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Σε όλους αυτούς τους ενεργούς συμμετέχοντες από τα Κέντρα 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ που αφιερώνουν το ταλέντο 

τους για ένα καλύτερο μέλλον των νεαρών σπουδαστών μας 
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Να απασχολεί κανείς τον εαυτό του με το μάταιο, όταν μπορεί 
να το κάνει χρήσιμο, 

το να συμβιβάζεται με το απλό, όταν έχει τη δυνατότητα να 
επιχειρήσει το δύσκολο,  

αφαιρεί από το ταλέντο την αξιοπρέπειά του. 

 

José Martí 
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Πρόλογος 

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι το αποτέλεσμα ενός 

ερευνητικού προγράμματος τα αποτελέσματα του οποίου 

πρόκειται να επικοινωνηθούν  στους επαγγελματίες της μέσης 

και ανώτερης εκπαίδευσης καθώς και στα στελέχη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Αποτελεί μέρος ενός χρηματοδοτούμενου προγράμματος 

PROGRESS με τίτλο «Χτίζοντας Γέφυρες από τα Σχολεία 

στην Απασχόληση» και έχει χρηματοδοτηθεί από τη Γενική 

Γραμματεία Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 

έγκρισης VS/2012/0393.  

  

 

Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς εδικών στο 

χώρο, οι οποίοι συνεργάστηκαν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας 

για να σχεδιάσουν μια φόρμα, να παράξουν μεθοδολογία και 

στρατηγικές, με στόχο να χτιστούν γέφυρες μεταξύ της 

απασχόλησης και της εκπαίδευσης.   

 

Οι στοχασμοί μας και οι πολλές ιδέες που μοιραστήκαμε στο 

διάστημα που δουλέψαμε μαζί, παρουσιάζονται σε αυτό το 

βιβλίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν ώστε 

να γίνει αυτό το βιβλίο πραγματικότητα, όπως οι συμμετέχοντες 
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στα πιλοτικά προγράμματα, τα δημόσια ιδρύματα που μας 

υποστήριξαν, οι ειδικοί που μας βοήθησαν και οι άνθρωποι στη 

Γενική Γραμματεία Απασχόλησης που πίστεψαν σε αυτό το 

πρόγραμμα και που μας «χάρισαν» δια μέσου αυτού, αυτό το 

υπέροχο συναπάντημα ανθρώπων πολλών εθνικοτήτων με ένα 

κοινό παρονομαστή: πίστη στην ΕΕ και την ακλόνητη πρόθεση 

αφιέρωσης του ταλέντου μας προς όφελος της κοινωνίας στην 

οποία ζούμε, ιδιαίτερα για ένα καλύτερο μέλλον για τη νεολαία 

μας.  

 

Η σειρά των σεμιναρίων αυτών σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να 

ενσωματώσει τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας την οποία 

πραγματοποιήσαμε οι εταίροι του προγράμματος, ως ειδικοί 

επαγγελματίες του χώρου. Προχωρήσαμε, δε, στην ανάπτυξη 

προτεινόμενης μεθοδολογίας και στρατηγικών που θεωρούμε 

ότι μπορούν να συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος 

μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης. 

 

Ξέρουμε πως απαιτεί προσπάθεια η έκθεση του καλύτερου 

εαυτού μας προς όφελος της κοινωνίας στην οποία ζούμε, αλλά 

θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε να ενωθείτε μαζί μας γι’ αυτόν 

τον σκοπό, καθώς πιστεύουμε πως δεν υπάρχει καλύτερος 

τρόπος διασφάλισης της αξιοπρέπειας του ατόμου. 

 

Εκ μέρους της ομάδας που είχα το προνόμιο να συντονίζω, 

αλλά και προσωπικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το 
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ενδιαφέρον σας όσον αφορά τα αποτελέσματα του 

προγράμματος. 

 

María José Martínez 

Η Συντονίστρια. 
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Κεφάλαιο ένα 

Γιατί να χτίσουμε γέφυρες από το σχολείο στην 

απασχόληση 
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Γιατί είναι απαραίτητο να χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα 

στα κέντρα εκπαίδευσης και την εργασία; 

 

Πρόκειται ίσως για την ερώτηση που οποιοσδήποτε προσεγγίζει 

το πρόγραμμα θα κάνει στον εαυτό του… Κάποιοι ίσως 

απαντήσουν: ήδη υπάρχουν σύμβουλοι που καθοδηγούν το 

μαθητή, δεν είναι ανάγκη να αλλάξουμε κάτι. Ωστόσο, αν τα 

επίπεδα ανεργίας των νέων αγγίζουν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας 

που έχει αγγίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανώς, είναι απαραίτητο 

να αλλάξει κάτι.  

Στην προσέγγισή του για μια ρευστή Κοινωνία, ο Zygmun 

Bauman αναφέρεται σε μια γενιά η οποία για πρώτη φορά από 

τη δεκαετία του ’50 δεν θα εξελιχθεί με βάση τα επιτεύγματα 

των γονιών της. Ακόμα, η πρόκληση για τους νέους του σήμερα 

δεν είναι πλέον να ξεπεράσουν τους γονείς τους. Θα 

συμβιβάζονταν αν γνώριζαν ότι θα ζήσουν λίγο χειρότερα από 

αυτούς, γιατί φαντάζονται ότι πρόκειται να ζήσουν πολύ 

χειρότερα.  

Είναι μα γενιά που ζει απομονωμένη, που είναι μόνη, που σε 

πολλές περιπτώσεις οι γονείς δεν γνωρίζουν πώς να την 

βοηθήσουν, με ένα απαρχαιωμένο, παλιομοδίτικο εκπαιδευτικό 

σύστημα, που δεν μπορεί να τη βοηθήσει να συνδεθεί με την 

αγορά εργασίας. 

Το να δημιουργείς γέφυρες σημαίνει να βρεις τη χρυσή τομή 

μεταξύ της θεσμικής οργάνωσης, της απασχόλησης και της 

εξέλιξης των νέων μαθητών που τα Κέντρα διαμορφώνουν. 
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Είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις εμείς, οι καθηγητές, 

έχουμε κουραστεί. Ακόμα, έχουμε χάσει κάτι από τότε που 

άρχισε η κρίση και πιστεύουμε ότι κάνουμε αρκετά 

προσπαθώντας να διδάξουμε θεματικά περιεχόμενα σε νεαρούς 

μαθητές, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν καθόλου 

κίνητρο να μάθουν. Ο κόσμος άλλαξε για όλους, αλλά αν δεν τις 

βοηθήσουμε μπορεί να χαθούν ολόκληρες γενιές που δεν θα 

μπορέσουν να προσφέρουν το ταλέντο τους στο χτίσιμο της 

κοινωνίας στην οποία ζουν. Μακάρι να ήταν πολλοί 

περισσότεροι αυτοί που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά δεν 

είναι. Οι γονείς είναι εντελώς ανίδεοι και σε πολλές περιπτώσεις 

πολύ απασχολημένοι με την επίλυση προσωπικών προβλημάτων 

που προκύπτουν εξαιτίας της κρίσης, προσπαθώντας να 

κρατήσουν τις δουλειές τους και να προστατέψουν το σπίτι 

τους. Η διδασκαλία είναι επάγγελμα γενναιοδωρίας. Οι 

καθηγητές σπέρνουμε συνεχώς και γνωρίζουμε ότι δεν 

μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν συλλέγουμε 

χειροκροτήματα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε καν 

ποια είναι η εκτίμηση των μαθητών μας για αυτά που τους 

έχουμε διδάξει. Η αποστολή μας είναι διαφορετική: δεν είμαστε 

για να εισπράττουμε το χειροκρότημα. Αποστολή μας είναι να 

σπέρνουμε. να σπέρνουμε γνώση, αξίες, ελπίδα.  

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης δεν μπορούν να αγνοήσουν τα 

προβλήματα των νέων σε σχέση με την απασχόληση, ούτε 

μπορούν να σταματήσουν τα ίδια να «εκπαιδεύονται» για έναν 

ευμετάβλητο κόσμο, για ένα σύστημα απασχόλησης όπου 

μεγάλο μέρος των επαγγελμάτων του μέλλοντος είναι σήμερα 
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άγνωστα. Μπορούμε ως Κέντρα Εκπαίδευσης να γυρίσουμε την 

πλάτη μας σε αυτήν την πραγματικότητα; Αν το κάνουμε θα 

είναι μια μικρή προδοσία προς τους μαθητές που 

διαμορφώνουμε.  

Η προσέγγιση που έχει το παρόν πρόγραμμα είναι να αλλάξει το 

πλαίσιο, την αρχή της υποστήριξης που δίνουμε στους μαθητές 

μας. Το πρόγραμμά μας στοχεύει στο να σπάσει το μοντέλο του 

Εκπαιδευτικού Κέντρου στο οποίο οι καθηγητές δίνουν 

αποκλειστικά διαπλαστικά μαθήματα και όταν τελειώσει η 

εκπαίδευση χάνουν κάθε επαφή με τους μαθητές τους. Στόχος 

είναι να τα μετατρέψουμε σε αναζωογονητικά κέντρα εργασίας, 

κοντά στην επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών μας, και 

σε ειδήμονες σε σχέση με τις απαιτήσεις που προκύπτουν γύρω 

μας. Θα μας επιτρέψει, επίσης, να επαγρυπνούμε αναφορικά με 

προηγμένες δεξιότητες, που θα προσφέρουν στους νέους που 

διαμορφώνουμε σημαντική θέση στην αγορά εργασίας.  

Η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει την απόλυτη επανάσταση στην 

εξέλιξη και τις εφευρέσεις. Αν μιλήσουμε για ένα οποιοδήποτε 

προϊόν, ένα στυλό για παράδειγμα, ο καθένας που θα σκεφτεί 

να το βελτιώσει, γνωρίζει αμέσως τι έχει γίνει σε αυτόν τον 

τομέα οπουδήποτε στον κόσμο και για το λόγο αυτό θα αρχίσει 

από την τελευταία εξέλιξη σε αυτόν τον χώρο. Είναι απαραίτητο 

να αναλογιστούμε ένα λεπτό: οι άνθρωποι ανά τον κόσμο 

διασυνδέθηκαν για να βελτιώσουν προϊόντα και ήδη γνωστές 

υπηρεσίες και να «επανασχεδιάσουν» παγκόσμιες ιδέες. Αυτό 

είναι που μας συμβαίνει. Αυτό θα φέρει αληθινή επανάσταση 



 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών. 
Υποθέσεων  και Ενσωμάτωσης 
Ειδικό Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010” 

- 5 - 

στην εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι τόσο απλό και 

τόσο σύνθετο μαζί.  

Μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε εκπαίδευση μόνο για 

ό,τι ξέρουμε; Μπορούμε να συνεχίσουμε να εξηγούμε την 

υπάρχουσα γνώση χωρίς να είναι ενήμεροι οι μαθητές μας για 

τις αλλαγές στην εργασία; Μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε 

κέντρα εκπαίδευσης με άκαμπτα και επαναλαμβανόμενα 

περιεχόμενα και μεθόδους σε έναν ευέλικτο και διασυνδεδεμένο 

κόσμο; 

Ειλικρινά, όχι. Το σχολείο πρέπει να «βγει έξω», πρέπει να 

οδηγήσει τη στιγμή. Η εκπαίδευση πρέπει να ηγηθεί αυτής της 

επανάστασης της ζωής, της δουλειάς και της κουλτούρας. Τα 

Κέντρα Εκπαίδευσης δεν πρέπει να μείνουν κλειδωμένα σε 

τείχη, σαν νησιά του παρελθόντος, χωρίς να μπορούν να 

διαισθανθούν το μέλλον.  

Τα κέντρα μάθησης ήταν πάντα αυτά που φώτιζαν τον κόσμο. 

Οι διάσημοι φιλόσοφοι μας έδειξαν τα «ίχνη». Η πιο σημαντική 

ερώτηση είναι «Συνεχίζουν τα κέντρα μάθησης και διάπλασης 

να παρέχουν τις ενδείξεις, την επιχειρηματολογία, τη σκέψη, 

την εξέλιξη στον κόσμο; Όχι, γιατί έχτισαν τείχη που πρέπει 

σήμερα να καταστραφούν. Σήμερα τα τείχη πρέπει να 

αντικατασταθούν από γέφυρες.  

Πολυταξιδεμένες γέφυρες. Γέφυρες από τα Κέντρα Εκπαίδευσης 

στον κόσμο της εργασίας. Μόνο αν χτίσουμε η ζωή θα μπορέσει 

να μπει στα κέντρα μας και οι μαθητές μας θα φύγουν 
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ακολουθώντας σωστά μονοπάτια. Μια γέφυρα είναι η εικόνα 

μιας «προβαλλόμενης» πόρτας. Δηλαδή, για να το πούμε με 

σύγχρονους όρους, μια 3D πόρτα. Αυτή είναι η διαφορά 

ανάμεσα στο να περνάς μια πόρτα που σε αφήνει σε ένα μέρος 

που δεν ξέρεις πού πας και στο να φεύγεις μέσω μιας γέφυρας 

με την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση.  

Το παρόν πρόγραμμα αναφέρεται σε αυτήν ακριβώς την αλλαγή 

σχεδίου. Γέφυρες εναντίον θυρών. Ανοιχτωσύνη αντί για 

κλείσιμο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η αλλαγή που συντελείται 

τώρα στην εργασία θα μπορεί να έρθει στα Σχολεία μας. Μόνο 

έτσι οι μαθητές μας θα συνοδεύονται στη μετάβαση από την 

εκπαίδευση στην απασχόληση, κατά την οποία πολλοί 

βρίσκονται μόνοι. Ο νόμος δε μπορεί να επιβάλλει κάτι τέτοιο 

χωρίς ανάλογη αλλαγή στη σκέψη μας. Αν δεν αλλάξουμε 

νοοτροπία στη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, οι νέοι 

μας θα χάνονται στο δρόμο. Χαμένες γενιές. Πλοία εξοπλισμένα 

με την καλύτερη τεχνολογία, τα οποία λόγω έλλειψης πυξίδας 

δεν φτάνουν πουθενά.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει σχεδιάσει σε εννοιολογικό 

επίπεδο, ίσως διαισθητικά σε νομικό επίπεδο, ωστόσο το 

ερώτημα είναι: αλλάζει αυτό τη νοοτροπία των καθηγητών, των 

γονέων και του προσωπικού των Κέντρων Εκπαίδευσης;  

Το πρόγραμμά μας σχεδιάστηκε να επηρεάζει σε θεσμικό 

επίπεδο. Τα προγράμματα πρέπει να φτάνουν στους 

ανθρώπους. Γιατί καμιά φορά συμβαίνει οι πολιτικές που 

σχεδιάζονται στις Βρυξέλλες να μην καθίστανται λειτουργικές 
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λόγω έλλειψης στρατηγικών που να «κεντρίζουν» αυτούς που 

πρέπει να τις εφαρμόζουν.  

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι οι καθηγητές να 

καταλάβουν ότι ο κόσμος έχει αλλάξει και ότι οι νέοι μας είναι 

μέρος ενός κύκλου που αλλάζει και που τους δημιουργεί την 

αίσθηση της μοναξιάς. Δεν θα ζήσουν όπως οι γονείς τους και 

δεν βρίσκουν απαντήσεις. Δεν χρειάζονται απλά εκπαίδευση και 

συμβουλές. Αυτό που χρειάζονται είναι ένα Κέντρο που θα 

μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς για την ένταξή τους στην 

απασχόληση. Για να επιτελέσουν αυτό το συμβουλευτικό έργο, 

τα Κέντρα Εκπαίδευσής μας πρέπει να αλλάξουν. 

  

Ως προς την προσέγγισή τους αναφορικά με την ΑΛΛΑΓΗ, 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ Εκπαιδευτικών 

Κέντρων: 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Αυτά που αντιστέκονται στην αλλαγή. 

Για να αλλάξουν διαδικασίες περιμένουν μέχρι και τον τελευταίο 

κανόνα θα που τις επιβάλλει, αλλά οι ιδέες του παρελθόντος 

παραμένουν ως κατάλοιπα και προβάλλουν αντίσταση στην 

αλλαγή με κάθε ευκαιρία. Η πιο προφανής συνέπεια είναι ότι 

έχουν κακό εργασιακό περιβάλλον, καθηγητές χωρίς κίνητρα, 

αποστασιοποιημένους από το μέλλον των μαθητών τους, που η 

μόνη έννοια τους είναι τα χρήματα που παίρνουν και που, 

ταυτόχρονα, εκδηλώνουν περιφρόνηση σε κάποιο βαθμό για 
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τους μαθητές που διαπλάθουν. Δεν επανεξετάζουν τη δουλειά 

τους και δεν είναι αυτοκριτικοί.  

Η συνέπεια για τους νέους που πάνε σε αυτά τα κέντρα είναι ότι 

πολλοί από αυτούς «μολύνονται» από το πνεύμα της 

αποθάρρυνσης, της απογοήτευσης και γίνονται κοντόφθαλμοι. 

Το αν αποκτούν ή όχι καλό επίπεδο στα μαθήματα είναι άσχετο. 

Το πρόβλημα είναι ότι δεν αναπτύσσουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες και δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την εργασία.  

ΕΝΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΑ: Τα κέντρα αυτά παρέχουν εξαιρετικό επίπεδο 

διδασκαλίας. Είναι πολύ ενεργά και με πολύ καλό σχέδιο. 

Επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα ακαδημαϊκών επιδόσεων και 

παρέχουν πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους μαθητές 

τους.  

ΔΙΟΡΑΤΙΚΑ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Επιπρόσθετα με ότι κάνουν 

τα ενεργά κέντρα, αυτά τα κέντρα αντιμετωπίζουν μελλοντικές 

ανάγκες, δίνοντας έμφαση στις αλλαγές. Αυτό είναι το μοντέλο 

Κέντρων Εκπαίδευσης που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. 

Μοντέλο ενός κέντρου ανοικτού στις αλλαγές στην κοινωνία, 

στην τεχνολογία, που το απασχολεί να παρέχει όλες τις 

απαραίτητες δεξιότητες στους μαθητές του ώστε να 

αντιμετωπίσουν το μέλλον.  

Ποια είναι η πρόκληση; Να εξηγήσουμε, να κινητοποιήσουμε, να 

ενθαρρύνουμε και να εξοπλίσουμε όλο το προσωπικό των 

Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν 

αφιερωθούμε στη μετάβαση των μαθητών μας στην αγορά 
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εργασίας, βάζουμε σε κίνδυνο το καθεστώς ευημερίας που 

έχουμε φτιάξει με τόσο κόπο.  

Να μετατρέψουμε τα Σχολεία μας σε ΔΙΟΡΑΤΙΚΑ- ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 

κέντρα, με όλο το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά να είναι 

αφιερωμένο στο να χτίσει γέφυρες τις οποίες θα 

χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για να μπουν στον κόσμο της 

απασχόλησης.  

Να είμαστε ανοικτοί και προσεκτικοί, να παρουσιάζουμε, να 

προτείνουμε, να καινοτομούμε, να αναζητάμε απασχόληση και 

να δημιουργούμε καλές πρακτικές. Αυτό είναι που θέλουμε να 

επιτύχουμε με αυτό το πρόγραμμα. 

Τι είναι το πρόγραμμα Progress; 

Το πρόγραμμα Progress είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης. 

Το PROGRESS είναι ένα πρόγραμμα απασχόλησης και 

κοινωνικής αλληλεγγύης της ΕΕ, που δημιουργήθηκε για να 

προσφέρει οικονομική υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση, τις κοινωνικές 

υποθέσεις και των ίσων ευκαιριών όπως αυτά έχουν 

προσδιοριστεί στο Social Agenda, όπως επίσης και στους 

στόχους της στρατηγικής του Ευρώπη 2020. Αυτή η νέα 

στρατηγική, η οποία έχει ισχυρή κοινωνική διάσταση, στοχεύει 

στο να εξελίξει την ΕΕ σε μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
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αποκλεισμούς οικονομία που θα πετυχαίνει υψηλού επιπέδου 

απασχόληση, παραγωγικότητα και κοινωνική συνοχή. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται συνεκτικές και 

αλληλοσυμπληρούμενες συνεισφορές από διαφορετικές 

πολιτικές γραμμές, μεθόδους και όργανα, 

συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων PROGRESS, για να 

υποστηρίξει τα κράτη μέλη ανταποκρινόμενη στους στόχους 

του Ευρώπη 2020.  

Ο απόλυτος σκοπός του PROGRESS είναι να βοηθήσει να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι για το Στρατηγική «ΕΕ 2020». 
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Τρείς (3) ενδιάμεσοι στόχοι – ορόσημα προς αυτό το 

σκοπό: 

1. Αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ για την 

προστασία και ισότητα των εργαζομένων 

Προώθηση καλύτερων προτύπων επιθεώρησης, 

παρακολούθησης και επιβολής από τις χώρες της ΕΕ και 

έλεγχος ως προς το πώς η νομοθεσία της ΕΕ έχει 

εφαρμοστεί. 

2. Αμοιβαία κατανόηση και ενστερνισμός των στόχων της ΕΕ 

Οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει σε κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές και στόχους για να 

πληροφορήσουν, συντονίσουν και να ενδυναμώσουν 

μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. 

3. Αποτελεσματικές συνεργασίες  

 Συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών κατά τη διαμόρφωση του 

στρατηγικού σχεδιασμού: ορισμός του προβλήματος, 

συλλογή πληροφοριών, επανεξέταση, ανάπτυξη των 

επιλογών, λήψη αποφάσεων, υλοποίηση και αξιολόγηση. 
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Πέντε άμεσοι στόχοι – προέκυψαν κατά τη διαδικασία: 

1. Αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και μάθησης 

Η ΕΕ, η εθνική πολιτική των κρατών μαζί με τους 

πολιτικούς ιθύνοντες και τους εμπλεκόμενους να 

προσδιορίσουν καλές πρακτικές και εργαλεία 

αξιολόγησης για να βοηθήσουν να βελτιωθούν οι τρόποι 

χάραξης πολιτικής, οι διαδικασίες υλοποίησης και τα 

αποτελέσματα. 

2. Τεκμηριωμένες πολιτικές και νομοθεσία της ΕΕ 

Παροχή υψηλής ποιότητας συγκριτική έρευνα 

στρατηγικής και ανάλυση-συλλογή πληροφοριών που να 

είναι συναφείς, αξιόπιστες και ακριβείς όσον αφορά το 

συμφέρον των εμπλεκομένων μερών. 

3. Ολοκλήρωση οριζόντιων ζητημάτων και συνεκτικότητα 

Ενσωμάτωση ζητημάτων ισότητας (όπως φύλο και 

αναπηρία) σε όλους τους τομείς της πολιτικής και των 

δράσεων και συλλογή δεδομένων για τη συμμετοχή των 

φύλων όπου είναι σχετικό. 

4. Μεγαλύτερη ικανότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών 

δικτύων 
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Επένδυση στην ικανότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών 

δικτύων να συμμετέχουν και να επηρεάζουν τη λήψη 

αποφάσεων και την εφαρμογή των πολιτικών στην ΕΕ 

και σε εθνικό επίπεδο. 

5. Συμμετοχική, υψηλού επιπέδου πολιτική συζήτηση  

Να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει παραγωγική συζήτηση σε 

επίπεδο ΕΕ και εθνικό σε ζητήματα νόμων, πολιτικών και 

στόχων, συμπεριλαμβανομένων όλων όσων επηρεάζονται 

από αυτά. 

Πιο συγκεκριμένα, η δράση που πλαισιώνει αυτό το 

πρόγραμμα στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, και 

αυτό ακριβώς είναι που έχουμε προσπαθήσει, να 

ανταλλάξουμε καλές πρακτικές μεταξύ Εκπαιδευτικών 

Κέντρων σε πέντε χώρες σε σχέση με τις γέφυρες που 

έχουν χτιστεί μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας. Δηλαδή, 

κατανόηση των μηχανισμών που υπάρχουν σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο για να γεφυρωθεί ο κόσμος της εργασίας με 

αυτόν της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

 

 Οι πέντε στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για το 2020 

1. Απασχόληση  
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 απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-

64 ετών 

2.  Έρευνα και Ανάπτυξη  

 Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην 

Έρευνα και την Ανάπτυξη 

3.  Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα  

 μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 

20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το 

επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990  

 εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές  

 αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης  

4. Εκπαίδευση  

 μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου κάτω από 10% 

  ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον 

για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών  

5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού  
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 μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των 

ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν 

σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού  

Έχοντας ως πρώτο στόχο την απασχόληση, δεν είναι δυνατόν 

αυτή να επιτευχθεί χωρίς τον μετασχηματισμό του σχολείου 

(της παρεχόμενης εκπαίδευσης). Αυτός είναι και ο βασικός 

λόγος που προτείνουμε για την κοινωνική ανάπτυξη, τη 

δημιουργία γέφυρας μεταξύ σχολείου και απασχόλησης, όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα.  
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Κεφάλαιο Δύο 

ερωτηματολόγια αποτελέσματα 
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Περίληψη 

Αυτό το έργο έχει σχεδιαστεί για να αναλύσει τα βασικά σημεία 

στα οποία έχει βασιστεί η μεθοδολογία μας στο πρόγραμμα 

“Building Bridges from Work to Employment”. 

Κάθε χώρα-εταίρος παρέχει πληροφορίες, δημοσιευμένες στις 

χώρες τους, πάνω στη μεθοδολογία και την κατάσταση των 

σχολείων ως προθάλαμοι της εργασίας. 

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από διαχειριστές των 

εκπαιδευτικών οργανισμών, δασκάλους, πανεπιστημιακές 

ερευνητικές ομάδες, διάφορα ειδικευμένα εκπαιδευτικά 

περιοδικά, συνεντεύξεις, στατιστικές και προσωπικό στοχασμό. 

Αυτή η αναφορά βασίζεται στις δύο μελέτες που θα φέρει εις 

πέρας ο κάθε εταίρος. 

I) Μια αρχική αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση 

βασισμένη στις πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

συνεντεύξεις με διαχειριστές και την έρευνα στο συγκεκριμένο 

πεδίο. 

II) Ένα ερωτηματολόγιο που προορίζεται για εκπαιδευτές 

μαθητών που βρίσκονται στο κατώφλι της αγοράς εργασίας 

(π.χ. καθηγητές λυκείων, συμβούλους, εκπαιδευτές κέντρων 

επαγγελματικής κατάρτισης ή δημοσίων εκπαιδευτικών 

κέντρων, καθηγητές πανεπιστημίων…). 

