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Δπραξηζηίεο
Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηηο επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηέο κνπ,
θα Καηαθαηζάλε Γ. θαη θα Παπαιφε Δ. γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζαλ λα
εθπνλήζσ ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπο. Σηο επραξηζηψ
ζεξκά γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εκψλ, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνκνλή
θαη ηέινο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο θαη βεβαίσο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ
κεηαιακπάδεπζαλ θαηά ηελ θνίηεζή κνπ ζην Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ, θ. Γεκφπνπιν Κ. θαη ηνλ
θαζεγεηή κνπ, θ. Μπαγάθε Γ., πνπ κνπ έθαλαλ ηελ ηηκή λα ζπκκεηάζρνπλ σο κέιε
ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Δπηπξφζζεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θα
Σζαηζαξψλε Α. πνπ κνπ κεηέδσζε ηελ αγάπε ηεο γηα ηελ Κνηλσληνινγία ηεο
Δθπαίδεπζεο θαη κε δίδαμε λα πξάηησ θαη λα ζθέθηνκαη ζπκπεξηιεπηηθά θαη ρσξίο
δηαθξίζεηο.
Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θα Γηάθε . πνπ κε ραξά κνχ δάλεηζε ηα
πξψηα κνπ επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα πεξί Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δπηζηεκψλ
ηεο Αγσγήο θαη κε ζπκβνχιεπζε λα αζρνιεζψ κε ηνλ θιάδν, δηφηη ε δηθή ηεο
παξψζεζε ήηαλ ε αηηία λα αηηεζψ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δπίζεο, ζέισ
λα επραξηζηήζσ ηελ θα Θαλάζνπ Δ. γηα ηελ δηθή ηεο ζπκβνιή θαη βνήζεηα ζηελ αξρή
ηεο θνίηεζήο κνπ κε πινχζην πιηθφ πεξί Κνηλσληνινγίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ηεο
Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν θαη κε βνήζεζε πνιχ ζην λα κπεζψ ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ
κνπ. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηελ θα Φξαγθνχιε Α. πνπ είλαη ζηελή κνπ ζπλεξγάηηδα
θαη κε θαζνδεγεί ζε θάζε κνπ βήκα εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ. Αθφκα, ζέισ λα
επραξηζηήζσ ηελ θα Παγνπιάηνπ Δ., ηελ θα Καγθαξάθε Α., ηελ θα Μπνγδαλνπνχινπ
., ηελ θα Βαγελά Δ. θαη ηελ θα Ρίηηεξ Υ. πνπ ζε ζηηγκέο αδπλακίαο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κε ζηήξημαλ θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ εκπξάθησο. Δπίζεο,
ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θα Παπαδά Μ., ηελ θα Γξηβνπνχινπ Α., ηελ θα
Κφθθνξα Δ. θαη ηελ θα Θενδσξαθνπνχινπ Γ. πνπ ππήξμαλ ζπλνδνηπφξνη ζηελ
κεηαπηπρηαθή κνπ θνίηεζε θαη κε βνήζεζαλ θαη κνπ έδεημαλ αιιειεγγχε θαη αγάπε.
Δπίζεο, κε αηέξκνλε επγλσκνζχλε γηα φια, θαη εηδηθά γηα ην εθπαηδεπηηθφ
κνλνπάηη πνπ δηαβαίλσ φια απηά ηα ρξφληα, επραξηζηψ ηνλ δάζθαιν κνπ θ. Πιαθνχδα
Α., πνπ είλαη ν κέληνξάο κνπ θαη πεγή έκπλεπζήο κνπ θαη κνπ έδσζε αξρέο θαη αμίεο,
ηηο νπνίεο θξάηεζα πάληνηε θαη κε έθαλε λα αγαπήζσ ηελ κάζεζε θαη ηελ δηδαζθαιία.
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Σελ πξνζπάζεηά κνπ απηή ηελ αθηεξψλσ ζηνπο θαηαξηηδφκελνχο κνπ θαη ηνπο
θίινπο κνπ, πνπ κε ζηεξίδνπλ δπλακηθά θαη κε πίζηε απφ ηελ αξρή ζην εγρείξεκά κνπ
γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ Μ.Π.., νη νπνίνη πξαγκαηηθά κε έρνπλ ζπγθηλήζεη θαη ηνπο
επραξηζηψ απφ θαξδηάο γηα ηελ αγάπε ηνπο ζην πξφζσπφ κνπ.
Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη αθηεξψλσ ζηελ κλήκε ηνπ παππνχ
θαη ηεο γηαγηάο κνπ ηελ επίηεπμε φισλ ησλ ζηφρσλ πνπ ζέησ, θαζψο απηνί απνηεινχλ
ην θνηλσληθφ κνπ θεθάιαην θαη ζα ήζεια λα είλαη πεξήθαλνη γηα εκέλα.

4

Πεξίιεςε
Ζ επηξξνή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ αηφκνπ πξνζειθχεη φιν
θαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ
κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα, αξρίδεη λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ έληαμε ππεξεζηψλ
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε
ζθνπφ ηελ ζηήξημε ηνπ θαηαξηηδφκελνπ ζηελ (επαλ)είζνδν ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δμαηηίαο ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαη εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, πνιινί
ελ δπλάκεη εξγαδφκελνη βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζε κία θαηάζηαζε καθξνρξφληαο
αλεξγίαο, ελψ βάζεη ησλ ειηθηαθψλ θαη κνξθσηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ζα έπξεπε
λα έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.

ηελ παξνχζα

δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηάηαη ε ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο σο ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξναγσγή ηεο απαζρφιεζεο.
Καηαξράο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηνπ «επαγγέικαηνο», ηεο «δηα βίνπ
κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο», ηνπ «επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ» θαη ηεο
«ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο» θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πνιηηηθέο γηα
ηελ πξναγσγή ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ζηα πιαίζηα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο θαη ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο.
Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη άθξσο
ζπλπθαζκέλε κε ηελ επηθαηξνπνηεκέλε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο ζηνρεπκέλεο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Τπάξρνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο φηη ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο κπνξεί λα επεξεάζεη θαη
λα θαζνξίζεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ζ ζεκαζία ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ ράξαμε πνιηηηθψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο
απαζρφιεζεο ππνγξακκίδεη ην ξφιν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ πξνζπάζεηα έληαμεο
ηνπ αηφκνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
θξίζεο.
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Λέμεηο θιεηδηά: ζσμβοσλεσηική ζηαδιοδρομίας, επαγγελμαηικός προζαναηολιζμός,
πολιηικές απαζτόληζης, επαγγελμαηική καηάρηιζη, δια βίοσ μάθηζη και
εκπαίδεσζη

Abstract
The researchers’ interest on the influence of counseling in career development
increases every day. During the second half of the 20th century, the presence of the
integration of career guidance services into vocational training programs began to
show in order to support the trainee in his/hers (re) entry into the labor market. Due to
the difficult economic and working situation in Greece, many potential workers are
locked into a state of long-term unemployment, even though based on their age and
educational characteristics; they should have already begun their professional careers.
This diploma thesis discusses the importance of career guidance in the professional
development of the individual and the functioning of career guidance as a strategy for
the promotion of employment.
Initially, the concepts of "profession" and "career guidance" are analyzed,
followed by European policies that promote employment and career guidance within
Europe and Greece.
It becomes clear, that the access to the labor market is highly intertwined with
up-to-date vocational training coupled with targeted career guidance services. There is
growing evidence that career counseling can influence and determine the professional
development of a person as well as his/hers career decisions in general. The
importance of career guidance in the development of policies that promote
employment highlights the role of counseling in the integration of the individual into
the labor market, especially in times of economic and social crisis.

Key words: career counseling, career guidance, employment policies, vocational
training, lifelong learning
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Κεθάιαην 1ν
Δηζαγσγή
Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη πξφνδν εγείξεη λέα δεηήκαηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ αιιά θαη
ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Έλα απφ ηα πην νξαηά δεηήκαηα είλαη ε πεξαηηέξσ
θνηλσληθννηθνλνκηθή

παξαθκή

θαη

ε

πεξηζσξηνπνίεζε

ησλ

απνθιεηζκέλσλ

πιεζπζκψλ (Strier, 2013). Οη εμειίμεηο απηέο επεξεάδνπλ θαη πξνβιεκαηίδνπλ φρη
κφλν ηνπο λένπο, πνπ θάλνπλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη
ηνπο ελήιηθεο, θαζψο, ακθφηεξνη αληηκεησπίδνπλ κηα πνιχπινθε θνηλσληθή
θαηάζηαζε πνπ ηνπο πξνθαιεί αλαζθάιεηα ή θαη αδπλακία (Κφθθνο, 1999). Ζ
πνιππινθφηεηα κε ηελ νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ζρεδίαζεο
θαη νξγάλσζεο πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πνπ
ζηφρν έρνπλ ηελ επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Δίλαη γεγνλφο,
πιένλ, φηη ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία απνηειεί έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεδίν
γεκάην κε νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο, νη νπνίεο επηδξνχλ αξλεηηθά
ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ αηφκσλ (Popovic, 2013 ζην Zarifis et al., 2013). Οη λέεο
θπξίαξρεο αλάγθεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε εθπαίδεπζε
ελειίθσλ. ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, ε ζπλερήο κάζεζε ζεσξείηαη, ζην
πιαίζην ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο, βαζηθφ κέζν ελίζρπζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε
ηφζν ζην επίπεδν ηνπ εζληθνχ θξάηνπο φζν θαη ζε απηφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(Δ.Δ.). Ζ εθπαίδεπζε κε ηελ επξεία έλλνηα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
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έρνπλ ζθνπφ ηελ επίδξαζε κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηε ζθέςε, ην ραξαθηήξα θαη ηε
ζσκαηηθή αγσγή ηνπ αηφκνπ1.
Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε απνηειεί δνκηθφ κέξνο ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ππεξεζληθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα λα απνηειεί
κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηε ράξαμε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζρεδηαζκνχ. Ζ αμία ηεο αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο επηκέξνπο εζληθέο πνιηηηθέο νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν θαη γηα ην ιφγν απηφ ελζσκαηψλεηαη σο πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ζηα
εζληθά λνκνζεηηθά πιαίζηα κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ ζε έλα
θνηλφ επξσπατθφ επίπεδν2.
Σα ππάξρνληα επαγγεικαηηθά πξναπαηηνχκελα θαηαξγνχληαη ζην άκεζν
κέιινλ θη αληηθαζίζηαληαη απφ άιια, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ δηαξθή
απφθηεζε εθνδίσλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ δηακφξθσζε
κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη εμέιημε ηνπ
αηφκνπ θαη ηελ ελεξγφ «πνιηηεηφηεηα» (citizenship) (Popovic, 2013 ζην Zarifis et al.,
2013). Ο φξνο πνιηηεηφηεηα-citizenship κεηαθξαδφηαλ σο ηζαγέλεηα θαη ππεθνφηεηα.
Χζηφζν, κε ηε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ σο πνιηηεηόηεηα ππνδειψλεηαη ε νηθνπκεληθή
θαη θνζκνπνιίηηθή ηνπ δηάζηαζε, αιιά θαη ε πνιιαπιή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (Πέηξνπ,
2010). Οη παξάγνληεο πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θάζε πνιίηε απνηεινχλ ην ζχζηεκα ησλ
αμηψλ θαη ζηάζεσλ, ην νπνίν ηνλ ραξαθηεξίδεη. πλεπψο ε πνιηηεηφηεηα έρεη θαη
δηαθνξεηηθή ζεκαζηνδφηεζε γηα ηνλ θαζέλα απφ εκάο αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα πνπ
δερφκαζηε απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ καο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ, νη
νπνίεο θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν φπσο
παξαδνζηαθά κάο ήηαλ νηθείνο, έρνληαο σο ζπλέπεηα λα νδεγεζνχκε ζηελ αλάδεημε
ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ελ γέλεη ηεο εθπαίδεπζεο σο απαξαίηεην θαη αλαγθαίν κέζν
ελίζρπζεο ηεο ελεξγνχ πνιηηεηφηεηαο.
Ζ

ζχλδεζε

ηεο

εθπαίδεπζεο

κε

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

θαη

ηελ

απνδνηηθφηεηα δείρλεη φηη ηα ζρνιεία δηαδξακαηίδνπλ πιένλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ
παξαγσγή δεκηνπξγηθνχ, απηφλνκνπ θαη επέιηθηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηθαλνχ λα
αληαγσληζηεί ζηηο αγνξέο. Δπνκέλσο, ζηφρνο ηεο κάζεζεο είλαη ε κάζεζε ηνπ πψο λα
1

Κέληξν Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ΓΔΔ, «Μειέηε αηηηψλ γηα ην ρακειφ πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ Διιάδα», αλαθηεκέλν 20/01/2018 απφ:
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/268/69.pdf
2
Κέληξν Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ΓΔΔ, «Μειέηε αηηηψλ γηα ην ρακειφ πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ Διιάδα», αλαθηεκέλν 20/01/2018 απφ:
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/268/69.pdf
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καζαίλεη θάπνηνο, λα ζθέθηεηαη θαη λα δεκηνπξγεί (Κνιέδα, 2009). Ζ έλλνηα ηεο
θξάζεο «λα καζαίλνπκε πψο λα καζαίλνπκε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο», δελ
αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο κηα θηινζνθηθή αξρή, αιιά ζεκαίλεη έλαλ λέν ηξφπν δσήο:
ζην λέν απηφ κνηίβν, δελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα σο πξνο ην επάγγεικα θαη θάζε
άλζξσπνο ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζα αλαγθαζηεί λα απαζρνιεζεί ζε πνηθίια
επαγγέικαηα. ην ζεκείν απηφ, ν ξφινο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θξίλεηαη θαίξηνο,
εηδηθφηεξα ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, ζηεξίδνληαο ην άηνκν
ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη δίλνληαο ηνπ ηελ δπλαηφηεηα λα απαζρνιεζεί θαη λα
πξνζαξκνζηεί ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο
(Γεσξγηάδεο, 2009). πλεπψο, ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο γίλεηαη πιένλ
αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αηφκνπ (Γεσξγηάδεο, 2009).
Αλαγθαία θξίλεηαη ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο αλεξγίαο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Οη
επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο εληνπίδνληαη ηφζν ζηελ πξνζσπηθή,
νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ αηφκνπ, φζν θαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ
θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ κεραληζκψλ ελζσκάησζεο πνπ κηα θνηλσλία ζεζκηθά
δηαζέηεη. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ε αλεξγία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε θαηάζηαζε
ζηελ νπνία έλα άηνκν πνπ είλαη ηθαλφ γηα εξγαζία, επηζπκεί λα εξγαζηεί θαη έρεη
πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο, δελ δχλαηαη λα βξεη κία ακεηβφκελε
ζέζε απαζρφιεζεο3. Λφγσ ηεο ζπλερνχο αχμεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο
απμάλεηαη ν πιεζπζκφο θαη ηεο κείσζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, πξνθαιείηαη κεγάιε άλνδνο ηεο αλεξγίαο γηα νξηζκέλεο νκάδεο, φπσο είλαη νη
λένη (Γξάβαξε, 2008 ζην Πεηξαιηάο, 2008). Ζ ρψξα καο εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηνπο
Δπξσπαίνπο «πξσηαζιεηέο» ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ κε πηπρίν απφ ηελ
αγνξά εξγαζίαο4.
χκθσλα κε πξφζθαηα δεδνκέλα ηεο ΔΛΣΑΣ, ε αλεξγία πιήηηεη
πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο έσο 34 εηψλ (66%) θαη θαίλεηαη πσο ππάξρεη θαη κηα δηάθξηζε
σο πξνο ην θχιν αλεμαξηήησο ηνπ ειηθηαθνχ θάζκαηνο, κε ηηο γπλαίθεο (24,9%) λα
ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζε ζχγθξηζε κε εθείλα ησλ άληξσλ

3

Κ. Ρφληνπ & Δ. Παπάλε, «Κνηλσληθά δίθηπα, θηλεηηθφηεηα θαη αλεξγία», αλαθηεκέλν 20/08/2017
απφ: http://epapanis.blogspot.gr/2009/04/blog-post.html
4
ΚΔΚ/ΓΔΔ, «Δηήζηα έθζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε-2015», αλαθηεκέλν 20/01/2018 απφ:
http://www.kanep-gsee.gr/content/etisia-ekthesi-gia-tin-ekpaideysi-2015
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(17,2%)5. Μία πηζαλή εμήγεζε βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο, είλαη φηη νη νκάδεο απηέο
ηείλνπλ λα είλαη πην επάισηεο ζε ζρέζε κε άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο σο πξνο ηελ
θαηάξγεζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, εμαηηίαο ησλ θελψλ ηνπ εξγαζηαθνχ
θαη αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Φαθηνιάο, 2004).
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο,
θαίλεηαη πσο ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο κπνξεί λα έρεη εμέρνληα ξφιν ζηελ
επαγγεικαηηθή δσή ησλ αηφκσλ: ηφζν σο θέληξν πξνζδηνξηζκνχ ησλ ελδηαθεξφλησλ
ηνπο, φζν θαη σο ζεκείν εκπινπηηζκνχ ή επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπο ζηα δηάθνξα
κεηαβαηηθά ζηάδηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ έλα άηνκν δελ έρεη
πξνζαλαηνιηζηεί θαηάιιεια, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ράζεη ή λα κε βξεη πνηέ ηελ
δηάζεζε γηα ζπλέρηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο κέζσ επηκφξθσζεο θαη
θαηάξηηζεο. Μηα άιιε πεξίπησζε, είλαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πξφγξακκα
θαηάξηηζεο, νη νπνίνη δελ νινθιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο είηε ιφγσ πξνζσπηθψλ
ή νηθνγελεηαθψλ δπζθνιηψλ είηε ιφγσ ηεο δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ ή ηεο ειιηπνχο
πιεξνθφξεζήο ηνπο (Καξαιήο, 2013). Γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε
ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ελεκέξσζε θαη ζηήξημε ηνπ αηφκνπ,
δηακέζνπ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο.
ε εξεπλεηηθέο κειέηεο ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο ζπλδέεηαη κε έλλνηεο
κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ

φπσο: θηψρεηα -

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, εξγαζία - αλεξγία - απαζρφιεζε, θνηλσληθή δηθαηνζχλε ηζφηεηα επθαηξηψλ, εθπαίδεπζε - θαηάξηηζε, θνηλσληθή πνιηηηθή - θξάηνο πξφλνηαο
(Καζζσηάθεο, 2004). Οπζηαζηηθά, ν ξφινο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εληνπίδεηαη ζηελ
ζηήξημε ηνπ αλέξγνπ γηα επαλέληαμε ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ πεξαηηέξσ
ζηήξημε ηνπ γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο κπνξεί λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά ρξήζηκνο, κε ελεξγέο πνιηηηθέο
ελζσκάησζεο θαη ζπλαθφινπζεο πξαθηηθέο θαηάξηηζεο ψζηε λα θαιχπηεη φιεο ηηο
θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο: πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο φζν θαη
θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο, δηεπθνιχλνληαο ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή
αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή είλαη κία δηαδηθαζία πνπ «βνεζά ζην λα

5

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, «Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ: Αχγνπζηνο 2017», αλαθηεκέλν
15/09/2017 απφ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/
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θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, λα θαηαιάβνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη δίλεη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε γηα
λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο αιιαγέο, λα αλαθαιχςνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη λέεο
πξννπηηθέο γηα ηε δσή ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηελ εξγαζία ηνπο» (McLeod,
2005: 27-31).
Με ηελ ζεηξά ηεο, ε έξεπλα ηνπ Willis (1977), ζέηεη κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε: ν
ιφγνο πνπ ηα παηδηά κεζαίσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ αζθνχλ επαγγέικαηα κεζαίσλ
θαη αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, είλαη γηαηί νη άιινη ηνπο ην επηηξέπνπλ, ελψ ν
ιφγνο πνπ ηα παηδηά εξγαηηθψλ νηθνγελεηψλ αζθνχλ επαγγέικαηα εξγαηηθήο ηάμεο
είλαη γηαηί νη ίδηνη ην επηηξέπνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ο Willis (1977), νπζηαζηηθά, ηνλίδεη
φηη ηφζν ν ηξφπνο πνπ κηα θνηλσλία σο ζχλνιν βιέπεη ηα άηνκα βάζεη ηεο θνηλσληθήο
ηνπο ζέζεο, φζν θαη ν ηξφπνο πνπ ηα ίδηα ηα άηνκα βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο βάζεη ηεο
θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ
πξνηχπσλ επαγγεικαηηθήο δσήο. Αλ φλησο ηα θνηλσληθά πξφηππα έρνπλ ηέηνηα ηζρχ ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε- ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ αηφκσλ, ηφηε ε ζπκβνπιεπηηθή
θαη νη επθαηξίεο πνπ απηή παξέρεη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ επαγγεικαηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αηφκσλ. Αξθεί βέβαηα λα κελ κεηαηξέπνληαη ζε δηαδηθαζίεο
ηαμηθήο επηβεβαίσζεο ηεο ζέζεο εθπαηδεπνκέλσλ θαη εξγαδνκέλσλ, ή ζε πξαθηηθέο
απνδνρήο ηεο θνηλσληθήο ηνπο κνίξαο (Μαπξνγηψξγνο, 1999β). Δμάιινπ, νη θχξηνη
ιφγνη πνπ πνιινί ελήιηθεο εθηφο απφ άλεξγνη είλαη θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη, είλαη
θνηλσληθνί θαη φρη πξνζσπηθνί.
Με βάζε ηελ έξεπλα απηή, θαίλεηαη φηη ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ν επαγγεικαηηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ πνιηηηθέο δηα βίνπ παξέκβαζεο, πνπ
ζηφρν έρνπλ ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη εκπνδίσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα κε πξνλνκηνχρα άηνκα. Οη ζχκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο νθείινπλ
θαηά

πξνηεξαηφηεηα

λα

πξνσζνχλ

ηελ

εζσηεξηθή

θηλεηξνδφηεζε

ζηνπο

ζπκβνπιεπφκελνπο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Herzberg (1959) θαη ηελ ζεσξία
ππνθίλεζεο, ζηα θίλεηξα ή αιιηψο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ε
επηηπρία, ε αλαγλψξηζε, εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο, ε
ππεπζπλφηεηα θαη ε εμέιημε (Herzberg et al., 1959).
Ζ πνξεία ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ ζηαδηνδξνκία είλαη εμειηθηηθή θαη πεξλά
απφ δηάθνξα ζηάδηα πνπ ην θαζέλα έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δηθά ηνπ
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αλαπηπμηαθά θαζήθνληα ηφζν γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δηδηθφηεξα,
ζπκθψλα κε ηνλ Greenhaus (1987) ηα εμειηθηηθά απηά ζηάδηα είλαη ηα αθφινπζα:
α) Ζ είζνδνο ζην επάγγεικα (18-25 εηψλ): θαηά ην ζηάδην απηφ ην άηνκν θάλεη
ηηο πξψηεο δηεξεπλεηηθέο θηλήζεηο γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη νη νξγαληζκνί
θαινχληαη λα πξνβνχλ ζε επηινγή, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο, ησλ ππνςήθησλ πνπ ζα
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ.
β) Πξψηκε ζηαδηνδξνκία (25-40 εηψλ): ην ζηάδην απηφ θαιχπηεη δπν
ππνπεξηφδνπο: ηελ πεξίνδν ηεο θαζηέξσζεο (establishment) θαη ηελ πεξίνδν ηεο
επίηεπμεο (achievement). ηελ πξψηε πεξίνδν ην άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ αλαζθάιεηα
θαη εμαξηήζεηο θαη θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, λα κάζεη
φζα πεξηζζφηεξα γηα ηνλ ίδην, γηα ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ξφιν θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ. Απφ
ηελ άιιε, ν νξγαληζκφο αλαζέηεη ζηνλ εξγαδφκελν ππεπζπλφηεηεο θαη θαζήθνληα,
κεξηκλά γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηνλ ππνβνεζά ζηελ
απφθηεζε εκπεηξίαο. ηε δεχηεξε πεξίνδν, ηελ πεξίνδν ηεο επίηεπμεο, ην άηνκν
δείρλεη πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε, απνζαθελίδεη ηα εξγαζηαθά ηνπ ελδηαθέξνληαη θη
αμίεο θαη θαηαξηίδεη ζρέδηα γηα ηελ παξαπέξα ζηαδηνδξνκία ηνπ κε ηελ ζπκβνιή ηνπ
νξγαληζκνχ.
γ) Μέζε ζηαδηνδξνκία (40-55 εηψλ): ζην ζηάδην απηφ νη εξγαδφκελνη ζπλήζσο
απφ ηε κηα αληηκεησπίδνπλ κηα θαηάζηαζε απαξραίσζεο (obsolescence), δεδνκέλνπ
φηη δπζθνιεχνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο λέεο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη λα πηνζεηήζνπλ λέεο ζχγρξνλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
(θαηλφκελν απαξραίσζεο) θαη απφ ηελ άιιε βηψλνπλ ζηαζηκφηεηα θαζψο ε αλνδηθή
πνξεία ζηελ ηεξαξρία πεξηνξίδεηαη θαη εμαληιείηαη (θαηλφκελν νξνπεδίνπ). ην ζηάδην
απηφ ηφζν ην άηνκν φζν θαη ν νξγαληζκφο θαινχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνθπγή
αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ κέζσ ηεο ζπλερνχο παξνρήο
επθαηξηψλ γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε.
δ) Ύζηεξε ζηαδηνδξνκία (55-60 εηψλ): ζην ζηάδην απηφ νη εξγαδφκελνη
βηψλνπλ ηα αληίζηνηρα δεηήκαηα πνπ βηψλνπλ θαη ζην ζηάδην ηεο κέζεο
ζηαδηνδξνκίαο θαη παξάιιεια ακθηζβεηνχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνπο
λενεηζεξρνκέλνπο εξγαδνκέλνπο. Οη νξγαληζκνί θαινχληαη λα πξνιακβάλνπλ ηα ελ
ιφγσ θαηλφκελα θαη λα εθαξκφδνπλ επέιηθηα πξνγξάκκαηα γηα ηε ζηαδηαθή
απφζπξζε ησλ εξγαδφκελσλ (Κάληαο & Υαληδή, 1991).
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ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αληηθείκελν εκπεηξηθήο κειέηεο είλαη ηα
δχν πξψηα ζηάδηα, ηεο εηζφδνπ ζην επάγγεικα θαη ηεο πξψηκεο ζηαδηνδξνκίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ε πεξίνδνο ηεο θαζηέξσζεο (establishment), θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ ζπκκεηέρνληεο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο 25-29 εηψλ,
πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο.
1.1 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη πσο ηα άηνκα ζε θάζε εμειηθηηθφ ζηάδην ηεο
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο πξέπεη λα είλαη ελεξγά θαη λα επελδχνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
αλάπηπμε θαη ηαπηφρξνλα, νη νξγαληζκνί λα ππνβνεζνχλ απηή ηελ πξνζπάζεηα
αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ζηαδηνδξνκίαο κέζα απφ
πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηε ζηαδηνδξνκία. Ηδηαίηεξα, φζνη βξίζθνληαη
απνθιεηζκέλνη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη βηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο καθξνρξφληαο
αλεξγίαο.
Δμαηηίαο ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαη εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα,
πνιινί ελ δπλάκεη εξγαδφκελνη βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζην πξψην ζηάδην
ζηαδηνδξνκίαο, ελψ κε βάζε ηα ειηθηαθά θαη κνξθσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα
έπξεπε λα βξίζθνληαη ζην δεχηεξν ή θαη ην ηξίην ζηάδην. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρηεί ε ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο
γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ άηνκνπ.
Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζε γεληθφηεξν πιαίζην:
α) λα πξαγκαηνπνηήζεη κία θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο ζε ζεσξεηηθφ θαη
εξεπλεηηθφ επίπεδν,
β) λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλέξγσλ θαηαξηηδφκελσλ ζε
πξφγξακκα voucher σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο
θαη
γ) λα παξνπζηάζεη ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ
Διιάδα ζρεηηθά κε ηελ πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαζψο θαη λα
εμεηάζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο σο ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο
απαζρφιεζεο.
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη:
α) πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηελ πξνζσπηθή
θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ;
β) ζε πνην βαζκφ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη άλεξγνη θαηαξηηδφκελνη ζε
πξφγξακκα voucher σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο;
γ) πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο;
δ) πνηεο είλαη νη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ζηήξημε ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε;
ε) κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο σο ελεξγεηηθή
πνιηηηθή απαζρφιεζεο;
1.2 Γνκή ηεο εξγαζίαο
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε (5) θεθάιαηα.
ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ ηελ εξγαζία.
θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, είλαη αθελφο λα αλαδεηρηνχλ νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο, φπσο απηέο αλαδχνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, θαη αθεηέξνπ λα
παξνπζηαζηνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ε ζηνρνζεζία ηεο.
ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε εθπαίδεπζε
ελειίθσλ. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
καζαίλνπλ νη ελήιηθεο (ζεσξία αδξαγσγηθήο) θαη ηελ ζεκαζία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο
κάζεζεο ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ ελήιηθα καζεηεπφκελνπ.
Σν

ηξίην

θεθάιαην

απνζθνπεί

ζηελ

παξνπζίαζε

ηεο

έλλνηαο

ηεο

ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαζψο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζπκβνχινπ ζηελ αλάπηπμε
θαη ζηελ ζηήξημε ηνπ ελήιηθα. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ
εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ νη
απνθάζεηο ηνπ γηα ηελ κεηέπεηηα ζηαδηνδξνκία. Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηφ,
παξνπζηάδνληαη νη αλάγθεο ηνπ ελήιηθα καζεηεπφκελνπ ζε θαηξφ νηθνλνκηθήο θξίζεο
θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηεο
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ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, φπσο πξαγκαηψλεηαη θαη κέζα απφ ην έξγν ησλ
θνξέσλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ Διιάδα, ζηελ πξνζσπηθή θαη
επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ.
ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο,
φπσο απηέο εληνπίζηεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθία. ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο απηνχ ηνπ
θεθαιαίνπ, θαίλεηαη πσο φζα αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα εληνπίδνληαη
ζηνλ ιφγν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο λα γίλεηαη
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο επηηπρεκέλεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
Σν πέκπην θεθάιαην απνηειείηαη απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.

Σέινο, αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζθνπφ έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ ηα
επξήκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο.
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Κεθάιαην 2ν
Γηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε ελειίθσλ

Πεγή: HoTEL:Holistic Approach to Technology Enhacned Learning.

