
«Τι θα (απo)γίνφ όηαν μεγαλώζφ, κσρία;»  

Της Εύης Γκοτσοπούλου 

Σκέυεις μιας εκπαιδεσηικού με αθορμή ηο εσρφπαχκό πρόγραμμα 

PROGRESS «Χηίζονηας γέθσρες από ηο ζτολείο ζηην απαζτόληζη» 

Από τα σχολεία στην απασχόληση 

νάπτυξη της χώρας», 

«κυβερνητική και κομματική 

προτεραιότητα», «θεμέλιο 

λίθο του εκάστοτε πολιτικού 

σχεδιασμού» των ελληνικών 

κυβερνήσεων και άλλες τέ-

τοιες άρες μάρες κουκουνά-

ρες. Δεν είναι ευφυολόγημα 

ότι το μέλλον μιας χώρας 

στηρίζεται στην ποιότητα 

της εκπαίδευσης των πολι-

τών της. Αν θέλουμε, λοιπόν, 

να ελπίζουμε σε ένα μέλλον 

Η σύνδεση της εκπαίδευσης 

με την αγορά εργασίας απο-

τελεί κατά την άποψή μου 

το νούμερο ΕΝΑ πρόβλημα 

της εκπαιδευτικής διαδικασί-

ας στην Ελλάδα εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια. Με α-

φορμή το ευρωπαϊκό πρό-

γ ρ α μ μ α  P R O G R E S S 

«Φτίζοντας γέφυρες από το 

σχολείο στην απασχόληση» 

το οποίο στην Ελλάδα υλο-

ποιήθηκε από το ΚΕΚ Δάφ-

νη σε συνεργασία με φορείς 

τεσσάρων ακόμα χωρών 

(Ιταλία, Ισπανία, Σουρκία, 

Γερμανία) καταθέτω εδώ τις 

σκέψεις και την αγωνία μου 

σε σχέση με αυτό το ζήτημα, 

το οποίο είναι μεν δυσεπίλυ-

το, αλλά σε καμία περίπτω-

ση μη αντιμετωπίσιμο. Η 

επίλυσή του ώστε να πάψει 

επιτέλους να ταλανίζει το 

σύνολο της Ελληνικής κοινω-

νίας, είναι ξεκάθαρα ζήτημα 

στρατηγικών επιλογών, ε-

νταγμένων στο πλαίσιο συ-

γκεκριμένης πολιτικής για 

την εκπαίδευση, η οποία θα 

πρέπει να διαπνέεται από 

την αρχή της αειφορίας και 

να είναι προσανατολισμένη 

στο –βιώσιμο– μέλλον αυ-

τής της χώρας και των πολι-

τών της.  

Θα πρέπει να πάψει η εκπαί-

δευση να αντιμετωπίζεται με 

προχειρότητα, σαν ένας 

τομέας τριτεύουσας και 

βάλε σημασίας, ασχέτως με 

τις κορώνες ότι αποτελεί 

«βασικό πυλώνα για την α-

δευσης με την αγορά εργα-

σίας... 

 

Συνέχεια στην ιστοσελί-

δα : www.kekdafni.gr/

building-bridges  

ότι το μέλλον μιας χώρας 

στηρίζεται στην ποιότητα 

της εκπαίδευσης των πολι-

τών της. Αν θέλουμε, λοιπόν, 

να ελπίζουμε σε ένα μέλλον 

απαλλαγμένο από τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζου-

με σήμερα στην εκπαιδευτι-

κή διαδικασία –και τα οποία 

δεν είναι απόρροια της υ-

πάρχουσας οικονομικής 

κρίσης, αλλά προϋπήρχαν 

και «βοήθησαν» στην επιδεί-

νωσή της– βασική μας επιδί-

ωξη πρέπει να είναι η σύνδε-

ση, επιτέλους!, της εκπαί-
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   Το χτίσιμο 

των γεφυρών 

μεταξύ του σχο-

λείου και της 

εργασίας είναι 

αυτονόητο και 

έπρεπε να είχε 

γίνει χθες.  

 ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ  
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Οι επιχειρήσεις (και η αγορά) ψάχνουν 

διαρκώς το «εξαιρετικό», τον εργαζόμενο 

που θα τους δώσει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και θα κάνει το έξτρα μίλι 

για την εταιρία, ειδικότερα σε καταστά-

σεις ύφεσης. 

Με γνώμονα σχετικές έρευνες (CIPD σε 

112 υπευθύνους προσλήψεων (1) και 

3336 εργαζόμενους (2), (2009)) προκρί-

νονται δεξιότητες όπως: Ευέλικτη νοο-

τροπία [45%(1),47%(2)], Ταίριασμα με 

την κουλτούρα της εταιρίας [10% (1), 

47% (2)], “Επιχειρηματικό δαιμόνι-

ο[19% (1)], Διαπροσωπικές δεξιότητες 

[35% (2)]. 

Πηγή: Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Γραφείο Διασύνδεσης 

Γνωρίζω την αγορά εργασίας 

Όταν αναζητάς το σωστό επάγγελμα για 

σένα και τη διαδρομή που θα σε οδηγή-

σει σε αυτό, ένα σημαντικό μέρος της 

πληροφόρησης που πρέπει να έχεις, 

αφορά την αγορά εργασίας. Η αγορά 

εργασίας είναι ο χώρος στον οποίο θα 

μπορέσεις να απασχοληθείς επαγγελμα-

τικά και να εργαστείς είτε με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, ως μισθωτός, 

είτε ως αυτοαπασχολούμενος. 

Δες, λοιπόν, στη συνέχεια τι συμβαίνει 

στην αγορά εργασίας, πώς θα αναζητή-

σεις εργασία, καθώς και αρκετές πληρο-

φορίες για τα επαγγέλματα. Σε αυτές τις 

πηγές θα προσθέσεις την πολύτιμη γνώ-

ση των ανθρώπων του περιβάλλοντός 

σου ή των δασκάλων σου… 

 Για περισσότερα:  

h t tp: / /www.e op pe p.gr / te en s/

index.php/agora_ergasias 

Πρόγραμμα PROGRESS 

Από τα σχολεία στην απασχόληση 

«Επιτυχία είναι … 

να δουλεύεις πάνω 

σε αυτό που σου 

αρέσει, σε αυτό που 

είσαι καλός...» 

Σελίδα 2 Από τα σχολεία στην απασχόληση 

των PROGRESS- για να υποστηρίξει τα 

κράτη μέλη ανταποκρινόμενη στους 

στόχους του Ευρώπη 2020 . 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRO-

GRESS VP 2011/010 

Το πρόγραμμα Progress είναι ένα πρό-

γραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

της Γενικής Διεύθυνσης (ΓΔ) για την 

Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις 

και την Κοινωνική Ένταξη. Συγκεκρι-

μένα το PROGRESS είναι ένα πρό-

γραμμα απασχόλησης και κοινωνικής 

αλληλεγγύης της ΕΕ που δημιουργήθη-

κε για να προσφέρει οικονομική υπο-

στήριξη για την επίτευξη των στόχων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απα-

σχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και 

των ίσων ευκαιριών όπως αυτά έχουν 

προσδιοριστεί στο Social Agenda, όπως 

επίσης και στους στόχους της στρατηγι-

κής του Ευρώπη 2020. Αυτή η νέα 

στρατηγική, η οποία έχει ισχυρή κοινω-

νική διάσταση, στοχεύει στο να εξελίξει 

την ΕΕ σε μία έξυπνη, βιώσιμη και χω-

ρίς αποκλεισμούς οικονομία που θα 

πετυχαίνει υψηλού επιπέδου απασχό-

ληση, παραγωγικότητα και κοινωνική 

συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζε-

ται λογικές και εναλλακτικές συνεισφο-

ρές από διαφορετικές πτυχές της πολι-

τικής, μεθόδους και όργανα -

συμπεριλαμβανομένων των προγραμμά-

Εργαστήριο 

Building 
Bridges, 

Πάτρα 

Εργαστήριο Building Bridges, Πάτρα 



επαγγελματικών δεξιοτήτων αιχμής.  