 

Η Συνέντευξη 
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I) Μια αρχική αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση, 

βασισμένη στις πληροφορίες προκύπτουν από τις συνεντεύξεις 

με διαχειριστές και την έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Οι ερωτήσεις θα απαντηθούν από διαχειριστές διαφόρων ειδών 

εκπαιδευτικών οργανισμών και οι υπεύθυνοι εταίροι του 

προγράμματος θα μαζέψουν τις πληροφορίες ώστε να 

παρουσιάσουν τη γενικότερη κατάσταση στις χώρες τους. 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή την αναφορά, 

βασίζονται στα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε διαχειριστές 

εκπαιδευτικών οργανισμών και στους εκπαιδευτές που 

διδάσκουν στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο. 

 

Ισπανία, Οργανισμός Docete Omnes 

Το διάγραμμα του Ισπανικού Συστήματος Εκπαίδευσης 

 

Βλέπε το διάγραμμα στο παράρτημα 1.1 

 

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2012/2012_CR_ES.p

df 

Γενική Δομή του Ισπανικού Συστήματος Εκπαίδευσης 
 
Η φοίτηση στην Ισπανία είναι χρηματοδοτούμενη από το 
κράτος και υποχρεωτική για τις ηλικίες από 6 έως 16 χρόνων, 
δεδομένου ότι δεν έχουν επαναληφθεί τάξεις. Παρόλο που η μη 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση στα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
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είναι χρηματοδοτούμενη από το κράτος, οι γονείς πρέπει να 
πληρώσουν για βιβλία, αναλώσιμα και ενίοτε για σχολικές 
φόρμες. Όταν η υποχρεωτική εκπαίδευση ολοκληρωθεί, το 
παιδί μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει στο λύκειο 
(bachillerato) ή σε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. 
Μόνο όσοι έχουν τελειώσει το λύκειο μπορούν να πάνε στο 
πανεπιστήμιο. 
 
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σχολείων στο Ισπανικό εκπαιδευτικό 
σύστημα: τα δημόσια σχολεία (colegios públicos), τα ιδιωτικά 
σχολεία που χρηματοδοτούνται από το κράτος (colegios 
concertados) και τα ιδιωτικά σχολεία (colegios privados). Επειδή 
κάποια ιδιωτικά σχολεία χρηματοδοτούνται από το κράτος, η 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής 
εκπαίδευσης δεν είναι σαφής. 
 
Η δομή του Ισπανικού συστήματος εκπαίδευσης ακολουθεί το 
Θεμελιώδη Νόμο της Εκπαίδευσης, γνωστό στην Ισπανία και ως 
LOE (Ley Orgánica de Educación). 
 
Προσχολική Εκπαίδευση στην Ισπανία 
 
Το νηπιαγωγείο στην Ισπανία χωρίζεται σε δύο κύκλους. Ο 
πρώτος κύκλος αφορά παιδιά ηλικίας 0-3 ετών και ο δεύτερος 
κύκλος αφορά παιδιά ηλικίας 3-6 ετών. Ο πρώτος κύκλος του 
νηπιαγωγείου δεν είναι δωρεάν, εντούτοις υπάρχουν 
προγράμματα για οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ο δεύτερος 
κύκλος είναι δωρεάν για όλους. Ο δεύτερος κύκλος θεωρείται 
σημαντικό κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος. Κανονικά, ο 
πρώτος κύκλος γίνεται σε ειδικά σχολεία για νήπια ή παιδικούς 
σταθμούς (colegios infantiles) και ο δεύτερος διδάσκεται σε 
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δημοτικά σχολεία. Παρόλα αυτά, όλο και περισσότερα δημοτικά 
σχολεία εντάσσουν στο πρόγραμμά τους και τον πρώτο κύκλο.  
 
 
Ισπανικό Δημοτικό Σχολείο 
 
Το δημοτικό σχολείο στην Ισπανία, που συχνά αναφέρεται απλά 
«colegio», είναι η αρχή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην 
Ισπανία. Το δημοτικό σχολείο στην Ισπανία αποτελείται από έξι 
σχολικά χρόνια για τις ηλικίες από 6 έως 11 ετών. Το σύστημα 
διδασκαλίας χωρίζεται σε τρεις κύκλους διάρκειας δύο χρόνων ο 
καθένας. Γενικά, ο πρώτος κύκλος αφορά τις ηλικίες 6-7, ο 
δεύτερος τις ηλικίες 8-9 και ο τρίτος τις ηλικίες 10-11 χρονών.  
 
 
Ο στόχος είναι τα παιδιά στην Ισπανία να αποκτήσουν κοινή και 
στέρεη βασική εκπαίδευση στον πολιτισμό, την προφορική 
έκφραση, το διάβασμα, το γράψιμο και την αριθμητική. Τα 
υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν: κοινωνικές επιστήμες, 
αισθητική αγωγή, φυσική αγωγή, την Ισπανική γλώσσα και, 
ανάλογα με την περιοχή, την επίσημη γλώσσα της Αυτόνομης 
Κοινότητας καθώς και ξένες γλώσσες και μαθηματικά. 
 
Η μεθοδολογία διδασκαλίας στοχεύει στην ανάπτυξη των 
μαθητών και την ενσωμάτωση των διαφορετικών εμπειριών και 
τρόπων μάθησης. Η Ισπανική δημοτική εκπαίδευση 
επικεντρώνεται σε εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες, στο 
επίπεδο κάθε μαθητή, τάξεις. 
   
Ισπανικό Γυμνάσιο 
 
Μετά το δημοτικό σχολείο, οι μαθητές στην Ισπανία πρέπει να 
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συνεχίσουν την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση  (ESO) 
που γενικά διαρκεί από 12 μέχρι 16 ετών. Η δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στην Ισπανία χωρίζεται σε δύο κύκλους διάρκειας 
δύο χρόνων ο καθένας. 
 
Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν την ESO έχουν τρεις 
διαφορετικές επιλογές: 
 

 Το λύκειο ή όπως είναι γνωστό, το Ισπανικό απολυτήριο 
(Bachillerato) 

 Επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση (Ηλεκτρολόγοι, 
Κομμωτές, κ.λπ.)  

 Εισαγωγή στην αγορά εργασίας 
 

Ισπανικό Λύκειο – Ισπανικό Απολυτήριο 
(Baccalaureate) 
Το Ισπανικό Λύκειο είναι μη υποχρεωτική, δωρεάν εκπαίδευση 
που αποτελείται από έναν κύκλο σπουδών διάρκειας δύο 
χρόνων για μαθητές ηλικίας 16 έως 18. Το απολυτήριο 
αποτελείται από μια σειρά υποχρεωτικών κοινών  μαθημάτων, 
κατ' επιλογήν μαθήματα και μαθήματα ειδικότητας γνωστά ως 
«modalidades», ή επικέντρωση σ' ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 
μελέτης. Κάθε μαθητής/μαθήτρια πρέπει να διαλέξει μία από τις 
προσφερόμενες ειδικότητες και αν σκοπεύει να συνεχίσει στο 
πανεπιστήμιο, μπορεί να χρειαστεί να κάνει κάποια παραπάνω 
μαθήματα κατεύθυνσης για συγκεκριμένα πανεπιστημιακά 
προγράμματα. 
 
Μέσα στα υποχρεωτικά μαθήματα για το Ισπανικό απολυτήριο 
περιλαμβάνονται δύο χρόνια όπου διδάσκεται η καστιλιάνικη 
γλώσσα και λογοτεχνία (ή η συνεπίσημη γλώσσα), ξένη γλώσσα 



 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών. 
Υποθέσεων  και Ενσωμάτωσης 
Ειδικό Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010” 

- 7 - 

και ένας χρόνο φιλοσοφία και αστική ευθύνη, φυσική αγωγή, 
σύγχρονες επιστήμες, ιστορία της φιλοσοφίας και η ιστορία της 
Ισπανίας.   
 
Στα κατ' επιλογήν μαθήματα υπάρχουν: δεύτερη ξένη γλώσσα, 
τεχνολογία της πληροφορίας, χορός, τέχνη, θέατρο και άλλα 
μαθήματα ανάλογα με το σχολείο. 
 
Το κομμάτι της ειδικότητας για το Ισπανικό απολυτήριο λυκείου 
απαιτεί οι μαθητές να διαλέξουν μία από τις τέσσερις 
κατευθύνσεις, για τις οποίες χρειάζεται να παρακολουθούν τρία 
με τέσσερα μαθήματα το χρόνο. Κάθε κατεύθυνση έχει 
υποχρεωτικά μαθήματα και κάποια τα οποία επιλέγουν οι 
μαθητές. 
Οι ειδικές κατευθύνσεις και τα αντίστοιχα μαθήματά τους: 

 Τέχνες: Το αντικείμενο σπουδών στις τέχνες χωρίζεται 
σε δύο κατευθύνσεις: τέχνη, εικόνα και σχεδιασμός ή 
τέχνες του θεάματος, μουσική και χορός. 

 Επιστήμη και τεχνολογία: μαθηματικά, φυσική, βιολογία, 
χημεία, γεωλογία, τεχνικό σχέδιο κ.λπ. 

 Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες: εφαρμοσμένα 
μαθηματικά, οικονομικά, Λατινικά, Ελληνικά, σύγχρονη 
ιστορία, γεωγραφία, ιστορία της τέχνης, οικονομικά των 
επιχειρήσεων κ.λπ. 

 
Οι μαθητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο σπουδών 
για το απολυτήριο λυκείου λαμβάνουν ένα δίπλωμα. Τότε 
μπορούν να συνεχίσουν κάνοντας επαγγελματική κατάρτιση ή 
να πάνε στο πανεπιστήμιο. Σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να 
κάνουν και τα δύο. Για να συνεχίσουν και να μπουν στο 
πανεπιστήμιο πρέπει να δώσουν κάποιες εξετάσεις (Prueba de 
Acceso a la Universidad - PAU). 
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Τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων σε συνδυασμό με το 
ακαδημαϊκό ιστορικό και τους βαθμούς του κάθε μαθητή θα 
καθορίσουν όχι μόνο την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο αλλά και 
τη βαθμολογία που μπορούν να επιδιώξουν ως φοιτητές. 
 
Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ισπανία - FP 
 
Υπάρχουν δύο είδη επαγγελματικής κατάρτισης στην Ισπανία: 
οι κύκλοι κατάρτισης Μεσαίας Βαθμίδας (Ciclos Formativos de 
Grado Medio) για όσους έχουν μόνο το δίπλωμα ESO 
(υποχρεωτική εκπαίδευση) και κύκλοι κατάρτισης Ανώτερης 
Βαθμίδας (Ciclos Formativos de Grado Superior) για όσους 
κατέχουν το Ισπανικό απολυτήριο λυκείου. Όσοι ολοκληρώσουν 
έναν κύκλο κατάρτισης Ανώτερης Βαθμίδας μπορούν να 
επιδιώξουν πτυχίο πανεπιστημίου για συγκεκριμένα αντικείμενα. 
 
Ισπανικό Πανεπιστήμιο και Ανώτερη Εκπαίδευση 
 
Ο κύκλος σπουδών των πανεπιστημίων στην Ισπανία είναι 
συνήθως διάρκειας τεσσάρων χρόνων, με εξαίρεση τις σπουδές 
ιατρικής και κάποιες άλλες που έχουν διάρκεια έξι χρόνια. Από 
το 2010, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, η Ανώτατη Εκπαίδευση στην 
Ισπανία αποτελείται από: Πτυχίο (Grado) για προγράμματα 
σπουδών τεσσάρων χρόνων, πτυχία Master για μεταπτυχιακά 
προγράμματα διάρκειας δύο χρόνων, και Διδακτορικό για 
μεταδιδακτορικές σπουδές. 
 
Υπάρχουν πολλά διεθνώς αναγνωρισμένα Ισπανικά 
πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Complutense της 
Μαδρίτης, το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, το Πανεπιστήμιο 
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της Σεβίλλης, το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και το 
Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, μεταξύ πολλών άλλων. 
Κάποια από τα ιστορικά και φημισμένα πανεπιστήμια της 
Ισπανίας είναι το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και το 
Πανεπιστήμιο της Αλκαλά. 
 
 

Ιταλία: Cramars, Τολμέτζο 

Το διάγραμμα του Ιταλικού Συστήματος Εκπαίδευσης 1  

Βλέπε το διάγραμμα στο Παράρτημα 1.2. 

Γενική Δομή του Ιταλικού Εκπαιδευτικού Συστήματος 2 

 

Τυπική Εκπαίδευση 

Προσχολική Εκπαίδευση 

Τα νηπιαγωγεία φροντίζουν παιδιά ηλικίας από 3 μέχρι 6 ετών. 

Η φοίτηση είναι δωρεάν για τα δημόσια νηπιαγωγεία. 

                                                             

1 1 Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, Γενική Διεύθυνση για Διεθνή 

Ζητήματα; Ιταλικό Δίκτυο Ευρυδίκη. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ιταλία. 

Eurydice/Eurybase, Απρίλιος 2006.          

2
  Ministero della Pubblica Istruzione (Ministry of Public Instruction):  

http://www.pubblica.istruzione.it and INDIRE (Istituto Nazionale di 

Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa). The education 
system in Italy. Roma 2006 
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Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια και η φοίτηση 
είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 έως 11 ετών. 
Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από δύο κύκλους. Ο 
πρώτος κύκλος διαρκεί οχτώ χρόνια, αποτελούμενος από τα 
πέντε χρόνια του δημοτικού και τρία χρόνια του γυμνασίου. Η 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από: τον πρώτο χρόνο, 
που εξυπηρετεί την ομαλή μετάβαση από την προσχολική 
εκπαίδευση, και δύο στάδια δύο χρόνων το καθένα. Οι 
προφορικές και γραπτές εξετάσεις έχουν καταργηθεί. 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Το γυμνάσιο (scuola media) είναι μέρος του πρώτου σχολικού 
κύκλου και είναι για μαθητές ηλικίας 11-14 ετών. Το γυμνάσιο 
διαρκεί τρία χρόνια (αποτελείται από ένα διετές στάδιο και την 
τελευταία χρονιά για καθοδήγηση και μετάβαση στο δεύτερο 
σχολικό κύκλο) και είναι υποχρεωτικό και δωρεάν. Στο τέλος 
αυτού του κύκλου οι μαθητές δίνουν μια τελική εξέταση. Η 
μεταυποχρεωτική, ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
περιλαμβάνει: διαφορετικά είδη λυκείου (πενταετή 
προγράμματα) που προσφέρουν γενική λυκειακή εκπαίδευση και 
προετοιμάζουν τους μαθητές  για την ανώτερη εκπαίδευση. 

καλλιτεχνικά σχολεία, προσφέρουν τριετή προγράμματα 
σπουδών που προσφέρουν πιστοποίηση προσόντων και ένα 
διετές επιπλέον πρόγραμμα για εισαγωγή στην ανώτερη 
εκπαίδευση. σχολεία τεχνικής εκπαίδευσης, προσφέρουν 
πενταετή προγράμματα χωρισμένα σε έναν βασικό κύκλο δύο 
χρόνων και ένα κύκλο τριών χρόνων για ειδικότητα. σχολεία 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, προσφέρουν προγράμματα 
τριών χρόνων και πιστοποίηση προσόντων και επιπλέον δύο 
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χρόνια μετά την πιστοποίηση για εισαγωγή στην ανώτερη 
εκπαίδευση. Στο τέλος της λυκειακής τους εκπαίδευσης, οι 
μαθητές δίνουν τελικές εξετάσεις. Υπάρχουν 
μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτικά μαθήματα (γνωστά και ως 
μαθήματα δευτέρου επιπέδου) που διαρκούν από έξι έως 
δώδεκα μήνες και προσφέρουν συγκεκριμένες επαγγελματικές 
δεξιότητες. Αυτά τα μαθήματα προσφέρονται από τις 
περιφέρειες σε νέους άνω των 18 ετών.  

 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από πανεπιστήμια, μη 

πανεπιστημιακά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο 

πεδίο των τεχνών και άλλα ιδρύματα που προσφέρουν υψηλού 

επιπέδου τεχνική εκπαίδευση (διάρκειας δύο έως τεσσάρων 

εξαμήνων) και χορηγούν πιστοποιητικά ειδικότητας. Μετά τη 

μεταρρύθμιση του συστήματος ανώτερης εκπαίδευσης που 

εφαρμόστηκε από το 1999, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι 

κυρίως οργανωμένη στη δομή των τριών κύκλων. Για τα 

προγράμματα του πρώτου κύκλου σπουδών χρειάζονται τρία 

χρόνια για τη λήψη πτυχίου, τα προγράμματα του δεύτερου 

κύκλου απαιτούν δύο επιπλέον χρόνια και αυτά του τρίτου 

κύκλου οδηγούν στη χορήγηση διδακτορικού διπλώματος και 

απαιτούν το ελάχιστο τρία χρόνια επιπλέον σπουδών. Για 

αυτούς που κατέχουν πτυχία προγραμμάτων πρώτου και 

δεύτερου κύκλου σπουδών, τα πανεπιστήμια προσφέρουν 

μαθήματα για τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος (master), 

συχνά απαιτώντας έναν επιπλέον χρόνο σπουδών πλήρους 

απασχόλησης ή 60 μονάδες (μια μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ώρες 

ακαδημαϊκής εργασίας), καθώς επίσης και προγράμματα που 

οδηγούν στη χορήγηση διπλώματος ειδίκευσης, τα οποία 

συνήθως απαιτούν δύο με τρία χρόνια σπουδών για άτομα που 
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έχουν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, και ένα χρόνο σπουδών 

για όσους έχουν πτυχίο δευτέρου κύκλου σπουδών. 

 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μη Τυπική Εκπαίδευση 

Τα παλιά δημοτικά σχολεία για αναλφάβητους ιδρύθηκαν το 
1947 και καταργήθηκαν το 1982. Αντικαταστάθηκαν από 
μαθήματα αλφαβητισμού (που οδηγούν σε πιστοποίηση 
γνώσεων επιπέδου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και μαθήματα 
για εργάτες (που οδηγούν σε λήψη διπλώματος γυμνασίου).Τα 
τελευταία, αρχικά στόχευαν σε άτομα που ήδη εργάζονταν  και 
οι συμβάσεις εργασίας τους κατέβαλλαν το δικαίωμα 150 ωρών 
το χρόνο για παρακολούθηση. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό 
των εργαζομένων που τα παρακολουθούσαν έχει μειωθεί 
εντυπωσιακά και τα μαθήματα πλέον παρακολουθούν κυρίως 
άνεργοι, νοικοκυρές, νέοι άνω των 15 ετών και μετανάστες. 

Ακολουθώντας τη Συμφωνία του Μαρτίου του 2000 μεταξύ του 
κράτους και των Περιφερειών,  η Υπουργική Οδηγία Αρ. 22 της 
6ης Φεβρουαρίου του 2001 προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: 
μαθήματα αλφαβητισμού ενηλίκων (πρωτοβάθμια εκπαίδευση),  
μαθήματα κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (150 ώρες), 
μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, μαθήματα λειτουργικού αλφαβητισμού, 
ολοκληρωμένα μαθήματα  (εκπαίδευση και κατάρτιση) και 
πιλοτικά προγράμματα. Η Οδηγία αναφέρεται επίσης στα 
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Κατάρτισης (Centri 
Territoriali Permanenti, CTP), που ιδρύθηκαν από το 1997, 
τα οποία αναμένεται να οργανώσουν ολοκληρωμένες 
δραστηριότητες κατάρτισης μέσω συμφωνιών με σχολεία 
διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων. Γενικά λειτουργούν σε 
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τοπικό επίπεδο και έχουν ως καθήκον να συντονίζουν τις 
εκπαιδευτικέ δραστηριότητες και δραστηριότητες κατάρτισης 
που έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή τους. Τα κέντρα 
έχουν το παιδαγωγικό και διαχειριστικό σημείο αναφοράς σε ένα 
σχολείο (είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 

Ο Μεταρρυθμιστικός Νόμος 53/2003 εισήγαγε την ιδέα της δια 
βίου μάθησης ως μια από τις κύριες αρχές του εκπαιδευτικού 
συστήματος και του συστήματος κατάρτισης. Για την υλοποίησή 
του, ο νόμος προβλέπει ένα οικονομικό πλάνο για «παρεμβάσεις 
για την ανάπτυξη της ανώτερης τεχνικής κατάρτισης και της 
εκπαίδευσης ενηλίκων». 

Σύμφωνα με μία έρευνα του 2003/04, υπήρχαν συνολικά 570 
CTP στη χώρα και 675 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που προσέφεραν βραδινά μαθήματα. Το σύνολο των 
εγγραφέντων σε μαθήματα που γίνονταν από CTP ήταν 403,212 
εκπαιδευόμενοι, ενώ στα νυχτερινά μαθήματα ήταν 65,073. 
Συνολικά έχουν γίνει 19,365 προγράμματα, από τα οποία 
13,371 αφορούσαν το λειτουργικό αλφαβητισμό, μικρά σε 
διάρκεια και γίνονταν τμηματικά, 2,966 μαθήματα για λήψη 
σχολικού διπλώματος και 3,169 μαθήματα εκμάθησης γλώσσας 
για μετανάστες. Ενήλικες άνω των 29 αποτελούν το ένα τρίτο 
του συνόλου των εκπαιδευομένων και ενήλικες άνω των 40 
αποτελούν πάνω από το 26%. Οι γυναίκες αποτελούν το 56% 
των εκπαιδευομένων και ξένοι/μετανάστες περίπου το 25%. 

Γερμανία: Projektwerkstatt E.V. 

Το διάγραμμα του Γερμανικού Συστήματος Εκπαίδευσης  

Βλέπε το διάγραμμα στο Παράρτημα 1.3. 
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Το Γερμανικό Σύστημα Εκπαίδευσης 

Την ευθύνη για το Γερμανικό σύστημα φέρουν κυρίως τα 

ομόσπονδα κράτη (Länder) ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

παίζει πολύ μικρό ρόλο. Η προσχολική εκπαίδευση 

(Νηπιαγωγεία) είναι προαιρετική και προσφέρεται σε όλα τα 

παιδιά από δύο έως έξι ετών, ενώ η φοίτηση στο σχολείο είναι 

υποχρεωτική. Το σύστημα διαφέρει ανά τη Γερμανία γιατί κάθε 

κρατίδιο (Bundesland) αποφασίζει το ίδιο για την εκπαιδευτική 

του πολιτική. Τα περισσότερα παιδιά παρόλα αυτά, αρχικά 

φοιτούν σε δημοτικά σχολεία (Grundschule) από την ηλικία των 

έξι ετών έως τα δέκα. 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Γερμανία περιλαμβάνει πέντε 

τύπους σχολείων. Το Gymnasium έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

προετοιμάζει τους μαθητές για πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 

ολοκληρώνεται με την τελική εξέταση Abitur, μετά τη 12η ή 13η 

τάξη. Το Realschule δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε μαθητές 

μεσαίου επιπέδου και τελειώνει με την τελική εξέταση Mittlere 

Reife, μετά την 10η τάξη. Το Hauptschule προετοιμάζει τους 

μαθητές για επαγγελματική εκπαίδευση και ολοκληρώνεται με 

την τελική εξέταση Hauptschulabschluss, για τις τάξεις 9 ή 10 

και την εξέταση Realschulabschluss μετά την 10η τάξη. 

Υπάρχουν δύο είδη 10ης τάξης: η μία (10b) είναι υψηλότερου 

επιπέδου από την άλλη (10a). Μόνο η 10b μπορεί να οδηγήσει 

κάποιον στο Realschule και αυτό ολοκληρώνεται με την τελική 

εξέταση Mittlere Reife μετά την 10b. Αυτό το νέο μονοπάτι για 

εισαγωγή στο Realschulabschluss, για κάποιον προερχόμενο 

από σχολείο δευτεροβάθμιας με προσανατολισμό στην 

κατάρτιση, άλλαξε από τους θεσμοθετημένους σχολικούς 

κανονισμούς το 1981, με έναν επιπλέον χρόνο περίοδο 

αναμονής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής από την 
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αλλαγή που έφεραν οι νέοι κανονισμοί, οι μαθητές μπορούσαν 

να συνεχίσουν τη 10η τάξη για να ολοκληρώσουν την 

θεσμοθετημένη περίοδο εκπαίδευσης. Μετά το 1982, το νέο 

μονοπάτι ήταν υποχρεωτικό, όπως εξηγείται πιο πάνω. Εκτός 

από αυτό, υπάρχει και το Gesamtschule, που συνδυάζει τα 

παραπάνω. Υπάρχουν επίσης τα Förderschulen/Sonderschulen. 

Ένας στους 21 μαθητές φοιτά σε Förderschule. Παρόλα αυτά, 

τα Förderschulen/Sonderschulen μπορούν να οδηγήσουν 

κάποιον, σε ειδικές περιπτώσεις, στο Hauptschulabschluss σε 

οποιονδήποτε από τους δύο τύπους 10ης τάξης (10a ή 10b, με 

το τελευταίο να είναι το Realschulabschluss). Οι περισσότεροι 

μαθητές στη Γερμανία έχουν μόνο πρωινά μαθήματα. Συνήθως 

δεν υπάρχει παροχή μεσημεριανού γεύματος. Ο αριθμός των 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων προσδιορίζεται από το κάθε 

σχολείο και διαφέρει πολύ από σχολείο σε σχολείο. 

Πολλοί από τους εκατοντάδες οργανισμούς τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στη Γερμανία χρεώνουν ελάχιστα ή καθόλου,  σε  

σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα. Οι μαθητές συνήθως πρέπει 

να αποδείξουν μέσω εξετάσεων ότι είναι κατάλληλοι. 

Εάν ένας εκπαιδευτής/δάσκαλος απουσιάζει, στους μαθητές 

επιτρέπεται να έχουν ελεύθερο χρόνο όλη αυτή την περίοδο. 

Εάν ένας εκπαιδευτής/δάσκαλος απουσιάζει για τρεις μέρες, 

υπάρχει περίπτωση να χάσει τη θέση του/της ως εκπαιδευτικός 

από το συγκεκριμένο σχολείο. 

Για να περάσει κάποιος στο πανεπιστήμιο, κατά κανόνα, πρέπει 

να έχει περάσει την εξέταση Abitur. Από το 2009, παρόλα αυτά, 

όσοι έχουν Meisterbrief (δίπλωμα ειδικότητας τεχνίτη) μπορούν 

επίσης να κάνουν αίτηση. Όσοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε 

«πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών» πρέπει, κατά 
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κανόνα, να έχουν Abitur, Fachhochschulreife ή Meisterbrief. 

