στο ρόλο δεν με 
ικανοποιεί καθόλου, 10= Με ικανοποιεί απόλυτα η απόδοσή μου στο ρόλο). 
Έπειτα, σκεφτείτε τους ρόλους στους οποίους είστε ικανοποιημένοι/ες από 
την απόδοσή σας και εκείνους με τους οποίους δεν είστε ευχαριστημένοι/ες 
από την απόδοσή σας (Υποχρεωτική διαδραστική δραστηριότητα). 
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4. Διαδικασίες Αξιολόγησης 
 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας εξαρτάται από: 

• Την παρακολούθηση της δια ζώσης εκπαίδευσης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση των 4 από τις 5 υποχρεωτικές ασκήσεις: 5, 15, 16, 17, 18. Η 

ολοκλήρωση των ασκήσεων θα αξιολογείται από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Όλες 

οι υποχρεωτικές ασκήσεις (καθώς και οι μη υποχρεωτικές)  θα προετοιμάζονται από τον 

εκπαιδευόμενο και οι απαντήσεις του/της θα αναρτώνται από εκείνο/-η στην πλατφόρμα 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση ενός γραπτού τεστ το οποίο θα αξιολογεί τις δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν από τον εκπαιδευόμενο. Το τεστ θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και μια ανοιχτή ερώτηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας αυτής, 

πρέπει να δοθούν σωστές απαντήσεις στο 80% των ερωτήσεων (9 ερωτήσεις). Το τεστ θα 

αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Το τεστ θα δοθεί στους 

εκπαιδευόμενους από τον εκπαιδευτή της κάθε ενότητας κατά τη φάση της τελική 

αξιολόγησης. 

• Τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης το οποίο περιέχει ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και ανοιχτές ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων πριν και μετά την κατάρτιση στην εκπαιδευτική ενότητα. 

Πριν την έναρξη της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο 

για να γίνεται η αρχική εκτίμηση των δεξιοτήτων τους. Μετά το πέρας της κατάρτισης και 

μέχρι τη φάση της τελικής αξιολόγησης θα συμπληρώνουν το ίδιο ερωτηματολόγιο με 

σκοπό να αξιολογήσουν τις αλλαγές που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 

τους στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

Διαδικασία τελικής αξιολόγησης στο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 

Η φάση τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων αποτελείται από: 

• Γραπτή εργασία πάνω σε θέμα που βασίζεται σε μια εκπαιδευτική ενότητα, που επιλέγεται 

από τον εκπαιδευόμενο. Εάν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα 

θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα: 

 Η σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας σε φοιτητές: 

Μέθοδοι-Τεχνικές-Δραστηριότητες. 

 Επαγγελματική προσαρμοστικότητα: Ο ρόλος της στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εργαζομένων. 

 Προσόντα και δεξιότητες του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στους πελάτες. 
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 Η δεξιότητα της «ετοιμότητας στο τυχαίο»: Προτάσεις αξιοποίησής της στη 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας. 

 

Η εργασία πρέπει να έχει έκταση 15-20 σελίδων το ελάχιστο συμπεριλαμβάνοντας τη 

βιβλιογραφία, πίνακες και τα περιεχόμενα. Μια τυπική σελίδα αποτελείται από 1800 

χαρακτήρες με διαστήματα. Η εργασία χρειάζεται να αναρτηθεί από τον εκπαιδευόμενο στην 

πλατφόρμα εξ αποστάσεως κατάρτισης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης. 

Ή, εναλλακτικά: 

• Προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνεδρίας που θα συνδυάζει στοιχεία από τη θεωρία 

και την πρακτική της ενότητας που επιλέχθηκε από τον εκπαιδευόμενο. Εφόσον ο 

εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να συνεργαστεί με 

έναν άλλο εκπαιδευόμενο που έχει επιλέξει την ίδια ενότητα. Στη φάση της τελικής 

αξιολόγησης οι δύο εκπαιδευόμενοι θα παίζουν το ρόλο του συμβούλου και του 

συμβουλευόμενου και αντιστρόφως. Η προσομοίωση θα διαρκεί περίπου 1 ώρα ανά 

ζευγάρι. Η άσκηση στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος παρόμοιου με το περιβάλλον 

εργασίας των συμβούλων σταδιοδρομίας προκειμένου να αξιολογηθούν επαρκέστερα οι 

δεξιότητες των συμμετεχόντων στην πράξη [Κατάρτιση που βασίζεται στις δεξιότητες 

(Competency-based training)]. Η προσομοίωση θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή της 

εκπαιδευτικής ενότητας. 
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 1. Σχετικά με τη θεματική ενότητα 
 
Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους σε θέματα 
διασφάλισης της ποιότητας στη Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό (εφεξής Συ.Ε.Π.) και να εξηγήσει τον ρόλο του συμβούλου 
επαγγελματικού προσανατολισμού στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
παρέχει. 
 
 

 2. Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 
Στο τέλος της παρούσας ενότητας, οι συμμετέχοντες θα έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με 
τα ακόλουθα: 

- Η έννοια και η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας σε θέματα Συ.Ε.Π. 
- Ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια και πρότυπα διασφάλισης ποιότητας σε θέματα 

Συ.Ε.Π. 
- Ο κύκλος της ποιότητας 
- Τα μέρη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Κριτήρια αναφοράς, Δείκτες 

ποιότητας και αποδεικτικά στοιχεία - δεδομένα 
- Τα αποτελέσματα και οι επιδράσεις της Συ.Ε.Π.  
- Ένα Πρότυπο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

  
  
 3. Περιεχόμενο θεματικής ενότητας 
  

3.1 Η έννοια και η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας στη Συ.Ε.Π. 
 

Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου. 
Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται την αυξημένη σημασία που αποδίδεται στην διασφάλιση 
της ποιότητας στη Συ.Ε.Π. στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών Στρατηγικών, την έννοια της 
διασφάλισης της ποιότητας και τους στόχους ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας 

 
Η Δια Βίου Συ.Ε.Π. τυγχάνει αυξανόμενης προσοχής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο.1 Αναγνωρίζεται ως εγκάρσια προτεραιότητα που λαμβάνεται υπ’ όψη στον 

                                                        

1 Η Δια Βίου Συ.Ε.Π. αναφέρεται σε ένα φάσμα δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους 

πολίτες κάθε ηλικίας και σε κάθε φάση της ζωής τους, να προσδιορίζουν τις ικανότητες, τις 

δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στην 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση και να διαχειρίζονται την προσωπική τους πορεία 

στη μάθηση, την εργασία ή άλλους τομείς όπου αυτές οι δεξιότητες μαθαίνονται ή/και 

χρησιμοποιούνται. Η Συ.Ε.Π. παρέχεται σε διάφορα πλαίσια: στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 

απασχόληση, δημόσια ή ιδιωτικά. Η Συ.Ε.Π. συχνά ονομάζεται «καθοδήγηση» από επαγγελματίες 

του κλάδου. Στην πραγματικότητα αποτελεί μια ομπρέλα, η οποία περιλαμβάνει την παροχή 
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σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής πολιτικής  
όπως η βασική εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενηλίκων, η απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης της 
μεταρρύθμισης των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και του EURES) και η κοινωνική 
ένταξη, καθώς και σε ειδικές οριζόντιες πολιτικές (για τη νεολαία, την ενεργό γήρανση και 
τα Α.με.Α.) συνιστώντας τον σημαντικό συνδετικό κρίκων των τομέων αυτών. Είναι επίσης 
στενά συνδεδεμένη με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία θέτει κατευθύνσεις 
πολιτικής που προωθούν μια οικονομική ανάπτυξη, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς. Οι 3 από τις 5 επιμέρους προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής (για την 
απασχόληση, την εκπαίδευση και τη φτώχεια/κοινωνικό αποκλεισμό) συνδέονται άμεσα με 
την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών συστημάτων και πολιτικών διά βίου Συ.Ε.Π. Η 
Διά βίου Συ.Ε.Π. πρέπει να αναγνωριστεί ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για την επίτευξη  
αυτών των στόχων. Το έργο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη διά βίου Συ.Ε.Π.2, καθώς 
και άλλες  Ευρωπαϊκές μελέτες3 οδήγησαν σε δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου Υπουργών 
Παιδείας της Ε.Ε. (το 20044 και το 20085), τα οποία τόνισαν την ανάγκη για αποτελεσματικές 
υπηρεσίες Συ.Ε.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, ώστε οι πολίτες να αποκτούν 
τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειρίζονται τη εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία 
τους καθώς και τις μεταβάσεις μεταξύ και εντός της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της 
απασχόλησης. Τα ψηφίσματα επέστησαν την προσοχή σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: 
 

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας 
2. Προσβασιμότητα των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. 
3. Διασφάλιση της ποιότητας και τεκμηρίωση των πολιτικών και συστημάτων Δια 

βίου Συ.Ε.Π.  

                                                                                                                                                                             

συμβουλών καθώς και δραστηριότητες όπως η ενημέρωση, η εκγύμναση, η διδασκαλία, αξιολόγηση 

και η υποστήριξη του πελάτη. (Γλωσσάρι ELGPN). 

2 CEDEFOP (2005). Improving lifelong guidance policies and systems. Using common European 

reference tools  

3 Μια έρευνα του ΟΟΣΑ σε 14 χώρες έδωσε έμφαση στη συνεισφορά της Συ.Ε.Π. στην 

εκπλήρωση των σχεδίων σταδιοδρομίας των ατόμων και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για τη 

βελτίωση των πόρων, της διαδικασίας παροχής και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 

Συ.Ε.Π., π.χ. διεύρυνση της πρόσβασης όλων σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π., μετατόπιση της προτεραιότητας 

της Συ.Ε.Π. από τη λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

αυτοδιαχείρισης σταδιοδρομίας, παροχή αποδείξεων για τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις της 

Συ.Ε.Π., αξιοποίηση διαφόρων μεθόδων παροχής της Συ.Ε.Π. κλπ. OECD (2004). Career Guidance and 

Public Policy: Bridging the Gap. Paris: OECD. Βλέπε και OECD/EU (2004). Career Guidance. A handbook for Policy 

Makers.  

4 Counsil resolution on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout 

life in Europe (May 2004). http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT  

5 Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. (2905th 

Education, Youth and Culture Council meeting, Brussels, 21 November 2008)  

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf
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4. Μηχανισμοί συνεργασίας και συντονισμού στην ανάπτυξη πολιτικών και 
συστημάτων Δια βίου Συ.Ε.Π. 

 
Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να λάβουν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των 
πολιτικών και των συστημάτων Συ.Ε.Π. με βάση τις 4 παραπάνω προτεραιότητες. 
 
Η Διασφάλιση ποιότητας περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 
όλων των δραστηριοτήτων της δια βίου Συ.Ε.Π. προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις που αναμένονται από τους ενδιαφερόμενους  
φορείς. Οι δραστηριότητες αυτές αναλύονται, συνήθως, σε τρεις επιμέρους συνιστώσες, τις 
εισροές (στρατηγική, ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, δομές, πρότυπα της δια βίου 
Συ.Ε.Π. κλπ), τις διαδικασίες (χρήση πόρων, μέσων και εργαλείων, εφαρμογή 
μεθοδολογιών, αξιολόγηση, προβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ) και τις εκροές 
(γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των πολιτών, επαγγελματική ένταξη/επανένταξη, 
 μειωμένα ποσοστά διαρροής από τη εκπαίδευση κλπ). 
 
Η Διασφάλιση ποιότητας στη Συ.Ε.Π. κατά κανόνα συνεπάγεται την εξασφάλιση ότι όλα τα 
μέλη του προσωπικού κατανοούν τι απαιτείται από αυτά να κάνουν, ότι οι αναγκαίοι πόροι 
(συμπεριλαμβανομένου του επαρκώς εκπαιδευμένου προσωπικού) για αποτελεσματική 
παροχή υπηρεσιών είναι διαθέσιμοι και ότι η απόδοση επανεξετάζεται τακτικά και 
συστηματικά για να προσδιοριστούν οι τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Μια σειρά από 
ανεξάρτητα διαπιστευμένα πρότυπα ποιότητας (π.χ. για την απαιτούμενη κατάρτιση των 
συμβούλων σταδιοδρομίας) έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της διασφάλισης της 
ποιότητας στην Συ.Ε.Π.6 

 
Οι στόχοι και οι μηχανισμοί ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι: 

 
1. H βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. 
2. Η δικαιολόγηση των δημόσιων δαπανών ή επενδύσεων για τη Συ.Ε.Π., μέσω της 

απόδειξης της προστιθέμενης αξίας που έχει για τα άτομα, τις κοινότητες και την 
κοινωνία (η αύξηση της οικονομικής λογοδοσίας των φορέων). Καθώς οι 
διαθέσιμοι πόροι για την Συ.Ε.Π. είναι περιορισμένοι λόγω της οικονομικής κρίσης 
αυξάνεται η ανάγκη των κυβερνήσεων για απόδειξη της προστιθέμενης αξίας της 
Συ.Ε.Π. 