Ένα ειδικά σχεδιασμένο Εργαστήριο Επιμόρ-

φωσης Εκπαιδευτικών προτείνεται από τους 

εταίρους του προγράμματος . Στο διάρκειας 

12 ωρών θεματικό εργαστήριο, οι εκπαιδευτι-

κοί έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν 

δημιουργικά ως προς τον προτεινόμενο σύν-

θετο ρόλο τους , πέραν του δάσκαλου και 

αυτού , του Σύμβουλοι Απασχόλησης , ευθύ-

νη που προβάλλεται ως ενσωματωμένη στο 

λειτούργημα ανεξαρτήτως ειδικότητας. Αυτή 

η αφορμή διαλόγου αναδεικνύει τους περιο-

ρισμούς και τις ανάγκες : Σε συμφωνία με τα 

συμπεράσματα σχετικής έρευνας που πραγ-

ματοποίησαν οι εταίροι ου προγράμματος, οι 

εκπαιδευτικοί νιώθουν σχετική ανασφάλεια 

σε ρόλο Συμβούλου Απασχόλησης είτε γιατί 

είναι στενά τα περιθώρια χρόνου σε σχέση με 

τη διδακτέα ύλη ευθύνης τους, είτε γιατί η 

πληροφόρηση για τις τάσεις και τις προοπτι-

κές ή τις αλλαγές στον χάρτη εργασίας αλλά 

και στην εργατική νομοθεσία παραμένουν 

‘terra incognita” Αναδεικνύουν την ανάγκη 

για Παιδεία— ως μόρφωση καλλιέργεια και 

αγωγή — απαραίτητη για την απόκτηση 

Γιατί είναι απαραίτητο να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ χολείων  

και Απασχόλησης ?  

ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ στη μεθοδολογία « Building Bridges’  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 

την Ανάπτυξη της Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης 

(CEDEFOP) εκδίδει κατά 

περιόδους σύντομα ενημερω-

τικά σημειώματα για τις τά-

σεις στην αγορά εργασία της 

Ευρώπης, τις ζητούμενες δε-

ξιότητες κ.ά. Τα ενημερωτικά 

σημειώματα τα οποία είναι 

μεταφρασμένα σε πολλές 

γλώσσες μεταξύ των ο-

ποίων και τα ελληνικά 

μπορείτε να αναζητήσε-

τ ε  ε δ ώ .  h t t p : / /

www.cedefop.europa.eu/

E N / n e w s / b r i e f i n g -

notes.aspx 

 

 

 

Εργαστήριο Building Bridges, 
Πάτρα 

γενιές που δε θα μπορέσουν να ενσωματώ-

σουν το ταλέντο τους στο χτίσιμο της κοινω-

νίας στην οποία ζουν…» 

Από το βασικό εγχειρίδιο , το οποίο ανέ-

πτυξαν οι εταίροι του προγράμματος ): 

B u i l d i n g  B r i d g e s  B o o k — 

www.fromschoolstoemployment.eu 

 

«...Πρόκειται ίσως για την ερώτηση την οποί-

α οποιοσδήποτε προσεγγίζει το πρόγραμμα,  

θα την υποβάλλει στον  εαυτό του… Κάποιοι 

ίσως απαντήσουν: ήδη υπάρχουν σύμβουλοι 

που καθοδηγούν τον μαθητή, δεν είναι ανά-

γκη να αλλάξουμε κάτι. Ωστόσο, αν τα επίπε-

δα ανεργίας των νέων αγγίζουν τα υψηλά 

επίπεδα ανεργίας που αποτυπώνει η Ευρω-

παϊκή Ένωση, πιθανώς είναι απαραίτητο να 

αλλάξει κάτι». 