2.1. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ όξσλ δηα βίνπ κάζεζε θαη δηα βίνπ
εθπαίδεπζε
Γηαλχνληαο ηνλ 21ν αηψλα, ε εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο βξίζθεηαη ζε κία
επηηαρπλφκελε πνξεία κεηαζρεκαηηζκνχ, πξνζπαζψληαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ζπλερείο θαη ξαγδαίεο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζην πιαίζην ηνπ
παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο. Βξηζθφκαζηε
ζηελ επνρή φπνπ ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ελ δπλάκεη πόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα
ηελ αηνκηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε θάζε πνιίηε θαη απαξαίηεην
ζηνηρείν γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ζε έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη κε εθξεθηηθνχο ξπζκνχο
(Πεηξνπνχινπ θ.ά., 2015:14). Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία
ιεηηνπξγεί σο κνριφο πξναγσγήο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ε νπνία
θαηέρεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηε ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία θαη παξάγεη γλψζεηο,
αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θαη δηακνξθψλεη αμίεο, φπσο ε εζηθή, ε
εηιηθξίλεηα, ε αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ε αθνζίσζε, ε ππεπζπλφηεηα θαη ν
επαγγεικαηηζκφο. πκθσλά κε ηνλ Durkheim (1956), (φπσο αλαθέξεηαη ζην
Blackledge & Hunt, 2004:19) «εθπαίδεπζε είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη γεληέο ησλ
ελειίθσλ ζηηο γεληέο πνπ δελ είλαη αθφκε ψξηκεο γηα ηελ θνηλσληθή δσή. Αληηθείκελφ
ηεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη ζηνλ καζεηή έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ
θπζηθψλ, λνεηηθψλ θαη εζηθψλ ηδηνηήησλ, πνπ απαηηνχλ απ’ απηφλ ηφζν ε πνιηηηθή
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θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, φζν θαη ην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν εηδηθφηεξα
πξννξίδεηαη». Ο φξνο δηά βίνπ εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο
εθπαίδεπζεο (ηππηθή, κε-ηππηθή θαη άηππε) ηαπηφρξνλα φκσο παξαπέκπεη θαη ζε «κηα
θηινζνθηθή έλλνηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζαλ κηα
καθξνρξφληα δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη θαηά ηε γέλλεζε θαη δηαξθεί θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο» (CEDEFOP, 1996). «Ζ δηά βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε, δειψλεη
έλα ρσξίο φξηα ζρήκα πνπ απνβιέπεη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ππάξρνληνο
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε δελ πεξηνξίδνληαη ζηε
ζρνιηθή θνίηεζε, πξέπεη λα επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, λα
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δεμηφηεηεο θαη φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο γλψζεο, λα
ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα δπλαηά κέζα θαη λα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο
αλζξψπνπο γηα πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο θαη νη
ζρεηηθέο κε ηε κάζεζε δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά, νη λένη άλζξσπνη θαη νη
ελήιηθνη φισλ ησλ ειηθηψλ εκπιέθνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε
κνξθή, πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ζχλνιν» (UNESCO, 1976). ηελ εθθίλεζε ησλ
ζπιινγηζκψλ ηνπ Jarvis (1994) βξίζθεηαη ε ζέζε φηη ε αλάγθε γηα κάζεζε απνηειεί
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο. Οη άλζξσπνη δελ είλαη απινί
απνδέθηεο ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Δίλαη δξψληα ππνθείκελα, πνπ βξίζθνληαη ζε
ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε
ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Έρνπλ ινηπφλ αλάγθε λα θαηαλννχλ ηηο δηεξγαζίεο πνπ
δηακνξθψλνληαη, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμειίζζνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη
δεκηνπξγηθά ζηε ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα. πλεπψο ε δηεξγαζία ηεο
κάζεζεο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο, είλαη απαξαίηεην
ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ
θνηλσλία (Jarvis, 2004 ζην Κφθθνο, 2005:79). Τπάξρεη έλα αίηεκα θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο πνπ εθθξάδεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα δηαζθαιίζεη ίζεο
δπλαηφηεηεο παηδείαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο, δειαδή έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα
πξφλνηαο σο πξνο ηελ παηδεία (Πακπνχθεο, 2007).
Ο φξνο «δηα βίνπ εθπαίδεπζε» παξαπέκπεη ζε νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ. Ζ

εθπαίδεπζε ελειίθσλ απνηειεί έλα εθηεηακέλν πεδίν ζεσξεηηθήο αλαδήηεζεο θαη
πξαθηηθήο εθαξκνγήο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε κάζεζε
ελειίθσλ. Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζεσξείηαη φηη εληάζζεηαη ζηνλ φξν «δηα
βίνπ κάζεζε» θαη «δηα βίνπ εθπαίδεπζε» - σο έλα ππνζχλνιφ ηνπο. Δίλαη πνιχ
επξχηεξνο απφ ηνλ φξν «εθπαίδεπζε» θαη ππνδειψλεη ηνλ απεξηφξηζην θαη αέλαν
ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο, πνπ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο δσήο θαη πεξηιακβάλεη φιεο
αλεμαηξέησο ηηο κνξθέο κάζεζεο, ηφζν εθείλεο πνπ παξέρνληαη απφ θάζε είδνπο
εθπαηδεπηηθνχο θνξείο φζν θαη φιεο ηηο κνξθέο άηππεο κάζεζεο (Sutton, 1994:3416,
Kogan, 2000, φπσο αλαθέξεηαη ζην Κφθθνο, 2007). Ο φξνο «δηα βίνπ κάζεζε»
επηθξαηεί ζήκεξα δηεζλψο γηα ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο:
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➢

Πξψηνλ, αληαλαθιά ηελ αλάγθε ζπλερνχο απφθηεζεο θαη

αλαλέσζεο γλψζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο.
➢
κάζεζεο,

Γεχηεξνλ, πνιιαπιαζηάδνληαη
πνπ

αληηθαζηζηνχλ

εθείλεο

νινέλα νη επέιηθηεο κνξθέο

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη

ζηνπο

παξαδνζηαθνχο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Πιεζαίλνπλ, ινηπφλ, ηα άηνκα
πνπ ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο αηνκηθά ζην δηθφ ηνπο ρψξν, ρξφλν θαη
ξπζκφ, παξαθνινπζψληαο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, κεξηθήο ή
πεξηνδηθήο θνίηεζεο, απηνκφξθσζεο θ.ά. (Jarvis, 2004:56-229, ζην Κφθθνο,
2007).
➢

Σξίηνλ, είλαη φηη ηα θξάηε, κέζα ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο

νμχηαηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηάζεο κείσζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ,
ρξεκαηνδνηνχλ νινέλα ιηγφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο θαη κε απηφ ηνλ
ηξφπν δείρλνπλ φηη ηα άηνκα πξέπεη πιένλ λα θξνληίζνπλ ηα ίδηα γηα ηε
ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζή ηνπο (Griffin, 2004, Kallen, 1997, ζην Κφθθνο,
2007).
πλεπψο, ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζήκεξα ζηνλ φξν «δηά βίνπ κάζεζε» απφ ηηο
θπβεξλήζεηο θαη ηνπο κεγάινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (Δπξσπατθή Έλσζε, ΟΟΑ
θ.ά.) ππνδειψλεη νξηζκέλεο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο επηινγέο: ζεσξείηαη φηη ηα
άηνκα πξέπεη λα αλαιάβνπλ λα θαηαζηξψλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζρέδηα κάζεζεο,
ελψ ηα θξάηε πεξηνξίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ή,
ελδερνκέλσο, ζηε δηακφξθσζε θηλήηξσλ (Κφθθνο, 2005).
Ο Maslow ππνζηεξίδεη πσο ε θηλεηξνδφηεζε γηα δξάζε απμάλεηαη φζν πην
αλεθπιήξσηε θαη αληθαλνπνίεηε είλαη κία αλάγθε θαη πσο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε
ζπκπεξηθνξά, ελψ αληηζέησο κία θνξεζκέλε αλάγθε δελ είλαη ππνθηλεηηθφο παξάγσλ
θαη παξνπζίαζε κία ζεσξία ζηελ νπνία νκαδνπνηεί θαη ηεξαξρεί ηηο αλάγθεο ηνπ
αλζξψπνπ απφ ηηο θαηψηεξεο θαη βαζηθέο πξνο ηηο αλψηεξεο. Ζ θαηάηαμε ησλ αλαγθψλ
είλαη: αλάγθεο θπζηνινγηθέο, αλάγθεο αζθάιεηαο, αλάγθεο θνηλσληθέο, αλάγθεο
απηνεθηίκεζεο θαη αλάγθεο απηνεθπιήξσζεο ή απηνπξαγκάησζεο (Θενδσξάηνο,
1999:132-135).
Υαξαθηεξηζηηθά, φπσο επηζεκαίλεη ν Βεξγίδεο (2000:140) ε επίζεκε ζέζε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην έηνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε δηά βίνπ κάζεζε (1996) ήηαλ ε
αθφινπζε: «Ζ δηά βίνπ κάζεζε […] είλαη πεξηζζφηεξν κηα πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη
ζηηο επθαηξίεο θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο ηνπ αηφκνπ, αλαγλσξίδνληαο φηη απηέο νη
επθαηξίεο θαη δηαδηθαζίεο ηξνθνδνηνχληαη απφ πνιινχο θνηλσληθνχο ζεζκνχο,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φρη κφλν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ
θαηάξηηζεο, αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο».
Δίλαη θαλεξφ φηη ε κάζεζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ε κάζεζε
είλαη ην απνηέιεζκα ην νπνίν επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο σο δηαδηθαζίαο.
Παξφια απηά πξνθαιείηαη κεγάιε ζχγρπζε φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «δηα βίνπ
κάζεζε»

γηα

πξνγξάκκαηα

νξγαλσκέλεο

κάζεζεο

πνπ

πινπνηνχληαη

απφ

ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη έρνπλ επνκέλσο ζαθή εθπαηδεπηηθφ θαη φρη
γεληθά καζεζηαθφ ραξαθηήξα. Ζ κάζεζε απνηειεί κηα ζαθψο επξχηεξε δηαδηθαζία ε
νπνία ελδερνκέλσο κπνξεί λα επηηπγράλεηαη πέξα αθφκα θαη έμσ απφ νξγαλσκέλεο
εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο . Καζψο ε δηα βίνπ κάζεζε, αθνξά ζε ελήιηθεο είλαη θαλεξφ
φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ αξρψλ ηεο είλαη
απαξαίηεηε ε κειέηε ησλ αξρψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ6.

2.2 Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ε έλλνηα ηεο ελειηθηόηεηαο
Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έρνπλ νξηζκέλεο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, δηαθνξεηηθήο
θχζεο απφ ηνπο ππφινηπνπο, κε ζπλέπεηα λα έρνπλ θαη εηδηθέο απαηηήζεηο απφ έλα
ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Ζ ςπρνινγία ησλ ελειίθσλ, νη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, νη
εκπεηξίεο θαη ε ζπζζσξεπκέλε γλψζε απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο
βίν, ζπγθξνηνχλ έλα ηζρπξφ πιέγκα αληηζηάζεσλ πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
κεηαηξέπεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζε ζπγθξνπζηαθή θαη αξλεηηθή εκπεηξία.
Παξφια απηά, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θεξδίδεη έδαθνο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αθνχ
ζηαδηαθά εδξαηψλεηαη, ε θνπιηνχξα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο7.
Μία έλλνηα πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη απηή ηεο
ελειηθηφηεηαο, θαη ζπλαθφινπζα ηνπ «ελήιηθα». Αξρηθά, ε έλλνηα ηεο ελειηθηφηεηαο
αλαθέξνληαλ ζηελ ειηθηαθή πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηεο ελειηθίσζεο ηνπ αηφκνπ
(Merriam et al., 2007). Οη ζχγρξνλεο, σζηφζν, αληηιήςεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο
6

ΚΔΚ/ΓΔΔ, «Δηήζηα έθζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε-2015», αλαθηεκέλν 20/01/2018 απφ:
http://www.kanep-gsee.gr/content/etisia-ekthesi-gia-tin-ekpaideysi-2015
7

ΚΔΚ/ΓΔΔ, «Δηήζηα έθζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε-2015», αλαθηεκέλν 20/01/2018 απφ:
http://www.kanep-gsee.gr/content/etisia-ekthesi-gia-tin-ekpaideysi-2015
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ελειηθηφηεηαο, ηε ζπζρεηίδνπλ ιηγφηεξν κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ θαη πεξηζζφηεξν κε
ηελ παξνπζία θνηλσληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ελψ παξάιιεια ηεο πξνζδίδνπλ
ραξαθηεξηζηηθά αηνκηθήο δέζκεπζεο θαη επζχλεο (Rogers, 1999). «Ζ ελειηθηφηεηα
απνθηάηαη φηαλ ην άηνκν αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο άιινπο σο θνηλσληθά ψξηκν θαη
ηαπηφρξνλα ζεσξεί φηη έρεη θαηαθηήζεη απηφ ην επίπεδν» ( Jarvis,1983:58). Με άιια
ιφγηα: «Ζ ελειηθηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ηξφπνο χπαξμεο πνπ δίλεη θχξνο
θαη δηθαηψκαηα ζηα άηνκα ελψ ηαπηφρξνλα ηα επηθνξηίδεη κε θαζήθνληα θαη
επζχλεο»(Tight,1996:14).
χκθσλα κε ην έξγν ηνπ πξσηνπφξνπ ζεσξεηηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο ελήιηθσλ
Malcolm Knowles (2005), ππάξρεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
πνπ αθνινπζείηαη ζε έλαλ ελήιηθα απφ φηη ζε έλα παηδί, θαη γηα λα ηνλίζεη ηελ
δηάθξηζε απηή εηζήγαγε ηνλ φξν «αλδξαγσγηθή» ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ειιεληθέο ιέμεηο
«άλδξαο» θαη «αγσγή» ζε αληίζεζε απφ ηνλ φξν «παηδαγσγηθή», ε νπνία πξνέξρεηαη
απφ ηηο ιέμεηο «παηδί» θαη «αγσγή». Ζ ζεσξία ηεο αλδξαγσγηθήο είλαη κηα
αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Θεκειηψζεθε απφ ηνλ E.
Lindeman (1926), φκσο ν Malcolm Knowles (1998) είλαη εθείλνο πνπ ηελ
επεμεξγάζηεθε πεξηζζφηεξν θαη νη απφςεηο ηνπ ζπδεηήζεθαλ επξχηαηα απφ ηα ηέιε
ηεο δεθαεηίαο 1960 έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990. Ζ αλδξαγσγηθή θηινδνμεί λα
απνηειέζεη κηα ζεσξία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, ε νπνία νδεγεί ζε
ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο. Σν φλνκά ηεο ππνδειψλεη ην κέιεκα ησλ
εκπλεπζηψλ ηεο λα ππνγξακκίζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο ησλ
ελειίθσλ, ζπγθξηηηθά κε ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ αλειίθσλ.
Ζ αλδξαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζχκθσλα κε ηνλ
Knowles (1998), πξέπεη λα πηνζεηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή ελειίθσλ γηα πην
απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Ζ αλδξαγσγηθή πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κία δέζκε
παξαδνρψλ (Παπαζηακάηεο, 2011):
1.

Οη ελήιηθνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα γλσξίδνπλ ηνπο ιφγνπο

γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα κάζνπλ θάηη.
2.

Οη ελήιηθνη επηζπκνχλ λα ελεξγνχλ σο αλεμάξηεηα

απηνθαηεπζπλφκελα άηνκα, αλ θη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ίζσο
αηζζάλνληαη

εμαξηεκέλνη

απφ

ηνλ

εθπαηδεπηή.

Πάλησο

ζηηο

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε απηναληίιεςε ησλ ελειίθσλ έρεη ηελ ηάζε
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λα απνδεζκεπηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ψζηε λα κπνξνχλ νη ίδηνη λα
θαηεπζχλνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.
Οη ελήιηθνη θέξλνπλ ζηε δηδαθηηθή πεξίζηαζε έλα

3.

απφζεκα πξνγελέζηεξσλ εκπεηξηψλ, νη νπνίεο ηνπο βνεζνχλ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε θαηάθηεζε ηεο κάζεζεο. Οη εκπεηξίεο βνεζνχλ
ηνπο ελήιηθεο λα απνθηήζνπλ απηναληίιεςε θαη απηνεθηίκεζε θαη λα
πξνζδηνξίζνπλ ηελ δηθή ηνπο ηαπηφηεηα.
Οη ελήιηθνη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο

4.

αλάγθεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη
ζπάληα κειεηνχλ θάηη, επεηδή ηνπο ην είπε θάπνηνο φηη πξέπεη λα ην
κάζνπλ, δηφηη ζα ηνπο ρξεηαζηεί ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο. πλεπψο ηα
πξνγξάκκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα
νξγαλψλνληαη βάζεη ηεο πξαθηηθήο ηνπο ρξεζηκφηεηαο θαη ζχκθσλα κε
ηηο αλάγθεο ησλ ελήιηθσλ καζεηψλ.
Οη ελήιηθνη καζεηέο παξαθηλνχληαη λα πξνζεγγίδνπλ

5.

νξηζκέλα ζέκαηα επεηδή ελδηαθέξνληαη γη’ απηά ή ηνπο είλαη ρξήζηκα
ζηε δσή. πλεπψο απηά πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθνη βαζίδνληαη ζηηο
εκπεηξίεο ηνπο θαη ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο δσήο θαη φρη δηφηη
απνηεινχλ γλψζεηο ελφο επηζηεκνληθνχ ή ζρνιηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη
ελήιηθνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απφθηεζε πξαγκαηηθψλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ, ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή
θαη γη’ απηφ

ηνπο ελδηαθέξεη ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο.

Παξαθηλνχληαη απφ παξάγνληεο ηνπ άκεζνπ θνηλσληθνχ ηνπο
πεξηβάιινληνο.
Οη αηνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ζηηο

6.

γλψζεηο, ζηα καζεζηαθά ζηηι θαη ζηηο ηθαλφηεηεο δηεπξχλνληαη κε ηελ
ειηθία,

κε

απνηέιεζκα

νη

κεγαιχηεξνη

εθπαηδεπφκελνη

λα

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο απφ φ,ηη νη κηθξφηεξνη.
χκθσλα κε ηνλ Knowles (2005) ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί νξηζκνί ηνπ
ελήιηθα, κε πξψην ηνλ βηνινγηθφ νξηζκφ, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηελ ειηθία θαηά ηελ
νπνία ην άηνκν είλαη ηθαλφ λα αλαπαξαρζεί. Αθνινπζεί ν λνκηθφο νξηζκφο, ν νπνίνο
πξνζδηνξίδεη ηελ ειηθία, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηελ
θεδεκνλία ησλ γνλέσλ ηνπ θαη δηθαηνχηαη λα ςεθίδεη, λα παληξεχεηαη ρσξίο
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ζπγθαηάζεζε, θ.η.ι. ηελ ζπλέρεηα ν θνηλσληθφο νξηζκφο θαζνξίδεη ηελ ειηθία θαηά
ηελ νπνία ην άηνκν είλαη ηθαλφ λα αλαιακβάλεη ξφινπο ελήιηθα, φπσο ηνπ
εξγαδφκελνπ, ηνπ ζπδχγνπ, ηνπ παηέξα, θ.η.ι. Σέινο, ν ςπρνινγηθφο νξηζκφο
θαζνξίδεη ηελ ειηθία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν έρεη θζάζεη ζην επίπεδν λα ληψζεη ηθαλφ
λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ ζπλάκα.
Δπνκέλσο, ε ελειηθίσζε επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά θαη δηαθνξεηηθά γηα ηνλ
θαζέλα θαη ε δηαδηθαζία απηή ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απφ ην ζχκβνπιν. Καηά
ζπλέπεηα, ν ζχκβνπινο δελ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε βηνινγηθή ή λνκηθή
ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ, αιιά εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ θνηλσληθή θαη
ςπρνινγηθή ηνπ ειηθία. Ζ δηαδηθαζία σο πξνο ηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή
ελειηθίσζε, φπσο ηελ πεξηγξάθεη ν Knowles (2005), πξνζηδηάδεη κε ηελ αλαπηπμηαθή
ζεσξία ηνπ Super (1955), ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ «επαγγεικαηηθή αλάπηπμε» ηνπ
αλζξψπνπ, ηελ δε θνηλσληθή «ελειηθίσζε» αληίζηνηρα, ηελ ραξαθηεξίδεη σο
«επαγγεικαηηθή σξίκαλζε» (Super,1955 ζην Καζζσηάθεο, 2002).

2.3 Ζ ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
Ζ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία εθθηλά ιαµβάλνληαο ππφςε µε πξνζνρή απηά πνπ νη
ζπµµεηέρνληεο επηζπµνχλ θαη πξνζδνθνχλ λα µάζνπλ. Ωζηφζν, νη εθπαηδεπηέο
ρξεηάδεηαη λα μεπεξλνχλ απηφλ ηνλ άµεζν ζηφρν θαη λα βνεζνχλ ηνπο ζπµµεηέρνληεο
λα επεμεξγάδνληαη δεηήµαηα πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηηο αλάγθεο πνπ αξρηθά
δηαηππψλνπλ θαη πνπ πηζαλφλ αληαλαθινχλ ζηνλ πεξηνξηζµέλν νξίδνληα ηνπ
αληηιεπηηθνχ ηνπο ζχµπαληνο. Υξεηάδεηαη ινηπφλ νη ζπµµεηέρνληεο λα βνεζνχληαη λα
αληηιαµβάλνληαη θξηηηθά ηηο αηηίεο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ νη αλάγθεο ηνπο, ηηο
ξίδεο δειαδή ηεο θνζµναληίιεςήο ηνπο, πνπ είλαη πξντφληα ησλ πνιηηηζµηθψλ
επηξξνψλ πνπ έρνπλ εζσηεξηθεχζεη. ην µέηξν πνπ εμειίζζεηαη απηή ε δηεξγαζία,
πξνζεγγίδεηαη ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ: νη ζπµµεηέρνληεο
γίλνληαη ζηαδηαθά ηθαλνί λα ζθέθηνληαη θξηηηθά, λα απεμαξηψληαη απφ ηηο
δπζιεηηνπξγηθέο παξαδνρέο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θαη λα αλαιαµβάλνπλ δξάζε ζην
πξνζσπηθφ ή/θαη ζην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ επίπεδν ζχµθσλα µε ηηο µεηαζρεµαηηζµέλεο
αληηιήςεηο ηνπο (Κφθθνο, 2006)
Ζ ζεσξία ηεο «µεηαρεµαηίδνπζαο µάζεζεο» επηδηψθεη λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν
µε ηνλ νπνίν δνµείηαη ε ελήιηθε µάζεζε θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο δηεξγαζίεο ζχµθσλα
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µε ηηο νπνίεο µπνξνχλ λα µεηαζρεµαηίδνληαη ηα πιαίζηα αλαθνξάο µε βάζε ηα νπνία
αληηιαµβαλφµαζηε θαη εξµελεχνπµε ηηο εµπεηξίεο µαο” (Mezirow, 1991:13). Ζ ζεσξία
ηεο µεηαζρεµαηίδνπζαο µάζεζεο, πνπ έρεη θχξηνπο εθθξαζηέο ηνπο Mezirow θαη
Brookfield θαη απνηειεί ζήµεξα ηνλ βαζηθφ πφιν αλαθνξάο ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, έρεη σο ζεµέιηφ ηεο µηα ζέζε πνπ αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα
απηνχ ηνπ πεδίνπ: Οη ελήιηθνη, ράξε ζηελ ελ δπλάµεη ηθαλφηεηά ηνπο γηα θξηηηθφ
ζηνραζµφ, µπνξνχλ λα µαζαίλνπλ µε ηξφπν δηαθνξεηηθφ θαη πην νινθιεξσµέλν ζε
ζρέζε µε ηνπο αλειίθνπο. Όµσο, πξφθεηηαη απιψο γηα µηα δπλαηφηεηα, πνπ δελ
ζεµαίλεη φηη αλαγθαζηηθά φινη νη ελήιηθνη επηζπµνχλ ή µπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη
ζηε δηεξγαζία ηεο ζηνραζηηθήο µάζεζεο. (Κφθθνο, 2006)
Ο Mezirow (2000: 9-12, 22-29) πξνζδηνξίδεη ηα ζηάδηα πνπ πεξηιαµβάλεη ε
δηεξγαζία ηεο µεηαζρεµαηίδνπζαο µάζεζεο:
1.Πξνζδηνξηζµφο µηαο πξνβιεµαηηθήο θαηάζηαζεο.
2. Απην-δηεχξπλζε ησλ ζπλαηζζεµάησλ θφβνπ, ζπµνχ, ελνρήο, ληξνπήο θ.ά.,
πνπ απνξξένπλ.
3. Κξηηηθή εμέηαζε ησλ παξαδνρψλ πνπ ζπλδένληαη µε ηελ πξνβιεµαηηθή
θαηάζηαζε (µειεηψληαη επαγσγηθά φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, εµπεηξηθά
δεδνµέλα θαη επηρεηξήµαηα αλαθνξηθά µε ηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο θαη ηελ παξνχζα
ιεηηνπξγία ηεο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ πεξηέρεη
αμηνινγείηαη ε εγθπξφηεηα ησλ λέσλ πξνζεγγίζεσλ, γίλεηαη επαλαπξνζδηνξηζµφο ησλ
δπζιεηηνπξγηθψλ παξαδνρψλ, πξνζδνθηψλ, αμηψλ θαη ζπλαηζζεµάησλ πνπ ζπλδένληαη
µε απηέο· εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο εξκελείεο θαη ζηάζεηο.
4. Αλαγλσξίδεηαη φηη φια ηα µέιε ηεο νµάδαο ζπµθσλνχλ γηα λα ζπλερηζηεί ε
µεηαζρεµαηίδνπζα δηεξγαζία.
5. ∆ηεπξχλνληαη λέεο επηινγέο ξφισλ, ζρέζεσλ θαη ελεξγεηψλ
6. ∆ηαµνξθψλεηαη έλα ζρέδην δξάζεο.
7. Απνθηψληαη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθαξµνγή ησλ
λέσλ ζρεδίσλ.
8. ∆νθηµάδνληαη πεηξαµαηηθά νη λένη ξφινη.
9. Οηθνδνµνχληαη νη ηθαλφηεηεο θαη ε απηνπεπνίζεζε πνπ ζρεηίδνληαη µε ηνπο
λένπο ξφινπο (ζεµαληηθή είλαη ζην ζηάδην απηφ ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεµαηηθήο
λνεµνζχλεο).
10. Σα παξαπάλσ ελζσµαηψλνληαη ζηε δσή ησλ ζπµµεηερφλησλ ζχµθσλα µε
ηηο ζπλζήθεο πνπ ππαγνξεχεη ε λέα πξννπηηθή ηνπ θαζελφο.
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Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία λα ζπληειέζεη ζηνλ
θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, λα πεηξακαηηζηεί
πάλσ ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη λα
αλαιάβεη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα (Μαπξνγηψξγνο, 2009) σο ν θχξηνο εθαξκνζηήο
ηέηνησλ δξάζεσλ ζηελ ηάμε (Μάλεζεο, Καηζανχλνο & Σζεξεγθνχλε, 2006).
Γηαπηζηψλνπκε φηη µπνξεί ζηε ρψξα µαο λα µελ έρεη γίλεη αθφµα ζπζηεµαηηθή
εθαξµνγή ηεο µεηαζρεµαηίδνπζαο µάζεζεο, φµσο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έρνπλ
αλαπηπρζεί ζπλαθείο πξνβιεµαηηζµνί θαη εµπεηξίεο, ι.ρ. ζε θέληξα εθπαίδεπζεο ηεο
ιατθήο επηµφξθσζεο, ζε ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο, ζε ζρνιέο γνλέσλ, ζε
πξνγξάµµαηα

αληηµεηψπηζεο

ηνπ

θνηλσληθνχ

απνθιεηζµνχ,

ζε

ζεµηλάξηα

επηθνηλσλίαο θαη αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, πηζαλφλ ζε πξνγξάµµαηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο
θαηάξηηζεο θ.ά. Αλ απνηηκήζνπκε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο
επεμεξγαζηνχµε πεξαηηέξσ, ζα έρνπµε δηεπξχλεη ηε δπλαηφηεηα εθαξµνγήο ηεο
µεηαζρεµαηίδνπζαο µάζεζεο ζηε ρψξα µαο. (Κφθθνο, 2006).
2.4 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπόκελσλ
Πξσηεχνλ κέιεκα θαη θπξίαξρνο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζεκεξηλή
Κνηλσλία ηεο Μάζεζεο (Learning Society) απνηειεί φρη κφλν ε δηδαζθαιία ρξήζηκσλ
θαη απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά θπξίσο ε αλάπηπμε
θαη

ε

θαιιηέξγεηα

ηζρπξψλ

γλσζηηθψλ,

κεηαγλσζηηθψλ,

θνηλσληθψλ

θαη

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ (21ST Century Skills), πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε θάζε
εθπαηδεπφκελν λα γίλεη έλαο αλεμάξηεηα ζθεπηόκελνο θαη ελεξγόο πνιίηεο ηνπ 21νπ
αηώλα θαη πνπ ζα δεκηνπξγεί, ζα δηαρεηξίδεηαη θαη ζα αμηνινγεί ηε γλψζε
(Πεηξνπνχινπ θ.ά., 2015:14).
Πνιιέο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θαηαηάμνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζε
θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ. Οη Honey θαη Manfold
ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο εμήο παξαζηαηηθέο θξάζεηο, γηα λα δείμνπλ ηηο ηέζζεξηο
θαηεγνξίεο εθπαηδεπνκέλσλ πνπ δηέθξηλαλ: «Θα δνθηκάζσ ηα πάληα απφ κηα θνξά»
(πξψηε θαηεγνξία). «ηνράζνπ πξηλ δξάζεηο» (δεχηεξε). «Ζ ζπλερήο εθινγίθεπζε
είλαη ζθφπηκε» (ηξίηε). «Αλ θάηη δνθηκάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί, ηφηε είλαη εληάμεη»
(ηέηαξηε) (Σξάπεδα Θεκάησλ ΔΟΠΠΔΠ, 2014).
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη
δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο ζε 5
θαηεγνξίεο (Σξάπεδα Θεκάησλ ΔΟΠΠΔΠ, 2014):
1.

Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο.

2.

Έρνπλ επξχηεξν θαη δηαθνξεηηθφ θάζκα εκπεηξηψλ.

3.

Έρνπλ απνθξπζηαιιψζεη ηνπο πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο κάζεζήο

4.

Έρνπλ ηάζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή.

5.

Αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηε κάζεζε.

ηνπο.

Απηέο νη βαζηθέο παξαδνρέο ηεο αλδξαγσγηθήο νδεγνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ
Knowles (1970, 1975) ζε κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, πνπ κπνξνχλ λα
ζπλνςηζηνχλ σο εμήο (Κφθθνο, 2005):
Σν καζεζηαθφ

θιίκα

ζε

θάζε

πξφγξακκα

εθπαίδεπζεο

ελειίθσλ

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε δηδαζθφλησλ δηδαζθνκέλσλ, ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηελ επξχηεηα ηεο αλαδήηεζεο, ηελ
θηιηθφηεηα.
Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νηθνδνκείηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ νη ζπκκεηέρνληεο λα καζαίλνπλ φ,ηη ρξεηάδνληαη, λα
ζπλδένπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην θνηλσληθφ
ηνπο πιαίζην.
Οη εθπαηδεπφκελνη δελ θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ πξναπνθαζηζκέλεο
επηινγέο ησλ νξγαλσηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ (ζην ζρεδηαζκφ, ζηηο απνθάζεηο γηα ην ξπζκφ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηελ επηθέληξσζε ζε καζεζηαθά αληηθείκελα, ζηελ αμηνιφγεζε).
Ο εθπαηδεπηήο είλαη πεξηζζφηεξν έλαο ζπληνληζηήο ησλ ελεξγεηψλ, έλαο
θαηαιχηεο, κηα πεγή κάζεζεο πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζην κέηξν
πνπ επηζπκνχλ, παξά έλαο κεηαθνξέαο γλψζεσλ ή θαζνδεγεηήο.
Δπαθφινπζν είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ επηιέγνληαη είλαη εθείλεο
πνπ πξνάγνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηελ επξεηηθή πνξεία
πξνο ηε γλψζε, ηε ζπιινγηθφηεηα, ηε ζπκκεηνρή: ζπδεηήζεηο, πξνζνκνηψζεηο,
παηρλίδηα ξφισλ, νκαδηθέο εξγαζίεο, πξαθηηθέο εθαξκνγέο, εθπφλεζε ζπιινγηθψλ
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ζρεδίσλ δξάζεο, δηαζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, αμηνπνίεζε
ηεο εκπεηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κάζεζεο θ.ν.θ.
Ο Knowles έρεη πεξηγξάςεη αθνπιηζηηθά, ζε έλα απηνβηνγξαθηθφ θείκελν, πψο
άξρηζε ν ίδηνο φηαλ ήηαλ λένο θαζεγεηήο λα εθαξκφδεη απηέο ηηο κεζφδνπο,
εγθαηαιείπνληαο ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηνπ εηζεγεηή (Κφθθνο, 2005).

Κεθάιαην 3ν
πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο: Έλλνηα θαη πεξηερόκελν
3.1 Ζ έλλνηα ηεο θαξηέξαο θαη ηνπ επαγγέικαηνο
Ζ έλλνηα ηνπ επαγγέικαηνο δελ είλαη πνηέ ηφζν επίθαηξε φζν θαίλεηαη λα είλαη ζε
πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξφιν πνπ απφ ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα έρεη απνηειέζεη
επαλεηιεκκέλσο αληηθείκελν ελδειερνχο έξεπλαο, ηφηε ε έλλνηα ηνπ επαγγέικαηνο εμεηαδφηαλ
σο πξνο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε κνξθψλ θαη πξνηχπσλ εξγαζίαο πνπ ηείλνπλ λα αθαλίδνληαη ή
λα εκθαλίδνληαη εληφο κηα βηνκεραληθήο θαηεμνρήλ θνηλσλίαο. ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα έλα
πιήζνο εξεπλεηηθψλ κειεηψλ αλαδεηθλχνπλ ηε ςπρνινγηθή ζεκαζία ηνπ επαγγέικαηνο γηα ηελ
ηζνξξνπεκέλε δσή ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη γηα ηε ζπλνρή θαη ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλσλίαο εληφο
ηεο νπνίαο απηφ (ζπλ-)ππάξρεη (Rosso et al., 2010). Οη κειέηεο απηέο εζηηάδνπλ ζηε ςπρηθή
δηάζηαζε ηνπ “επαγγέικαηνο”: πψο, δειαδή, ην άηνκν-θνξέαο ελφο επαγγέικαηνο θαζηζηά ηνλ
εαπηφ ηνπ πξφζσπν θνηλσληθφ κε επζχλεο θαη δηθαηψκαηα, θαη πψο κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ, ην
θνηλσληθφ ζχλνιν επσθειείηαη. Ζ ζεκαζία ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ηέηνηα, ψζηε ζήκεξα
ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ζεξαπεπηηθή αγσγή (εξγαζηνζεξαπεία) γηα ςπρηθά αζζελείο (Bell et
al., 2001).

