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 Άτομα από μθ προνομιοφχα περιβάλλοντα 

και 

 Άτομα με χαμθλι αυτογνωςία

 ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΛΙΓΟΣΕΡΗ υ.Ε.Π.

Percy, C & Mann, A. (2013) Employer Engagement in British secondary Education



 Η υΕΠ διαφζρει ωσ προσ τθν ποιότθτα και ποςότθτα 
από χϊρα ςε χϊρα και από ςχολείο ςε ςχολείο

 Αρχίηει πολφ αργά

 Δεν είναι κοινι ευκφνθ και προϊόν ςυνεργαςίασ 
ανκρϊπων , φορζων, τομζων κλπ

 Ζχει λίγθ ςχζςθ με τθν αγορά εργαςίασ

(International Centre for Career Development and Public 
Policy WWW.ICCDPP.ORG )

http://www.iccdpp.org/


 Μόνο 1 ςτα 4 άτομα χρθςιμοποιεί ςτθ ηωι του 
υπθρεςίεσ υ.Ε.Π.

 Σθν χρθςιμοποιοφν άτομα με υψθλότερα προςόντα
 To 30% των νζων παγκοςμίωσ περιορίηεται ςε 10 

επαγγζλματα
 Οι επαγγ. προςδοκίεσ ςυνδζονται με τθν κοινωνικι 

προζλευςθ, το φφλλο και τθν καταγωγι.
 Η ποιοτικι υΕΠ οδθγεί ςε καλφτερουσ μιςκοφσ

EC, ETF, CEDEFOP, OECD, ILO, UNESCO (2019) Investing in 
Career Guidance



ΕΙΡΟΕ

• Ανάγκεσ 
Χρθςτϊν

• Κατάλλθλθ 
Φυςικι και 
εξ 
αποςτάςεωσ 
πρόςβαςθ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ

• Δεοντολογία
• Πολυκάναλθ

παροχι
• Διαφάνεια
• Εξατομικευμζν

θ υΕΠ

ΕΚΡΟΕ

• χετίηονται με 
τισ ανάγκεσ; 

• Μετριοφνται τα 
αποτελζςματα;

• Για όλεσ τισ 
ομάδεσ 
χρθςτϊν; 

• Ποιεσ είναι οι 
μετριςεισ;

















ανάπτυξθ  - αξιολόγθςθ ικανοτιτων ηωισ και ςταδιοδρομίασ 
κατά μία κοινι, αντικειμενικι και ςυνεκτικι προςζγγιςθ βάςει 

περιγραφικϊν δεικτϊν μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

 5 ικανότθτεσ και 4 επίπεδα επάρκειασ

1. υναιςκθματικι νοθμοςφνθ

2. Αναηιτθςθ και ανάλυςθ ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ ι/και 
εργαςίασ

3. Επικοινωνία (διαπροςωπικι επικοινωνία και 
επαγγελματικζσ ςχζςεισ

4. Μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ (μακαίνω πωσ να μακαίνω) 

5. χεδιαςμόσ ςταδιοδρομίασ και λιψθσ απόφαςθσ



 Personal Wellbeing

 Awareness that individual behaviour, personal 
characteristics and social and environmental 
factors influence health and wellbeing

 Understanding potential risks for wellbeing, 
and using reliable information and services 
for health and social protection

 Adoption of a sustainable lifestyle that 
respects the environment, and the physical

 and mental wellbeing of self and others, while 
seeking and offering social support 





ΔΡΑΕ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κριτιριο:
Η αποςτολι, οι ςτόχοι, οι 
υπθρεςίεσ, οι δράςεισ  κλπ 
είναι γνωςτζσ ςτισ ομάδεσ 
ςτόχου

Δείκτθσ:
Ποιοτικόσ: υπάρχει περιγραφι
Ποςοτικόσ: αρικμόσ δράςεων 
εξωςτρζφειασ, αρικμόσ 
παραπόνων, % ικανοποίθςθσ

Αποδεικτικά:  
Τλικό προβολισ  ζντυπο και 
θλεκτρονικό, αποδεικτικά θμερίδων 
- εκκζςεων, αναρτιςεισ ςτθ 
διαφγεια, φόρμεσ παραπόνων -
ερευνϊν ικανοποίθςθσ κλπ



ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΕ

Ποιεσ είναι οι
μετριςεισ;

Πωσ τισ αξιολογϊ; Είναι  
κετικζσ ι αρνθτικζσ;



ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΕ

Νζεσ ι διορκωτικζσ ενζργειεσ

• Προςκικθ πλθροφοριϊν 

για τισ ομάδεσ  ςτόχου  

και το   κόςτοσ ςτθν 

ιςτοςελίδα 

• υμμετοχι ςε 

περιςςότερεσ εκκζςεισ / 

θμερίδεσ



ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΧΕΔΙΑΕ

Πόροι, χρόνοσ, ςυχνότθτα, 
διάρκεια κλπ 

Π.χ. ςυγγραφι κειμζνου,
προγραμματιςμόσ για 

ςυμμετοχι ςε 3 εκκζςεισ 
εκπαίδευςθσ = ποιεσ, πότε, 

ςυμμετζχοντεσ, κόςτοσ, 
αναγκαίεσ αποφάςεισ κλπ   



 Social Return on Investment Analysis

 Προςδιοριςμόσ λόγου κόςτουσ / οφζλουσ των 
υπθρεςιϊν υΕΠ (SROI ratio)

 κρατικζσ δαπάνεσ για τθν λειτουργία υπθρεςιϊν υΕΠ

 κρατικζσ δαπάνεσ για τθν επιδότθςθ των ατόμων μζςα 
από το ταμείο ανεργίασ εάν τα άτομα αυτά δεν 
εφριςκαν εργαςία κατόπιν τθσ οργανωμζνθσ υΕΠ κλπ



• Αρικμόσ ατόμων που ζκαναν χριςθ υπθρεςιϊν 
υΕΠ/κανάλι παροχισ

• % ατόμων από ευάλωτεσ ομάδεσ που ςυμμετζχουν 
ςτον ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ τθσ υπθρεςίασ

• Λόγοσ αρικμοφ πελατϊν / αρικμό ωρϊν 
ςυμβοφλων

• Λόγοσ αρικμοφ ωρϊν ςυμβοφλων / αρικμό 
διαφορετικϊν παρεμβάςεων

• % ατόμων που βρικαν δουλειά (μετριζται μζςω 
destination study)

• % επιχοριγθςθσ από τον κρατικό προχπολογιςμό 
και κοινοτικι χρθματοδότθςθ

Εργαλειοκικθ Δεικτϊν ποιότθτασ



• % ικανοποίθςθσ ςχετικά με τθν κάκε αρχι του 
κϊδικα δεοντολογίασ ςε ςχετικι ερϊτθςθ ςε 
ζρευνεσ ικανοποίθςθσ (ποςοτικόσ)

• Αρικμόσ παραπόνων ςε ςχζςθ με κάκε αρχι
• % μεκόδων, τεχνικϊν που είναι ςφμφωνα με διεκνι 

πρότυπα
• υγκεκριμζνθ διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ 
• % πιςτοποιθμζνων ςυμβοφλων
• % ςυμβοφλων τθσ υπθρεςίασ που ςυμμετείχαν ςε 

επιμόρφωςθ
• Αρ. ωρϊν επιμόρφωςθσ / ζτοσ

Εργαλειοκικθ Δεικτϊν ποιότθτασ



Εσταριζηούμε θερμά για ηην προζοτή ζας!Εσταριζηούμε θερμά για ηην προζοτή ζας!
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