«…Το να δημιουργείς γέφυρες, σημαίνει  να 

συμβιβάζεις τη θεσμική οργάνωση στην απα-

σχόληση με τις τάσεις  που συνδιαμορφώνουν 

οι νέοι μαθητές. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές 

περιπτώσεις εμείς, οι καθηγητές, έχουμε 

κουραστεί. Ακόμα, έχουμε χάσει κάτι από 

την κριτική μας ικανότητα  και διείσδυση 

και πιστεύουμε ότι κάνουμε αρκετά, προσπα-

θώντας να διδάξουμε θεματικά περιεχόμενα 

σε νέους μαθητές, οι οποίοι σε κάποιες περι-

πτώσεις δεν έχουν καθόλου κίνητρο να μά-

θουν. Ο κόσμος άλλαξε για όλους, αλλά αν 

δεν τους βοηθήσουμε μπορούν να χαθούν  

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(CEDEFOP)  

«Εκείνοι που φαίνονται ότι 

εκ φύσεως είναι άριστοι, 

χρειάζονται περισσότερο από 

τους άλλους την παιδεία» 

Ξενοφών, 

 Αρχαίος Έλληνας ιστορικός  
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Εργαστήριο Building Bridges, 

Πάτρα 

 

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1010
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1010


 Δεν έχουν τη μαθητική, 

σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότη-

τα. 

 

 Είναι κάτοχοι απολυτηρίου 

Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύνα-

μου τίτλου Σπουδών  

     ή 

 

 Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώ-

τατης εκπαίδευσης της Ελλάδας 

ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο 

από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης 

περί αναγνωρισμένων επαγγελ-

ματικών προσόντων, πτυχιούχων 

τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, 

από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφω-

να με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

Δικαίωμα συμ-

μετοχής  

έχουν άνεργοι νέοι, οι 

οποίοι πληρούν τις 

κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Έχουν γεννηθεί 
από 1.1.1990 έως 

και 31.12.1996 

 

 Είναι εγγε-
γραμμένοι στα Μη-

τρώα Ανεργίας του 

ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως 

αν λαμβάνουν επί-

δομα ανεργίας ή όχι, 

έχουν συμπληρώ-

σει το τυποποιη-

μένο έντυπο/φόρ-

μα εξατομικευμένης παρέμ-

βασης και έχουν συμφωνήσει σε 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης. 

«Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 

18 έως 24  

( ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 

  

Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010” 
 

Η διακρατική συνεργασία των εταίρων του προγράμμα-

τος συγκέντρωσε τις ενδείξεις, τις πληροφορίες και τα 

συμπεράσματα σε πρόγραμμα επιμόρφωσης προς τους εκ-

παιδευτικούς κάθε βαθμίδας και τύπου εκπαίδευσης οι 

οποίοι συμμετέχουν ηθικά, ψυχολογικά και πρακτικά 

στην φάση της μετάβασης από «το σχολείο στην απασχό-

ληση». 

Οι κύριες διαπιστώσεις αφορούν στην ανάγκη μετασχη-

ματισμού των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 

χώρους ολιστικής και διορατικής εκπαίδευσης της παι-

δείας με την σφαιρική αντίληψη της μόρφωσης, της αγω-

γής και της καλλιέργειας που συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της κριτικής και γόνιμης προσαρμοστικότητας στις κοι-

νωνικο-οικονομικές αλλαγές. Οι σκέψεις, οι παρατηρή-

σεις και οι διαδράσεις με τους εκπαιδευτικούς συγκε-

ντρώθηκαν σε μια έκδοση διαθέσιμη στους ενδιαφερόμε-

νους. 

ΣΟΙΦΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΔΑΥΝΗ KEK www.kekdafni.gr, 2610 347-472 

 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ BUILDING BRIDGES  

www.fromschoolstoemployment.eu. 

E-BOOK –EL: 

http://www.fromschoolstoemployment.eu/to-

vivlio/?lang=el 

 

PARTICIPANTS HANDBOOK 

http://www.fromschoolstoemployment.eu/participants

-handbook/ 
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Τοποθετήστε το διαφημιστικό σύνθημα της επιχείρησής σας εδώ. 

ετεμβριοσ 2014 