ηελ ειιεληθή γιψζζα “επάγγεικα” απφ ην ξήκα επαγγέιινκαη (= ππφζρνκαη)
είλαη ε ππφζρεζε πνπ δίλεη ην άηνκν ηφζν ζηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη ζηελ θνηλσλία,
αθνχ απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο ηεο, φηη ζα αζθήζεη ζπλεηδεηά ηελ εηδηθφηεηά ηνπ
πάλσ ζε κία εξγαζία (Σαηζηφπνπινο, 1990). χκθσλα κε ηελ δηεζλή εγθπθινπαίδεηα
ησλ Jarvis θαη Griffin (2003), ζηελ νπνία ζπκπεξηιήθζεθε ην θιαζζηθφ θείκελν ηνπ
Cyril Houle, ν νπνίνο απφ ην 1960 είρε πξνζδηνξίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί επάγγεικα (profession):α. Οη
δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο, β. Ζ θνηλσλία
αλαγλσξίδεη φηη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλαπνηεινχλ δηαθξηηφ επαγγεικαηηθφ
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πεδίν, γ. Οη απαζρνινχκελνη ζην επάγγεικα δηαζέηνπλ έλα εηδηθφ ζψκα γλψζεσλ θαη
ηθαλνηήησλ πνπ ζεσξείηαη πξνυπφζεζε γηα ηελ επαξθή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ
ηνπο (Κφθθνο, 2005:147). Σν επάγγεικα ζχκθσλα κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Nebraska
(www.unmc.edu), νξίδεηαη σο έλα επηηήδεπκα, ε άζθεζε ηνπ νπνίνπ επεξεάδεη άκεζα
ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη απαηηεί ηελ θαηνρή ελφο πνιχπινθνπ
ζπλδπαζκνχ γλψζεσλ θαη εηδηθψλ ηθαλνηήησλ, σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο ηππηθήο
εθπαίδεπζεο θαη πξαθηηθήο εκπεηξίαο (Κφθθνο, 2005:147-148).
Σν επάγγεικα δελ είλαη απιψο δαπάλε ελέξγεηαο. Δίλαη κηα ζπλεηδεηή πξάμε
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ ή δπλάκεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
νπνίαο ην ίδην ην άηνκν κεηαζρεκαηίδεηαη απφ θπζηθφ ζε θνηλσληθφ. Σν επάγγεικα
ινηπφλ ζπκβάιιεη ζηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ αλζξψπνπ αθνχ δίλεη πεξηερφκελν θαη
νπζία ζηνλ άλζξσπν κέζα απφ ηηο ηξείο ζθαίξεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο: ηελ πιηθή
(νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, αζθαιήο δηαβίσζε), ηελ πλεπκαηηθή (νξζνινγηθή ζηάζε
δσήο, δηεχξπλζε πλεχκαηνο) θαη ηελ εζηθή (απηνγλσζία, ηδαληθά). Γεληθφηεξα, ζε φιεο
ηηο γιψζζεο ην “επάγγεικα” εθθξάδεη ηελ αλαπαξάζηαζε θαη θαηαζθεπή πξάμεσλ θαη
γεγνλφησλ πνπ ζπκππθλψλνπλ παξειζφλ θαη παξφλ θαη ζηξέθνληαη πξνο ην κέιινλ.
ηε ζχγρξνλε επνρή, ε θίλεζε ηεο ηζηνξίαο νδήγεζε ζε άιιεο εκπεηξίεο
θνηλσληθήο δσήο επηηξέπνληαο έηζη κηα λέα κνξθή έξγνπ θαη εξγαζίαο, αλνηρηήο ζηνλ
ρψξν θαη κε δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν. Πιένλ, ε εξγαζία νξηδφκελε σο κηα
λνεκαηνδνηνχκελε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνυπνζέηεη δαπάλε ελέξγεηαο θαη έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ θάιπςε κηαο ρξεζηκφηεηαο (Brief & Nord, 1990), κεηαηξάπεθε ζε κηα
δηα βίνπ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ, ε νπνία έρεη
σο απνηέιεζκα λα θαζηζηά ηνλ ίδην σο έξγν δηαρξνληθά ρξήζηκν. Σφζν ν M. Castells
(1996, 1997, 1998) φζν θαη ν J. Rifkin (1995) ηνλίδνπλ ηηο αιιαγέο ζηηο κειινληηθέο
κνξθέο εξγαζίαο θαη παξέρνπλ κηα εξκελεπηηθή ηνπ παξφληνο πάλσ ζην νπνίν απηέο
νη κνξθέο ζα νηθνδνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, ν Castells (1998) πεξηγξάθεη ηξία
γεγνλφηα θαζνξηζηηθά γηα ηε κεηαβνιή ηνπ εξγαζηαθνχ κέιινληνο: 1) ηε ηερλνινγηθή
εμέιημε ησλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο, 2) ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη 3)
ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θηλεκάησλ φπσο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, ηνπ θεκηληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (Castells, 1998). χκθσλα κε
ηνλ Castells (1998), απηά ηα ηξία γεγνλφηα πξνκελχνπλ κηα λέα κνξθή θνηλσλίαο: ηελ
δηαδηθηπαθή (network society), έλα λέν κνληέιν νηθνλνκίαο: ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε
νηθνλνκία (global economy) θαη έλα λέν πνιηηηζκηθφ παξάδεηγκα: ηελ εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα (virtual reality) (Castells, 1998).
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Πιένλ, ην “επάγγεικα” πνπ σο έλλνηα είρε δηακνξθσζεί ζηα πξφηππα κηαο
βηνκεραληθήο θνηλσλίαο, ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε, θαζψο ε ίδηα ε θνηλσλία έρεη
αιιάμεη θαη ζπλερίδεη λα αιιάδεη νπζησδψο κε απνηέιεζκα ε δηάξθεηα θη ε
ρξεζηκφηεηα θάζε επαγγέικαηνο λα κελ είλαη δεδνκέλε. Μέζσ ηνπ επαγγέικαηνο ην
άηνκν δελ εμαζθαιίδεη ζπλέρεηα ζηε δσή ηνπ θη έκκεζα ε θνηλσλία δελ δηαζθαιίδεη
κέζσ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ εξγαζίαο ηε ζπλνρή ηεο. Ο Hans Gesel (2011), ζηελ
εξεπλεηηθή ηνπ κειέηε κε ηίηιν “The three-dimensional Evolution of Human Work:
Some Methodological Consequences for Social and Historical Research” εμεηάδεη εθ
λένπ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο κε βάζε 1) ηε ηερλνινγηθή
εμέιημε (εξγαιεία, κεραλέο, δηαδίθηπν, κέζα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο), 2) ηελ
θνηλσληθή εμέιημε (“παγθνζκηνπνηεκέλε” νξγάλσζε ησλ θνηλσληψλ κε άηνκα κε
δηαθνξεηηθέο εζληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο) θαη 3) ηελ θπβεξλεηηθή εμέιημε (ε
αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ θξαηηθψλ νηθνλνκηψλ ζε παγθφζκηεο αγνξέο). Αμίδεη επίζεο
λα ζεκεησζεί φηη ζηε ζχγρξνλε επνρή παξαηεξείηαη απφ ηελ κία αχμεζε ηνπ
πξνζδφθηκνπ δσήο θαη απφ ηελ άιιε απμεκέλε επηζπκία γηα κηα επηηπρεκέλε
επαγγεικαηηθή δσή (Hall, 2004). Δληφο απηήο ηεο ζπλερνχο κεηαβαιιφκελεο,
πνιχπινθεο θνηλσλίαο πνπ πηζηνπνηνχλ ηφζν ν Castells (1998) φζν θαη ν Geser (2011)
αλαδεηθλχεηαη κηα λέα κνξθή εξγαζίαο πνπ ππεξβαίλεη φια ηηο πξνγελέζηεξεο, απηή
ηεο θαξηέξαο (career).
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε ιέμε θαξηέξα έρεη πηνζεηεζεί απφ
ηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ αγγιηθή ιέμε “career” απνηειεί δάλεην απφ ηε γαιιηθή
γιψζζα θαη πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε “carrus” πνπ ζεκαίλεη θάξν, ην κέζν
κεηαθνξάο. Ζ ιέμε “career” πξσηνεκθαλίδεηαη ηνλ 16ν αηψλα κε ηελ έλλνηα ηεο
κεηνρήο ζε αγψλεο ηππνδξνκίαο, ελψ αξγφηεξα πήξε ηε ζεκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ή πξαθηηθήο εξγαζίαο. ηνλ 20ν αηψλα ε ιέμε θαηέιεμε λα εθθξάδεη ηελ
επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αηφκνπ (Morrish, 2015). Έθηνηε, ε δε πξνζπάζεηα νξηζκνχ
απηήο ηεο έλλνηαο έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνξία. Ο Wilensky (1961) νξίδεη ηελ θαξηέξα σο
ηελ δηαδνρή ζπζρεηηδφκελσλ εξγαζηψλ ηεξαξρηθά ηαμηλνκεκέλσλ, εληφο ησλ νπνίσλ
ηα άηνκα θηλνχληαη κέζσ κηαο αιιεινπρίαο γεγνλφησλ. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν
Stebbins (1970) αλαπηχζζεη ηελ έλλνηα ηεο «ππνθεηκεληθήο θαξηέξαο», ε νπνία
εθθξάδεη ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο γηα ηελ θαξηέξα ηνπ θαη
γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηεο. Οη Super & Hall
(1978) νξίδνπλ ηελ θαξηέξα σο κηα δηαδνρηθή ζεηξά ζέζεσλ πνπ θαηαιακβάλεη έλα
άηνκν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Αξγφηεξα, ν Super (1990) αλαιχεη
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πεξηζζφηεξν απηφλ ηνλ νξηζκφ ζεσξψληαο φηη ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία
νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε απηφ-αληίιεςε θάζε αηφκνπ αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη
ιφγσ ησλ εκπεηξηψλ πνπ ζπζζσξεχεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ βίνπ.
Σνλίδεη κάιηζηα φηη ε απηφ-αληίιεςε πνπ δηαζέηεη θάζε άλζξσπνο είλαη κηα ηζφβηα
εξγαζία πνπ ηνλ ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.
εκαληηθφο είλαη ν νξηζκφο πνπ δίλνπλ νη Arthur, Hall & Laurence (1989) ζηελ
έλλνηα ηεο θαξηέξαο, αλαγλσξίδνληαο δέθα ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηερφκελν
ηεο. Σν ελδηαθέξνλ απηήο ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη παξνπζηάδεη ηελ
πνιππινθφηεηα απηήο ηεο έλλνηαο. Αλαθέξνπλ φηη ε θαξηέξα απνηειεί έλα ζεσξεηηθφ
θαηαζθεχαζκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αηφκνπ ρσξίο
λα μεθαζαξίδεηαη εάλ ην γεγνλφο φηη έλα άηνκν θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ
κεηέξρεηαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα ζεκαίλεη έρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο
“θαξηέξεο”. Δάλ δειαδή ε θαξηέξα (career) είλαη έλλνηα ζπλψλπκε κε απηή ηνπ
επαγγέικαηνο (occupation), θαη ζπλεπψο πξνζδηνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο
εξγαζίαο, ή εάλ πξφθεηηαη γηα κηα πην δηεπξπκέλε έλλνηα πνπ εκπεξηέρεη δηάθνξεο
εκπεηξίεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο. Δάλ ηζρχεη ην δεχηεξν ηφηε ε έλλνηα ηεο
θαξηέξαο κνηάδεη φξνο ειηηίζηηθνο θαη ξεηνξηθφο πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ζηνπο
θνηλσληνιφγνπο νη νπνίνη νξγαλψλνπλ ζεσξεηηθά κνληέια θαη ηνπο εηδηθνχο ζε
ζέκαηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο.
O νξηζκφο πνπ θαίλεηαη λα θαιχπηεη πιεξέζηεξα ηελ έλλνηα ηεο θαξηέξαο θαη
ηελ παξνπζηάδεη ζθαηξηθά είλαη απηφο ηνπ J. Arnold (1997). Ο Arnold (1997)
ζπγθεθαιαηψλεη ηνπο πξνεγνχκελνπο νξηζκνχο ζεσξψληαο φηη ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο
εθθξάδεη κηα αιιεινπρία ξφισλ, ζέζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ
απνθηάεη ην άηνκν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ. Γηαθνξνπνηείηαη φκσο σο πξνο
ην γεγνλφο πσο αλαγλσξίδεη φηη απηή ε αιιεινπρία δελ απνηειεί κηα αλνδηθή πνξεία
φπνπ ε κηα πξναγσγή πξνεγείηαη ηεο επνκέλεο, ελψ παξάιιεια ηνλίδεη φηη κηα
θαξηέξα κπνξεί λα εμεηαζηεί ηφζν ππνθεηκεληθά φζν θαη αληηθεηκεληθά. εκεηψλεη φηη
πξψηνλ ζηε ζχγρξνλε επνρή ηα ίδηα ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο ζηαδηνδξνκία γη’ απηφ θαη έρνπλ αλάγθε ζπκβνπιεπηηθήο, γηα λα ζρεδηάζνπλ ηα
βήκαηά ηνπο πηνζεηψληαο ζηάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηα ζρέδηα ηνπο γηα αλέιημε. Καη
δεχηεξνλ ππάξρεη θαη ε έμσζελ αληηθεηκεληθή παξαηήξεζε κηαο θαξηέξαο: ε
ζπκβνπιεπηηθή θαξηέξαο (career counseling). Αθφκε επηζεκαίλεη φηη ε θαξηέξα δελ
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε κηα ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε, ε νπνία
αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε θξηηήξηα θχξνπο φπσο ι.ρ. ην εηζφδεκα, αιιά εμαξηάηαη θαη
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απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
πξνζσπηθή ηνπ δσή. Σέινο, ν Arnold (1997) ππνζηεξίδεη φηη ε αλαδήηεζε θαη ε
πξνζπάζεηα γηα αλεχξεζε εξγαζίαο ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν έρεη θαξηέξα θαη πσο έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ην πξψην βήκα ηεο θαξηέξαο ηνπ.
Ο νξηζκφο ηνπ Arnold (1997) είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ παξνχζα κειέηε θαζψο
αλαγλσξίδεη ηφζν ηελ ππνθεηκεληθή, φζν θαη ηελ αληηθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο
θαξηέξαο. Δπίζεο, ν νξηζκφο απηφο δελ ζπλδέεη ηελ έλλνηα ηεο θαξηέξαο κε ην πξνθίι
ελφο πεηπρεκέλνπ επαγγεικαηία - εηζνδεκαηία. Σνλίδεηαη φηη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο
απνηειεί ην πξψην βήκα ηεο θαξηέξαο ελφο αηφκνπ, έλα βήκα πνπ ίζσο ρξεηαζηεί λα
επαλαιάβεη αξθεηέο θνξέο ζηελ δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ.
Δίλαη αλάγθε λα θαηαζηνχλ ζαθείο νη πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ
γεληθψλ κεηαβνιψλ θαη εμειίμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο
θνηλσλίαο γηα ηελ θαξηέξα, φπσο απηή έρεη πεξηγξαθεί απφ ηνλ Arnold (1997): σο
ζηαδηνδξνκία, σο βήκαηα πξνο κηα πνξεία φρη πάληνηε αλνδηθή θαη ζε θακία
πεξίπησζε ηειενινγηθά γξακκηθή. Με άιια ιφγηα είλαη αλάγθε λα επαλεμεηαζηεί πσο
ζα εξκελεπζεί ην status quo ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ζε πνην βαζκφ ζέηεη ππφ
ακθηζβήηεζε ηελ έλλνηα ηεο θαξηέξαο, φρη σο ζπκπχθλσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ
παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο, αιιά σο κηα πνξεία πξνο ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο.
Πνηφ είλαη ην κέιινλ απηήο ηεο πνξείαο; Ζ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζα ράζεη ή ζα
αιιάμεη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία σο φινλ; Πηζηνπνηείηαη έλαο
εηθνληθφο αθαληζκφο φρη θάπνηνπ επαγγέικαηνο, αιιά ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο
εξγαζίαο; Ή πξφθεηηαη γηα κηα αιιαγή πξνηχπνπ εξγαζίαο εληφο κηαο πνιχπινθεο θη
αληηθαηηθήο θνηλσλίαο;
Μηα αθξηβήο απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα είλαη ινγηθά αδχλαηε. Πξψηνλ
θαζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο επηδέρεηαη πνηθίιεο εξκελείεο θαη
νξηζκνχο, θαη δεχηεξνλ επεηδή νη εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχλ νη Castells (1998) θαη
Geser (2011) είλαη αθφκε ελ ελεξγεία θαη δελ έρνπλ παγησζεί. Δίλαη αθφκε πην
δχζθνιν λα εμεηαζηνχλ ηα βήκαηα πξνο ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο, κέζα ζε κία
θνηλσλία ηεο νπνίαο ε δηεχξπλζε ηνπ ρψξνπ θαη ν νξίδνληαο ηνπ ρξφλνπ είλαη
“αλνηρηνί”. ηνλ 20ν αηψλα ην επάγγεικα ήηαλ γηα ηα άηνκα κηα δσηηθήο ζεκαζίαο
πεγή θαζψο νξηνζεηνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ρσξνρξνληθά κέζα ζε κηα “θιεηζηή”
θνηλσλία πνπ, παξέρνληαο ηνπο ηαπηφηεηα, ηα εμαζθάιηδε κειινληηθά (Rosso, Dekas
& Wrzesniewski, 2010). ηνλ 21ν αηψλα δελ έρεη αιιάμεη ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ην
κέιινλ, αιιά ην ίδην ην παξφλ δελ αλαδεηθλχεη γηα ηα άηνκα κηα ηαπηφηεηα κε
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εγγχεζε ηνπ κέιινληνο (Castells, 1997). Μηα ηέηνηα θξίζηκε αιιαγή θαλεξψλεη ηελ
θαξηέξα σο κηα πξνζσπηθή βήκα-βήκα πνξεία κέζα ζηνλ ρψξν θαη ρξφλν, πνξεία πνπ
εκπεξηέρεη θαη φςεηο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ πνπ άιινηε δελ ζεσξνχληαλ
“επαγγεικαηηθέο”.
Σφζν ε ςπρνινγία φζν θαη ε θνηλσληνινγία έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά κε
ην έξγν ηνπο πάλσ ζηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ε θαζεκία βέβαηα
πηνζεηψληαο δηθέο ηηο κεζφδνπο. Αλ ζε θάηη σζηφζν νκνλννχλ απηφ είλαη φηη ε
θαξηέξα είλαη θαη ζα είλαη κηα αλζξψπηλε θαηαζθεπή πνπ σο ηέηνηα ζα έρεη ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηεο, γη’ απηφ θαη ζα ρξήδεη ζπκβνπιεπηηθήο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή ήδε απφ
ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα απνηεινχζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ
παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ θαξηέξα ηνπο ή πνπ
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεδίαζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο κέιινληνο (Herr &
Cramer, 1992). Ζ ζπκβνπιεπηηθή είλαη κηα ζεκαληηθή θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ δελ
παξέρεη κφλν ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο ελίζρπζεο, αιιά ζέηεη θξίζηκα εξσηήκαηα γηα
ηα άηνκα θαη ηελ εξγαζία ηνπο.
3.2 Ο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο θαη ε έλλνηα ηεο ελειηθηόηεηαο
Παξά ην γεγνλφο φηη νη έλλνηεο ηεο ελειηθηφηεηαο θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο έρνπλ
ζαθψο δηαθξηηφ πεξηερφκελν - θαζψο ε πξψηε ζπλήζσο θαηαλνείηαη σο έλα νξηζκέλν
ειηθηαθφ ζηάδην (ην κεγαιχηεξν ρξνληθά) ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, ελψ ε δεχηεξε σο ην
ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ εκπεηξηψλ - έρνπλ θνηλά ζεκεία κέζα ζηελ δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Αθφκε θη αλ πξνζεγγίζεη θαλείο ην ζέκα απφ θαζαξά ειηθηαθή
άπνςε ζα δηαπηζηψζεη φηη ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ην δπηηθφ θφζκν, ε εμέιημε ηεο
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο πξαγκαηνπνηείηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο
δσήο ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο ελειηθηφηεηαο σο έθθξαζεο
αλάιεςεο επζπλψλ, ε ηάζε γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θη απηνλνκία, θαη ε αίζζεζε
πξννπηηθήο

θαη

απηνθαζνξηζκνχ

σο

ζεκειηψδε

γλσξίζκαηα

ελειηθηφηεηαο

ελππάξρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο (Κφθθνο, 1999). Ο
Rogers (1999) ππνζηεξίδεη φηη ην πεδίν ηεο ελειηθηφηεηαο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία
φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ θαη εθπαηδεχνληαη νη ελήιηθεο.
Ήδε εδψ θαη κηα δεθαεηία, ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζεσξείηαη κηα
πνιχπιεπξε έλλνηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ηδέεο ηεο πξνφδνπ θαη ηεο αλάπηπμεο
ηφζν ζε εξγαζηαθφ φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν (Jackson et al., 2007).
Υαξαθηεξίδεηαη, δειαδή, απφ ζηνηρεία δηα βίνπ κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ
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πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηα εθφδηα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ. ην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ε αλάπηπμε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο κπνξεί λα παξσζήζεη ηα ελήιηθα άηνκα λα εληνπίζνπλ εθ λένπ ηηο
δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Οπζηαζηηθά, κέζσ ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ηα άηνκα γίλνληαη ηθαλά λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αηνκηθή ηνπο πνξεία
ηφζν ζηνλ πξνζσπηθφ φζν θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, λα είλαη δειαδή ηθαλά λα
πάξνπλ θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία ηνπο,
αμηνπνηψληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο (Μerriam et al., 2007).
Οη θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ε εμειηθηηθή πνξεία ηνπ
επαγγεικαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο Day (2003) θαη Μαηζαγγνχξα (2005), (φπσο
αλαθέξεηαη ζην Υάδνπ, 2012) είλαη νη παξαθάησ:
● θάζε πξνζαξκνγήο, εγθαηληάδνληαο ηε θαξηέξα (1-3 ρξφληα)
● θάζε έληαμεο, ζηαζεξνπνίεζε (4-6 ρξφληα)
● θάζε πεηξακαηηζκνχ, λέεο πξνθιήζεηο, λέεο αλεζπρίεο (7-12)
● θάζε επαγγεικαηηθήο θξίζεο (12-19 ρξφληα)
● θάζε ηεο επαγγεικαηηθήο σξηκφηεηαο, ε ηειηθή θάζε (20-30 ρξφληα)
● θάζε ςπρνινγηθήο απνζηαζηνπνίεζεο (31-35 ρξφληα).
Σν ζεκαληηθφηεξν δήηεκα, πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνπο ελήιηθεο ζε αληίζεζε
κε ηνπο αλήιηθνπο καζεηεπφκελνπο, είλαη φηη θαίλνληαη ζπρλά απξφζπκνη λα
αιιάμνπλ ηα κνηίβα κάζεζεο θαη πξνηηκνχλ λα εζηηάζνπλ ζηηο γλψξηκεο δηαδξνκέο
κάζεζεο (Herr & Cramer, 1996 ζην Kedraka, 2006). Μάιηζηα, νη κεηαβνιέο θαη νη
εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο εθιακβάλνληαη σο «απεηιή» θαη δεκηνπξγνχλ έληαζε
θαη επηζθάιεηα ζηα άηνκα (Kedraka, 2006). Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ζεσξείηαη θαίξηα ε
παξέκβαζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ψζηε λα θαζνδεγήζεη ηα άηνκα θαη λα
αληηκεησπίζεη ηελ αλαζθάιεηα ηνπο κέζσ ηεο έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο

(Παπάο,

2003). χκθσλα κε ηα θείκελα ηνπ «Γηεζλή Οξγαληζκνχ πκβνπιεπηηθήο ζηελ
Δθπαίδεπζε & ηελ Καηάξηηζε» (International Association for Educational and
Vocational Guidance) ν εθπαηδεπηηθφο θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο κέζσ
ηεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία βνεζάεη ηα άηνκα απφ ηελ
αξρή ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ θαη φρη κφλν, λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλεξγία θαη λα
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έρνπλ κία επηηπρεκέλε πνξεία ζηελ αγνξά εξγαζίαο8. πγθξηκέλα, ζην θείκελν ηεο
δηαθήξπμεο γηα ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε πνπ
ππεγξάθε ζην Παξίζη ην 2001, ηνλίδεηαη φηη ε πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθή θαη
επαγγεικαηηθή

ζπκβνπιεπηηθή

ζπκβάιιεη

φρη

κφλν

ζηελ

πξνζσπηθή

θαη

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη βηψζηκε
αλάπηπμε9.
ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθία ε έλλνηα ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ
ζπκβνχινπ ζηαδηνδξνκίαο.
3.3 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ καζεηεπόκελσλ ζηελ επνρή ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο
Με ηελ απαξρή ηεο νηθνλνκηθήο θαη εξγαζηαθήο θξίζεο ην 2007, θαίλεηαη φηη
πνιινί ελήιηθεο ελψ θαλνληθά ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θνηλσληθήο
ελειηθίσζεο, είλαη άλεξγνη, δπζθνιεχνληαη λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη σο
ζπλέπεηα έρνπλ εγθισβηζηεί ζην πξφηεξν ζηάδην ηεο αλάθηεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ
ελήιηθα. Απηή ε νπηζζνδξφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηνχο πξνθαιεί
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απηναληίιεςε ηνπο, θαη ηνχο δεκηνπξγεί αηζζήκαηα
απνγνήηεπζεο. Όιεο απηέο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ιεηηνπξγνχλ, επίζεο, αλαζηαιηηθά
ζηελ ιήςε θηιφδνμσλ επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ζην ζρεδηαζκφ πςειψλ
ζηφρσλ.
Ο Lindeman (1925) πεξηγξάθεη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ελειίθσλ
θαη κεηαμχ άιισλ, επηζεκαίλεη φηη νη ελήιηθεο δηαζέηνπλ θάπνηα ζπζζσξεπκέλε
εκπεηξία απφ ηε δσή ηνπο, ε νπνία θαη πξνζδηνξίδεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Ζ επηδίσμε
ησλ ελειίθσλ γηα πξνζσπηθή βειηίσζε απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ
ηνπο αλαγθψλ, γη’ απηφ θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο είλαη λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη
ηα εθφδηα ηα νπνία ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηέο ηηο αλάγθεο. Δπίζεο,
έρνπλ βαζηά αλάγθε γηα «απηνγλσζία» (self direction) (Lindeman, 1925).

Ο

8

International Association for Educational and Vocational Guidance, “The Paris 2001 IAEVG
Declaration on Educational and Vocational Guidance”, αλαθηεκέλν 17/09/2017 απφ:
http://iaevg.net/iaevg.org/IAEVG/nav3937.html?lang=2andmenu=1andsubmenu=4
9

International Association for Educational and Vocational Guidance, “The Paris 2001 IAEVG
Declaration on Educational and Vocational Guidance”, αλαθηεκέλν 17/09/2017 απφ:
http://iaevg.net/iaevg.org/IAEVG/nav3937.html?lang=2andmenu=1andsubmenu=4
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ζχκβνπινο, γλσξίδνληαο ηα ζπλήζε ζπλαηζζήκαηα ησλ ελειίθσλ θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ μερσξηζηά, εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ηεο
νκαδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. Δπηδηψθεη ινηπφλ λα εμαζθαιίδεη ζε φινπο ηζφηηκα, έλα
πεξηβάιινλ θηιηθφ, άλεην, ππνζηεξηθηηθφ θαη θαζφινπ απεηιεηηθφ. Γέρεηαη ηνλ
θαζέλα σο κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα σο ηζφηηκν κέινο ηεο
νκάδαο.

Γηα

ηηο

εμεηδηθεπκέλεο

πεξηπηψζεηο,

ρξεζηκνπνηεί

ηελ

αηνκηθή

ζπκβνπιεπηηθή.
Γχν είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ελήιηθσλ αηφκσλ πνπ δχλαηαη λα
αμηνπνηήζνπλ ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο:
1. Άηνκα εξγαδφκελα, ηα νπνία απνβιέπνπλ ηφζν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο
βειηίσζε σο πξνο ηελ αχμεζε ησλ ηππηθψλ ηνπο πξνζφλησλ φζν θαη ζηελ θαηάξηηζε
θαη ηελ επηδίσμε κηαο θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη
2. Άηνκα άλεξγα, ηα νπνία επίζεο επηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε
σο πξνο ηελ απφθηεζε επηπιένλ εθνδίσλ, ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ ή λα επαλαθηήζνπλ
κηα ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ο ζχκβνπινο ζηαδηνδξνκίαο αληηκεησπίδεη έλα εηεξφθιεην ζχλνιν, ζην νπνίν
θάζε άηνκν είλαη θαη κηα μερσξηζηή πεξίπησζε. Τπάξρνπλ ινηπφλ πνιιέο αηνκηθέο
δηαθνξέο κέζα ζηελ νκάδα, σζηφζν απηέο νη δηαθνξέο αζθνχλ κηα πνιχ
επνηθνδνκεηηθή αιιειεπίδξαζε. Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη, ελψ ππάξρνπλ δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηαπηφρξνλα φινη έρνπλ έλα θνηλφ ζθνπφ. Πνιινί
ελδερνκέλσο λα ληψζνπλ κεηνλεθηηθά έλαληη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο γηα ηα κέρξη
ζήκεξα επηηεχγκαηα ηνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη έλα αίζζεκα αδηθίαο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα
ζπλαηζζήκαηα απηά ζπλήζσο θαιιηεξγνχλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη έιιεηςε
απηνπεπνίζεζεο. Παξάιιεια φκσο, φινη επηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε
ζηνλ κνξθσηηθφ, επαγγεικαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα, ζθνπφο ν νπνίνο ππνδειψλεη
αηζηνδνμία θαη απνθαζηζηηθφηεηα γηα πξφνδν θαη επηηπρία.
Δπνκέλσο, πξσηαξρηθή επηδίσμε ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο
απηνεθηίκεζεο, θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο
αηζηνδνμίαο, ηεο επηκνλήο θαη ηεο ππνκνλήο γηα ηελ επίηεπμε, φζν ην δπλαηφλ,
πςειφηεξσλ ζηφρσλ.
ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ ζηαδηνδξνκίαο
θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ ελήιηθα ζπκκεηέρνληα ζε
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο.
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3.4 Ζ έλλνηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ

Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο είλαη έλα επηζηεκνληθφ πεδίν, ην νπνίν ζηφρν
έρεη ηε ζηήξημε ηνπ αηφκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν
ηνπ, γηα ηελ ιήςε νξζψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ. Απνηειεί
κηα κνξθή παξέκβαζεο, δειαδή κηαο ζθφπηκεο ελέξγεηαο πνπ ζηνρεχεη λα εληζρχζεη
ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ή λα θαηαζηήζεη ην άηνκν ηθαλφ λα πάξεη
απνηειεζκαηηθφηεξεο επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο (Spokane, 1991). Καιχπηεη φιεο ηηο
θάζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ελφο αλζξψπνπ γηα ηελ κειινληηθή ηνπ επαγγεικαηηθή δσή,
δειαδή ηηο θάζεηο πξηλ απφ ηελ έληαμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, αιιά
θαη ηα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εμέιημεο θαη πνξείαο (ηδεξνπνχινπΓεκαθάθνπ, 2006), ελψ παξάιιεια εληζρχεη θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε (Crites,
1981, Herr et al., 2004). Απνηειεί νπζηαζηηθά κία δηα βίνπ δηαδηθαζία, πνπ ε
πξνζέγγηζε ηεο είλαη εμειηθηηθή.
Έλαο δηαδεδνκέλνο νξηζκφο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζχκθσλα κε ηνλ ςπρνιφγν
Carl Rogers (1996), είλαη ε εξκελεία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο «σο κηα ζεηξά άκεζσλ
επαθψλ κε ην άηνκν, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα ηνπ πξνζθέξνπλ βνήζεηα ψζηε λα
αιιάμεη ηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ» (Carl Rogers, 1996 ζην ΜαιηθηψζεΛνΐδνπ, 1999:16). Με βάζε ηνλ νξηζκφ απηφ γίλεηαη εκθαλήο ε πξψηε ζχλδεζε ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κηαο θαη ν «κεηαζρεκαηηζκφο ζηάζεσλ
θαη ζπκπεξηθνξάο», εθηφο απφ ζηφρν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, απνηειεί θαη θχξην ζηφρν
ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Noye & Piveteau, 1999:149, Κφθθνο, 2000: 202).
ηε ζχγρξνλε επνρή παξνπζηάδεηαη πιεζψξα πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αιιά θαη πνηθίια πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζηε
ζχγρξνλε αλαζεψξεζε πνιιψλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη θαζεθφλησλ, γεγνλφο
πνπ επηθέξεη

πςειή αλεξγία θαη γεληθεπκέλε αλαζθάιεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

Λφγσ απηψλ ησλ ζχλζεησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη, νη ελήιηθεο
ρξεηάδνληαη πιένλ ζπζηεκαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε

(Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ,

2004).
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο δηακνξθψλεηαη θαη επεξεάδεηαη
απφ ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο: ην άηνκν σο ζπκκεηέρνληα ζηελ δηαδηθαζία, ην
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο (ΠαπαβαζηιείνπΑιεμίνπ, 2004). Ξεθηλψληαο απφ ην ηξίην, κηαο θαη ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαίλεηαη
λα επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ην έξγν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ζην πεδίν ηεο αγνξάο
εξγαζίαο, ε ζπκβνπιεπηηθή έρεη ηνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, ψζηε ην άηνκν λα
κεηαβεί νκαιά απφ ην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζηάδην ηεο απαζρφιεζεο. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο θαζνδήγεζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ψζηε
λα ππάξρεη ηαχηηζε ησλ εθνδίσλ πνπ παξέρεη ε εθπαίδεπζε κε ηα απαηηνχκελα γηα ηελ
απαζρφιεζε πξνζφληα (Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ, 2004). Ζ ηαχηηζε απηή ζρεηίδεηαη
άκεζα κε ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, ψζηε λα ππάξρεη ζηφρεπζε ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ αλάινγα κε
ηελ δήηεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπφκελνη κε ηελ ζεηξά ηνπο, αλακέλνπλ
κέζσ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ππνζηήξημε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηα
εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο βήκαηα, θαζψο θαη θαζνδήγεζε σο πξνο ηελ
αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ (ΠαπαβαζηιείνπΑιεμίνπ, 2004).
Γηα ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε θαη σθέιεηα

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε

ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο θαίλεηαη πσο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο ελεξγεηηθφο
δίαπινο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε
θαη ηνπ θνξέα πνπ ηελ παξέρεη. Βαζηθφο ξφινο ηεο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ αηφκνπ ψζηε
λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη νπνηεζδήπνηε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ
θαηάξηηζεο. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο
θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζπληεινχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπ αηφκνπ,
λα είλαη ζε ζέζε δειαδή λα αληηιακβάλεηαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζψο θαη ζηελ
ελίζρπζε ηεο απηελέξγεηαο φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ
θαηάξηηζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα άηνκα αλαπηχζζνπλ νπζηαζηηθά ηηο δεμηφηεηεο
ηνπο, απνθηνχλ αλεμαξηεζία σο πξνο ηελ καζεζηαθή ηνπο πνξεία θαη νδεγνχληαη ζε
κηα θαηάζηαζε πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ10.

