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Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού
του ΣΕΠ στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Στέφανος Τζέπογλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Μαρία Μπαµπά, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Γεώργιος ∆ούκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ηλίας Σκαλτσάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ελένη Καραµέτου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Περίληψη
Η συνεργασία του Π.Ι. µε στελέχη ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ οδήγησε σε δράσεις ΣΕΠ στις
οποίες οι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε το εργασιακό περιβάλλον, την αγορά εργασίας, την κοινωνία, ενώ οι δοµές ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ απέκτησαν διασύνδεση µε φορείς
και υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Από την καταγραφή
απόψεων και προβληµάτων προκύπτει σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Ο κ. Στέφανος Τζέπογλου είναι Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος είναι δρ. Χηµικός, Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Η κ. Μαρία Μπαµπά είναι Μηχανικός Κλωστοϋφαντουργίας (MSc), εκπαιδευτικός αποσπασµένη στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ο κ. Γεώργιος ∆ούκας είναι Χηµικός, εκπαιδευτικός αποσπασµένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ο κ. Ηλίας Σκαλτσάς είναι Φυσικός, εκπαιδευτικός αποσπασµένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η κ. Ελένη Καραµέτου είναι Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (MSc), Υπάλληλος
ΥΠΕΠΘ µε διάθεση στο ΚΕΣΥΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
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Μεταξύ άλλων προτείνεται η επιµόρφωση των στελεχών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, η ενίσχυση των σχολικών µονάδων για παροχή υποστήριξης στο ΣΕΠ και ο ορθολογισµός στην υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Τέλος, είναι
απαραίτητη η ενίσχυση της υποδοµής των δοµών ΓΡΑΣΕΠ/ΚΕΣΥΠ και η αναµόρφωση της µεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού υλικού του ΣΕΠ.
Λέξεις κλειδιά: ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ), ΓΡΑΣΕΠ (Γραφεία ΣΕΠ), ΚΕΣΥΠ (Κέντρα Συµβουλευτικής και
Προσανατολισµού), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ∆ιεύθυνση ΣΕΠΕ∆ (∆ιεύθυνση
Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων)
1. Εισαγωγή
Η πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλµατα είναι υπόθεση πολλών
δεκαετιών (Κασσωτάκης, 1981), πρέπει όµως να τονισθεί ότι η σηµερινή πραγµατικότητα µεθοδολογίας και πρακτικών είναι πολύ βελτιωµένη σε σχέση µε
το παρελθόν όπως συνάγεται και από το παρόν άρθρο. Σε αυτό έχουν συµβάλει πολλοί ερευνητές (∆ηµητρόπουλος, 1994 & 1998· Κάντας & Χαντζή, 1991),
τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (http://www.epeaek.gr/epeaek/el/textonly/ a_2_2_2_2_4.html), αλλά και φορείς όπως η Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (http://www.elesyp.gr/). Το ενδιαφέρον των
στελεχών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για θέµατα ΣΕΠ είναι διαρκές µέσω
του Τοµέα ΣΕΠ του Π.Ι. και της προσπάθειας σύνδεσης της εκπαίδευσης µε
την αγορά εργασίας (Τζέπογλου, 1996 & 1999), αλλά και της παροχής µεθοδολογίας και πρακτικής (Κοσµίδου – Hardy & Γαλανουδάκη – Ράπτη, 1996). Το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει υποστηρίξει εκδόσεις για το Λύκειο (Βιβλίο ΣΕΠ
Α’ τάξης Ενιαίου Λυκείου) αλλά και διαθεµατικές προσεγγίσεις υποστήριξης
του ΣΕΠ (Καφετζόπουλος κ.ά., 2002).
Η δοµή και η διάρθρωση των υπηρεσιών της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού προσανατολισµού στον χώρο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης βασίζεται σε ιεραρχικό σχήµα διοίκησης, µε προεξέχουσα υπηρεσία τη ∆ιεύθυνση
Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων (ΣΕΠΕ∆) του ΥΠΕΠΘ, τα ΚΕΣΥΠ, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο νοµού και τα ΓΡΑΣΕΠ, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες σε επίπεδο
σχολικής µονάδας. Παράλληλα, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενεργοποιείται το