3. Η αύξηση της διαφάνειας των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. για τους πολίτες. 
 
Παράλληλα, η ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. δεν 
είναι μια μεμονωμένη διαδικασία. Αντιθέτως θα πρέπει να υλοποιείται σε συνεργασία και 
αλληλεπίδραση με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που αφορούν στην εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, τα οποία επηρεάζονται από την 

                                                        

6 Jackson, C. (ed.) (2012). ELGPN Glossary. ELGPN, Jyvaskyla, Φινλανδία. 
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ποιότητα της Συ.Ε.Π. 7 
 

Ερωτήσεις και 
Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
1) Για ποιον λόγο η διασφάλιση της ποιότητας στη Συ.Ε.Π. έχει 

καταστεί εγκάρσια προτεραιότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών και στρατηγικών; 

2) Τι εννοούμε με τον όρο «διασφάλιση ποιότητας»; 
 

 
3.2 Ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια και πρότυπα διασφάλισης της 
ποιότητας σε θέματα Συ.Ε.Π. 
 

Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου. 
Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τα είδη και τους τύπους των συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας, τις διαφορές μεταξύ των προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των 
πλαισίων ποιότητας, καθώς και τα σημαντικότερα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας 
σε παγκόσμια κλίμακα (Κοινά Ευρωπαϊκά Εργαλεία αναφοράς, Καναδικό πρότυπο Blueprint 
for Life/Work Designs, Βρετανικό Πρότυπο Matrix Standard, Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Διασφάλισης Ποιότητας και Βάσης Τεκμηρίωσης (QAE) του ELGPN κ.λπ.  

 
Τα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας συχνά διακρίνονται σε πρότυπα (standards), που 
χαρακτηρίζονται από ακρίβεια στην περιγραφή τους και αυστηρότητα στην υποχρέωση 
τήρησης (π.χ. μπορούν να προβλέπουν ένα είδος ποινών σε περίπτωση μη τήρησής τους) 
και σε κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) που τείνουν να είναι λιγότερο επιτακτικές, πιο 
γενικές και δεν επιβάλουν κυρώσεις. Συνήθως τα πρότυπα είναι τεχνικές προδιαγραφές 
που είναι περισσότερο μετρήσιμες από τις κατευθυντήριες γραμμές. Ανάλογα με τo 
θεωρητικό τους υπόβαθρο και τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου, άλλα πρότυπα ή 
αρχές αναφέρονται στην επάρκεια των συμβούλων σταδιοδρομίας, άλλα στην ποιότητα του 
ενημερωτικού υλικού, άλλα στα μαθησιακά αποτελέσματα της Συ.Ε.Π. κλπ. Έτσι μπορεί να 
γίνει διάκριση σε:8 

 Πρότυπα που αφορούν στις εισροές (π.χ. πρότυπα επαγγελματικής επάρκειας των 
συμβούλων), στις διαδικασίες (π.χ. κανόνες δεοντολογίας αναφορικά με τη χρήση 
εργαλείων της Συ.Ε.Π.) ή στις εκροές της Συ.Ε.Π. (π.χ. ποιότητα των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π.). Μέχρι στιγμής τα περισσότερα πρότυπα ποιότητας 
περιορίζονται είτε στις εισροές είτε στις εκροές της Συ.Ε.Π. Λίγα εστιάζουν στις ίδιες τις 
διαδικασίες παροχής της Συ.Ε.Π.. 

 Πρότυπα αυτοαξιολόγησης και πρότυπα εξωτερικής αξιολόγησης από 
διαπιστευμένους εξωτερικούς αξιολογητές. (Τα περισσότερα συστήματα διασφάλισης 

                                                        

7 ELGPN. (2012). Life guidance policy development: A European Resource kit. University of 

Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland, page 49  

8 Plant P. (2001). Quality in Career Guidance Ποιότητα στην επαγγελματική καθοδήγηση. 

ΟΟΣΑ, σελίδα 6 
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της ποιότητας βασίζονται σε αυτοαξιολόγηση των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.. Υπάρχουν λίγα 
παραδείγματα  συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας (π.χ. Βρετανικό Πρότυπο 
Matrix) που βασίζονται σε εξωτερική αξιολόγηση. 

 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές ή κώδικες δεοντολογίας σε αντιδιαστολή με 
συγκεκριμένα μετρήσιμα πρότυπα. 

 Πρότυπα ή κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από μεμονωμένους 
επαγγελματικούς συλλόγους και πρότυπα που δημιουργούνται από έναν συλλογικό 
φορέα (π.χ. εθνικό φόρουμ Συ.Ε.Π.) ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διαβούλευσης 
στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, κυβερνητικοί φορείς, εκπρόσωποι των 
χρηστών κλπ 

 Πρότυπα που δημιουργούνται από την κορυφή (υπουργεία κλπ.) (top-down) ή πρότυπα 
που αναπτύσσονται από την βάση (bottom-up). Τα πρώτα είναι συνήθως πιο 
διαχειρίσιμα από κυβερνητικής πλευράς, αλλά, μερικές φορές,. δεν έχουν την 
ευρύτερη συναίνεση που απαιτείται. 

 
Κατά τη δημιουργία ή καθιέρωση προτύπων ποιότητας ιδιαίτερη σημασία έχει το θέμα 
της ιδιοκτησίας των προτύπων. Ποιος ελέγχει την τήρηση των προτύπων και είναι 
υπεύθυνος για την αναθεώρησή τους; Έχει αποδειχτεί ότι όταν τα πρότυπα 
προκύπτουν μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους της 
Συ.Ε.Π. (παρόχους εκπαίδευσης, υπουργεία, συλλόγους συμβούλων σταδιοδρομίας, 
εκπροσώπους των χρηστών κλπ) είναι περισσότερο αποτελεσματικά.9 Σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για τη Δια Βίου Συ.Ε.Π. (ELGPN), τα πρότυπα πρέπει να 
έχουν καταρτισθεί με συναινετικές διαδικασίες και να έχουν εγκριθεί από έναν 
οργανισμό με αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές 
επίπεδο. 
 

Αν και υπάρχουν πολλές υπηρεσίες Συ.Ε.Π. που χρησιμοποιούν γενικά πρότυπα ποιότητας 
(όπως π.χ. το ISO 9000), υπάρχουν εξειδικευμένα πρότυπα ποιότητας, κατευθυντήριες 
αρχές ή πλαίσια για την Συ.Ε.Π. Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική αναφορά σε ορισμένα από 
αυτά. 
 
 Το 2005, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(CEDEFOP) δημοσίευσε τη μελέτη “Improving Life Long Guidance Policies and 
Systems”.10 Η μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία 
αναφοράς για τη Συ.Ε.Π.:  

 
• Common Aims and principles of lifelong guidance provision 
• Common reference points for quality assurance systems for guidance provision in 
Europe 
• Key features of a systems model of lifelong guidance for European countries 
 

                                                        

9 OECD (2004). Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap. Paris: OECD σελίδα 13 
10 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4045_en.pdf  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4045_en.pdf
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Τα εργαλεία αυτά αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη δια βίου 
Συ.Ε.Π., που συγκροτήθηκε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 
υποστηρίξει την εφαρμογή του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». 
Έχουν ως στόχο να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και ιδίως τα άτομα που είναι αρμόδια 
για την διαμόρφωση πολιτικών να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες Συ.Ε.Π. 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Καθένα από αυτά παρουσιάζει μία 
λίστα χαρακτηριστικών – κριτηρίων που βοηθά ένα κράτος – μέλος να εντοπίσει 
μέσα από αυτοαξιολόγηση (self-assessment) τομείς Συ.Ε.Π. στους οποίους έχει 
παρουσιάσει πρόοδο και όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να μεταδώσει καλές 
πολιτικές – πρακτικές και σε άλλες χώρες και τομείς στους οποίους παρουσιάζει 
ελλείψεις. 

 
 Το 2005, το CEDEFOP δημοσίευσε τη Μελέτη “Study on Indicators and benchmarks 

for Life Long Guidance”.11 Η μελέτη, η οποία έγινε για την υποστήριξη του έργου της 
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη δια βίου Συ.Ε.Π. ανατέθηκε από το CEDEFOP στο 
Ερευνητικό Κέντρο Stoas Research. Σκοπός της μελέτης ήταν να παρουσιάσει μια 
επισκόπηση των βασικών σημείων – κλειδιών που επηρεάζουν την ποιότητα της διά 
βίου Συ.Ε.Π. και να υποβάλει στρατηγικές προτάσεις προς την Ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τη διά βίου Συ.Ε.Π. σχετικά με την ανάπτυξη δεικτών και 
κριτηρίων αναφοράς σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. 

 
 Το Blueprint for Life/Work Designs (http://www.blueprint4life.ca/blueprint/new.cfm)  

είναι ένα καναδικό πρότυπο διασφάλισης ποιότητας της συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας που βασίζεται σε αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Πρωταρχικός στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες 
συμβούλους σταδιοδρομίας (και τους χρηματοδότες τους): 1. να έχουν σαφή 
εικόνα και να μπορούν να μετρούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω 
της εργασίας τους συγκρίνοντάς τα με ένα Εθνικό Πλαίσιο  Δεξιοτήτων (National 
Framework of Competencies) 2. να δημιουργούν ολοκληρωμένα, αποτελεσματικά 
και μετρήσιμα σχέδια ζωής/εργασίας, έτσι ώστε οι Καναδοί να γίνονται πιο ικανοί 
να διαχειρίζονται τη ζωή και την εργασία τους. Οργανισμοί που μπορεί να 
επωφεληθούν από το πρότυπο είναι Κέντρα/Προγράμματα Κατάρτισης Ενηλίκων, 
φορείς παροχής Συ.Ε.Π. και υπηρεσίες one-stop, προγράμματα ανάπτυξης 
σταδιοδρομίας, σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, τμήματα ανθρώπινου 
δυναμικού επιχειρήσεων, προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κ.λπ. 
Πυρήνα του προτύπου αποτελούν οι δεξιότητες και οι δείκτες αξιολόγησης που 
οργανώνονται γύρω από τρεις βασικούς τομείς: 
Α. Διαχείριση του εαυτού  
Β. Διερεύνηση της μάθησης και της εργασίας 
Γ. Κτίσιμο εργασίας/ζωής 
 

                                                        
11

 CEDEFOP (2005) Study on Indicators and benchmarks for Life Long Guidance  

http://www.blueprint4life.ca/blueprint/new.cfm
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 Το Βρετανικό πρότυπο Matrix Standard (http://matrixstandard.com/) για υπηρεσίες 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και πληροφόρησης είναι ένα εργαλείο εξωτερικής 
αξιολόγησης που βασίζεται σε αποτελέσματα. Σκοπός του είναι να παρέχει ένα 
σημείο αναφοράς στους φορείς με στόχο την αξιολόγηση/μέτρηση των 
συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών τους, οι οποίες στηρίζουν τα άτομα 
στην επιλογή στόχων που αφορούν τη σταδιοδρομία, τη μάθηση, την εργασία και τη 
ζωή τους. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε οργανισμό που εποπτεύει, 
διαχειρίζεται και παρέχει πληροφορίες και/η συμβουλευτική σταδιοδρομίας για την 
υποστήριξη των ατόμων στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους. Δεν 
έχει σημασία εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται πρόσωπο με πρόσωπο, εξ 
αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου. Φορείς που μπορούν να επωφεληθούν από το 
πρότυπο Matrix Standard είναι φορείς κατάρτισης, εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι και 
ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π., φορείς εθελοντισμού, κοινωνικές 
υπηρεσίες κλπ. Το πρότυπο αποτελείται από τέσσερα στοιχεία (elements), καθένα 
από τα οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας που οι φορείς πρέπει 
να πληρούν: 

1. Ηγεσία και διαχείριση (σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας διοικείται 
ώστε να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες) 

2. Πόροι (αναφέρεται στα στοιχεία στα οποία ο φορέας επενδύει με στόχο την 
παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών) 

3. Παροχή υπηρεσιών (περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία παρέχεται 
αποτελεσματικά) 

4. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας (περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες αναθεωρούνται και βελτιώνονται σε διαρκή βάση). 