Όσοι δεν έχουν αυτά τα προσόντα έχουν τη δυνατότητα να 

εισαχθούν στο πανεπιστήμιο ή πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων 

επιστημών, αν μπορέσουν να παρουσιάσουν επιπλέον 

αποδείξεις ότι μπορούν να συμβαδίσουν με τους συμφοιτητές 

τους και ας έχουν ένα πτυχίο  Begabtenprüfung ή 

Hochbegabtenstudium. 

Υπάρχει επίσης ένα ειδικό σύστημα μαθητείας που ονομάζεται 

Duale Ausbildung και επιτρέπει σε εκπαιδευόμενους μαθημάτων 

κατάρτισης να κάνουν υπηρεσιακή εκπαίδευση σε μία εταιρία ή 

σε ένα κρατικό σχολείο ή σχολή. 

Νηπιαγωγείο 

Το Γερμανικό νηπιαγωγείο ονομάζεται Kindergarten 

(πληθυντικός Kindergärten) ή Kita, συντομογραφία για 

Kindertagesstätte (που σημαίνει «κέντρο φροντίδας 

παιδιών»). Παιδιά ηλικίας 3 έως 6 χρονών πηγαίνουν στο 

νηπιαγωγείο (Kindergärten), το οποίο δεν αποτελεί μέρος του 

σχολικού συστήματος. Υπάρχουν νηπιαγωγεία που ανήκουν 

στην πόλη, άλλα που ανήκουν σε εκκλησίες και άλλα που 

ανήκουν σε καταχωρημένες οργανώσεις, με τους φορείς αυτούς 

να ακολουθούν συνήθως δικές τους συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις π.χ: Montessor, Regio Emilia, 

Berliner Bildungsprogramm, κ.λπ. Τα υπαίθρια νηπιαγωγεία είναι 

επίσης καθιερωμένα. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν είναι ούτε 

υποχρεωτική ούτε και δωρεάν, αλλά μπορεί να υπάρξει μερική ή 

πλήρης χρηματοδότηση, ανάλογα με την τοπική κυβέρνηση και 

το εισόδημα των γονιών. Όλοι όσοι εργάζονται σε νηπιαγωγεία 

πρέπει να έχουν περάσει από τριετή εκπαίδευση ή να 
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δουλεύουν υπό παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσής τους. 

Τα νηπιαγωγεία  μπορούν να είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί 

μέχρι τις 5 το απόγευμα ή περισσότερο και μπορεί επίσης να  

στεγάζουν  και Kinderkrippe, βρεφονηπιακό σταθμό για παιδιά 8 

εβδομάδων έως τριών ετών, και πιθανόν ένα απογευματινό Hort 

(συχνά σε συσχέτιση με δημοτικά σχολεία) για παιδιά που 

πηγαίνουν στο σχολείο από 6 έως 10 χρονών τα οποία περνάνε 

το χρόνο τους, μετά το σχολείο, εκεί. Εκτός των παιδικών 

σταθμών υπάρχουν και νοσοκόμες που φροντίζουν νήπια 

(ονομάζονται Tagesmutter, πληθυντικός Tagesmütter – ο 

επίσημος, ουδέτερος όρος είναι Tagespflegeperson(en)) οι 

οποίες δουλεύουν ανεξάρτητα από προσχολικά ιδρύματα σε 

σπίτια και προσέχουν από τρία έως πέντε παιδιά, συνήθως, άνω 

των τριών ετών. Αυτές οι νοσοκόμες στηρίζονται και 

επιβλέπονται από τοπικές αρχές. 

Ο όρος Vorschule, που σημαίνει «προσχολικός», χρησιμοποιείται 

για εκπαιδευτικούς λόγους τόσο για τα νηπιαγωγεία όσο και για 

ένα υποχρεωτικό μάθημα που συνδέεται με το δημοτικό 

σχολείο. Και τα δύο συστήματα αντιμετωπίζονται διαφορετικά 

σε κάθε κρατίδιο. Το Schulkindergarten είναι είδος Vorschule. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την περίοδο της 

Γερμανικής Αυτοκρατορίας, τα παιδιά μπορούσαν να περάσουν 

απευθείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά τη φοίτησή 

τους σε ιδιωτικό, επί πληρωμή «Vorschule» το οποίο τότε ήταν 

ένα άλλο είδος δημοτικού σχολείου. Με το σύνταγμα της 

Βαϊμάρης απαγορεύτηκε, αφού θεωρήθηκε αδικαιολόγητο 

προνόμιο, και ο Κύριος Νόμος ακόμα περιέχει το συνταγματικό 
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κανόνα (Άρθρο. 7 Παρ. VI) ότι:  τα νηπιαγωγεία θα 

παραμείνουν εκτός. 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Οι γονείς που ψάχνουν για σχολείο που να ταιριάζει στο παιδί 

τους έχουν μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για δημοτικό σχολείο: 

 Δημόσιο σχολείο: Τα δημόσια σχολεία δεν χρεώνουν 

δίδακτρα. Η πλειοψηφία των μαθητών πηγαίνει στο 

δημόσιο σχολείο της γειτονιάς. Τα σχολεία σε πλούσιες 

περιοχές έχουν την τάση να θεωρούνται καλύτερα από 

αυτά που βρίσκονται σε πιο φτωχές περιοχές. Όταν τα 

παιδιά φτάσουν σε ηλικία να πάνε στο σχολείο, πολλές 

οικογένειες της μεσαίας και της εργατικής τάξης 

φεύγουν από τις φτωχές περιοχές και πάνε σε πιο 

πλούσιες ή εναλλακτικά πηγαίνουν τα παιδιά τους σε 

κάποιο από τα παρακάτω είδη σχολείων 

o Σχολεία παιδαγωγικής προσέγγισης Waldorf 

o Σχολεία παιδαγωγικής προσέγγισης Montessori 

o Εναλλακτικά σχολεία (Δωρεάν Εναλλακτικά 

Σχολεία) 

o Προτεσταντικά ή Καθολικά ενοριακά σχολεία 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσή 

τους (σε ηλικία 10 χρονών, 12 για Βερολίνο και 

Βρανδεμβούργο), έχουν να επιλέξουν από τέσσερις κατηγορίες 

σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 
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5. Hauptschule (το λιγότερο ακαδημαϊκό, κάπως σαν το 

σύγχρονο Volksschule [δημοτικό σχολείο]) μέχρι την 9η 

τάξη (με τελική εξέταση Hauptschulabschluss και σε 

μερικές περιπτώσεις την τελική εξέταση Mittlere Reife = 

Realschulabschuss). Σε κάποιες περιοχές της Γερμανίας 

το Hauptschule δεν υπάρχει και οι μαθητές 

διοχετεύονται σε Mittelschule ή κάποιο τοπικό σχολείο. 

6. Realschule μέχρι την 10η τάξη (με τελική εξέταση 

Mittlere Reife (Realschulabschluss)). 

7. Gymnasium (κλασσικό γυμνάσιο-λύκειο –πιο 

ακαδημαϊκό) μέχρι την 12η ή 13η τάξη (με τελική 

εξέταση Abitur, που προετοιμάζει για εισαγωγή στο 

πανεπιστήμιο) και 

8. Gesamtschule (σαν το προηγούμενο με επιπλέον 

πρακτικά μαθήματα) 

9. Με την ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω 

σχολεία, οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν την 

επαγγελματική τους πορεία με μαθητεία σε ένα  

Berufsschule (σχολή κατάρτισης). Στο Berufsschule το 

πρόγραμμα φοίτησης έχει παρουσία δύο φορές τη 

βδομάδα κατά τη διάρκεια δύο, τριών, ή τριάμισι χρόνων 

μαθητείας με τις υπόλοιπες μέρες να είναι εργάσιμες από 

τους εκπαιδευόμενους σε μια εταιρία.  Στόχος αυτών 

των προγραμμάτων είναι να συνδέσουν τη θεωρία με 

την πράξη. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να δεχτεί τον 

μαθητευόμενο στο πλαίσιο της μαθητείας του. Μετά από 

αυτό, ο εκπαιδευόμενος εγγράφεται σε λίστα στο 

Industrie-und Handelskammer IHK (επιμελητήριο 

βιομηχανίας και εμπορίου). Κατά τη διάρκεια της 

μαθητείας, ο εκπαιδευόμενος είναι μισθωτός 

εργαζόμενος μερικής απασχόλησης στην εταιρία. Αφου 
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οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν τη μαθητεία τους στο  

Berufsschule και την τελική εξέταση από το IHK, τους 

χορηγείται ένα πιστοποιητικό και ο νέος είναι έτοιμος για 

επαγγελματική καριέρα σε χαμηλά κλιμάκια. Σε κάποιες 

περιοχές, μέσα στο πλαίσιο μαθητείας διδάσκονται και 

συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται από το νόμο 

(ειδικές θέσεις σε τράπεζες, νομικοί αντιπρόσωποι). 

Ανάλογα με τις επιλογές προσφέρονται διαφορετικές 

δυνατότητες. Έχοντας κάποιος παρακολουθήσει μαθήματα σε 

ένα από τα οποιαδήποτε από τα παραπάνω σχολεία και έχει 

απολυτήριο πτυχίο (Hauptschulabschluss), Mittlere Reife (FOR) 

ή Mittlere Reife, (Realschulabschuss από ένα Realschule) ή 

Abitur απο ένα Gymnasium ή Gesamtschule, οι απόφοιτοι 

μπορούν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 

με μαθητεία σε ένα Berufsschule (σχολή κατάρτισης). Εκεί ο 

εκπαιδευόμενος εγγράφεται σε συγκεκριμένα σωματεία, π.χ. 

συλλόγους όπως ο Γερμανικός Δικηγορικός Σύλλογος Deutsche 

Rechtsanwaltskammer GBA (διοικητικό συμβούλιο). Κατά τη 

διάρκεια της μαθητείας, οι νέοι είναι αμειβόμενοι μερικής 

απασχόλησης του οργανισμού, τράπεζας, ιατρικού γραφείου ή 

δικηγορικού γραφείου. Όταν κάποιος ολοκληρώσει τη μαθητεία 

του στο Berufsfachschule και περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις,  

π.χ. του Γερμανικού Δικηγορικού συλλόγου ή οποιουδήποτε 

άλλου συλλόγου, ο/η εκπαιδευόμενος/η λαμβάνει ένα 

πιστοποιητικό ότι είναι έτοιμος/η να ξεκινήσει την καριέρα 

του/της σε όλα τα επίπεδα, εκτός εκείνων που απαιτούν 

συγκεκριμένο, ανώτατο πτυχίο, όπως για παράδειγμα ένα 

διδακτορικό. Σε κάποιες περιπτώσεις, κάποια προγράμματα 

μαθητείας διδάσκουν συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται 

από το νόμο, όπως στην περίπτωση συγκεκριμένων θέσεων 
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εργασίας σε τράπεζα ή νομικών υπαλλήλων. Τα 16 κρατίδια 

έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες όσων αφορά την 

εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Η ομοσπονδιακή 

Βουλή και κυβέρνηση μπορούν να επηρεάσουν το εκπαιδευτικό 

σύστημα μόνο μέσω της οικονομικής βοήθειας στα κρατίδια. 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά σε 

κάθε κρατίδιο ως σημείο εκκίνησης θεωρείται πάντα το 

Grundschule (δημοτικό σχολείο) με διάρκεια τεσσάρων χρόνων 

ή έξι στην περίπτωση του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου. 

Γερμανικά Πανεπιστήμια 

Τα γερμανικά πανεπιστήμια είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από 

το σύστημα «Academic Ranking of World Universities» (ARWU), 

γνωστό ως λίστα της Σαγκάης (Shanghai ranking) για το 2008. 

Έξι από τα εκατό πρώτα πανεπιστήμια στον κόσμο βρίσκονται 

στην Γερμανία, ενώ 18 γερμανικά πανεπιστήμια βρίσκονται 

μέσα στα πρώτα 200. Τα περισσότερα γερμανικά πανεπιστήμια 

είναι δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τα απαιτούμενα 

δίδακτρα να κυμαίνονται γύρω στα 60€ το εξάμηνο (και να 

φτάνουν έως τα 500€ στην πολιτεία του Niedersachsen) για 

κάθε φοιτητή. Συνεπώς, η ακαδημαϊκή εκπαίδευση είναι 

διαθέσιμη στους περισσότερους πολίτες και οι σπουδές 

αποτελούν κοινό τόπο στη Γερμανία. Παρόλα αυτά, το σύστημα 

διπλής εκπαίδευσης που συνδυάζει θεωρητική και πρακτική 

εκπαίδευση και δεν οδηγεί σε ακαδημαϊκούς τίτλους, είναι πιο 

δημοφιλές από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, ενώ αποτελεί 

πρότυπο για άλλες χώρες.  

Τα αρχαιότερα πανεπιστήμια της Γερμανίας θεωρούνται επίσης 

από τα πιο παλιά και τα πιο καλά στον κόσμο, με το 

Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης να είναι το παλαιότερο 
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(ιδρύθηκε το 1386 και είναι σε συνεχή λειτουργία από τότε). 

Ακολουθείται από το Πανεπιστήμιο του Leipzig, το 

Πανεπιστήμιο του Rostock, το Πανεπιστήμιο του Greifswald, το 

Πανεπιστήμιο του Freiburg, το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και 

το Πανεπιστήμιο του Tübingen. 

Τα περισσότερα γερμανικά πανεπιστήμια επικεντρώνονται 

περισσότερο στη διδασκαλία παρά στην έρευνα. Έρευνα γίνεται 

συνήθως σε ανεξάρτητα ινστιτούτα που είναι ενσωματωμένα σε 

ακαδημαϊκές κοινότητες, όπως μέσα στα ιδρύματα Max Planck, 

Fraunhofer, Leibniz και Helmholtz. Αυτή η γερμανική 

εξειδίκευση σπάνια αντανακλάται στην ακαδημαϊκή κατάταξη, 

και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα γερμανικά 

πανεπιστήμια φαίνεται να έχουν χαμηλές επιδόσεις σύμφωνα με 

ορισμένες εκτιμήσεις, όπως  αυτές της ARWU. 

Fachhochschule (Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων 

Επιστημών)  

Υπάρχει ένα άλλο είδος μεταπανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

Abitur στη Γερμανία: οι σχολές Fachhochschulen (Πανεπιστήμια 

Εφαρμοσμένων Επιστημών), οι οποίες προσφέρουν πτυχία 

παρόμοια με εκείνα ενός παραδοσιακού πανεπιστημίου, αλλά 

συχνά επικεντρώνονται στην εφαρμοσμένη επιστήμη (όπως 

υποδηλώνει και το όνομά της). Σε ένα παραδοσιακό 

πανεπιστήμιο είναι σημαντικό να μελετηθεί το «γιατί» μια 

μέθοδος είναι επιστημονικά σωστή. Ωστόσο, αυτό είναι 

λιγότερο σημαντικό στα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων 

Επιστημών. Εδώ έμφαση δίνεται στο είδος των συστημάτων και 

των μεθόδων που υπάρχουν, από πού προέρχονται, τα 
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πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, στον τρόπο χρήσης 

τους στην πράξη, πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και πότε 

όχι. Οι μαθητές αρχίζουν τα μαθήματά τους μαζί και 

αποφοιτούν (λίγο πολύ) μαζί καθώς δεν υπάρχει μεγάλη 

δυνατότητα επιλογής του προγράμματός τους (αλλά αυτό και 

πάλι δεν είναι υποχρεωτικό σε όλους τους κλάδους σπουδών). 

Για να αποκτηθεί εργασιακή εμπειρία τα εξάμηνα πρακτικής 

άσκησης αποτελούν υποχρεωτικό μέρος των σπουδών σε ένα 

Fachhochschule. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές στο UoAS είναι 

καλύτερα εκπαιδευμένοι στη μεταφορά της προσληφθείσας 

γνώσης και με καλύτερες δεξιότητες στην πράξη, ενώ οι 

μαθητές των παραδοσιακών πανεπιστημίων είναι καλύτερα 

εκπαιδευμένοι στην ανάπτυξη μεθόδων. 

Επειδή, όμως, οι καθηγητές του UoAS έχουν κάνει το 

διδακτορικό τους σε παραδοσιακά πανεπιστήμια, και αυτά τα 

πανεπιστήμια δίνουν πλέον προσοχή στη σπουδαιότητα της 

πρακτικής εκπαίδευσης, οι δύο τύποι εκπαίδευσης έρχονται όλο 

και πιο κοντά. Τώρα, πλέον, είναι περισσότερο ζήτημα 

διαφοροποίησης μεταξύ θεωρητικού και πρακτικού 

προσανατολισμού της επιστήμης.  

 

Επαγγελματική Εκπαίδευση – Σύστημα Διπλής 

Εκπαίδευσης  
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Το σύστημα διπλής εκπαίδευσης συνδυάζει τη μαθητεία σε 

μία επιχείρηση και την επαγγελματική εκπαίδευση σε 

επαγγελματική σχολή, σε ένα μάθημα.  

Με αυτό το σύστημα οι νέοι μπορούν να μάθουν ένα από τα 

πολλά επαγγέλματα μαθητείας (Ausbildungsberufe), όπως π.χ. 

βοηθός γιατρού, διανομέας οπτικών ή κατασκευαστής 

φούρνων. Οι ακριβείς δεξιότητες και η θεωρία που διδάσκονται 

ρυθμίζονται αυστηρά και ορίζονται από τα εθνικά πρότυπα: 

Ένας Industriekaufmann (Βιομηχανικός Διευθυντής) αποκτά 

πάντα τα ίδια προσόντα και λαμβάνει τα ίδια μαθήματα στο 

σχεδιασμό της παραγωγής, τη λογιστική και τον έλεγχο, την 

εμπορία, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τους 

εμπορικούς νόμους, κ.λπ. Ειδικά στη νότια Γερμανία το μοντέλο 

αυτό χρησιμοποιείται επίσης για ένα άλλο, ειδικό κολεγιακό 

σύστημα που ονομάζεται Duale Hochschule. 

 

Κεφάλαιο Μαθητεία   

Ως μέρος του συστήματος διπλής εκπαίδευσης οι μαθητές 

εκπαιδεύονται σε μια εταιρεία για τρεις έως πέντε ημέρες την 

εβδομάδα. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι οι 

μαθητές αποκτούν επαρκή και ποιοτική κατάρτιση, όπως 

προβλέπεται από τις προδιαγραφές κατάρτισης για κάθε 

επαγγελματικό κλάδο. 

Στη Γερμανία αυτού του είδους η πρακτική άσκηση μπορεί να 

συμπληρωθεί με πιο πρακτικά μαθήματα στα εργαστήρια που 
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διευθύνονται από τις συντεχνίες και το εμπορικό επιμελητήριο, 

προκειμένου να αντισταθμιστεί η προκατάληψη που προκαλείται 

από την κατάρτιση σε μία μόνο εταιρεία. Αυτά τα επιπλέον 

μαθήματα γίνονται συνήθως τρεις ή τέσσερις εβδομάδες το 

χρόνο. Η μαθητεία στην επαγγελματική σχολή διαρκεί περίπου 

60 ημέρες το χρόνο, κατανεμημένες σε διαστήματα μιας ή δύο 

εβδομάδων ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του 

έτους. 

Κεφάλαιο Σχολή 

Το άλλο μέρος του συστήματος διπλής εκπαίδευσης 

περιλαμβάνει μαθήματα σε σχολή κατάρτισης (Berufsschule). 

Την  ευθύνη γι’ αυτό το κομμάτι έχουν οι σχολικές αρχές σε 

κάθε γερμανικό κρατίδιο ή ελβετικό καντόνι. Διδάσκονται εξίσου 

γενικά μαθήματα (όπως για παράδειγμα γερμανικά, πολιτική, 

οικονομία, θρησκευτικά ή ακόμα και αθλητισμός) και θεωρητικά 

μαθήματα επαγγελματικής εξειδίκευσης. 

Τα μαθήματα μπορούν να διδαχθούν με μειωμένο ωράριο (μία ή 

δύο ημέρες την εβδομάδα) ή στο διάστημα αρκετών 

εβδομάδων. Το τελευταίο προτιμάται για επαγγέλματα στα 

οποία μαθητεύει μικρός αριθμός φοιτητών, που οι σπουδαστές 

μπορεί να χρειαστεί να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να 

φτάσουν στο πλησιέστερο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης 

όπου διδάσκεται το αντικείμενό τους. 

Πλεονεκτήματα της Διπλής Εκπαίδευσης 

Ο μαθητής είναι υπάλληλος της εταιρείας από την αρχή και 

αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με τις ικανότητές του καθώς 
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εξελίσσεται. Εάν μια εταιρεία είναι πρόθυμη να κάνει ένα 

επαγγελματικό συμβόλαιο με το φοιτητή μετά το πέρας της 

υποχρεωτικής του φοίτησης, ουσιαστικά παίρνει έναν 

εργαζόμενο ο οποίος γνωρίζει τη ροή εργασίας της εταιρείας. Ο 

μαθητής μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τη γνώση που 

λαμβάνει για τις περισσότερο ή λιγότερο εξειδικευμένες 

δεξιότητες από τους πιο έμπειρους συναδέλφους. Ο μαθητής 

αναπτύσσεται υπό πραγματικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, μπορεί 

να δει αν είναι σε θέση ή θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά αρκετά 

νωρίς και όχι μετά από εξετάσεις. Επιπλέον, ο μαθητής κερδίζει 

χρήματα από την αρχή. 

 
Ελλάδα: Κ.Ε.Κ Δάφνη, Πάτρα 
 
Το διάγραμμα του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος 
3 

Βλέπε το διάγραμμα στο Παράρτημα 1.4. 

Βασική Εκπαίδευση (Υποχρεωτική) 
 
Στην Ελλάδα η βασική εκπαίδευση, που είναι 
υποχρεωτική, αποτελείται από την πρωτοβάθμια και την 
κατώτερη δευτεροβάθμια και διαρκεί δέκα χρόνια (5-15 ετών). 
  

                                                             

3  Πηγή: Υπουργείο Παιδείας  

http://archive.minedu.gov.gr/en_ec_page1531.htm                 
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 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα 
νηπιαγωγεία και πρωτοβάθμια σχολεία (Δημοτικό – 
επίπεδο Isced 1) ενώ  
 

 Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρεται σε δύο 
κύκλους, ο πρώτος από τους οποίους είναι 
υποχρεωτικός (Γυμνάσιο – επίπεδο Isced 2). 
Στοχεύει στη σφαιρική, αρμονική και ισορροπημένη 
ανάπτυξη της διανοητικής, φυσικής και εσωτερικής 
δύναμης των μαθητών με τέτοιο τρόπο που τους 
καθιστά ικανούς να αναπτύξουν ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν με δημιουργικό τρόπο. 
(Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος 167/t.A'/30-9-
1985 Νόμος 1566/85 «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».) 

 
Μεταυποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 
Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 1997, αποτελείται από 
σχολεία δύο ειδών:  
 

 Ενιαία Λύκεια Η διάρκεια των σπουδών σε αυτά είναι 
τρία χρόνια. 
 

 Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), είναι ένα νέο είδος 
σχολείου που έχει αντικαταστήσει τα Τεχνικά 
Επαγγελματικά Σχολεία (TEE)4. Στοχεύουν στο να 

                                                             

4
  ΝΟΜΟΣ 3475/2006 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
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συνδυάσουν τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 
εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση και την 
γρηγορότερη μετάβαση των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας. Ιδρύθηκαν με το νόμο 3475/2006. 

 
 Επαγγελματικά Σχολεία (ΕΠΑΣ), στα οποία μπορούν 

να φοιτήσουν απόφοιτοι της πρώτης τάξης του Ενιαίου 
Λυκείου ή ΕΠΑΛ. Προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση 
σε μια ποικιλία ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν σε ΕΠΑΛ. 
Ο ίδιος νόμος ελέγχει τη μαθητεία και στα ΕΠΑΣ.  

 

 ΕΠΑΣ (ΕΠΑΣ μαθητείας), που ιδρύθηκαν το 1952. 
 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
 
Στην Ελλάδα η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι συνώνυμη της 
Ανώτερης/Ανώτατης εκπαίδευσης. Η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αποτελείται από δύο κυρίαρχα ρεύματα: 

 Το ένα αποτελείται από τα Πανεπιστήμια, 
Πολυτεχνεία και Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών 
και τα 

 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). 
Ιδρύματα και σχολές που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, 
δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση της επιστήμης, 
τεχνολογίας και τέχνης, την παραγωγή καινούργιας γνώσης 
μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα και στην υψηλής ποιότητας 
κατάρτιση όσων δουλεύουν σε τομείς της επιστήμης, 
τεχνολογίας και τεχνών. Ιδρύματα και σχολές που ανήκουν στη 

                                                                                                                                   

αντικατέστησε τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτικά Σχολεία (TEE), 
δύο χρόνων (επίπεδο α) ή τριών χρόνων (επίπεδο β)  
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δεύτερη κατηγορία δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών, 
ως συνδέσμους μεταξύ γνώσης και εφαρμογής με το να 
αναπτύσσουν την εφαρμοσμένη διάσταση της επιστήμης και 
της τέχνης σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς και στη 
μεταφορά, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και 
μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στον τομέα των εφαρμογών. 
 
(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 114/ τεύχος A/ 11 – 06 – 2001 
Νόμος2916 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και 
ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής) 
 
Μεταδευτεροβάθμια - Μη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 
Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK): μπορούν να 
είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, δεν είναι ενταγμένα και δεν 
αποτελούν μέρος του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης. 
Στοχεύουν στην παροχή οποιουδήποτε είδους επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, αρχική ή συμπληρωματική, καθώς επίσης στο να 
διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευόμενοι με αντίστοιχα προσόντα θα 
λαμβάνουν επιστημονική, τεχνική και πρακτική γνώση ώστε να 
διευκολύνουν την επαγγελματική τους ενσωμάτωση και να 
διασφαλίσουν την προσαρμογή τους στις συνεχείς αλλαγές της 
παραγωγής. 
(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 18 / Τεύχος A/ 14-02-1992 
Νόμος 2009, ‘Εθνικό Σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις) 
 
 
 
 
Δια Βίου Κατάρτιση 
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Η δια βίου κατάρτιση ορίζεται ως το σύστημα που στοχεύει στη 
συνεχή κατάρτιση των ανθρώπων: 
 

 Μέσω του πλαισίου IVET (ΙΕΚ), προσφέρει τη 
βασική επαγγελματική γνώση, δεξιότητες και επάρκεια 
της ειδικότητας ή ειδίκευσης έτσι ώστε να διευκολύνεται 
η ενσωμάτωση, επανένταξη, επαγγελματική 
κινητικότητα στην αγορά εργασίας και γενικότερη 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Μέσω του πλαισίου CVET (KEK), συμπληρώνει, 
εκσυγχρονίζει και/ή αναβαθμίζει τις γνώσεις και 
δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλα συστήματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μέσω 
εργασιακής εμπειρίας που στοχεύουν στην ενσωμάτωση 
και/ή στην επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
εξασφαλίζοντας επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. 