ΚΕΣΥΠ του Π.Ι. και ο Τοµέας ΣΕΠ. Το δίκτυο «Νέστωρ» του Π.Ι. αποτελεί
πηγή πληροφόρησης και δίαυλο επικοινωνίας των στελεχών του Π.Ι. µε τα στελέχη ΣΕΠ.
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Μετά την έναρξη της διαδικασίας στελέχωσης 4 νέων ΚΕΣΥΠ και 100 νέων
ΓΡΑΣΕΠ σε ολόκληρη την επικράτεια (2006), υλοποιήθηκε κατά τη διετία 20062008 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το Έργο «∆ηµιουργία 4 νέων ΚΕΣΥΠ & 100 νέων ΓΡΑΣΕΠ: Ανάπτυξη
Προγραµµάτων». Στο Έργο προβλεπόταν η ενίσχυση των νέων ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, ώστε να υλοποιήσουν δράσεις ΣΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε
επίπεδο περιφέρειας και κατά νοµό. Πιο συγκεκριµένα, προβλεπόταν η υλοποίηση δύο δράσεων από κάθε νέα δοµή. ∆ηλαδή, η πραγµατοποίηση µιας ηµέρας
σταδιοδροµίας και µιας ηµερίδας για ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Οι θεµατικές των δράσεων
επικεντρώθηκαν στις επαγγελµατολογίες αναφορικά µε επαγγέλµατα της τοπικής
αγοράς εργασίας, επαγγέλµατα που προσελκύουν το ενδιαφέρον του µαθητικού
πληθυσµού καθώς και επαγγέλµατα που εξασφαλίζουν την άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση (για παράδειγµα 4 δράσεις είχαν ως κεντρική θεµατική τα
ένστολα επαγγέλµατα). Ως µεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων προβλεπόταν
η µέθοδος project, αν και σε ορισµένες δράσεις ο ρόλος των µαθητών περιορίστηκε στην απλή παρακολούθηση αντί για την ενεργό συµµετοχή.
Γενικότεροι στόχοι των δράσεων αυτών ήταν να αναπτύξουν οι µαθητές επιχειρηµατικές δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή µε το εργασιακό περιβάλλον, να
γνωρίσουν εργασιακούς χώρους, να εντοπίσουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
στην ευρύτερη και τοπική κοινωνία, ενώ, παράλληλα, οι δοµές ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ
να αποκτήσουν διασύνδεση µε φορείς και υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας και
αγοράς εργασίας.
Στο πλαίσιο του Έργου και για να πραγµατοποιηθούν µε επιτυχία οι δράσεις
των δοµών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, προβλεπόταν η εκπόνηση δύο µελετών: Το «Σχέδιο
µεθοδολογίας, υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των
πράξεων» και o «Οδηγός Εφαρµογής και ∆ιαχείρισης». Οι µελέτες αυτές εκπονήθηκαν από αναδόχους µε γνώση και εµπειρία στο ΣΕΠ και στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και είναι διαθέσιµες στον κόµβο του Π.Ι. (∆ίκτυο Νέστωρ
http://195.251.20.34/ Έργο «∆ηµιουργία 4 Νέων ΚΕΣΥΠ και 100 Νέων ΓΡΑΣΕΠ»).
Συγκεκριµένα: α) στο «Σχέδιο µεθοδολογίας, υποστήριξης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης της υλοποίησης των πράξεων» περιελήφθη η σχηµατική απεικόνιση
και η χρονική αποτύπωση των επιµέρους δράσεων, έγινε συνοπτική επισκόπηση
του ΣΕΠ, της ανάπτυξης και λειτουργίας των δοµών και του έργου τους και παρατέθηκαν υποδείγµατα για τη διοικητική διαχείριση των δράσεων, β) στον «Οδηγό
Εφαρµογής και ∆ιαχείρισης», µετά από τη συνοπτική επισκόπηση του ΣΕΠ δόθηκε
αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που απαιτούνται για την οικονοµική δια-
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χείριση των φορέων υλοποίησης των δράσεων (Π.Ι., ΚΕΣΥΠ ή ΓΡΑΣΕΠ) σε συνεργασία µε τον Ειδικό Λογαριασµό του Π.Ι. και παρατέθηκαν υποδείγµατα για
την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών.
Στα παραρτήµατα των δύο µελετών περιλαµβάνονται: α) οι Οδηγοί Καλής Πρακτικής για την παροχή πλαισίου στήριξης στα στελέχη των δοµών για τον επιστηµονικό σχεδιασµό, οργάνωση και υλοποίηση των προγραµµάτων ΣΕΠ, β) ο
κανονισµός αρ. 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας, γ) ενδεικτική βιβλιογραφία για την προµήθεια Βιβλίων –
Εργαλείων Συµβουλευτικής από τις δοµές, δ) υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο
του Β’ ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ.
Για την επιτυχία των δράσεων των δοµών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, η διοικητική και
η τεχνικοοικονοµική υποστήριξη του Έργου πραγµατοποιήθηκε από τρία Στελέχη
Τεχνοοικονοµικής Στήριξης, ενώ η συνολική επίβλεψη έγινε από τους Υπευθύνους