 
 Αρχής γενομένης από το πρώτο πρόγραμμα εργασίας του (2009-2010), το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την πολιτική στην Δια Βίου Συμβουλευτική και τον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό (European Lifelong Guidance Policy Network – 
ELGPN) 12 έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας 
αναφορικά με την 4η προτεραιότητα του ψηφίσματος του 2008, με στόχο την 
ανάπτυξη της διασφάλιση της ποιότητας και της τεκμηρίωσης στη χάραξη πολιτικής 
και την ανάπτυξη των συστημάτων Συ.Ε.Π. Ένα ειδικό Πακέτο Εργασίας 
δημιουργήθηκε για να διερευνήσει τις διασυνδέσεις μεταξύ των πολιτικών, της 
έρευνας και την πρακτικής της Συ.Ε.Π. όσον αφορά δύο επιμέρους ζητήματα: 
• τις διαφορετικές προσεγγίσεις των χωρών μελών του δικτύου για τη  

                                                        

12 Το ELGPN αποσκοπεί να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), τα κράτη μέλη (και τις 

γειτονικές χώρες που είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα δια βίου Μάθησης της Ε.Ε.) και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας σχετικά με τη διά βίου Συ.Ε.Π. στους 

τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Σκοπός του είναι να προωθήσει τη συνεργασία σε 

επίπεδο κρατών μελών κατά την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που καθορίστηκαν από τα δύο 

ψηφίσματα της ΕΕ σχετικά με τη διά βίου Συ.Ε.Π. (2004, 2008). 

 

http://matrixstandard.com/
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διασφάλισης ποιότητας (QA) στη Συ.Ε.Π. και το ρόλο τους στην ανάπτυξη 
σχετικών πολιτικών  

• την έρευνα γύρω από τις αποδείξεις που τεκμηριώνουν, βελτιώνουν και 
νομιμοποιούν τις δράσεις της Συ.Ε.Π. 
 

 Τα μέλη του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας (WP4) έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση 
στην εξέταση πολιτικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στις 
συμμετέχουσες στο δίκτυο ευρωπαϊκές χώρες σε συνδυασμό με τη μελέτη 
παραδειγμάτων σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας και την τεκμηρίωση από άλλες 
χώρες εκτός ΕΕ. Συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν με τα ακόλουθα θέματα: 

 Ευρωπαϊκές και διεθνείς προσεγγίσεις όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας 
στην παροχή της Συ.Ε.Π.  

 Κριτήρια αναφοράς, δείκτες ποιότητας και δείκτες σύγκρισης 

 Αποτελέσματα και επιπτώσεις της Συ.Ε.Π. 

 Μέθοδοι μέτρησης των αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π. 

 Μεθοδολογικά προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π. 
 

Κατά την περίοδο 2009-2010, τα μέλη της ομάδας εργασίας WP4 κατάρτισαν ένα 
πλαίσιο ποιότητας που βασίζεται στις ακόλουθες 5 ομάδες των κοινών κριτηρίων 
αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π., που 
ανέπτυξε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη δια βίου Συ.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής: 

 
1. Συμμετοχή πολιτών/χρηστών. 
2. Επαγγελματική Επάρκεια των ΣυμβούλΩΝ Σταδιοδρομίας 
3. Βελτίωση των υπηρεσιών. 
4. Συνοχή. 
5. Κάλυψη των τομέων. 

 

 Η ομάδα εργασίας του WP4 αποφάσισε να προσθέσει δύο επιπλέον ομάδες 
κριτηρίων αναφοράς, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της Συ.Ε.Π. Το πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνει επιθυμητά κριτήρια αναφοράς και ποιοτικούς – ποσοτικούς δείκτες 
ποιότητας που καλύπτουν τις εισροές, τις διαδικασίες και τις εκροές της Συ.Ε.Π. 
καθώς και προτάσεις για τα δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται για να εκτιμηθεί 
πώς και σε ποιο βαθμό τηρείται κάθε δείκτης.13 Κατά τη διετία 2011-2012 το πλαίσιο 
αυτό εξελίχθηκε περαιτέρω με την υιοθέτηση ενός μικρού αριθμού δεικτών και 
πιθανών πηγών αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και 
να αναπτυχθούν περαιτέρω από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, για να αξιολογήσουν από κοινού την πρόοδο που σημειώνουν 

                                                        

13 Βλ. annex 5 of the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2010) A report on the work of the 

European Lifelong Guidance Policy Network 2008-2010. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for 

Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland. 
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σε σχέση με έξι τομείς της πολιτικής για τη διά βίου Συ.Ε.Π. (σχολεία, επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, 
απασχόληση και πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης). Το νέο πλαίσιο, που ονομάζεται 
Πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας και τεκμηρίωσης του ELGPN (QAE) 14, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί: 

 
1. ως απλός κατάλογος σημείων προς έλεγχο, για αξιολόγηση και καταγραφή των 

υπαρχουσών δεδομένων αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο. 
2. για να καταγράψει τις πηγές δεδομένων που είναι διαθέσιμες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο, και να εξετάσει πιθανά κενά και τον τρόπο 
αντιμετώπισης αυτών ως μέρος ενός πλάνου συνεχούς βελτίωσης. 

3. για να εντοπίσει τυχόν γνωστές πηγές δεδομένων που θα μπορούσαν δυνητικά 
να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς χάραξης πολιτικής και δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα στη διασφάλιση ποιότητας και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π.. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 
την έκθεση της μελέτης PISA, Εθνικές μελέτες για τη Νεολαία, περιφερειακές 
εκθέσεις αξιολόγησης της δια βίου Συ.Ε.Π., τοπικά/περιφερειακά/εθνικά 
αποτελέσματα πιστοποίησης κ.λπ. 

4. για να δείξει το πλαίσιο στο οποίο τα εν λόγω στοιχεία ποιότητας, τα κριτήρια και 
οι δείκτες εφαρμόζονται σήμερα, όπως π.χ. στα σχολεία, την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την ΕΕΚ, την εκπαίδευση ενηλίκων, τις δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, τις πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης κλπ. 

5. για να εξετάσει κατά πόσον υπάρχει περιθώριο για καλύτερη διάχυση της γνώσης 
με στόχο την ανάπτυξη περισσότερο συνεκτικών και συνεπών πολιτικών και 
πρακτικών διά βίου Συ.Ε.Π. 

 
Το ELGPN δημιούργησε επίσης ένα διαδικτυακό Ερωτηματολόγιο Καταγραφής των 
Αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π.15 με σκοπό να καταγραφούν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα των υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στους νέους και τους 
ενήλικες ωφελούμενους. Το 2014 το ELGPN εξέδωσε έναν οδηγό που απευθύνεται 
κατά κύριο λόγο προς τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη, 
προκειμένου να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες 
Συ.Ε.Π. με κύριο γνώμονα τις αποδείξεις που παρέχουν οι ίδιες οι υπηρεσίες όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Ο οδηγός με τίτλο «The Evidence Base on 
Lifelong Guidance: A guide to key findings for effective policy and practice» 
στηρίζεται στο Πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης (QAE) του 
ELGPN και παρέχει στοιχεία για τα αποτελέσματα της Συ.Ε.Π. στους τομείς της Δια 

                                                        

14 Βλ. annex D of the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2012) Lifelong Guidance 

Policy Development: A European Resource Kit. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute 

for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland.  

15 Βλ. annex 6 of the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2012) A report on the work of the 

European Lifelong Guidance Policy Network 2011-2012. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for 

Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland. 
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βίου Μάθησης και της Απασχόλησης με αναφορά σε μελέτες περίπτωσης και 
παραδείγματα πολιτικών και πρακτικών μέτρησης και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π. σε όλες τις χώρες μέλη του δικτύου ELGPN. Τα στοιχεία 
αυτά συλλέχθηκαν από διάφορες χώρες μέλη του δικτύου ELGPN και από 
διαφορετικές πηγές (επιστημονικές μελέτες, έρευνες πεδίου, εθνικές αξιολογήσεις 
κλπ.    

 
 Το 2007 το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) ένας από τους 

τρεις οργανισμούς που συγχωνεύτηκαν το 2011 για τη δημιουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού), εκπόνησε τη μελέτη «Διεθνή συστήματα διασφάλισης και 
διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού». 16 Η μελέτη προτείνει ένα πρότυπο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας των υπηρεσιών της Ελλάδα, το οποίο αφορά τόσο στην αρχική 
αξιολόγηση, όσο και στην εποπτεία και συνεχή παρακολούθηση των φορέων Συ.Ε.Π. 
Το ελληνικό πρότυπο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας στην παροχή 
υπηρεσιών Συ.Ε.Π. αποτελείται από 33 κριτήρια αναφοράς που χωρίζονται σε 6 
ομάδες: 1. Ηγεσία 2. Οργάνωση - Προγραμματισμός 3. Λειτουργοί Συ.Ε.Π. - 
Ανθρώπινο Δυναμικό 4.Ικανοποίηση πελάτη/πολίτη 5. Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. 
6. Κτηριακή υποδομή-εξοπλισμός. Κάθε κριτήριο αναφοράς συνοδεύεται από 
συγκεκριμένους δείκτες ποιότητας και αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη 
μέτρηση και τήρηση του δείκτη. Το 2012 ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  εκπόνησε την 
«Προπαρασκευαστική μελέτη – Έρευνα για την τήρηση κριτηρίων ποιότητας στις 
δομές συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης και 
αρχικής κατάρτισης» 17 με σκοπό την αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών Συ.Ε.Π. 
της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης, στη βάση της τήρησης ή όχι 
συγκεκριμένων κριτηρίων ποιότητας, την αποτύπωση των θετικών και αρνητικών 
χαρακτηριστικών τους και την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για την 
οργάνωση των υπηρεσιών με παράλληλη μείωση του κόστους τους. Η μελέτη 
περιλαμβάνει ένα βελτιωμένο εγχειρίδιο ποιότητας που αποτελείται μεταξύ άλλων 
από κριτήρια σύγκρισης, δείκτες εισροών – διαδικασιών - εκροών και στοιχεία 
τεκμηρίωσης. Ο βαθμός τήρησης του κάθε κριτηρίου εκτιμήθηκε με βάση το είδος 
και τον αριθμό των προτεινόμενων αποδεικτικών στοιχείων: Πλήρης τήρηση 2, 
μερική τήρηση 1, μη τήρηση 0. 

 
 Το ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας στη διά βίου μάθηση 

(π3) αναπτύχθηκε από τους φορείς διά βίου μάθησης που αποτελούν το Εθνικό 
Δίκτυο δια βίου Μάθησης (που συστάθηκε με τον νόμο 3879/2010), στο οποίο 
ανήκει και ο ΕΟΠΠΕΠ. Στόχος του είναι να καθιερώσει ένα πλαίσιο αρχών για τη 
διασφάλιση της ποιότητας της διά βίου μάθησης (μη τυπική εκπαίδευση, αρχική και 
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και Συ.Ε.Π.). Αποτελείται 

                                                        

16 Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Diethni_Sys_Poiotitas.pdf  

17 Βλ. http://www.eoppep.gr/images/SYEP/EOPPEP_meleti_poiotitas_domon_syep.pdf  

http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Diethni_Sys_Poiotitas.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/EOPPEP_meleti_poiotitas_domon_syep.pdf
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από 8 αρχές ποιότητας. Κάθε αρχή περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαστάσεις που 
καλύπτουν τις εισροές (στρατηγική, ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, δομές, 
πρότυπα της Δια Βίου Μάθησης κλπ), τις διαδικασίες (χρήση των πόρων και των 
μέσων, εργαλεία και μεθοδολογίες Συ.Ε.Π., αξιολόγηση, προώθηση των υπηρεσιών 
κλπ) και τις εκροές (γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, μείωση ποσοστών της 
σχολικής διαρροής, εξεύρεση θέσεων εργασίας σύμφωνων με τα προσόντα των 
αποφοίτων και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κλπ). 
Σύμφωνα με το πλαίσιο μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. διεξάγει αυτοαξιολόγηση σε ετήσια 
βάση σε σχέση με την τήρηση των διαστάσεων σε 5 ενδιάμεσους σταθμούς του 
κύκλου ποιότητας: 

 Σχεδιασμός 

 Υλοποίηση 

 Μέτρηση (με τη βοήθεια των κύριων και δευτερευόντων δεικτών - 
ποσοτικών και ποιοτικών) 

 Αξιολόγηση 

 Αναθεώρηση 
Ο ΕΟΠΠΕΠ ενσωμάτωσε στο ανωτέρω πλαίσιο (π3) μεταξύ άλλων και αρκετά από τα 
κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας για τη Συ.Ε.Π. που υιοθετήθηκαν από το δίκτυο 
ELGPN κατά τη δημιουργία του Πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και τεκμηρίωσης 
του ELGPN (ELGPN QAE framework). To (π3) υλοποιήθηκε πιλοτικά σε φορείς 
διοίκησης και παροχής του Εθνικού Δικτύου Δια βίου Μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Συ.Ε.Π., όπως Γραφεία Συμβουλευτικής των 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και τα ιδιωτικά Γραφεία Συ.Ε.Π., τα οποία με βάση το 
νόμο 4111 αποκαλούνται πλέον Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – ΚΔΒΜ) και επικειται η 
θεσμική του κατοχύρωση, ώστε να εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση από τους φορείς 
παροχής υπηρεσιών Δια βίου Μάθησης.   
 