(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος 171 /A’ / 6 -7-2005 
Νόμος3369 «Συστηματοποίηση της δια βίου εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις») 
 
Τουρκία: Kadikoy M.E.M. 

Το διάγραμμα του Τουρκικού Συστήματος Εκπαίδευσης 

Βλέπε το διάγραμμα στο Παράρτημα 1.5. 

http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_

2012_2013.pdf 

Η δομή του Τουρκικού Συστήματος Εκπαίδευσης 
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Το Εθνικό Σύστημα Παιδείας, όπως αυτό καθορίζεται από την 
Εθνική Βασική Εκπαιδευτική Πράξη No. 1739, αποτελείται από 
δύο κύρια μέρη, την «τυπική εκπαίδευση» και τη «μη τυπική 
εκπαίδευση». 
 
 
Τυπική Εκπαίδευση 
 
Τυπική εκπαίδευση είναι η τακτική εκπαίδευση που 
πραγματοποιείται μέσω ενός σχολείου για άτομα συγκεκριμένης 
ηλικίας και ίδιου επιπέδου, με προγράμματα αντίστοιχα του 
σκοπού. Η τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει νηπιαγωγεία, 
δημοτικά/πρωτοβάθμια σχολεία, σχολεία κατώτερης 
δευτεροβάθμιας, σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας και 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς ανώτερης εκπαίδευσης. 
 
Προσχολική Εκπαίδευση 
 
Η προσχολική εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκπαίδευση των 
παιδιών της ηλικιακής ομάδας 3 έως 5 ετών που δεν έχουν 
φτάσει στην ηλικία για την υποχρεωτική πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και είναι προαιρετική. Οι οργανισμοί προσχολικής 
εκπαίδευσης μπορούν να υφίστανται ως ανεξάρτητοι παιδικοί 
σταθμοί ή, όπου είναι απαραίτητο, ως βρεφονηπιακοί σταθμοί 
που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις κάποιων δημοτικών 
σχολείων ή ως τάξεις «πρακτικής» σε συνεργασία με συναφείς 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Ο στόχος της προσχολικής 
εκπαίδευσης είναι να διασφαλίσει ότι τα παιδιά αναπτύσσονται 
σωματικά, πνευματικά και συναισθηματικά και αποκτούν σωστές 
συνήθειες, ότι είναι γενικότερα προετοιμασμένα για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ότι ένα κοινό περιβάλλον ανατροφής 
παρέχεται σε παιδιά με υποβαθμισμένο υπόβαθρο και ότι 
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μπορούν να μιλήσουν την Τουρκική γλώσσα σωστά. Τα 
προσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι είτε ανεξάρτητοι 
παιδικοί σταθμοί είτε βρεφονηπιακοί σταθμοί ή ανήκουν σε 
διάφορους τυπικούς ή μη τυπικούς οργανισμούς που έχουν 
κατάλληλες υποδομές. 
 
Πρωτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
 
Η υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφορά παιδιά ηλικίας 
από 6 έως 13 ετών. Η ένταξη σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία 
ξεκινάει στο τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου με το παιδί να έχει 
ολοκληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του και ολοκληρώνει το 
κύκλο της με το τέλος του ακαδημαϊκού έτους όταν το παιδί 
έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του και έχει μπει στο 
14ο. 
 
Ο στόχος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι να διασφαλίσει 
ότι κάθε παιδί που μεγαλώνει στην Τουρκία έχει αποκτήσει τις 
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά και συνήθειες 
ώστε να γίνει ένας καλός πολίτης και ανατρέφεται σύμφωνα με 
τις εθνικές αξίες, καθώς επίσης και ότι είναι προετοιμασμένο για 
τη ζωή και τα επόμενα στάδια εκπαίδευσης σύμφωνα με τα 
ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις ικανότητες του καθενός. 
 
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από δύο κύκλους 
τεσσάρων χρόνων, με τον πρώτο να είναι αντίστοιχος του 
δημοτικού και ο δεύτερος τετραετής κύκλος αντίστοιχος του 
γυμνασίου, με τη δυνατότητα σε κάποια σχολεία να υπάρχουν 
εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά που θέλουν να γίνουν 
ιμάμηδες και ιερείς. Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι 
μαθητές με την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσής 
τους σχετίζονται τις ικανότητες του μαθητή, την πρόοδό του 
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και τις επιλογές ως προς τον δεύτερο κύκλο σπουδών της 
πρωτοβάθμιας (επιλογή μαθημάτων, κατεύθυνση για σπουδές 
ιμάμη κ.λπ.). 
 
 
Ανοιχτή Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 
Αυτός ο θεσμός δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της 
«γυμνασιακής» εκπαίδευσης σε πολίτες που έχουν ολοκληρώσει 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (πρώτος κύκλος πρωτοβάθμιας) 
αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν 
τον δεύτερο κύκλο που αντιστοιχεί στην κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξ αποστάσεως μαθήματα. Δεν 
γίνονται διαχωρισμοί και δεν υπάρχουν δάσκαλοι σύμφωνα με 
το σύστημα. 
 
Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει όλους τους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, γενικά τους οργανισμούς 
επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης με τουλάχιστον 
τέσσερα χρόνια υποχρεωτική τυπικής ή μη τυπικής 
εκπαίδευσης, που βασίζονται στην πρωτοβάθμια και κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι στόχοι της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς και βασικές 
αρχές της Εθνικής Εκπαίδευσης, είναι οι εξής: 
 
 

1. Να παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να 
έχουν συνείδηση και δύναμη να αναγνωρίζουν τα προβλήματα, 
δεδομένης της κουλτούρας τους, σε ένα μίνιμουμ κοινό, γενικό 
επίπεδο και να ψάχνουν να βρουν τρόπους επίλυσής τους, 
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καθώς και να έχουν συναίσθηση ότι προσφέρουν στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και ισχύ. 

 
 
2. Να προετοιμάσει τους μαθητές για την ανώτερη 

εκπαίδευση ή γενικά για τη ζωή τους και την επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, τα 
ταλέντα και τις ικανότητές τους, μέσω διαφόρων 
προγραμμάτων και σχολείων. Όταν αυτή η αποστολή έχει 
ολοκληρωθεί, γίνεται προσπάθεια εξισορρόπησης των 
προσδοκιών των μαθητών με τις ικανότητές τους και τις 
ανάγκες της κοινωνίας. 

Γενικότερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Είναι μια τετραετής υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία που 
προετοιμάζει τους μαθητές τόσο για την ανώτερη εκπαίδευση 
όσο και για το μέλλον σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις 
προσδοκίες και τις ικανότητές τους, αφού τους έχει εφοδιάσει 
με γνώσεις για τον κόσμο, διαμέσου της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
 
Επαγγελματική και Τεχνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 
Είναι μια τετραετής υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία που 
προετοιμάζει τους μαθητές τόσο για την ανώτερη εκπαίδευση 
και το μέλλον όσο και για την εύρεση εργασίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις 
προσδοκίες και τις ικανότητές τους, αφού τους έχει εφοδιάσει 
με γνώσεις για τον κόσμο, διαμέσου της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
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Ανοιχτή Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκειο 
 
Προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές που δεν 
μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς τυπικής εκπαίδευσης με φυσική παρουσία, οι 
οποίοι έχουν ολοκληρώσει τα στάδια της τυπικής εκπαίδευσης 
όσον αφορά την ηλικία, και θέλουν να συμμετέχουν σε ένα 
ανοιχτό σχολείο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 
ταυτόχρονα φοιτούν σε κανονικό σχολείο ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτού του είδους η εκπαίδευση 
έχει σύστημα επιτυχίας ή αποτυχίας και προσφέρει και σύστημα 
μονάδων. Δεν υπάρχουν τάξεις και δάσκαλοι, καθώς αυτού του 
είδους το σύστημα δεν τους χρειάζεται. 
 
 
Ανώτερη Εκπαίδευση 
 
Η ανώτερη εκπαίδευση περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς που βασίζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
και οι οποίοι παρέχουν τουλάχιστον διετή προγράμματα 
ανώτερης εκπαίδευσης.  
 
Οι στόχοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους 
γενικούς σκοπούς και βασικές αρχές της Εθνικής Εκπαίδευσης, 
είναι οι εξής: 
 

1. Να εκπαιδευτούν οι μαθητές σύμφωνα με τις πολιτικές 
της χώρας για την επιστήμη και την ανάγκη για εργασία σε 
υψηλά και άλλα επίπεδα της κοινωνίας, σύμφωνα με τα 
ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις ικανότητές τους. 
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2. Παροχή επιστημονικής εκπαίδευσης σε διάφορα 
επίπεδα. 

 
3. Να γίνεται έρευνα για περαιτέρω ανάπτυξη της 

επιστήμης ώστε να βρεθούν λύσεις σε επιστημονικά, τεχνικά και 
πολιτιστικά προβλήματα που κυρίως αφορούν τη χώρα. 

 
4. Να διοχετεύονται στην κοινωνία τα 

αποτελέσματα έρευνας επικεντρωμένης στα προβλήματα της 
χώρας, παρακολουθώντας την πρόοδό της σε συνεργασία με 
την κυβέρνηση και οργανισμούς που εκφράζουν την άποψή 
τους για την έρευνα που η Κυβέρνηση ζητάει. 

 
5. Δημοσίευση όλων όσων δείχνουν τα 

αποτελέσματα των ερευνών και βοηθούν την επιστήμη και την 
τεχνολογία να αναπτυχθούν. 

 
6. Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών όπως η διάδοση 

των δεδομένων που μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο της 
Τουρκικής κοινωνίας και μπορούν να διαφωτίσουν το κοινό 
όσον αφορά το γραπτό και προφορικό λόγο. 
 
Οργανισμοί ανώτερης εκπαίδευσης θεωρούνται: 
 

 Πανεπιστήμια 

 Επιστημονικοί κλάδοι/Σχολές 
 Ιδρύματα 
 Κολλέγια 
 Κονσερβατόρια/Ωδεία 
 Επαγγελματικά Κολλέγια 
 Κέντρα έρευνας και εφαρμογής 
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Μη Τυπική Εκπαίδευση 
 
Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους και τις βασικές αρχές της 
Εθνικής Εκπαίδευσης, οι στόχοι της μη τυπικής εκπαίδευσης –η 
οποία καλύπτει τις ανάγκες μάθησης πολιτών που δεν έχουν 
φοιτήσει σε κάποιον οργανισμό τυπικής εκπαίδευσης ή έχουν 
συμπληρώσει τις σπουδές τους μέχρι ένα σημείο ή 
εγκατέλειψαν το σχολείο– και η οποία μπορεί να γίνεται 
παράλληλα με την τυπική εκπαίδευση ή να διατηρεί την 
ανεξαρτησία της, είναι οι εξής: 
 

 Να διδάξει στους πολίτες να διαβάζουν και να γράφουν 
και να τους προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης των 
σπουδών τους ώστε να καλύψουν την ελλιπή τους 
εκπαίδευση. 

 Να τους παρέχει την ευκαιρία να λάβουν εκπαίδευση που 
θα τους βοηθήσει στο να προσαρμοστούν στην 
επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη. 

 Να τους παρέχει εκείνη την εκπαίδευση που εξυπηρετεί 
στην προστασία, προώθηση και αφομοίωση των αξιών 
της εθνικής τους κουλτούρας. 

 Να διασφαλίσει ότι υπάρχει κατανόηση και συνήθειες 
που βοηθούν στο να ζουν όλοι μαζί, όπως αλληλεγγύη, 
αμοιβαία βοήθεια, συνεργασία και οργάνωση, και ότι οι 
παραπάνω αξίες αποκτούνται και αφομοιώνονται. 

 Να παρέχει ευκαιρίες στους πολίτες που παίρνουν μέρος 
στη μη τυπική εκπαίδευση να αποκτήσουν μια δουλειά 
σύμφωνα με την εργασιακή πολιτική και την οικονομική 
ανάπτυξη. 

 Να προωθήσει έναν υγιή τρόπο ζωής και υγιείς 
διατροφικές συνήθειες. 



 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών. 
Υποθέσεων  και Ενσωμάτωσης 
Ειδικό Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010” 

- 38 - 

 Να παρέχει σε διάφορους επαγγελματίες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και δεξιότητες ώστε να εξελιχθούν 
περαιτέρω. 

 Να καλλιεργήσει τη συνήθεια να περνούν οι πολίτες τον 
ελεύθερο χρόνο τους παραγωγικά.  
 

II) Οι μαθητές, που βρίσκονται στο κατώφλι της 

αγοράς εργασίας έχουν στήριξη από τους 

υπεύθυνους των σχολείων/ιδρυμάτων τους σχετικά 

με τις επιλογές τους για το μέλλον, την αγορά 

εργασίας και γενικότερα εργασιακά ζητήματα 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 VET “La Blanca Paloma”: Ναι 

 Πανεπιστήμιο Γρανάδα (Νομική Σχολή): Ναι, 
υπάρχει ένα γραφείο εργασίας για ζητήματα 
προσφοράς/ζήτησης εργασίας.  

 Λύκειο “Agustinos Recoletos”: Ναι 
 VET “Santa Fe”: Και βέβαια ναι. Επίσης διατηρούμε 

στενή σχέση με εταιρίες/επιχειρήσεις που ασχολούνται 
με προγράμματα για την απασχόληση με εργασιακή 
εμπειρία και συναντήσεις. 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

 Πανεπιστήμιο “Università degli Studi di Udine”: 
Ναι 

 Λύκειο “Liceo Scientifico Pio Paschini”: Ναι 
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 Οικονομικό και Τεχνικό Λύκειο “Istituto 
Commerciale Linussio e Istituto Tecnico 
Industriale Solari”:Ναι 

 CPT “Gianfrancesco da Tolmezzo”: Όχι 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Ναι σε όλα 

ΕΛΛΑΔΑ 

 
 Περιφερειακό Εργαστήριο, υπεύθυνο για τη 

μαθητεία και την πρακτική μάθηση όλων όσων 
πηγαίνουν σε επαγγελματικά λύκεια 
(Επαγγελματικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ πρώην ΤΕΕ): 
Όχι 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ  

Ναι σε όλα 
 
 
III) Ποιός είναι υπεύθυνος της συμβουλευτικής 

 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ  
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VET “La Blanca Paloma”: Έχουμε ένα γραφείο 
προσανατολισμού με επικεφαλής έναν ψυχολόγο. Παρόλα αυτά, 
ακόμα και ο καθηγητής, ο υπεύθυνος πρακτικής (F.C.T.), ο 
υπεύθυνος του κέντρου και ο υπεύθυνος εργασίας (που 
εξαρτάται από την εταιρία που έχει τον μαθητευόμενο) είναι 
υπεύθυνοι για τον προσανατολισμό. 
 
Πανεπιστήμιο της Γρανάδα (Νομική Σχολή): υπάρχει ειδικό 
γραφείο προσανατολισμού στο πανεπιστήμιο με πιστοποιημένο 
προσωπικό. 
  
Λύκειο “Agustinos Recoletos”: Υπάρχει ένα γραφείο 
προσανατολισμού και επαγγελματίες ειδικοί σε θέματα 
καθοδήγησης στο δημαρχείο της πόλης. 
 
VET “Santa Fe”: Υπάρχουν πολλές επιλογές σχετικά με 
υπηρεσίες συμβουλευτικής. Το ινστιτούτο μας έχει γραφείο 
προσανατολισμού με ειδικό σύμβουλο καθοδήγησης. Ο 
διευθυντής είναι επίσης υπεύθυνος για τον προσανατολισμό των 
μαθητών, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με την αγορά 
εργασίας. Επιπλέον, στο κέντρο υπάρχει ειδικό επαγγελματικό 
τμήμα με προσωπικό που αποτελείται από συμβούλους 
εργασίας. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Πανεπιστήμιο: Υπάρχει ειδικό γραφείο προσανατολισμού που 
ονομάζεται «Υπηρεσία Ευρέσεως Εργασίας». Βοηθάει τους 
φοιτητές να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες απορρόφησης στην 
αγορά εργασίας. 
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Λύκειο: Υπάρχει μία ομάδα «συμβούλων-καθηγητών» ειδικά 
για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου. Ο 
διευθυντής είναι επίσης υπεύθυνος για την πρόοδο των 
μαθητών, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με την αγορά 
εργασίας και συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με την 
Ακαδημία (οργανισμός ανώτερης εκπαίδευσης). 

Οικονομικά και Τεχνολογικά Λύκεια: Υπάρχει μία ομάδα 
«συμβούλων-καθηγητών» κυρίως για τους τελειόφοιτους 
μαθητές. Από το 2010 τα οικονομικά και τεχνολογικά λύκεια 
δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συνδυάσουν σχολείο 
και εργασία για κάποιους μήνες. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

Καθηγητές Κοινωνικών Σπουδών Κοινωνιολογία / Πολιτική/ 

Κοινωνικές Επιστήμες  

Πανεπιστήμιο http://www.zsb.uni-hannover.de/ 

Zentrale Studienberatung = Κέντρο Συμβουλευτικής 

Μαθητών/Φοιτητών 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Στα γυμνάσια υπάρχει μάθημα επαγγελματικού 
προσανατολισμού που αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού 
προγράμματος του σχολείου και γίνεται τόσο σε θεωρητικό όσο 
και πρακτικό επίπεδο με: 

 επισκέψεις σε διάφορους χώρους εργασίας 
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 την υλοποίηση των προγραμμάτων καθοδήγησης και 

 οργανώνοντας συγκεκριμένα σεμινάρια 
επαγγελματικής καθοδήγησης στο σχολείο 

 
Στη μεταυποχρεωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
Ενιαία και Τεχνικά Λύκεια: Κανονικά, οι καθηγητές μπορούν 
να παρέχουν πληροφορίες μέχρι ενός σημείου. Για πιο 
συγκεκριμένες ερωτήσεις και απορίες προτείνεται –τόσο στους 
μαθητές όσο και στους γονείς– να απευθυνθούν στα ΚΕΣΥΠ 
(Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) που 
λειτουργούν υπό την αιγίδα των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ΚΕΣΥΠ προσφέρουν 
καθοδήγηση σε εξατομικευμένη βάση για όλους τους μαθητές 
της περιφέρειας στην οποία υπάγονται.  
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους διευθυντές των σχολείων 

να οργανώνουν, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥΠ ή διάφορες 

ακαδημαϊκές δομές [π.χ. το γραφείο συμβουλευτικής του 

πανεπιστημίου Πατρών – CAIS], ημέρες πληροφόρησης σχετικά 

με: 

 Προσανατολισμό Σπουδών  

 Ευκαιρίες εργασίας  

 Περιγραφή των επαγγελμάτων  

 Συνδιασκέψεις με διάφορες πανεπιστημιακές σχολές 

εάν αυτό είναι δυνατόν  

 Επισκέψεις σε χώρους εργασίας  

 
Στο πλαίσιο των (VET) IEK μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο διευθυντής και όλο το 
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διδακτικό προσωπικό είναι ενημερωμένοι σχετικά με τον κάθε 
εκπαιδευόμενο. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι 
στηρίζονται από όλο το διδακτικό προσωπικό σχετικά με τις 
μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους, τόσο από τη 
Διεύθυνση όσο και από τη Γραμματεία όπου η πλειοψηφία του 
προσωπικού είναι σύμβουλοι εργασίας και είναι αφιερωμένοι σε 
αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι εκπαιδευτές 
προέρχονται από την αγορά εργασίας οπότε είναι ενημερωμένοι 
σχετικά με τις τάσεις. 
 
Στο πλαίσιο των CVET, κάθε KEK που είναι 

πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (ο εθνικός οργανισμός 

πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού 

προσανατολισμού) είναι υποχρεωμένο να παρέχει στρατηγικές 

και υπηρεσίες ως Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε όλους τους 

δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένης της Συμβουλευτικής. Οι 

υπεύθυνοι πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον 

ΕΟΠΠΕΠ καθώς είναι οι κύριοι υπεύθυνοι και μπορούν να είναι 

είτε ο διευθυντής είτε ο διευθυντής κατάρτισης ή οποιοδήποτε 

άτομο με συγκεκριμένες σπουδές σχετικά με τους οργανισμούς 

CVET. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένοι οι οργανισμοί να 

προσφέρουν μαθήματα 15 ωρών αφιερωμένα στον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό και συμβουλές για αναζήτηση 

εργασίας. Τα ΚΕΚ είναι οργανωμένα σε δίκτυα για 

επαγγελματικές ευκαιρίες, π.χ. skywalker, EURES, κ.λπ., και 

αναπτύσσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις οποίες όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι (νυν ή παλιότεροι) μπορούν να εγγραφούν ως 

μέλη και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες 

εργασίας ή τάσεις στην αγορά εργασίας. 
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ΤΟΥΡΚΙΑ  

Στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

κάθε σχολείο έχει τουλάχιστον έναν/μια σύμβουλο 

προσανατολισμού που είναι υπεύθυνος/η να καθοδηγεί τους 

μαθητές της 9ης τάξης σχετικά με τον επιστημονικό κλάδο που 

θέλουν να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του σχολείου 

(λύκειο), καθώς επίσης και για τους μαθητές της τελευταίας 

τάξης του λυκείου σχετικά με τις επιλογές τους ως προς το 

πανεπιστήμιο ή την αγορά εργασίας. 

Στα επαγγελματικά σχολεία της ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε μαθητής/τρια έχει έναν 

δάσκαλο-καθοδηγητή που έχει ευθύνη να ακολουθεί τον/την 

μαθήτρια κατά τη διάρκεια της μαθητείας του/της πηγαίνοντας 

στον χώρο εργασίας του/της και δίνοντας πληροφορίες σχετικά 

με την πρόοδο τους. 

 

 

IV) Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχονται 

είναι προαιρετικές (γίνονται εθελοντικά) ή 

υποχρεωτικές (σύμφωνα με το νόμο) 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

VET “La Blanca Paloma”: Οι ατομικές συνεδρίες 

προσανατολισμού είναι προαιρετικές και πραγματοποιούνται 
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μόνο για κάποιον που ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Οι ομαδικές 

συνεδρίες είναι υποχρεωτικές καθώς αποτελούν μέρος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

 

Πανεπιστήμιο της Γρανάδα (Νομική Σχολή): Η υπηρεσία 
συμβουλευτικής είναι προαιρετική και γίνεται εθελοντικά. 
Λύκειο “Agustinos Recoletos”: Κυρίως είναι προαιρετικό 
αλλά για συγκεκριμένα αντικείμενα σπουδών όπως στον 1ο/2ο 
χρόνο για την απόκτηση απολυτηρίου λυκείου και τον 4ο χρόνο 
της CSE (Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), η 
συμβουλευτική είναι κανονικά μέρος των 
εκπαιδευτικών/προσανατολιστικών δράσεων. 
VET “Santa Fe”: Θεωρώντας αυτή την υπηρεσία ως 
εθελοντική, η συμβουλευτική είναι γενικά μέρος όλων των 
μαθημάτων, καθώς είναι διαθεματικό αντικείμενο και 
διδάσκεται/πραγματοποιείται μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, 
όπως πρότζεκτς, ημέρες προσανατολισμού, εργαστήρια, 
ξενάγηση σε επαγγελματικούς χώρους κ.λπ. 

ΙΤΑΛΙΑ  

Πανεπιστήμιο: Η συμβουλευτική γίνεται εθελοντικά 

Λύκειο: Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής απευθύνονται σε όλους 

τους μαθητές και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των 
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εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η υποχρεωτική συμβουλευτική 

αφορά κυρίως το Πανεπιστήμιο5. 

Οικονομικά και Τεχνολογικά Λύκεια: Προσφέρουν 

οργανωμένη καθοδήγηση όσων αφορά το πανεπιστήμιο αλλά 

καθόλου σχετικά με τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

Στα τρία στάδια εκπαίδευσης πριν την τριτοβάθμια ή ανώτερη 

εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, ενώ είναι προαιρετική στο 

πανεπιστήμιο  

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ενιαίο Λύκειο) 

Προαιρετική / Εθελοντική, κυρίως όταν αυτές οι δραστηριότητες 

συνδέονται με συγκεκριμένες πανεπιστημιακές έρευνες και 

πρωτοβουλίες, π.χ. κοινές δραστηριότητες μεταξύ του κέντρου 

συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με λύκεια για 

αλληλεπίδραση των νέων ερευνητών με ειδικούς της αγοράς 

εργασίας και τον εκπαιδευτικό/σχολικό κόσμο, καθηγητές, 

μαθητές-υποψήφιους φοιτητές/σπουδαστές.  

Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια) 

Αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής ύλης και υπεύθυνοι είναι 

                                                             

5
  Καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν από Λύκεια: τα σχολεία 

οργανώνουν ημερίδες παρέμβασης από ειδικούς σε κέντρα εργασίας και 
προσανατολισμού καθώς και συναντήσεις με επιχειρηματίες. 
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πιστοποιημένοι καθηγητές ως Επαγγελματίες Ειδικοί σε θέματα 

προσανατολισμού.  

Συμβουλευτική από εκπαιδευτές σε ΙΕΚ: είναι εθελοντική 

καθώς δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος νόμος ή κανονισμοί 

που να ρυθμίζουν τέτοιου είδους διαδικασίες, τόσο τη 

συμβουλευτική ως καθήκον όσο και την ύπαρξη ενός 

υπεύθυνου προσώπου με αναγνωρισμένα προσόντα, αλλά 

επίσης και το χρόνο που πρέπει να αφιερωθεί σε τέτοιου είδους 

ενέργειες.  

Σχετικά με τα KEK, σύμφωνα με τους κανονισμούς για 

πιστοποιημένα KEK, η συμβουλευτική είναι κανονικά μέρος των 

μαθημάτων. Πέρα από αυτό, κάθε οργανισμός από μόνος του 

δημιουργεί τη δική του στρατηγική (π.χ. Μέρες Πληροφόρησης 

ή συμβουλές σχετικά με την εύρεση εργασίας ή συγγραφή 

βιογραφικών σημειωμάτων). Κάθε ΚΕΚ αξιολογείται από τον 

ΕΟΠΠΕΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις παροχές 

του.  