Υποέργων και Έργου. Οι Υπεύθυνοι Έργου και Υποέργων καθώς και τα µέλη
της Τεχνοοικονοµικής Στήριξης ήταν στελέχη του Π.Ι. Το Έργο προέβλεπε την παροχή εξοπλισµού (συστήµατα Η/Υ), για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής
των δοµών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ που θα πραγµατοποιούσαν δράσεις.
Στο παρόν άρθρο δίνονται τα αποτελέσµατα των δράσεων ΣΕΠ µε έµφαση
τόσο σε ποσοτικά στοιχεία (αριθµός των δοµών που υλοποίησαν τις δράσεις,
αριθµός µαθητών που συµµετείχαν σε αυτές κ.ά.) όσο και σε ποιοτικά (θεµατολογία των δράσεων, ωφέλεια που προέκυψε για τους µαθητές, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, προβλήµατα – δυσκολίες
που εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου κ.ά.). Παρουσιάζονται, επίσης, τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων αξιολόγησης που δόθηκαν στους
συµµετέχοντες (µέλη δοµών, στελέχη διοίκησης, εκπαιδευτικούς) στις Ηµερίδες Απολογισµού και ∆ιάχυσης των Αποτελεσµάτων του Έργου, οι οποίες
έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2008 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, µε τη συµµετοχή στελεχών της διοίκησης, του ΣΕΠ, και των δοµών. Τα ερωτηµατολόγια
περιείχαν ερωτήσεις σχετικές µε: α) τους παράγοντες που συµβάλλουν στην
επιτυχία του θεσµού του ΣΕΠ, β) τη µεθοδολογία και το περιεχόµενο του
ΣΕΠ και γ) την αξιολόγηση της υλοποίησης προγραµµάτων Συµβουλευτικής
και Προσανατολισµού. Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων, περιγράφει τη
στάση των στελεχών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, έναντι των διαδικασιών Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού, καθώς και τις προτεραιότητες που θέτουν για
την επιτυχία του θεσµού Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσµού του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
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2. Σύντοµη περιγραφή των δράσεων των δοµών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ
Τα ΚΕΣΥΠ πραγµατοποίησαν δράσεις οι οποίες περιλάµβαναν:
- Πρόγραµµα δραστηριοτήτων επιχειρηµατικότητας.
- Πρόγραµµα δραστηριοτήτων ΣΕΠ µε ελεύθερο θέµα επιλογής τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος.
- Πρόγραµµα δραστηριοτήτων ΣΕΠ ατόµων ειδικών οµάδων (ΑµΕΑ και άτοµα
που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό).
- Hµερίδα ενηµέρωσης της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας (καθηγητές,
γονείς, µαθητές) και της τοπικής κοινωνίας.
Τα ΓΡΑΣΕΠ πραγµατοποίησαν δράσεις οι οποίες περιλάµβαναν:
- Μία ηµέρα Σταδιοδροµίας.
- Μία ηµερίδα Ευαισθητοποίησης για την ενηµέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας για τη δράση κάθε ΓΡΑΣΕΠ.
Οι δοµές ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ πραγµατοποίησαν δράσεις µε στόχο οι µαθητές: α)
να αποκτήσουν τη δεξιότητα έρευνας του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος
για αξιοποίηση επιχειρησιακών ευκαιριών µε τη βοήθεια µοντέλων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, β) να ενηµερωθούν για το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να
αναπτύξουν επικοινωνία µε τους εργαζόµενους, να γνωρίσουν εργασιακούς χώρους, να εντοπίσουν επαγγέλµατα που χάνονται και άλλα που αναπτύσσονται στην
ευρύτερη και τοπική κοινωνία. Όλες οι δοµές συνεργάστηκαν µε φορείς και υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας και αγοράς εργασίας µε στόχο την ανταλλαγή και
διάχυση πληροφοριών και, γενικότερα, την ανάπτυξη συνεργασιών για ζητήµατα
που αφορούσαν τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, την ενηµέρωση και συµβουλευτική στήριξη των µαθητών.
3. Περιεχόµενο εφαρµογής δράσεων ΣΕΠ
3.1 Ποιοτικά στοιχεία
Την ευθύνη παρακολούθησης των δράσεων ΣΕΠ είχαν έξι Βοηθοί Παρακολούθησης. Οι Βοηθοί Παρακολούθησης ήταν ειδικοί του ΣΕΠ και προσελήφθησαν
από το Μητρώο Ειδικών Συµβουλευτικής του Π.Ι.
Οι Βοηθοί Παρακολούθησης είχαν ως έργο τον συντονισµό υλοποίησης των
δράσεων των ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ στις περιοχές ευθύνης τους. Στο πλαίσιο της µετακίνησής τους για την παρακολούθηση εκδηλώσεων σταδιοδροµίας και ευαι-