Ερωτήσεις και 
Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
3) Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των προτύπων, των 

κατευθυντήριων γραμμών και των πλαισίων; 
4) Αναφέρετε τα σημαντικότερα συστήματα διασφάλισης της 

ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο 
5) Ποια είναι 5 ομάδες των κοινών κριτηρίων αναφοράς για τη 

διασφάλιση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π., που 
ανέπτυξε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη δια βίου Συ.Ε.Π. της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

6) Σκεφτείτε γύρω από την ποιότητα των υπηρεσιών του 
οργανισμού σας. Αξιολογείτε την ποιότητα και πως; 
(υποχρεωτική άσκηση) 
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3.3 Τα συνθετικά στοιχεία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
 

Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου. 
Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τον κύκλο της ποιότητας. Αναλύει τα τέσσερα στάδια του 
κύκλου με έμφαση στο σχεδιασμό και τη μέτρηση επιθυμητών χαρακτηριστικών, κριτηρίων 
αναφοράς, δεικτών ποιότητας πιθανών δεδομένων τεκμηρίωσης και των εργαλείων 
μέτρησης. Παρέχει βασικές γνώσεις για τη δόμηση ενός συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας προσαρμοσμένου στις ανάγκες μιας υπηρεσίας Συ.Ε.Π.  

 
Σύμφωνα με τις πλέον γνωστές θεωρίες διασφάλισης της ποιότητας, η διαδικασία 
ανάπτυξης της ποιότητας περιγράφεται ως ένας συνεχής κύκλος που αποτελείται από 
τέσσερα στάδια: Δράσε, Αξιολόγησε, Ανάπτυξε και Σχεδίασε (Deming et al.), ανεξάρτητα 
από το αν το αντικείμενο της αξιολόγησης είναι ένα άτομο, μία μεμονωμένη υπηρεσία 
Συ.Ε.Π. ή ένας οργανισμός αρμόδιος για την χάραξη δημόσιων πολιτικών Συ.Ε.Π.18 
 

 
 
  

                                                        
18 Vuorinen, R. & Rantamäki, J. (2009). Vocabulary and manual for (quality circle) developmental quality 

assurance. (Background paper for the ELGPN WP4 meeting, Berlin, 13-14 May 2009). University of Jyväskylä, 

Finnish Institute for Educational Research. 
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3.3.1 Αξίες 

 
Όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχήμα στον πυρήνα του Κύκλου της ποιότητας βρίσκονται οι 
«αξίες», που συνιστούν τους κινητήριους μοχλούς και διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο  στην 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Συ.Ε.Π.  Αποτελούν τη βάση κάθε συστήματος ή 
προτύπου ποιότητας. Από τις αξίες εκπορεύονται τα κριτήρια αναφοράς και οι δείκτες 
ποιότητας. Οι αξίες αυτές μπορεί να αναφέρονται στην αποστολή, το όραμα, τη 
στρατηγική, τις κατευθυντήριες γραμμές, τους στόχους του οργανισμού, τις ανάγκες των 
χρηστών κλπ. Στη μελέτη του ΕΚΕΠ «Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης της 
ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού»19 οι 
αξίες αυτές αποκαλούνται «επιθυμητά χαρακτηριστικά» καθώς περιγράφουν τις 
επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας και αποτελούν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την 
ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας. Μερικά πολύ σημαντικά επιθυμητά χαρακτηριστικά 
που καταλαμβάνουν κεντρική θέση σε κάθε σύστημα διασφάλισης ποιότητας αφορούν στα 
κάτωθι: 

 Επαγγελματική επάρκεια των συμβούλων (τυπικά προσόντα και ουσιαστική 
ικανότητα εκτέλεσης στην πράξη) 

 Ποιότητα του υλικού πληροφόρησης 

 Εμπλοκή των ίδιων των χρηστών στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των 
υπηρεσιών Συ.Ε.Π. 

 
3.3.2. Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 

 
Το πρώτο στάδιο του κύκλου της ποιότητας «ΔΡΑΣΕ» περιλαμβάνει την περιγραφή εκείνων 
των μέτρων με τα οποία εφαρμόζεται αυτό που περιγράφουν οι αξίες στον πυρήνα του 
κύκλου. Τα μέτρα αυτά είναι τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας.  20  
Τα «κριτήρια ποιότητας» αποτελούν σημεία αναφοράς, μέτρα σύγκρισης της ποιότητας.  
Οι «δείκτες ποιότητας» είναι ενδείξεις ότι μια συγκεκριμένη ενέργεια έχει λάβει χώρα ή 
ένα αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί.  Είναι το κύριο μέσο με το οποίο μετράμε τα κριτήρια 
ποιότητας, μ’ άλλα λόγια τις επιδόσεις μας και αποτυπώνουν τις αλλαγές που συνέβησαν 
ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης κριτηρίων ποιότητας. Σύμφωνα με τους Den Boer et al. οι 
δείκτες ποιότητας είναι στατιστικές που επιτρέπουν την εκτέλεση μετρήσεων για τα βασικά 
χαρακτηριστικά ενός οργανισμού.  
 
Παράδειγμα 
 
Μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. έχει ως θέσει ως επιθυμητό χαρακτηριστικό την «επαγγελματική 
επάρκεια» των συμβούλων της. Ένα από τα κριτήρια ποιότητας είναι «ο οργανισμός και οι 
ίδιοι οι σύμβουλοι μεριμνούν για τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη». Ένας δείκτης 

                                                        
19

 Βλ. http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Diethni_Sys_Poiotitas.pdf 
20 Για ορισμούς των όρων αυτών βλ. Jackson, C. (Ed.) (2012). ELGPN Glossary, ELGPN, Jyvaskyla, Finland page 

19,24 και Vuorinen, R. & Rantamaki, J. (2009). Vocabulary and manual for (quality circle) developmental quality 

assurance. (Background paper for the ELGPN WP4 meeting Berlin 13-14 May 2009). University of Jyvaskyla, 

Finish Institute for Educational Research.     

http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Diethni_Sys_Poiotitas.pdf
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ποιότητας θα μπορούσε να είναι «Αριθμός ωρών επιμόρφωσης των συμβούλων σε ετήσια 
βάση».  
 
Οι δείκτες ποιότητας μπορεί να είναι ποσοτικοί ή/και ποιοτικοί.21 

 Οι ποσοτικοί δείκτες είναι συνήθως αριθμοί, ποσοστά, αναλογίες ή στατιστικά 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως σηματοδότες για να κρίνουν και να 
αξιολογήσουν τις επιδόσεις αναφορικά με ένα κριτήριο ποιότητας π.χ. ποσοστό 
ικανοποίησης των πελατών από μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. ή ο αριθμός των πελατών που 
βρήκαν απασχόληση μετά από την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. 

 Οι ποιοτικοί δείκτες αντιθέτως δίνουν έμφαση περισσότερο στην ύπαρξη ενός 
μέτρου παρά στις τιμές του, π.χ. ότι έρευνες ικανοποίησης πελατών εκτελούνται σε 
τακτική βάση. Ποιοτικά στοιχεία θα μπορούσαν να παρέχονται από συνεντεύξεις, οι 
οποίες διενεργούνται από ανεξάρτητο ερευνητή, με πελάτες σχετικά με τις 
εμπειρίες τους από τη χρήση της υπηρεσίας. 

 
Σύμφωνα με το ELGPN η φύση της συμβουλευτικής διαδικασίας και τα μεθοδολογικά 
προβλήματα που συνδέονται με τη μέτρηση των αριθμητικών δεικτών καθιστούν 
εξαιρετικά δύσκολη έως και επικίνδυνη την εδραίωση ενός συστήματος ποιότητας 
αποκλειστικά σε αριθμητικούς δείκτες.  Αυτό θα μπορούσε να συμβεί για παράδειγμα όταν 
μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. μετρά την επίδοσή της αποκλειστικά με βάση τα ποσοστά μείωσης 
σχολικής διαρροής ή τα ποσοστά επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει μ’ 
άλλα λόγια να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ποιοτικών και των ποσοτικών  επιδόσεων 
μιας υπηρεσίας Συ.Ε.Π., μεταξύ της εσωτερικής επίδρασης της Συ.Ε.Π. στο άτομο και της 
ανάγκης κυρίως των διαμορφωτών πολιτικής για παροχή απτών αποδείξεων που 
τεκμηριώνουν τις επενδύσεις στην Συ.Ε.Π. (π.χ. έρευνες κόστους/οφέλους). 
 
Οι δείκτες ποιότητας μπορούν επίσης να διαφοροποιηθούν μεταξύ δεικτών εισροών,  
διαδικασίας και εκροών. 

 Οι δείκτες εισροών είναι δεδομένα που παρέχουν μια ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση 
των ανθρώπινων, οικονομικών και φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην 
παροχή Συ.Ε.Π. 

 Οι δείκτες διαδικασίας είναι στοιχεία σχετικά με τη χρήση των πόρων και των 
μέσων, τα εργαλεία και τις μεθόδους Συ.Ε.Π., την αξιολόγηση των υπηρεσιών 
Συ.Ε.Π., την δημοσιότητα των υπηρεσιών κλπ. 

 Οι δείκτες εκροών είναι δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις 
της Συ.Ε.Π. με όρους μαθησιακούς, οικονομικούς και κοινωνικούς. 

 
Η ανάπτυξη δεικτών ποιότητας για την αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και των 

                                                        
21 Σύμφωνα με τη μελέτη του Cedefop «Study on Indicators and benchmarks for Life Long Guidance» οι δείκτες 

ποιότητας μπορεί να είναι μόνο ποσοτικοί, δηλαδή αριθμητικοί δείκτες. Ωστόσο, οι έρευνες του  ELGPN 

απέδειξαν ότι για την αποτελεσματική αξιολόγηση της Συ.Ε.Π. απαιτείται να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ 

ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. Βλ. European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2010) A report on 

the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2008-2010. University of Jyvaskyla, Finland and 

Finnish Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland. Σελ. 57. 
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υπηρεσιών  Συ.Ε.Π., αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των πολιτικών διά βίου 
Συ.Ε.Π. Η διαδικασία της δημιουργίας δεικτών πρέπει να γίνεται πριν από τη λήψη 
οποιωνδήποτε συγκεκριμένων μέτρων. Δείκτες που σχηματίζονται εκ των υστέρων οδηγούν 
συχνά σε προβλήματα υποστήριξης της όποιας επιχειρηματολογίας. 
 
Ένας δείκτης ή ένα κριτήριο ποιότητας μπορεί να έχει τη μορφή απάντησης στα εξής 
ερωτήματα: 

1) Τι είδους ορατά και συγκεκριμένα μέτρα: 
 παρέχουν απόδειξη ενός επιθυμητού χαρακτηριστικού και δείχνουν ότι μια δράση 

προχωρά προς την επιθυμητή κατεύθυνση; 
 Η δράση που προτείνει ο δείκτης διευκολύνει ή εμποδίζει την εκπλήρωση των 

σκοπών που εκφράζουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά (οι αξίες) στο κέντρο του 
κύκλου της ποιότητας; 

2) Τι ποιοτικά ή ποσοτικά μέτρα τεκμηριώνουν ότι οι εισροές, οι διαδικασίες και οι 
εκροές μια υπηρεσίας Συ.Ε.Π. τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές π.χ. ότι 
υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις όσον αφορά την επάρκεια των απαιτούμενων 
πόρων, ότι τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και επιτυγχάνονται συγκεκριμένα 
αποτελέσματα;  

 
Η σχέση μεταξύ μιας αξίας και του δείκτη που αντιστοιχεί σε αυτή πρέπει να είναι σαφής. 
Εάν ένας δείκτης ή κριτήριο αναφοράς δεν έχει ξεκάθαρη ή έχει αμφίβολη σχέση με ένα 
επιθυμητό χαρακτηριστικό στη βάση, δημιουργείται πρόβλημα στη διαδικασία 
αξιολόγησης.22 
 
Κατά την εξέταση των συνδέσεων μεταξύ των δεικτών και των βασικών αξιών, είναι 
χρήσιμο να αξιοποιούνται δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης και η συγκριτική 
αξιολόγηση. Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) είναι μια διαδικασία με την οποία 
συγκρίνονται οι δείκτες διαφόρων φορέων και τύπων παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π. σε εθνικό 
ή και διεθνές επίπεδο με στόχο την ανατροφοδότηση είτε την άσκηση πίεσης για την 
επίτευξη τεθέντων στόχων ποιότητας. 
 