10

International Association for Educational and Vocational Guidance, “The Paris 2001 IAEVG
Declaration on Educational and Vocational Guidance”, αλαθηεκέλν 17/09/2017 απφ:
http://iaevg.net/iaevg.org/IAEVG/nav3937.html?lang=2andmenu=1andsubmenu=4
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Έλα βαζηθφ εξγαιείν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πνπ αμηνπνηεί ε
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο είλαη ην αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο11. Σν αηνκηθφ ζρέδην
δξάζεο αμηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θαη ζηφρν έρεη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ. Όπσο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη
ζηελ ζειίδα ηνπ «Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ» (ΟΑΔΓ), ε
εμαηνκηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή θαη ην αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο, έρεη σο ζθνπφ «ην
ζεβαζκφ ζηε κνλαδηθφηεηα, ηνπ /ηεο θάζε αλέξγνπ πνπ αλαδεηά εξγαζία, έηζη φπσο
απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο ηθαλφηεηεο
/δεμηφηεηεο, ηηο αλάγθεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαη ηα επαγγεικαηηθά ηνπ
ελδηαθέξνληα»12.
Ζ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο είλαη θνκβηθήο
ζεκαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν ζηεξείηαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη
ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Μέζα απφ ηελ εθκάζεζε ηερληθψλ εχξεζεο εξγαζίαο
(δίθηπα αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ζχληαμεο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ππνβνιήο
αηηήζεσλ, νξγάλσζεο αηνκηθνχ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο θ.ά.) θαη ηελ αλάπηπμε
επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλερνχο
ελεκέξσζεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, ην άηνκν είλαη ηθαλφ λα δηεθδηθήζεη ελεξγά ηελ
είζνδν ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ, 2004, Σζηψιεο, 2005).
Όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ,
θαίλεηαη πψο ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ζρεκάησλ
κάζεζεο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλείδεζεο πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. Βαζηθφο παξάγνληαο, είλαη ε ίδηα ε εκπινθή
ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξνάγεη ηελ
ελεξγφ κάζεζε θαη ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο ρξήζηκνπ κεραληζκνχ γηα ηελ
απφθηεζε απηνγλσζίαο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ
παξνρή εθπαίδεπζεο ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, παξάιιεια κε
ηε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ «ρξεζηηθά» απνηειέζκαηα
σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, δειαδή ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
11

Ο ΟΑΔΓ αμηνπνηεί ην αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο ζηα πιαίζηα ηεο «Δμαηνκηθεπκέλεο Πξνζέγγηζεο
Αλέξγνπ» σο κέξνο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο,
αλαθηεκέλν 22/09/2017 απφ: http://www.oaed.gr/exatomikeumene-prosengise-anergou
12
ΟΑΔΓ, «Δμαηνκηθεπκέλε Πξνζέγγηζε Αλέξγνπ», αλαθηεκέλν 22/09/2017 απφ:
http://www.oaed.gr/exatomikeumene-prosengise-anergou
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ελδηαθεξφκελνπ ζηηο εμειίμεηο θαη ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο λέεο απαηηήζεηο ηεο
αγνξάο εξγαζίαο (Sava et al.,2013). Ζ έιιεηςε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ
απαηηεί ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαδφκελνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη
πνιινχο θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο ζην πεξηζψξην θαη ζηνλ θνηλσληθφ
απνθιεηζκφ, ελψ αληίζεηα ε θαηνρχξσζή ησλ δεμηνηήησλ απηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη
έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ (Sava et al.,2013).
Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη φηη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε
ηερλνινγηθή εμέιημε νδεγνχλ ζ' έλαλ δηαξθψο εληεηλφκελν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
αγνξάο εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθνλνκηθή αζηάζεηα, εξγαζηαθέο θξίζεηο
θαη έληνλα ζηνηρεία θηλεηηθφηεηαο. Οη παξαδνζηαθνί θαλφλεο, πνπ επί ρξφληα
ξπζκίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ αηφκσλ κεηαβάιινληαη, θαζηζηψληαο αλαγθαίν
ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαίλεηαη πσο ε ζπλχπαξμε ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ κε ηηο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ζε κία επνρή ζπλερψλ
αιιαγψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ, απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα.
3.5 Ο ξόινο ηνπ ζπκβνύινπ ζηαδηνδξνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ

ρήκα: ηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε (Πεγή: European Commission, 2013, ζ. 57)

ε φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ζεκαληηθφο είλαη ν
ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ, κηαο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέιε είλαη ελήιηθεο πνπ επηδηψθνπλ
ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ γηα

εχξεζε εξγαζίαο ή γηα βειηίσζε ηεο

επαγγεικαηηθήο ηνπο απφδνζεο ζηηο ππάξρνπζεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ
ζπκβνχινπ ζηαδηνδξνκίαο είλαη θαίξηα ηφζν γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ καζεηεπφκελνπ
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σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πνξεία φζν θαη πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ησλ
δεμηνηήησλ ηνπ κέζσ ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.
Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία, ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ε πξναγσγή ηεο
νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ αξκνληθά θαη
παξαγσγηθά σο κέιε κηαο παγθφζκηαο θνηλσλίαο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηερλνινγηθέο,
θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο (Nejeldo et al.,1985). Μάιηζηα,
ζχκθσλα κε ηνλ ζεσξεηηθφ ηνπ πεδίνπ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο Vernon
Zunker (2000), ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηδηαίηεξα ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο κπνξεί
λα γίλεη αληηιεπηή σο έλα «θίλεκα» θαη φρη σο κία «παηδαγσγηθή πξάμε». Σν
«θίλεκα» απηφ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
πνιηηψλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ ζπκβνχινπ ζηαδηνδξνκίαο γηα
ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδν ηνπ καζεηεπφκελνπ.
ην παξειζφλ, ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ πεξηνξηδφηαλ ζηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ζπνπδψλ ή επαγγέικαηνο. πγθεθξηκέλα, ν
ζχκβνπινο ήηαλ επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζχλε ηεο θαζνδήγεζεο σο πξνο ηελ επηινγή
ζπνπδψλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε έλα ζηαζεξφ εξγαζηαθφ κέιινλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα,
κε ηηο αιιαγέο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, παξαηεξείηαη κηα
«αλαβάζκηζε» ηνπ ξφινπ ηνπ ζπκβνχινπ, αλάινγα θαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ρψξα (Καζζσηάθεο & Μάλνο, 2004).
Μάιηζηα, ζηελ Διιάδα ζεκεηψλεηαη απμεκέλε δήηεζε γηα ην επάγγεικα ηνπ
ζπκβνχινπ ζηαδηνδξνκίαο, θαζψο νη επξσπατθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο πνπ
εθθξάδνληαη κέζα απφ ρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, εληάζζνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο.
Οη πνιηηηθέο απηέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην ηέηαξην θεθάιαην.
Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηνπο ζπκβνχινπο πνπ απεπζχλνληαη ζε καθξνρξφληα
αλέξγνπο, ε ζπκβνπιεπηηθή πνπ παξέρεηαη εζηηάδεη, θπξίσο, ζηελ ελίζρπζε ηεο
απηνεθηίκεζεο ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ζηήξημή ηνπ. Κχξην έξγν ηνπ
ζπκβνχινπ ζηαδηνδξνκίαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ησλ αηφκσλ θαη ε ζσζηή
ελεκέξσζε ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία θαη ηελ
επαγγεικαηηθή. (Καζζσηάθεο & Μάλνο, 2004). πγθεθξηκέλα, ζε πεξηπηψζεηο
καθξνρξφληαο αλεξγίαο, ε έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ
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δεηήκαηα, κπνξεί λα απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ
ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Γηα ηελ πξναγσγή ηεο έληαμεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη
ζχκβνπινη είλαη επηθνξηηζκέλνη θαη κε ην έξγν ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο θαη
αμηνπνίεζεο ησλ δηθηχσλ εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ζπλεξγάδνληαη κε εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, είηε απηφ αθνξά ζε πξαθηηθή άζθεζε ή καζεηεία. ηφρνο είλαη ν
(επαλα)πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ ελειίθσλ, ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαζψο θαη ηελ (επαλ)έληαμε
ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα λα γίλεη απηφ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπκβνχινπ,
απαηηείηαη άξηηα γλψζε ησλ εμειίμεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαζψο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ
αλαγθψλ ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ μερσξηζηά. (Καζζσηάθεο & Μάλνο, 2004) .
Γηα λα θαηαθέξεη ν ζχκβνπινο λα γλσξίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ,
είλαη αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί κία πξνζσπηθή ζρέζε κε εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφ.
Έηζη, ν ζχκβνπινο ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ
θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή
ηνπ πνξεία (Μαιηθηψζε-Λντδνπ, 1999). Πέξα απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη
εθπαηδεπηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε δεηήκαηα εχξεζεο εξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζην έξγν ηνπ ζπκβνχινπ ζεκαληηθή δηάζηαζε, φπσο
πξναλαθέξζεθε έρεη θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ε
ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ζεσξείηαη θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ ληψζνπλ ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, λα
νδεγνχληαη ζε θαηαιιειφηεξεο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο
(Μαιηθηψζε-Λντδνπ, 1999).
Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη πσο ην έξγν ηνπ ζπκβνχινπ
ζηαδηνδξνκίαο είλαη κία ζχλζεηε θαη εμειηθηηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ζηα πιαίζηα
ηεο νπνίαο νη ελήιηθνη καζεηεπφκελνη εθπαηδεχνληαη ζηελ ιήςε θαηάιιεισλ
απνθάζεσλ ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία φζν θαη γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία.
ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη βαζηθέο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη έλαο ζχκβνπινο ζηαδηνδξνκίαο.
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3.6 Βαζηθέο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ ζπκβνύινπ ζηαδηνδξνκίαο
Αξρηθά, νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε ζπκβνχινπ
ζηαδηνδξνκίαο εμαξηψληαη άκεζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν. Δλ ζπλερεία, ηα
βαζηθά ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ είλαη ν ρψξνο
ζηνλ νπνίν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ (ζρνιηθή κνλάδα, θνξέαο ζπλερηδφκελεο
θαηάξηηζεο, αλεμάξηεηε ππεξεζία θ.ιπ.) θαη παξάιιεια νη απαηηήζεηο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη.
Γεληθφηεξα, φκσο, αλεμαξηήησο ησλ εηδηθφηεξσλ πξνζφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα
έρεη ψζηε λα εθπιεξψζεη ην έξγν ηνπ, ππάξρνπλ νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πξέπεη λα θαηέρεη. Έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη ν ζχκβνπινο
ζηαδηνδξνκίαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί θαη λα αληηιακβάλεηαη ηηο
ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δπίζεο, λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη επηθαξνπνηεκέλν πιηθφ ελεκέξσζεο γηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο ή ζπνπδέο. (Ναγνπνχινπ & ηδεξά, 2005).
Δπηπιένλ, νθείιεη λα δηαζέηεη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο εμαηνκηθεπκέλεο
πξνζέγγηζεο, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
ζην κνξθσηηθφ επίπεδν, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα θάζε
ζπκβνπιεπφκελνπ. Αθφκε, πξναπαηηνχκελε είλαη ε θνηλσληνινγηθή θαηάξηηζε, πνπ
ζα ηνλ βνεζήζεη ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο
έληαμεο. Χο ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ γλψζεο, νθείιεη λα έρεη πςειή ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζχλε θαη ελζπλαίζζεζε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη ηνπο παξάγνληεο
πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα
μεπεξάζνπλ ηπρφλ εκπφδηα (Ναγνπνχινπ & ηδεξά, 2005).
εκαληηθφ είλαη λα είλαη γλψζηεο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη δηθαησκάησλ, κε
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο, θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
θαηάιιειεο θάζε θνξά ηερληθέο αηνκηθήο ή νκαδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο αμηνπνηψληαο
ηηο λέεο ηερληθέο εμεχξεζεο εξγαζίαο (π.ρ. ζχληαμε βηνγξαθηθνχ, ζπλέληεπμε επηινγήο
θ.η.ι.) (Καξαιήο, 1999).
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζθηαγξαθνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα
ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν ζχκβνπινο ζηαδηνδξνκίαο ψζηε λα επηηειέζεη φζν
ην δπλαηφ ζσζηφηεξα ην ξφιν ηνπ σο επαγγεικαηίαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
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ζηαδηνδξνκίαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη ζχκβνπινη νθείινπλ λα
έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθέο δεμηφηεηεο ζηελ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, κε θχξηα έκθαζε
ζηελ δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Rush,
2010). Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί ε επηξξνή ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ
ησλ θνξέσλ θαη ησλ δνκψλ ζπκβνπιεπηηθήο, ηφζν ζηνλ ξφιν θαη ηελ κνξθή ησλ
παξεκβάζεσλ, φζν θαη ζην επηζηεκνληθφ έξγν ησλ ζηειερψλ ζπκβνπιεπηηθήο.

3.7

Φνξείο

παξνρήο

ππεξεζηώλ

ζπκβνπιεπηηθήο

ζηαδηνδξνκίαο

θαη

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ Διιάδα
Όπσο αλαθέξζεθε, βαζηθφ ζθέινο ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ησλ αλέξγσλ
απνηειεί θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ Διιάδα παξέρνληαη κέζσ εηδηθψλ απφ δηάθνξνπο δεκφζηνπο
θαη ηδησηηθνχο θνξείο, έρνληαο σο νκάδα-ζηφρν ελδηαθεξφκελνπο θάζε ειηθίαο γηα
ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο13.
θνπφο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη θπξηφηεξνη θνξείο
άζθεζεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, κε έκθαζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα, πνπ
δηαρεηξίδεηαη ηελ επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνηεί ηηο επξσπατθέο νδεγίεο.
Οπζηαζηηθά, ζηελ ελφηεηα απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα,
επξσπατθή θαη εζληθή, γηα ζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ κέζσ ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο.
Βαζηθφο δεκφζηνο θνξέαο, πνπ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε
αλέξγνπο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο (επαλ)έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είλαη ν
Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.). Οη ζηνρεπκέλεο απηέο

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο - Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο,
«Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία: Σν ειιεληθφ ζρέδην δξάζεο», αλαθηεκέλν 29/09/2017 απφ:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf
13
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ππεξεζίεο αθνξνχλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ,
θαζψο θαη ζηελ δηαρείξηζε ζηαδηνδξνκίαο, πνπ ζηφρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν
λα αλαθαιχςεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, λα θαζνξίζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία θαη λα
εληζρχζεη ηα επαγγεικαηηθά ηνπ πξνζφληα. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
πνπ παξέρεη ν Ο.Α.Δ.Γ., αθνξά ζην θνκκάηη ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη ηεο
αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Μέζσ ζεκηλαξίσλ ζπκβνπιεπηηθήο, νη
άλεξγνη απνθηνχλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ή λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο
πξνζσπηθή επηρείξεζε. Οη ππεξεζίεο απηέο ζπκπιεξψλνπλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε
πξνζέγγηζε θαη ην αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν
θεθάιαην14. Όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ παξέρνληαη απφ θαηάιιεια
θαηαξηηζκέλνπο εξγαζηαθνχο ζπκβνχινπο, νη νπνίνη είλαη γλψζηεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο
εξγαζίαο θαη είλαη ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηνπο ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο.
Αθφκε, εθπιεξψλνληαο ηνλ ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020 » κε ηελ
θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ, φζνη επηζπκνχλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζίαο ζε θάπνηα
επξσπατθή ρψξα, παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ην δίθηπν ζπκβνχινπ EURES ηνπ
Ο.Α.Δ.Γ.15.
Μία άιιε δξάζε ζπκβνπιεπηηθήο πνπ παξέρεη ν Ο.Α.Δ.Γ. θαη αμίδεη λα
αλαθεξζεί, είλαη ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.Γ.Δ.Δ.)
γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο ζρνιέο καζεηείαο. ηφρνο ησλ γξαθείσλ απηψλ είλαη ε
έγθαηξε θαη έγθπξε ηνπνζέηεζε καζεηψλ ζε ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε παξνρή
ζπκβνπιεπηηθήο, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ
απνθνίησλ ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο16. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπο, πνπ
έξρεηαη ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ηηο επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο απαζρφιεζεο, είλαη λα

14

Όπσο αλαθέξζεθε ζην ηξίην θεθάιαην, ν Ο.Α.Δ.Γ. αμηνπνηεί ην αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο ζηα πιαίζηα
ηεο «Δμαηνκηθεπκέλεο Πξνζέγγηζεο Αλέξγνπ» σο κέξνο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, αλαθηεκέλν 22/09/2017 απφ: http://www.oaed.gr/exatomikeumeneprosengise-anergou

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο - Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο,
«Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία: Σν ειιεληθφ ζρέδην δξάζεο», αλαθηεκέλν 29/09/2017 απφ:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf
15

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο - Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο,
«Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία: Σν ειιεληθφ ζρέδην δξάζεο», αλαθηεκέλν 29/09/2017 απφ:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf
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εληζρχζνπλ ηνλ ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηάβαζε απφ ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Έλαο αθφκε θνξέαο πνπ πινπνηεί δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ
Διιάδα, είλαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ

(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.).

πγθεθξηκέλα, κε ηε ζπλδξνκή άξηηα

εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ, πινπνηεί δξάζεηο κε ζθνπφ ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ
επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ λέσλ (καζεηέο, θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο αιιά θαη
αλέξγνη), έρνληαο σο ζηφρν ηελ θαζνδήγεζε θαη ζηήξημή ηνπο ζηελ επηινγή ζπνπδψλ
ή επαγγέικαηνο. Ζ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
πξνηεξαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ λέσλ ηεο πξσηνβνπιίαο «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» 17.
ε ζέκαηα επηινγήο ζπνπδψλ θαη ζρεδηαζκνχ ζηαδηνδξνκίαο, ζεκαληηθή είλαη
θαη ε ζπκβνιή ησλ Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔ.Τ.Π.) ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σα θέληξα απηά ιεηηνπξγνχλ ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αλά δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο, θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο κέζσ θαηαξηηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ,
ζηνρεχνληαο ζηελ ζηήξημε ησλ αηφκσλ γηα πνηνηηθφηεξεο επηινγέο ζηελ εθπαίδεπζε
θαη ηελ εξγαζία18.
Αθφκε, ππεξεζίεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο,
παξέρνπλ θαη νη Γνκέο Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο (Γ.Α.ΣΑ.) ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο. Οη ππεξεζίεο
απηέο ζηφρν έρνπλ αθελφο ηελ νκαιή είζνδν ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
αθεηέξνπ ηελ πεξαηηέξσ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ή πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο. Οπζηαζηηθά,
αμηνπνηψληαο ην δίθηπν ηνπ θάζε ηδξχκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, νη εθπαηδεπφκελνη
έρνπλ εηθφλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο αληηζηνίρσο.
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο - Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο,
«Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία: Σν ειιεληθφ ζρέδην δξάζεο», αλαθηεκέλν 29/09/2017 απφ:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf
17

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο - Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο,
«Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία: Σν ειιεληθφ ζρέδην δξάζεο», αλαθηεκέλν 29/09/2017 απφ:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf
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Δπίζεο, εθπιεξψλνληαο ηνλ ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ζηεξίδνπλ ηελ
θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ έξεπλα19.
Γηα ελήιηθνπο πνιίηεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θνηηνχλ ζε ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο, ηα γξαθεία
ζπκβνπιεπηηθήο ηνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, κε έκθαζε ζηε ζηήξημε ηνπο γηα
αηνκηθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε, πνπ νδεγεί ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο
πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο20.
Πέξα απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, έλα κεγάιν κέξνο δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο πινπνηείηαη θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο φπσο είλαη ηα

Κέληξα

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) θαη ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
(Η.Δ.Κ.). Οη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο πξνζθέξνληαη είηε ζηα πιαίζηα
πξνγξακκάησλ

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο

αλέξγσλ,

είηε

κέζσ

απηφλνκσλ

ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ. Σα θέληξα απηά παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο πνπ
θηλείηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: α) ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ
ηθαλνηήησλ αηφκσλ θάζε ειηθηαθνχ θάζκαηνο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο, β) ζηελ θαζνδήγεζε ηνπο ζηελ δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
ζηαδηνδξνκίαο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο γ) ζηελ
εθπαίδεπζε ηνπο ζε ηερληθέο αλαδήηεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
ζηνρεχνπλ ζηελ είζνδν ηνπ ελ δπλάκεη εξγαδνκέλνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ Διιάδα ε
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο πινπνηείηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηνλ δεκφζην
ηνκέα, κε θχξην θνξέα πινπνίεζεο ηνλ ΟΑΔΓ. Βαζηθφο ηεο ξφινο, εηδηθά ελ θαηξψ
θξίζεο, απνηειεί ε θαιιηέξγεηα αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη ε
ζηήξημε ζηα θξίζηκα ζηάδηα κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο - Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο,
«Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία: Σν ειιεληθφ ζρέδην δξάζεο», αλαθηεκέλν 29/09/2017 απφ:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf
19

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο - Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο,
«Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία: Σν ειιεληθφ ζρέδην δξάζεο», αλαθηεκέλν 29/09/2017 απφ:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf
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Ηδηαίηεξε έκθαζε, δίλεηαη θαη ζηνπο ελήιηθεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα επαλαζρεδηάζνπλ
ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο, βνεζψληαο ηνπο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ.

Κεθάιαην 4ν
Πνιηηηθέο απαζρόιεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Διιάδα: ε
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο σο ελεξγεηηθή πνιηηηθή απαζρόιεζεο
4.1. Οξίδνληαο ηελ αλεξγία
Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ην θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο είλαη
έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη
ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ απαξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κέρξη
ζήκεξα, ε αλεξγία ζεκείσζε ζπλνιηθή αχμεζε κεγαιχηεξε ηεο ηάμεσο ηνπ 14%21, κε
ηελ αλεξγία ησλ λέσλ θάησ ησλ 25 εηψλ λα εληνπίδεηαη ην 2008 ζην 34% θαη ζηελ
κέηξεζε ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2017 λα αγγίδεη ην 44.4%. Μάιηζηα, ζηελ Διιάδα
21

χκθσλα κε δεδνκέλα ηεο ΔΛΣΑΣ ην 2008 ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ 7.2 %,
αθνινπζψληαο πησηηθή πνξεία απφ ην έηνο 2004, ελψ κε βάζε πξφζθαηα δεδνκέλα ηεο ΔΛΣΑΣ ην
ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο δηακνξθψλεηαη ζην 21.7%.
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θαηαγξάθνληαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο λέσλ ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ, κε ηηο
ππφινηπεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ λα αθνινπζνχλ (Ηζπαλία 38.6% θαη Ηηαιία 35.5%).
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, επίζεο, φηη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο λέσλ ζηελ ΔΔ,
θαηαγξάθεηαη ζηελ Γεξκαλία (6.5%), έρνληαο κεγάιε απφθιηζε απφ ηηο πξψηεο ρψξεο.
Όζνλ αθνξά ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο θπκαίλεηαη ζην 7.7%
θαη ζε επίπεδν Δπξσδψλεο ζην 9.1%. Σα πνζνζηά απηά αλ θαη θαίλνληαη ρακειά ζε
ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα, αληηζηνηρνχλ ζε 18.916 εθαηνκκχξηα αλέξγνπο ζηελ ΔΔ
θαη ζε 14.860 εθαηνκκχξηα αλέξγνπο ζηελ Δπξσδψλε. Σν γεγνλφο απηφ έρεη
θαηαζηήζεη ηελ αλεξγία κείδνλ ζέκα ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, κε ηνπο ππεχζπλνπο
θνξείο ράξαμεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, λα ζέηνπλ ηελ αλεξγία σο θχξην ζέκα ζηελ
πνιηηηθή αηδέληα ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Σν θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο,
κπνξεί λα νξηζηεί σο ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έλα άηνκν πνπ είλαη ηθαλφ γηα εξγαζία,
επηζπκεί λα εξγαζηεί θαη έρεη πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο, δελ
δχλαηαη λα βξεη κία ακεηβφκελε ζέζε απαζρφιεζεο22. Οπζηαζηηθά, ε αλεξγία
ζπλεπάγεηαη κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη θηψρεηα ζε αηνκηθφ επίπεδν, κε
ππναπαζρφιεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη κε παξαγσγή πινχηνπ ζε
επίπεδν νηθνλνκίαο, έρνληαο σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ απψιεηα θξαηηθψλ εζφδσλ
ιφγσ κείσζεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη αθεηέξνπ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
θνηλσληθψλ δαπαλψλ γηα ηελ ζηήξημε ηνπ πιεζπζκνχ. Ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε αλεξγία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά πξνβιήκαηα, κε ην ζχγρξνλν θξάηνο λα απνηειεί βαζηθφ θνξέα ράξαμεο
θαη άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
Γηα ηελ νξζφηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο αλεξγίαο θαζψο θαη γηα ηελ
ζχζηαζε ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα
παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ηα είδε ηεο αλεξγίαο. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία,
ππάξρνπλ δηάθνξα είδε αλεξγίαο, απφ ηα νπνία κπνξεί λα πιήηηεηαη κία νηθνλνκία. Ο
πην γλσζηφο θαη δηαδεδνκέλνο ηχπνο αλεξγίαο είλαη ε αλεξγία ηξηβήο, ε νπνία
δεκηνπξγείηαη είηε ιφγσ ηεο ζπλερνχο γεσγξαθηθήο κεηαθίλεζεο αηφκσλ (π.ρ. θάπνηνο
παξαηηείηαη θαη αλαδεηά κηα ζέζε εξγαζίαο ζηελ γελέηεηξα ηνπ), είηε ιφγσ κεηάβαζεο
απφ έλα ζηάδην δσήο ζε έλα άιιν (π.ρ. γνλείο πνπ επαλεληάζζνληαη ζην εξγαηηθφ
22

Κ. Ρφληνπ & Δ. Παπάλε, «Κνηλσληθά δίθηπα, θηλεηηθφηεηα θαη αλεξγία», αλαθηεκέλν 20/08/2017
απφ: http://epapanis.blogspot.gr/2009/04/blog-post.html
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δπλακηθφ, θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θ.η.ι.)
(Βαβνχξαο,2005). Ζ αλεξγία ηξηβήο απνηειεί ην ειάρηζην επίπεδν αλεξγίαο πνπ
κπνξεί λα έρεη κία θνηλσλία, αθφκε θαη αλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή ηξνρηά
κε ηδαληθέο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, θαζψο πάληα θάπνηνη ζα απνρσξνχλ απφ ηελ
ζέζε ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε κίαο ηδαληθφηεξεο ζέζεο εξγαζίαο (Βαβνχξαο,2005). Ζ
πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ εληάζζεηαη ζε απηφλ ηνλ ηχπν αλεξγίαο, είλαη ηα άηνκα πνπ
ελψ είλαη ηθαλά γηα εξγαζία, ιφγσ θπζηθψλ αηηηψλ, θαζίζηαληαη αλίθαλα.
ηελ ζπλέρεηα, ε δνκηθή αλεξγία, πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ αληζνξξνπίαο
κεηαμχ πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη δήηεζεο, θαζψο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε
θνηλσλίαο, θάπνηνη θιάδνη κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ κεησκέλε δήηεζε ή απμαλφκελε
πξνζθνξά (Βαβνχξαο,2005). ην ζεκείν απηφ, αθνχ έρνπλ αλαθεξζεί ηα δχν θχξηα
είδε αλεξγίαο, πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ην ηξίην, πνπ είλαη ε θπζηνινγηθή αλεξγία, πνπ
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο αλεξγίαο ηξηβήο θαη ηεο δνκηθήο αλεξγίαο θαη απνηειεί
ηελ ειάρηζηε αλεξγία πνπ ππάξρεη πάληα ζε κηα νηθνλνκία (Βαβνχξαο,2005).
Αθφκε, έλα είδνο αλεξγίαο, πνπ πξσηνζηάηεζε ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο
επαλάζηαζεο, είλαη ε ηερλνινγηθή αλεξγία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ
απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε απνηέιεζκα ζέζεηο εξγαζίαο λα
ράλνληαη, θαζψο αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ κεραλψλ θαη ησλ
ππνινγηζηψλ (Βαβνχξαο,2005). Απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο ζεκεηψλεηαη θαη ζηελ
ζπγθεθαιπκκέλε αλεξγία, ε νπνία ζηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηνλ αγξνηηθφ
θαη ηνπξηζηηθφ ηνκέα, φπνπ φια ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο απαζρνινχληαη αθφκα θη αλ
δελ είλαη αλαγθαίν (Βαβνχξαο,2005).
Έλα είδνο αλεξγίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, είλαη ε
θπθιηθή ή θευλζηαλή αλεξγία, ε νπνία είλαη επαθφινπζν ηεο κεησκέλεο ζπλνιηθήο
δήηεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Βαβνχξαο,2005). Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ
πξνθχπηεη απφ απηφ ην είδνο αλεξγίαο, κάιηζηα είλαη έληνλα νξαηφ ηελ ζπγθεθξηκέλε
πεξίνδν, θαη είλαη ε αδπλακία απνξξφθεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηα πνζνζηά
αλεξγίαο λα απμάλνληαη δηαξθψο.
Χο πξνο ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ην άηνκν βηψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο
αλεξγίαο, ε αλεξγία κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε καθξνρξφληα αλεξγία, ζε
βξαρπρξφληα αλεξγία θαη ζε επνρηαθή αλεξγία (Βαβνχξαο,2005). ηελ Διιάδα ην
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θαηλφκελν ηεο επνρηαθήο αλεξγίαο ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη
ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ.
Οινθιεξψλνληαο, κε βάζε φζα παξνπζηάζηεθαλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κία
ζπληνληζκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη
ζε εζληθφ επίπεδν, είλαη πην αλαγθαία απφ πνηέ. Σν δήηεκα απηφ απνηειεί θαη ην
αληηθείκελν ηεο επφκελεο ελφηεηαο.

4.2 Πνιηηηθέο απαζρόιεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Σα ζεκεξηλά επίπεδα αλεξγίαο λέσλ πξέπεη λα γίλνπλ αληηιεπηά ζην πιαίζην ηεο
απμαλφκελεο επειημίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηεο επέθηαζεο ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο, ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ θαζψο θαη ησλ καθξνρξφλησλ πνζνζηψλ
αλεξγίαο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. πγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, παξαηεξείηαη
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επξχηεξσλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, κε αχμεζε ησλ
επελδχζεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ εζληθψλ αξρψλ (O’Reilly et al.,2015).
Ζ Van Zanten (2004:168) ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ζχλδεζκν ηεο ζεσξίαο ηνπ
Bourdieu γηα ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή θαη ησλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ γηα
ηηο κεηαβαιιφκελεο κνξθέο ηεο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ
αλαζπγθξφηεζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ, αλαθέξεηαη ζην ελδερφκελν λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνζαλαηνιηζκνί ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα λα
ππνζηεξηρζνχλ ηζνλνκηθέο θαη ζπκπεξηιεπηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο
(Gewirtz θαη Cribb, 2010:103).
ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη νη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη νη δηαθεξχμεηο ηεο
ΔΔ, νη νπνίεο θαίλεηαη φηη πξνζεγγίδνπλ ηελ αλεξγία λέσλ σο έλα ζπλνιηθφ πξφβιεκα
ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη αλαδεηνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ην
κέιινλ ηεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο. Έηζη κε θξηηήξην ην είδνο ησλ δξάζεσλ νη
πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ζηε λέα ηαμηλφκεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηαηάζζνληαη
ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) Σηο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππεξεζίεο
πνπ παξέρνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο πξνο ηνπο θνξείο πνπ ζπκβάινπλ
ζηελ έληαμε ησλ αλέξγσλ θαη ησλ άιισλ αλαδεηνχλησλ απαζρφιεζε θαζψο επίζεο
θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην δηνηθεηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο ησλ πνιηηηθψλ
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απαζρφιεζεο. 2) Σα ελεξγεηηθά κέηξα απαζρφιεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
θαηάξηηζε, ηελ θπθιηθή εξγαζία (job rotation) θαη ην κνίξαζκα ηεο εξγαζίαο (job
sharing), ηα θίλεηξα απαζρφιεζεο, ηελ έληαμε ησλ αλαπήξσλ, ηελ άκεζε δεκηνπξγία
ζέζεσλ εξγαζίαο φπσο είλαη ε θνηλσληθή απαζρφιεζε, ηα θίλεηξα απηναπαζρφιεζεο
ή θαη έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 3) Σα παζεηηθά κέηξα
απαζρφιεζεο πνπ δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ επηδηψθνπλ ηελ εηζνδεκαηηθή ζηήξημε
ησλ αλέξγσλ θαη ζηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε (Γεκνπιάο & Μηραινπνχινπ,
2008:29).
Σν γεληθφηεξν κήλπκα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, είλαη φηη ηα κέηξα γηα ηελ
νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο, πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ
θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ, ζηελ αχμεζε ησλ
επελδχζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο θαη ζηελ ζηήξημε
ησλ εζληθψλ αξρψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο
επξσπατθέο πνιηηηθέο (O’Reilly et al.,2015).
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
αλεξγίαο, φπσο απηέο εληνπίδνληαη ζηηο επξσπατθέο δηαθεξχμεηο.
4.2.1 ηξαηεγηθή «Δπξώπε 2020»
Σν βαζηθφηεξν θείκελν ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία απνηειεί
ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηα θείκελα ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «απνηειεί ην ζεκαηνιφγην ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
απαζρφιεζε κε έκθαζε ζηελ έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε
σο κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο,
βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηεο θαη ελίζρπζεο κηαο
δηαηεξήζηκεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο»23.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε Δπξψπε
βξίζθεηαη ζε κία πεξίνδν κεηαζρεκαηηζκνχ. Απφ ηελ κία πιεπξά, νη θνηλσληθέο
ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη, κε ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο λα εληείλεηαη ιφγσ
ηεο ζπλερνχο κεηαθίλεζεο ησλ πιεζπζκψλ. Ζ δεκνγξαθηθή γήξαλζε απνηειεί κείδνλ
πξφβιεκα ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη ρξφληα θνηλσληθήο πξνφδνπ ράλνληαη εμαηηίαο
23
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ηεο θξίζεο. Μηαο θξίζεο πνπ πιήηηεη άκεζα ηελ νηθνλνκία θαη θέξλεη ζηελ επηθάλεηα
ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο Γεξαηάο επείξνπ24.
Απηά ηα πξνβιήκαηα ζέιεη λα αληηκεησπίζεη ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»
ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ηεο ΔΔ γηα ηνλ 21ν
αηψλα.

Μία

ηζρπξή

αγνξά

εξγαζίαο

κε

πςειά

επίπεδα

απαζρφιεζεο,

παξαγσγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε
θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ25.
Πίλαθαο: Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε 2020

Πεγή: European Commision, 2013

Σξεηο είλαη νη θχξηεο θαη αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο
απηήο:
- Έμππλε αλάπηπμε: αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηε γλψζε θαη
ζηελ θαηλνηνκία.
- Γηαηεξήζηκε αλάπηπμε: πξνψζεζε κηαο πην απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ
πφξσλ ζην πιαίζην κηαο νηθνινγηθήο θαη αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο.
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- Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο: κηα νηθνλνκία κε πςειή απαζρφιεζε πνπ ζα
επηηπγράλεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή26.
Γηα λα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ πξνηεξαηφηεηεο, ζέηνληαη νξηζκέλνη ζηφρνη,
πνπ ηδαληθά ζα πινπνηεζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020. Δλδηάκεζα ππνβάιινληαη
εθζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ. Παξαθάησ
παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη, φπσο εληνπίδνληαη ζηα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Πξψηνο θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη εθείλνο ηεο απαζρόιεζεο, κε
ηνπο επξσπαίνπο εγέηεο λα επηδεηνχλ ηελ απαζρφιεζε ηνπ 75% ησλ αηφκσλ ειηθίαο
20–64 εηψλ27. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη σο εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ ζηφρνπ απηνχ αμηνπνηείηαη ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, ηφζν γηα ηελ έληαμε
ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φζν θαη γηα ηελ επαλέληαμε καθξνρξφληα αλέξγσλ.
ηελ ζπλέρεηα, αθνινπζεί ν ζηφρνο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, κε ζρεδηαζκφ
πνπ πξνβιέπεη λα δαπαλείηαη εηεζίσο ην 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ. Με ηηο ξαγδαίεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ε ΔΔ ζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο28. Απηφο είλαη έλαο ηνκέαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, θαζψο ιεηηνπξγεί σο δίαπινο αλάκεζα ζηηο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηνλ άλεξγν. Άιισζηε, ε
απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη ζε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπίζεο, ε επέλδπζε ζε πην θηιηθέο πξνο ην
πεξηβάιινλ ηερλνινγίεο θαηαπνιεκά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηαπηφρξνλα
δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο29.
Δπφκελνο ζηφρνο είλαη ν ζηφρνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ελέξγεηαο, φπνπ νη
δξάζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% ζε
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ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 θαη ζηελ αχμεζε θαηά 20% ηεο ελέξγεηαο λα
πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο30.
Έλαο βαζηθφο ζηφρνο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο είλαη ε εθπαίδεπζε. Ζ ΔΔ έρεη έλαλ δηηηφ ζηφρν: ηελ κείσζε θάησ απφ
10% ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν θαη ηελ
εμαζθάιηζε φηη ηνπιάρηζηνλ ην 40% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 30-34 εηψλ έρεη
νινθιεξψζεη ηελ αλσηάηε εθπαίδεπζε31. Ζ αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη
ζπλάξηεζε πνιιψλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ην ζρνιείν, αιιά θαη ην
επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. Ζ θηψρεηα, ε αλεξγία, ην πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο (θαη) εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο. Ζ εθπαηδεπηηθή
αληζφηεηα δελ δηακνξθψλεηαη ζε θελφ, νχηε εθηφο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, αιιά
εληφο ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ νξίδνπλ νη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί
παξάγνληεο. (Κνπηνχδεο, θ.ά., 2012).
Οη δχν απηνί ζηφρνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο,
θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαδείμεη ηελ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ αιιά θαη γηα λα βνεζήζεη ην άηνκν λα αλαθαιχςεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ
αλάγθεο θαη λα μεπεξάζεη νπνηαδήπνηε εκπφδηα.
Ο ηειεπηαίνο ζηφρνο, αθνξά ζηελ θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, κε
ηελ ΔΔ λα ππνζηεξίδεη δξάζεηο γηα ηελ κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκχξηα ηνπ
αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ή θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο
θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ32. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε βειηίσζε ηεο
εθπαίδεπζεο κε ζηνρεπκέλεο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, δχλαηαη λα
ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ κείσζε ηεο θηψρεηαο.
Οη ζηφρνη απηνί απεηθνλίδνπλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ηελ πξφνδν πνπ ζα
πξέπεη λα ζεκεηψζεη ε ΔΔ ζε βαζηθέο παξακέηξνπο κέρξη ην 2020. Δπίζεο, πεξά απφ
ην επξσπατθφ επίπεδν, απνηεινχλ θαη εζληθνχο ζηφρνπο θάζε θξάηνπο κέινπο. Απηφ
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πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη «νη ρψξεο ηεο ΔΔ έρνπλ ζέζεη εζληθνχο ζηφρνπο γηα λα
ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ, θαη ππνβάιινπλ εθζέζεηο
ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν σο πξνο ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ζην πιαίζην ησλ
εηήζησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ κεηαξξπζκίζεσλ»33.
Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ελεξγήζνπλ σο
θαηαιχηεο γηα ηελ επίηεπμε πξνφδνπ ζε θάζε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα:
- «Έλσζε θαηλνηνκίαο», ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη
θαηλνηφκεο ηδέεο ζα κπνξέζνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα
δεκηνπξγήζνπλ αλάπηπμε θαη ζέζεηο εξγαζίαο.
- «Νενιαία ζε θίλεζε», γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
- «Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε», γηα ηελ επίζπεπζε ηεο αλάπηπμεο
ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο θαη ηελ άληιεζε νθειψλ
απφ κηα ςεθηαθή εληαία αγνξά γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο.
- «Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο», γηα ηελ
απνζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηε ζηήξημε ηεο
κεηάβαζεο ζε πην νηθνινγηθέο επηινγέο κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο.
- «Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο», γηα ηε
ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο κηαο ηζρπξήο θαη βηψζηκεο βηνκεραληθήο βάζεο, ηθαλήο λα
αζθεί αληαγσληζκφ ζε παγθφζκην επίπεδν.
- «Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο», γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ ζηήξημε ησλ αηφκσλ ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ. Οη δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δξάζεηο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο, ηα άηνκα είλαη πηφηεξν ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
- «Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο», γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ
33
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επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη αλάπηπμεο θαη γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο
θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
Οη πξσηνβνπιίεο απηέο απνηεινχλ δέζκεπζε ηφζν ζε επξσπατθφ επίπεδν, φζν
θαη ζε εζληθφ γηα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ34.
4.2.2 Δγγπήζεηο γηα ηε Νενιαία
Οη εγγπήζεηο γηα ηελ λενιαία αθνξνχλ ζε κία πξσηνβνπιία δέζκεπζεο ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, φηη φινη νη λένη θάησ ησλ 25 εηώλ ζα ιακβάλνπλ πνηνηηθή
πξνζθνξά εξγαζίαο, ζπλερή εθπαίδεπζε, καζεηεία ή πξαθηηθή άζθεζε εληφο
ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ θαζίζηαληαη άλεξγνη ή εμέξρνληαη απφ ηελ
επίζεκε εθπαίδεπζε. Ζ αξρή ησλ Δγγπήζεσλ γηα ηελ Νενιαία εγθξίζεθε ηνλ Απξίιην
ηνπ 2013 θαη κέρξη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΔ, νη δξάζεηο ζην πιαίζην
απηήο έρνπλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο δσήο εθαηνκκπξίσλ λέσλ Δπξσπαίσλ35.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απφ ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2014 κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα Δγγπήζεσλ γηα
ηε Νενιαία παξαπάλσ απφ 16 εθαηνκκχξηα λένη. Μάιηζηα, παξαπάλσ απφ ηα δχν
ηξίηα ησλ λέσλ πνπ νινθιήξσζαλ έλα πξφγξακκα Δγγπήζεσλ ην έηνο 2015,
απνδέρζεθαλ πξφηαζε γηα ζέζε εξγαζίαο36. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ,
γεγνλφο πνπ δειψλεη ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γηα λα είλαη επηηπρεκέλα ηέηνηα πξνγξάκκαηα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε
νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ: ησλ δεκφζησλ αξρψλ, ησλ
ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο, ησλ θνξέσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα ζέκαηα
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ εξγνδνηψλ, ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ θ.ιπ37.
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Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε ΔΔ ζηεξίδεη ηα θξάηε κέιε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
θαηαξηίζνπλ ηα εζληθά πξνγξάκκαηα Δγγπήζεσλ γηα ηε Νενιαία κε ηξεηο ηξφπνπο: α)
κέζσ ζεκαληηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, β) κέζσ ζηήξημεο ηεο εζληθήο ηνπο πνιηηηθήο
απαζρφιεζεο θαζψο θαη γ) κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ακνηβαίαο κάζεζεο κε ζηφρν ηελ
αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλδξάκεη φια
ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθνχ ηνπο εζληθνχ ρεδίνπ Τινπνίεζεο
ησλ Δγγπήζεσλ γηα ηε Νενιαία. Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηεπθνιχλεη
ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ εζληθώλ αξρώλ, ηδίσο κέζσ
ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ακνηβαία κάζεζε38.
Φαίλεηαη πσο ε έγθαηξε παξέκβαζε θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε
ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ λέσλ ζπληεινχλ ζηελ βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θαηάξηηζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
δεκφζησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ησλ Δγγπήζεσλ γηα ηε
Νενιαία39.