214

17TZEPOGLOU:Layout 1

6/22/09

3:09 PM

Page 215

Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

σθητοποίησης, έχοντας ρόλο επιστηµονικό, υποστηρικτικό και εµψυχωτικό ήρθαν
σε επαφή µε τους υπεύθυνους των ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, µε τους οποίους αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία υλοποίησης των προγραµµάτων των δοµών και έδωσαν λύσεις σε προβλήµατα που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια υλοποίησης
προγραµµάτων των δοµών. Προκειµένου να εξασφαλίσουν την οµαλή υλοποίηση
των δράσεων ανέλαβαν την πραγµατοποίηση επισκέψεων στις δοµές όπου συναντήθηκαν µε τα στελέχη τους, την παρακολούθηση ηµερών Σταδιοδροµίας και
ηµερίδων Ευαισθητοποίησης, την καταγραφή θετικών και αρνητικών στοιχείων
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραµµάτων των
ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των επόµενων
εφαρµογών.
Ενδεικτικά αναφέρουµε δράσεις τις οποίες παρακολούθησαν οι Βοηθοί: Συµµετείχαν στην ηµερίδα Ευαισθητοποίησης, µε τίτλο «Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού σήµερα: Εµπειρίες και προοπτικές». Στην εκδήλωση συµµετείχαν τα στελέχη
των δοµών, καθηγητές, µαθητές και γονείς/κηδεµόνες και είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν για τα εκπαιδευτικά επαγγέλµατα και να δουν τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία τους.
Ειδικότερα:
- παρουσιάστηκε το επάγγελµα του φιλολόγου στην εποχή της πληροφορίας,
- έγινε αναλυτική παρουσίαση των επαγγελµατικών προοπτικών του επαγγέλµατος του φυσικού,
- έγινε παρουσίαση των επαγγελµατικών διεξόδων των καθηγητών φυσικής
αγωγής,
- παρουσιάστηκε το επάγγελµα του µαθηµατικού και
- πραγµατοποιήθηκε οµιλία από ψυχολόγο σχετικά µε τις τεχνικές καταπολέµησης άγχους.
Επίσης, παρακολούθησαν ηµερίδα µε θέµα «Ο ρόλος του ΓΡΑΣΕΠ στη σύγχρονη
επαγγελµατική πραγµατικότητα». Οι εισηγητές στο πλαίσιο των εισηγήσεών
τους για τη συµβουλευτική διαδικασία είχαν τη δυνατότητα χρήσης διαφόρων
εποπτικών µέσων. Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την προσωπική τους εµπειρία
από τη συµµετοχή τους σε οµάδες για την καταγραφή επαγγελµατικών µονογραφιών, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες όπως της συνεργατικότητας, της επικοινωνίας, της αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και της χρήσης νέων
τεχνολογιών. Μετά την ολοκλήρωση της ηµερίδας ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε τις ελλείψεις στον υλικοτεχνικό εξοπλισµό και τη χρηµατοδότηση των
ΓΡΑΣΕΠ.
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Τα στελέχη του ΚΕΣΥΠ Κορωπίου διοργάνωσαν εσπερίδα στο πνευµατικό
κέντρο του δήµου Μαρκοπούλου, µε θέµα «Σύγχρονη επιχειρηµατικότητα». Έτσι
πέτυχαν, αφενός να ενηµερώσουν για ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα όπως είναι η
σύγχρονη επιχειρηµατικότητα και, αφετέρου να φέρουν σε επαφή µαθητές και
άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας µε την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς επιχειρηµατικότητας.
Οι Ηµερίδες Ευαισθητοποίησης, όπου πραγµατοποιήθηκαν, είχαν επιτυχία
σύµφωνα µε την εσωτερική αξιολόγηση. Οι εισηγήσεις είχαν άµεση σχέση µε
τον τίτλο της δράσης και τη θεµατολογία του προγράµµατος της εκδήλωσης,
καθώς επίσης οι παρευρισκόµενοι είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις τόσο µε τα στελέχη των ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ όσο και µε άλλους επαγγελµατίες – εισηγητές.
Τέλος στις δράσεις των δοµών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ:
- έγινε αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των δοµών,
- έγιναν γνωστοί οι τρόποι πληροφόρησης που χρησιµοποιούν τα στελέχη των
δοµών για την ενηµέρωση µαθητών και γονέων/κηδεµόνων σχετικά µε τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές κατευθύνσεις,
- πραγµατοποιήθηκαν εισηγήσεις από επαγγελµατίες του χώρου της υγείας για
θέµατα σχετικά µε τα αναπτυξιακά στάδια των εφήβων και τον ρόλο της οικογένειας,
- έγινε αναφορά στη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραµατίζουν οι γονείς
όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων των παιδιών τους και
- συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε την πραγµατοποίηση µελλοντικών δραστηριοτήτων των δοµών και την εξεύρεση τρόπων επικοινωνίας µεταξύ των στελεχών των δοµών, των µαθητών, των καθηγητών και των γονέων/κηδεµόνων.
3.2 Ποσοτικά στοιχεία των δράσεων ΣΕΠ
Το 2006 ιδρύθηκαν 4 νέα ΚΕΣΥΠ και 100 νέα ΓΡΑΣΕΠ από τα οποία τελικά
στελεχώθηκαν τα 82 (4 ΚΕΣΥΠ και 78 ΓΡΑΣΕΠ). Ο σχεδιασµός του Έργου
προέβλεπε την υλοποίηση δράσεων ΣΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε
επίπεδο περιφέρειας και νοµού. Από το σύνολο των 82 στελεχωµένων νέων
δοµών, εκδήλωσαν ενδιαφέρον συµµετοχής στο Έργο οι 52 δοµές και υλοποίησαν δράσεις οι 47 (3 ΚΕΣΥΠ και 44 ΓΡΑΣΕΠ). Συνολικά πραγµατοποίησαν 97
δράσεις ΣΕΠ (ηµερίδες, ενηµερωτικές συναντήσεις, προγράµµατα Σ.Ε.Π.).
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Α/Α

Ποσοτικά στοιχεία των δράσεων ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ

1.