3.3.3. Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία και εργαλεία μέτρησης 

 

Το δεύτερο στάδιο του κύκλου της ποιότητας «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ» αφορά στην ίδια τη μέτρηση 
των δεικτών ποιότητας και περιλαμβάνει την συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και 
δεδομένων (ποιοτικών ή αριθμητικών) για τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών 
ποιότητας. Έτσι για παράδειγμα για τη μέτρηση του δείκτη «ο οργανισμός διενεργεί 
έρευνες ικανοποίησης των χρηστών σε τακτική βάση» η αξιολόγηση θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει την αναζήτηση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων της έρευνας 
ικανοποίησης ή τη μέτρηση του ακριβούς ποσοστού ικανοποίησης των χρηστών και την 
σύγκρισή του με τον στόχο που είχε βάλει μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. στην αρχή του χρόνου ή 

                                                        
22 Βλ. Vuorinen, R. & Rantamaki, J. (2009) όπως παραπάνω σελ. 3 
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αποδείξεις για την συχνότητα της έρευνας ικανοποίησης και μέτρηση αυτής της 
συχνότητας, δηλαδή κάθε πότε έγιναν σχετικές έρευνες.   

 
Παράλληλα σε αυτό το στάδιο δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση των μέτρων που έχουν 
ληφθεί, δηλαδή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μέτρησης. Ερωτήματα που μπορεί 
κανείς να θέσει στον εαυτό του είναι: 
 

1) Έχω συγκεντρώσει δεδομένα που δείχνουν ότι μέτρησα το δείκτη ποιότητας; 
2) Ποιες είναι οι μετρήσεις; 
3) Πως τις αξιολογώ; Είναι θετικές ή αρνητικές; 
4) Για πόσους από τους δείκτες ποιότητας υπάρχουν θετικές τάσεις; 
5) Για πόσους από τους επιλεγέντες δείκτες επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί; 
6) Για πόσους από τους επιλεγέντες δείκτες η υπηρεσία τα πήγε καλύτερα σε σχέση 

με άλλες υπηρεσίες; 
7) Η υλοποίηση των μέτρων ήταν η απάντηση στο ερώτημα «Τι πρέπει να γίνει»; 
8) Ο χρόνος που επιλέχτηκε για τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων ήταν ο 

κατάλληλος; 
9) Τα μέτρα που έλαβα στηρίχθηκαν στις τεθείσες ανάγκες, αξίες και αρχές (βάση); 
10) Οι δεξιότητες αυτών που έλαβαν τα μέτρα ήταν επαρκείς; 
11) Τα μέτρα που έλαβα ωφέλησαν την/ις ομάδα/ες στόχου; 
12) Ποια είναι τα θετικά και αρνητικά της υπηρεσίας με βάση τις μετρήσεις; 

 
 
3.3.4. Ανάπτυξη νέων μέτρων και σχεδιασμός νέων δράσεων 

 
Το επόμενο στάδιο του κύκλου της ποιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΕ» περιλαμβάνει την αξιοποίηση 
και διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την αναθεώρηση και τον 
προσδιορισμό των δράσεων βελτίωσης του οργανισμού Συ.Ε.Π.  
 
Τα ακόλουθα ερωτήματα μπορεί να φανούν χρήσιμα: 
1) Για πόσα από τα επιλεγέντα κριτήρια ποιότητας έχω αναγνωρίσει μέτρα βελτίωσης; 
2) Ποιες δράσεις ή ομάδες-στόχου δεν έχω συμπεριλάβει στις υπηρεσίες που παρέχω 

τώρα; 
3) Για πόσα από τα επιλεγέντα κριτήρια ποιότητας έχει τεθεί σαφής και τεκμηριωμένη 

πολιτική από το φορέα; 
4) Πόσες από τις επιλεγμένες δράσεις του φορέα βασίζονται στα πορίσματα της 

αξιολόγησης; 
 

Το τελευταίο στάδιο του κύκλου της ποιότητας «ΣΧΕΔΙΑΣΕ» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 
δράσεων βελτίωσης. Οι απαιτούμενοι πόροι, ο κατάλληλος χρόνος, η συχνότητα, οι 
μέθοδοι και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να περιγραφούν σε αυτή τη φάση. 
Μερικές χρήσιμες ερωτήσεις είναι: 
 
1) Τι πρέπει να γίνει; Γιατί επιλέχθηκαν αυτά τα μέτρα; 
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2) Πότε πρέπει να γίνει; 
3) Ποιος θα το κάνει; 
4) Σε ποιους απευθύνεται; 
5) Τι πόροι απαιτούνται; 

 
 

Ερωτήσεις και 
Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
7) Συμπληρώστε τις 4 ηλεκτρονικές φόρμες που αντιστοιχούν στα 4 

στάδια του κύκλου της ποιότητας Δράσε, Αξιολόγησε, Ανάπτυξε 
και Σχεδίασε ρωτώντας τον εαυτό σας τις ενδεικτικές ερωτήσεις 
που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο (για να προχωρήσετε στο 
επόμενο στάδιο είναι απαραίτητο να έχετε συμπληρώσει το 
προηγούμενο) (υποχρεωτική άσκηση - διαδραστική) 

1. Δράσε  
Συμβουλευτείτε το πρότυπο σύστημα ποιότητας του εγχειριδίου, 
επιλέξτε 1-2 κριτήρια ποιότητας και περιγράψτε κατάλληλους 
δείκτες ποιότητας που μπορείτε να μετρήσετε στον φορέα σας 

2. Αξιολόγησε  
Αρχίστε να μετράτε τους δείκτες. Συμβουλευτείτε τη στήλη «Πιθανά 
αποδεικτικά στοιχεία» του πρότυπου συστήματος ποιότητας του 
εγχειριδίου  

3. Ανάπτυξε  
Αναγνωρίστε νέες υπηρεσίες, δράσεις ή αποφάσεις που πρέπει να 
υιοθετήσετε σύμφωνα με τα ευρήματα του προηγούμενου σταδίου 

4. Σχεδίασε 
Σχεδιάστε μέτρα βελτίωσης 
 

 

3.4 Αποτελέσματα και επιπτώσεις της Συ.Ε.Π. 
 

Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου. 
Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις (επιπτώσεις) της 
Συ.Ε.Π. Αναλύει τα σημαντικότερα επίπεδα και είδη αποτελεσμάτων και επιδράσεων με 
στόχο το σχεδιασμό δεικτών αποτελέσματος.  

 
Καθώς η απόδειξη της προστιθέμενης αξίας της Συ.Ε.Π. στα άτομα, τις κοινότητες και την 
κοινωνία γενικότερα συνδέεται όλο και περισσότερο με τη δημόσια χρηματοδότηση της 
Συ.Ε.Π., οι δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων και επιδράσεων (επιπτώσεων) αποκτούν όλο 
και μεγαλύτερη σημασία. 
 
Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία23, η οποία αναφέρεται στα διαφορετικά είδη και επίπεδα 

                                                        

23 Οι Deirdre Hughes, Mark Savickas, Gillie & Isenhour, Bimrose et al κ.λπ. έχουν διερευνήσει το θέμα των 

αποδεικτικών στοιχείων και των αποτελεσμάτων - επιπτώσεων της δια βίου Συ.Ε.Π.. 
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αποτελεσμάτων και επιδράσεων της διά βίου Συ.Ε.Π., τα σημαντικότερα από τα οποία  
είναι: 
 

 Εκπαιδευτικά αποτελέσματα - επδράσεις  

 Οικονομικά αποτελέσματα – επιδράσεις και αποτελέσματα - επιδράσεις για την 
απασχόληση 

 Κοινωνικά αποτελέσματα -  επιδράσεις 
 
Η Συ.Ε.Π. επιφέρει αποτελέσματα και επιδράσεις (επιπτώσεις) με διάφορους τρόπους, σε 
διάφορους τομείς και για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Στον πίνακα που ακολουθεί 
φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα αποτελέσματα - επιπτώσεις αλληλοεπιδρούν και 
αξιοποιούνται αμοιβαία, σε όλους τους τομείς όπου μπορεί να ασκηθεί η Συ.Ε.Π. Έτσι, για 
παράδειγμα, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε έναν άνεργο μπορεί να τον υποστηρίξει 
προκειμένου να βελτιώσει την εκπαίδευσή του και να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας αλλά 
και να διευκολύνει την κοινωνική του ενσωμάτωση. Τα αποτελέσματα και οι επιδράσεις 
αυτές βιώνονται ατομικά, αλλά προσφέρουν οφέλη και σε ευρύτερο πολιτικό και 
οικονομικό επίπεδο. Η υπηρεσία Careers Scotland στη Σκωτία δίνει έναν κατάλογο 
αποτελεσμάτων και επιδράσεων της Συ.Ε.Π. σε εκπαιδευτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Όπως φαίνεται στον πίνακα τα «αποτελέσματα» έχουν περισσότερο άμεση έννοια 
(π.χ. ένα αποτέλεσμα της οργανωμένης Συ.Ε.Π. είναι η υψηλότερη ακαδημαϊκή επίτευξη 
των μαθητών λόγω των αυξημένων κινήτρων και της καλύτερης αυτογνωσίας που 
επιτυγχάνουν). Αντίθετα οι «επιδράσεις» αποτελούν την συνέπεια του αποτελέσματος (π.χ. 
η υψηλότερη ακαδημαϊκή επίτευξη που επιτυγχάνουν οι μαθητές έχει ως συνέπεια να τους 
προσφέρονται καλύτεροι μισθοί στην αγορά εργασίας). Τόσο τα αποτελέσματα όσο και οι 
επιδράσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτά σε επίπεδο ατόμου, οργανισμού, κοινωνίας και 
οικονομίας. 
 

Η Συ.Ε.Π. οδηγεί σε: 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
• Καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
• Μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
• Βελτιωμένα ποσοστά παραμονής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
• Καλύτερες επιδόσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση και υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων 
• Μεγαλύτερη ενεργοποίηση και κατά συνέπεια περισσότερα επιτεύγματα στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση 
 
Μαθησιακές Επιδράσεις 
• Υψηλότερα επίπεδα μισθών, λόγω της κατοχής υψηλότερων προσόντων 
 
Οικονομικά αποτελέσματα 
• Υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην απασχόληση 
• Χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 
• Αύξηση χρόνου παραμονής στην ίδια εργασία μέσω αυξημένων κινήτρων απασχόλησης 
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• Εργατικό δυναμικό που ανταποκρίνεται και είναι ευέλικτο 
• Βελτίωση της απασχολησιμότητας των ατόμων 
 
Οικονομικές επιδράσεις 
• Υψηλότερα επίπεδα μισθών 
• Βελτίωση παραγωγικότητας 
 
Κοινωνικά αποτελέσματα 
• Τόνωση αυτοπεποίθησης 
• Αυξημένη ευημερία που συμβάλλει στην υγεία όλης της κοινωνίας 
• Μείωση εγκληματικότητας και παραβατικότητας 
• Υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής ένταξης 
 
Κοινωνικές επιδράσεις 
• Μειώσεις διαφυγόντων κερδών και χαμηλής παραγωγικότητας μέσω της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης 
• Μείωση των δημόσιων δαπανών υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και άλλων δημόσιων 
δαπανών 
 
Πηγή: Careers Scotland (2007). 
 

 
Τα αποτελέσματα μπορούν να διακριθούν σε Hard outcomes και Soft outcomes. 

 Τα Hard outcomes αποτελούν απτές αλλαγές στην εργασία, τη μάθηση και την 
κατάρτιση. 

 Τα Soft outcomes αποτελούν αλλαγές στη συμπεριφορά απέναντι στη εργασία, τη 
μάθηση και την κατάρτιση π.χ. περισσότερη αυτοπεποίθηση, καλύτερη αυτογνωσία, 
μεγαλύτερη κινητοποίηση, περισσότερη σαφήνεια στις επαγγελματικές επιλογές 
κλπ. 

 
Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να διακριθούν σε: 

 Άμεσα ή βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα (π.χ. αυτογνωσία, ικανότητα λήψης 
αποφάσεων και γνώση ευκαιριών), 

 Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα (π.χ. εκπαιδευτικές επιδόσεις ή εξάρτηση από 
επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας) 

 Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (π.χ. υψηλότερες αποδοχές). 
 
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πιο ισχυρές αποδείξεις για την θετική επίδραση της Συ.Ε.Π. σε 
βραχυπρόθεσμα (κυρίως μαθησιακά) αποτελέσματα. Όπως αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ24: 
Οι αποδείξεις σχετικά με τις επιδράσεις της Συ.Ε.Π. σε μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα είναι 
πιο αδύναμες αλλά γενικά αρκετές. Αντίθετα οι αποδείξεις σχετικά με τα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα της Συ.Ε.Π. είναι πολύ περιορισμένες και απαιτούν καλύτερες διαχρονικές 

                                                        

24 OECD (2004). Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap. Paris: OECD.  
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μελέτες (longitudinal research).  
Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας μέχρι σήμερα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων ασχολείται με τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και εστιάζει στις άμεσες 
επιπτώσεις ή σε αλλαγές νοοτροπίας (για μια γενική επισκόπηση, βλ. http://www.guidance-
research.org/EG/benefits/ebg). Η πιο κοινή διαπίστωση είναι ότι οι παρεμβάσεις Συ.Ε.Π. 
έχουν θετική επίδραση στην ικανοποίηση των συμμετεχόντων. 
 