ΤΟΥΡΚΙΑ  

Στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ο καθηγητής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού οργανώνει 

ώρες προσανατολισμού για τους μαθητές ώστε να υποβάλει 

ερωτηματολόγια, να παρουσιάσει ευκαιρίες για το μέλλον και να 

απαντήσει στα ερωτήματα των μαθητών. Αυτό γίνεται, πολύ 

συχνά, υποχρεωτικά. Οι μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα 

να επισκεφθούν τον σύμβουλο προσανατολισμού στο γραφείο 

του για να απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις τους ανάλογα με το 

διαθέσιμο χρόνο του συμβούλου.  
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Στα επαγγελματικά σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης παρόλο που ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί όπως και 

στα γενικά σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

μαθητές καθοδηγούνται και δέχονται συνέχεια επισκέψεις από 

τους υπεύθυνους προσανατολισμού υποχρεωτικά κατά τη 

διάρκεια της μαθητείας/πρακτικής τους, σε τακτά χρονικά, 

διαστήματα. 

V) Πόσος χρόνος (ώρα ανά χρόνο/ ανά άτομο) 

αφιερώνεται σε κάθε υποψήφιο 

 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

VET “La Blanca Paloma”: Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε 

ακριβώς. Τουλάχιστον, όσον αφορά τις ομαδικές συνεδρίες 

προσανατολισμού, αφιερώνουμε 100 ώρες κατά τη διάρκεια του 

διαστήματος εκπαίδευσης. 

Πανεπιστήμιο της Γρανάδα (Νομική Σχολή): Δεν υπάρχουν 
σχετικές αναφορές καθώς αυτές οι υπηρεσίες εφαρμόστηκαν 
πρόσφατα. 
 
Λύκειο “Agustinos Recoletos”: Υπάρχει υποχρεωτική 
διάρκεια για τα εξής συγκεκριμένα μαθήματα/επίπεδα:  
 

 4ος χρόνος της CSE: 5 ώρες/χρόνο 
 1ος χρόνος Baccalaureate : 8 ώρες/χρόνο 
 2ος χρόνος Baccalaureate: 6 ώρες/χρόνο 
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VET “Santa Fe”: Γενικά είναι κάπου 5 ώρες. 

ΙΤΑΛΙΑ  

Πανεπιστήμιο: Είναι δύσκολος ο υπολογισμός. Εξαρτάται από 

τη ζήτηση.  

Λύκειο: Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχούν κάπου τριάντα ώρες 

τον χρόνο.  

Οικονομικά και Τεχνολογικά Λύκεια: Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε υποψήφιο. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Εκτός του πανεπιστημίου τα υπόλοιπα τρία είδη σχολείου 

προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής ως μάθημα για όλη την 

τάξη. Αν οι μαθητές επιθυμούν προσωπική καθοδήγηση έχουν 

τη δυνατότητα να κλείσουν συνάντηση με κάποιον καθηγητή 

ειδικό σε τέτοια θέματα. Στο πανεπιστήμιο η συμβουλευτική 

είναι προσωπική υπόθεση και οι φοιτητές κλείνουν προσωπικές 

συναντήσεις.  

ΕΛΛΑΔΑ 

Στα ενιαία λύκεια δεν υπάρχει συγκεκριμένη επίσημη 

αναφορά. Εξαρτάται από τη ζήτηση.  

 

Στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

[Γυμνάσιο]: 3 ώρες/βδομάδα  

Στα δημόσια ΙΕΚ γενικά δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός ή 

υποχρέωση σχετικά με το χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε 
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άτομο ξεχωριστά. Εξαρτάται από το πόσο συχνά ενδιαφέρεται 

κάποιος εκπαιδευόμενος και από το αν θέλει να πληροφορηθεί 

για κάτι σε προσωπικό επίπεδο.  

Στα ΚΕΚ υπάρχει η υποχρέωση για κάθε μάθημα κατά μέσο 

όρο 15 ώρες/100-150 ώρες να αφιερώνονται στις στρατηγικές 

της αγοράς εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό και το 

φάσμα των επαγγελματικών ευκαιριών. Οτιδήποτε επιπλέον 

εξαρτάται από τη ζήτηση, αν έχει ζητηθεί από κάποια άτομα. 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Σε κάθε είδος σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

κάθε τάξη πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον μία διδακτική 

ώρα (45 λεπτά) τη βδομάδα κοινής καθοδήγησης (κάθε 

εβδομάδα). Τον τελευταίο χρόνο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης τα θέματα είναι κυρίως η αγορά εργασίας, ανώτερη 

εκπαίδευση και μελλοντικές δράσεις. 

Παρά τα υποχρεωτικά αυτά κοινά μαθήματα, κάθε 

μαθητής/μαθήτρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει καθοδήγηση, 

κάτι το οποίο εξαρτάται από τη χρονική διαθεσιμότητα του 

τμήματος. 
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Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε καθηγητές 

μαθητών που βρίσκονται στο κατώφλι της αγοράς 

εργασίας (π.χ.: καθηγητές λυκείων, καθηγητές 

επαγγελματικών σχολείων ή δημοσίων κέντρων 

κατάρτισης, πανεπιστημιακούς καθηγητές κ.λπ.) 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Το ερωτηματολόγιο έχει απαντηθεί από 12 καθηγητές από την 
Ισπανία, από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα 
αποτελέσματα έχουν αναλυθεί και ερμηνευθεί και οι πιο κοινές 
απαντήσεις έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτή την αναφορά. 

 Χώρα: Ισπανία 

 Φύλο: 10 Άνδρες – 6 Γυναίκες 

 Είδος εκπαιδευτικού οργανισμού: 4 Πανεπιστήμιο, 8 

ΚΕΚ, 4 Λύκειο 

 Εύρος ηλικίας μαθητών: 4 (18/45), 8 (16/55), 4 

(12/18) 

 Αντικείμενο/α διδασκαλίας: 3 ιδιωτικό διεθνές 
δίκαιο, 1 ιδιωτικό δίκαιο, 1 επαγγελματικός 
προσανατολισμός και κατάρτιση στο γραφείο εργασίας, 
1 τεχνικές δεξιότητες για κομμωτές, 1 κοσμετολογία, 1 
κοινωνικό-πολιτιστική ψυχαγωγία, μαθήματα 
κατάρτισης, 1 ηλεκτρολογία, 1 βασικές δεξιότητες 
πληροφορικής, 1 αυτοματισμός και ηλεκτροτεχνικές 
εγκαταστάσεις, 1 επιχειρηματικός σχεδιασμός και 
λογιστική, 1 Ισπανική γλώσσα και λογοτεχνία 
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(κοινωνικό-γλωσσικός τομέας), 1 Γαλλική γλώσσα, 1 
μαθηματικά, 1 φυσικές επιστήμες και βιολογία 

 Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση: 1 (23), 3 (14), 
2 (12), 1 (15), 2 (7), 1 (20), 2 (3), 1 (9), 1 (23), 1 (8), 1 
(11) 

 Έχετε δικά σας παιδία ηλικίας 17-25: 1 Ναι, 15 Όχι 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Το ερωτηματολόγιο έχει απαντηθεί από 16 εκπαιδευτικούς από 
την Ιταλία, από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα 
αποτελέσματα έχουν αναλυθεί και ερμηνευθεί και οι πιο κοινές 
απαντήσεις έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτή την αναφορά. 

 Χώρα: Ιταλία 

 Φύλο: 8 Γυναίκες - 8 Άνδρες 

 Είδος εκπαιδευτικού οργανισμού: 4 CPT, 5 

τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, 2 οικονομικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, 3 λύκειο, 2 πανεπιστήμιο 

 Εύρος ηλικίας μαθητών: 5 (14-19), 6 (18-30), 1 (6-

12) 

 Αντικείμενο/α διδασκαλίας: 2 Ιταλική γλώσσα και 

λογοτεχνία, 2 Αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία, 2 

Οικονομία, 2 Μαθηματικά, 2 Ιστορία και Φιλοσοφία, 1 

Μηχανική, 1 Τεχνολογία, 1 Φυσική, 1 Φυσική Αγωγή, 1 

Χημεία, 1 Τεχνολογία της Πληροφορίας 
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 Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση: 30(x2), 23(x4), 

21, 20(x2), 16(x2), 15, 13, 9, 5. Μέσος όρος: 17 χρόνια 

 Έχετε δικά σας παιδία ηλικίας 17-25: 5 Ναι, 11 Όχι  

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Το ερωτηματολόγιο έχει απαντηθεί από 12 καθηγητές από τη 
Γερμανία, από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα 
αποτελέσματα έχουν αναλυθεί και ερμηνευθεί και οι πιο κοινές 
απαντήσεις έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτή την αναφορά. 

 Χώρα: Γερμανία  

 Φύλο: 5 Γυναίκες - 7 Άνδρες 

 Είδος εκπαιδευτικού οργανισμού: Realschule / 

Hauptschule / Berufsschule  

 Εύρος ηλικίας μαθητών: 16 

 Αντικείμενο/α διδασκαλίας: Κοινωνικές επιστήμες, 

Πολιτική, Κοινωνιολογικές επιστήμες  

 Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση: 3 περισσότερο 

από τρία χρόνια, 4 από τρία έως δέκα χρόνια, 5 λιγότερο 

από δέκα χρόνια  

 Έχετε δικά σας παιδία ηλικίας 17-25: 6 Ναι, 6 Όχι 

 

ΕΛΛΑΔΑ 
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Το ερωτηματολόγιο έχει απαντηθεί από 12 καθηγητές από την 
Ελλάδα, από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα 
αποτελέσματα έχουν αναλυθεί και ερμηνευθεί και οι πιο κοινές 
απαντήσεις έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτή την αναφορά. 

 Χώρα: Ελλάδα 

 Φύλο: 8 Γυναίκες – 4 Άνδρες 

 Είδος εκπαιδευτικού οργανισμού: 5 Λύκειο, 4 ΚΕΚ 

(μη τυπική εκπαίδευση), 1 δημοτικό σχολείο, 1 

τεχνολογικό ίδρυμα (τριτοβάθμια εκπαίδευση), 1 

πανεπιστήμιο. 

 Εύρος ηλικίας μαθητών: 5 (16-18) , 6 (18-25), 1 (6-

12) υποβαθμισμένες περιοχές, μαθητές Ρομά – 15 ετών, 

ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους σε αυτό το σημείο. 

 Αντικείμενο/α διδασκαλίας: 1 Αγγλικά, 1 

Μαθηματικά, 1 Δίκαιο, 1 Ελληνική γλώσσα, 2 Θέματα 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1 Συμβουλές για 

εύρεση εργασίας, 1 Μηχανική, 1 όλα τα μαθήματα 

(τελευταία τάξη δημοτικού σχολείου –υποχρεωτικό), 1 

Στατιστική, 2 ΤΠΕ, 1 Φιλοσοφία 

 Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση: 25(x2), 15(x5), 

23, 9, 12(x2), 20 (Μέσος όρος: 17 χρόνια) 

 Έχετε δικά σας παιδία ηλικίας 17-25: 7 Ναι, 5 Όχι  
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ΤΟΥΡΚΙΑ 

Το ερωτηματολόγιο έχει απαντηθεί από 12 καθηγητές από την 
Τουρκία, από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα 
αποτελέσματα έχουν αναλυθεί και ερμηνευθεί και οι πιο κοινές 
απαντήσεις έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτή την αναφορά. 

 Χώρα: Τουρκία 

 Φύλο: 9 Γυναίκες – 3 Άνδρες 

 Είδος εκπαιδευτικού οργανισμού: 8 σχολεία 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - 4 

επαγγελματικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Εύρος ηλικίας μαθητών: 16-18 

 Αντικείμενο/α διδασκαλίας: Καθηγητές 

προσανατολισμού και συμβουλευτικής  

 Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση: 10-20 χρόνια 

 Έχετε δικά σας παιδιά ηλικίας 17-25: 5 Ναι, 7 Όχι 

  

Παρουσίαση κοινών αποτελεσμάτων σε γραφήματα σε 

επί τοις εκατό κλίμακα 

Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε καθηγητές μαθητών που 

βρίσκονται στο κατώφλι της αγοράς εργασίας (π.χ. καθηγητές 

λυκείων, καθηγητές επαγγελματικών σχολείων ή δημοσίων 

κέντρων κατάρτισης, πανεπιστημιακούς καθηγητές κ.λπ.) 
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1. Έχετε κάνει παλιότερα κάποιο άλλο επάγγελμα 

(εκτός της διδασκαλίας); 

 

 
 

2. Εξασκείτε επαγγελματικά κάποιο άλλο αντικείμενο 

εκτός σχολείου; 
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3. Πιστεύετε ότι γνωρίζετε αρκετά πράγματα σε 

σχέση με την αγορά εργασίας; 

 

 
 

4. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα/ 

σεμινάρια σχετικά με τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας; 
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5. Είστε ενημερωμένος/η σχετικά με τις νέες τάσεις 

(επαγγελματικές ευκαιρίες) που έχουν σχέση με 

το αντικείμενό σας; 

 

 
 

6. Συνδέετε το αντικείμενό σας με την αγορά 

εργασίας όταν διδάσκετε;  
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7. Οι μαθητές σας ζητάνε καθοδήγηση σχετικά με τις 

επαγγελματικές ευκαιρίες; 

 

 

 

 

8. Προς ποια κατεύθυνση τους καθοδηγείτε; 

 

 Να παρακολουθήσουν ημερίδες πληροφόρησης που 
οργανώνει το τμήμα επαγγελματικού 
προσανατολισμού του πανεπιστημίου 

 Γραφεία εργασίας  

 Γραφεία προσανατολισμού  

 Παραδόσεις σχετικών μαθημάτων  

 Διάβασμα εφημερίδας (Στήλη για την εργασία) 

 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 
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 Στον ιδιωτικό τομέα: ΟΑΕΔ [Γραφεία που 
ασχολούνται με το εργατικό δυναμικό, για 
συνεντεύξεις] 

 Ιδιωτικό τομέα και στις υπηρεσίες προσανατολισμού 
και συμβουλευτικής των σχολείων 

 Να ψάξουν τις ιστοσελίδες δικτύων επιχειρήσεων, 
π.χ. www.xing.com.  

 
 
 
 

9. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών σας ζητάνε 

καθοδήγηση σχετικά με τις επαγγελματικές 

ευκαιρίες των παιδιών τους; 
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10.  Πιστεύετε ότι έχετε την ικανότητα να 
καθοδηγήσετε τους μαθητές σας; 
 

 
 
 
 

10.1.  Εάν όχι –ή κάπως– ποιες πληροφορίες σας 
λείπουν; 

 
 Περισσότερες γνώσεις σχετικά με την αγορά 

εργασίας 

 Εκπαιδευτικά μαθήματα  
 Τεχνικές ικανότητες 
 Το πρόβλημα δεν είναι στην πληροφόρηση. Υπάρχει 

έλλειψη ενδιαφέροντος/κινήτρων από τους μαθητές 

 Περισσότερες γνώσεις σχετικά με την αγορά 
εργασίας και την επαγγελματική εκπαίδευση 

 Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα 
κατάσταση  

 Δεν έχω μια σαφή εικόνα όλων των επιστημονικών 
κλάδων  

 Να ακολουθήσω τις νέες ευκαιρίες/πρωτοβουλίες 
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 Από την τελευταία φορά που έψαξα για δουλειά, τα 
πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά και δεν έχω 
συγκρατήσει όλες τις νέες πληροφορίες 

 Πηγές με επαρκή πληροφόρηση σχετικά με την 
τωρινή κατάσταση 

 Είναι δύσκολο να ταιριάξεις τη ζήτηση στην αγορά 
με τις νέες απαιτήσεις σε δεξιότητες, τουλάχιστον όχι 
άμεσα  

 Υπάρχει ανάγκη για ένα πιο οργανωμένο σύστημα 
διασύνδεσης του σχολείου με την αγορά εργασίας 
και το χαρακτήρα του καθένα 

 Σχεδόν τα πάντα 
 Πληροφορίες σχετικά με ενδιαφέροντα επαγγέλματα, 

οπουδήποτε στον κόσμο, για είδη επιχειρήσεων που 
οι νέοι μπορούν να αναλάβουν μόνοι τους, που να 
συνδέουν την ανάγκη με το ενδιαφέρον 

 Καλές πρακτικές ως προς νέα είδη επαγγελμάτων ή 
βελτίωσης του επαγγέλματος που κάνει κάποιος  

 

11.   Θα θέλατε να έχετε μεγαλύτερη κατανόηση του 
θέματος; 
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12.  Στο πρόγραμμα διδασκαλίας που ακολουθείτε, 
υπάρχουν σημεία σχετικά με την αγορά εργασίας; 
 
 

 

 

13.   Πόσο ευέλικτο είναι το πλάνο της διδακτέας 
ύλης ώστε να συμπεριλαμβάνετε και θέματα 
σχετικά με την απασχόληση; 
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14.  Συζητάτε για την ανεργία με τους μαθητές σας; 
 
 

 

 

15.  Είστε ενημερωμένοι σχετικά με την παρούσα 

κατάσταση παλαιότερων μαθητών σας που έχουν 

αποφοιτήσει; 
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16.  Προτρέπετε τους μαθητές σας να σκεφτούν τα 
επαγγέλματα των οικογενειών/γονέων τους; 
 

 
 
 

17.  Γνωρίζετε τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία 
των μαθητών σας; 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών. 
Υποθέσεων  και Ενσωμάτωσης 
Ειδικό Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010” 

- 66 - 

18. Υπάρχουν μέρες στο σχολείο που φέρνετε 

εκπροσώπους διαφόρων επαγγελμάτων/ εταιριών/ 

πανεπιστημίων κ.λπ.; 

 

 

 

19.   Ο οργανισμός σας παρέχει καθοδήγηση ή παίρνει 
πρωτοβουλίες σχετικά με τον τομέα σας;  
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20.   Είστε ευχαριστημένος/η με τη δουλειά σας;  
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Κεφάλαιο Τρία 

Καλές Πρακτικές 
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Καλές Πρακτικές . Διαδικασία Επιλογής Υλικού, Μεθόδων 

και Εναλλακτικών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Με 

στόχο Να χτιστούν Γέφυρες από το Σχολείο στην 

Απασχόληση  

Ο προσδιορισμός ενός προγράμματος ως καλή πρακτική 

ή όχι, μπορεί να αποδειχθεί τελείως υποκειμενική 

διαδικασία όταν δεν υπάρχει σαφής ορισμός του ICD1 

και των προτύπων δεικτών αξιολόγησης και 

παρακολούθησης, ιδιαίτερα για πρακτικές που 

καλούνται να προσαρμοστούν σε ποικίλα πολιτιστικά 

περιβάλλοντα . 

Εδώ παραθέτουμε έναν απλό και σαφή ορισμό του όρου 

«καλή πρακτική». 

«Μία καλή πρακτική είναι με απλά λόγια η διαδικασία ή η 

μεθοδολογία που αντιπροσωπεύει τον πιο αποτελεσματικό 

τρόπο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Πολλοί 

προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο ‘καλή πρακτική’ καθώς 

στην πραγματικότητα είναι αμφίβολο αν υπάρχει μία ‘βέλτιστη’ 

προσέγγιση, φυσικά διότι η προσέγγιση ενός ζητήματος είναι 

μία συνεχής διαδικασία τελειοποίησης, επομένως συνεχώς 

εξελίσσεται. Συνεπώς, ένας άλλος τρόπος ορισμού μίας καλής 

πρακτικής είναι αυτός της διαδικασίας που έχει αποδειχθεί ότι 

δουλεύει ικανοποιητικά και παράγει καλά αποτελέσματα και ως 

                                                             

1 http://www.interculturaldialogue.eu/web/icd-good-practice.php  



 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών. 
Υποθέσεων  και Ενσωμάτωσης 
Ειδικό Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010” 

- 3 - 

εκ τούτου συνιστάται ως μοντέλο. Η ουσία του προσδιορισμού 

και της ανταλλαγής καλών πρακτικών είναι να μαθαίνει ο ένας 

από τον άλλον και να κάνει χρήση της νέας γνώσης. Οι σωστά 

ανεπτυγμένες διαδικασίες που στηρίζονται στην εμπειρία έχουν 

το μεγαλύτερο όφελος.» --  Προσδιορίζοντας και 

ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές, SDC Knowledge Management 

Toolkit  

Αρχές ή κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή:  

1. Να παρέχει πλεονεκτήματα και δυνατά σημεία ως 

πρόταση σε τοπικό επίπεδο  

2. να αποτελεί διεπαφή μεταξύ σχολείου/εκπαίδευσης 

και αγοράς εργασίας  

3. να φέρει υπολογίσιμα αποτελέσματα ως προς τους 

επωφελούμενους ή αποδεδειγμένη επιρροή  

4. να προσφέρει ικανοποίηση στους 

ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτές, διευθυντές, μαθητές, 

οικογένειες, εργοδότες, κ.λπ.) 

5. να ικανοποιεί τις νομικές και ηθικές προαπαιτήσεις  

6. να συμβάλει στην απόκτηση αντίληψης και γνώσης 

από μέρους των μαθητών/δασκάλων/διευθυντών σε 

ζητήματα της αγοράς εργασίας  

7. να είναι μεταβιβάσιμη σε άλλα περιβάλλοντα 

8. να παρέχει σαφή πληροφόρηση σε πρακτικά 

ζητήματα 

9. να δρα ως γέφυρα από το σχολείο στην εργασία 
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Περίληψη 

Αυτό το κεφάλαιο σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει μία γενική 

εικόνα και παρουσίαση των καλών πρακτικών που συζητήθηκαν, 

ανταλλάχθηκαν και συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια του 

πιλοτικού προγράμματος στις χώρες-εταίρους σχετικά με το 

πρόγραμμα «Χτίζοντας Γέφυρες από το Σχολείο στην 

Απασχόληση». 

Κάθε ένας από τους εταίρους του προγράμματος συγκέντρωσε 

έναν ενδεικτικό αριθμό με Καλές Πρακτικές αναφορικά με το 

θέμα του προγράμματος (τουλάχιστον από τρείς (3) ο καθένας). 

Οι πληροφορίες που αποτυπώθηκαν αφορούν είτε σε οικείες 

διαδικασίες του κάθε εταίρου είτε συγκεντρώθηκαν μέσω 

διαδικτύου ή απορρέουν από τις συνεντεύξεις τις οποίες 

πραγματοποίησαν τα στελέχη του προγράμματος, αντίστοιχα σε 

στελέχη τα Τυπικής Εκπαίδευσης κατά την πρώτη φάση του 

έργου. 

Τα κριτήρια επιλογής διαμορφώθηκαν και συμφωνήθηκαν από 

όλους σε ένα κοινό πλαίσιο, το οποίο προέκυψε κατά τη 

δεύτερη συνάντηση του προγράμματος. 

Κάνοντας χρήση ενός δομημένου σεμιναρίου, την ευθύνη του 

οποίου είχε ο Ισπανός Εταίρος και με γνώμονα τα αποτελέσματα 

των συνεντεύξεων με βάση τις οποίες, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, όλοι οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί έδειξαν να έχουν 

ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα μεθοδολογίας που στόχο έχουν 

την μελλοντική ένταξη των μαθητών στην αγορά εργασίας. 
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Πραγματοποιήθηκαν 3 σεμινάρια στη χώρα κάθε εταίρου με 

έναν αριθμό συμμετεχόντων όχι λιγότερους από 12 / έκαστο – 

εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που συμμετείχαν σε 

προγράμματα των 12 ωρών.  

Στη διάρκεια των σεμιναρίων, οι επιλεγμένες καλές πρακτικές 

συζητήθηκαν και έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας και ανάλυσης 

με στόχο να πληροφορηθούν οι εκπαιδευτικοί και με τις 

δεξιότητές τους και την εμπειρία τους να επιβεβαιώσουν την 

πραγματικά θετική επίδραση των παραδειγμάτων αυτών στους 

σπουδαστές τους.  

Τα σεμινάρια-εργαστήρια εν τω μεταξύ λειτούργησαν ως 

πιλότος συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να 

εντοπιστούν καλύτεροι τρόποι ενημέρωσης των νέων για τον 

κόσμο της αγοράς εργασίας τώρα και στο μέλλον.  

Η παρούσα αναφορά συνιστά το κείμενο αποτελεσμάτων τα 

οποία στηρίχθηκαν στην ανάλυση των 18 καλών πρακτικών που 

συγκέντρωσαν οι εταίροι και οι οποίες οργανώθηκαν με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

 Βασικές Πληροφορίες 

o Τίτλος 

o Όνομα και είδος οργανισμού 

o Είδος εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, 

επαγγελματική, γενική) 

o Τόπος προέλευσης (χώρα και περιοχή) 
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o Πλαίσιο χρηματοδότησης (συμβολή τίνος 

οργανισμού) 

o Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προγράμματος 

 Περιγραφή 

o Τι (περιγραφή της δραστηριότητας της καλής 

πρακτικής κ.λπ.) 

o Ποιος (σε ποιες ομάδες/οργανισμούς 

απευθύνεται) 

o Πώς (μέθοδος ή υλικό) 

o Γιατί (στόχοι και γενικότερος σκοπός) 

 Αυθεντικές Γνώμες/Κριτικές 

o εάν υπάρχουν: σχόλια από επωφελούμενους ή 

διοργανωτές ή στατιστικές 

 Σύνδεσμοι 

o Λίστα συνδέσμων σχετικών με την καλή πρακτική 



 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών. 
Υποθέσεων  και Ενσωμάτωσης 
Ειδικό Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010” 

- 8 - 

Αποτελέσματα  

Οι περισσότερες από τις Καλές Πρακτικές που 

συγκεντρώθηκαν από τις χώρες των εταίρων αναφέρονται 

στην Τυπική Εκπαίδευση – προέρχονται κυρίως από τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τρείς από αυτές αφορούν σε 

περιπτώσεις από τη Μη Τυπική Εκπαίδευση και οι υπόλοιπες 

εφαρμόζονται σε διάφορους τύπους σχολείων 

συμπεριλαμβανομένων των Επαγγελματικών.  