∆ράσεις ΣΕΠ (ηµερίδες, ενηµερωτικές συναντήσεις,
προγράµµατα Σ.Ε.Π.) που υλοποίησαν τα 3 ΚΕΣΥΠ
και τα 44 ΓΡΑΣΕΠ
Μαθητές επωφελούµενοι των υπηρεσιών συµβουλευτικής
υποστήριξης - πληροφόρησης
Μαθήτριες επωφελούµενες των υπηρεσιών συµβουλευτικής
υποστήριξης - πληροφόρησης
Μαθητές µε ειδικές σωµατικές ή/και νοητικές ανάγκες,
επωφελούµενοι των υπηρεσιών συµβουλευτικής
υποστήριξης - πληροφόρησης
Μαθήτριες µε ειδικές σωµατικές ή/και νοητικές ανάγκες,
επωφελούµενες των υπηρεσιών συµβουλευτικής
υποστήριξης - πληροφόρησης
Μαθητές (αγόρια - κορίτσια) δευτεροβάθµιας γενικής
και τεχνικής εκπαίδευσης, εξυπηρετούµενοι από τα
ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ
Μαθητές (αγόρια - κορίτσια) δευτεροβάθµιας γενικής
εκπαίδευσης, εξυπηρετούµενοι από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ
Μαθητές (αγόρια - κορίτσια) δευτεροβάθµιας τεχνικής
εκπαίδευσης, εξυπηρετούµενοι από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ
Απόφοιτοι δευτεροβάθµιας γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης
εξυπηρετούµενοι από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ
Γονείς µαθητών, εξυπηρετούµενοι από τα ΚΕΣΥΠ
και ΓΡΑΣΕΠ

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Αριθµός

97
2302
2961

65

54

8190
7538
652
467
1839

4. Ερωτηµατολόγια έρευνας
Τον Ιούνιο του 2008 πραγµατοποιήθηκαν από το Π.Ι. δύο ηµερίδες απολογισµού
και διάχυσης αποτελεσµάτων του Έργου. Η µία ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στην
Αθήνα και η άλλη στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια των ηµερίδων αυτών δόθηκαν στους συµµετέχοντες ερωτηµατολόγια αξιολόγησης. Τα ερωτηµατολόγια
εκτός από τα γενικά στοιχεία (Ενότητα Α), αναφέρονταν στον ρόλο του ΣΕΠ στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ενότητα Β) και στην Εσωτερική Αξιολόγηση των
διαδικασιών υλοποίησης του Έργου (Ενότητα Γ).
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Ενότητα Α. Γενικά στοιχεία
Από τους 140 περίπου παρευρισκόµενους κατέθεσαν τα ερωτηµατολόγια οι 69 (54
υπεύθυνοι ΓΡΑΣΕΠ, 10 υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ και 5 στελέχη της εκπαίδευσης), εκ
των οποίων 29 άνδρες και 40 γυναίκες. Η αναλογία (0,80) των παρισταµένων στελεχών ανδρών προς γυναίκες είναι λίγο µεγαλύτερη της γενικής αναλογίας ανδρών
προς γυναίκες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (0,72). Το συµπέρασµα είναι ότι τις
θέσεις στελεχών ΣΕΠ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατέχουν σε µεγαλύτερη αναλογία οι άντρες εκπαιδευτικοί σε σχέση µε την αναλογία πληθυσµού εκπαιδευτικών, έστω και αν σε απόλυτα νούµερα στελεχών, είναι περισσότερες οι γυναίκες
στελέχη.
Ηλικία
έως 35

36-45

46-55

Άνω των 55

4

27

35

3

Η πλειονότητα των στελεχών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο είναι ηλικίας άνω
των 36 ετών.
Χρόνια υπηρεσίας στις δοµές ΣΕΠ (ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ)
ΓΡΑΣΕΠ
Από 1 έως 3
Από 4 και πάνω
47

