ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Σ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
1. Το εν λόγω σχέδιο συζητήθηκε με τους βασικούς συντελεστές της Συμβουλευτικής και του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ) καθ' όλο το 2008. Η προετοιμασία του
Σχεδίου Δράσης ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2008, από εξειδικευμένο σύμβουλο. Ο
προϋπολογισμός της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%, ανήλθε σε 85.000€.
Το Σχέδιο Δράσης θα υποβληθεί στην Επιτροπή πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2008.
Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση που απαιτείται και τις γενικότερες πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, το σχέδιο δράσης:
• Προδιαγράφει την πιστοποίηση προσώπων και φορέων που σχετίζονται με το
θεσμό, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας και ομοιογένειας
στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Επιδιώκει την αξιοποίηση αποκλειστικά εξειδικευμένων φορέων για τη διενέργεια
των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δράσεων.
• Προτείνει προγράμματα διαρκούς μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης των
υπηρετούντων το θεσμό, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωματική τους εμπειρία στα
οφέλη της δια βίου εκπαίδευσης που καλούνται να καλλιεργούν στους νέους.
• Προβλέπει εξειδικευμένες προσεγγίσεις για άτομα των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο, αλλά και των νέων με αυξημένες
δυνατότητες, που συναποτελούν άνω του 50% του γενικού πληθυσμού-οτόχου.
• Εισάγει τη ΣΥΕΠ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό την ανάπτυξη της
αυτοπεποίθησης, της ομαδικότητας, της ικανότητας λήψης αποφάσεων και την
βασική ενημέρωση για τα επαγγέλματα του σύγχρονου κόσμου, παράλληλα με
τη διαπίστωση και αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων
προσαρμογής.
• Δίνει έμφαση στην αξιοποίηση διεθνούς αποδοχής βιβλίων, μεθοδολογιών & μέσων
που ήδη υπάρχουν, καθώς και τη διάδοση αποδεδειγμένα καλών πρακτικών στην
υλοποίηση προγραμμάτων εξατομικευμένης συμβουλευτικής.
• Εισάγει δράσεις με διακρατικές διαστάσεις, για την ανάπτυξη του διαλόγου, τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και τη σύνδεση ελληνικών φορέων με ομοειδείς άλλων
ευρωπαϊκών χωρών.
• Ενισχύει την πρωτότυπη έρευνα, για την παραγωγή καινοτόμων εργαλείων
διάγνωσης των ιδιαίτερων προσωπικών δυνατοτήτων, με αξιοποίηση της
σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, αξιοποιώντας την εμπειρία προηγούμενων
σχετικών έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί στον Ευρωπαϊκό χώρο.
• Εισάγει τη σφαιρική αξιολόγηση (αξιολόγηση 360°), που αποτελεί εξαιρετικό
εργαλείο ωρίμανσης της ουσιαστικής λειτουργίας ανθρώπινων συστημάτων,
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συνεχούς και ολοκληρωμένης παρακολούθησης όλων των δεικτών που αφορούν
στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και υποδεικνύουν τους τομείς προς
βελτίωση σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο.
• Προβλέπει τ η διαρκή εξωτερική αξιολόγηση των κρίσιμων δράσεων που έχουν
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, καθώς και η διαρκής εξωτερική αξιολόγηση
συνολικά της πορείας του θεσμού, όπως απαιτείται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.
• Κάνει πρόβλεψη ώστε να τηρηθούν οι αρχές Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας και
αποτελεσματικής Διαχείρισης Έργων.

2. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 54 διαφορετικές δραστηριότητες, οι
συγκλίνουν, ερχόμενες από πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις:

οποίες

Συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου και αποσαφήνιση οργανωτικών ρόλων
Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλη κλίμακα
Ανάπτυξη και διάδοση επιστημονικού και εκπαιδευτικού υλικού
Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ευρέως πεδίου σε εξατομικευμένη βάση σε όλη
την επικράτεια
Ενημέρωση της κοινωνίας με ενέργειες ευρείας δημοσιότητας
Έχει επίσης προταθεί σειρά προπαρασκευαστικών δράσεων με στόχο την
αναβάθμιση της διαχειριστικής ευχέρειας του ΕΚΕΠ.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανάπτυξη του θεσμού ΣΥΕΠ στα πλαίσια του
Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δ ι α Βίου Μάθηση» προκύπτει ως εξής:

Δράσεις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΉΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ
3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΜΕΣΑ
4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΕΠ
5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΜΟΥ
6. Αναβάθμιση ΕΚΕΠ
7. Λειτουργικές δαπάνες (5%)
ΣΥΝΟΛΟ

4.425.000 €
7.060.000 €
24.290.000 €
10.845.000 €
3.700.000 €
7.795.000 €
2.885.000 €
61.000.000 €

21 εκ. € ή ποσοστό ύψους περίπου 3 5 % του προϋπολογισμού αυτού θα καλυφθεί από
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Επιπλέον 70 εκ. € θα καταβληθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό για την συνέχεια του
Θεσμού μετά την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της κρατικής
δαπάνης για τ ο Θεσμό σε 91 εκ. €.

4. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης:
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• θα εκπαιδευτούν 850 ειδικοί σε θέματα συμβουλευτικής
• 350 σύμβουλοι πρόκειται να μετεκπαιδευτούν στην συμβουλευτική ειδικών
πληθυσμών
• 4.225 δάσκαλοι πρόκειται να εκπαιδευτούν σε μεθόδους εισαγωγής μαθητών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική ζωή
• πρόκειται να δημιουργηθούν 172 νέες μονάδες για την παροχή εξατομικευμένων
υπηρεσιών
• 853 υφιστάμενες μονάδες θα αναβαθμιστούν
• 40 ειδικοί πρόκειται να προσληφθούν και 60 να εκπαιδευθούν για τη συμμετοχή
τους στη διαχείριση του σχεδίου δράσης
• πρόκειται να διενεργηθούν 15 μελέτες
• πρόκειται να αναπτυχθούν και να διανεμηθούν στους φορείς 530 νέα βιβλία και
τεστ
• πρόκειται να διοργανωθούν 210 δημόσιες επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις
• 1.100.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα επωφεληθούν άμεσα από τις
προτεινόμενες δράσεις
5. Η συνολική διαχείριση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης θα αναληφθεί σταδιακά
από το ΕΚΕΠ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Έχουν προβλεφθεί και θα
ακολουθούνται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
6. Ειδικά όργανα εντός ΕΣΣΕΚΑ διασφαλίζουν τη συνοχή του Σχεδίου Δράσης με το
συνολικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως έχει εγκριθεί.
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