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1 Εηζαγφγή 

Τν Guide me είλαη έλα πξφγξακκα κεηαθνξάο θαηλνηνκίαο ζην πιαίζην ηνπ 
«Πξνγξάκκαηνο Λενλάξλην ληα Βίληζη», ππνζηεξηδφκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
Ο ζηφρνο είλαη λα επεθηαζνχλ νη ήδε αλαπηπγκέλεο νδεγίεο πνηφηεηαο θαη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ κέηξσλ θαζνδήγεζεο, ζην 
πιαίζην ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο QUINORA ζηηο «λέεο» ρψξεο. Καηά απηφλ 
ηνλ ηξφπν, ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα εθαξκνζηεί ζηηο λέεο ρψξεο εηαίξσλ (ηελ Απζηξία, 

ηελ Τνπξθία, ηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία, ηε Ληζνπαλία θαη ηελ Πνισλία) έλα ίδξπκα 
γηα ηα θνηλά θξηηήξηα πνηφηεηαο ηεο ΔΔ ζηελ θαζνδήγεζε. 

Σηελ αξρή, φιεο νη ρψξεο εηαίξνη ηνπ Guide me πεξηέγξαςαλ ζε κηα αλαθνξά ηελ 

θαηάζηαζε ηεο θαζνδήγεζεο ζηελ ρψξα ηνπο. Ο ζηφρνο απηήο ηεο αλαθνξάο 
ζχλζεζεο είλαη λα ζπλνςηζηνχλ νη αλαθνξέο ησλ ρσξψλ απηψλ θαη λα 
πξνζδηνξηζηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο, θαζψο θαη νη κειινληηθέο πξνθιήζεηο 

ζηελ θαζνδήγεζε ζε φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο. 

2 Σσλοπηηθή περίιευε 

Σηα επφκελα θεθάιαηα ζα παξαζρεζεί κηα πεξίιεςε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο 
ζηηο ρψξεο εηαίξνπο ηνπ Guide me. Δπηπιένλ, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα 
πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηα κέηξα θαζνδήγεζεο θαη ην πξνζσπηθφ θαζνδήγεζεο, ζα 

πεξηγξαθνχλ, θαζψο θαη νη ζπλερηδφκελεο πξνζπάζεηεο γηα λα βειηησζεί ε πνηνηηθή 
θαηάζηαζε ζε θάζε ρψξα. Τέινο, ζα ζπδεηήζσ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο θαη ηα 
πνηνηηθά πξνβιήκαηα, πνπ δελ έρνπλ επηιπζεί αθφκα. 

Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη ε Απζηξία, ε Βνπιγαξία, ε Διιάδα, ε Ληζνπαλία, ε 
Πνισλία θαη ε Τνπξθία. Η πνηνηηθή θαηάζηαζε ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη πνιχ 
εηεξνγελήο. Απηφ ηζρχεη επίζεο γηα ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο θαη ηα 

πξφηππα πνηφηεηαο. Δληνχηνηο, κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νξηζκέλεο νκνηφηεηεο: 

 Γελ ππάξρνπλ θάπνηα γεληθά πξφηππα πνηφηεηαο (απφ ηελ άπνςε ησλ 
εθαξκνζκέλσλ πξνηχπσλ ζε επίπεδν ρψξαο) γηα ηα κέηξα θαζνδήγεζεο θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη ζε πεξηβάιινληα νκάδαο. Σηηο πεξηζζφηεξεο 
ρψξεο, ηα πξφηππα πνηφηεηαο ηίζεληαη κφλν ζε ηλζηηηνχηα δεκφζηαο 
θαζνδήγεζεο.  

 Οη εζληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πνιχ 
ζεκαληηθφ ξφιν σο ηδξπηέο θαη πξνκεζεπηέο ησλ κέηξσλ θαζνδήγεζεο (θαη 
ησλ κέηξσλ θαηάξηηζεο). Σηελ Πνισλία, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε εζληθή 

ππεξεζία απαζρφιεζεο είλαη αθφκε ν απνθιεηζηηθφο ηδξπηήο ηεο θαζνδήγεζεο. 
Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ 
θαη ηεο θαηάξηηζεο γηα δηάθνξεο νκάδεο-ζηφρνπο, φπσο γηα ηνπο άλεξγνπο, 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο λένπο/ειηθησκέλνπο αλέξγνπο, ηνπο κεηαλάζηεο, ηηο 
γπλαίθεο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θ.ιπ. ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ 
(αηνκηθά θαη ζε πεξηβάιινλ νκάδαο θαηάξηηζεο θαη 

θαζνδήγεζεο/ζπκβνπιεπηηθήο, εηθνληθή θαζνδήγεζε). Οη ππεξεζίεο 
θαζνδήγεζεο παξέρνληαη ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κέζσ ησλ 
ηνπηθψλ θέληξσλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο 

Δπηπξφζζεηα  ζηα κέηξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πνιιέο δεκφζηεο 
ππεξεζίεο απαζρφιεζεο πξνζθέξνπλ θίλεηξα θαη καζήκαηα ελεξγνπνίεζεο 
(φπσο ζηε Βνπιγαξία, ηελ Τνπξθία, ηελ Πνισλία), θαζψο θαη καζήκαηα 

πξνζαλαηνιηζκνχ (π.ρ. Απζηξία). Σε δηάθνξεο ρψξεο, νη εζληθέο ππεξεζίεο 
απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηα ππνπξγεία, θαινχλ γηα ηε ππνβνιή επίζεκσλ 
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πξνζθνξψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κέηξσλ θαηάξηηζεο/παξνρήο 
ζπκβνπιψλ, κε ζπλέπεηα ηα κέηξα λα πινπνηνχληαη απφ δηάθνξα δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά ηλζηηηνχηα. 

 Όζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ ζπκβνχισλ, ηα 
απαηηνχκελα πξφηππα θαηάξηηζεο πνηθίιινπλ ζε θάζε ρψξα, εμαξηψκελα 

επίζεο ηνπ αλ έλαο εθπαηδεπηήο / ζχκβνπινο εξγάδεηαη ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ 
πξνκεζεπηή θαζνδήγεζεο. Με θάζε ηξφπν, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο εηαίξσλ 
απαηηνχλ επίζεκεο δεμηφηεηεο απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο 

εθπαηδεπηέο/ζπκβνχινπο, θαζψο επίζεο θαη θάπνηα πξαθηηθή εξγαζηαθή 
εκπεηξία. Δπηπξφζζεηα ζηελ απαξαίηεηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη ηελ 
εξγαζηαθή εκπεηξία, απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ηα πξνζφληα θιεηδηά θαζψο 

επίζεο θαη νη θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ησλ 
ζπκβνχισλ. 

 Όιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα κειέηεο εμεηδηθεπκέλα 

ζηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ ζπκβνπιψλ (θαη ηελ θαηάξηηζε). Μεξηθά 
παλεπηζηήκηα πξνζθέξνπλ επίζεο πξνγξάκκαηα κειέηεο ζηα παηδαγσγηθά, ηελ 
ςπρνινγία, θ.ι.π. κε ην θχξην ζέκα ηνπ πηπρίνπ ηνπο λα είλαη ε παξνρή 

επαγγεικαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη θαηάξηηζεο. Σπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα 
κειέηεο, ζην αλψηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο, γίλνληαη φιν θαη πην ζεκαληηθά ζε 
δηάθνξεο ρψξεο εηαίξσλ φπσο ηε Ληζνπαλία, ηελ Διιάδα, θαη ηελ Τνπξθία, 

φπνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πηπρηαθά, αθφκα  θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 
(π.ρ. ζηελ Πνισλία). 

 Λφγσ ηεο γξήγνξεο νηθνλνκηθήο αιιαγήο, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ν 

επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο έρνπλ γίλεη έλα θχξην πνιηηηθφ ζέκα ζε φιεο 
ηηο ρψξεο ησλ εηαίξσλ. Σήκεξα, ε πξνζαξκνγή ζηηο ζπλερείο αιιαγέο ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο, είλαη ε θχξηα πξφθιεζε γηα ηνπο πξνκεζεπηέο θαηάξηηζεο θαη 

θαζνδήγεζεο.  

Όζνλ αθνξά ζηε ζχιιεςε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαζνδήγεζεο, ζα 
κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ δηάθνξα παξφκνηα πξνβιήκαηα ζηηο ρψξεο ησλ 

εηαίξσλ: 

 Τα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ηδξπηψλ ηεο θαζνδήγεζεο θαη ησλ 
ηλζηηηνχησλ θαηάξηηζεο πνπ ηελ πινπνηνχλ, είλαη έλα θνηλφ πξφβιεκα, θαζψο 

επίζεο θαη κεηαμχ ησλ ηλζηηηνχησλ θαηάξηηζεο θαη ησλ εθπαηδεπηψλ/ 
ζπκβνχισλ, θαη κεηαμχ ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ πειαηψλ / ζπκκεηερφλησλ. Οη 
εθπαηδεπηέο / ζχκβνπινη αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ην πξφβιεκα φπνπ νη αλάγθεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ελζσκαηψλνληαη επαξθψο ζην ζρέδην θαηάξηηζεο, πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο θαζνδήγεζεο (ζπρλά απφ ηηο ππεξεζίεο 
απαζρφιεζεο). Οη έλλνηεο ηεο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη πηφ εχθακπηεο, 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη 
θαηαξηίζεηο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ (απφ ηελ άπνςε 

ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο ζηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ), ζα 
επεξεάζνπλ ζεηηθά ην θίλεηξφ ηνπο.  

 Σηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο εηαίξσλ, ππάξρεη κηα έιιεηςε αμηνιφγεζεο ζηα κέηξα 

θαζνδήγεζεο πνπ πινπνηνχληαη. Θα πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί κηα ζπλερήο θαη 
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ ζηφρν αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζνδήγεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ νη αδπλακίεο θαη βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Η αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Δθηφο απηνχ, ν πνηνηηθφο έιεγρνο ππνλνεί επίζεο ηελ 
καθξνπξφζεζκε εθαξκνγή ησλ εζληθψλ - θαη επξσπατθψλ - πξνηχπσλ 

πνηφηεηαο. Η ΔΔ είλαη έλα ζεκαληηθφ πιαίζην γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ 
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εθαξκνγή πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, κε ηελ παξνρή 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

 Οη ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο ζπρλά πξνζαξκφδνληαη αλεπαξθψο ζηηο αλάγθεο θαη 
ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο  

(Οη αλαθεξζείζεο θξηηηθέο ζα ζπδεηεζνχλ επίζεο ιεπηνκεξψο ζην θεθάιαην 5.2. 

«Υπάξρνληα πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα θαη ην επφκελν επίπεδν».) 

3 Προζθορά ζηο πεδίο ηες θαζοδήγεζες ηφλ κέηρφλ ζε περηβάιιολ 
οκάδας 

Σηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο εηαίξσλ, ε θαζνδήγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηάθνξα 
ηλζηηηνχηα (φπσο ζηελ Απζηξία, ηε Βνπιγαξία, ηε Ληζνπαλία, ηελ Διιάδα θαη ηελ 
Τνπξθία). Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο εηαίξσλ, θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζπλήζσο θαζνξίδνληαη θαη 
ξπζκίδνληαη απφ ηνλ νκνζπνλδηαθφ λφκν. Η παξνρή ζπκβνπιψλ ζηελ Πνισλία 
νξγαλψλεηαη απνθιεηζηηθά θαη ξπζκίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, θαη αληίζηνηρα 

απφ ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ην Υπνπξγείν Δπηζηήκεο θαη 
ηεο Αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. 

Η θαζνδήγεζε ζηε Ληζνπαλία νξγαλψλεηαη ζε δχν μερσξηζηά επαγγεικαηηθά πεδία – 

ηηο επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ παξέρνληαη θπξίσο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 
ηνπο δαζθάινπο, θαη ηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ ζπκβνπιψλ, πνπ παξέρεηαη θπξίσο 
απφ ηνπο νδεγνχο θαξηέξαο θαη ηνπο ςπρνιφγνπο.  

Οη θχξηνη παξνρείο ππεξεζηψλ θαζνδήγεζεο ζηε Βνπιγαξία, είλαη ε Δζληθή Υπεξεζία 
Απαζρφιεζεο κέζσ ησλ γξαθείσλ εξγαζίαο ηεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, θαζψο επίζεο 
θαη ηδησηηθά θέληξα παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη γξαθεία. Η θαζνδήγεζε γηα ηα παηδηά θαη 

ηνπο λένπο πξνζθέξεηαη απφ παλεπηζηεκηαθά θέληξα θαξηέξαο, θαη απφ ηνπο 
παηδαγσγηθνχο ζπκβνχινπο, πνπ εξγάδνληαη ζηα δεπηεξνβάζκηα θαη επαγγεικαηηθά 