7

ΚΕΣΥΠ
Από 1 έως 3
Από 4 και πάνω
7

5

Η πλειονότητα των στελεχών αποτελείται από εκπαιδευτικούς χωρίς µακροχρόνια εµπειρία σε δοµές, δεδοµένο συµβατό µε το γεγονός ότι οι δοµές είναι καινούργιες.
Ενότητα Β. Ο ρόλος του ΣΕΠ στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Οι συµµετέχοντες στις ηµερίδες, στο ερώτηµα αν συµφωνούν µε τη µεθοδολογία
και το περιεχόµενο του ΣΕΠ απάντησαν ότι:
1. Το περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων του ΣΕΠ ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των µαθητών/µαθητριών. (Συµφωνεί το 69%)
2. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για τα θέµατα ΣΕΠ είναι επαρκής για
τις ανάγκες των µαθητών/µαθητριών. (Συµφωνεί το 70%)
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3. Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισµού του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας
που εφαρµόζετε στη δοµή σας; (Συµφωνεί το 83%)
Οι συµµετέχοντες στις ηµερίδες, στο ερώτηµα αν ο διαθέσιµος χρόνος για τον ΣΕΠ
είναι επαρκής ή ανεπαρκής, απάντησαν κατά πλειοψηφία ότι είναι ανεπαρκής. Η
στατιστική ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι δεν υπάρχουν διαφορές σε αυτές
τις απόψεις που να σχετίζονται µε το φύλο (άνδρες και γυναίκες θεωρούν εξ ίσου
ότι είναι ανεπαρκής ο χρόνος). Όµως υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά
(x2=6.03, β.ε.=2, p<.05) µεταξύ των λιγότερο έµπειρων στελεχών των ΓΡΑΣΕΠ
από τους περισσότερο έµπειρους των ΚΕΣΥΠ. Οι λιγότερο έµπειροι υπεύθυνοι
δοµών θεωρούν έντονο το πρόβληµα έλλειψης χρόνου.
Η µεθοδολογία του ΣΕΠ γενικά κρίνεται επαρκής αλλά υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (x2=4.31, β.ε.=2, p<.05) ανάλογα µε τον χρόνο υπηρεσίας των
στελεχών στις δοµές. Τα στελέχη µε χρόνο υπηρεσίας µέχρι 3 έτη στις δοµές θεωρούν ότι η µεθοδολογία είναι ανεπαρκής σε µεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι τα έµπειρα
στελέχη των δοµών.
Συνοψίζοντας, καταλήγουµε στο ότι τα έµπειρα στελέχη καλύπτουν αποτελεσµατικότερα την ανεπάρκεια χρόνου και µεθοδολογίας απ’ ότι τα λιγότερο
έµπειρα στελέχη.
Ενότητα Γ. Εσωτερική Αξιολόγηση του Έργου – Καταγραφή απόψεων στελεχών
Στην Ενότητα Γ, διερευνήθηκε η ποιότητα συνεργασίας µεταξύ της οµάδας
Έργου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των στελεχών των δοµών. Έτσι, από
τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι το σύνολο της διαδικασίας ήταν επιτυχές ως προς την προσφορά του στην εκπαιδευτική κοινότητα και τα στελέχη.
Για την καλύτερη λειτουργία του θεσµού του ΣΕΠ, τη µεθοδολογία και το περιεχόµενό του, καταγράφηκαν σχόλια των παρόντων στελεχών στις ηµερίδες και