Το 2014 το ELGPN εκπόνησε έναν οδηγό που συνοψίζει τις υπάρχουσες αποδείξεις σχετικά 
με τα αποτελέσματα και της επιδράσεις της Συ.Ε.Π. και προτείνει τρόπους με τους οποίους 
οι διαμορφωτές πολιτικής μπορούν να τα αξιοποιήσουν και να συμβάλουν στην περαιτέρω 
ανάπτυξή τους.25 Ο οδηγός πραγματεύεται τις αποδείξεις και τα κυριότερα αποτελέσματα – 
επιδράσεις της Συ.Ε.Π. στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης και τονίζει ότι οι 
υπηρεσίες Συ.Ε.Π. που έχουν θετικά αποτελέσματα -  επιδράσεις: 

• εστιάζουν στο άτομο· 
• υποστηρίζουν τη μάθηση και την εξέλιξη· 
• διασφαλίζουν την ποιότητα. 
 
Ο οδηγός διατυπώνει τις ακόλουθες 10 αρχές σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. βασισμένες σε στοιχεία τεκμηρίωσης  
 

Εστίαση στο άτομο Υποστήριξη μάθησης και εξέλιξης Διασφάλιση ποιότητας 
Η διά βίου Συ.Ε.Π. είναι πιο 
αποτελεσματική όταν:  

1) παρέχεται διά βίου με 
προοδευτικό τρόπο. 

2) συνδέεται με την ευρύτερη 
εμπειρία και τη ζωή των 
προσώπων που 
συμμετέχουν σε αυτή. 

3) αναγνωρίζει την 
ποικιλομορφία των 
ατόμων και παρέχει 
υπηρεσίες σύμφωνα με τις 
προσωπικές ανάγκες των 
χρηστών. 

Η διά βίου Συ.Ε.Π. : 
4) δεν περιορίζεται σε μια μόνο 

παρέμβαση αλλά απαιτεί 
συνδυασμό μιας σειράς 
παρεμβάσεων. 

5) έχει ως βασικό στόχο την 
απόκτηση δεξιοτήτων 
διαχείρισης της 
σταδιοδρομίας. 

6) παρέχεται με ολιστικό τρόπο 
και  ενσωματώνεται και σε 
άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. 

7) εμπλέκει τόσο τους 
εργαζόμενους όσο και τους 
ίδιους τους εργοδότες 
παρέχοντας ευκαιρίες 
απασχόλησης ή πρακτικής 
άσκησης σε πραγματικούς 
χώρους εργασίας. 

Είναι ζωτικής σημασίας:  
8) οι δεξιότητες, η κατάρτιση και 

η διαθεσιμότητα των 
επαγγελματιών που 
παρέχουν δια βίου Συ.Ε.Π.  

9) η πρόσβαση σε καλής 
ποιότητας πληροφορίες σε 
θέματα επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας. 

10) Η διασφάλιση ποιότητας και 
η συνεχής αξιολόγηση της διά 
βίου Συ.Ε.Π. με στόχο τη 
διαρκή βελτίωση των 
υπηρεσιών. 

 

                                                        

25 Hooley, T. (2014) The Evidence Base on Lifelong Guidance: a Guide to Key Findings for 

Effective Policy and Practice. Προϊόν του ELGPN, σελ. 13-16 
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Ερωτήσεις και 
Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
8) Ποια είναι τα σημαντικότερα επίπεδα αποτελεσμάτων της 

Συ.Ε.Π.; 
9) Περιγράψετε τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα για τον πελάτη 

της δικής σας υπηρεσίας Συ.Ε.Π. (υποχρεωτική άσκηση) 
10) Πώς μετράτε τα αποτελέσματα αυτά; (υποχρεωτική άσκηση) 
11) Σκέφτεστε να εφαρμόσετε ένα συγκεκριμένο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας στον οργανισμό σας και γιατί; 
(υποχρεωτική άσκηση) 

 

3.5 Πρότυπο σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
 

Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου. 
Το κεφάλαιο αυτό προτείνει ένα πρότυπο σύστημα διασφάλισης ποιότητας που 
αποτελείται από πέντε ομάδες κριτηρίων ποιότητας. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, το καθένα από τα οποία μετριέται με δείκτες ποιότητας 
και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τήρηση και τη μέτρηση 
κάθε δείκτη.  

 
Παρακάτω θα βρείτε ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που προορίζεται για την 
αξιολόγηση των υπηρεσιών ενός φορέα. Το σύστημα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα 
ορισμένων από τα επιμέρους συστήματα που παρουσιάστηκαν σ’ αυτό το εγχειρίδιο και 
ιδιαίτερα του Ελληνικού πρότυπου συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΕΟΠΠΕΠ και 
του Κοινού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας  και Τεκμηρίωσης (QAE) που αναπτύχθηκε 
από το ELGPN. Το προτεινόμενο πλαίσιο αποτελείται από 5 ομάδες κριτηρίων ποιότητας: 
 
Ομάδα 1: Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. 
Ομάδα 2: Ανθρώπινοι πόροι 
Ομάδα 3: Οργάνωση της υπηρεσίας 
Ομάδα 4: Εγκαταστάσεις — εξοπλισμός 
Ομάδα 5: Ικανοποίηση του πελάτη 
 
Κάθε κριτήριο συνοδεύεται από μια περιγραφή της αναγκαιότητας, του ρόλου και του 
στόχου του στη διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας, από έναν κατάλογο ποιοτικών 
και/ή ποσοτικών δεικτών, καθώς και από συγκεκριμένα είδη και πηγές δεδομένων που 
μπορούν να αξιοποιηθούν από μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. ή έναν επαγγελματία που είναι 
υπεύθυνος για την υιοθέτηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τη μέτρηση των 
δεικτών με τεκμηριωμένο τρόπο. Για κάθε κριτήριο, η υπηρεσία ή ο επαγγελματίας πρέπει 
να ακολουθούν και τα 4 στάδια του κύκλου της ποιότητας ΔΡΑΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. 
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1η Ομάδα Κριτηρίων Ποιότητας: Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. 
1.1. Προώθηση/προβολή της υπηρεσίας 
Η υπηρεσία Συ.Ε.Π. προωθεί τις δραστηριότητές της στο κοινό κατά τρόπο συστηματικό με τη βοήθεια κατάλληλων μεθόδων και υλικού, 
προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά των διαφόρων ομάδων στόχου (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων όπως άτομα με 
αναπηρία, μετανάστες κ.λπ.). Χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα (διαδίκτυο, συναντήσεις, εκθέσεις κ.λπ.). Ο εντοπισμός των ατόμων που δεν 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Η Υπηρεσία πρέπει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διανέμεται 
καλύτερα το διαφημιστικό υλικό σε δυνητικούς χρήστες. 
 
Δείκτες Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Στρατηγική Προώθησης (marketing) που περιλαμβάνει τους στόχους, τη 
μεθοδολογία και τα μέσα προώθησης, σε συνδυασμό με μια ποικιλία 
δράσεων προβολής κατά τη διάρκεια του έτους που θα επιτύχουν τους 
στόχους αυτούς. Επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και αναθεωρείται 
εφόσον χρειάζεται. 

 Σχέδιο δημοσιότητας 

Ανάπτυξη και διανομή διαφημιστικού υλικού  Διαφημιστικό υλικό, ηλεκτρονικό ή έντυπο με  πληροφόρηση σχετικά 
με το σκοπό, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις ομάδες στόχου, τις 
δράσεις και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κλπ. 

Τήρηση και ενημέρωση δικτυακού τόπου  URL ιστοτόπου σε λειτουργία  

 Οργάνωση συναντήσεων προώθησης είτε μεμονωμένα είτε σε 
συνεργασία με άλλες υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και ενδιαφερόμενους 
(π.χ. μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. συνδιοργανώνει μια συνάντηση μαζί με 
το σχολείο της γειτονίας για να προβάλει τις υπηρεσίες της στους 
μαθητές και τους γονείς τους) 

 Αριθμός συναντήσεων ανά έτος (ποσοτικός δείκτης) 

 Πρόγραμμα συναντήσεων 
 Κατάλογοι συμμετεχόντων 
 Παρουσιάσεις/ Πρακτικά συναντήσεων 

 

Αριθμός των πολιτών/χρηστών που προσέρχονται στις υπηρεσίες 
(ποσοτικός δείκτης) 

 Μέσω Διαδικτύου (αριθμός επισκέψεων που περιλαμβάνουν 

Μητρώο/Αρχείο πελατών με υπολογισμούς του πλήθους των πολιτών που 
επισκέπτονται τις υπηρεσίες 
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διαφορετικά είδη υπηρεσιών Συ.Ε.Π. στα οποία παρέχεται 
πρόσβαση) 

 Μέσω τηλεφώνου (αριθμός κλήσεων) 

 Σε ατομικές συνεδρίες (αριθμός πελατών) 
 Σε ομαδικές συναντήσεις (αριθμός πελατών) 

 
1.2. Κατάλληλη μεθοδολογία Συ.Ε.Π. 
Η υπηρεσία χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία κατάλληλα για το σκοπό και τις ομάδες στόχου για τις οποίες προορίζονται. 
(π.χ. συναντήσεις δια ζώσης, ομαδικές συνεδρίες, εργαλεία αξιολόγησης (π.χ. ψυχομετρικές δοκιμασίες, ερωτηματολόγια κ.λπ. που μετρούν τις 
ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες κλπ. των πελατών)) 
 
Δείκτες Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Ατομικές συμβουλευτικές συνεντεύξεις που υποστηρίζουν τους πελάτες 
κατά τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους 
(αξιολόγηση των αναγκών των πελατών, παροχή πληροφόρησης, 
υποστήριξη αυτογνωσίας, λήψης αποφάσεων, κ.λπ.) 

 Συμπληρωμένα ατομικά έντυπα συμβουλευτικών 
συνεντεύξεων/συνεδριών 

 Εκθέσεις αναφοράς των πελατών 
 Αρχεία πελατών 

 Ομαδικές συναντήσεις 
 Εργαστήρια - σεμινάρια επαγγελματικού 

προσανατολισμού 
(π.χ. ένα Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου διοργανώνει 
τακτικά εργαστήρια για διάφορα θέματα που είναι σημαντικά για 
τη μετάβαση των φοιτητών και των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας,  π.χ. τεχνικές εξεύρεσης εργασίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης σταδιοδρομίας κλπ.) 

 Πρόγραμμα συναντήσεων 
 Κατάλογοι συμμετεχόντων 
 Εκπαιδευτικό υλικό 

Χρήση έγκυρων και τυποποιημένων εργαλείων αξιολόγησης (π.χ. 
ψυχομετρικές δοκιμασίες, ερωτηματολόγια κ.λπ. που μετρούν τις 
ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες των πελατών, τιμές κλπ.) 
 

 Αποτελέσματα των αξιολογήσεων 
 Προφίλ πελατών 

1.3. Παροχή πληροφόρησης 
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Η Υπηρεσία παρέχει έγκυρες, επικαιροποιημένες πληροφορίες σε όλες τις ομάδες στόχου, με τις κατάλληλες μεθόδους, μέσα και υλικά 
χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών. Θα πρέπει να υπάρχει μια απλή διαδικασία που θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες. Η Υπηρεσία πρέπει να διαθέτει πληροφορίες σε διάφορες μορφές και μέσα. 
  
Δείκτες Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Συλλογή, ταξινόμηση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις 
ευκαιρίες εκπαίδευσης/κατάρτισης/απασχόλησης, τις εναλλακτικές 
εκπαιδευτικές διαδρομές, τα χαρακτηριστικά της εθνικής και διεθνούς 
αγοράς εργασίας, τα επαγγέλματα και τις απαιτήσεις τους, την 
αναγνώριση της τυπικής και της άτυπης μάθησης κλπ. 

 Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης ή 
απασχόλησης σε λειτουργία 

 Βιβλιοθήκη με υλικό για θέματα Συ.Ε.Π., επαγγελματικά 
περιγράμματα, οδηγούς προγραμμάτων σπουδών, νόμους και 
κανονισμούς για πιστοποίηση προσόντων κλπ  
 

Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων / συναντήσεων που παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης-κατάρτισης, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κ.λπ. 
 
Π.χ. μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. διοργανώνει ημέρες σταδιοδρομίας με στόχο 
να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα διάφορα επαγγέλματα του 
ναυτιλιακού κλάδου. 
 