4.2.3 Δπθαηξίεο γηα ηνπο λένπο
Οη λένη άλζξσπνη πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζή ηνπο θαη αλαδεηνύλ εξγαζία ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθά
εκπόδηα, θπξίσο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν
ρξεκαηνδνηεί ρηιηάδεο έξγα θαη πξνγξάκκαηα ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηα νπνία
ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε ησλ λέσλ ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία
θαη ηηο επθαηξίεο γηα λα εληαρζνχλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δηδηθή νκάδα ζηφρνπ
απνηεινχλ νη απνθιεηζκέλνη απφ ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε
40

(NEETs).
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Έλα κέξνο ησλ δξάζεσλ απηψλ αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ
ησλ λέσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ζε αληηζηνηρία κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.41.
Μάιηζηα, επεηδή νη λένη πνπ είλαη απνθιεηζκέλνη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ ζηήξημε, ηα
πξνγξάκκαηα απηά παξέρνπλ ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ζχληαμεο
βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη δεμηφηεηεο ζπλεληεχμεσλ, θαη ζπρλά ηνπο ζπλνδεχνπλ
ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ αιιά θαη ζηνπο πξψηνπο κήλεο εξγαζίαο42.
Παξάιιεια κε ηα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή, ζηηο δξάζεηο
ησλ πξνγξακκάησλ εληάζζεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε ή ε καζεηεία. ε ζπλεξγαζία κε
δπλεηηθνχο εξγνδφηεο θαη ζπρλά παξέρνληαο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, ηα πξνγξάκκαηα
ηνπ ΔΚΣ παξέρνπλ ζε δεθάδεο ρηιηάδεο λένπο ηελ επθαηξία λα εληαρζνχλ ζηνλ
εξγάζηκν βίν θαη λα απνθηήζνπλ πνιχηηκεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη εξγαζηαθή
εκπεηξία. Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο βειηηψλνπλ ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο θαη ζπρλά
εμαζθαιίδνπλ κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Αθφκε, έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δξάζεο «Δπθαηξίεο γηα ηνπο Νένπο» είλαη ε
εμαζθάιηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ (youth mobility), κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε
γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην
εμσηεξηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη λένη κεηαθηλνχληαη εληφο ηεο ΔΔ ζε κέξε φπνπ
ππάξρεη δήηεζε γηα ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπο43.
4.2.4 Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ λέσλ
Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ απνηειεί κία πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΚΣ «Δγγπήζεηο γηα ηελ Νενιαία». ηφρνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο 6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, λα
εληζρπζνχλ νη πεξηθέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνζνζηά αλεξγίαο λέσλ άλσ ηνπ 25%
θαη έρεη σο ζηφρν λα δηαζθαιίζεη φηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, φπνπ ηα
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πξνβιήκαηα είλαη πην έληνλα, ην επίπεδν ηνπ βνεζήκαηνο πνπ ιακβάλεη θάζε λένο λα
είλαη αξθεηφ ψζηε λα βνεζεζεί νπζηαζηηθά44.
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη φινη νη λένη
έσο 25 εηψλ έρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ζπκκεηέρνπλ ζε
πξνγξάκκαηα καζεηείαο ή πξαθηηθήο άζθεζεο εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ
εγθαηάιεηςε ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο ή ηελ είζνδν ηνπο ζηελ αλεξγία. εκαληηθή
είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, φπνπ νη λένη αμηνπνηνχλ
ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ είηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ
ηνπο είηε γηα επαλείζνδν ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Παξάιιεια, ην ΔΚΣ παξέρεη
ζεκαληηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ απαξαίηεηε καθξνπξφζεζκε δηαξζξσηηθή
κεηαξξχζκηζε θαη επέλδπζε ζην κέιινλ ησλ λέσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο45.

Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη φηη ηα φξγαλα ράξαμεο πνιηηηθήο ηεο
ΔΔ, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην κείδνλ δήηεκα ηεο αλεξγίαο, αλαδήηεζαλ ηηο αηηίεο απφ
ηηο νπνίεο πεγάδεη ε αλεξγία ησλ λέσλ θαη πξφηεηλαλ έλαλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ
γηα ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ηνπ επάισηνπ πιεζπζκνχ. Οπζηαζηηθά, φζεο πνιηηηθέο
αλαθέξζεθαλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ αλέξγσλ, έρνπλ ηξία θνηλά ζεκεία, ηα νπνία, φπσο
παξνπζηάδεηαη θαη παξαθάησ, δηαηξέρνπλ φια ηα θείκελα ηεο ΔΔ:
α) ζπλερηδφκελε κάζεζε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ
β) εμαζθάιηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ θαη
γ) εμαζθάιηζε κίαο ζέζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ψζηε λα απνθηεζεί εξγαζηαθή
εκπεηξία.
Σξία ζθέιε παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κε βάζε θαη ηα δεδνκέλα ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο:
• ε αμηνπνίεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ
αλαγθψλ ησλ αλέξγσλ θπξίσο αηφκσλ
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• ε ζπληνληζκέλε επέλδπζε ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα
αληηκεησπηζηεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ αγνξψλ εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε θαη
• ν έιεγρνο ζηα θξάηε-κέιε ψζηε λα εθαξκφδνληαη νη επξσπατθέο νδεγίεο ζηα
εζληθά ζρέδηα απαζρφιεζεο.
Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί, ηα θξάηε κέιε ραξάζζνπλ ηελ πνιηηηθή
ηνπο έρνληαο σο βάζε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο. Οη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
αλεξγίαο κε αμηνπνίεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο παξνπζηάδνληαη ζηελ
επφκελε ελφηεηα.

4.3 Ζ πνιηηηθή απαζρόιεζεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
αλεξγίαο
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο
αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο ζηηο κέξεο καο, είλαη ε αλεξγία θαζψο απφ ην 1975 θαη κέρξη
ζήκεξα ηα πνζνζηά ησλ αλέξγσλ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα πςειά. Δπίζεο, ε δηάξθεηα
ηεο αλεξγίαο είλαη κεγάιε γηα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αλέξγσλ, γεγνλφο πνπ
απνθαζειψλεη ηελ αληίιεςε γηα ηελ πιήξε απαζρφιεζε πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ
πεξίνδν κεζνπξάλεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Απφ ην 1950 θη έπεηηα, ε επίηεπμε
ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ράξε ζηηο πνιηηηθέο ηεο ελεξγνχο δήηεζεο κε ηελ εθαξκνγή
κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο είρε σο απνηέιεζκα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο (πνπ άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη ήδε απφ ηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ζε νξηζκέλεο ρψξεο), πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο
θπξίσο κέζσ ηεο νξγάλσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη γεσγξαθηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ (Alber J.,1995, Καξακεζίλε Μ., 2005α:37 ζην Γεκνπιαο &
Μηραινπνχινπ:15).
Ζ πνιηηηθή απαζρφιεζεο πνπ αθνινπζείηαη ζε εζληθφ επίπεδν, φπσο θαη ζε
φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, νπζηαζηηθά απνηειεί εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο
γηα ηελ απαζρφιεζε. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε Διιάδα σο
κέινο ηεο ΔΔ, ιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ
ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη γηα ηελ ζηήξημε ησλ εππαζψλ
νκάδσλ. Σα κέηξα ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο αλαθέξνληαη ζε δξάζεηο
ζχδεπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ
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επαλαθαηάξηηζε θαη ηηο πξνζσξηλέο επηδνηήζεηο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγεηηθή πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.
(Storie,2006:57 ζην Γεκνπιάο & Μηραινπνχινπ:22). Οη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο
αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αλεξγίαο κε ηελ παξνρή
επηδνκάησλ αλεξγίαο, ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηελ
απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηα κέηξα ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ
επηδηψθνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο (Γεκνπιάο & Μηραινπνχινπ:23). ηελ
Διιάδα, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνπκέλε ελφηεηα, κείδνλ δήηεκα πνπ ρξήδεη
άκεζεο αληηκεηψπηζεο είλαη ε αλεξγία ησλ λέσλ θάησ ησλ 30 εηψλ, κε έκθαζε ζηνπο
λένπο θάησ ησλ 24 εηψλ. Γη’ απηφ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο θαη επαλέληαμεο ζηνρεχνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα απηή, κε έκθαζε ζε
πξνγξάκκαηα πξάζηλεο

αλάπηπμεο

θαη

θαηλνηνκίαο

ζηελ έξεπλα θαη

ηελ

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σέηνην πξφγξακκα είλαη γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα ζηήξημεο
λέσλ αγξνηψλ, πνπ ζηεξίδεη ηελ θαηλνηνκία ζηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη ηελ
πξναγσγή νηθνινγηθψλ κεζφδσλ.
Δπίζεο,

ζε

εζληθφ

επίπεδν

πινπνηνχληαη

θαη

αξθεηά

πξνγξάκκαηα

θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα
αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη θαηλνηνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ αλέξγσλ κε ειηθία 22-64 εηψλ ή ζηελ επηρνξήγεζε ζέζεσλ εξγαζίαο
κε ζθνπφ ηελ επαλέληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ην πξφγξακκα γηα ηελ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζα
παξνπζηαζηεί ζηελ ζπλέρεηα.
θνπφο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο
λέσλ αλέξγσλ, φπσο απηά εληνπίδνληαη ζην εζληθφ ζρέδην απαζρφιεζεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο. Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ φια κέξνο
ηεο δξάζεο «Δπθαηξίεο γηα Νένπο». Ζ δξάζε απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο
πξσηνβνπιίαο «Νενιαία ζε θίλεζε» γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη
απνζθνπεί ζηελ κείσζε ηεο θάζε κνξθήο αλεξγίαο αλεμαξηήησο θχινπ, ειηθίαο,
επίπεδν κφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο. Τπάξρεη φκσο θαη ε ακθηζβήηεζε
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνησλ δξάζεσλ πνπ απνηεινχλ ελεξγέο
πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, δηφηη απφ ηελ άιιε κεξηά ζχκθσλα κε ηνλ Taguieff (2002) ,
ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε είλαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε
ζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο ζχγρξνλεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ή απνηειεί ηδενιφγεκα ηνπ
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«δεκνθξαηηθνχ θαληαζηαθνχ», θαζψο θαη αλ νη ζρεηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. επλννχλ
πξαγκαηηθά κηα δεκνθξαηηθή εθδνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ή απιψο ζηεξίδνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο (Karalis & Balias, 2007).
Ο πξνβιεκαηηζκφο κε βάζε ηνλ νπνίν δηαηππψλνληαη νη θαηεπζχλζεηο ησλ
πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ «θπζηθνχ πνζνζηνχ αλεξγίαο» ή ηνπ
πνζνζηνχ αλεξγίαο πνπ δελ επηηαρχλεη ηνλ πιεζσξηζκφ (Non Accelerated Inflation
Rate of Unemployment, NAIRU) θαη ζπλεπψο δελ επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ
θάησ απφ έλα νξηζκέλν επίπεδν (Γεδνπζφπνπινο, 2000, Turner et al., 2001,
Γξάβαξεο, 2008). ’ απηφ ην πιαίζην, νη ζηφρνη ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ
απαζρφιεζεο πεξηνξίδνληαη ζηα φξηα πνπ δηακνξθψλνληαη κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ
πνζνζηνχ αλεξγίαο θαη ηνπ δείθηε NAIRU ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ
Ο.Ο..Α. είλαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ζηελ Διιάδα. Απφ 4,6 πνπ ήηαλ ην 1980
αλήιζε ζε 8,8 ην 1995 θαη 9,5 ην 1999 (Turner et al., 2001:192). Απηφ πξαθηηθά
ζεκαίλεη φηη κε ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη εηδηθφηεξα κε ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο
επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ αλεξγίαο κέρξη εθείλν ην θαηψθιη πνπ δελ
ηξνθνδνηεί πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ νηθνλνκία. Δπίπεδν αλεξγίαο πνπ νξηνζεηεί
θαη ηηο πην αηζηφδνμεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο επίδξαζεο ησλ
ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζηε κείσζε ηεο (Γεκνπιάο & Μηραινπνχινπ,
2008:25).

4.4 Γξάζε «Δπθαηξίεο γηα ηνπο Νένπο»
Ζ δξάζε απηή απνηειεί νπζηαζηηθά έλα κέζν ζηήξημεο ησλ άλεξγσλ λέσλ πνπ
ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ζην
πξφγξακκα απηφ εληάζζνληαη ηφζν άηνκα πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ή έλα
πξφγξακκα θαηάξηηζεο ρσξίο λα νινθιεξψζνπλ ηνλ δεχηεξν θχθιν δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, φζν θαη πηπρηνχρνη κε ζηφρν ηελ απφθηεζε κηαο πξψηεο επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο. Σν πξφγξακκα απαηηεί ηελ κέγηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλσληθνχ Σακείνπ, απαηηεί θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο θαη δηεπθφιπλζε ησλ λέσλ
ζηελ εχξεζε εξγαζίαο. Δπίζεο, απαηηεί ηζρπξέο ζπκπξάμεηο κεηαμχ πνιηηηθψλ αξρψλ,
ελψζεσλ εξγνδνηψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε επξσπατθφ, εζληθφ,
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πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη, ηέινο, απαηηεί θαζνδήγεζε θαη παξνρή βνήζεηαο
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή46.
Με βάζε, ινηπφλ, ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Δπθαηξίεο γηα
ηνπο Νένπο» θαη ηηο δπζκελείο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ,
εθπνλήζεθε έλα ζπλεθηηθφ επηρεηξεζηαθφ «ρέδην Γξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ»47. Οπζηαζηηθά, ην ζρέδην απηφ
απνηειεί ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε θξαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ
αλέξγσλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη «Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε
αλάδεημε ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ αλάπηπμεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ δχν ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ 15-24 θαη 25-35, κε
έκθαζε ζηνπο λένπο κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα» 48.
Οη πνιηηηθέο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ ζέζπηζε ζπζηεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ
κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εξγαζία, ψζηε λα επηηεπρζεί άκεζα ε απφθηεζε
πξψηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Βαζηθφ θαη θχξην εξγαιείν ππνζηήξημεο ησλ λέσλ αλέξγσλ θαηά ηελ θαηάξηηζε, ηελ
κεηάβαζή ηνπο ζην εξγαζηαθφ ή επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα
πνξεία ηνπο απνηειεί ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ
θαζνδήγεζεο 49.
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Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ραξάρηεθαλ ζεκαηηθνί άμνλεο50
πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη απνηέιεζαλ πιάλν θαηά ηελ ζρεδίαζε θαη δηεμαγσγή ηνπ.
Οη ζεκαηηθνί άμνλεο απηνί αθνξνχλ ζηελ:
● Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα λένπο αλάινγα κε ηα ηππηθά
ηνπο πξνζφληα.
● Πξναγσγή ηεο απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο
θαηάξηηζεο.
● Θέζπηζε πξαθηηθήο άζθεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ
εθπαίδεπζε.
● Θέζπηζε ζπζηεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε
ζηελ εξγαζία, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε απφθηεζε πξψηεο εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο (κε ζπλδπαζκφ θαζνδήγεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο
θαη απαζρφιεζεο).
● Δλίζρπζε

ηεο

ζπκβνπιεπηηθήο

θαη

ηνπ

επαγγεικαηηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ κε έκθαζε ζε λένπο αλέξγνπο.
● Δλίζρπζε ηνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο
θαζνδήγεζεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
● Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ, κε έκθαζε ζηελ
θαηλνηνκία θαη ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα.
● Μείσζε ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο51.
4.4.1 Πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ λέσλ
1) Δπηηαγή εηζόδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα άλεξγνπο λένπο έσο 29 εηώλ
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Ζ δξάζε απηή πινπνηείηαη απφ ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Δίλαη ε πην γλσζηή δξάζε γηα ηελ
ζηήξημε θαη ελίζρπζε λέσλ αηφκσλ, κε πάλσ απφ 50.000 λένπο λα έρνπλ
ζπκκεηάζρεη ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα. Οη σθεινχκελνη είλαη άλεξγνη λένη έσο
29 εηψλ, απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. αλαδεηψληαο κηα ζέζε
εξγαζίαο.
To πξφγξακκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ έληαμε λέσλ αηφκσλ
ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο κέζσ ρνξήγεζεο επηηαγήο «voucher» πεξηιακβάλεη
νινθιεξσκέλε δέζκε παξεκβάζεσλ γηα θαηάξηηζε κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε
νξηδφληησλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε θαζνδήγεζε θαη
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή πνπ παξέρεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: α) ζηελ πξψηε επαθή
ηνπ λένπ κε ηνλ θνξέα γηα πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο
πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, β) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξηηζε γηα ζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ
αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ γηα έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γ) ζηελ ιήμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, κε ηελ εθπαίδεπζε ζε ηερληθέο εχξεζεο εξγαζίαο θαη
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ ζα ηνπ θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαηά ηελ
αλαδήηεζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο.
2) Πξνώζεζε θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο λέσλ θαη ζπκβνπιεπηηθή
θαζνδήγεζε επηρεηξεκαηηώλ
Μία αθφκα δξάζε, ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο &
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, είλαη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ησλ άλεξγσλ λέσλ έσο 35 εηψλ θαζψο θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ηνπο θαζνδήγεζε ζηελ
δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ. Σν πξψην ζθέινο ηεο δξάζεο πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε
γηα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε θιάδνπο θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο
πνπ πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία.
Σν δεχηεξν ζθέινο, πνπ έρεη σο σθεινχκελνπο ηνπο άλεξγνπο λένπο πνπ
δεκηνχξγεζαλ ηελ επηρείξεζε ηνπο ζην πξψην ζθέινο ηεο δξάζεο, αθνξά ζηελ παξνρή
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ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη πεξηιακβάλεη ζεκαηηθά εξγαζηήξηα (νκαδηθή
επηρεηξεκαηηθή

ζπκβνπιεπηηθή),

ππεξεζίεο

θαζνδήγεζεο,

ελδπλάκσζεο

θαη

επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο.
3) Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ ύπαηζξν
Ζ δξάζε απηή αθνξά ζηελ ζηήξημε ησλ λέσλ έσο 35 εηψλ, πνπ επηζπκνχλ λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο
πνπ

ζηνρεχνπλ

ζηελ

αλάπηπμε

δεμηνηήησλ

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

κέζσ

ηεο

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Βαζηθφ θνκκάηη ηεο δξάζεο απηήο αθνξά
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ηφζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ αλάπηπμε
επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, φζν θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξάζεο θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζήο ηεο. Έκθαζε δίλεηαη θαη ζηελ θαζνδήγεζε γηα ηελ
πξφζβαζε ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κεηά ηε ζχζηαζε ηεο αγξνηηθήο κνλάδαο.
4) Δζληθό Γίθηπν Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο
Μία δξάζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηελ πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ γηα ηελ
«Δπξσπατθή Πιαηθφξκα γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο», είλαη ην Δζληθφ
Γίθηπν Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο. χκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, ε δξάζε δεκηνπξγήζεθε
ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ «γηα ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή/θαη πθίζηαληαη πιηθέο ζηεξήζεηο ή/θαη
δηαβηνχλ ζε λνηθνθπξηά ρσξίο εξγαδφκελα κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο
δηθηχνπ θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ»52. Αληηθείκελν ηνπ
δηθηχνπ είλαη ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζε αζηέγνπο θαη ζε άλεξγνπο
λένπο έσο 30 εηψλ πνπ βξίζθνληαη ή ελδέρεηαη λα βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο. Οη
λένη επηρνξεγνχληαη κε ηελ δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζηηο δνκέο ηνπ δηθηχνπ. ε
επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο, ιεηηνπξγνχλ γξαθεία δηακεζνιάβεζεο
πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ (επαλ)έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
5) Πξνγξάκκαηα θνηλσθεινύο εξγαζίαο ζηνλ πνιηηηζκό γηα λένπο
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θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απαζρφιεζε αλέξγσλ έσο 30 εηψλ ζε
πξνγξάκκαηα αλάδεημεο θαη ζπληήξεζεο πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ, ζε κνπζεία,
θαζψο θαη ζε ππεξεζίεο θχιαμεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ε ζπκβνπιεπηηθή αμηνπνηείηαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο ελεξγνχ
ζπκκεηνρήο

ησλ

λέσλ

ζηελ

ηνπηθή

θνηλσλία,

παξέρνληαο

ππεξεζίεο

πιεξνθφξεζεο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
6) Πξόγξακκα

επηρνξήγεζεο

επηρεηξήζεσλ

γηα

πξόζιεςε

αλέξγσλ

πηπρηνύρσλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ
ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηρνξήγεζε επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Χθεινχκελνη
είλαη άλεξγνη λένη έσο 35 εηψλ, πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα εηδηθά κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ. ηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο απηνχ νη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ παξέρνληαη αθνξνχλ ζηελ
πιεξνθφξεζε, ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ζηήξημε ησλ αλέξγσλ γηα
ηελ είζνδν ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
7) Πηινηηθή δξάζε γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ γηα ηελ δεκηνπξγία Κνηλσληθώλ

πλεηαηξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
χκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, «ζηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε
πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο
εξγαιεία αλαραίηηζεο ηεο αλεξγίαο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο»53. Με ηελ
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
δηαηεξνχληαη ππάξρνπζεο ζέζεηο εξγαζίεο θαη δεκηνπξγνχληαη λέεο, εληζρχνληαο ηελ
ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Χθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άλεξγνη λένη
ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ, νη νπνίνη ζηελ ζπλέρεηα ζα απαζρνιεζνχλ σο εξγαδφκελνη ζε
Κνηλ.επ. Δλδηαθέξνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε παξνπζηάδεη ε παξνρή ππεξεζηψλ
ζπκβνπιεπηηθήο. Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ ζηελ πιεξνθφξεζε, ηελ θαζνδήγεζε
ησλ ππνςεθίσλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο θαη ζηε ζχληαμε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο Κνηλ.επ. θαη γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο,
παξέρεηαη ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα δηθηχσζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηεο ηδξπζείζαο
εηαηξείαο θαζψο θαη ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο ησλ κειψλ θαη εξγαδνκέλσλ ηεο.
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8) Τπνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ πςειήο
εμεηδίθεπζεο
Ζ δξάζε απηή έρεη εμαηξεηηθά ζηνρεπκέλν ραξαθηήξα θαη απνζθνπεί ζηελ
έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο άλεξγσλ λέσλ εξεπλεηψλ έσο 35 εηψλ θαη ηερληθνχ
πξνζσπηθνχ πςειήο εμεηδίθεπζεο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ησλ απνθνίησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο
θαη ε αλαβάζκηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα
ππνζηεξηρζεί ε επηζηεκνληθή πξφνδνο, ε αληαγσληζηηθφηεηα, αιιά θαη ε
θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ε
ζπκβνπιεπηηθή εζηηάδεη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
αγνξάο εξγαζίαο θαζψο θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ
δηθηχσλ ηνπ ΟΑΔΓ.
9) Πξαθηηθή άζθεζε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ θαη ΣΔΗ)
Μία πνιχηηκε δξάζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ησλ Α.Δ.Η θαη Σ.Δ.Η.
ζηελ είζνδν ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είλαη ε πξαθηηθή άζθεζε, πνπ νδεγεί ζηελ
απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο. Ζ
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο αλαθέξεηαη θαη
ζηελ

πξνθήξπμε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο,

«πεξηιακβάλεη

νινθιεξσκέλε

δέζκε

παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία»

54

. Δηδηθφηεξα, νη δξάζεηο απηέο αθνξνχλ ζε θαζνδήγεζε θαη ζε

πιεξνθφξεζε ησλ θνηηεηψλ, ζε ηερληθέο εχξεζεο εξγαζίαο θαη ζεκηλάξηα
ζπκβνπιεπηηθήο θαζψο θαη ζε δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο
(ΓΓ) κε επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.

10) Πξαθηηθή

άζθεζε

Γεκνζίσλ

θαη

Ηδησηηθώλ

ΗΔΚ

Αξρηθήο

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Ζ δξάζε αθνξά ζηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο απνθνίησλ δεκφζησλ
θαη ηδησηηθψλ Η.Δ.Κ., θαζψο θαη άιισλ θνξέσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. ηφρνο
είλαη ε δηαζχλδεζε ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Μέζα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε, νη απφθνηηνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ
54

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο - Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, «Δγγχεζε γηα
ηελ Νενιαία: Σν ειιεληθφ ζρέδην δξάζεο», αλαθηεκέλν 29/09/2017 απφ:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf

75

πεξαηηέξσ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο,
γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο. Με ηελ αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, εληζρχνληαη
νη ππάξρνπζεο ηθαλφηεηεο ησλ απνθνίησλ θαη αλαπηχζζνληαη λέεο άκεζα
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ έληαμε
ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
11) Πξαθηηθή άζθεζε ΔΠΑ Μαζεηείαο - Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο
Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.)
Μία αθφκε ελδηαθέξνπζα πξσηνβνπιία γηα ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο, αθνξά ζηνλ ζεζκφ ηεο καζεηείαο ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ επαγγεικαηηθψλ
ζρνιψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αληηθείκελν ηεο
δξάζεο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ καζεηψλ - ζπνπδαζηψλ
ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ ηνπ ΟΑΔΓ ζε επηδνηνχκελεο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο
αληίζηνηρεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα
ζπκβάιιεη ζηελ αθνκνίσζε θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ ζπνπδαζηψλ κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ»

55

. Αλάινγα κε ηελ ζεσξεηηθή ηνπο

εθπαίδεπζε, νη ζπνπδαζηέο ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηα λα
επηιέμνπλ ηελ ζεσξεηηθή ηνπο εθπαίδεπζε, θαζψο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο
θαζψο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ηερληθέο
εχξεζεο εξγαζίαο, πνπ ζα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκεο κεηά ην πέξαο ηεο καζεηείαο.
12) Πξόγξακκα καζεηείαο απνθνίησλ Σερληθήο Δθπαίδεπζεο
Σν πξφγξακκα απηφ είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο «καζεηείαο» θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ε δηαζχλδεζε ησλ
ζρνιψλ Σερληθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη
απφθνηηνη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη ρνιψλ θ.ά., απνθηνχλ επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ζε ζπλαθείο ηνκείο κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Οη
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο,
αθνξνχλ ηφζν ζηελ έληαμε ησλ σθεινχκελσλ ζην πξφγξακκα, φζν θαη ζηελ ζηήξημε
55
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ηνπο κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ θπξίσο
θαζνδήγεζε γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή ζέζεο καζεηείαο θαη επαγγεικαηηθφ
ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα έληαμε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο.
13) Γξαθεία Γηαζύλδεζεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ&ΣΔΗ)
Σα γξαθεία δηαζχλδεζεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά
εξγαζίαο. Οη δξάζεηο ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο
θαηεγνξίεο: α) «ζηελ αλάπηπμε δηαχισλ επηθνηλσλίαο, δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε
ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο εξγνδνηηθνχο θνξείο θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία, θαζψο θαη β)
ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ζηνπο
θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πεξαηηέξσ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηεο
πξνζσπηθήο ηνπο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο»56.
Σα γξαθεία δηαζχλδεζεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη έλαο απφ ηνπο
θχξηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ Διιάδα κε δξάζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ δηθηχσζε κε ηνπο θνξείο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ
ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
ησλ καζεηψλ θαη απνθνίησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζε ππεξεζίεο
θαζνδήγεζεο

θαη

ππνζηήξημεο

ησλ

επηρεηξεκαηηθψλ

ηδεψλ

ησλ

θνηηεηψλ.

Αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ην έξγν ησλ γξαθείσλ απηψλ γίλεηαη ζηελ
επφκελε ελφηεηα.
14) Μνλάδεο Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε ΑΔΗ & ΣΔΗ
Ζ δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ/απνθνίησλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ
ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζχλδεζε ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη κνλάδεο απηέο έρνπλ σο έξγν ηνπο
πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζε ζπλαθή κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πεδία. Με απψηεξν
ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο πξννπηηθή

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο - Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο,
«Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία: Σν ειιεληθφ ζρέδην δξάζεο», αλαθηεκέλν 29/09/2017 απφ:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf
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απαζρφιεζεο. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ, πινπνηνχλ δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο λννηξνπίαο θαη θνπιηνχξαο, κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο εμεηδηθεπκέλσλ
επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Πέξα φκσο απφ ηα ζεκηλάξηα απηά, νη
θνηηεηέο/απφθνηηνπ ιακβάλνπλ ζηνρεπκέλεο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρεηηθά κε
ηελ θαζνδήγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο θαη πιεξνθφξεζε γηα ηελ
ζχλδεζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.
15) Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο λέσλ
ηφρνο ηεο δξάζεο απηήο, ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο,
είλαη ε ελίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ησλ λέσλ 18 έσο 35 εηψλ, κε
έκθαζε ζηελ ζηήξημε θαηλνηφκσλ θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζρεδίσλ. Σν πξφγξακκα εζηηάδεη θπξίσο ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ δχλαληαη λα
ζηξέςνπλ ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνο ηελ νπζηαζηηθή εμσζηξεθή
αλάπηπμε. Οπζηαζηηθά, νη άλεξγνη (επαλ)εληάζζνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
δεκηνπξγψληαο νη ίδηνη ηελ επηρείξεζε ηνπο. Γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, νη σθεινχκελνη δέρνληαη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαζνδήγεζεο
ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.

16) Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηε ζηήξημε ηεο απαζρόιεζεο γπλαηθώλ
κέζσ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Έλα πξφγξακκα πνπ μεθίλεζε λα πινπνηείηαη ην 2013 απφ ην πξψελ ππνπξγείν
Αλάπηπμεο

θαη

Αληαγσληζηηθφηεηαο,

αθνξά

ζηε

ζηήξημε

ηεο

γπλαηθείαο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζηήξημε άλεξγσλ γπλαηθψλ
εηψλ 18-35 πνπ επηζπκνχλ λα ηδξχζνπλ ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε. Ζ δξάζε απηή
εληάζζεηαη ζην επξσπατθφ ζρέδην απαζρφιεζεο γηα έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ. Οη ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο πνπ παξέρνληαη ζην πξφγξακκα απηφ είλαη εμαηνκηθεπκέλεο πξνο ηελ
δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.