Οι επιλεγμένες πρωτοβουλίες υλοποιήθηκαν κυρίως με τη 

χρηματοδότηση από Δημόσιους φορείς, Το Υπουργείο Παιδείας, 

Περιφερειακές ή Τοπικές Αρχές ή αυτοχρηματοδοτήσεις των 

σχολικών μονάδων με χρήματα που προέρχονταν από το 

Υπουργείο Παιδείας ή στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

(τρεις από αυτές ) Comenius-Grundtvig, Leader + και Erasmus 

+ funds. Μία από αυτές συντηρήθηκε από την συνεργασία 

δημόσιου – ιδιωτικού τομέα , ενώ μια ακόμα χρηματοδοτήθηκε 

από ιδιωτική εταιρεία.  

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε ποια ή ποιες θεωρούνται 

πιο αποτελεσματικές στο χρόνο, δυστυχώς όμως η 

πληροφόρηση που έχουμε αφορά περισσότερο τον άμεσο 

αντίκτυπο που είχαν στους μαθητές, χωρίς πρόβλεψη για 

συμπληρωματική επικοινωνία (follow up). 

Η ομάδα στόχος αφορούσε κυρίως μαθητές ηλικίας 12-19 με 

έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται στις 2 τελευταίες τάξεις του 

Λυκείου (ηλικίες 16-19). Άλλες επικεντρώθηκαν σε ομάδες 
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μεικτές που τις συναποτελούσαν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, 

διαμορφωτές πολιτικής, καθώς και άτομα προερχόμενα από 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως άνεργοι, γυναίκες, νέοι με 

ειδικές ανάγκες, νέοι που απέτυχαν στο σχολείο, ενώ η 

πληροφορία και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν μια 

ευρύτερη και ετερογενή ομάδα-στόχο συμμετεχόντων. 

Ο γενικότερος στόχος αυτής της πρακτικής είναι προφανώς να 

δημιουργήσουμε γέφυρες μεταξύ σχολείου και αγοράς 

εργασίας, που σημαίνει ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους μαθητές 

να βρουν με τι θέλουν να ασχοληθούν στο μέλλον, καθώς 

επίσης να παρέχουμε νέες δυνατότητες και εκπαιδευμένο 

προσωπικό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κάτι που θα ωφελήσει 

στην ανάπτυξη της κοινότητας μέσω της πραγμάτωσης των 

ακόλουθων, συγκεκριμένων στόχων: 

 

 Να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών που αφήνουν το 

σχολείο 

 να προωθήσουμε τη λογική της καριέρας στα Ευρωπαϊκά 

σχολεία, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ σχολείου και 

αγοράς εργασίας 

 να προωθήσουμε την ανάγκη Επαγγελματικής 

Καθοδήγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα και να 

συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της διδασκαλίας και της 

μάθησης  

 να δοθεί η δυνατότητα (νέας) καριέρας στους 

εκπαιδευτικούς  
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 να δοθεί η δυνατότητα σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων 

(άτομα με αναπηρία, γυναίκες, μαθητές με δυσκολίες) να 

εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να δείξουν τις 

δυνατότητές τους καθώς και την όρεξή τους να 

εργαστούν  

 βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε διάφορα 

αντικείμενα σχετικά με τον κόσμο της εργασίας 

 να ενθαρρύνουμε την κουλτούρα της καινοτομίας  

 να οργανωθούν δραστηριότητες κατά τις οποίες οι 

μαθητές να μπορούν να μάθουν μέσα από την πράξη  

 να σχεδιαστούν καινοτόμες λύσεις για το σχολείο του 

μέλλοντος 

 να ενδυναμώσουμε τα κίνητρα των μαθητών  

 να αναπτύξουμε την αυτονομία των μαθητών και της 

δυναμικής προσέγγισης διαφόρων ζητημάτων και, πιο 

συγκεκριμένα, όσων αφορούν την αγορά εργασίας  

 να συμβάλλουμε στην προσφορά διαφόρων υπηρεσιών 

όπως: εξειδικευμένη υποστήριξη και κατάρτιση, 

καθοδήγηση και βοήθεια, συμβουλευτική για εύρεση 

εργασίας, ψυχολογική υποστήριξη και ευκαιρίες για 

ένταξη, πληροφορίες για πιθανότητα εργασίας και 

σπουδών 

 

Αυτό στο οποίο είναι ενδιαφέρον να επικεντρωθούμε είναι να 

προσφέρουμε πληροφόρηση σε σχολεία και καθοδήγηση σε 

μαθητές σχετικά με τον κόσμο της εργασίας.  
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Η εμπειρία της επαγγελματικής κατάρτισης και η πρακτική 

των μαθητών σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο 

σπουδών τους χρησιμεύουν επίσης στο να γεφυρωθεί το 

σχολείο με την αγορά εργασίας και υπάρχουν και 

παραδείγματα όπου σχολεία προσκαλούν επαγγελματίες να 

εξηγήσουν τις εμπειρίες τους στους μαθητές. 

 

Στο δείγμα τα περισσότερα από τα παραδείγματα 

παρουσίαζαν μία μίξη πρακτικών, συνδεδεμένων μεταξύ τους 

ώστε να προσφέρουν μία πολυεπίπεδη προσέγγιση σε: 

 Πληροφόρηση και καθοδήγηση 

 Μέθοδοι επαγγελματικής κατάρτισης 

 Μαθητές/φοιτητές που κάνουν πρακτική σε εταιρίες οι 

δράσεις τους σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών 

τους  

 Ισχυρή σύνδεση δασκάλων και σχολείων με τοπικές 

επιχειρήσεις 

 Πληροφόρηση και νέα σχετικά με επιχειρήσεις και 

εργασία σε τοπικό επίπεδο 

Ακολουθεί μια περιληπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που 

θεωρούνται Καλές Πρακτικές καθώς και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή τους. Τα πέντε πρώτα 

παραδείγματα περιγράφουν πώς σχολεία και ιδρύματα 

προσφέρουν πληροφόρηση και καθοδήγηση στους 

μαθητές/φοιτητές σχετικά με τον κόσμο της εργασίας. 
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1- Επαγγελματική καθοδήγηση και προώθηση της 

επαγγελματικής κατάρτισης  

Προέλευση: Γερμανία 

Περιγραφή: Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αποδεχθεί 

κάποιος επαγγελματική καθοδήγηση. Οι σύμβουλοι 

καθοδήγησης συμβουλεύουν μαθητές κάθε είδους 

σχολείου, εκπαιδευόμενους, φοιτητές και αποφοίτους 

πανεπιστημίου καθώς και οποιονδήποτε σχεδιάζει να 

παρακολουθήσει μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ή θέλει να κάνει αλλαγή επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Μεθοδολογία: Παροχή βασικής πληροφόρησης – 

διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές και γονείς – 

προσωπική καθοδήγηση και διαλέξεις. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.arbeitsagentur.de/nn_426130/EN/Navigatio

n/zentral/BA/BA-Nav.html  

 

2- Career Guide 

Προέλευση: Ελλάδα 

Περιγραφή: Το Career Guide είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο 

προγραμμάτων που έχει στόχο να φέρει σε επαφή 

άτομα από διάφορους χώρους όπως παιδαγωγικά, 

ψυχολογία, τεχνολογία και αγορά εργασίας, για την 

προώθηση των πρακτικών της επαγγελματικής 

καθοδήγησης στα Ευρωπαϊκά σχολεία. Το Career Guide 

επιλέγει να βοηθήσει άτομα όλων των ηλικιών, άσχετα 

από το υπόβαθρό τους, ώστε να διαμορφώσουν και να 
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αναπτύξουν περαιτέρω την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία. 

Μεθοδολογία: Τα εργαλεία μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα Career Guide 

προκύπτουν από την ανάπτυξη ενός συνεργατικού 

δικτύου σχολείων καθώς και την ανάπτυξη της 

διαδικτυακής πύλης του Career Guide για σχολεία 

(www.career-guide.eu), από την διάδοση των 

μεθοδολογιών επαγγελματικής καθοδήγησης και την 

ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας βασισμένης 

στους τρεις θεματικούς άξονες που αντιπροσωπεύουν τις 

τρεις ομάδες εργασίας: 

• 1η ομάδα εργασίας που αφορά το «Γνωρίζω τον εαυτό 

μου»  

• 2η ομάδα εργασίας που αφορά το «Γνωρίζω την αγορά 

εργασίας» 

• 3η ομάδα εργασίας που αφορά το «Προετοιμάζω τον 

εαυτό μου για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία» 

Περισσότερες πληροφορίες:  

http://www.career-guide.eu/?pid=803  

 

3- Πανεπιστήμιο Πατρών 

Προέλευση: Ελλάδα 

Περιγραφή: Χτίζοντας στενή σχέση μεταξύ του 

πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας ώστε να 

βοηθηθούν οι φοιτητές στην εύρεση εργασίας μετά την 

αποφοίτηση. 
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Μεθοδολογία: το γραφείο επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

του πανεπιστημίου αναπτύσσει μηχανισμούς ώστε να 

δημιουργήσει έναν ενιαίο σύνδεσμο μεταξύ παραγωγής 

και εκπαίδευσης, να τονίσει τις δεξιότητες και τα 

προσόντα των φοιτητών και των αποφοίτων καθώς 

επίσης και να παρέχει συνεχή ενημέρωση. 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

http://www.cais.upatras.gr/node/7  

4- Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή 

Προέλευση: Ελλάδα 

Περιγραφή: το Γραφείο Διασύνδεσης (που ιδρύθηκε το 

1998 στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναβάθμιση της 

Σιβιτανιδείου Σχολής») οι φοιτητές και οι απόφοιτοι 

μπορούν να ενημερωθούν για τα επαγγελματικά τους 

δικαιώματα, καθώς επίσης και για εκπαιδευτικά και 

επαγγελματικά θέματα και ευκαιρίες για περαιτέρω 

εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, το 

γραφείο διασύνδεσης προσφέρει πληροφορίες σχετικά 

με την επαγγελματική κατάρτιση ή ειδίκευση, καθώς και 

για εκπαιδευτικά σεμινάρια ή συνέδρια και προγράμματα 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή άλλες χρηματοδοτούμενες 

δραστηριότητες. 

Μεθοδολογία: Το Γραφείο Διασύνδεσης κρατάει μητρώο 

επιχειρήσεων, οργανισμών, ατόμων με στόχο να 

τοποθετήσει απόφοιτους σε κενές θέσεις σχετικά με την 

ειδικότητά τους. Επίσης, διατηρεί ένα ηλεκτρονικό 

αρχείο με τα βιογραφικά σημειώματα των αποφοίτων 

που είναι συνδεδεμένο με το μητρώο επιχειρήσεων και 
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κατ’ αυτόν τον τρόπο βοηθάει τους φοιτητές και τους 

απόφοιτους στην προετοιμασία του βιογραφικού τους, 

σύμφωνα με τους στόχους του κάθε υποψήφιου και τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

http://www.sivitanidios.edu.gr/index.asp?a_id=334  

 

5- Informagiovani 

Προέλευση: Ιταλία 

Περιγραφή: Είναι μία υπηρεσία που παρέχεται από 

διάφορους φορείς τυπικής εκπαίδευσης του Τολμέτζο 

και λειτουργεί τρεις μέρες την εβδομάδα, παρέχοντας 

πληροφορίες σε μαθητές/φοιτητές. Υπάρχουν πολλά 

τέτοια σημεία σε ολόκληρη την Ιταλία που λειτουργούν 

με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 

Μεθοδολογία: Αυτή η υπηρεσία παρέχει πληροφόρηση 

σε μαθητές/φοιτητές (αφορά σχολεία, πανεπιστήμια 

κ.λπ.) σχετικά με μελλοντικές δυνατότητες καθώς και τη 

διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας συγκεκριμένων 

επαγγελμάτων. Επίσης, παρέχει μία συλλογή 

προσωπικών δεδομένων/βιογραφικών και προσφέρει 

συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού ανάλογα με 

τις ανάγκες κάθε μαθητή/φοιτητή. Διαθέτει λίστες με 

επιχειρήσεις και τις ανάγκες τους σε προσωπικό, τόσο σε 

τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, και έτσι 

εντοπίζουν τον εκπαιδευόμενο με τα κατάλληλα 

προσόντα για να δουλέψει σε μία συγκεκριμένη εταιρεία. 

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 
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οργανώνονται δραστηριότητες σε συνεργασία με 

σχολεία για την πληροφόρηση των μαθητών.  

Περισσότερες Πληροφορίες: 

http://www.informagiovani.it/  

 

Τρείς από τις Καλές Πρακτικές αφορούν εμπειρίες 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

6- Neustädter Modell 

Προέλευση: Γερμανία 

Περιγραφή: στην 9η και 10η τάξη των Haupt και 

Realschule, οι μαθητές επισκέπτονται δύο φορές την 

εβδομάδα τα επαγγελματικά σχολεία της περιοχής 

Neustadt και κατά την αποφοίτησή τους από το σχολείο 

λαμβάνουν επιπλέον και το πρώτο πιστοποιητικό 

παρακολούθησης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτό το 

είδος διπλής πιστοποίησης προσόντων είναι το μοναδικό 

σε όλη τη χώρα. Σχεδόν το 65% όλων των μαθητών 

αφού αποφοιτήσουν από το σχολείο ξεκινάνε 

μαθητεία/πρακτική σε μία επιχείρηση. 

Μεθοδολογία: Οι μαθητές της 9ης και 10ης τάξης 

κάνουν 10 ώρες επαγγελματικής πρακτικής και 4 ώρες 

επαγγελματικής θεωρίας σε κάποιο επαγγελματικό 

σχολείο και τις υπόλοιπες ώρες παρακολουθούν τα 

μαθήματα του κανονικού τους σχολείου. 

Παρακολουθούν συλλογικά προγράμματα σπουδών και 

παίρνουν κοινά πιστοποιητικά. 

Περισσότερες Πληροφορίες: 
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http://www.bbs-nrue.de/bildungsangebote/besondere-

schulprojekte-schulversuche/neustaedter-modell.html  

 

 

 

7- Παραδοσιακές Τούρκικες Χειροτεχνίες Kadikoy 

Προέλευση: Τουρκία 

Περιγραφή: Κάθε άτομο (κυρίως γυναίκες) που έχει 

βασικές γνώσεις χειροτεχνίας μπορεί να συμμετέχει στα 

μαθήματα «Παραδοσιακής Τούρκικης Χειροτεχνίας» που 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον για μία ακαδημαϊκή 

χρονιά, 16 ώρες την εβδομάδα. Μετά την αποφοίτησή 

τους (λήψη πιστοποιητικού) οι εκπαιδευόμενοι έχουν το 

δικαίωμα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ξεκινώντας 

με εκθέσεις. Καθώς έχει γίνει αντιληπτή η ανάγκη που 

υπάρχει σε αυτόν το μοναδικό τομέα, ο οργανισμός έχει 

το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ του παραγωγικού 

μαθητή και του επαγγελματικού τομέα. 

Μεθοδολογία: Επιπλέον της θεωρητικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στις χειροτεχνίες, οι 

εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με τα 

κοινωνικά και νομικά δικαιώματά τους. 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

http://kadikoyhem.meb.k12.tr/  

8- Εργαστήρια για άτομα με αναπηρία Kadikoy  

Προέλευση: Τουρκία 

Περιγραφή: Αυτό το Ειδικό Κέντρο/Σχολείο Εκπαίδευσης 

και Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει 8 διαφορετικά 



 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών. 
Υποθέσεων  και Ενσωμάτωσης 
Ειδικό Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010” 

- 18 - 

εργαστήρια για άτομα με αναπηρία, με σκοπό να τα 

προετοιμάσει για την αγορά εργασίας. Ο οργανισμός 

στηρίζει όλους τους εκπαιδευόμενους που έχουν καλή 

πρόοδο, στο να βρουν εργασία, ενώ ταυτόχρονα 

παίρνουν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

κάνουν τη μαθητεία τους. Η μαθητεία στον αντίστοιχο 

τομέα είναι μία βασική διαδικασία της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης από την 10 τάξη και μετά. 

Ο εκπαιδευόμενος, πριν αποφοιτήσει από το σχολείο, 

τοποθετείται σε κατάλληλη επαγγελματική θέση με 

κοινωνική ασφάλιση και μισθό και παρακολουθείται από 

τον εκπαιδευτή του σε κάθε στάδιο. Έτσι, ο 

εκπαιδευόμενος ξεκινάει την επαγγελματική του ζωή με 

τη αυτοπεποίθηση του εργαζόμενου. 

Μεθοδολογία: Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία 

πραγματοποιείται στο εργαστήριο της κουζίνας ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται σε ένα αυθεντικό 

περιβάλλον εργασίας. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις τους επιτυχώς στην επαγγελματική τους ζωή. 

Εκτός της θεωρητικής εκπαίδευσης και της υποστήριξης 

των μαθητών μέσω της δυνατότητας της μαθητείας και 

εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι κάθε χρόνο παρακολουθούν 

διεθνή φεστιβάλ όπως το Διεθνές Φεστιβάλ 

Γαστρονομίας, έτσι ώστε να αποκτήσουν θάρρος και 

αυτοπεποίθηση ως επαγγελματίες. 

Περισσσότερες Πληροφορίες:  

http://sohretkursunoglu.meb.k12.t  
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Κάποια σχολεία ή, καλύτερα, περισσότεροι οργανισμοί 

επαγγελματικής εκπαίδευσης έδωσαν περισσότερη προσοχή 

στην εργασιακή πρακτική των εκπαιδευομένων σε επιχειρήσεις 

σύμφωνα με τις σπουδές τους. 

 

9- Lernallianz 

Προέλευση: Γερμανία 

Περιγραφή: Μια φορά την εβδομάδα οι εκπαιδευόμενοι 

επισκέπτονται την εταιρεία Continental AG για μια 

ημερίδα διάρκειας 4 ωρών. Το Σχολείο Ada Lessing 

επιλέγει έναν αριθμό πιθανών συμμετεχόντων. Είναι μία 

πλήρης επίσκεψη στην εταιρεία όπου οι εκπαιδευόμενοι 

στη συνέχεια καταγράφουν τις εμπειρίες τους. Όσοι 

εκπαιδευόμενοι ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να 

πάρουν μέρος σε μία από τις ημέρες πρακτικής στην 

εταιρία. 

Μεθοδολογία: Οργάνωση και ανάπτυξη προγραμμάτων 

για επίσκεψη σε επιχειρήσεις και επιλογή συμμετεχόντων 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

http://m.pressebox.de/boxid/628575  

 

10- Scuola Lavoro Futuro (Σχολείο – Εργασία – Μέλλον) 

Προέλευση: Ιταλία 

Περιγραφή: Ήταν η δοκιμή ενός μοντέλου εκπαίδευσης 

και κατάρτισης που εφαρμόστηκε σε δευτερεύοντα 

συστήματα εκπαίδευσης και είχε την ικανότητα να 

εκμεταλλεύεται, να παράγει και να μεταφέρει γνώση σε 

εκπαιδευόμενους που εμπλέκονται σε κάποιου είδους 
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τυπικής εκπαίδευσης, με συμπληρωματικά πολυετή 

προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, σε συμφωνία με 

τις διαδικασίες σχολείου-εργασίας. Αυτή η εκπαιδευτική 

μεθοδολογία χρησιμοποιείται από διάφορες κοινότητες 

πρακτικής, π.χ. επιχειρήσεις (κατά προτίμηση μικρές ή 

μεσαίου μεγέθους), τοπικές αρχές, ενώσεις κατηγοριών 

επιχειρήσεων, επαγγελματικούς οργανισμούς και άλλους 

επαγγελματίες. Η γνώση που παρεχόταν βασιζόταν στην 

εκπαίδευση σε προσωπικό επίπεδο και εκπαιδευτικές 

εργασίες. 

Μεθοδολογία: Οι εκπαιδευόμενοι είχαν να επινοήσουν, 

να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα υλικό ή άυλο 

προϊόν. 

- Κάθε εκπαιδευόμενος, εκτός από κάποιον τεχνικό από 

το IRTEF, συνοδευόταν από έναν εκπαιδευτή από το 

σχολείο και έναν από την εταιρεία, και σε κάποιες 

εκπαιδευτικές ενότητες, παρίστανται επαγγελματίες με 

μεγάλη εμπειρία στη συγκεκριμένη εργασία που είχε 

ανατεθεί στον εκπαιδευόμενο  

-Κάθε κατεύθυνση μη τυπικής εκπαίδευσης μοιράστηκε 

σε 270 ώρες, από τις οποίες οι 240 ήταν αφιερωμένες 

στην κοινοτική πρακτική κατά τη διάρκεια των 

καλοκαιρινών διακοπών των σχολείων, και οι υπόλοιπες 

τριάντα κατανεμήθηκαν σε κανονικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας μάθησης, σε κάθε 

μαθητή δόθηκε υποτροφία 600,00€. Οι μαθητές 

συνολικά δημιούργησαν και συμμετείχαν σε 75 ατομικά 
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προγράμματα και 32 επιχειρήσεις που πρόσφεραν 

μαθητεία. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

  

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc

e=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2F

www.reterurale.it%2Fflex%2Fcm%2Fpages%2FServeAt

tachment.php%2FL%2FIT%2FD%2Fc%25252F4%2525

2Fe%25252FD.244342140b4d2e78e62b%2FP%2FBLOB

%253AID%253D7226&ei=m7jrUpjfHoby7Aaq9IHYBg&u

sg=AFQjCNEpNh_fsCqyxd0xn7KDBYoPdaGgww 

  

11- COOP4LIVE 

Προέλευση: Ιταλία 

Περιγραφή: Αυτό το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από ένα 

δίκτυο μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών, οργανισμών 

που φιλοξενούσαν τους εκπαιδευόμενους και 

επιχειρήσεων στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Οι 

επιχειρήσεις μπορούσαν να μοιράζονται το ίδιο 

πρόγραμμα για τους μαθητές, αλλά ο βασικός στόχος 

ήταν οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι να μάθουν να 

δουλεύουν στο εξωτερικό. 

Μεθοδολογία: 5 εβδομάδες εργασίας στο εξωτερικό με 

την πρώτη εβδομάδα να είναι εβδομάδα διδασκαλίας και 

ακολουθούσε πληροφόρηση σχετικά με τις λεπτομέρειες 

εργασίας από τον οργανισμό-οικοδεσπότη και 
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προετοιμασία των εκπαιδευομένων για τις τέσσερις 

εβδομάδες εργασίας στις επιχειρήσεις. 

 

Κάποια άλλα σχολεία φιλοξενούσαν επαγγελματίες ή πρώην 

μαθητές τους ώστε να περιγράψουν τις εργασιακές τους 

εμπειρίες στους μαθητές. 

 

12- Διαδραστικά σεμινάρια στο Kadikoy 

Προέλευση: Τουρκία 

Περιγραφή: Ανταλλαγή εμπειριών. Κάθε χρόνο, οι 

απόφοιτοι που έχουν καταφέρει να βρουν δουλειά 

κάνουν διαδραστικά σεμινάρια στους μαθητές, έτσι ώστε 

να ενημερωθούν για τα πιθανά εμπόδια κατά τη 

διαδικασία εύρεσης εργασίας και πώς να τα ξεπεράσουν, 

ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν 

τις απορίες τους με κάποιον που είναι μέρος της 

εργασιακής πραγματικότητας. 

Μεθοδολογία: Οι επιτυχημένοι απόφοιτοι που είναι εν 

ενεργεία εργαζόμενοι σε κάποιον επαγγελματικό κλάδο, 

προσκαλούνται από το συμβούλιο του σχολείου να 

μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους μαθητές της 12ης 

τάξης. Αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιείται μία 

φορά το χρόνο, για δύο μέρες, και προσκαλούνται 

σχεδόν 4 απόφοιτοι κάθε χρόνο. 

Περισσότερες Πληροφορίες:  

kadikoyticaret.k12.tr  
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Η πολυεπίπεδη προσέγγιση, δηλαδή ένα σύνολο από 

πρακτικές συνδεδεμένες μεταξύ τους, ήταν η πιο κοινή 

πρακτική όπως φάνηκε και στα παραδείγματά μας και 

φαίνεται και πιο αποτελεσματική, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα. 

 

13-  Βασική κατάρτιση και προσομοίωση εργασίας σε 

στούντιο 

Προέλευση: Ισπανία 

Περιγραφή: Σε αυτό το κέντρο, η βασική εκπαίδευση και 

κατάρτιση καθώς και η προσομοίωση εργασίας 

πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χώρο - στούντιο. 

Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία έχει σαν στόχο να 

αναπτύξει τις επαγγελματικές δεξιότητες και να βοηθήσει 

στην ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Μεθοδολογία: Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν βιβλία 

γενικών γνώσεων και υλικά επεξεργασμένα από το 

κέντρο. Επιπλέον παρέχεται οπτικοακουστικό υλικό και 

επισκέψεις σε κέντρα εργασίας. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

www.csordossafa@planalfa.es 

 

14- Ανάπτυξη τεχνικών animation (κινούμενο σχέδιο) και 

προσομοίωσης 

Προέλευση: Ισπανία 

Περιγραφή: Μαθήματα ανάπτυξης του 

κοινωνικοπολιτιστικού Animation: 
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α) Animation ψυχαγωγικού χαρακτήρα  

β) Animation πολιτιστικού χαρακτήρα  

γ) Animation και Δυναμική της ομάδας 

Ανάπτυξη κοινωνικής ενσωμάτωσης με κύρια 

αντικείμενα μάθησης: 

α) Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας 

β) Κοινωνικές δεξιότητες 

Μεθοδολογία: Δραστηριότητες για πρακτική εφαρμογή 

των θεωρητικών μαθημάτων: 

- Πάρτι Halloween: με τη βοήθεια των δασκάλων τους οι 

μαθητές οργανώνουν τις δραστηριότητες του κέντρου 

της κοινότητας στις οποίες θα λάβουν μέρος όσοι 

συμμετέχουν στη γιορτή 

- Θεατρική παράσταση των Χριστουγέννων: είναι η 

κυριότερη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Δύο ώρες την εβδομάδα οι μαθητές και όλοι οι χρήστες 

του κέντρου μαζεύονται για να στήσουν το θεατρικό 

- Καρναβαλικό πάρτι που διοργανώνεται από τους 

μαθητές τον Φεβρουάριο 

- 28η Φεβρουαρίου, η Μέρα της Ανδαλουσίας: κοινό 

πρωινό και άλλες δραστηριότητες 

Περισσότερες Πληροφορίες:  

www.doceteomnes.com  

 

15- Γέφυρες προς την εργασία 

Προέλευση: Ισπανία 

Περιγραφή: παρέχονται τρεις υπηρεσίες: 
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1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ: το κέντρο παρέχει αυτή την υπηρεσία 

προς όλους τους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν 

τις σπουδές τους. Στόχος είναι η επίτευξη μίας καλής 

επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω των 

θέσεων εργασίας που προσφέρουν (σε συνεννόηση με 

τον εκπαιδευτικό φορέα) και των εκπαιδευομένων που 

είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν να εργάζονται. 

2. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: σε κάθε εκπαιδευόμενο που 

βρίσκεται σε διαδικασία εύρεσης εργασίας προσφέρεται 

βοήθεια ως προς τη σύνταξη των αιτήσεων τους, ενώ 

επίσης παρέχονται και υπηρεσίες καθοδήγησης και 

πληροφόρησης σε ατομικό επίπεδο.  

3. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: το κέντρο έχει μία ισχυρή και συνεχώς 

αυξανόμενη βάση δεδομένων με όλες τις επιχειρήσεις 

που έχουν εμπλακεί με το σχολείο, είτε μέσω της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε μέσω του κέντρου 

εργασίας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που είναι 

πρόθυμες να δεχτούν εκπαιδευτικές επισκέψεις από 

μαθητές και είναι οι ίδιες που ενδιαφέρονται να 

προσφέρουν δυνατότητες εργασίας στους μαθητές. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

www.sancristobal.amgr  

sancristobal.amgr.es/web/index.php/quienes-

somos/servicios/bolsa-de-trabajo 

 

16- Hack4School  
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Προέλευση: Ιταλία 

Περιγραφή: Ανάπτυξη του διαγωνισμού hack4school 

Μεθοδολογία: Η αρχή έγινε με ένα εργαστήριο διάρκειας 

8 ωρών στο οποίο καλούνταν οι συμμετέχοντες να 

σκεφτούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες όσων φοιτούν 

στο σχολείο και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι 

ψηφιακές τεχνολογίες.  

Ακολούθησε ένα εργαστήριο διάρκειας επίσης 8 ωρών, 

όπου μπορούσαν να συμμετέχουν μαθητές, δάσκαλοι, 

γονείς, προγραμματιστές και λάτρεις της τεχνολογίας, 

στο οποίο οι συμμετέχοντες ξεκινώντας από τον ορισμό 

μίας ανάγκης ή προβλήματος καλούνταν να σχεδιάσουν 

καινοτόμες λύσεις με την καθοδήγηση ειδικών σχετικά 

με το σχεδιασμό και τη δημιουργικότητα. 

Πρακτική μέθοδος: Αφού έγινε μία σύντομη εισαγωγική 

παρουσίαση που εξηγούσε τη μεθοδολογία των 

εργαστηρίων, δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας μεταξύ 

των συμμετεχόντων και ειδικών (μέντορες) οι οποίοι θα 

εργάζονταν για το σχεδιασμό μίας εφαρμογής, μίας 

υπηρεσίας ή ενός καινοτόμου προϊόντος.  

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας (ο διαγωνισμός είχε 

διάρκεια 8 ωρών, από τις 16:00 έως τις 24:00) κάθε 

ομάδα έπρεπε να παραδώσει την «εργασία» της, 

δηλαδή: μία παρουσίαση 10 διαφανειών που εξηγούσε 

συνοπτικά το πρόγραμμα. Επιπλέον, κάθε ομάδα έπρεπε 

να προετοιμάσει και μία ομιλία 5 λεπτών για να εξηγήσει 

το σχέδιο δράσης της (και να το προωθήσει).  
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Μία επιτροπή ειδικών στη συνέχεια επιλέγει τρείς 

φιναλίστ, αφού πρώτα έχει κρίνει όλα τα σχέδια δράσης. 

Οι φιναλίστ καλούνται να παρουσιάσουν τα σχέδια 

δράσης τους σε μία εκδήλωση όπου θα ανακοινωθεί το 

νικητήριο.  

Κάποιες ιδιωτικές εταιρείες υποστήριξαν αυτή τη 

δραστηριότητα στο αρχικό της στάδιο. Βλέποντας τα 

αποτελέσματα, οι ίδιες εταιρείες αποφάσισαν να 

στηρίξουν τα τρία βραβευθέντα σχέδια δράσης στην 

αρχική φάση υλοποίησής τους. Μετά από τέσσερις μήνες 

εργασίας, αυτά έχουν υλοποιηθεί και είναι πλέον 

πρότυπα εργασίας. 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

http://hack4school.worldwiderome.it/  

 

17- Λευκοί Αετοί – μέσω του προγράμματος Χρυσό Τρένο 

Προέλευση: Ιταλία 

Περιγραφή: H πρακτική «Εργαστήριο για επιχειρήσεις 

Λευκός Αετός – Δισκογραφική Εταιρεία SpA – Χτίζοντας 

και διευθύνοντας μία επιχείρηση σε προστατευόμενο 

περιβάλλον» αποτελούσε δραστηριότητα του 

εργαστηρίου σχετικά με το σχεδιασμό, την υλοποίηση 

και διαχείριση μίας εταιρείας. Η εταιρεία δημιουργήθηκε 

υπό την αιγίδα του οργανισμού IG Students, όπου από 

το 1998 έως το 2001 δημιούργησε μία σειρά 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο τη διάδοση της 

λογικής των επιχειρήσεων προς τους νέους. 
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Μεθοδολογία: Αυτή η καλή πρακτική πραγματοποιήθηκε 

σε 2 φάσεις με 2 ρόλους είτε ως εκπαιδευόμενος είτε ως 

εκπαιδευτής σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

 

Πρακτική 

Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτές 

Παρουσίαση κάθε 
εκπαιδευόμενου ξεχωριστά 

• παρουσίαση στην τάξη 
του προγράμματος IG 
Students και του συντονιστή 
για την περιοχή του IG 
Students  
• παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων που θα 
πραγματοποιηθούν 

Οι εκπαιδευόμενοι 
παρακολουθούν τις διαλέξεις 
και κρατάνε σημειώσεις 

• θεωρητική παρουσίαση 
του τρόπου ίδρυσης μίας 
επιχείρησης και των ρόλων 
όλων όσων εμπλέκονται  
• οδηγίες σχετικά με την 
ίδρυση μίας επιχείρησης 

Προβληματισμός γύρω από την 
επιχειρηματική ιδέα και 
ορισμός της:  
• κοινωνικό αντικείμενο και 
όνομα της επιχείρησης  

Υποστήριξη των 
εκπαιδευομένων για την 
πραγματοποίηση των 
διαφόρων δραστηριοτήτων 
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• προϊόντα  
• ορισμός νομικού προσώπου 
της εταιρείας και εγγραφή 
στην IG Students 

Παρουσία στην πρώτη γενική 
συνεδρίαση του οργανισμού 
στην οποία θα γίνει:  
• ορισμός των λειτουργιών της 
επιχείρησης και των 
διευθυντικών θέσεων  
• σύγκριση των δεξιοτήτων 
που απαιτεί κάθε θέση και τις 
υποχρεώσεις καθενός  
• διαχωρισμός των ρόλων και 
ψήφιση 
• έγκριση του οργανωτικού 
γραφήματος  
• διαχωρισμός των ομάδων 
σχετικά με τις λειτουργίες της 
επιχείρησης 

Υποστήριξη των 
εκπαιδευομένων για την 
πραγματοποίηση των 
διαφόρων δραστηριοτήτων 

Ορισμός των σχετικών 
εταιρικών λειτουργιών:  
• προετοιμασία του πλάνου 
εργασίας  
• απόκτηση κεφαλαίου μέσω 
πώλησης μεριδίων και 
αναζήτηση χορηγίας  
•σύνταξη των άρθρων του 
καταστατικού και δημιουργία 

Υποστήριξη των 
εκπαιδευομένων για την 
πραγματοποίηση των 
διαφόρων δραστηριοτήτων 
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του 

Ορισμός των αρμόδιων 
εταιρικών λειτουργιών:  
• δημιουργία επιχειρηματικού 
πλάνου για πιθανούς 
επενδυτές και δανειστές 
• επέκταση του πλάνου 
παραγωγής  
• Εφαρμογή του πρωτότυπου 

Υποστήριξη των 
εκπαιδευομένων για την 
πραγματοποίηση των 
διαφόρων δραστηριοτήτων 

Ορισμός των σχετικών 
εταιρικών λειτουργιών:  
• οργάνωση της παραγωγής  
• ορισμός της τιμής πώλησης 
του προϊόντος  
• αναζήτηση καναλιών για την 
προώθηση και διαφήμιση του 
προϊόντος  
• διαφήμιση του προϊόντος 

Υποστήριξη των 
εκπαιδευομένων για την 
πραγματοποίηση των 
διαφόρων δραστηριοτήτων 

 

 

Το κλαδικό συμβούλιο 
αναλύει τον 
προγραμματισμό του 
πρότζεκτ με βάση την 
πρόοδό του. 

Οι εκπαιδευόμενοι 
προετοιμάζονται για 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
όπου θα παρουσιάσουν την 
επιχείρησή/εταιρεία τους 

Προετοιμασία της τάξης για 
εκδηλώσεις που 
οργανώνονται από την IG 
Students έτσι ώστε να 
επιτρέψουν σε κάθε 
εταιρεία/επιχείρηση να μπει 
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δυναμικά στην αγορά, να 
προωθηθεί σε καταναλωτές 
και να ανταγωνιστεί άλλες 
εταιρείες 

Ρευστοποίηση της επιχείρησης 
και κατανομή των κερδών:  
• Το Διοικητικό Συμβούλιο 
εγκρίνει την τελική αναφορά 
που περιλαμβάνει των 
οικονομικό απολογισμό  
• κάθε τομέας της επιχείρησης 
παραδίδει μία γραπτή αναφορά  
• η Γενική Συνέλευση δωρίζει 
τα κέρδη για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς και θέτει την εταιρεία 
σε ρευστοποίηση 

Υποστήριξη των 
εκπαιδευομένων για την 
πραγματοποίηση των 
διαφόρων δραστηριοτήτων 

• διεξαγωγή εξετάσεων 
διεπιστημονικής αξιολόγησης 
• προετοιμασία γραπτής 
αναφοράς αυτοαξιολόγησης 

Αξιολόγηση των 

εκπαιδευομένων  

Δημοσιότητα 

Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτές 

• προετοιμασία 
των 
συνεδριάσεων για 
δημοσιότητα  

Το Συμβούλιο της Τάξης εγκρίνει την 
συνέχιση του επιχειρηματικού 
εργαστηρίου, μόνο για την παρουσίαση 
της εταιρείας και των προϊόντων της σε 
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• παρουσίαση της 
εμπειρίας μέσω 
διαλέξεων, 
τηλεόρασης, 
ραδιοφώνου και 
σε συναντήσεις 
με οργανισμούς 
και 
ενδιαφερόμενους 

ιδιώτες και σε ιδρύματα.  
Οι δύο συνεργαζόμενοι εκπαιδευτές 
στηρίζουν τους εκπαιδευόμενους στην 
οργάνωση και πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

http://gold.indire.it/goldtrain/content/index.php?action=

read_cnt&id_sc=404&id_cnt=404&area=read_sc  

 

18- Ίδρυμα Marchesini για τον κόσμο της εργασίας 

Προέλευση: Ιταλία 

Περιγραφή: Ανάπτυξη μαθημάτων που επικεντρώνονται 

στην μελλοντική εργασία μέσω πρακτικής, στις 

εμπορικές σχέσεις με εταιρείες του εξωτερικού και 

απασχόληση εκπαιδευτών για οικονομικά, γλώσσα, 

μάρκετινγκ κ.λπ. 

Επίσης, συμμετείχαν και τοπικές επιχειρήσεις με 

επισκέψεις σε σχολεία και πρακτικά μαθήματα για κάποια 

αντικείμενα καθώς και για να μιλήσουν ως ειδικοί. 

Μεθοδολογία: Η εργασιακή δραστηριότητα του σχολείου 

διαρκεί από 4 έως 6 εβδομάδες σε συνεργασία με το 

ίδρυμα ITC και ισχύει για μαθητές της 4ης τάξης. Για το 
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ίδρυμα PSCT είναι ένα διάστημα 132 ημερών για τους 

μαθητές της 4ης και 5ης τάξης κατά τη διάρκεια των 

καλοκαιρινών διακοπών. Και οι δύο ακολουθούν τα 

μαθήματα του σχολείου. 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

http://www.itc-ipsc-marchesini.it/stage.html  

 

Στην μελέτη μας δεν συμπεριλάβαμε παραδείγματα σχετικά με 

την επίγνωση και ενημέρωση γύρω από την πρακτική 

εκπαίδευση/άσκηση στην Ευρώπη - την έντονη συνεργασία με 

τα κέντρα πληροφόρησης EuropeDirect centres, και, κάτι που 

περιέργως δεν διαφέρει πολύ από τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους 

οργανισμών, την έλλειψη ενεργού συμμετοχής εκπαιδευτών σε 

σεμινάρια και εκπαιδευτικά συνέδρια που τους κρατάνε 

ενήμερους σε σχέση με την αγορά εργασίας. 

Η παρακολούθηση και τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών 

δείχνουν ότι κάθε ένα από τα παραδείγματα, άσχετα με το 

αντικείμενό τους, ωφέλησαν τις ομάδες-στόχους που 

συμμετείχαν και, πιο συγκεκριμένα, τους 

μαθητές/εκπαιδευόμενους και τις επιχειρήσεις ή τα σχολεία και 

τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και λιγότερο τους 

δασκάλους/εκπαιδευτές.  

Στην πραγματικότητα αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν σε 

κάποια σχολεία με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των 

εγγραφών σε αυτά, κάποιοι οργανισμοί έλαβαν βραβεία και 

δημόσια αναγνώριση, κάτι που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο 

διάδοσης. 
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Μαθητές και άτομα από ευάλωτες ομάδες με το τέλος αυτών 

των προγραμμάτων απέκτησαν κίνητρα, εργαλεία και 

ικανότητες που τους βοήθησαν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο 

της εργασίας με το να μπορούν να συντάξουν τα βιογραφικά 

τους, τι να επιλέξουν για το μέλλον τους (εκπαίδευση ή 

εργασία), να γνωρίζουν τα κοινωνικά και νομικά δικαιώματά 

τους ως εργαζόμενοι ή πιο θα ήταν το καλύτερο και 

καταλληλότερο νομικό πλαίσιο σε περίπτωση που θα ήθελαν να 

ανοίξουν μία δική τους επιχείρηση, με ποιές δυσκολίες θα 

έρθουν αντιμέτωποι, ποια λάθη να αποφύγουν. Επίσης, 

βελτίωσαν τις επιχειρηματικές, δημιουργικές και οργανωτικές 

τους δεξιότητες ή γενικότερα τις δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για την ένταξη στην αγορά εργασίας και είχαν τη 

δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με κάποιες εταιρείες. 

Κάποιοι εκπαιδευόμενοι με εργασιακή εμπειρία που απέκτησαν, 

κατάφεραν να βρουν δουλειά ή να αναπτύξουν τις προσωπικές 

τους ιδέες μόνοι τους ή σε ομάδες μέσω πρότζεκτ. 

Ιδιωτικές εταιρείες μπορούσαν να συνεργαστούν ενεργά με 

σχολεία για να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς εργαζομένους 

τους, κάποιοι, ακολουθώντας τις ιδέες των μαθητών θα 

μπορούσαν να αναπτύξουν κάποια καινοτόμα πρωτότυπα 

(κυρίως όσοι δουλεύουν με πανεπιστήμια). 

Το αρνητικό είναι ότι, γενικά, την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης όλες αυτές οι σχέσεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, 

δασκάλων και μαθητών ήταν δύσκολο να δημιουργηθούν 
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κυρίως όσον αφορά τις χρονιές 2012/2013, όπου παρατηρούμε 

λιγότερες καλές πρακτικές καθώς το κλίμα δεν ήταν εύφορο για 

τις σχέσεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα.  
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Οι Καλές Πρακτικές που παρουσιάσαμε δεν είναι όλες 

πραγματικές ή, τουλάχιστον, εκτελεσμένες, αλλά είναι 

γνωστές ή σχεδιασμένες από τους συμμετέχοντες σε 

αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία ή είναι προτάσεις του 

τεχνικού προσωπικού του προγράμματος. 

Τι πρέπει να προσφέρει μία καλή πρακτική ώστε να χτίσουμε 

γέφυρες μεταξύ της εκπαίδευσης και της εργασίας; 

1. Πρέπει να συμμετέχει όλο το προσωπικό του 

εκπαιδευτικού φορέα. Έχουμε αναπτύξει μία εγκάρσια 

προσέγγιση επαγγελματικού προσανατολισμού όχι μόνο 

γιατί είναι πολύ σημαντικό για την δουλειά των Κέντρων 

Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, αλλά επειδή 

πρέπει να εμπλέκεται σε αυτή την διαδικασία όλο το 

προσωπικό που δουλεύει σε φορείς που έχουν σχέση με 

τον κόσμο της εργασίας. 

2. Να σημαίνει πραγματική δέσμευση. Αποστολή. 

Δέσμευση από τους εκπαιδευτικούς φορείς που πρέπει 

να είναι ορατή και γνωστή σε όλους τους εργαζομένους, 

εκπαιδευόμενους, προσωπικό και οικογένειες. 

3. Πρέπει να οδηγεί σε εκπαιδευτικά κέντρα ανοιχτά προς 

την κοινωνία, συσχετιζόμενα με την κοινωνία, να 

αλλάξει τα αποτελέσματα και από πόρτες που απέκλειαν, 

να γίνουν γέφυρες όπου οι άνθρωποι, οι ιδέες, η γνώση 

και οι ευκαιρίες μπορούν να διαχυθούν. 
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4. Nα αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας και 

να είναι διαθέσιμη τόσο στους ενεργούς μαθητές, όσο 

και σε αποφοιτήσαντες των εκπαιδευτικών κέντρων, ως 

μία δυνατότητα μετατροπής των εκπαιδευτικών κέντρων 

σε κέντρα υποστήριξης για όσους έχουν περάσει από 

αυτά. 

5. Πρέπει να υπάρχει αποφασιστική θέληση για 

συμπόρευση με τους νέους σε αυτή τη διαδικασία 

ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

6. Οι καλές πρακτικές πρέπει να μετατρέψουν τα Κέντρα 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΚ) σε Δυναμικά Κέντρα 

ΕΚ, ανοιχτά προς το μέλλον και με διάθεση και 

δυνατότητα να δουλέψουν, όχι μόνο όσον αφορά το 

παρόν στους χώρους εργασίας ως προς τις δεξιότητες 

που χρειάζονται, αλλά και για τις νέες ανάγκες που θα 

προκύψουν στο μέλλον. 

Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό; 

Αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα που πρέπει να σκεφτούμε. 

Γιατί όλοι όσοι εργάζονται σε εκπαιδευτικά κέντρα, πρέπει να 

κάνουν κάτι ακριβώς τώρα που να απαιτεί επιπλέον προσπάθεια 

από μέρος τους; 

Πρώτα απ' όλα, είναι θέμα δικαιοσύνης. Πολλοί από εμάς 

είμαστε στην παρούσα φάση εργαζόμενοι και ίσως διαθέτουμε 

εργασιακούς βίους με τα χαρακτηριστικά μιας σταθερής 

απασχόλησης, την οποία εξασφάλισαν με αγώνες προηγούμενες 
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γενιές. Απολαύσαμε δικαιώματα για τα οποία πάλεψαν και 

πέτυχαν άλλοι για μας . ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΛΕΨΑΝ 

γνώριζαν ότι οι ίδιοι δεν θα τα απολάμβαναν, τους ήταν όμως 

αρκετό να γνωρίζουν ότι κάποια μέρα αυτά τα δικαιώματα θα 

κατοχυρώνονταν.  

Τώρα, για λόγους που ίσως και να άπτονται των προσωπικών 

και επαγγελματικών αποτιμήσεων, θα θέλαμε να 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης που εκπονήθηκε 

από τον McKinsey σε οκτώ(8) χώρες συμπεριλαμβανομένης της 

Ισπανίας με τίτλο «Εκπαίδευση για Απασχόληση: Εντάξετε τους 

νέους της Ευρώπης στην εργασία» και όπου η ανεργία των 

νέων αγγίζει το 73%. Έρευνες Πεδίου σε 5.300 νέους , 2.600 

εκπροσώπους από επιχειρήσεις και 700 φορείς μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης.  

 

27% των επιχειρήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με την περισσότερη ανεργία, αδυνατούν να 

καλύψουν κενές θέσεις εργασίας λόγω αδυναμίας 

εύρεσης των αντίστοιχων ικανοτήτων που απαιτούνται  

Αναφορικά με το πρώτο σκέλος , οι σύμβουλοι επισημαίνουν ότι 

σε χώρες της ΕΕ ενταγμένες ήδη από το 2004 το εργατικό 

δυναμικό αποτελείται κυρίως από άνδρες ηλικίας 55-59 και 

γυναίκες μεταξύ των ηλικιών 35-39, από το οποίο και προκύπτει 

ότι οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν 

μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε ένα περιβάλλον που ο ρυθμός 
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δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας είναι αργός (χαμηλός). 

Παρά το γεγονός του χαμηλού αριθμού νέων θέσεων εργασίας, 

οι εργοδότες ωστόσο δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζήτηση, 

και το 27% επιβεβαιώνει ότι δεν κάλυψε τις προσφερόμενες 

θέσεις τον τελευταίο χρόνο γιατί δεν βρήκαν τις απαιτούμενες 

δεξιότητες από τους νέους που ανταποκρίθηκαν. Το ένα τρίτο 

ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα στην κατάρτιση προκαλεί 

μεγαλύτερο πρόβλημα, αντίθετα με τις προσδοκίες, σε χώρες με 

υψηλή ανεργία στους νέους, όπου και εμφανίζεται και η 

μεγαλύτερη ανάγκη για εργασία.  

Όταν οι εκπαιδευτές ερωτήθηκαν σχετικά, το 74% απάντησε 

ότι οι απόφοιτοί τους είχαν προετοιμαστεί για να δουλέψουν, 

μία άποψη η οποία επιβεβαιώθηκε μόνο από το 38% των νέων 

και 35% των εργοδοτών. 

 

Το κόστος της φτωχής κατάρτισης είναι πρόβλημα για 

πολλές χώρες 

Λαμβάνοντας υπόψη τα εμπόδια με τα οποία έρχονται 

αντιμέτωποι οι νέοι όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ο 

McKinsey αναγνωρίζει αρχικά τρία στάδια: μεταδευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, επίτευξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και εύρεση 

θέσης εργασίας που να ταιριάζει στο προφίλ του ατόμου. Και 

στα τρία αυτά στάδια υπάρχουν πολύ σοβαρά εμπόδια. Πρώτα 

απ' όλα είναι το κόστος και η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης 

των μαθητών/φοιτητών σχετικά με τις σπουδές τους και το 
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πόσο καλά τα καταφέρνουν, καθώς και η προκατάληψη την 

οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν, όταν επιλέγουν να 

σπουδάσουν ένα αντικείμενο που τους αρέσει. Μόλις το 25% 

ισχυρίζεται ότι είχαν επαρκή πληροφόρηση, με εξαίρεση τη 

Γερμανία. 

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι νέοι δεν έχουν λάβει επαρκή 

εκπαίδευση σε βασικά ζητήματα όπως Ηθική Δεοντολογία και 

Γλώσσα. Φτωχή έκφραση και έλλειψη αξιών είναι δύο 

παραδείγματα έλλειψης σωστής εκπαίδευσης. Τέλος, όσον 

αφορά την εργασία, μόνο οι πιο τυχεροί –το ένα τρίτο– θα βρει 

κάτι προσωρινό με το πέρας των σπουδών του και οι φοιτητές 

δεν μπορούν να βρουν μία επιχείρηση για να κάνουν πρακτική. 

Η μελέτη του Mckinsey που αφορά τη διαδρομή από την 

εκπαίδευση στην εργασία είναι ολέθρια. 

Μόνο το 10% των νέων βρίσκει μία καλή δουλειά 

Μόνο μία ομάδα των ερωτηθέντων –που δεν αντιπροσωπεύει 

πάνω από το 10% των νέων– βρίσκει μία καλή δουλειά. Η 

επιτυχία τους οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν λάβει καλή 

εκπαίδευση και σωστή πληροφόρηση. Δύο άλλα τμήματα, 

συνολικά το 11% έχουν επίσης καλές βάσεις, αλλά δεν έχουν 

ισχυρά κίνητρα και καταλήγουν να βρουν μία δουλειά που τους 

κάνει να μην νιώθουν απόλυτα ευχαριστημένοι. Το υπόλοιπο 

79% είναι απογοητευμένο από την έλλειψη υποστήριξης και δεν 

βλέπει μέλλον. 
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Οι νέοι χρειάζεται να σκεφτούν περισσότερο και να ζητήσουν 

συμβουλές σχετικά με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους 

μέλλον, καθώς στην ηλικία που καλούνται να πάρουν αυτές τις 

αποφάσεις (15 ετών), είναι πολύ νωρίς. 

 

 

Οι εργοδότες θα πρέπει να σχεδιάσουν μαζί με τους εκπαιδευτές 

το εκπαιδευτικό υλικό και να επεκτείνουν τις θέσεις πρακτικής. 

Από τα σχολεία απαιτείται να παρακολουθήσουν τα βήματα των 

μαθητών τους και να δημιουργήσουν καλύτερους δεσμούς με 

τις επιχειρήσεις για να δουν αν η εκπαίδευση που λαμβάνουν (οι 

μαθητές) ταιριάζει με τις απαιτήσεις τους. 

 Δεν αναφερόμαστε σε ένα πρόβλημα που μπορούμε να 

παραλείψουμε. Σίγουρα, υπάρχει ανάγκη να ξεκινήσουμε να 

αλλάζουμε τον τρόπο διδασκαλίας στα κέντρα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και το ίδιο να εφαρμοστεί και σε πανεπιστημιακό 

επίπεδο. 