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα εξής:
- Οι σύµβουλοι ΣΕΠ να έχουν συνεχή και καλύτερη επιµόρφωση καθώς επίσης
και υποστήριξη από το Π.Ι.
- Η στελέχωση των δοµών να γίνεται από την αρχή του έτους και όχι στο τέλος.
- Η συνεργασία των στελεχών ΣΕΠ, των στελεχών διοίκησης, των εκπαιδευτικών και των κηδεµόνων να είναι στενότερη.
- Ο παράγων «άνθρωπος» για την επιτυχία του ΣΕΠ είναι ο σηµαντικότερος.
- Απαιτούνται καλύτερα δοµηµένα τεστ ΣΕΠ.
- Απαιτείται στήριξη από τον ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας.
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- Ο θεσµός του ΣΕΠ να επεκταθεί σε όλο το Λύκειο – ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ.
- Να υπάρχει διαδικτυακή πολυµεσική παρουσίαση επαγγελµάτων και σύνδεση
µε την εκπαίδευση.
- Να υπάρχει σύνδεση του ΣΕΠ µε την αγορά εργασίας.
- Να δηµιουργηθεί ξεχωριστός χώρος για τη Συµβουλευτική µε την απαραίτητη
υλικοτεχνική υποδοµή.
- Να υπάρχει κάθετη στήριξη ΥΠΕΠΘ – ∆ιοίκηση – Σχολική µονάδα και ικανά
στελέχη.
- Να δηµιουργηθούν ψυχοµετρικά τεστ.
- Οι επιµορφώσεις και τα σεµινάρια να γίνονται από σωστούς επιµορφωτές.
- Να γίνεται χρήση σύγχρονων µέσων και µεθόδων, Η/Υ, διαδικτύου.
5. Συµπεράσµατα
Οι συµµετέχοντες στις ηµερίδες, σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έδωσαν, θεωρούν
ως σηµαντικότερους παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία του θεσµού του
ΣΕΠ στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση τους εξής κατά σειρά σηµαντικότητας:
1. την υλικοτεχνική υποδοµή,
2. τη συµµετοχή των µαθητών/µαθητριών,
3. την αποδοχή των γονέων-κηδεµόνων,
4. τη συνεργασία των υπόλοιπων εκπαιδευτικών και των στελεχών διοίκησης.
Επίσης συµφωνούν ότι:
Οι διαδικασίες του ΣΕΠ βοηθούν τα παιδιά να αντιµετωπίσουν πραγµατικές δυσκολίες σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού.
- Η ύπαρξη του θεσµού των ΓΡΑΣΕΠ πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις σχολικές
µονάδες.
- Σήµερα (2008) η παροχή υπηρεσιών ΣΕΠ είναι καλύτερη από το παρελθόν.
- Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και η µεθοδολογία του ΣΕΠ είναι αποδεκτά,
ωστόσο υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισµού του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας που εφαρµόζονται στις δοµές.
- Ο διαθέσιµος χρόνος για τον ΣΕΠ είναι ανεπαρκής
- Η επικοινωνία των στελεχών των δοµών µε τα στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τους συνεργάτες τους είναι δηµιουργική και αποτελεσµατική,
αν και σε ορισµένες περιπτώσεις εµφανίστηκαν δυσλειτουργίες και γραφειοκρατικές δυσκολίες.