4.5 Ζ αλαγθαηόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο
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Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία θαζηζηνχλ ηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε αλαγθαία γηα ηελ έληαμε ησλ
αηφκσλ ηφζν ζηελ αγνξά εξγαζίαο φζν θαη ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη (Παπαλανχκ,
1996). Μέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ηα άηνκα έρνπλ νξγαλσκέλεο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη
αλάπηπμε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Μάιηζηα, ε δηα βίνπ παηδεία απνηειεί
ζηξαηεγηθφ κέζν γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε ηελ ζπλερηδφκελε
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε λα θαζίζηαηαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ έληαμε ηνπ
αηφκνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Παπαλανχκ, 1996).
Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη λα
εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ,
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα κηα νινθιεξσκέλε δσή (Boyle,
1981). Πξνο ηελ

θαηεχζπλζε απηή, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο, αληαπνθξηλφκελα ζηηο ηξέρνπζεο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο. χκθσλα κε ηνλ Υαζάπε (2000), νη δξάζεηο
θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, εμαηηίαο ηεο ηαρχξξπζκεο
αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο
εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Βέβαηα, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο αλάπηπμεο ησλ
δξάζεσλ θαηάξηηζεο, απνηέιεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο
απφ ηα ηακεία ηεο ΔΔ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ε δηα βίνπ κάζεζε έρεη θαηαιάβεη
κηα θεληξηθή ζέζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο
ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Με ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο θαη
θαηάξηηζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) πξνζεγγίδεη άκεζα έλαλ κεγάιν
αξηζκφ ησλ πνιηηψλ ηεο. Γεληθφο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο
είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλφηεηαο σο πξνεγκέλεο θνηλσλίαο ηεο
γλψζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο θαη νη ζηφρνη πνπ
αλαδεηθλχνληαη είλαη ε αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε ησλ αληαιιαγψλ, ηεο ζπλεξγαζίαο
θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο, ψζηε ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο λα θαηαζηνχλ
παγθφζκην ζεκείν αλαθνξάο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπο (Διιάδα-Δπξσπατθή Έλσζε
Μαδί/Γηα Βίνπ Μάζεζε, http://greece-eu-together.eu).
Γξάθεκα 1: πκκεηνρή ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαηά ρώξα ηεο Δ.Δ.
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Πεγή: Eurostat, LFS, 2013

Δμαηηίαο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, ηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο απνθηνχλ νινέλα θαη
κεγαιχηεξε ζεκαζία. Σα λέα πξφηππα νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δεκηνπξγνχλ λέεο
απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επειημία θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο
πξαθηηθήο. Σν ίδην ην πεξηερφκελν ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κεηαβάιιεηαη θαη έκθαζε
δίλεηαη ζηηο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο παξά ζηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο57.
Ζ εηζαγσγή ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ηφζν ζην είδνο φζν θαη ζηε ζχλζεζε
ησλ επαγγεικάησλ (Νηθνιάνπ & Γθιαβάλεο, 2001). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, νη
κνξθέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα
ηηο αλάγθεο ηεο βηνκεραληθήο επνρήο κε βάζε ην θνξληηθφ κνληέιν παξαγσγήο, λα
κελ αληαπνθξίλνληαη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Με βάζε ηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ην δεηνχκελν δελ είλαη ε
εμεηδίθεπζε σο πξνο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά ε επειημία
ηεο γλψζεο, πνπ ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα είλαη ζε κφληκε θαηάζηαζε
απαζρνιεζηκφηεηαο, απνξξίπηνληαο ην δίπνιν απαζρνινχκελνο-άλεξγνο (Λπκπεξάθε
ΔΚΚΓ, «Οξηζκφο θαη ξφινο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο», αλαθηεκέλν 20/01/2018 απφ:
http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/14/13/528.pdf
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& Μνπξίθε, 1999). Αθφκε θαη γηα φζνπο είλαη εληαγκέλνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε
αλάγθε θαιιηέξγεηαο λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, εληείλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ
ζχγρξνλνπ απαηηεηηθνχ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Με ηηο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο
επηρείξεζεο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ζπλζήθε ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ σο κέζν γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα λέα δεδνκέλα. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε
πνπ ν εξγαδφκελνο ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ζέζε εξγαζίαο ιφγσ ηεο ειαζηηθνπνίεζεο ηεο
αγνξάο εξγαζίαο, ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε κία δηαδηθαζία δηαξθνχο επαλεθπαίδεπζεο γηα
λα κπνξέζεη λα επαλεληαρζεί58.
Οη κεηαβνιέο απηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη
εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ γεληθέο γλψζεηο γηα λα πξνζαξκφδνληαη κε επθνιία ζηηο
απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αιιά ηαπηφρξνλα λα έρνπλ θαη εηδηθέο γλψζεηο
(εμεηδίθεπζε), ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ άκεζα (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ,2013). Απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα δηαξθή θαηάξηηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ/αλέξγσλ ηφζν ζε ζέζεηο γεληθψλ δεμηνηήησλ, φζν θαη ζε εθείλεο πνπ
απαηηνχλ δηαξθή πιεξνθφξεζε θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ
πινπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο (voucher) ηελ πεξίνδν 20132015. Δίλαη εκθαλέο φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά ζρεδηάζηεθαλ γηα λα θαιχςνπλ έλα
κεγάιν εχξνο αλαγθψλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηηο
αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ ζηφρεπζε ηνπο αθνξά ηφζν ζηελ αλάπηπμε γεληθψλ
γλψζεσλ (επηηαγή εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ),
φζν θαη ζηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ (θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ, θαηάξηηζε
δεκνζηνγξάθσλ).
Πίλαθαο 2: Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πινπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο
επηηαγήο θαηάξηηζεο (voucher) 2013-2015

ΔΚΚΓ, «Οξηζκφο θαη ξφινο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο», αλαθηεκέλν 20/01/2018 απφ:
http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/14/13/528.pdf
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Πεγή: ΗΝΔ/ΓΔΔ, Γηα βίνπ κάζεζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, απαζρόιεζε θαη νηθνλνκία

Πέξα απφ ηηο κεηαβνιέο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, νη έληνλεο δεκνγξαθηθέο θαη
θνηλσληθέο εμειίμεηο θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ πξνψζεζε κηαο ζηξαηεγηθήο δηα βίνπ
κάζεζεο. Δμαηηίαο ησλ λέσλ εξγαζηαθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ,
έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ δελ δηαζέηεη αλψηεξε θαη κέζε
εθπαίδεπζε, είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν ηνπ θνηλσληθνχ θαη εξγαζηαθνχ
απνθιεηζκνχ. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαία ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη γηα ηα άηνκα
γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ησλ αηφκσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. ηνλ πίλαθα πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, πνιιά πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ ζηήξημε λέσλ αηφκσλ ζηελ είζνδν ηνπο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη πάλσ απφ 40.000 άλεξγνη λένη ην δηάζηεκα 2013-2015 έιαβαλ
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θαηάξηηζε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαλσηηθψλ, επηθνηλσληαθψλ θαη καζεζηαθψλ
ηνπο ηθαλνηήησλ (ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2017).
πλνςίδνληαο, θαίλεηαη πσο θαζίζηαηαη αλαγθαίνο ν ξφινο ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ δηαηνκεαθψλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληαμε θαη
εγθαζίδξπζε ηνπ αηφκνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε κηαο δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο, ηφζν επξσπατθήο φζν θαη εζληθήο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ.
4.6. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάζηεθε ε ζεκαζία ησλ πξνγξακκάησλ
θαηάξηηζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
πξνγξακκάησλ απηψλ ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθά. Οπζηαζηηθά, ε ζσζηή
δηαρείξηζε ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ε απνδνηηθή ηνπο επέλδπζή ζε
δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο απνηειεί επηηαθηηθφ δήηεκα ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ
επίπεδν (Υαζάπεο,2000). Οη δαπάλεο γηα εθπαίδεπζε απνηεινχλ κία επέλδπζε πνπ
δεκηνπξγεί αλζξψπηλν θεθάιαην, ην νπνίν έρεη κία απνδνηηθφηεηα ζπλαθή κε απηή
ησλ επελδχζεσλ ζε πιηθφ θεθάιαην (Φαραξφπνπινο,1999).
Ζ πνηφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηελ
πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ φζν θαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ. ρεηηθά κε
ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, κε βάζε ηελ
βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη θαζνξίδεηαη απφ ηελ αληηζηνίρηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο κε ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο πνπ επηδηψθεη λα θαιχςεη.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πνηφηεηα ηεο πινπνίεζήο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο
εμαξηάηαη απφ ηελ επάξθεηα ελφο θνξέα θαηάξηηζεο, απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ, δειαδή,
λα πινπνηεί έλα πξφγξακκα αθνινπζψληαο πηζηά ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο
(Υαζάπεο, 2000).
ην ζχλνιν ηεο, ε πνηφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
εμαξηάηαη ηφζν απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα κέζα, ηηο κεζφδνπο
θαηάξηηζεο φζν θαη απφ ηελ παξνρή επθαηξηψλ θαηάξηηζεο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
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ελδηαθεξφκελσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο
ελφο έξγνπ, αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο κε ηελ απφδνζε ηεο
θαηάξηηζεο (Υαζάπεο, 2000). Γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε εμ άιινπ, φιεο νη κνξθέο
εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη πεγή πινχηνπ δηφηη γηα θάζε θξάηνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
σο πεγή εξγαζίαο είλαη ν κεγαιχηεξνο πινπηνπαξαγσγηθφο ηνκέαο. (Σδάλε, 1998).
Σν δήηεκα ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπο σο πξνο ηελ
δηάξθεηα, ηελ πνηθηιία ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κεζφδσλ θαη θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ
θάζκαηνο πεξηερνκέλσλ θαη εμεηδηθεχζεσλ.
Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, είλαη βαζηθφ λα γίλεηαη
πξσηαξρηθά δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο-ζηφρνπ (άλεξγνη,
εξγαδφκελνη, πξσηνεηζέξρνκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θηι.). Με βάζε ηελ
νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, πνπ αλαθέξεηαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο
εμεηδίθεπζε ησλ εξγαδφκελσλ, ε νπνία φπσο αλαθέξζεθε απνηειεί πξναπαηηνχκελν
ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 1999).

Άξα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη

πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο
αλάγθεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ψζηε λα εθπαηδεχνληαη απνηειεζκαηηθά. Δπηπιένλ, νη
ζρεδηαζηέο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη επηιέγνπλ
πηζηνπνηεκέλεο κεζφδνπο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα λα κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο
θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ (Jarvis, 2003).
Οη ζπζηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη νη
αθφινπζεο:
α. ε πξνζθεξφκελε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε λα βαζίδεηαη ζηελ
πξνθχπηνπζα αλάγθε (δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ)
β. νη αλάγθεο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη κεηά ηελ δηεξεχλεζε, λα κεηαηξέπνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλνπο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο
γ. ε δηάξθεηα ηεο πξνζθεξφκελεο θαηάξηηζεο λα είλαη αληίζηνηρε κε ηελ
ζηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο
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δ. ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο νκάδαο-ζηφρνπ, ψζηε λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο (εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ζηφρνη, εξγαζηαθή
θαηάζηαζε θηι.)
ε. ε πνηθηιία θαη ν εθζπγρξνληζκφο ζηελ ρξήζε ησλ κεζφδσλ θαηάξηηζεο θαη
δηδαζθαιίαο
ζη. ν ζρεδηαζκφο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
δ. ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πινπνίεζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ ελδπλάκσζε ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνδπλακίαο ηνπο
(Jarvis, 2003).
Γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ελφο

πξνγξάκκαηνο

θαηάξηηζεο,

είλαη

θαζνξηζηηθφο θαη ν ξφινο ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, νη θαηαξηηδφκελνη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο
ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ, πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζπκβάιινληαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηφρσλ, ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ αμηνιφγεζε (Jarvis,
2003). εκαληηθή, επίζεο, είλαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη θπξίσο
εθείλσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε.
Οη πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ρξεζηκνπνηνχλ δείθηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη
ζηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο σθεινπκέλσλ ζηηο δξάζεηο ηνπο. Καηά πφζνλ νη δείθηεο απηνί
αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή αλάγθε πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ην θάζε
πξφγξακκα θαηάξηηζεο δελ είλαη βέβαην. Γη’ απηφ ην ιφγν, είλαη απαξαίηεηε ε
δεκηνπξγία

ελφο

κεραληζκνχ

παξαθνινχζεζεο

θαη

αλαηξνθνδφηεζεο

ησλ

απνηειεζκάησλ ηεο θαηάξηηζεο.
Αμηνπνηψληαο ηελ επξσπατθή εκπεηξία, θξίλεηαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
Διιάδα ε εθαξκνγή ελφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο κε ηππηθήο
εθπαίδεπζεο, πνπ λα βαζίδεηαη ζε έλα νξγαλσκέλν, απνηειεζκαηηθφ θαη επέιηθην
ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
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Δίλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε επαξθψλ θαη νκνηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη δεηθηψλ
ψζηε λα θαηαλνεζνχλ νη ζπληζηψζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηά βίνπ κάζεζε θαη θαηάξηηζε θαη λα αμηνινγεζεί κε
πνηνηηθνχο φξνπο ε πξφνδνο ζηελ αλάπηπμή ηεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε Γηά Βίνπ Μάζεζε είλαη ζε επζπγξάκκηζε κε ηε
2009/C 155/01 χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο
Ηνπλίνπ 2009 γηα ηε δεκηνπξγία επξσπατθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε
ηεο πνηφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2013).

Κεθάιαην 5ν
Μεζνδνινγία
5.1 Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
απνηεινχλ πνιηηηθέο απαζρφιεζεο κε πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο ε
αλεξγία θαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο εμαξηψληαη απφ
ζχλζεηνπο παξάγνληεο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζνξίδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε. Με βάζε ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαίλεηαη φηη νη πνιηηηθέο
απαζρφιεζεο θαη σο αθφινπζν θαη ε ίδηα ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο,
δηακνξθψλνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο. Τπφ
απηέο ηηο ζπλζήθεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνο κειέηε απνηειεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ

πξνγξακκάησλ

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο,

ε

ζχλδεζε

ηνπο

κε

ηελ

ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, νη ζηφρνη θαη νη πξνζδνθίεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ σο
πξνο ηηο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαζψο θαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε
δηαδηθαζίεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία θαη ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ
ζέηνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη είλαη ηα εμήο:
α) πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηελ πξνζσπηθή
θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ;

86

β) ζε πνην βαζκφ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη άλεξγνη θαηαξηηδφκελνη ζε
πξφγξακκα voucher σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο;
γ) πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο;
δ) πνηεο είλαη νη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ζηήξημε ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε;
ε) κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο σο ελεξγεηηθή
πνιηηηθή απαζρφιεζεο;
Γηαπηζηψλεηαη φηη ε πην θαηάιιειε κεζνδνινγία είλαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε.
Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηελ κέηξεζε ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ κέζσ
εξγαιείσλ, φπσο είλαη ην ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ
νη αηηηαθέο ζρέζεηο (Robson, 2007). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Robson (2007) έλα
ζεκαληηθφ θέξδνο ηεο ρξήζεο πνζνηηθψλ εξγαιείσλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο ζηελ έξεπλα. Δπηπιένλ, ν/ε εξεπλεηήο/ξηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο
είλαη ακεξφιεπηνο/ε θαζψο ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα, θπξίσο κε δνκεκέλεο δηαδηθαζίεο,
ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία κέηξεζεο φπσο είλαη νη θιίκαθεο θαη ηα αλαιχεη κε ηελ
ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, φπσο είλαη ην ινγηζκηθφ παθέην SPSS (Knapp, 1998).
ηελ παξνχζα έξεπλα σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν αμηνπνηείηαη ην εξσηεκαηνιφγην.
Σν

δείγκα

ηεο

έξεπλαο

απνηέιεζαλ

θαηαξηηδφκελνη

Πξνγξακκάησλ

Καηάξηηζεο Voucher 18-64 ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΚΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. 2)
«ΠΡΗΜΑ», πνπ έρεη σο έδξα ηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ηελ πεξίνδν 20142017. Ζ δεηγκαηνιεςία είλαη ζπζηεκαηηθή. Οη ζπκκεηέρνληεο εληνπίζηεθαλ κέζα απφ
ηελ ιίζηα ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα voucher θαη θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην
εξσηεκαηνιφγην ζηνπο ρψξνπο θαηάξηηζεο ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
ρεηηθά κε ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, αμηνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηηο
επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο θαηάξηηζεο θαζψο θαη θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα
ηελ πνιηηηθή απαζρφιεζεο.
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5.2 Σν εξσηεκαηνιόγην σο εξγαιείν ηεο έξεπλαο
Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ
δεδνκέλσλ είλαη ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, κε
εμαίξεζε κία εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα
επξχηεξεο απεχζπλζεο, θαζψο θαη πνζνηηθήο επεμεξγαζίαο κεγαιχηεξνπ φγθνπ
δεδνκέλσλ. θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα απαληήζεη ζην δεχηεξν, ζην ηξίην
θαη ζην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, εμεηάδνληαο ηε ζηάζε ησλ αλέξγσλ σο πξνο ηελ
ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο.
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο ζπγθξνηεκέλεο κε αθξίβεηα
θαη ζαθήλεηα, θαζψο θαη κε έλα επξχ πιήζνο απαληήζεσλ, φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην,
ψζηε λα απνηππσζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε πιεξνθνξία.
5.2.1 Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, κε βάζε ηελ
ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δεκηνπξγήζεθαλ πέληε άμνλεο κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ
θαη κία ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ν ζθνπφο θαη ην
αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, θαζψο, επίζεο, θαη νη θαλφλεο
ηήξεζεο ηεο δενληνινγίαο γηα χπαξμε ερεκπζείαο θαη πξνζηαζίαο ηπρφλ πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ.
Ο πξψηνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηέρεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ
θαηαξηηζζέλησλ/εηζψλ, κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θχιν, ηελ ειηθία, ην
εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηνλ ρψξν δηακνλήο
ηνπο.
ηε ζπλέρεηα, ν δεχηεξνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη
εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ θαηαξηηζζέληα/είζαο θαηά ηελ
πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.
Ο ηξίηνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εξσηεζέληα/είζαο θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο
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έξεπλαο. ε πεξίπησζε πνπ ν/ε ζπκκεηέρνληαο/νπζα ήηαλ άλεξγνο/ε, δελ ζπκπιήξσλε
φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη πξνρσξνχζε ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ άμνλα.
ηνλ ηέηαξην άμνλα, νη εξσηήζεηο κε ηελ κνξθή θιίκαθαο θπξίσο ζηνρεχνπλ
ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
ζπκκεηείρε ν/ε ζπκκεηέρνληαο/νπζα ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο. Δμεηάδεηαη ηδηαίηεξα
ε ηθαλνπνίεζε ηνπ/ηεο θαηαξηηδφκελνπ/λεο ζην πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο

ζηαδηνδξνκίαο

θαη

θαηά

πφζνλ

ζεσξνχλ

ζεκαληηθή

ηελ

ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.
Σέινο, ν πέκπηνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
θαζψο θαη ζηελ ζπκβνιή ηνπ παξάγνληα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο.
ην εξσηεκαηνιφγην ππάξρεη κία αλνηθηή εξψηεζε, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο,
θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ επηπιένλ ζεκαηηθά αληηθείκελα ηα νπνία πηζηεχνπλ φηη
ζα ήηαλ ρξήζηκα λα ηα παξαθνινπζήζνπλ. Ζ εξψηεζε απηή ρξεζηκεχεη γηα λα
πξνζδηνξηζηεί ε αλάγθε ζηνρεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο κε βάζε ηελ
αγνξά εξγαζίαο.
5.2.2 Ζ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε
ε βάζε δεδνκέλσλ κε ιίζηεο ησλ θαηαξηηζζέλησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ πινπνίεζε ην ΚΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. 2 «ΠΡΗΜΑ»,

ζε

ζπλεξγαζία θαη κε άιια ΚΔΚ ηελ πεξίνδν 2015-2017. Αξρηθά, έγηλε κηα πξψηε
πξνζέγγηζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, φπνπ αλαιχζεθε ζπλνπηηθά ν ζθνπφο
ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνχο εζηάιε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη
θνηλσληθψλ δηθηχσλ ν ζχλδεζκνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο,
πξνηίκεζαλ, ιφγσ επθνιίαο θαη ακεζφηεηαο, λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην
ειεθηξνληθά θαη φρη δηα δψζεο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δηαζθαιίζηεθε ε πιήξεο αλσλπκία θαη
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.

5.3 Απνηειέζκαηα Έξεπλαο
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5.3.1 Σν πξνθίι ηνπ δείγκαηνο
Σν δείγκα Ν=76, απνηειείηαη απφ θαηαξηηδφκελνπο ζε πξνγξάκκαηα voucher
ηελ πεξίνδν 2015-2017. Απφ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, νη 20 είλαη άλδξεο (26,3%) θαη νη
56 γπλαίθεο (73,7%). Οη πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη δηακέλνπλ ζηνλ Ννκφ Αραΐαο.
Οη απαληήζεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζρεηηθά κε ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηηο
απαληήζεηο ηνπο ζηνπο ππφινηπνπο άμνλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνληαη κε
γξαθήκαηα.
5.3.2 Φύιν
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 76 άηνκα θαη
ζπγθεθξηκέλα 56 γπλαίθεο (73,7%) θαη 20 άλδξεο (26,3%).

Γξάθεκα 2. Σν θύιν ησλ θαηαξηηδόκελσλ ηνπ δείγκα

5.3.3 Ζιηθία
Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία, θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδφκελσλ
(51,3%) εληάζζεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25-29 εηψλ. Σν 38,2% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή
νκάδα 18-24 εηψλ θαη κφιηο ην 10,5% ζηελ ειηθηαθή νκάδα 29-εηψλ. Σα πνζνζηά
δείρλνπλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηαξηηδφκελσλ (89,5%) εληάζζνληαη ζε
πξνγξάκκαηα voucher κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ αλέξγσλ.

Γξάθεκα 3. Ζιηθία θαηαξηηδόκελσλ
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5.3.4 Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν
ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (31,6%)
είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, ην 23,7% είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ θαη ην 18,4%
είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, ελψ ην 26,3% είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με βάζε
ηα δεδνκέλα, θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδφκελσλ (73,7%) ζε
πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πνπ απνζθνπνχζε ζηελ έληαμε ηνπο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, είρε νινθιεξψζεη ζπνπδέο ζηηο αλψηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο.

Γξάθεκα 4. Σν εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ θαηαξηηδόκελσλ

5.3.5 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ζρεδφλ φινη νη
θαηαξηηδφκελνη δειψλνπλ άγακνη (90,8%), κε κφιηο ην 9,2% λα είλαη έγγακνη. Σν
γεγνλφο απηφ εμεγείηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη
εληάζζνληαη ζε λεαξέο ειηθηαθέο νκάδεο.

Γξάθεκα 5. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ θαηαξηηδόκελσλ

5.3.6 Καηάζηαζε δηακνλήο
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Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδφκελσλ (61,4%) δήισζε φηη δηακέλεη ζην
παηξηθφ ηνπ ζπίηη, ελψ ην 35,7% φηη κέλεη κφλν ηνπ. Μφιηο ην 1,4% κέλεη κε
ζπγθάηνηθν θαη ην 1,4%, επίζεο, κε ζχληξνθν. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη
απφ επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη λένη, θπξίσο,
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρνπλ επηζηξέςεη ή δελ έρνπλ θχγεη πνηέ απφ ην
παηξηθφ ηνπο ζπίηη.

Γξάθεκα 6. Ζ θαηάζηαζε δηακνλήο ησλ θαηαξηηδόκελσλ

5.3.7 Υξόλνο αλεξγίαο θαηαξηηδόκελσλ πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Σν 52,6% ηνπ δείγκαηνο, πξηλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ήηαλ άλεξγν πάλσ απφ 12 κήλεο, γεγνλφο πνπ ηνπο
θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ πνπ βηψλνπλ έληνλα
θαηλφκελα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν 31,6% ήηαλ άλεξγν 6-12 κήλεο, ελψ ην
15,8% 0-6 κήλεο.

Γξάθεκα 7. Ο ρξόλνο ηεο αλεξγίαο ησλ θαηαξηηδόκελσλ πξηλ από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
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5.3.8 Δξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ θαηαξηηδόκελσλ θαηά ηελ πεξίνδν
πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο
Καηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο, ην 46,5% ησλ θαηαξηηδφκελσλ
είλαη άλεξγν, ελψ ην 26,8 % λα εληάζζεηαη ζηνπο κηζζσηνχο κε κεξηθή απαζρφιεζε,
ην 14,1% ζηνπο κηζζσηνχο κε πιήξε απαζρφιεζε θαη ην 5,6% δξαζηεξηνπνηείηαη σο
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Μφιηο ην 7%

παξαθνινπζεί θάπνην πξφγξακκα

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Σα πνζνζηά απηά δείρλνπλ φηη κεηά ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζπλερίδεη
λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλεξγίαο.

Γξάθεκα 8. Ο ρξόλνο ηεο αλεξγίαο ησλ θαηαξηηδόκελσλ πξηλ από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο

5.3.9 Παξάγνληεο εύξεζεο εξγαζίαο
ηελ εξψηεζε απηή, απάληεζαλ κφλν φζνη βξήθαλ εξγαζία κεηά ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, δειαδή 33 απφ ηνπο ζπλνιηθά 76
θαηαξηηδφκελνπο ηνπ δείγκαηνο. Όζνη βξήθαλ εξγαζία, ην απνδίδνπλ θπξίσο ζε
πξνζσπηθή αλαδήηεζε εξγαζίαο (40%), ην 28% ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, ην 16%
ζηηο ελέξγεηεο (ζεκηλάξηα θαη ελεκεξψζεηο) ηνπ ΚΔΚ ΗΝΔ/ΓΔΔ θαη κφιηο ην 8% ζηελ
βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο ιφγσ παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.
Σν 6% ζεσξεί φηη βξήθε εξγαζία ράξε ζηελ ζπκβνιή ηνπ Κέληξνπ Πξνψζεζεο ηεο
Απαζρφιεζεο, ελψ έλαο/κία θαηαξηηδφκελνη ζηελ επηινγή «άιιν», δήισζε μαλά ηνλ
θνηλσληθφ πεξίγπξν.
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Γξάθεκα 9. Οη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εύξεζε εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηνπο θαηαξηηδόκελνπο

5.3.10 Γηάζηεκα εύξεζεο εξγαζίαο κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηελ εξψηεζε απηή απάληεζαλ κφλν φζνη θαηαξηηδφκελνη βξήθαλ εξγαζία κεηά ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδφκελσλ
(38,5%) βξήθε εξγαζία 0-6 κήλεο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην
34,6% ζε 6-12 κήλεο, ελψ ην 26,9% βξήθε ζέζε εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξν απφ έλαλ
ρξφλνπ αθφηνπ είρε νινθιεξσζεί ε θαηάξηηζε ηνπ ζην πξφγξακκα.

Γξάθεκα 10. Γηάζηεκα εύξεζεο εξγαζίαο κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο

5.3.11 ρέζε ζέζεο εξγαζίαο κε ην πξόγξακκα θαηάξηηζεο πνπ
παξαθνινύζεζαλ
ηελ εξψηεζε απηή, πνπ απάληεζαλ κφλν φζνη θαηαξηηδφκελνη εξγάδνληαη,
κέζα απφ κηα θιίκαθα Likert κε ην 1 λα αληηπξνζσπεχεη ην θαζφινπ θαη ην 5 ην πνιχ,
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδφκελσλ (32,7%) είρε νπδέηεξε ζηάζε σο πξνο
ηελ ζρέζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο κε πξφγξακκα θαηάξηηζεο. Σν 25% θαηαξηηδφκελσλ
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ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη ζρέζε, ελψ ην 13,5% φηη ζπλδένληαη ιίγν. Με ηελ ζεηξά ηνπο,
ην 15,4% δειψλεη φηη ζπλδένληαη αξθεηά, ελψ ην 13,5% δήισζε φηη ζπλδένληαη πνιχ.

Γξάθεκα 11. Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο πνπ απέθηεζαλ
κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ίδηαο ηεο θαηάξηηζεο

5.3.12 Βειηίσζε ζέζεο εξγαζίαο ιόγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πνπ
παξαθνινύζεζαλ
ηελ εξψηεζε απηή, απάληεζαλ πάιη κφλν φζνη θαηαξηηδφκελνη εξγάδνληαη,
θαη κε ηελ ρξήζε κηαο θιίκαθαο Likert κε ην 1 λα αληηπξνζσπεχεη ην θαζφινπ θαη ην 5
ην πνιχ, ην 30,8% δειψλεη νπδέηεξν σο πξνο ηελ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο ζηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ. Σν 28,8% ζεσξεί φηη ην
πξφγξακκα θαηάξηηζεο δελ ζπλέβαιε ζηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ, ελψ ην
13,5% φηη ζπλέβαιε ιίγν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 19,9% ζεσξεί φηη ζπλέβαιε
αξθεηά, ελψ ην 7,7% ιίγν. πγθεληξσηηθά, νη πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη (42,3%)
ζεψξεζαλ φηη ην πξφγξακκα ζπλέβαιε θαζφινπ έσο ιίγν ζηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο
ηνπο ζηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνληαη.
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Γξάθεκα 12. Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο ιόγσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο

5.3.13 πκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηελ εύξεζε ζέζεο
εξγαζίαο
ηελ εξψηεζε απηή απάληεζαλ φινη νη θαηαξηηδφκελνη ηεο έξεπλαο θαη ήηαλ
πνιιαπιήο επηινγήο. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη (53,9%) δήισζαλ φηη ην
πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ ηνπο θαη ζηελ απφθηεζε
δεμηνηήησλ, ελψ ην 31,6% ππνζηήξημε φηη ην πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ δηθηχσζε κε
επηρεηξήζεηο θαη σο αθφινπζν κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο, ην 11,8% ζεσξεί φηη
ζπλέβαιε ζηελ δηθηχσζε κε θνξείο. ηελ ζπλέρεηα, ην 30,3% ζεψξεζε ζεκαληηθή γηα
ηελ εχξεζε ζέζεο εξγαζίαο ηελ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πνπ έιαβε ζηα πιαίζηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ην 18,4% ηηο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Σέινο, ζηελ επηινγή «άιιν» δχν ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ε ζπκβνιή ηνπ
πξνγξάκκαηνο «ήηαλ αλχπαξθηε» θαη φηη «δελ είρε ηδηαίηεξε ζπκβνιή».
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Γξάθεκα 13. Ζ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηελ εύξεζε ζέζεο εξγαζίαο

5.3.14 Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα θαηάξηηζεο
Ζ εξψηεζε απηή είλαη πνιιαπιήο επηινγήο θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο-θίλεηξν είλαη ην
εθπαηδεπηηθφ επίδνκα (57,9%). Ο δεχηεξνο ιφγνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα
θαηάξηηζεο είλαη ε βειηίσζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο
(43,4%), ελψ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ην ηξίην θίλεηξν είλαη ε απφθηεζε λέσλ
γλψζεσλ/δεμηνηήησλ (34,2%). ηελ ζπλέρεηα ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο
(18,4%), φπσο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (18,4%), θαηαιακβάλνπλ ηα
ίδηα πνζνζηά πξνηίκεζεο. Πξνηειεπηαίνο ιφγνο είλαη ε βειηίσζε ήδε ππάξρνπζσλ
γλψζεσλ/δεμηνηήησλ (17,1%), ελψ αξθεηά ρακειά είλαη ην θίλεηξν ηεο αχμεζεο ησλ
απνδνρψλ ζηελ εξγαζία (6,6%). Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, πξνθχπηεη φηη
βαζηθφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο είλαη νη βηνπνξηζηηθέο
αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο.
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Γξάθεκα 14. Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα θαηάξηηζεο

5.3.15 πκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ
γλώζεσλ ησλ θαηαξηηδόκελσλ
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αλάπηπμε ησλ
γλψζεσλ ηνπο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδφκελσλ (40,8%) δήισζε
νπδέηεξν, ην 15,8% ιίγν ελψ ην 7,9% ζεψξεζε φηη δελ ζπλέβαιε θαζφινπ. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ην 23,7% ππνζηήξημε φηη βειηηψζεθαλ αξθεηά νη γλψζεηο ηνπ ράξε ζην
πξφγξακκα, ελψ ην 11,8% θαζφινπ. ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, αλ θαη νη
θαηαξηηδφκελνη δήισζαλ φηη ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ απνηειεί
ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο, θαίλεηαη
φηη ζεσξνχλ φηη ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ ήηαλ
κέηξηα έσο ιίγε. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο δελ
ηθαλνπνίεζε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ζέζεη νη
θαηαξηηδφκελνη.
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Γξάθεκα 15. πκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ γλώζεσλ ησλ θαηαξηηδόκελσλ

5.3.16 πκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ
δεμηνηήησλ ησλ θαηαξηηδόκελσλ
Οη πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη δειψλνπλ νπδέηεξνη (32,9%) σο πξνο ηελ
ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, κε ην
21,1% λα δειψλεη φηη ζπλέβαιε ιίγν, ελψ ην 9,2% ππνζηήξημε φηη δελ ζπλέβαιε. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, ην 22,4% δήισζε φηη ζπλέβαιε αξθεηά θαη ην 14,5% φηη ζπλέβαιε
πνιχ. Παξαηεξείηαη κία κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζε
ζχγθξηζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Απηφ
κπνξεί λα εμεγείηαη θαη απφ επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε
πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαη δείρλνπλ φηη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαξηέξαο,
απνθηνχλ δεμηφηεηεο απηνγλσζίαο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνξείαο.
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Γξάθεκα 16. πκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ θαηαξηηδόκελσλ

5.3.17

πκβνιή

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

θαηάξηηζεο

ζηελ

δεκηνπξγία

επαγγεικαηηθνύ θνηλσληθνύ δηθηύνπ
ρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηελ δεκηνπξγία
επαγγεικαηηθνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ην 11,8% ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζεσξεί φηη
ζπλέβαιε πνιχ θαη ην 25% φηη ζπλέβαιε αξθεηά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 19,7%
δειψλεη φηη ζπλέβαιε ιίγν, ελψ ην 14,5% φηη ήηαλ αλχπαξθηε ε ζπκβνιή ηνπ. Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε νπδέηεξε ζηάζε ησλ θαηαξηηδφκελσλ (28,9%).

Γξάθεκα 17. πκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηελ δεκηνπξγία επαγγεικαηηθνύ θνηλσληθνύ
δηθηύνπ
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5.3.18 Δπίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ είραλ ζέζεη νη θαηαξηηδόκελνη ζηελ αξρή
ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ
ζέζεη ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη δειψλνπλ
νπδέηεξνη (32,9%), ελψ ην 30,3,% δειψλεη φηη ηθαλνπνηήζεθαλ αξθεηά νη ζηφρνη ηνπ.
Σν 17,1% δειψλεη φηη ηθαλνπνηήζεθαλ πνιχ νη ζηφρνη ηνπ, ζε αληίζεζε κε ην 7,9%
πνπ δειψλεη φηη δελ ηθαλνπνηήζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ θαη ην 11,8% λα ζεσξεί φηη
ηθαλνπνηήζεθαλ ζε κηθξφ βαζκφ. Ζ δηαθχκαλζε ζηηο απαληήζεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ,
εμεγείηαη θαη κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπο. Με δεδνκέλν φηη κφιηο 33
απφ ηνπο 76 βξήθαλ απαζρφιεζε κεηά ηελ ιήμε ηεο θαηάξηηζεο θαζψο θαη ηα ρακειά
πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ, είλαη ινγηθφ
λα ππάξρεη επηθπιαθηηθφηεηα θαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ.