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον Viktor Frankl και στην 

αντίληψή του σχετικά με την Οντολογική διάσταση της 

ανθρώπινης ύπαρξης, αυτή που μπορεί να συνδέσει μεταξύ τους 

τις βαθύτερες αξίες, η οποία αποτυπώνεται στα κάτωθι τρία 

ερωτήματα: 

 

- Αν δεν το κάνω εγώ, ποιος θα το κάνει; 

- Αν δεν το κάνω τώρα πότε θα το κάνω;  

- Αν δεν το κάνω ποτέ, τι είδους άνθρωπος έχω γίνει;  

 



 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών. 
Υποθέσεων  και Ενσωμάτωσης 
Ειδικό Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010” 

- 8 - 

Ας απαντήσουμε μόνοι μας: αν δεν το κάνουν τα Κέντρα 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (κάθε τύπος εκπαίδευσης) τότε, 

ποιος το κάνει; Αν δεν το κάνουμε όσο οι νέοι είναι μαζί μας, 

πότε θα το κάνουμε; Αλλά αν δεν το κάνουμε ποτέ, αν 

συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι η ανεργία των νέων δεν είναι 

δικό μας πρόβλημα, τότε τι άνθρωποι έχουμε γίνει; 

Οι επικεφαλείς πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια σε αυτή τη 

φάση σχεδιασμού, να επαναπροσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά 

των οργανισμών τους και, χάρη σε αυτό, θα βασιστούμε σε 

συστήματα κατηγοριοποίησης όπως αυτά που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν οι επικεφαλείς για την αλλαγή των 

οργανισμών τους.  

Ο επικεφαλής ενός σχολείου πρέπει επίσης να ηγείται ενός 

σχολείου - κέντρου όπου χτίζονται γέφυρες μεταξύ αυτών των 

δύο κόσμων, και πρέπει να στείλει το σαφές μήνυμα ότι αν δεν 

το πετύχουμε με την ηγετική μας ικανότητα, τότε θα το κάνουν 

άλλοι. Αλλά η κοινωνία δεν θα ανεχτεί χαμένες γενιές, φτωχά 

προετοιμασμένες για τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται. 

Η θεμελιώδης ψυχολογική διεργασία στην οποία στηρίζεται η 

διαμόρφωση ομάδας είναι η Τυπολογία (κατηγοριοποίηση). Οι 

μεταβλητές που ανταποκρίνονται στις διεργασίες 

κατηγοριοποίησης, όπως είναι οι διάφορες μορφές καταστάσεων 

με τις οποίες η ομάδα έρχεται αντιμέτωπη (ανταγωνισμός, 

συνεργατισμός, ατομικισμός) παίζουν καθοριστικό ρόλο στον 

τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν να συμπεριφερθούν τα μέλη 

μιας ομάδας (Worchel, Andreoli and Folger, 1977).Το επίπεδο 



 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών. 
Υποθέσεων  και Ενσωμάτωσης 
Ειδικό Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010” 

- 9 - 

συνοχής της ομάδας επίσης επηρεάζεται από τις εξωτερικές 

συνθήκες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες. 

 Καλή Πρακτική: Επιλέγουμε έναν Τύπο (μια 

κατηγορία) που προσφέρει Κίνητρα. Αλλάζοντας την 

εικόνα των ωφελούμενων για τα Κέντρα Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης, γεγονός που αντανακλάται και στην 

εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους: Είναι ώρα να 

αλλάξουμε «κατηγορία» από εκείνη των 

Συνεργατικών-Συνεταιριστικών Κέντρων σε Κέντρα 

Ανταγωνιστικότητας  

 

Πιστεύουμε ότι ο πρώτος παράγοντας Τυπολογίας είναι ο 

αναστοχασμός του τι συμβαίνει και η εστίασή του στη 

συνεισφορά που μπορεί να έχουν τα κέντρα μας στη διόρθωση 

της κατάστασης. Είναι αλήθεια ότι οι ευθύνες δεν είναι, κατά 

κύριο λόγο, δικές μας, αλλά έχουμε λύσεις και πρέπει να τις 

βρούμε. 

Πιθανόν να πρέπει να γίνει επεξεργασία και μετασχηματισμός 

του μοντέλου επιμόρφωσης-κατάρτισης και η ομάδα των 

εμπειρογνωμόνων να θεωρήσουν ότι μια έγκυρη πρόταση –

ώστε να διαφοροποιηθεί η κατηγοριοποίηση– θα μπορούσε να 

είναι η αλλαγή του μοντέλου της επιδοτούμενης κατάρτισης από 

αρωγή προς τα κέντρα, σε αρωγή προς το άτομο, το οποίο να 

μπορεί να επιλέξει το εκπαιδευτικό κέντρο που του ταιριάζει. Και 

αυτό θα μας επέτρεπε να αλλάξουμε σε πολλά μέρη της 
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Ευρώπης: από την αέναη πάλη με τα διοικητικά κέντρα που μας 

κυβερνούν να στρέψουμε το βλέμμα μας στην κοινωνία.    

Διαμορφώνουμε νέους ανθρώπους με υψηλό επίπεδο γνώσης, 

είναι αλήθεια, ωστόσο το πρόβλημα εμφανίζεται ως ακολούθως: 

Εκπαιδεύουμε  τους μαθητές μας ώστε να αποκτούν 

επάρκεια σε συγκεκριμένους τομείς κατά την 

επιμόρφωσή τους, ωστόσο δεν είναι ανταγωνιστικοί. 

Αυτό συμβαίνει, όπως αναφέρθηκε και στην παραπάνω μελέτη, 

γιατί υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο επάρκειας σε βασικές 

δεξιότητες: 

1. Επικοινωνία στην μητρική γλώσσα 

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

3. Μαθηματική επάρκεια και βασικές δεξιότητες σε 

επιστήμες και τεχνολογία 

4. Ψηφιακή επάρκεια 

5. Μαθαίνω να μαθαίνω 

6. Κοινωνική δεξιότητα και δεξιότητα ως πολίτης  

7. Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας  

8. Πολιτιστική επίγνωση και ελευθερία του λόγου  
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 Καλή πρακτική: Να αναπτύξουμε και να απαιτήσουμε 

από τους Διαχειριστές της εκπαίδευσης στις χώρες 

της ΕΕ να συμπεριλάβουν την ανάπτυξη των οκτώ 

βασικών δεξιοτήτων στην τελική φάση διδασκαλίας. 

Με δυο λόγια, να οδηγεί στην εύρεση εργασίας και 

ΟΧΙ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ.  

Έχουμε ήδη τονίσει, για παράδειγμα, το εμπόδιο με το οποίο 

έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές στην Ανδαλουσία, όπου η 

διδασκαλία μίας Δεύτερης Γλώσσας για την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση δεν παρέχεται. 

Πρέπει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δρούμε προληπτικά: 

ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΙΝ 

ΑΛΛΟΤΡΙΩΘΟΥΜΕ. 

Παραθέτοντας τα λόγια του Sabino Ayestaran, του Ισπανού 

κοινωνιολόγου που έχει ασχοληθεί, σε μεγάλο βαθμό, με το 

θέμα του μετασχηματισμού των ομάδων σε οργανισμούς, θα 

προτείναμε ως Καλές Πρακτικές γεφύρωσης του σχολείου με 

την αγορά εργασίας τις πρακτικές που ικανοποιούν τις τέσσερις 

λειτουργίες ενσωμάτωσης τις οποίες αυτός υποδεικνύει: 

Περιβαλλοντική ενσωμάτωση: προσαρμογή στα δεδομένα 

της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί το σχολείο.  

Με ποιον το κάνουμε 

Συμπεριφοριστική ενσωμάτωση η οποία προκύπτει όταν η 

ομάδα έχει δημιουργηθεί για να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος, 
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ο οποίος πραγματώνεται μέσω της ανάπτυξης αλληλένδετων 

δραστηριοτήτων της ομάδας που αποσκοπούν στην επίτευξη 

του κοινού καλού, που βασίζεται σε αξίες: Πρέπει να παίξουμε 

έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην προώθηση της νεανικής 

εργασίας. 

Για ποιό λόγο το κάνουμε 

Συναισθηματική ολοκλήρωση η οποία διευκολύνει την 

ανάπτυξη των ομάδων, βασιζόμενη στην ύπαρξη 

συναισθημάτων, αισθημάτων και συγκινήσεων, που 

μοιράζονται τα μέλη τους. Αυτή η ολοκλήρωση μπορεί να 

αντανακλά συναισθήματα αμοιβαίας έλξης, κοινές απόψεις 

σχετικά με εξωτερικά φαινόμενα ή χαρισματικές ηγετικές 

σχέσεις, ως πόλο έλξης. Αυτή η ολοκλήρωση επιτυγχάνεται 

με τη γνώση των αξιών του «γιατί το κάνουμε». 

Γιατί το κάνουμε  

Γνωστική ολοκλήρωση η οποία προκύπτει μέσα από τη 

θεώρηση βασικών μηχανισμών για τη δημιουργία της ομάδας, 

αναγνωρίζοντας ομοιότητες συγκεκριμένων σημαντικών 

χαρακτηριστικών που ορίζουν την προσωπικότητα των 

μελών, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με την εδραίωση μίας 

ξεκάθαρης ιδεολογίας, γνωστής σε όλους και σεβαστής ως 

αποστολή. 

 

Για ποιο λόγο το κάνουμε 
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Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα όπως τα 

παρακάτω καθώς και πολλά άλλα, κάτι που σημαίνει νέες 

προκλήσεις για το μέλλον: 

 Βελτίωση του βαθμού διασύνδεσης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών στα σχολεία με τις τοπικές 

επιχειρήσεις.  

  

Μία καλή πρακτική για την προώθηση της 

απασχολησιμότητας των νέων είναι να υπάρχει ένας ισχυρός 

δεσμός μεταξύ των εκπαιδευτικών των σχολείων με τους 

επιχειρηματίες της περιοχής τους. 

Αν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από το χώρο 

των επιχειρήσεων, είτε γιατί εργάστηκαν για μικρό χρονικό 

διάστημα σε ιδιωτικές εταιρείες είτε επειδή είχαν οι ίδιοι μία 

δική τους επιχείρηση, θα είχαν ευρεία γνώση των τοπικών 

επιχειρήσεων και των πιο παραγωγικών τομέων της περιοχής 

και ένα ευρύ δίκτυο γνωριμιών με επιχειρήσεις που, όσον 

αφορά τους μαθητές, θα ήταν ένα ανεκτίμητο εργαλείο για 

την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. 

 

 

Καλές πρακτικές για την επίτευξη αυτού του στόχου:  

 Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να συνεργάζονται με 

επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα στον οποίο 
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προσφέρουν κατάρτιση. Πρέπει να είναι ενεργοί στο 

χώρο των επιχειρήσεων. 

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν μέρος του 

χρόνου τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 

δουλεύοντας σε επιχειρήσεις του τομέα τους.  

 Σε κάθε κέντρο εκπαίδευσης, κάποιοι από τους 

εκπαιδευτές θα έπρεπε να έχουν εμπειρία εργασίας σε 

επιχειρήσεις του αντικειμένου τους. 

 Το εκπαιδευτικό κέντρο πρέπει να διατηρεί ένα ευρύ 

δίκτυο επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. 

 Το εκπαιδευτικό κέντρο πρέπει να αποτελεί σημείο 

συνάντησης για τις επιχειρήσεις του τομέα του, 

συμβάλλοντας στην αποτελεσματική μεταμόρφωση 

της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται, να 

είναι φάρος που φωτίζει την κοινωνία και όχι να 

αμύνεται απέναντί της. 

 Τα εκπαιδευτικά κέντρα ή οι ενώσεις τους πρέπει να 

φιλοξενούν εκδηλώσεις όπου οι επιχειρήσεις και άλλοι 

φορείς θα μπορούσαν να εκθέσουν και να διαδώσουν 

τα πρωτοποριακά επιτεύγματα που συντελούνται στον 

τομέα τους.  

 Επίγνωση της πρακτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 
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Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων και των οικογενειών 

τους ως προς τη πρακτική εξάσκηση ενός επαγγέλματος σε όλη 

την ΕΕ, εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα των ευκαιριών 

που προσφέρονται μέσα από αυτό το πλαίσιο. 

Σημαντικές πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες του 

Erasmus Plus για τους νέους. 

Η δραστηριότητα Erasmus Plus πρέπει να είναι γνωστή σε 

όλους τους εκπαιδευτές, ώστε να παρέχουν συμβουλές στους 

νέους που θέλουν να βρουν ευκαιρίες εργασίας ή εκπαίδευσης 

μέσα στο πλαίσιο της ΕΕ. 

Καλές πρακτικές για την επίτευξη αυτού του στόχου: 

 Διατήρηση ενεργητικής στάσης ως προς την 

πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους, 

ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες σε άλλες χώρες. 

 Να παραμένει αυτή η πληροφόρηση ορατή  στους 

μαθητές. 

 Να γίνονται συνεδρίες για να δοθούν πληροφορίες στους 

μαθητές και επεξηγήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες στην 

ΕΕ. 

 Οι εκπαιδευτές θα έπρεπε να ζητούν να επισκέπτονται  

άλλα συναφή εκπαιδευτικά κέντρα σε χώρες της ΕΕ για 

να δουν πώς λειτουργούν. 
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 Συναντήσεις μέσω Skype με άλλους παρόμοιους φορείς. 

 Μίμηση του καλύτερου. Αναζήτηση διασύνδεσης με 

κέντρα σε εκείνες τις χώρες όπου η νεανική εργασία 

είναι ενσωματωμένη. 

 Αίτημα προς τις εκπαιδευτικές αρχές αυξημένης 

παρουσίας της εκμάθησης δεύτερης γλώσσας και 

κατάλληλων δεξιοτήτων στην τελική φάση της 

διδασκαλίας στην πανεπιστημιακή και επαγγελματική 

εκπαίδευση. 

 

 Διεύρυνση της συνεργασίας με τα κέντρα 

πληροφόρησης Europe Direct και με όλα τα κέντρα 

που διαθέτουν χρήσιμες πληροφορίες για το «χτίσιμο 

των γεφυρών». 

 

Να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που προκύπτουν 

μέσω της πληροφόρησης που τα κέντρα Europe Direct 

παρέχουν σε όλη την ΕΕ. 

 

Τα κέντρα Europe Direct που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη, 

είναι μία πηγή ευκαιριών για νέους ανθρώπους, όχι μόνο ως 

προς την εργασία αλλά και ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Εξαιτίας αυτού, είναι ένας από τους πόρους τους οποίους ένας 
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εκπαιδευτικός οργανισμός δεν θα έπρεπε να «σπαταλήσει» ή να 

παραβλέψει. 

Όχι μόνο μπορούν να συμβάλουν στην εργασία, αλλά και στην 

γνώση για το σχεδιασμό των επαγγελμάτων της ΕΕ και να 

αναλογιστούν τις ανάγκες για προσδοκώμενες δεξιότητες. 

Καλές πρακτικές για την επίτευξη αυτού: 

 Διατήρηση στενής σχέσης των εκπαιδευτικών κέντρων 

με τα κοντινότερα κέντρα Europe Direct. 

 Πρόσκληση των υπευθύνων των κοντινότερων κέντρων 

Europe Direct στον εκπαιδευτικό φορέα ώστε να 

συζητήσουν με τους μαθητές. 

 Αναζήτηση των οργανισμών που μπορούν να 

προσφέρουν προνομιακή πληροφόρηση. 

 

 Συχνή έκδοση οδηγών με νέα σχετικά με επιχειρήσεις 

και εργασία στην περιοχή. 

 

Η έκδοση ενός οδηγού με νέα, άρθρα και καλές πρακτικές σε 

επιχειρήσεις είναι ένα φανταστικό, χρηστικό εργαλείο για τους 

μαθητές. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω των ιστοτόπων μας ή 

των κοινωνικών δικτύων μας. 

Καλές πρακτικές για την επίτευξη αυτού του στόχου: 
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 Να είμαστε ενεργά παρόντες στα κοινωνικά δίκτυα, να 

δρούμε ως προωθητές των προσφορών που έχουν 

δημοσιευτεί στο δίκτυο, να επικοινωνούμε απευθείας με 

επιχειρήσεις για να προτείνουμε τους καλύτερους 

μαθητές μας. 

 Μία καλή πρακτική που έχουμε βρει είναι να στείλουμε 

ένα γράμμα σε όλες τις εταιρείες προτείνοντας τους 

καλύτερους μαθητές μας μαζί με μία αναφορά σχετικά 

με τις δεξιότητές τους. 

 Συμβάλλοντας στην ενίσχυση και διεύρυνση της 

αφοσίωσης των επαγγελματιών της Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης στο χώρο της εργασίας και το μέλλον των 

μαθητών που εκπαιδεύουν. 

 

 Εάν όλα γύρω μας αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς, 

είναι ανάγκη οι εκπαιδευτές μας να ενημερώνονται 

συνέχεια σχετικά με ό,τι συμβαίνει. 

 

Καλές πρακτικές για την επίτευξη αυτού του στόχου: 

 Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτών σε σεμινάρια και 

εκπαιδευτικές συνεδρίες ώστε να είναι ενημερωμένοι 

σχετικά με τα νέα της αγοράς εργασίας αναφορικά με τα 

μαθήματα που διδάσκουν. 
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  Συνεχής αξιολόγηση του τρόπου προώθησης αυτού του 

μοντέλου. 

 Πείθοντας τους γονείς να αναλάβουν την ευθύνη του 

ενεργού ρόλου τους στη νεανική απασχολησιμότητα και 

έτσι να συμβάλλουν και στο Κέντρο Εκπαίδευσης. 

 Οι γονείς των εκπαιδευομένων μας έχουν υπόψη 

τους διάφορες κενές θέσεις εργασίας στους τομείς 

που οι ίδιοι εργάζονται. Η «γέννηση» μιας 

διαδικασίας πρόσληψης αυτής της πληροφορίας, 

μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας ενεργής 

αγοράς ευκαιριών εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει 

αλληλοβοήθεια μεταξύ κοινωνίας και Κέντρων 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης η οποία να διοχετεύεται 

και από τους γονείς. 

Καλές Πρακτικές για την επίτευξη αυτού του στόχου: 

 Να συνδέσουμε αυτό το στοιχείο με τους στόχους των 

φορέων μας και να το γνωστοποιήσουμε στους γονείς.  

 Εργαλεία για τα εκπαιδευτικά κέντρα. Δεν μπορούμε να 

αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή η τεράστια ποσότητα 

υλικού. 

 Να δοθεί προτεραιότητα στις δραστηριότητες που 

δίνουν μεγαλύτερη αξία και πολλαπλασιάζουν τα 

αποτελέσματά μας. 
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Είναι αδήριτη ανάγκη η εμπλοκή των Εθνικών Αρχών που 

διαχειρίζονται προγράμματα Εκπαίδευσης και Νεολαίας μέσω 

του Erasmus Plus, ώστε να ενισχύσουν τα αποτελέσματα και να 

ενδυναμώσουν τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι 

αδιανόητο Εθνικές Αρχές που διαχειρίζονται Αποκεντρωμένες 

Δράσεις να μην συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα και να μην 

συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων των 

δράσεων που εγκρίνουν. Απαιτούν δημοσιότητα, αλλά οι ίδιες 

δεν συμμετέχουν στην διάδοση των αποτελεσμάτων των 

δράσεών τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές Αρχές, οι ενώσεις και 

οι οργανισμοί που συνδέονται με την εκπαίδευση, θα έπρεπε να 

λαμβάνουν περισσότερη ενημέρωση αναφορικά με τις 

πρωτοβουλίες που εκσυγχρονίζουν και βελτιώνουν την 

εκπαίδευση.  

Υπάρχουν Κέντρα Εκπαίδευσης τα οποία ήδη αναπτύσσουν 

ολόκληρη μεθοδολογία, χτίζουν γέφυρες με την κοινωνία, 

έχοντας αντίληψη της ανάγκης να κινηθούν με αυτόν τον τρόπο 

ώστε να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα.  

 

Τα συμπεράσματα των εταίρων του προγράμματος: 

 

Ο κόσμος της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 

σε σύγχυση, έχει μειώσει τους ρυθμούς του, έχει φτωχό 

σχεδιασμό και είναι ανίκανος να απαντήσει σε αυτή την 

τραγωδία που είναι η τρέχουσα ανεργία των νέων. 
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Κάποια από τα μέτρα των κυβερνήσεων δεν είναι λογικά. Πώς 

είναι δυνατό, για παράδειγμα, η διδασκαλία των Αγγλικών ή των 

Γερμανικών ως δεύτερη γλώσσα να μην είναι υποχρεωτική στην 

Ανδαλουσία; Πολλοί Ισπανοί δάσκαλοι που παρακολουθούν τα 

μαθήματά μας έχουν αναρωτηθεί το ίδιο. Οι μαθητές μας δεν 

έχουν το πλεονέκτημα των ανταλλαγών ή περιόδων μαθητείας 

στα πλαίσια του Erasmus Plus. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι 

το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί σαν φρένο στη 

διαδικασία σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

και περιορίζει τις πρωτοβουλίες των δασκάλων. 

Είναι επίσης αλήθεια ότι ακόμα κι αν ήταν επαρκές σε 

διάφορους τομείς, και πάλι δεν είναι ανταγωνιστικό στην 

πλειοψηφία του. Πλέον, δεν θεωρείται αδιανόητη η ριζική 

αλλαγή του. 

Προτεινόμενες λύσεις όπως το να σταματήσουν να 

χρηματοδοτούνται τα ιδρύματα και να χρηματοδοτούνται οι 

άνθρωποι, δηλαδή, τα χρήματα να εισπράττονται κατευθείαν 

από τους μαθητές –μέσω μιας επιταγής κατάρτισης για 

παράδειγμα– και εάν τα χρήματα χρησιμοποιηθούν για τη 

χρηματοδότηση ιδρυμάτων που θεωρούνται πως μπορούν να 

προωθήσουν την επαγγελματική ανάπτυξη, αυτό θα μπορούσε 

να είναι μια βιώσιμη λύση. Οι διάφοροι οργανισμοί τότε θα 

έκαναν το καλύτερο δυνατό για να προετοιμάσουν τους 

μαθητές τους, ώστε να επιλεγούν, και να τους προσαρμόσουν 

στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας. 
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Οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν πρότερη εργασιακή εμπειρία σε 

επιχειρήσεις. Αυτή η ιδέα θα μπορούσε να οδηγήσει στη 

δημιουργία μιας νέας αντίληψης των Κέντρων Εκπαίδευσης. 

Είναι επιτακτική ανάγκη οι επαγγελματίες του χώρου που 

επιμορφώνονται και, για να το επιτύχουν αυτό, παρακολουθούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα μεθοδολογίας, να εκπαιδεύονται 

επαρκώς ώστε να επινοούν μεθόδους δια μέσου των οποίων οι 

μελλοντικοί μαθητές τους θα μεταβούν στην εργασία. Αυτή η 

προσέγγιση θα έπρεπε υποχρεωτικά να διαπνέει την 

παιδαγωγική κατάρτιση των μελλοντικών Εκπαιδευτών.  

Οι διευθυντές των εκπαιδευτικών φορέων θα πρέπει να 

ενσωματώσουν τη στρατηγική του χτισίματος γεφυρών μεταξύ 

της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στους βασικούς 

στόχους του φορέα τους, με το να ενσωματώσουν αυτές τις 

γέφυρες στο κεντρικό ποιοτικό πλάνο του φορέα. 

Τα παρατηρητήρια παρακολούθησης της απασχόλησης θα 

πρέπει να δουλέψουν πραγματικά πολύ, να εντοπίζουν και να 

καθοδηγούν σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Να 

δοθεί στα Κέντρα Κατάρτισης ένα περιθώριο ελευθερίας στο να 

προτείνουν περιεχόμενο, κυρίως στον τομέα της 

επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να καταστεί δυνατό να 

προσαρμόσουν ένα ποσοστό του περιεχομένου των σπουδών 

που προσφέρουν στις τρέχουσες συνθήκες της επιχειρηματικής 

αγοράς. 

Είναι απαραίτητο να επιβραβεύσουμε και να ενθαρρύνουμε τους 

φορείς που εμπλέκονται στην επαγγελματική αποκατάσταση 

των μαθητών τους. Η προσπάθεια αυτών των φορέων θα 
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έπρεπε να αναγνωρίζεται από τους διάφορους δημόσιους 

οργανισμούς.  

Πρέπει να πραγματοποιούνται σχετικές διαφημιστικές 

εκστρατείες από όσους έχουν την δυνατότητα να τις 

πραγματοποιήσουν, ώστε να ενημερώνονται οι εργοδότες για 

την ανάγκη συνεργασίας τους με διάφορους εκπαιδευτικούς 

φορείς για την προώθηση της απασχόλησης. 

Οι δημόσιοι οργανισμοί εκπαίδευσης πρέπει να λειτουργήσουν 

ως καταλύτες για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας, δημοσιεύοντας, γνωστοποιώντας τις πιο σημαντικές 

εκδηλώσεις των δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων 

μέσω των κοινωνικών δικτύων και θα έπρεπε να υποστηρίξουν 

επαρκώς αυτή τη διαδικασία για να αντιστραφεί αυτή η 

κατάσταση. Οι εκπαιδευτικοί φορείς πρέπει να είναι οι φάροι της 

κοινωνίας μας, της καινοτομίας, των ιδεών... Δεν μπορούν να 

είναι παθητικοί δέκτες αυτών που γίνονται στην κοινωνία, «έξω 

από την πόρτα τους» και με ρυθμούς χελώνας να προσπαθούν 

να προσαρμοστούν στις αλλαγές. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους διάβασαν 

προσεκτικά αυτό το πρόγραμμα. Θα θέλαμε να πούμε σε όσους 

έχουν τη θέληση να αναλογιστούν πώς θα πραγματοποιηθεί 

αυτή η μετατροπή, ότι όλοι οι εταίροι αυτού του προγράμματος 

είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να δουλεύουν προς αυτή 

την κατεύθυνση και ότι σίγουρα θα συναντηθούμε ξανά.  
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Ο άνθρωπος είναι απόγονος του παρελθόντος, αλλά όχι 

σκλάβος του. 

Και είναι ο γονιός του μέλλοντός του. 

Βίκτορ Φρανκλ 
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Εταίροι του Προγράμματος  

Fundación Docete Omnes, Departamento de Programas 

Europeos, La Zubia (Granada), España. 

Web: www.doceteomnes.com 

 

Dafni Kek (Developing Advanced Forces and New Ideas 

through VTC), Elaiochorion, Patras, Grecia. 

Web: www.kekdafni.gr 

 

Proyecktwerkstatt Umwelt & Entwicklung e.V., 

Hannover, Alemania. 

Web: www.projektwerkstattue.de 

 

Cramars Social Cooperative, Tolmezzo, Italia. 

Web: www.coopcramars.it 

 

Kadıkoy Provincial and District Education Directorate, 

Research and Development Department, Istanbul, Turkey.  

Web: kadikoy.meb.gov.tr 

 

AIFED (Asociación de Innovación Formación y Empleo para el 

Desarrollo Sostenible), Granada, España. 

Web: www.aifed.es 