ζρνιεία. Λφγσ ησλ πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαζνδήγεζεο ηεο 
Βνπιγαξίαο επηδηψθνπλ λα παξαθηλήζνπλ θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο, 
έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ αλεμάξηεηα ζηε αγνξά εξγαζίαο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ ηα ζρεηηθά κέηξα θαηάξηηζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
αλάπηπμε. Σχκθσλα κε ην «λφκν γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο απαζρφιεζεο», ε 
θαζνδήγεζε πξέπεη λα πξνζθέξεη ηξεηο θχξηεο ππεξεζίεο: ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφο (ζπλήζσο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηελ επηινγή ηνπο επαγγέικαηνο θαη 
ηελ αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο ηνπο), ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θαη ηελ 
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Σηελ Διιάδα, ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθά ηλζηηηνχηα θαζνδήγεζεο, ην «Δζληθφ Κέληξν 
Πφξσλ γηα ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ», πνπ ιεηηνπξγεί σο κηα θπβεξλεηηθή 
εθηειεζηηθή ππεξεζία, θαη ην «Δζληθφ Σχζηεκα γηα ηελ Γηαζχλδεζε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρφιεζε», πνπ 
ζπληνλίδεη φισλ ησλ εηδψλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζνδήγεζε. 
Μαδί κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη ην 

Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, απηνί νη δχν νξγαληζκνί είλαη 
ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε, ηε επίβιεςε, θαη ηνλ έιεγρν ησλ κέηξσλ θαζνδήγεζεο 
ζηελ Διιάδα.  

Ο Τνπξθηθφο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο ΤΟΑ είλαη ν θχξηνο δηνξγαλσηήο ησλ κέηξσλ 
θαζνδήγεζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Τνπξθία, θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο 
ζηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία ηνπ, πνπ είλαη ηδξπκέλα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Ο ΤΟΑ 

παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, πιεξνθνξίεο γηα ζέζεηο εξγαζίαο, γηα 
ηηο δηαθεκίζεηο εξγαζίαο, ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, ηηο ππεξεζίεο VET, θαη 
ηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ ζπκβνπιψλ. Δπηπιένλ, ν ΤΟΑ πξνζθέξεη αξθεηά ελεξγά 
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πξνγξάκκαηα αγνξάο εξγαζίαο γηα ηελ (επαλ)έληαμε ησλ αλέξγσλ ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο. Ο ΤΟΑ πξνζθέξεη επίζεο θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε γηα ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο-ζηφρνπο, φπσο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηνπο λένπο αλέξγνπο, θαη ηηο 
γπλαίθεο. Οη νδεγίεο γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηα παηδηά νξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά θαη 
παξέρνληαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο.  

Σηελ Απζηξία, αξθεηά ηδησηηθά θαη δεκφζηα ηλζηηηνχηα (π.ρ. πνιηηηθά θφκκαηα, 
ζπλδηθάηα, θαη ην Δπηκειεηήξην ηεο Δξγαζίαο) πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε θαη 
θαηάξηηζε ζε έλα επξχ θάζκα νκάδσλ-ζηφρσλ (άλεξγνη δηάθνξσλ ειηθηψλ, 

κεηαλάζηεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θ.ιπ.). Ο θχξηνο ηδξπηήο θαη ππνζηεξηθηήο ηεο 
θαζνδήγεζεο είλαη ε Γεκφζηα Υπεξεζία Απαζρφιεζεο ηεο Απζηξίαο (ΓΥΑ). Σε 
νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, ην Υπνπξγείν Δθπαίδεπζεο, Τερλψλ θαη Πνιηηηζκνχ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. Σε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 
ππάξρεη έλα δίθηπν αξκφδησλ θπβεξλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ, δηα ηνπ νπνίνπ ηα 
πεξηθεξεηαθά «Δπαγγεικαηηθά Κέληξα Πιεξνθφξεζεο» - θαζηεξσκέλα απφ ηε ΓΥΑ - 

δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. 

4 Ιδρσηής(-ές) ηφλ κέηρφλ θαζοδήγεζες 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο είλαη νη θχξηνη ηδξπηέο 

ησλ κέηξσλ θαζνδήγεζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο ηνπ Guide Me!. Σπλήζσο, 
ιεηηνπξγνχλ ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κέζσ ησλ 
πνιπάξηζκσλ γξαθείσλ ηνπο, θαη παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ θαζνδήγεζεο 

φπσο πιεξνθνξίεο γηα ηα επαγγέικαηα, γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε, ηα κέηξα ελεξγνπνίεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ 
(πξφζσπν κε πξφζσπν θαη ζε πεξηβάιινληα νκάδαο). Η θαηάζηαζε ζηελ Πνισλία 

είλαη αξθεηά κνλαδηθή- ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη νη δεκφζηα ππεξεζίεο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη νη απνθιεηζηηθνί ηδξπηέο θαη ξπζκηζηέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
παξνρήο ζπκβνπιψλ.  

Σηε Ληζνπαλία, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κεηαμχ δχν θχξησλ ππεξεζηψλ 
θαζνδήγεζεο, πνπ ηδξχνληαη θαη νξγαλψλνληαη απφ αξθεηά δεκφζηα ηλζηηηνχηα, φπσο 
ην Υπνπξγείν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Δξγαζίαο, ην Ληζνπαληθφ Γξαθείν Καηάξηηζεο 

γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο, ην Τκήκα Σηαηηζηηθψλ θαη ηελ Δπηηξνπή Αλάπηπμεο ηεο 
Κνηλσλίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ ηεο Ληζνπαληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο επίζεο θαη απφ 

ηνπο δήκνπο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Οη δχν θχξηνη ππνζηεξηθηέο ηεο επαγγεικαηηθήο 
θαζνδήγεζεο είλαη νη Σηαζκνί Παξνρήο Δπαγγεικαηηθψλ Σπκβνπιψλ (ΣΠΔΣ), πνπ 
ελεκεξψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ηηο εξγαζηαθέο δπλαηφηεηεο 

ζηελ ρψξαο ηνπο θαη ζην εμσηεξηθφ. Γεχηεξνλ, ππάξρνπλ ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθνχ 
Πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ πξνζθέξνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο. Όιεο νη 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκβνπιήο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ ζπληνλίδνληαη 

απφ ην Σπκβνχιην Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ 
Υπνπξγφ Παηδείαο θαη Δπηζηεκψλ θαη ηνλ Υπνπξγφ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Δξγαζίαο. 

Παξφκνηα κε ηε Ληζνπαλία, νη δξαζηεξηφηεηεο θαζνδήγεζεο ζηελ Διιάδα 
πξνζθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. 
Σηελ πξψηε πεξίπησζε, ε θαζνδήγεζε νξγαλψλεηαη απφ ηα «Κέληξα Καξηέξαο θαη 

Παξνρήο Σπκβνπιψλ» (ξπζκηζκέλα απφ ην λφκν), πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηε 
επίβιεςε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Σηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ν «Οξγαληζκφο 
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ» είλαη ην θχξην ζψκα πνπ παξέρεη δηαξθή 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (θαη ηα πξνζαξκφδεη ζηηο κεηαβαιιφκελεο 
αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο).  