Αριθμός ενημερωτικών συναντήσεων (ποσοτικός δείκτης) 
 

 Πρόγραμμα συναντήσεων 
 Παρουσιολόγια συμμετεχόντων 

 

Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού, με στόχο την υποστήριξη των 
πελατών στην ανάπτυξη των σχεδίων σταδιοδρομίας τους ή τη λήψη 
επαγγελματικών αποφάσεων  

Ενημερωτικά φυλλάδια για: 
 Το εκπαιδευτικό σύστημα 
 Τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ή τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση 
 εργαλεία κινητικότητας 
 επιχειρηματικές ευκαιρίες 
 ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 
1.4. Παραπομπή των πελατών 
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Η υπηρεσία παραπέμπει τους πελάτες της, όταν είναι αναγκαίο, σε άλλες υπηρεσίες πιο κατάλληλες για την υποστήριξή τους. Η παραπομπή είναι 
μια βασική διαδικασία που διασφαλίζει ότι οι ανάγκες του πελάτη  ικανοποιούνται. 
 
Δείκτες Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ορισμένης διαδικασίας η οποία 
προσδιορίζει σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις ένας 
πελάτης πρέπει να παραπέμπεται σε άλλη υπηρεσία εντός ή εκτός του 
φορέα  

 Αρχεία παραπομπών 
 Φόρμες παραπομπής 

 

1.5. Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας 
Η Υπηρεσία τηρεί τους κανόνες του κώδικα δεοντολογίας των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. 
Δείκτες Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Δέσμευση για την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και την εφαρμογή 
μιας διαδικασίας ελέγχου 
Π.χ. μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. ενημερώνει τους πελάτες της στο ενημερωτικό 
της φυλλάδιο ότι ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα δεοντολογίας όσον 
αφορά, για παράδειγμα, την εμπιστευτικότητα και οι πελάτες έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν παράπονα εάν πιστεύουν ότι έχει παραβιαστεί 
η εμπιστευτικότητα. 
 
Αριθμός παραπόνων (ποσοτικός δείκτης) 

 Δήλωση δικαιωμάτων του πελάτη 
 Έντυπα παραπόνων 
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2η Ομάδα Κριτηρίων Ποιότητας: Ανθρώπινοι πόροι 
2.1. Επαγγελματική Επάρκεια 
Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας έχουν την απαραίτητη επάρκεια για την εκτέλεση των καθηκόντων που καλούνται να αναλάβουν. Η επαγγελματική 
επάρκεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διασφάλισης της ποιότητας της Συ.Ε.Π., κλειδί για την σωστή παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.. Οι υπηρεσίες 
πρέπει να καθορίσουν τι σημαίνει «επάρκεια» για αυτές και για το προσωπικό τους. Εάν υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος 
να εργαστεί ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, π.χ. εάν πρέπει ένας σύμβουλος να είναι αδειοδοτημένος ή πιστοποιημένος, η 
Υπηρεσία πρέπει να χρησιμοποιεί μόνον πιστοποιημένους συμβούλους. Σε περίπτωση που η υπηρεσία επιλέγει να εκπαιδεύσει η ίδια τους 
συμβούλους, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την πιστοποίησή τους. 
Δείκτες Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Εφαρμογή διαδικασίας επιλογής/ πρόσληψης που εξασφαλίζει ότι οι 
σύμβουλοι που απασχολούνται διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή είναι 
πιστοποιημένοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
 

 Αποδεικτικά τυπικών ή άτυπων προσόντων που αποκτώνται από την 
εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία 

 Εθνικοί κανονισμοί/νομικές προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος 

 Εθνικό μητρώο συμβούλων σταδιοδρομίας 
 Έντυπα αξιολόγησης ή πρακτικά 

2.2. Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη  
Η υπηρεσία παρέχει ευκαιρίες για συνεχή κατάρτιση στους συμβούλους σταδιοδρομίας σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Το προσωπικό 
Συ.Ε.Π. χρειάζεται συνεχή υποστήριξη για να αναπτύξει τις επαγγελματικές και προσωπικές του δεξιότητες και γνώσεις και για να αξιολογεί την 
επαγγελματική του απόδοση. Η Υπηρεσία πρέπει να έχει σχεδιάσει μηχανισμό για τη συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού. 
Δείκτες Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 

 Οργάνωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης προκειμένου να αναβαθμιστούν οι δεξιότητες και η 
εμπειρία των συμβούλων 

 Ετήσιες δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια (ποσοτικός δείκτης) 

 Αριθμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων ετησίως 

 Πρόγραμμα των σεμιναρίων κατάρτισης 
 Εκπαιδευτικό υλικό 
 Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων 

Παροχή στους συμβούλους σταδιοδρομίας ευκαιριών κατάρτισης εκτός 
της υπηρεσίας 
 

 Έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμφωνία μεταξύ της υπηρεσίας 
Συ.Ε.Π. και του εκπαιδευτικού φορέα 

 Δομή/Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών 
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Π.χ. μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής 
Academia και 3 σύμβουλοί της έχουν συμμετάσχει σε Εκπαιδευτική 
επίσκεψη σε μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. για μειονεκτούντα άτομα που 
αναζητούν εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 Εκθέσεις αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα  

Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για 
συμμετοχή σε ευκαιρίες κατάρτισης εκτός του πλαισίου του φορέα στον 
οποίο εργάζονται. 
Π.χ. ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ζητήσει την 
άδεια να συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο κατάρτισης για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας των ατόμων 

 Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά συμμετοχής σε σεμινάρια κατάρτισης 
 Έγκριση της κατάρτισης του υπαλλήλου από την υπηρεσία Συ.Ε.Π. 
 Αλληλογραφία μεταξύ της υπηρεσίας Συ.Ε.Π. και του εκπαιδευτικού 

φορέα 
 Δομή/Περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης 
 Εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης 

Αριθμός ωρών επαγγελματικής ανάπτυξης συμβούλων που 
πραγματοποιήθηκαν για 1 έτος σε: 
• επίπεδο συμβούλου 
• επίπεδο υπευθύνου υπηρεσιών  ανάπτυξης σταδιοδρομίας  
(ποσοτικός δείκτης) 

 Εθνική βάση δεδομένων 
 Εξωτερικές αναφορές 

2.3. Αξιολόγηση της απόδοσης των συμβούλων σταδιοδρομίας 
Η υπηρεσία αξιολογεί την επίδοση των συμβούλων σταδιοδρομίας. Η αξιολόγηση της εργασίας του προσωπικού Συ.Ε.Π.  είναι θεμελιώδους 
σημασίας για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Η Υπηρεσία θα πρέπει να αξιολογεί το προσωπικό της, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, παρέχοντάς του 
την αναγκαία ανατροφοδότηση για βελτίωση. Η Υπηρεσία πρέπει να αξιολογεί τις ικανότητες του προσωπικού στην πράξη, τη στιγμή που 
εκτελούν τις εργασίες τους.  
 
Δείκτες Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Εφαρμογή ειδικής διαδικασίας ή ενός συστήματος αξιολόγησης για να 
εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες, 
γνώσεις, συμπεριφορές και στάσεις για την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. 

 Γραπτή περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης 
 Συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης 
 Στόχοι επιδόσεων 

2.4. Απασχόληση του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού  
Η υπηρεσία απασχολεί το βοηθητικό προσωπικό που απαιτείται για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών. (π.χ. ανώτερα και διευθυντικά 
στελέχη, οικονομικοί υπάλληλοι, τεχνικοί κλπ.) 
Δείκτες Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
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Εφαρμογή μιας διαδικασίας επιλογής για την πρόσληψη του αναγκαίου 
βοηθητικού προσωπικού 

 Οργανόγραμμα 
 Έγγραφα που αποδεικνύουν τον αριθμό και τα προσόντα του 

βοηθητικού προσωπικού 
2.5. Κινητοποίηση προσωπικού. 
Η κινητοποίηση του προσωπικού αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στην εκπλήρωση των σκοπών και στόχων μιας υπηρεσίας Συ.Ε.Π.. Η 
Υπηρεσία πρέπει να έχει σχεδιάσει ένα σύστημα για τη δημιουργία και παροχή κινήτρων στο προσωπικό της. Με τον τρόπο αυτό, το προσωπικό 
θα είναι ικανοποιημένο με την εργασία του και θα εργάζεται για την προσωπική του ανάπτυξη/εξέλιξη. 
Δείκτες Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Εφαρμογή ενός συστήματος παροχής κινήτρων στο προσωπικό 
Π.χ. μέλη του προσωπικού συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών 
και των πρακτικών παροχής Συ.Ε.Π. 

 Περιγραφή του συστήματος παροχής κινήτρων στο προσωπικό 
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3η Ομάδα Κριτηρίων Ποιότητας: Οργάνωση της υπηρεσίας 

3.1 Διαφάνεια της υπηρεσίας 
Η αποστολή, οι στόχοι και οι σκοποί (συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν συγκεκριμένες ομάδες χρηστών), οι ομάδες στόχου και η 
πολιτική της Υπηρεσίας περιγράφονται πλήρως και σαφώς στους δυνητικούς χρήστες. 
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Κείμενο - Δήλωση στο οποίο περιγράφονται: 

 Η αποστολή 
 Οι σκοποί και στόχοι 

 Τι θα πρέπει να αναμένει κάθε ομάδα χρηστών από την υπηρεσία 
 Οι αρχές που τηρούνται από την υπηρεσία στην  παροχή Συ.Ε.Π. 

(π.χ. λεπτομέρειες σχετικά με την εμπιστευτικότητα και τις ίσες 
ευκαιρίες) 

 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και τα προσόντα του 
προσωπικού που παρέχει Συ.Ε.Π. 

 Τα δικαιώματά των χρηστών 
 
Η Υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτει διαφορετικά τέτοια κείμενα 
ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, για παράδειγμα άλλο για 
γονείς, άλλο για εργοδότες κ.λπ. 

 Υλικό προβολής (έντυπο ή ηλεκτρονικό προσβάσιμο από δικτυακό 
τόπο) 

 Νομικό έγγραφο (π.χ. καταστατικό) για τη σύσταση της 
υπηρεσίας/φορέα Συ.Ε.Π. 

 Ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ. 
 

3.2 Συνεργασία/δικτύωση των υπηρεσιών 
Η Υπηρεσία συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς εμπλεκόμενους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί 
της (η συνεργασία καλύπτει στρατηγικές, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.) 
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
1. Ανάπτυξη ενός δικτύου φορέων σχετικών με τη Συ.Ε.Π., π.χ.: 

 Εποπτεύοντες φορείς (υπουργεία, φορείς αδειοδότησης κλπ.) 
 Άλλες υπηρεσίες Συ.Ε.Π. 

 Κοινωνικές υπηρεσίες 

 Συμμετοχή στο Εθνικό φόρουμ Συ.Ε.Π. 
 Μνημόνια συνεργασίας με φορείς Συ.Ε.Π. 
 Γραπτές συμφωνίες με τους ενδιαφερόμενους φορείς 
 Ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά συναντήσεων/συνεδρίων 
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 Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

 Ιδιωτικές επιχειρήσεις 
 Εργοδότες και ενώσεις εργοδοτών 

 Εκπαιδευτικοί 

 Σπουδαστές και σπουδαστικές ενώσεις 
 Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Σύλλογοι γονέων 
 

Η συνεργασία της υπηρεσίας με τους ανωτέρω οργανισμούς και η 
συμμετοχή στο δίκτυο πρέπει να αναφέρονται στο «Κείμενο 
Περιγραφής Στόχων» της υπηρεσίας  

 
2. Αριθμός συμφωνιών συνεργασίας (ποσοτικός δείκτης) 
 

3.3 Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Η υπηρεσία έχει συγκεκριμένη πολιτική για τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών (π.χ. βάσεις δεδομένων, 
τηλεσυμβουλευτική κ.λπ.) 
 
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 

Εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής και μηχανισμού για την προμήθεια, 
την ανάπτυξη και τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ τόσο στη διαχείριση όσο και 
στην παροχή των υπηρεσιών. 

 Περιγραφή του μηχανισμού, πρότυπα κ.λπ. 
 Αποδεικτικά προμήθειας ή  αναβάθμισης του λογισμικού και του 

υλικού κλπ. (τιμολόγια, συμβάσεις) 
 Τεχνολογίες ΤΠΕ σε λειτουργία, που μπορούν να επιδειχθούν σε 

πιθανή εξωτερική αξιολόγηση 

3.4 Διαχείριση της υπηρεσίας 
Η διαχείριση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι στόχοι να επιτυγχάνονται και οι πόροι να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά  
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Σύστημα διαχείρισης και δομή που συμμορφώνεται με τις αρχές του  Οργανόγραμμα 
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σύγχρονου management  Κανονισμός λειτουργίας 
 Καταστατικό της Υπηρεσίας/φορέα 

3.5 Προγραμματισμός δράσεων 
Η Υπηρεσία ακολουθεί μια διαδικασία επιχειρησιακού προγραμματισμού. Προγραμματίζει τις δραστηριότητές της σε συνάφεια με τους σκοπούς 
και τους στόχους της. Ο προγραμματισμός μπορεί να είναι βραχυ-, μεσο- ή μακρο-πρόθεσμος.  
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Εφαρμογή ενός συστήματος ή συγκεκριμένων διαδικασιών για τον 
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή όλου του 
προσωπικού και της διοίκησης. Ο Σχεδιασμός  βασίζεται: 

 Στις ανάγκες των χρηστών/πελατών  
 Στα αποτελέσματα της παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

υπηρεσίας 

 Επιχειρησιακό σχέδιο με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους 
 

3.6 Παρακολούθηση και αξιολόγηση  
Η υπηρεσία παρακολουθεί και ελέγχει τις δράσεις της σε συνάφεια με τους σκοπούς και τους στόχους της. Η εφαρμογή των σχεδίων δράσης 
πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση και αναθεώρηση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Για το λόγο αυτό, η 
Υπηρεσία πρέπει να έχει σύστημα αυτό-αξιολόγησης και αυτό-ανάπτυξης. Η υπηρεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων της τόσο από τους χρήστες όσο και από το ίδιο το προσωπικό της. 
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των δράσεων. Η εφαρμογή των σχεδίων θα 
πρέπει να παρακολουθείται και να επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε 
τέσσερις μήνες.  