Γξάθεκα 18. Δπίηεπμε ησλ ζηόρσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα θαηάξηηζεο πνπ
παξαθνινύζεζαλ

5.3.19

Βαζκόο

ηθαλνπνίεζεο

θαηαξηηδόκελσλ

από

ηελ

παξνρή

ζπκβνπιεπηηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο πνπ έιαβαλ νη
θαηαξηηδφκελνη θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (27,6%), κε
νξηζκέλνπο απφ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο λα δειψλνπλ θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη
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(23,7%). ε αληίζεζε, ην 18,4% δειψλεη φηη ηθαλνπνηήζεθε ιίγν απφ ηηο ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο, ελψ ην 3,9% θαζφινπ. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδφκελσλ
(26,3%), εθθξάδεη νπδέηεξα ζπλαηζζήκαηα σο πξνο ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο.

Γξάθεκα 19. Αμηνιόγεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο

5.3.20 Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο θαηαξηηδόκελσλ από ηελ ζπκκεηνρή ζην
πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαξηηδφκελσλ απφ
ηελ

παξαθνινχζεζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

θαηάξηηζεο,

ε

πιεηνςεθία

ησλ

θαηαξηηδφκελσλ (34,2%) δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε, ελψ ην 22,4% δειψλεη πνιχ
ηθαλνπνηεκέλν. Αθφκε ην 22,4% δειψλεη νπδέηεξν θαη ην 15,8% ζεσξεί φηη
ηθαλνπνηήζεθε ιίγν απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα. Σέινο, κφιηο ην 5,3%
εθθξάδεη πιήξε δπζαξέζθεηα, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ ην ηθαλνπνίεζε ε ζπκκεηνρή
ηνπ ζην επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο.
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Γξάθεκα 20. Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο θαηαξηηδόκελσλ από ηελ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο

5.3.21 πκβνιή ηεο ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ
αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ θαηαξηηδόκελσλ
ρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ
αλάπηπμε θαη ζηελ βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ην 38,% ζεσξεί φηη
ζπκβάιιεη αξθεηά θαη ην 22,4% ζεσξεί φηη ζπκβάιιεη πνιχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην
22,4% ησλ θαηαξηηδφκελσλ δειψλεη νπδέηεξν, ην 15,8% φηη ζπκβάιιεη ιίγν, ελψ
κφιηο ην 1,3% πηζηεχεη φηη δελ ζπκβάιιεη. Οη ζπγθεληξσηηθέο απφςεηο ησλ
θαηαξηηδφκελσλ ζπγθιίλνπλ κε ηα επξήκαηα εξεπλψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην
ζεσξεηηθφ κέξνο θαη δείρλνπλ φηη ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε ηεο ζπλερηδφκελεο
θαηάξηηζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ αηφκνπ.
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Γξάθεκα 21. πκβνιή ηεο ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ θαηαξηηδόκελσλ

5.3.22 εκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηα πιαίζηα ησλ
πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ηελ εξψηεζε γηα ηελ ζεκαζία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, νη
θαηαξηηδφκελνη δειψλνπλ φηη είλαη αξθεηά ζεκαληηθή (42,1%) θαη ην 31,6% δειψλεη
φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Μφιηο ην 1,3% δειψλεη φηη δελ είλαη ζεκαληηθή θαη ην 6,6%
φηη είλαη ιίγν ζεκαληηθή. Υακειά πνζνζηά είλαη θαη εθείλσλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ
δειψλνπλ νπδέηεξνη (18,4%). Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο, θαίλεηαη φηη νη
θαηαξηηδφκελνη ζεσξνχλ θαίξηα ηελ ζπκβνιή ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηα
πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
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Γξάθεκα 22. εκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο

5.3.23 Διεύζεξνο ρξόλνο θαη ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηαξηηδφκελσλ (42,1%) δειψλεη πξφζπκε λα δηαζέζεη
αξθεηφ

ειεχζεξν

ρξφλν

γηα

ηελ

παξαθνινχζεζε

θάπνηνπ

επηκνξθσηηθνχ

πξνγξάκκαηνο. Σν 28,9% δειψλεη πξφζπκν λα δηαζέζεη πνιχ ρξφλν, ελψ ην 23,7%
θξαηάεη νπδέηεξε ζηάζε. Μφιηο ην 5,3% αλαθέξεη ηελ πξφζεζε ηνπ γηα δηάζεζε ιίγνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Φαίλεηαη πσο νη θαηαξηηδφκελνη αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπκβνιή ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη
είλαη δηαηεζεηκέλε λα επελδχζνπλ φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν κπνξνχλ.

Γξάθεκα 23. Διεύζεξνο ρξόλνο θαη ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
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5.3.24 πκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ
Σν 43,4% ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζεσξεί φηη ηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο

ηνπ

ΟΑΔΓ

ζπκβάιινπλ

αξθεηά

ζηελ

ελδπλάκσζε

ησλ

εθπαηδεπφκελσλ θαη ην 11,8% φηη ζπκβάιινπλ πνιχ. Με ηελ ζεηξά ηνπο, ην 21,1%
δειψλεη νπδέηεξν, ην 18,4% φηη ζπκβάιινπλ ιίγν θαη ην 5,3% δελ ζεσξεί φηη
ζπκβάιινπλ. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία
ζεσξεί φηη επηηεινχλ έξγν ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ σο πξνο ηελ
ελδπλάκσζε θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.

Γξάθεκα 24. πκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ
ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ

5.3.25 πκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
ηελ εξψηεζε απηή, νη απαληήζεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ κνηξάδνληαη ζρεδφλ ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο. Αξρηθά, ην 28,9% ζεσξεί φηη ηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζπκβάιινπλ αξθεηά ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο, ελψ ην άιιν 28,9% ηεξεί νπδέηεξε ζηάζε. ηελ ζπλέρεηα, ην 25% δειψλεη
φηη ζπκβάινπλ ιίγν, ελψ ην 13,2% φηη ζπκβάινπλ πνιχ. Σέινο, ην 3,9% ζεσξεί φηη
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έρνπλ αλχπαξθηε ζπκβνιή ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Με βάζε ηηο
ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, είλαη αλακελφκελν λα κελ έρνπλ μεθάζαξε
άπνςε γηα ην αλ ηειηθά δεκηνπξγνχληαη ή φρη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. χκθσλα κε ην
ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζηεξίδεηαη ε ελίζρπζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη
επηρνξεγνχληαη

νη

πξνζιήςεηο

κέζα

απφ

ηα

πξνγξάκκαηα

ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θπξίσο ηνπ ΟΑΔΓ, κε επηθχιαμε, φκσο, γηα ηνλ βαζκφ
πινπνίεζεο ηνπο.

Γξάθεκα 25. πκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ δεκηνπξγία
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο

5.3.26 πκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ ησλ θαηαξηηδόκελσλ

ε

πξνεγνχκελε

εξψηεζε,

νη

θαηαξηηδφκελνη

δήισζαλ

φηη

ν

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο-θίλεηξν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο
είλαη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα. ηελ εξψηεζε γηα ηελ ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
αλαγθψλ ηνπο, ην 34,2% δειψλεη νπδέηεξν, ελψ ην 23,7% ζεσξεί φηη ηθαλνπνηνχληαη
ζε κηθξφ βαζκφ νη νηθνλνκηθέο ηνπο αλάγθεο. Αθνινπζεί ην 18,4 ησλ
θαηαξηηδφκελσλ% πνπ ππνζηεξίδεη φηη ηθαλνπνηνχληαη αξθεηά νη νηθνλνκηθέο ηνπο
αλάγθεο, κε ην 11,8% λα ζεσξεί φηη ηθαλνπνηνχληαη πνιχ θαη ην ππφινηπν 11,8%
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θαζφινπ. Ο παξάγνληαο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή
αηφκσλ ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε
θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ.

Γξάθεκα 26. πκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ ησλ θαηαξηηδόκελσλ

5.3.27 Πιενλεθηήκαηα ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Ζ εξψηεζε απηή ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο θαη νη θαηαξηηδφκελνη επέιεμαλ σο
βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηεο βειηίσζε
γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ (64,5%). Σν επφκελν πιενλέθηεκα, αθνξά ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο (47,4%) θαη φπσο θάλεθε θαη ζε
πξνεγνχκελν εξψηεκα, ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο. ηελ ζπλέρεηα, νη θαηαξηηδφκελνη
αλέδεημαλ σο ηξίην πιενλέθηεκα ηελ ελίζρπζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη
ηεο νκαδηθφηεηαο (42,1%), Δπφκελν πιενλέθηεκα απνηειεί ε θαηλνηνκία ζηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο (36,8%) θαη ε βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο (31,6%). Σέινο, αθνινπζνχλ
ε παξνρή επίθαηξσλ γλψζεσλ (30,3%),

ε θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ κάζεζεο

(19,7%), ε επειημία ζηελ πινπνίεζε (14,5%) θαη ε αιιαγή ζηάζεσλ/ζπκπεξηθνξάο ζε
ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα (13,2%).
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Γξάθεκα 27. Πιενλεθηήκαηα ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο

5.3.28 πκβνιή ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ δσή ηνπ
αηόκνπ
ηελ εξψηεζε απηή, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηαξηηδφκελσλ κε
πνζνζηφ 97,4% δήισζε πσο ζεσξεί φηη ε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
βνεζά ην άηνκν ζηελ δσή ηνπ γεληθφηεξα.

Γξάθεκα 28. πκβνιή ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ δσή ηνπ αηόκνπ
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5.3.29 Εεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ αιιαγή ζην πεδίν ηεο ζπλερηδόκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Ζ εξψηεζε απηή ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο θαη νη θαηαξηηδφκελνη έπξεπε λα
επηιέμνπλ ηα δεηήκαηα πνπ θαηά ηελ πξνζσπηθή ηνπο γλψκε έπξεπε λα αιιάμνπλ
ζηελ

ζπλερηδφκελε

επαγγεικαηηθή

θαηάξηηζε.

Σν

πξψην

δήηεκα

είλαη

ε

απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ απαζρφιεζε
(60,5%). Απηφ είλαη έλα πάγην αίηεκα ηφζν ησλ επξσπατθψλ φζν θαη ησλ εζληθψλ
πνιηηηθψλ φπσο παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Δίλαη αλαγθαίν λα
αληηζηνηρνχλ ηα πξνζφληα πνπ απνθηνχλ ηα άηνκα απφ ηελ παξαθνινχζεζε
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο κε ηελ δήηεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κεηαηξέπνληαο ηνπο
θαηαξηηδφκελνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε ελ δπλάκεη παξαγσγηθφ θαη αληαγσληζηηθφ
πιεζπζκφ. Σν δεχηεξν δήηεκα είλαη ε δηεξεχλεζε/αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ
θαηάξηηζεο (48,7%), ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη λα
πξνζθέξνπλ επίθαηξεο γλψζεηο. Με ηελ ζεηξά ηνπ, ην ηξίην δήηεκα αθνξά ζην ζεζκηθφ
πιαίζην (42,1%) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πηζηνπνίεζε θαη θαηνρχξσζε ησλ
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ. Σν επφκελν δήηεκα αθνξά ζηνλ
βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ θαηαξηηδφκελσλ (25%), κε ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαξηηδφκελνπο
ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ βηβιηνγξαθία, λα επηζπκνχλ κία
φιν θαη κεγαιχηεξε εκπινθή θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο θαηάξηηζεο. Σειεπηαίνο
παξάγνληαο, είλαη εθείλνο ηεο ελδπλάκσζεο ηεο αμηνπηζηίαο (21,1%).

Γξάθεκα 29. Εεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ αιιαγή ζην πεδίν ηεο ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
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5.3.30 Κίλεηξα παξαθνινύζεζεο ελόο λένπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο

Σν

βαζηθφηεξν

θίλεηξν

παξαθνινχζεζεο

ελφο

λένπ

πξνγξάκκαηνο

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, είλαη μαλά ην
εθπαηδεπηηθφ επίδνκα (60,5%) πνπ έξρεηαη ζε πιήξε ηαχηηζε κε ηα θίλεηξα
ζπκκεηνρήο ζην πθηζηάκελν πξφγξακκα voucher, φπσο θαη κε ηηο έληνλεο νηθνλνκηθέο
θαη βηνπνξηζηηθέο ηνπο αλάγθεο. Σν δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν είλαη ε βειηίσζε
θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ βηνγξαθηθνχ (50%) θαη αθνινπζεί ε απφθηεζε λέσλ
γλψζεσλ/δεμηνηήησλ (44,7%) θαη ε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ (34,2%). ηελ
ζπλέρεηα κε 19,7% είλαη ε αχμεζε ησλ απνδνρψλ ζηελ εξγαζία, ηελ ζηηγκή πνπ ζηελ
πξνεγνχκελε εξψηεζε ήηαλ ην θίλεηξν κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά, κάιηζηα
ζπγθέληξσζε θάησ απφ 10%. Σέινο, ηα πην ρακειά πνζνζηά σο θίλεηξν ζπκκεηνρήο
ζε

έλα

λέν

πξφγξακκα

θαηάξηηζεο,

ζπγθεληξψλεη

ε

παξνρή

ππεξεζηψλ

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο (13,2%). ε πξνεγνχκελε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα
θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην πθηζηάκελν voucher, ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο
απνηέιεζε έλα απφ ηα βαζηθά θίλεηξα. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα ζεκαίλεη ή
φηη ελ ηέιεη νη θαηαξηηδφκελνη δελ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο παξά ηα φζα δήισζαλ, ή φηη επαλαπξνζδηφξηζαλ ηηο
αλάγθεο ηνπο θαη δελ ζεσξνχλ θαίξηαο ζεκαζίαο ηελ αλάγθε γηα ζπκβνπιεπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπο.

Γξάθεκα 30. Κίλεηξα παξαθνινύζεζεο ελόο λένπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
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5.4 ηαηηζηηθή αλάιπζε
Οη απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα θαηαρσξήζεθαλ ειεθηξνληθά ζηελ εηδηθά
δηακνξθσκέλε πιαηθφξκα ηεο Google κε ηελ ρξήζε ησλ Google Forms θαη ζηελ
ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο (SPSS) έθδνζε
Data Entry 16.0.
ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο πνζνηηθήο έξεπλαο, φπσο θαη ζε θάζε άιιε
πνζνηηθή έξεπλα, νη έλλνηεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο απνηεινχλ βαζηθά
θξηηήξηα γηα ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο, θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ
κεηξήζεσλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ αθξίβεηά ηνπο. πγθεθξηκέλα, απαληνχλ ζην
εξψηεκα αλ θαη πφζν ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα κηαο έξεπλαο
είλαη ηθαλά λα δψζνπλ έγθπξα θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Αλάινγα κε ηνπο
ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνζδηνξίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο
απνδεθηέο ηηκέο. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη παξαθάησ,
ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο Alpha ηνπ Cronbach59. Δπίζεο, γηα λα εμεηαζηεί ε
εγθπξφηεηα ησλ εξσηήζεσλ θαζψο θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ζπζρέηηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
εξσηήζεσλ Kruskal – Wallis test.
Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη πσο έγηλε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα
ψζηε νη δείθηεο ηεο έξεπλαο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξν έγθπξα. Δηδηθφηεξα, έγηλε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα
ζχλδεζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. Βέβαηα, ηα απνηειέζκαηα απηά δελ είλαη γεληθεχζηκα, θαζψο
ην δείγκα ηεο έξεπλαο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ.
5.4.1 Σεζη αμηνπηζηίαο
Ζ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο πνπ αλαθέξεηαη α. ζηε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο ζηελ ησξηλή εξγαζηαθή θαηάζηαζε, β.

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ

πξνγξάκκαηνο θαη γ. ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
εθηηκήζεθε κε ην ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Alpha ηνπ Cronbach.
Σν Alpha ηνπ Cronbach είλαη έλαο δείθηεο πνπ θαλεξψλεη θαηά πφζν
δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο (items) κεηξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα (κεηαβιεηή), δειαδή δείρλεη
59
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ην βαζκφ ζπλνρήο (ζπζρέηηζεο) ηνπ θάζε εξσηήκαηνο κε ηα ππφινηπα. Γηα λα
ζεσξείηαη απνδεθηή ε ηηκή ηνπ Alpha ηνπ Cronbach ζα πξέπεη λα είλαη > 0.6. Όζν
κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Alpha ηνπ Cronbach ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε
αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ60.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη φηη φια ηα Alpha ηνπ Cronbach είλαη
απνδεθηά.

Πίλαθαο 3: Σεζη αμηνπηζηίαο – Cronbach’s Alpha

Δξσηήζεηο

Cronbach’s
Alpha

α. πκβνιή ηνπ

10. Αλ εξγάδεζηε, πφζν ζρεηηθή εθηηκάηε φηη είλαη

πξνγξάκκαηνο

ε εξγαζία ζαο κε ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ

ζηελ ησξηλή

παξαθνινπζήζαηε;

εξγαζηαθή
θαηάζηαζε

11. Με ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ

0,871

παξαθνινπζήζαηε βειηηψζεθε ε ζέζε ζαο ζηελ
επηρείξεζε;

β. Αμηνιφγεζε ηνπ

13. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέμαηε λα

πξνγξάκκαηνο

παξαθνινπζήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα

θαηάξηηζεο

14. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ
παξαθνινπζήζαηε πηζηεχεηε φηη έρνπλ απμεζεί νη
γλψζεηο ζαο;

0,796

15. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ
παξαθνινπζήζαηε πηζηεχεηε φηη έρνπλ απμεζεί νη
δεμηφηεηέο ζαο;
16. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ
60
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https://en.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_alpha
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παξαθνινπζήζαηε πηζηεχεηε φηη έρεηε
δεκηνπξγήζεη έλα επαγγεικαηηθφ θνηλσληθφ
δίθηπν;
17. ε ηη βαζκφ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ είραηε μεθηλψληαο ην
πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο;
18. ε ηη βαζκφ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ ηελ
παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο επαγγεικαηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο πνπ είραηε ζην πξφγξακκα
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο;
19. ε γεληθέο γξακκέο ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο
απφ ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο
γ. Αμηνιφγεζε ηεο

20. ε ηη βαζκφ ζεσξείηε φηη ε πλερηδφκελε

ζπλερηδφκελεο

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ζπληειεί ζηελ

επαγγεικαηηθήο

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο

θαηάξηηζεο

ζηαδηνδξνκίαο;

0,859

21. Θεσξείηε ζεκαληηθή ηελ παξνρή
επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηα πιαίζηα
πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο;
22. ε ηη βαζκφ είζηε δηαηεζεηκέλνο/ε λα
δηαζέζεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο γηα λα
παξαθνινπζήζεηε θάπνην επηκνξθσηηθφ
πξφγξακκα, ην νπνίν ζεσξείηε φηη ην έρεηε
αλάγθε;
23. ε ηη βαζκφ πηζηεχεηε ηα πξνγξάκκαηα
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ
ΟΑΔΓ ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ;
24. ε ηη βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα πξνγξάκκαηα
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ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο;
25. ε ηη βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα πξνγξάκκαηα
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ηθαλνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ
θαηαξηηδνκέλσλ;

5.4.2 πζρεηίζεηο
Δμεηάδνληαο ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα ηεο εθπαίδεπζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Kruskal – Wallis test ζην αλ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ
εξσηψκελσλ επεξεάδεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξψηεζεο 23 «ε ηη βαζκό πηζηεύεηε ηα
πξνγξάκκαηα ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ ζπκβάιινπλ ζηελ
ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ;» θαη ηεο εξψηεζεο 28 «Αλαθέξεηε νξηζκέλα
δεηήκαηα πνπ ζεσξείηε όηη πξέπεη λα αιιάμνπλ γηα ηε ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε». Γηα λα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ
εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ εξσηήζεσλ ζα πξέπεη p - value < 0,05.
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ
εθπαίδεπζεο κε ηελ άπνςε ησλ εξσηψκελσλ γηα ην πφζν ηα πξνγξάκκαηα
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ – Δξ.23 (p = 0,616).
Πίλαθαο 4: πζρέηηζε εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαη ζπκβνιή πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηελ
ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ- Kruskal – Wallis test

Test Statisticsa,b
23. ε ηη βαζκφ πηζηεχεηε ηα
πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ
ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ;
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Chi-Square

1,793

df

3

Asymp.

,616

Sig.

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: 3. Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν

Δπηπιένλ δελ βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ θάζε
ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα κε ηε γλψκε ηνπο φζνλ αθνξά ζε δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα
αιιάμνπλ γηα ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, p = 0,862.
Πίλαθαο

5:

πζρέηηζε

εθπαηδεπηηθνχ

επηπέδνπ

θαη

αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο- Kruskal – Wallis
test

Test Statisticsa,b
28. Αλαθέξεηε νξηζκέλα δεηήκαηα
πνπ ζεσξείηε φηη πξέπεη λα
αιιάμνπλ γηα ηε ζπλερηδφκελε
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
Chi-Square

,749

Df
Asymp. Sig.

3
,862

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: 3. Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν
Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απφςεηο ηνπο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ζπγθιίλνπλ.
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5.5 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ αλά άμνλα
5.5.1 Α’ άμνλαο: Πξνθίι ησλ θαηαξηηδόκελσλ
θηαγξαθψληαο ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα, θαίλεηαη λα ππάξρεη κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν
(73,3% είλαη γπλαίθεο), κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ (51,3%) λα αλήθεη ζηελ
ειηθηαθή

νκάδα

25-29

εηψλ.

Αλαθνξηθά

κε

ην

επίπεδν

δηαβίσζεο

ησλ

θαηαξηηδφκελσλ, ζεκεηψλεηαη φηη ε πιεηνλφηεηα βξίζθεηαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη
κεγάιν πνζνζηφ πιήηηεηαη απφ καθξνρξφληα αλεξγία. Παξάιιεια, νη θαηαξηηδφκελνη
δειψλνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ (61,4%) πσο δηακέλνπλ ζην παηξηθφ ηνπο ζπίηη, γεγνλφο
πνπ αλ ζπλδπαζηεί κε ηελ καθξνρξφληα αλεξγία, ζεκαίλεη φηη ζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά
απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο.
Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ
έρεη νινθιεξψζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ην έλα ηέηαξην ηνπ δείγκαηνο έρεη
νινθιεξψζεη κφλν ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο, ινηπφλ, απηφ ζεκαίλεη
πσο ηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ επαγγεικαηηθή δηέμνδν κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη αλψηαηεο
ζπνπδέο, θάηη πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.
Σα επξήκαηα απηά ζπγθιίλνπλ θαη κε έξεπλα ηεο ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ (2013) ζην
δείγκα ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Δπίζεο, επηβεβαηψλνληαη θαη
απφ πξφζθαηε κειέηε ηεο ΗΝΔΓΔΔ (2017) κε ζέκα «Γηα βίνπ κάζεζε,
Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, Απαζρφιεζε θαη Οηθνλνκία».

5.5.2 Β’ άμνλαο : Υξόλνο αλεξγίαο θαηαξηηδόκελσλ πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ήηαλ άλεξγν πξηλ απφ ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο, παξά ηα
εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ
ηνπ Γ’ ηξηκήλνπ ηνπ 2017, ε αλεξγία ησλ λέσλ πξσηνεηζεξρφκελσλ 20-24 εηψλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, ρσξίο εξγαζηαθή εκπεηξία, ήηαλ 58,6% θαη ζηελ ειηθία 25-29
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62,4%61. Απηά ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, κε βάζε ηειεπηαίεο έξεπλεο απνδίδνληαη
ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη σο επαθφινπζν ζηελ θξίζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
(ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ,2013,

ΗΝΔΓΔΔ,2017).

Απηφ

έρεη

σο

ζπλέπεηα

γηα

ηνπο

θαηαξηηδφκελνπο λα βηψλνπλ κία θαηάζηαζε καθξνρξφληαο αλεξγίαο, κε έληνλα
θαηλφκελα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Φαίλεηαη φηη κία ζεκαληηθή ιχζε πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή απνηειεί ε έληαμε ζε πξνγξάκκαηα θαηάζηαζεο.

5.5.3 Γ’ άμνλαο: πκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηελ εύξεζε ζέζεο
εξγαζίαο
Μεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηαξηηδφκελσλ
είλαη άλεξγν. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο δελ νινθιήξσζε
ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ, πνπ ήηαλ ε έληαμε ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
χκθσλα κε ηα επξήκαηα κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ ην 2013 κε
ζέκα ε «Γηεξεχλεζε ηεο
απαζρφιεζε»,

επηζεκαίλεηαη

ζχλδεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ
ε

πνιχ

ρακειή

ζχλδεζε

ησλ

ζπζηεκάησλ

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο, κε ηελ απαζρφιεζε, αθνχ
κφιηο ην 15,7% ησλ απνθνίησλ ηεο ζπλερηδφκελεο θαη ην 21,85% ηεο αξρηθήο
θαηάξηηζεο βξήθαλ δνπιεηά κέζα ζην πξψην εμάκελν απφ ηελ νινθιήξσζε
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ έξεπλα απηή, φζνη απαζρνινχληαη ζήκεξα,
ην απνδίδνπλ θπξίσο ζε πξνζσπηθέο ελέξγεηεο.
Με βάζε ηεο απαληήζεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαη επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ,
θαίλεηαη φηη ππάξρεη ρακειή ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο κε ηελ ζέζε
εξγαζίαο απηψλ πνπ ηειηθά θαηάθεξαλ λα βξνπλ δνπιεηά (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2013).
Υακειή ζρέζε έσο αλχπαξθηε εκθαλίδεηαη θαη ζηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ
εξγαδφκελνπ ζηελ επηρείξεζε. Άξα, αμηνινγψληαο ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο σο πξνο
ηελ παξνρή λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θαίλεηαη πσο ππάξρεη αξλεηηθφ πξφζεκν.
Ζ ρακειή ζπλάθεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο, κπνξεί λα
νθείιεηαη είηε ζε απνηπρεκέλε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είηε ζηηο
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, γηα δήηεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε
νξηδφληηεο δεμηφηεηεο.

ΔΛΣΑΣ, ««Νένη» άλεξγνη 15+ (νκάδεο ειηθηψλ, θχιν, επίπεδν εθπαίδεπζεο)»,
αλαθηεκέλν 20/01/2018 απφ: http://www.statistics.gr/statistics/-/publication/SJO01/61
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Βέβαηα, ε πιεηνςεθία ησλ θαηαξηηδφκελσλ ππνζηήξημε φηη ην πξφγξακκα
ζπλέβαιε θπξίσο ζηελ δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ ηνπο θαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ,
γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ήηαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ.
Δπίζεο, ζεψξεζαλ ζεκαληηθή ηελ δηάζηαζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, δείρλνληαο αηζηφδνμνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο.
Με αθνξκή, ινηπφλ, ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, αλαδεηθλχεηαη ην
δηαξθέο αίηεκα γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
θαη ε αλάγθε ζχλδεζεο ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.
5.5.4 Γ’ άμνλαο: Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο
Αμηνινγψληαο ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζην πξφγξακκα
θαηάξηηζεο, θαίλεηαη πσο είλαη θπξίσο νηθνλνκηθά, ζηνρεχνληαο ζηελ θάιπςε ησλ
βηνπνξηζηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. ε δεχηεξν επίπεδν, ηζρπξφ θίλεηξν απνηειεί θαη ε
αλάπηπμε/βειηίσζε ηθαλνηήησλ, πνπ ζα νδεγήζεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ βηνγξαθηθνχ
ηνπο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. Αλ θαη ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ
δηάζηαζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, δελ
απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο.
Παξφια απηά, ε πιεηνςεθία ησλ θαηαξηηδφκελσλ δειψλεη ηθαλνπνηεκέλε σο
πξνο

ηελ

παξνρή

ππεξεζηψλ

ζπκβνπιεπηηθήο

ζηαδηνδξνκίαο

πνπ

έιαβαλ

θαηαξηηδφκελνη θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο.
ρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ην κεγαιχηεξν κέξνο
ησλ θαηαξηηδφκελσλ ππνζηήξημε φηη ην πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ησλ
γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη
θαηαξηηδφκελνη δειψλνπλ νπδέηεξνη σο πξνο ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ζέζεη ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με δεδνκέλν φηη
ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο βξήθαλ απαζρφιεζε κεηά ηελ ιήμε ηεο
θαηάξηηζεο,

ην

πξφγξακκα,

θαίλεηαη,

φηη

δελ

είρε

ηελ

αλακελφκελε

απνηειεζκαηηθφηεηα.
Σα παξαπάλσ δεδνκέλα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο
ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ (2013), πνπ δείρλνπλ πσο κφιηο έλαο ζηνπο δχν ζπκκεηέρνληεο ζεσξεί
πσο ηειηθά ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηνλ βνήζεζε λα βξεη δνπιεηά θαη κάιηζηα, κφιηο
έλαο ζηνπο ηξεηο δήισζε πσο ε δνπιεηά πνπ βξήθε είρε ζρέζε κε ην αληηθείκελν
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θαηάξηηζεο. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη απνθαιχπηεηαη ε απνηπρία ησλ
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, θαζψο αθφκα θαη ηα άηνκα πνπ βξήθαλ δνπιεηά κεηά ην
πξφγξακκα θαηάξηηζεο δήισζαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ πσο δελ αμηνπνίεζαλ ηηο γλψζεηο
ηνπο ζηε ζέζε εξγαζίαο πνπ θαηέιαβαλ.
Γη’ απηφ ηνλ ιφγν θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ζσζηή δηεξεχλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή
θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε.
5.5.5 Δ’ άμνλαο: Αμηνιόγεζε ηεο ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Δμεηάδνληαο ηηο απφςεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζρεηηθά κε ηελ ζπλερηδφκελε
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε πιεηνλφηεηα ζεσξεί φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη
ζηελ βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο φζσλ θαηαξηίδνληαη. Οη
ζπγθεληξσηηθέο απφςεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζπγθιίλνπλ κε ηα επξήκαηα εξεπλψλ
πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη δείρλνπλ φηη ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε ηεο
ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ αηφκνπ. Με
βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο, θαίλεηαη φηη νη θαηαξηηδφκελνη ζεσξνχλ θαίξηα ηελ
ζπκβνιή ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
Αθφκε, θαίλεηαη πσο νη θαηαξηηδφκελνη αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπκβνιή ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη
είλαη δηαηεζεηκέλε λα επελδχζνπλ φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν κπνξνχλ. πγθεθξηκέλα,
ζεσξνχλ φηη λαη κελ ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπο, αιιά φρη ηφζν ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο. Απηφ ην εχξεκα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο,
φπνπ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θπξίσο
ηνπ ΟΑΔΓ, ζηεξίδεηαη ε ελίζρπζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επηρνξεγνχληαη νη
πξνζιήςεηο κε επηθχιαμε, φκσο, γηα ηνλ βαζκφ πινπνίεζεο ηνπο.
Έλα ζεκαληηθφ εχξεκα αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζρεηηθά κε
ηηο αιιαγέο πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπο είλαη απαξαίηεηεο ζην πεδίν ηεο ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ πςίζηεο
ζεκαζίαο ηελ απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ
απαζρφιεζε, πνπ απνηειεί θη έλα πάγην αίηεκα ηφζν ησλ επξσπατθψλ φζν θαη ησλ
εζληθψλ πνιηηηθψλ φπσο παξνπζηάζηεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ
120

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο καδί κε ηελ
δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη αλαγθαία, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί
απαζρνιήζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ. ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη θαίξηαο ζεκαζίαο ν
ξφινο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο
θαηάξηηζεο.