Η θαηάζηαζε ζηε Βνπιγαξία είλαη αξθεηά παξφκνηα - ν θχξηνο ηδξπηήο ηεο 

θαζνδήγεζεο είλαη ε Δζληθή Απαζρφιεζεο Απαζρφιεζεο, πνπ πξνζθέξεη επίζεο 
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θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε κέζσ ησλ γξαθείσλ εξγαζίαο ηεο ζε δηαθνξεηηθέο 
πεξηνρέο (ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε ππεξεζία ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο 

δήκνπο).Δπηπξφζζεηα, αξθεηά ηδησηηθά θέληξα πξνζαλαηνιηζκνχ πξνζθέξνπλ 
θαηάξηηζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ. Η ππεξεζία θπξίσο πξνγξακκαηίδεη θαη παξέρεη 
θαηάξηηζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κέηξσλ (θαη γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηνπο άλεξγνπο). Όια ηα κέηξα θαζνδήγεζεο βαζίδνληαη 
ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή απαζρφιεζεο, πνπ επνπηεχεηαη απφ ηα εζληθά «Σπκβνχιηα 
γηα ηε Σπλεξγαζία». Η πνιηηηθή απαζρφιεζεο θαη θαζνδήγεζεο ζηε Βνπιγαξία είλαη ε 

ίδηα βαζηζκέλε ζην εηήζην εζληθφ ζρέδην δξάζεο, πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ην Υπνπξγείν 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ηηο ηάζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 
βνπιγαξηθήο αγνξάο εξγαζίαο. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο, Νενιαίαο θαη Δπηζηεκψλ 

ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ηλζηηηνχην 
είλαη ε Δζληθή Υπεξεζία γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, πνπ 
ρνξεγεί ηηο άδεηεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, θαη ζπληνλίδεη ηα εκπιεθφκελα ηλζηηηνχηα. 

Σηελ Τνπξθία, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ν Τνπξθηθφο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο 
(ΤΟΑ), είλαη νη θχξηνη ηδξπηέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζνδήγεζεο. Ο ΤΟΑ είλαη 

ζπκβεβιεκέλνο κε ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ην 
Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο. Ο ΤΟΑ θαζηέξσζε ηα γξαθεία ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη 
παξέρεη ηξεηο βαζηθέο ππεξεζίεο: ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλαδεηεηψλ εξγαζίαο, ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε αγνξά εξγαζίαο,ηελ παξνρή πξνζσπηθψλ ζπκβνπιψλ θαη 
ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα αζθαιηζηηθά νθέιε γηα ηνπο αλέξγνπο, θαζψο θαη ηελ 
παξνρή ζπκβνπιψλ εξγαζίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Ο ΤΟΑ  πξνζθέξεη 

επίζεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο 
εθήβνπο. Άιιεο ζεκαληηθέο νκάδεο-ζηφρνη ηνπ ΤΟΑ είλαη άλζξσπνη πνπ μεθηλνχλ 
εξγαζηαθή ηνπο δσή, ή πξφζσπα πνπ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, νη 

(καθξνρξφληα) άλεξγνη, πξφζσπα πνπ ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο 
δεμηφηεηέο ηνπο. 

Όπσο ζηελ Τνπξθία θαη ηε Βνπιγαξία, ν ζεκαληηθφηεξνο παξνρέαο ππεξεζηψλ 

θαζνδήγεζεο ζηελ Απζηξία, είλαη ε Γεκφζηα Υπεξεζία Απαζρφιεζεο θαη ηα ηνπηθά 
γξαθεία ηεο, πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο άκεζα θαη 
έκκεζα, κέζσ κηαο ζεηξάο θεξδνζθνπηθψλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ. Έλα 

άιιν πνιχ ζεκαληηθφ κέηξν, είλαη ηα καζήκαηα «πξνζαλαηνιηζκνχ» ησλ έμη 
εβδνκάδσλ γηα ηνπο αλέξγνπο, φπνπ αλαιχνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο 
ηνπο, θαη αλαπηχζζνπλ έλα κειινληηθφ ζρέδην θαξηέξαο/θαηάξηηζεο. Άιια δεκφζηα 

ηλζηηηνχηα πνπ παξέρνπλ θαζνδήγεζε είλαη ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην (εηδηθά 
επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο), ην 
Δπηκειεηήξην ηεο Δξγαζίαο, πνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε πεξαηηέξσ 

εθπαίδεπζε, ηελ παξνρή πξνζσπηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ηηο Βηνκεραληθέο Δλψζεηο 
(πξνζθέξνπλ θπξίσο ηε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε γηα ηα κέιε ηνπο, ζην εηδηθφ πεδίν ηνπ 

επαγγέικαηνο), επηπιένλ νη εθθιεζίεο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα, νη νκνζπνλδηαθέο 
πνιηηείεο, νη δήκνη, νη ηδησηηθνί/δεκφζηνη νξγαληζκνί εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο ην 
Ιλζηηηνχην γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ην Ιλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

5 Οργαληζκοί ποσ σιοποηούλ ηα κέηρα ηες θαηάρηηζες 

Σηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο εηαίξσλ, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο είλαη ν θχξηνη 
νξγαλσηέο θαη πξνκεζεπηέο ησλ κέηξσλ θαηάξηηζεο (φπσο ζηε Ληζνπαλία, ζηε 

Βνπιγαξία, ζηελ Πνισλία, ζηελ Απζηξία). Δίηε, νη ππεξεζίεο παξέρνπλ θαηάξηηζε 
άκεζα κέζσ ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί, είηε έκκεζα κέζσ ησλ 
επίζεκσλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

θαηαξηίζεσλ(π.ρ. ζηελ Απζηξία, ζηε Βνπιγαξία). Όζνλ αθνξά ηηο νκάδεο-ζηφρνπο, νη 
πξνκεζεπηέο ηεο θαηάξηηζεο, ζε φιεο ηηο ρψξεο ησλ εηαίξσλ, πξνζθέξνπλ θαηάξηηζε 
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γηα ηηο δηάθνξεο νκάδεο-ζηφρνπο (λένπο, κεγαιχηεξεο ειηθίαο άλεξγνη άλζξσπνη, 
άηνκα κε αλαπεξίεο, ηνπο κεηαλάζηεο θ.ιπ.). 