220

17TZEPOGLOU:Layout 1

6/22/09

3:09 PM

Page 221

Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

6. Προτάσεις
Τα σχόλια και οι επί µέρους προτάσεις µπορούν να αποκωδικοποιηθούν και να
οδηγήσουν σε γενικότερες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσµού
του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω απαιτείται:
1. Επιµόρφωση των στελεχών των δοµών ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ στο αντικείµενο του ΣΕΠ, µε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρµογή κατάλληλων εργαλείων-τεστ.
2. Επιµόρφωση των στελεχών των δοµών αλλά και των στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντών σχολικών µονάδων κ.ά.) σχετικά µε τις διαδικασίες υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
3. Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης (∆ιευθυντές - Προϊστάµενοι) για την υλοποίηση
προγραµµάτων και ενίσχυση των σχολικών µονάδων για παροχή υποστήριξης
σε θέµατα ΣΕΠ.
4. Ορθολογισµός στην υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
και διαρκής ενίσχυση όσων συµµετέχουν σε αυτά. Αποφυγή –κατά το δυνατόν– πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Χρονοδιαγράµµατα που
δεν θα δηµιουργούν αφόρητη πίεση και αδυναµία εφαρµογής.
5. Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής των δοµών ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ.
6. Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός της µεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού
υλικού του ΣΕΠ.
Οι παραπάνω επισηµάνσεις θεωρούµε ότι αποτελούν ένα σύνολο από Προτάσεις
για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσµού του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και είναι ρεαλιστικό να προσβλέπουµε ότι ένα µέρος τους θα υλοποιηθεί στο άµεσο µέλλον στο πλαίσιο του εθνικού
ενδιαφέροντος για τον ΣΕΠ ή στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας*.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την ολοκλήρωση των παραπάνω δράσεων οφείλονται στη συνάδελφο κ.
Μαρία Μουστάκη, η οποία και ανέλαβε την παρακολούθηση από µέρους της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ, στους Βοηθούς Παρακολούθησης (Σύµβουλοι ΣΕΠ): Χ. Αγγελοπούλου, Μ. Αντωνιάδου, Ν. ∆ρόσο, Ουρ. Κούστα, Ν. Μπίγγου και Α. Πατεστή, των οποίων ο ρόλος ήταν
σηµαντικός για την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρµογής των δράσεων των ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ και
στη συνάδελφο κ. Βικτωρία-Αφροδίτη Σακκιάδη για την υποστήριξη που προσέφερε σε κρίσιµες στιγµές της τελικής διαδικασίας.

*
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