 Γραπτή περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης 
 Δελτία Παρακολούθησης 
 Αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης 
 Εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης 
 Έρευνες αξιολόγησης υπηρεσιών από τους πελάτες 

3.7 Μέτρηση των αποτελεσμάτων  
Η Υπηρεσία εφαρμόζει ένα σύστημα για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των υπηρεσιών της στα άτομα, την οικονομία 
και την κοινωνία (μαθησιακά αποτελέσματα, επιπτώσεις σε αγορά εργασίας και οικονομία, αποτελέσματα κοινωνικής ένταξης) 
 
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Ποσοστό χρηστών που προοδεύουν στον τομέα της απασχόλησης, της  Διαχρονικές μελέτες 
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εκπαίδευσης/κατάρτισης σύμφωνα με τα προσωπικά τους 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (κοινωνικά 
αποτελέσματα) 
 

 Μελέτες με ομάδες ελέγχου 
 Αρχεία πελατών 
 Αξιολογήσεις πριν και μετά την εφαρμογή υπηρεσιών 
 Πληροφορίες που συλλέγονται από Συμβούλους Σταδιοδρομίας 

Αριθμός ατόμων που δε ζητούν πλέον επιδόματα ως άμεσο αποτέλεσμα 
συγκεκριμένης παρέμβασης (κοινωνικά αποτελέσματα) 
Μείωση ποσοστού εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης – 
κατάρτισης (όλων των βαθμίδων). (κοινωνικά, οικονομικά, ατομικά 
αποτελέσματα) 
Βελτίωση των προσόντων και της αυτοπεποίθησης του πελάτη  
Υψηλότερα κέρδη/μισθός 

 

4η Ομάδα Κριτηρίων Ποιότητας: Χώροι και εξοπλισμός 
4.1  Εγκαταστάσεις 
Η υπηρεσία στεγάζεται σε εγκαταστάσεις κατάλληλες για τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Συ.Ε.Π.και το προσωπικό που τις παρέχει. Η 
παροχή των υπηρεσιών απαιτεί ειδική διαρρύθμιση. Για παράδειγμα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ιδιωτικού χώρου για να διασφαλίζεται το 
απόρρητο κατά τη διάρκεια των συνεδριών Συ.Ε.Π.. 
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Οι χώροι πρέπει να είναι σύμφωνοι με  την υπάρχουσα νομοθεσία 
σχετικά με ζητήματα υγείας και ασφάλειας και το ελάχιστο απαιτούμενο 
εμβαδόν 

 Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων  (επί τόπου) 
 Σχέδια χώρων (π.χ. κατόψεις, τομές, τοπογραφικά διαγράμματα)  

4.2  Εξοπλισμός 
Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί εξοπλισμό (επίπλωση, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών) που είναι κατάλληλος για τις ομάδες στόχου, επαρκής για την 
παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών και αποτελεσματικά συντηρημένος. Η εκπαίδευση στη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμη στο προσωπικό και τους χρήστες της υπηρεσίας. 
 
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Ο Εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και 
παραμένει λειτουργικός 

 Επιθεώρηση του εξοπλισμού (επί τόπου) π.χ. για έλεγχο 
προσβασιμότητας της βιβλιοθήκης και των γραφείων από τους 



 INNO-CAREER: Ανάπτυξη πρωτότυπου 

συστήματος κατάρτισης συμβούλων 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

 

 

35 

πολίτες με αναπηρία 
 Τιμολόγια σχετικά με προμήθεια ή  τεχνική υποστήριξη του 

εξοπλισμού 
 

5η Ομάδα Κριτηρίων Ποιότητας: Ικανοποίηση του πελάτη 
5.1.   Διερεύνηση των αναγκών του πελάτη 

Η Υπηρεσία διερευνά τις ανάγκες των πελατών της. Οι υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ό, τι προσφέρεται είναι αυτό που οι πελάτες 
χρειάζονται. Πρέπει να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «τι θέλουν από εμάς;». Ο προσδιορισμός και η παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται 
από τον πολίτη είναι το πλέον σημαντικό εργαλείο για μια ευρεία συμμετοχή, για την επικοινωνία με όλους τους πολίτες (γενικά ή ειδικά) κ.λπ. 
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Εφαρμογή ενός συστήματος για τη διερεύνηση των αναγκών του 
πελάτη, το οποίο περιλαμβάνει: 

 τακτικές έρευνες αναγκών του πελάτη, 
 συλλογή των αναγκών μέσω του δικτυακού τόπου, συναντήσεvn 

που διοργανώνονται από την υπηρεσία, εκθέσεων και 
συνεδρίων κ.λπ.) 

 Αποδεικτικά υλοποίησης ερευνών αναγκών των πελατών 
(συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) 

 Αλληλογραφία με τους πελάτες 
 Έντυπα παραπόνων 

5.2. Διερεύνηση της ικανοποίησης του πελάτη 
Η Υπηρεσία μετρά σε τακτική βάση την ικανοποίηση των πελατών από τις υπηρεσίες που παρέχει 
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Εφαρμογή συστήματος που περιλαμβάνει τακτικές έρευνες 
ικανοποίησης πελατών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 
3, 6, 12 ή/και παραπάνω μήνες), έντυπα και διαδικτυακά καθώς και με 
την ευκαιρία συναντήσεων, σεμιναρίων κατάρτισης που οργανώνονται 
από την υπηρεσία, συμμετοχής σε εκθέσεις και συνέδρια κ.λπ.) 
 

 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ερευνών ικανοποίησης  
 Αλληλογραφία με τους πελάτες 
 Έντυπα παραπόνων 

Ποσοστό ικανοποίησης των πελατών (%) (ποσοτικός δείκτης) 
 

 Απαντήσεις στην έρευνα ικανοποίησης πελατών 

5.3. Η Ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των υπηρεσιών. 
Η διερεύνηση των αναγκών και του βαθμού ικανοποίησης των ατόμων που προσέρχονται στην υπηρεσία δεν αρκεί. Η Υπηρεσία πρέπει να 
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σχεδιάζει και να παρέχει υπηρεσίες με βάση τα πορίσματα αυτών των ερευνών 
Δείκτης Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
Εφαρμογή ενός μηχανισμού για τη συστηματική αξιοποίηση των 
πορισμάτων των ερευνών 

• Σχέδιο δράσης 
 

 
 
 

Ερωτήσεις και 
Ασκήσεις 

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση 
12. Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε να εφαρμόζετε ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο φορέα σας. Ποιο 

από τα παραπάνω κριτήρια είστε σε θέση να επηρεάσετε; Ποιες άλλες υπηρεσίες ή άτομα μπορούν να 
επηρεάσουν την ποιότητα ή τη λειτουργία του φορέα σας; 

13. Αρχίσετε επιλέγοντας ορισμένα κριτήρια που μπορούν να μετρηθούν και προβείτε σε αυτοαξιολόγηση 
σε σχέση με τα 4 στάδια του κύκλου ποιότητας 
Παράδειγμα: Διερεύνηση των αναγκών του πελάτη - Δράση Διερευνήστε τις ανάγκες των πελατών, 
πραγματοποιώντας τακτικές έρευνες αναγκών. Αξιολόγηση: Αναλύοντας τα συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια, ποιες ανάγκες είναι οι πιο σημαντικές και επείγουσες; Αν ήδη καλύπτετε ορισμένες 
ανάγκες ποιοι ήταν οι στόχοι τα τελευταία 3 έτη; Ανάπτυξη: Μπορείτε να εντοπίσετε νέες υπηρεσίες 
που ικανοποιούν τις ανωτέρω ανάγκες; Σχεδιασμός: Αρχίστε να σχεδιάζετε σχετικές δράσεις και να 
λαμβάνετε συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της ανταπόκρισης στις ανάγκες.  

14. Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατά σημεία σας; 
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 4. Διαδικασία αξιολόγησης 
 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας εξαρτάται από: 

 

• Την παρακολούθηση της δια ζώσης εκπαίδευσης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση των 4 από τις 5 υποχρεωτικές ασκήσεις 6, 7, 9, 10, 11. Η 

ολοκλήρωση των ασκήσεων θα αξιολογείται από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. 

Όλες οι υποχρεωτικές ασκήσεις (καθώς και οι μη υποχρεωτικές)  θα προετοιμάζονται 

από τον εκπαιδευόμενο και οι απαντήσεις του/της θα αναρτώνται από εκείνο/-η στην 

πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση ενός γραπτού τεστ το οποίο θα αξιολογεί τις δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν από τον εκπαιδευόμενο. Το τεστ θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και μια ανοιχτή ερώτηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

δοκιμασίας αυτής, πρέπει να δοθούν σωστές απαντήσεις στο 80% των ερωτήσεων (9 

ερωτήσεις). Το τεστ θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Το τεστ θα 

δοθεί στους εκπαιδευόμενους από τον εκπαιδευτή της κάθε ενότητας κατά τη φάση 

της τελική αξιολόγησης. 

• Τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης το οποίο περιέχει ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και ανοιχτές ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων πριν και μετά την κατάρτιση στην εκπαιδευτική ενότητα. 

Πριν την έναρξη της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν το 

ερωτηματολόγιο για να γίνεται η αρχική εκτίμηση των δεξιοτήτων τους. Μετά το πέρας 

της κατάρτισης και μέχρι τη φάση της τελικής αξιολόγησης θα συμπληρώνουν το ίδιο 

ερωτηματολόγιο με σκοπό να αξιολογήσουν τις αλλαγές που σημειώθηκαν ως 

αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

Διαδικασία τελικής αξιολόγησης στο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 

 

Η φάση τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων αποτελείται από: 

• Γραπτή εργασία πάνω σε θέμα που βασίζεται σε μια εκπαιδευτική ενότητα, που 

επιλέγεται από τον εκπαιδευόμενο. Εάν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την 

εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα: 

 Βασικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας στην Συ.Ε.Π. σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο.    

 Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσίων Συ.Ε.Π. στον φορέα απασχόλησής σας. 

 Κύρια ζητήματα και ανάγκες αναβάθμισης της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών 

Συ.Ε.Π. σε εθνικό πλαίσιο. Σχετικές προτάσεις. 

 Περιγραφή ενός συστήματος (προτύπου) διασφάλισης ποιότητας της Συ.Ε.Π. της 

αρεσκείας σας.   
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Η εργασία πρέπει να έχει έκταση 15-20 σελίδων το ελάχιστο συμπεριλαμβάνοντας τη 

βιβλιογραφία, πίνακες και τα περιεχόμενα. Μια τυπική σελίδα αποτελείται από 1800 

χαρακτήρες με διαστήματα. Η εργασία χρειάζεται να αναρτηθεί από τον εκπαιδευόμενο 

στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως κατάρτισης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης. 

 

Ή, εναλλακτικά: 

 

• Προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνεδρίας που θα συνδυάζει στοιχεία από τη 

θεωρία και την πρακτική της ενότητας που επιλέχθηκε από τον εκπαιδευόμενο. Εφόσον 

ο εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να συνεργαστεί 

με έναν άλλο εκπαιδευόμενο που έχει επιλέξει την ίδια ενότητα. Στη φάση της τελικής 

αξιολόγησης οι δύο εκπαιδευόμενοι θα παίζουν το ρόλο του συμβούλου και του 

συμβουλευόμενου και αντιστρόφως. Η προσομοίωση θα διαρκεί περίπου 1 ώρα ανά 

ζευγάρι. Η άσκηση στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος παρόμοιου με το 

περιβάλλον εργασίας των συμβούλων σταδιοδρομίας προκειμένου να αξιολογηθούν 

επαρκέστερα οι δεξιότητες των συμμετεχόντων στην πράξη [Κατάρτιση που βασίζεται 

στις δεξιότητες (Competency-based training)]. Η προσομοίωση θα αξιολογηθεί από τον 

εκπαιδευτή της εκπαιδευτικής ενότητας. 
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