πκπεξάζκαηα
Δμαηηίαο ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαη εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα,
πνιινί ελ δπλάκεη εξγαδφκελνη βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζε κία θαηάζηαζε
καθξνρξφληαο αλεξγίαο, ελψ κε βάζε ηα ειηθηαθά θαη κνξθσηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
ζα έπξεπε λα έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Χο
επαθφινπζν, ε αλάγθε γηα δηαξθή θαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γίλεηαη
επηηαθηηθή, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο, γηα ηελ ζηήξημε ησλ
λενεηζεξρνκέλσλ θαη ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ζηελ είζνδν ηνπο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο.
Με βάζε ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηεη φηη ε ζπλερηδφκελε
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε δξψληαο σο βαζηθφο ππιψλαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ,
κπνξεί λα απνηειέζεη θαίξην παξάγνληα ζηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, νδεγψληαο ηα ζε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο. Χο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ε νπνία απαληά ζηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ηνπ
αηφκνπ γηα επαγγεικαηηθή ζηήξημε θαη αλάπηπμε.
Μάιηζηα, ε έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα πεξηγξάςεη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ, κε ηνπο
Super & Hall (1978) λα νξίδνπλ ηε ζηαδηνδξνκία σο κηα δηαδνρηθή ζεηξά ζέζεσλ πνπ
θαηαιακβάλεη έλα άηνκν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πεγάδεη απφ ηνλ νξηζκφ ησλ Herr
& Crammer (1992), νη νπνίνη ζεσξνχλ ηε ζηαδηνδξνκία κνλαδηθή γηα θάζε άλζξσπν.
Μάιηζηα, ππνζηεξίδνπλ φηη δεκηνπξγείηαη απφ ηηο επηινγέο πνπ θάλεη ή δελ θάλεη ην
άηνκν. Δάλ απηφ ηζρχεη, ηφηε κε ηελ θαηάιιειε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε, ην άηνκν
θαζίζηαηαη ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε.
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αληηθείκελν εκπεηξηθήο κειέηεο είλαη ην
ζηάδην ηεο εηζφδνπ ζην επάγγεικα θαη ηεο πξψηκεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα
121

ε πεξίνδνο ηεο θαζηέξσζεο (establishment), θαζψο ην δείγκα απνηειείηαη θπξίσο απφ
ζπκκεηέρνληεο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο 25-29 εηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. ηηο πεξηφδνπο απηέο, φπσο θάλεθε θαη απφ ηα
πνζνηηθά δεδνκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά εκπφδηα ηφζν γηα ηελ
είζνδν ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο φζν θαη γηα ηελ επαλέληαμε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη
επέιεμαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηφζν γηα ηελ
απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ αιιά θαη γηα ηελ απφθηεζε κηαο πξψηεο
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνζπάζεζαλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ
αλαζθάιεηα

θαη

φπσο

δήισζαλ

ράξε

ζηηο

ππεξεζίεο

επαγγεικαηηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο, κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ζέζεη ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο λα έρνπλ
επηηεπρζεί.
Μέζσ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ην άηνκν θαζίζηαηαη ηθαλφ λα
γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ, λα εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο,
ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεη κηα ζεηξά απφ δεμηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ έληαμε
θαη ζηελ εμέιημε ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Καληαο,1996).
Καηά ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ ηεο
εκπεηξηθήο έξεπλαο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπκβνιή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο
γηα ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηελ
ελδπλάκσζε ηνπ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, γεγνλφο πνπ απαληά ζην πξψην
εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Σν ζεκαληηθφηεξν δήηεκα, πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνπο ελήιηθεο ζε αληίζεζε
κε ηνπο αλήιηθνπο καζεηεπφκελνπο, είλαη φηη θαίλνληαη ζπρλά απξφζπκνη λα
αιιάμνπλ ηα κνηίβα κάζεζεο θαη πξνηηκνχλ λα εζηηάζνπλ ζηηο γλψξηκεο δηαδξνκέο
κάζεζεο (Herr & Cramer, 1996 ζην Kedraka, 2006). Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ζεσξείηαη
θαίξηα ε παξέκβαζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ψζηε λα θαζνδεγήζεη ηα
άηνκα θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ αλαζθάιεηα ηνπο κέζσ ηεο έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο
(Παπάο, 2003). χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, πνπ απαληνχλ ζην
δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ έιαβαλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη κάιηζηα ζεσξνχλ αλαγθαία
ζπλζήθε ηελ χπαξμε ηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.
Αλ θαη δελ ζεσξνχλ ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο σο ην βαζηθφηεξν
θίλεηξν γηα ηελ έληαμε ηνπο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ζρεδφλ φινη νη εξσηψκελνη
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ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα ππάξμεη επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη
απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη αλαγθαία ε παξνρή ππεξεζηψλ
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ
βηβιηνγξαθία. Γεληθφηεξα,, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε ζηνρεπκέλε εθπαηδεπηηθή θαη
επαγγεικαηηθή

ζπκβνπιεπηηθή

ζπκβάιιεη

φρη

κφλν

ζηελ

πξνζσπηθή

θαη

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή.
ην ζεκείν απηφ, εληνπίδεηαη ε άξξεθηε ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο κε ηε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο. Σν άηνκν γηα ηελ έληαμε ηνπ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο είλαη αλαγθαίν λα επελδχζεη ζηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη θαηάξηηζε. Γηα
ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε θαη σθέιεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φκσο, ε ζπκβνπιεπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ελεξγεηηθφο δίαπινο κεηαμχ ησλ
απαηηήζεσλ

ηεο

αγνξάο

εξγαζίαο

γηα

ζπλερηδφκελε

εθπαίδεπζε

θαη

ηνπ

εθπαηδεπφκελνπ. Βαζηθφο ξφινο ηεο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ αηφκνπ ψζηε λα είλαη ζε
ζέζε λα αληηκεησπίζεη νπνηεζδήπνηε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.
Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε παξνρή
ζπκβνπιεπηηθήο ζπληεινχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπ αηφκνπ, λα είλαη ζε
ζέζε δειαδή λα αληηιακβάλεηαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
απηελέξγεηαο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ, απαληάηαη θαη ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά
ζηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο κε ηα
άηνκα λα αλαπηχζζνπλ νπζηαζηηθά ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, λα απνθηνχλ αλεμαξηεζία σο
πξνο ηελ καζεζηαθή ηνπο πνξεία θαη λα νδεγνχληαη ζε κηα θαηάζηαζε πξνζσπηθήο
θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ62. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαίλεηαη πσο ε ζπλχπαξμε ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε ηηο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ζε κία επνρή
ζπλερψλ αιιαγψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ, απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα.
Ζ

ζρέζε

ηεο

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο

κε

ηελ

ζπκβνπιεπηηθή

ζηαδηνδξνκίαο, εληνπίδεηαη θαη ζηνλ ιφγν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Λφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγεηαη, ε αλεξγία
απνηειεί κείδνλ ζέκα ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, κε ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο ράξαμεο
62

International Association for Educational and Vocational Guidance, “The Paris 2001 IAEVG
Declaration on Educational and Vocational Guidance”, αλαθηεκέλν 17/09/2017 απφ:
http://iaevg.net/iaevg.org/IAEVG/nav3937.html?lang=2andmenu=1andsubmenu=4

123

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, λα ηελ ζέηνπλ σο θχξην ζέκα ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ηα
ηειεπηαία ρξφληα.
Αλαιχνληαο ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη ηηο δηαθεξχμεηο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, θαίλεηαη φηη πξνζεγγίδνπλ ηελ αλεξγία λέσλ σο έλα ζπλνιηθφ πξφβιεκα ζην
εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη αλαδεηνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ην κέιινλ
ηεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο. Σν γεληθφηεξν κήλπκα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, είλαη
φηη ηα κέηξα γηα ηελ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο, πξέπεη λα
εζηηάδνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ, ζηελ αχμεζε
ησλ επελδχζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο θαη ζηελ
ζηήξημε ησλ εζληθψλ αξρψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο
επξσπατθέο πνιηηηθέο (O’Reilly et al.,2015).
Μάιηζηα, ην βαζηθφηεξν θείκελν ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηελ ηξέρνπζα
δεθαεηία, ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ γηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ δίλεηαη ζηνπο λένπο
πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπο θαη αλαδεηνχλ
εξγαζία θαη ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα,

θπξίσο ιφγσ ηεο

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα καζεζηαθά εκπφδηα, πνπ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζε καζεηηθή δηαξξνή, θαζψο θαη ηα εκπφδηα έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
αμηνπνηνχληαη ζηνρεπκέλεο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο.
Αλαιχνληαο ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη απαληψληαο ζην
ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, θαίλεηαη φηη ηα φξγαλα ράξαμεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, γηα
λα αληηκεησπίζνπλ ην κείδνλ δήηεκα ηεο αλεξγίαο, αλαδήηεζαλ ηηο αηηίεο απφ ηηο
νπνίεο πεγάδεη ε αλεξγία ησλ λέσλ θαη πξφηεηλαλ έλαλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ γηα
ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ηνπ επάισηνπ πιεζπζκνχ. Οπζηαζηηθά, φζεο πνιηηηθέο
αλαθέξζεθαλ γηα ηε ζηήξημε ησλ αλέξγσλ, έρνπλ σο θνηλά ζεκεία ηε ζπλερηδφκελε
κάζεζε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο
θηλεηηθφηεηαο εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ θαη ηελ εμαζθάιηζε κίαο ζέζεο πξαθηηθήο
άζθεζεο ψζηε λα απνθηεζεί εξγαζηαθή εκπεηξία. εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζε φια ηα θείκελα ηεο ΔΔ, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζνδήγεζεο ζηνλ καζεηεπφκελν θαζψο θαη
ζηήξημε γηα ηελ είζνδν ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, κείδνλ δήηεκα πνπ ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο
απνηειεί ε αλεξγία ησλ λέσλ θάησ ησλ 30 εηψλ, κε έκθαζε ζηνπο λένπο θάησ ησλ 24
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εηψλ. Γη’ απηφ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη
επαλέληαμεο ζηνρεχνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα απηή, κε έκθαζε ζε πξνγξάκκαηα
πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ έξεπλα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Δπίζεο, ζε εζληθφ επίπεδν πινπνηνχληαη θαη αξθεηά πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο
αλεξγίαο αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζηελ
νηθνλνκηθή

ελίζρπζε

επηρεηξεκαηηθψλ

πξσηνβνπιηψλ

θαη

θαηλνηνκηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ αλέξγσλ κε ειηθία 22-64 εηψλ ή ζηελ επηρνξήγεζε ζέζεσλ εξγαζίαο
κε ζθνπφ ηελ επαλέληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Όζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ Διιάδα, ε ζπκβνπιεπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο πινπνηείηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, κε θχξην
θνξέα πινπνίεζεο ηνλ ΟΑΔΓ. Βαζηθφο ηεο ξφινο, εηδηθά ελ θαηξψ θξίζεο, απνηειεί ε
θαιιηέξγεηα αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη ε ζηήξημε ζηα θξίζηκα
ζηάδηα κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε,
δίλεηαη θαη ζηνπο ελήιηθεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα επαλαζρεδηάζνπλ ηελ ζηαδηνδξνκία
ηνπο, βνεζψληαο ηνπο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
απνθάζεσλ.
Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ελεξγεηηθέο
πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη εληφο ηεο
Διιάδαο, πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ δηα βίνπ ζπκβνπιεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο. ηελ πξνζπάζεηα απηή, ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο κπνξεί λα
απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, δξψληαο ε ίδηα σο ελεξγεηηθή πνιηηηθή
απαζρφιεζεο. Δμεηάδνληαο ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο, θαίλεηαη λα
εμειίζζνληαη νη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, απφ ηελ έµθαζε ζηε
βνήζεηα γηα ηελ ιήςε επαγγειµαηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη απαζρνιεζηκφηεηαο, ψζηε λα είλαη ηθαλφ
ην άηνκν λα δηαρεηξίδεηαη ηηο επαγγειµαηηθέο ηνπ πξννπηηθέο.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, γίλεηαη ζαθέο φηη ε
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο είλαη άθξσο ζπλπθαζκέλε κε ηελ ζπλερηδφκελε
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ελεξγεηηθή πνιηηηθή
απαζρφιεζεο. Τπάξρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο φηη ε ζπκβνπιεπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο κπνξεί λα επεξεάζεη θαη λα θαζνξίζεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ζε απνθάζεηο θαξηέξαο γεληθφηεξα.
Ζ ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ ράξαμε πνιηηηθψλ γηα ηελ
πξναγσγή ηεο απαζρφιεζεο ππνγξακκίδεη ην ξφιν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ
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πξνζπάζεηα έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο.
ηελ

δηάξθεηα

εθπφλεζεο

απηήο

ηεο

εξγαζίαο,

εληνπίζηεθαλ

πνιχ

ελδηαθέξνληα ζέκαηα πξνο κειέηε. Έλα αληηθείκελν κηαο άιιεο έξεπλαο, ζα κπνξνχζε
λα απνηειέζεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζε
απνθνίηνπο ΑΔΗ/ΣΔΗ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο
αλαγθψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο απφ ηηο Γνκέο Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο (Γ.Α.ΣΑ.) ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.
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Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, «Δπθαηξίεο γηα ηνπο Νένπο», αλαθηεκέλν 22/09/17
απφ: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=534&langId=el
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αλαθηεκέλν 22/09/17 απφ: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=534&langId=el
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126

Διιελόγισζζε Βηβιηνγξαθία
Βαβνχξαο, Η. (2005). Οηθνλνκηθή πνιηηηθή. Αζήλα : Δθδφζεηο Παπαδήζε.
Βεξγίδεο, Γ., & Καξαιήο, Θ. (1999). Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ: ρεδηαζκόο, νξγάλσζε
θαη αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ. Πάηξα: Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην.
Βεξγίδεο, Γ. (2000). Γηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζην ζπιινγηθφ
ηφκν πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε: δηεζλήο εκπεηξία θαη ειιεληθή
πξννπηηθή. Αζήλα: Δθδφζεηο Αηξαπφο.
Blackledge, D. & Hunt, B. (2004). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: Eθδφζεηο
Μεηαίρκην.
Γεσξγηάδεο, Μ. & Οηθνλφµνπ, Α. (2009). Ζ ζρέζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο ζηα
πξνγξάµµαηα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο.
Δηζήγεζε ζην πλέδξην ηνπ Παξαζηήµαηνο ΑΠΑΗΣΔ ζηα Ησάλληλα, µε ζέµα: Ζ
Γεπηεξνβάζµηα Δθπαίδεπζε ππό ην πξίζµα ησλ εμειίμεσλ ζηηο Δπηζηήµεο ηεο Αγσγήο,
8-9 Μαΐνπ 2009.
Γξάβαξεο, Γ. Ν. (2008). Αίηηα θαη ηύπνη αλεξγίαο: ε απνθαηάζηαζε κηαο ζρέζεο. ην
ζπιινγηθφ έξγν: Κνηλσληθή ζεσξία θαη πνιηηηθή επζύλε. πληξνθηθφ αληηράξηζκα ζην
Νίθνο Πεηξαιηάο ( 215-259). Αζήλα: Gutenberg – Γ. & Κ. Γαξδαλφο.
Γεκνπιάο, Κ. & Μηραινπνχινπ, Κ. (2008). Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο.
Αζήλα:ΗΝΔ/ΓΔΔ.

Γηαζέζηκν

ζην:

http://www.inegsee.gr/wp-

content/uploads/2014/02/files/MELETH_28.pdf (21/01/2018).
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο.
Αζήλα: Δθδφζεηο Μεηαίρκην.
Γεδνπζφπνπινο, Α. (2000). Θεσξίεο ηεο αλεξγίαο. Αζήλα: Σππσζήησ.
127

Gewirtz, S. & Gribb, A. (2010). Καηαλνώληαο ηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Δθδφζεηο
Μεηαίρκην.
Jarvis, P. (2004) πλερηδόκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε: Θεσξία θαη πξάμε, Αζήλα:
Μεηαίρκην.
Θενδσξάηνο, Δ. (1999). Δξγαζηαθέο ρέζεηο. Δθδφζεηο: Αζαλ. ηακνχιεο.

Κάληαο, Α., Υαληδή, Α, (1991). Φπρνινγία ηεο Δξγαζίαο. Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο
Αλάπηπμεο. ηνηρεία πκβνπιεπηηθήο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Κάληαο,

Α.

(1996).

Δπαγγεικαηηθφο

Πξνζαλαηνιηζκφο

θαη

Δπαγγεικαηηθέο

Απνθάζεηο ησλ Νέσλ ζηηο χγρξνλεο Κνηλσληθννηθνλνκηθέο πλζεθεο. Λεζρε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ, 14, 16-17.
Καξαιήο, Θ. (1999). Σερληθέο εμεύξεζεο εξγαζίαο. Αζήλα: Μεηαίρκην.
Καξαιήο, Θ. (2013). Κίλεηξα θαη εκπόδηα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηε δηά βίνπ
εθπαίδεπζε.

Αζήλα:

ΗΝΔ

ΓΔΔ

&

ΗΜΔ

ΓΔΒΔΔ.

Γηαζέζηκν

ζην:

http://www.imegsevee.gr/attachments/article/662/MELETH%20INEGSEEIMEGSEV
EE.pdf (17/08/2017).
Καζζσηάθεο, Μ.(Δπηκ.) (2002). πκβνπιεπηηθή θαη επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο:
Θεσξία θαη πξάμε. Αζήλα: Σππσζήησ.
Καζζσηάθεο, Μ. (2004). πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο:
Δλλνηνινγηθέο δηαζαθήζεηο, ζθνπνί θαη ζηόρνη. ην Καζζσηάθεο θ.α., πκβνπιεπηηθή
θαη επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο. Θεσξία θαη πξάμε. Αζήλα: ΣππσζήησΓ.Γάξδαλνο: 43-72.
Καζζσηάθεο, Μ. & Μάλνο, Κ. (2004). Ζ θαηάξηηζε θαη ξόινο ησλ Λεηηνπξγώλ
πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ. ην Καζζσηάθεο θ.α.,
πκβνπιεπηηθή θαη επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο. Θεσξία θαη πξάμε. Αζήλα:
Σππσζήησ-Γ.Γάξδαλνο: 393-408.
Καζζσηάθεο, Μ. (2006). Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηεο ζπνπδέο θαη ηα επαγγέικαηα θαη ν
λένο

ξφινο

ηνπ

πκβνχινπ

ηαδηνδξνκίαο.

Δπηζεώξεζε

πκβνπιεπηηθήο-

Πξνζαλαηνιηζκνύ, 76-77, 12-13.

128

Κφθθνο, Α. (1999). Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Σν Πεδίν, νη Αξρέο Μάζεζεο, νη
πληειεζηέο. Α΄. Πάηξα: ΔΑΠ.
Κφθθνο, Α. (2000). Μεηαζρεκαηηζκόο ησλ ζηάζεσλ θαη ν ξόινο ηνπ εκςπρσηή. Πάηξα:
Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Παηξψλ.
Κφθθνο, Α. (2005). Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ: Αληρλεύνληαο ην πεδίν, Αζήκα: Δθδφζεηο
Μεηαίρκην.
Κφθθνο, Α. (2006). Ζ ηδηαηηεξφηεηα θαη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 9:4-9.
Κφθθνο, Α. (2007). Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο δηαθξηηφ ζεζκηθφ θαη επηζηεκνληθφ
πεδίν. Γηα Βίνπ / Δπηζηεκνληθή Δπηζεώξεζε γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, (1).
Κνιέδα, Δ. (2009). ρνιηθή Καηλνηνκία: Απφ ην ρζεο ζην ζήκεξα. Μνξθσηηθή
Πξσηνβνπιία. Φάθεινο Δξγαζηεξίνπ ρνιηθήο Καηλνηνκίαο, 32-44. Γηαζέζηκν ζην:
http://blogs.sch.gr/niptylisou/files/2010/04/protovoulia-fakelos.pdf (10/01/2018).
Κνζκίδνπ-Hardy, X. (2006). Ζ πξφθιεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο. Πξαθηηθά
παλειιελίνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πκβνπιεπηηθήο- Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζέκα: Ο ζεζκόο
πκβνπιεπηηθή-Πξνζαλαηνιηζκόο θαη ν Ρόινο ηνπ ζηελ Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο
ρψξαο (60-74). Αζήλα: Δ.Κ.Δ.Π.-Δ.Λ.Δ..Τ.Π.
Κνπηνχδεο, Μ. (2012). Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο. πλνπηηθή έθζεζε
απνηειεζµάησλ ηεο Οµάδαο Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Αζήλα:
Κείκελα Δξγαζίαο.
Λπκπεξάθε, Α. & Μνπξίθε, Α. (2003). Ζ αζφξπβε επαλάζηαζε: Νέεο κνξθέο
νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο. Δθδφζεηο: Gutenberg.
Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, Μ. (1999). πκβνπιεπηηθή Ψπρνινγία. Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα.
Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, Μ. (2004). Ζ ςπρνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ
Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ε κεζνδνινγία ηεο. ην Καζζσηάθεο θ.α., πκβνπιεπηηθή θαη
επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο. Θεσξία θαη πξάμε. Αζήλα: Σππσζήησ-Γ.Γάξδαλνο:
215-238.
Μάλεζεο, Ν., Καηζανχλνο, Ζ. & Σζεξεγθνχλε, Α. (2006). Γάζθαινο θαη
Δθπαηδεπηηθέο Αιιαγέο: Γηεθπεξαησηήο ή ζπλεξγάηεο; ην Γ. Μπαγάθεο (Δπηκ.),
129

Δθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, ε παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ. Αζήλα:
Δθδφζεηο Μεηαίρκην.
Μαπξνγηψξγνο, Γ. (1999β). Ζ Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα σο Φνξέαο Γηακφξθσζεο θαη
Άζθεζεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. ην Α. Αζαλαζνχια-Ρέππα, Μ. Κνπηνχδεο,Γ.
Μαπξνγηψξγνο, Β. Νηηζφπνπινο & Γ. Υαιθηψηεο, Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ:
Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή, η. Α΄ (115-160). Πάηξα: ΔΑΠ.
Μαπξνγηψξγνο, Γ. (2009). Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ: ε «άιιε»-αληί(-πάιε)πξφηαζε. ην Α. Γαγάηζεο, Α. Μηραειίδνπ & Α. Υαξαιάκπνπο (Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθή
έξεπλα θαη επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Κύπξν. Πξαθηηθά πλεδξίνπ. Λεπθσζία:
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Αμηνιφγεζεο,
27-41.
McLeod, J. (2005). Δηζαγσγή ζηε πκβνπιεπηηθή. Αζήλα: Μεηαίρκην.
Noye, D. & Piveteau, J. (1999). Πξαθηηθόο νδεγόο ηνπ εθπαηδεπηή. Αζήλα: Μεηαίρκην.
Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ, Η. (2004). πκβνπιεπηηθή θαη Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ: Αλαγθαηφηεηα θαη Λεηηνπξγία. Δπηζεώξεζε πκβνπιεπηηθήο
θαη Πξνζαλαηνιηζκνύ, 68-69:105-118.
Παπατσάλλνπ, . (1990). Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Πξνζαλαηνιηζκόο. Αζήλα:
Γξεγφξε.
Παπάο, Γ. (2003). Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο.
Δπηζεώξεζε

πκβνπιεπηηθήο

θαη

Πξνζαλαηνιηζκνύ,

66-67:113-119.

Αζήλα:

ΔΛ.Δ.Τ.Π.-Διιεληθά Γξάκκαηα.
Παπαλανχκ, Ε. (1996). Ζ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ζηηο επηρεηξήζεηο: Κξηηήξηα θαη
πξνυπνζέζεηο πνηφηεηαο. Πξαθηηθά ηνπ Δπξσπατθνχ πλεδξίνπ ηεο πλερηδφκελεο
Καηάξηηζεο ηεο Πνηνηηθήο Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ απφ ην ΣΔΗ Λάξηζαο, ηε
Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ηελ Ννκαξρία θαη ηνλ Γήκν
Λάξηζαο. Λάξηζα.
Παπαζηακάηεο Α. (2011). Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ: Θεκέιηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.
Αζήλα: ηδέξεο.

130

Πακπνχθεο, Υ. (2007). Γηα ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ηνπ Μέιινληνο. Αζήλα: Δθδφζεηο
Ληβάλε.
Πεηξνπνχινπ Ο., Καζηκάηε Κ., Ρεηάιεο . (2015). ύγρξνλεο Μνξθέο Δθπαηδεπηηθήο
Αμηνιόγεζεο Με Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθώλ Σερλνινγηώλ. Διιεληθά Αθαδεκατθά
Ζιεθηξνληθά πγγξάκαηα.
Πέηξνπ, Α. (2010) Ζζηθή θαη εθπαίδεπζε: Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο. Αζήλα:
Κξηηηθή.
Robson, C. (2007). Ζ έξεπλα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. Έλα κέζνλ γηα θνηλσληθνύο
επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο εξεπλεηέο, Καίηε Μηραινπνχινπ (επηζη. Δπηκ.), Αζήλα:
Gutenberg.
Rogers, A. (1999). H Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Αζήλα: Μεηαίρκην.
Ρφληνπ, Κ. & Παπάλεο Δ. (2009). Κνηλσληθά δίθηπα, θηλεηηθόηεηα θαη αλεξγία.
Γηαζέζηκν ζην: http://epapanis.blogspot.gr/2009/04/blog-post.html (20/08/2017).
ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ, Γ. (2006). Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή έθδνζε. ην Nathan,
R. & Hill, L. Δπαγγεικαηηθή

πκβνπιεπηηθή: Ζ ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο

επαγγεικαηηθήο επηινγήο θαη ζηαδηνδξνκίαο (11-30). Αζήλα: Μεηαίρκην.
Taguieff, A. (2002). Παγθνζκηνπνίεζε θαη Γεκνθξαηία. Αζήλα: Δθδφζεηο ηνπ
Δηθνζηνχ Πξψηνπ.
Σαηζηφπνπινο, Υ. (1990). Δπάγγεικα, επαγγεικαηηθή ηδενινγία. Παηδαγσγηθή
Ψπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα-Λεμηθν, 4, 1963-1964, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Σδάλε, Μ. & Πακνπθηζφγινπ, Σ. (1998). Σαπηόλ θαη Αιινηξηνκνξθνδίαηηνλ – Σν
Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Θεζζαινλίθε: Δξσδηφο.
Σξάπεδα Θεκάησλ ΔΟΠΠΔΠ (2014). Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο, Πηζηνπνίεζε
Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
Αζήλα: ΔΟΠΠΔΠ.
Σζηψιεο, Γ. (2005). Πξνο κηα λέα εζηθή ηεο εξγαζίαο; Μηα πνηνηηθή δηεύξπλζε θνξέσλ
ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ έληαμε ζηελ απαζρόιεζε. Αζήλα: Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔΑΓΔΓΤ.

131

Φαθηνιάο, Ν. (2004). πκβνπιεπηηθή – Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο θαη
θνηλσληθόο απνθιεηζκόο. ην Καζζσηάθεο θ.α., πκβνπιεπηηθή θαη επαγγεικαηηθόο
πξνζαλαηνιηζκόο. Θεσξία θαη πξάμε. Αζήλα: Σππσζήησ-Γ.Γάξδαλνο: 603-621.
Υάδνπ, Ν. (2012). Γηά βίνπ Μάζεζε-Δθπαίδεπζε-Δπηκφξθσζε θαη Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε
ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. ην: Α. Σξηιηαλφο, Γ. Κνπηξνκάλνο, & Ν. Αιεμφπνπινο (επηκ.), Ζ

Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο. Σφκνο Α΄ (279-289). Αζήλα: ΔΚΠΑ.
Υαζάπεο, Γ. (2000). ρεδηαζκόο, νξγάλσζε, εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Αζήλα: Μεηαίρκην.
Υξεζηίδνπ,

.

(2001).

Ζ

εξγαζία:

Δλλνηνινγηθνί

πξνζδηνξηζκνί

θαη

επαλαπξνζδηνξηζκνί. Μία ςπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε. Δπηζεώξεζε πκβνπιεπηηθήο
θαη Πξνζαλαηνιηζκνύ, 56-57: 42-52.
Φαραξφπνπινο, Γ. (1999). Οηθνλνκηθή ηεο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε.

132

Ξελόγισζζε Βηβιηνγξαθία
Arnold, J. (1997). Managing Careers into the 21st Century. London: Paul Chapman.
Arthur, M.H., Hall, D.T., & Lawrence, B.S. (1989). Handbook of Career Theory.
Cambridge: Cambridge University Press.
Boyle, P. G. (1981). Planning Better Programs (p.1,22-23). New York, Toronto:
McGraw-Hill.
Brief, A., & Nord, W. (1990). Meanings of Occupational Work: A Collection of
Essays. Lexington, MA: Lexington Books.
Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy,
Society and Culture Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.
Castells, M. (1997). The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society
and Culture Vol. II. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.
Castells, M. (1998). End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and
Culture Vol. III. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.
Castells, M. (2011). A Network Theory of Power. International Journal of
Communication, 5:773-787.
CEDEFOP (Centre for the Development of Vocational Training), (1996): Vocational
Training Glossarium. Thessaloniki: CEDEFOP.
Crites, J.O. (1981). Career Counseling: Models, Methods and Materials.
Durkheim, E . (1956). Education and Sociology. New York: Free Press.
Geser, H. (2011). The three-dimensional Evolution of Human Work: Some
Methodological Consequences for Social and Historical Research. At the 42th Annual
Conference of the International Association of Labour History Institutions (IALHI), 710 September 2011 in Bonn (Germany).
Greenhaus, J. H. (1987). Career Management. New York: Dryden Press.
Hall, D. T. (2004). The protean career: A quarter-century journey. Journal of
Vocational Behavior, 65, 1-13.
133

Herr, E.L., & Cramer, S.H. (1992). Career guidance and counselling through the life
span: Systematic approaches. New York: Harper Collins.
Herr, E., & Cramer, S.H., (1996). Career Guidance through the Life Span. New York:
Harper Collins College.
Herr, E. L., Cramer, S. H., & Niles, S. G. (2004). Career guidance and counseling
through the lifespan: Systematic approaches (Sixth Ed.). Boston: Pearson.
Herzberg, Fred.-Mausner, Bern.-Suyderman, Barb. (1959).The Motivation to work, N.
York, John Willey and Sons.
Jackson, C., Hawthorn, R., Haughton, L., Henderson, L.& Sadler, J. (2007). Career
development at work – A review of career guidance to support people in employment.
National Institute for Careers Education and Counselling.
Jarvis, P. (1983). Professional education. London : Croom Helm.
Jarvis, P. (1994). Learning Practical Knowledge. Journal of Further and Higher
Education, 18(1): 31-34.
Jarvis, P., Holford, J. & Griffin, C. (2003). The Theory and Practice of Learning.
London: Rougledge Falmer.
Karalis, T. & Balias S.( 2007). Citizenship and lifelong learning in modern
societies. The Step of Social Sciences, 50:143-161.
Kedraka, K. (2006). Adults in a Life Long Guidance Approach. Newsletter of
FEDORA: in http://careers.nuim.ie/about/documents/English06.pdf (15/09/2017).
Knapp, T.R. (1998). Quantitative nursing research. US of American: Sage Publication
Inc.
Knowles, M. (1998). The Adult Learner. Houston, Texas: Gulf Publishing Company.
Knowles, M. P. and Suh, S. (2005). Performance systems analysis. Learning by doing.
Perf. Improv., 44: 35–42.
Lindeman, E. (1926). The meaning of adult education. New York: New Republic, inc.

134

Merriam, S., 1998. Qualitative Research and Case Study Applications in Education.
San Francisco: Jossey-Bass.
Merriam, S. B., Caffarella, R. S. 1., & Baumgartner, L. (2007). Learning in adulthood:
A comprehensive guide (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco:
Jossey – Bass.
Mezirow, J. (2000). Learning as Transformation. Critical Perspectives on a Theory in
Progress. San Francisco: Jossey-Bass.
Morris Bell, M., Bryson, G., Greig, T., Corcoran, C., Wexler B. E. (2001).
Neurocognitive

Enhancement

Therapy

With

Work

Therapy

Effects

on

Neuropsychological Test Performance. Arch Gen Psychiatry, 58(8), pp. 763-768.
Morrish, J. (2015). Where does the word 'career' come from? Γηαζέζηκν ζην:
http://www.managementtoday.co.uk/does-word-career-from/article/1334802
(25/08/2017)
Nejeldo, R.J., Arrendondo, P. & Benjamin, I.(1985). Imagine: A visionary model for
the counselor of tomorrow. Dekalb, Il. George Printing.
O’Reilly, J., Einchhorst, W., Gabos, A., Hadjivassiliou, K., Lain, D., Leschke, J.,
McGuinees, S., Kurekova, L., Nazio, T., Ortlieb, R., Russel, H. & Villa, P. (2015).
Five Characteristics of Youth Unemployment in Europe: Flexibility, Education, Migration,
Family Legacies, and EU Policy. Open Sage Journals.

Rifkin, J. (1995). The End of Work: The Decline of the Global Labour Force and the
Dawn of the Post-Market Era New Edition: The Decline of the Global Labor Force
and the Dawn of the Post-market Era. Putnam Publishing Group.
Rogers, A. (1996). Teaching Adults. Open University Press.
Rosso, B. D., Dekas, K. H., Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: A
theoretical integration and review. Research in Organizational Behavior, 30: 91-127.

135

Sava, S. & Crasovan M. (2013). Career Counseling and validation of competences as
keys for facing unemployment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 76: 734738.
Spokane, A. R. (1991). Career intervention. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Stebbins, R. A. (1970). Career: The Subjective Approach. The Sociological Quarter,
11(1): 32-49.
Strier, R. (2013). Responding to the Global Economic Crisis: Inclusive Social Work
Practice. Social Work, 58 (4):344-353.
Sullivan, S. E., & Baruch, Y. (2009). Advances in Career Theory and Research: A
Critical Review and Agenda for Future Exploration. Journal of Management, 35(6),
1542-1571.
Super, D. E. and Hall, D. T. (1978). Career development: Exploration and planning.
Annual Review of Psychology, 29, 333-372.
Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In L.
Brown & D. Brooks (Eds.), Career choice and development: Applying contemporary
theories to practice (1st ed). San-Francisco: Jossey-Bass.
Super, D. E. (1955). Transition: from vocational guidance to counseling
psychology. Journal of Counseling Psychology, 2(1): 3-9.
Turner, D., Boone, L., Giorno, C., Meacci, M., Rae, D. & Richardson, P. (2001).
Estimating the Structural Rate of Unemployment for the OECD Countries. OECD
Economic

Studies,

No.

33, 2001/2.

Paris:OECD.

Γηαζέζηκν

ζην:

www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/ 0,3380,EN-document-notheme-8-no4-24222-0,FF.html (29/01/2018).
Tight, M. (1996). The Re-Location of Higher Education. Higher Education Quarterly,
50: 119–137.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), (1976).
Recommendation on the development of adult education. General Conference at its
nineteenth session Nairobi.

136

Van Zanten, W. (2004). Constructing New Terminology for Intangible Cultural
Heritage. Museum International, 56(1):36-44.
Wilensky, H. L. (1961). Orderly careers and social participation: The impact of work
history on social integration in the middle class. American Sociological Review, 26,
521-539.
Willis, P. (1977). Learning to labour: How working class kids get working class jobs.
New York: Columbia University Press.
Zarifis, G. K. & Gravani, M. 2013 (eds). Challenging the 'European Area of Lifelong
Learning': a critical response. Dordrecht: Springer.
Zunker, V. (2000). Career Counseling applied Concepts of Life Planning. Ca: Brooks
Cole.

137

Γηαδηθηπαθέο Πεγέο
Διιάδα-Δπξσπατθή Έλσζε Μαδί/Γηα Βίνπ Μάζεζε, http://greece-eutogether.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=32%3A2012-04-01-0537-43&catid=6%3A-a---&Itemid=13&lang=el, αλαθηεκέλν 12/01/2018.
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, «Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ: Αχγνπζηνο 2017»,
αλαθηεκέλν 15/09/2017 απφ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/
Eurostat, “Labour market and Labour force survey (LFS) statistics”, αλαθηεκέλν
απφ:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

21/01/2018

explained/index.php/Labour_market_and_Labour_force_survey_(LFS)_statistics
Holistic Approach to Technology Enhanced Learning, αλαθηεκέλν 22/01/2018 απφ:
http://hotel-project.eu/content/learning-theories-map-richard-millwood
International Association for Educational and Vocational Guidance, “The Paris 2001
IAEVG Declaration on Educational and Vocational Guidance”, αλαθηεκέλν
απφ:

17/09/2017

http://iaevg.net/iaevg.org/IAEVG/nav3937.html?lang=2andmenu=1andsubmenu=4
ΗΝΔ/ΓΔΔ, «Γηα βίνπ Μάζεζε, Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, Απαζρφιεζε θαη
Οηθνλνκία-2017»,

αλαθηεκέλν

20/01/2018

απφ:

https://www.inegsee.gr/wp-

content/uploads/2017/04/dia_biou_book.pdf
ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, «Καηάξηηζε, Απαζρφιεζε & Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή», αλαθηεκέλν
20/01/2019

απφ:

http://www.kanep-

gsee.gr/sitefiles/files/Katartisi_MELETH_FINAL.pdf
ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, «Δηήζηα έθζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε-2015», αλαθηεκέλν 20/01/2018
απφ: http://www.kanep-gsee.gr/content/etisia-ekthesi-gia-tin-ekpaideysi-2015
Νηθνιάνπ, Υ. & Γιαβάλεο, Υ. (2001). Δθπαίδεπζε-Καηάξηηζε: Οη αλάγθεο ηεο
Ζιεθηξνληθήο Δπηρείξεζεο θαη ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. Γηαζέζηκν ζην:
eBusiness Forum, http://www.e-businessforum.gr/omades/links.php?group=4
(15/12/2017).
ΟΑΔΓ, «Δμαηνκηθεπκέλε Πξνζέγγηζε Αλέξγνπ»,

αλαθηεκέλν 22/09/2017 απφ:

http://www.oaed.gr/exatomikeumene-prosengise-anergou
138

Ρφληνπ Κ. & Παπάλεο Δ., «Κνηλσληθά δίθηπα, θηλεηηθφηεηα θαη αλεξγία», αλαθηεκέλν
20/08/2017 απφ: http://epapanis.blogspot.gr/2009/04/blog-post.html
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο - Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο,
«Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία: Σν ειιεληθφ ζρέδην δξάζεο», αλαθηεκέλν 29/09/2017
απφ: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/8337.pdf
Wikipedia,

“Cronbach's

alpha”,

αλαθηεκέλν

29/12/2017,

απφ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_alpha

139

Παξάξηεκα
Σεζη Αμηνπηζηίαο - Πίλαθεο SPSS
πκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ησξηλή εξγαζηαθή θαηάζηαζε - Δξ.10 & 11
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,871

2

Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο – Δξ. 13 - 19
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,796

7

Αμηνιφγεζε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο – Δξ. 20 - 25
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,859

N of Items
6
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Δξσηεκαηνιόγην
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