Τα «Γξαθεία Καηάξηηζεο γηα ηελ Αγνξάο Δξγαζίαο» παξέρνπλ θαηάξηηζε θαη 
ζπκβνπιέο, κέζσ ησλ επηά γξαθείσλ ηνπο ζηηο κεγαιχηεξεο Ληζνπαληθέο πφιεηο. Τα 
γξαθεία πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ θαηάξηηζε γηα αξθεηέο 

νκάδεο ζηφρνπο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 
πξνγξακκαηηζκφ θαξηέξαο θαη ππεξεζίεο αλάπηπμεο. Η «Ληζνπαληθή Αληαιιαγή 
Δξγαζίαο» παξέρεη επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο θαη ζπκβνπιεπηηθή, θαζψο θαη ηελ 

παξνρή ζπκβνπιψλ απαζρφιεζεο, θαη βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο, πνπ αλαδεηνχλ ηελ 
παξνρή ςπρνινγηθψλ ζπκβνπιψλ, λα κεηαβνχλ ζηα ππεχζπλα ηλζηηηνχηα. Άιια 
φξγαλα, φπσο ην «Ληζνπαληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Τερληθήο Γεκηνπξγηθήο Δξγαζίαο ησλ 

Μαζεηψλ», παξέρνπλ ην πιηθφ γηα ηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ, θαη φρη κφλν, 
ζπκβνπιψλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο γηα επθαηξίεο εξγαζίαο ζε 
δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Δπηπιένλ, νη ςπρνιφγνη θαη νη θνηλσληθνί παηδαγσγνί 

εξγάδνληαη ζηα Γπκλάζηα θαη ηα Παλεπηζηήκηα ζε νιφθιεξε ηε Ληζνπαλία, θαη 
ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θαξηέξαο 
ηνπο.  

Σηελ Πνισλία, δηάθνξα ηλζηηηνχηα πξνζθέξνπλ επαγγεικαηηθή παξνρή ζπκβνπιψλ 
θαη θαηάξηηζε, ζηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία απαζρφιεζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 
απαζρφιεζεο, θαζψο επίζεο θαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά γξαθεία αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ, ζε γξαθεία επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πξνζσξηλήο εξγαζίαο. 
Άιινη νξγαληζκνί είλαη νη Δλψζεηο ησλ Πνισληθψλ Δξγνδνηψλ θαη νη Δλψζεηο ησλ 
Άλεξγσλ θαη  κε θπβεξλεηηθήο νξγαληζκψλ. Σχκθσλα κε ηνλ πνισληθφ λφκν, απηά ηα 

ηλζηηηνχηα ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνθίι εξγαζίαο, γηα ηε 
ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γηα ηηο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο. Τα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία κπνξνχλ επίζεο λα εμεηάζνπλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 
νξγαληζκνχο, θαη λα αλαιχζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 
ή πεξηνρέο εξγαζίαο. Τα ηλζηηηνχηα παξέρνπλ επίζεο νκαδηθή θαζνδήγεζε γηα ηνπο 

αλέξγνπο θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο εξγνδφηεο / επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ππνςεθίνπο 
εξγαζίαο.  

Σηε Βνπιγαξία, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε, αθ' ελφο κεηαμχ ησλ νξγάλσλ πνπ 

παξέρνπλ ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ηελ θαηάξηηζε, θαη αθεηέξνπ ηα ηλζηηηνχηα πνπ 
παξέρνπλ κφλν πιεξνθνξίεο. Τα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα – θπβεξλεηηθά θαη ηδησηηθά 
– ηλζηηηνχηα παξέρνπλ θαη ζπκβνπιέο θαη θαηάξηηζε, φπσο ηα «θέληξα πιεξνθφξεζεο 

θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ », πνπ πινπνηνχλ ηνλ επαγγεικαηηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηηο δηάθνξεο νκάδεο-ζηφρνπο. 
Τα παλεπηζηεκηαθά θέληξα θαξηέξαο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ εηδηθά γηα ηνπο θνηηεηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ 
γηα ηηο θελέο ζέζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο, γηα ηηο ηάζεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θ.ιπ.). Τα εζληθά δεκφζηα γξαθεία απαζρφιεζεο θαινχλ γηα ηελ ππνβνιή 
επίζεκσλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαηαξηίζεσλ, πξνζθέξνπλ παξνρή 
ζπκβνπιψλ γηα ηνπο άλεξγνπο αλζξψπνπο, θαζψο θαη ιεηηνπξγνχλ σο ππεξεζίεο 

αληηζηνίρεζεο αηφκσλ ζε εξγαζίεο(ηαηξηάδνληαο ηα πξνζφληα κε ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο 
εξγαζίαο). Δθηφο απηνχ, ηα ηδησηηθά ηλζηηηνχηα ζηξαηνιφγεζεο πνπ ρξεηάδνληαη κηα 
επίζεκε λνκηθή απνδνρή γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο - επίζεο πξνζθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο, παξέρνπλ ζπκβνπιέο, θαη ηελ ςπρνινγηθή βνήζεηα γηα ηα άηνκα πνπ 
αλαδεηνχλ εξγαζία (θαηά νκάδεο ή αηνκηθά). Τα παλεπηζηεκηαθά θέληξα θαξηέξαο 
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο (αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

γηα εχξεζε απαζρφιεζεο, αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ, θ.ιπ.). 
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Ο θχξηνο πξνκεζεπηήο ηεο επαγγεικαηηθήο παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη θαηάξηηζεο ζηελ 
Τνπξθία είλαη ν Τνπξθηθφο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο ΤΟΑ, εθηφο απηνχ, δηαθνξεηηθά 

ηδησηηθά ηλζηηηνχηα πξνζθέξνπλ θαηάξηηζε, φπσο ην ηδησηηθφ ηλζηηηνχην ΟΠΣΚΑΓ 
(«Οξγαληζκφο Παξνρήο Σπκβνπιψλ Καξηέξαο θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ»), ηα ζπλδηθάηα, νη θηιαλζξσπηθνί νξγαληζκνί, ηα Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα 

θαη ηα Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα. Τα ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηλζηηηνχηα θαηάξηηζεο 
έρνπλ κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία, δεδνκέλνπ φηη πινπνηνχλ ηηο θαηαξηίζεηο πνπ 
πξνθεξχζζνληαη, κέζσ ηεο θαηάζεζεο επίζεκσλ πξνζθνξψλ, απφ ηε Γεκφζηα 

Υπεξεζία Απαζρφιεζεο. 

Παξφκνηα κε ηελ Τνπξθία θαη ηε Βνπιγαξία, νη Απζηξηαθέο Γεκφζηεο Υπεξεζίεο 
Απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ην Απζηξηαθφ Υπνπξγείν Δθπαίδεπζεο, Τερλψλ θαη 

Πνιηηηζκνχ θαινχλ γηα θαηάζεζε επίζεκσλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πινπνίεζε κέηξσλ 
θαηάξηηζεο. Γηάθνξα ηδησηηθά θαη δεκφζηα ηλζηηηνχηα θαηάξηηζεο πινπνηνχλ ηελ 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηελ Απζηξία. Τν ίδην ην ΓΥΑ πξνζθέξεη παξνρή 

ζπκβνπιψλ γηα ηνπο αλέξγνπο. Έλαο άιινο πξνκεζεπηήο θαηάξηηζεο είλαη ην 
Απζηξηαθή Δπηκειεηήξην ηεο Οηθνλνκίαο κέζσ «ησλ Ιδξπκάησλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή 
Αλάπηπμε», θαη ην Δπηκειεηήξην ηεο Δξγαζίαο, πνπ πξνζθέξεη ειεχζεξε θαζνδήγεζε 

θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαξηέξαο (ζε ζπλεξγαζία κε ην Απζηξηαθφ Σπλδηθάην). 

Σηελ Διιάδα, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε δηαηξείηαη ζε δχν κεγάιεο πεξηνρέο: ηελ 
αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ δηαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Βαζηθά, ε 

αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε επνπηεχεηαη απφ ην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, θαη δηάθνξα (δεκφζηα θαη ηδησηηθά) «Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο» πινπνηνχλ ηηο θαηαξηίζεηο κέζα ζην «Δζληθφ Σχζηεκα ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο». Παξέρνπλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε 
δηάθνξα πεδία (ΤΠ, δηαρείξηζε θ.ιπ.). Η δηαξθήο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηελ 
Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο, πνπ επνπηεχνληαη απφ 

δηάθνξα ππνπξγεία φπσο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, (ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά) « 
Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο», πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν 
γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ Γνκψλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη λα αλαλεσζνχλ θαη λα αλαβαζκηζηνχλ νη 
δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ηλζηηηνχην είλαη ην «Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην γηα Αλζξψπνπο κε 

Δδηθέο Αλάγθεο», πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο εηδηθά γηα ηα άηνκα 
αλαπεξίεο. Σηα απνθαινχκελα «Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο» νη λένη ελειίθεο (κεηαμχ 
18 θαη 30 ρξνλψλ), πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν, κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζή ηνπο. Τειηθά ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εθαξκνγή ησλ 
ππεξεζηψλ θαζνδήγεζεο ζηα ζρνιεία απνηειεί έλα θχξην πνιηηηθφ ζέκα ζηελ Διιάδα. 

5.1 Το περηβάιιολ θαη ηο περηετόκελο ηφλ κέηρφλ θαζοδήγεζες 

Σε φιεο ηηο ρψξεο εηαίξσλ ε θαζνδήγεζε  παξέρεηαη ζε αηνκηθφ, θαζψο θαη ζε 

νκαδηθφ πεξηβάιινλ. Τα κέηξα θαζνδήγεζεο επηδηψθνπλ επίζεο  παξφκνηνπο ζηφρνπο 
ζε φιεο ηηο ρψξεο: ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, γηα 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο εξγαζίαο ή/θαη ηα επαγγέικαηα, βνεζνχλ ηνπο πειάηεο λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηηο εθαξκνγέο, ηα αηνκηθά ηεζη ηθαλνηήησλ 
θαη δεμηνηήησλ, θαη πξνηείλνπλ πεξαηηέξσ (επαγγεικαηηθή) θαηάξηηζε εάλ θξηζεί 
απαξαίηεην.  

Σηε Ληζνπαλία, πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν αηνκηθή φζν θαη νκαδηθή εθπαίδεπζε. Τα πην 
βαζηθά ζέκαηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ε αλάπηπμε θαη ε αιιαγή ηεο θαξηέξαο, νη 
κέζνδνη αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ε πξνεηνηκαζία γηα ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζσπηθψλ δπλαηνηήησλ, ησλ δηαζέζεσλ, 
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θαη ησλ δεμηνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, πινπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα ςπρνινγηθήο 
ελεξγνπνίεζεο, ηεο θνηλσληθφ-ςπρνινγηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα ελζαξξχλνπλ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο λα ζθεθηνχλ ηηο θηινδνμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, λα αλαπηχμνπλ 
κεζφδνπο ζπλαηζζεκαηηθήο απηνξχζκηζεο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο (ηελ επηθνηλσλία θ.ιπ.). 

Όπσο ζηε Ληζνπαλία, ε θαζνδήγεζε ζηελ Πνισλία πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν αηνκηθή 
φζν θαη νκαδηθή εθπαίδεπζε, αθνινπζψληαο παξφκνηνπο ζηφρνπο: εμέηαζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνδηαζέζεσλ, εχξεζε 
εξγαζίαο πνπ λα ηαηξηάδεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηνπηθέο, 
πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη παξέρνληαο πιεξνθνξίεο 

γηα επθαηξίεο εξγαζίαο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Υπάξρνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξέο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ εκπεηξία ζηελ 
αλαδήηεζε εξγαζίαο, γηα ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο (παξαδείγκαηνο ράξηλ νη 

απνθαινχκελεο «ζχλνδνη ελεξγνπνίεζεο» γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ έραζαλ ην 
θίλεηξφ ηνπο) θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ είραλ έλα καθξνρξφλην δηάιεηκκα ζηελ 
θαξηέξα ηνπο. 

Η εζληθή ππεξεζία απαζρφιεζεο ζηε Βνπιγαξία παξέρεη επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε 
θαη πιεξνθνξίεο ζε επίπεδν αηφκνπ θαη νκάδαο κέζσ ησλ γξαθείσλ εξγαζίαο ηεο ζε 
νιφθιεξε ηε ρψξα. Η ππεξεζία πξνζθέξεη επίζεο ηηο θαηαξηίζεηο θηλήηξνπ γηα ηα 

άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία (ε δηάξθεηα κηαο ζεηξάο καζεκάησλ θηλήηξνπ πνηθίιιεη 
κεηαμχ 30 σξψλ ,σο κέξνο κηαο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαη 120 σξψλ σο 
μερσξηζηή θαηάξηηζε). Σηε Βνπιγαξία, ππάξρεη κηθξή δήηεζε γηα ηελ αηνκηθή παξνρή 

ζπκβνπιψλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Διιάδα 
παξέρεηαη μερσξηζηά ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. 

Σε θάζε ηνκέα, ηα δηαθνξεηηθά ηλζηηηνχηα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο. 
Τα δεκφζηα «Κέληξα Καξηέξαο θαη Παξνρήο Σπκβνπιψλ» πξνζθέξνπλ άκεζα 
ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο ζε αηνκηθφ πεξηβάιινλ θαη πεξηβάιινλ νκάδαο, επηπιένλ, 

ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαξηέξαο, πνπ νη ίδηνη εξγάδνληαη ζε 
επίπεδν αηφκσλ ή νκάδαο. Σηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ηα «Κέληξα γηα ηελ 
Πξνψζεζε ηεο Απαζρφιεζεο» παξέρνπλ αηνκηθή θαη νκαδηθή θαζνδήγεζε, θαη ε 

θχξηα νκάδα-ζηφρνο ηνπο είλαη νη άλεξγνη. Δπηπιένλ, ηα αθφινπζα δεκφζηα ηλζηηηνχηα 
παξέρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ γηα άηνκα θαη νκάδεο: ηα Γξαθεία Πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 
Αλέξγνπο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο, πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο, ην Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο Αλέξγνπο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο ηεο 
Σπλνκνζπνλδίαο ησλ Διιεληθψλ Δξγαδνκέλσλ, θαη ηνπο Τνπηθνχο Κπβεξλεηηθνχο 
Οξγαληζκνχο Πιεξνθφξεζεο. 

Οη θχξηνη ηδξπηέο θαζνδήγεζεο ζηελ Τνπξθία, ην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο, θαζψο 
θαη ν Τνπξθηθφο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο – ΤΟΑ, πξνζθέξνπλ θαη νη δχν  

θαζνδήγεζε αηνκηθή θαη ζε πεξηβάιινληα νκάδαο, γηα ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο-
ζηφρνπο φπσο νη αλέξγνη, νη γπλαίθεο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαη ηα λεαξά 
άλεξγα άηνκα. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ππεξεζίεο 

θαζνδήγεζεο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 

Σηελ Απζηξία, ζπλδπάδεηαη ε αηνκηθή θαη νκαδηθή θαζνδήγεζε: Τα πξφζσπα πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηα κέηξα θαζνδήγεζεο παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλφδνπο νινκέιεηαο, ζηηο 

νπνίεο ν εθπαηδεπηήο εξγάδεηαη κε ηελ νκάδα ζπλνιηθά, θαη εθπαηδεχεη θαη αηνκηθά, 
ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηήο εξγάδεηαη κε έλαλ ζπκκεηέρνληα ζε έλα πεξηβάιινλ  
πξφζσπν κε πξφζσπν. Οη Γεκφζηεο Υπεξεζίεο Απαζρφιεζεο θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα κέηξα πξνζαλαηνιηζκνχ ή ελεξγνπνίεζεο, πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νκάδεο πεξίπνπ 10-15 αλζξψπσλ. Δθηφο απηνχ, ε «εηθνληθή 
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παξνρή ζπκβνπιψλ» κέζσ Γηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν (ε 
εηθνληθή θαζνδήγεζε πξνζθέξεη ηεζη ελδηαθεξφλησλ θαη ηθαλνηήησλ, θαη ηεζη πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην αηνκηθφ πξνθίι εξγαζίαο). 

5.2 Η αρτηθά δεηούκελε θαη ε περαηηέρφ θαηάρηηζε ηοσ προζφπηθού 

θαζοδήγεζες  

Σηηο ρψξεο ησλ εηαίξσλ, ηα δεηνχκελα πξνζφληα γηα ην πξνζσπηθφ θαζνδήγεζεο 

δηαθέξνπλ πνιχ. Σηε Βνπιγαξία, ηελ Πνισλία, θαη ηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξνη 
εθπαηδεπηέο/ζχκβνπινη θαηέρνπλ έλα αθαδεκατθφ πηπρίν. Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη 
πάληα ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ θαηάξηηζε/παξνρή ζπκβνπιψλ. Σηελ Απζηξία 

θαη ηε Ληζνπαλία, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά (κε παλεπηζηεκηαθά) πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο/ζπκβνχινπο: Σηελ Απζηξία, ν θχξηνο θαζνδεγεηήο 
θαη πάξνρνο θαηάξηηζεο, ε Απζηξηαθή Γεκφζηα Υπεξεζία Απαζρφιεζεο, θαζφξηζε ηα 

πξφηππα ησλ πξνζφλησλ γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηέο/ ζπκβνχινπο πνπ εξγάδνληαη 
ζηελ ΓΥΑ. Απηά ηα πξφηππα πεξηέρνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ην ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 
δηάπιαζε ησλ εθπαηδεπηψλ/ ζπκβνχισλ. Τα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη θαζνδήγεζε θαζηεξψζεθαλ ζε 
δηάθνξεο ρψξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα (π.ρ. ηε Ληζνπαλία, ηελ Πνισλία, ηε Βνπιγαξία).  

Τα δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ληζνπαληθνχ θαηαιφγνπ ηεο «Μειέηεο Αγνξψλ 

Δξγαζίαο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο», θαιχπηνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο πηπρέο 
ηεο δηάπιαζεο ηνπ ζπκβνχινπ/εθπαηδεπηή. Μαζαίλνπλ λα αλαιχνπλ ηηο 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο εξγαζίαο, 

αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο 
ζηελ νκαδηθή ςπρνινγία θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Ο εθπαηδεπηήο 
καζαίλεη επίζεο λα αλαιχεη ηελ επαγγεικαηηθή ηζηνξία ελφο πξνζψπνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνηαζνχλ θαηάιιειεο θαηαξηίζεηο θαη / ή λα πξνγξακκαηηζηνχλ ηα βήκαηα ηεο 
ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. Τν πξφγξακκα κειέηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Vytautas Magnus, 
παξέρεη κηα άιιε δπλαηφηεηα λα γίλεη θάπνηνο επαγγεικαηηθφο εθπαηδεπηήο θαη 

ζχκβνπινο (νινθιεξψλνληαο έλα κεηαπηπρηαθφ).  

Σηελ Πνισλία, νη άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ εθπαηδεπηέο/ζχκβνπινη, 
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα παλεπηζηεκηαθφ (κεηαπηπρηαθφ) πξφγξακκα ζπνπδψλ (πνπ 

εηδηθεχεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ή ζε κηα άιιε - ζρεηηθή - πεξηνρή), πνπ είλαη είηε 
πιήξεο σξάξην, είηε έλα πξφζζεηνο-επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα. Γεληθά, ζηελ Πνισλία 
κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά επίπεδα 

εθπαηδεπηψλ/ζπκβνχισλ: ν επαγγεικαηηθφο ζχκβνπινο/εθπαηδεπφκελνο, ν νπνίνο 
κπνξεί κφλν λα εξγαζηεί θάησ απφ ηε επίβιεςε ελφο πηζηνπνηεκέλνπ επαγγεικαηηθνχ 
ζπκβνχινπ, ν επαγγεικαηηθφο ζχκβνπινο (δηαζέηεη έλα κεηαπηπρηαθφ, κε ειάρηζηε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία 12 κελψλ ζηελ ζηελ θαζνδήγεζε), 1νπ βαζκνχ 
επαγγεικαηηθφο ζχκβνπινο (θξαηά έλα κεηαπηπρηαθφ, ην ειάρηζην 2 έηε εξγαζηαθήο 
πείξαο), 2νπ βαζκνχ επαγγεικαηηθφο ζχκβνπινο (κεηαπηπρηαθφ, ην ειάρηζην 3 έηε 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο σο 1νπ βαζκνχ ζχκβνπινο). 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο ζηε Βνπιγαξία δηαζέηνπλ έλα πηπρίν ζηελ παηδαγσγηθή, 

ηελ θνηλσληνινγία ή παξφκνηνπ επαγγέικαηνο. Γεληθά, φιν θαη πεξηζζφηεξνη 
εθπαηδεπηέο δηαζέηνπλ αθαδεκατθά πηπρία, αλ θαη δελ απαηηείηαη επίζεκα. Γηάθνξα 
παλεπηζηήκηα πξνζθέξνπλ ηψξα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ εμεηδηθεπκέλα 

ζηελ θαηάξηηζε/ παξνρή ζπκβνπιψλ. Η εζληθή ππεξεζία απαζρφιεζεο θαζνξίδεη ηηο 
αθφινπζεο απαηηήζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο: Οη ηθαλφηεηέο ηνπο ζα πξέπεη λα 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζέκα ηεο ζεηξάο ησλ καζεκάησλ, θαη νη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα 

έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 600 ψξεο πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο, ζηελ ππνδεδεηγκέλε πεξηνρή 
θαηάξηηζεο. Μεξηθά ηλζηηηνχηα θαηάξηηζεο αλέπηπμαλ ηηο ελδνεηαηξηθέο θαηαξηίζεηο γηα 
ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ πξνζιάβεη.  
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Παξφκνηα κε ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Πνισλία, ζηελ Διιάδα νη κειινληηθνί 
εθπαηδεπηέο/ζχκβνπινη κπνξνχλ είηε λα επηιέμνπλ λα εθπαηδεπζνχλ ζηα γξαθεία 

θαζνδήγεζεο, είηε λα ζπκπιεξψζνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
(παξαδείγκαηνο ράξηλ ζην παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο) πνπ πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηελ 
πξαθηηθή θαηάξηηζε (κεηαμχ 300-400 σξψλ αλάινγα κε ην πξφγξακκα). Τα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα είλαη αλνηθηά ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ ήδε έρνπλ 
απνθνηηήζεη απφ αλζξσπνινγηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ή εθαξκνζκέλεο 
επηζηήκεο ζε έλα ειιεληθφ παλεπηζηήκην ή έλα παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην. Οη ζχκβνπινη 

πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηα « Κέληξα 
Καξηέξαο θαη Παξνρήο Σπκβνπιψλ» θαη ζηα «Γξαθεία Δθπαηδεπηηθήο θαζνδήγεζεο», 
είλαη βαζηθά δάζθαινη πνπ ζηελ ζπλέρεηα νινθιήξσζαλ έλα κνλνεηέο κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 
Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «εηδηθνί πιεξνθνξηψλ θαη ηεθκεξίσζεο», 
ρξεηάδνληαη επηπιένλ κηα θαηάξηηζε έμη κελψλ (900 σξψλ), πνπ εζηηάδεη ζηε ζπιινγή, 

ηε δηάδνζε, θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ. Οη εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο, πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηηο παηδαγσγηθέο (ή 

παξφκνηεο επηζηήκεο), θαη έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο δχν-εμακήλσλ ζην Αλψηεξν 
Σρνιείν ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Σηελ Τνπξθία, νη εθπαηδεπηέο/ζχκβνπινη πνπ ζέινπλ λα εξγαζηνχλ γηα ηε Γεκφζηα 

Υπεξεζία Απαζρφιεζεο, ρξεηάδεηαη λα δείμνπλ φηη θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή γλψζε θαη ηελ 
εξγαζηαθή πείξα. Τν παλεπηζηήκην ηεο Άγθπξαο πξνζθέξεη ην κεηαπηπρηαθφ 
πξφγξακκα «Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Παξνρή Σπκβνπιψλ Καξηέξαο».  

Τα δεηνχκελα πξφηππα ηθαλνηήησλ γηα ηνπο ζπκβνχινπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ζηελ 
Απζηξία είλαη πνιχ εηεξνγελή, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ηε δηάξθεηα, θαη ηηο 
δαπάλεο. Γελ ππάξρνπλ πνπζελά – θαζηεξσκέλα ζηε ρψξα - πηζηνπνηεκέλεο 

πεξηγξαθέο εξγαζίαο ή πνηνηηθά πξφηππα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο. Η Απζηξηαθή ΓΥΑ 
απαηηεί ηνπιάρηζηνλ ην νινθιεξσκέλν επίπεδν ηνπ γπκλαζίνπ, επηπξφζζεηα, ηα  
νκνζπνλδηαθά πξφηππα πνηφηεηαο θαζνξίδνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ (γηα ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα κέηξα ηεο ΓΥΑ). Τα πνηνηηθά 
πξφηππα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ην θάζε έλα απφ ηα πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα 
ηεο ΓΥΑ, αιιά νη ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα ζέβνληαη ηα εζληθά πξφηππα πνηφηεηαο. Τα 

ππνρξεσηηθά ζέκαηα είλαη δηαδηθαζίεο νκάδαο/ ε δπλακηθή νκάδαο, ηα βαζηθά ηεο 
επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ε κεηξηνπάζεηα (ηερληθή), ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία 
(πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο/νκάδεο-ζηφρνπο), ηηο 

ηερληθέο παξνπζίαζεο, ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο (δεκηνπξγψληαο έλλνηεο θαη 
ζελάξηα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα, δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θ.ιπ.). Μεηά απφ πέληε 

έηε εξγαζίαο ζηελ ΓΥΑ ή ζε παξφκνηα κέηξα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια 
ηλζηηηνχηα, έλαο εθπαηδεπηήο/ ζχκβνπινο κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί σο «Αλψηεξνο 

Δηδηθφο ηεο ΓΥΑ». 

Οη ππάιιεινη  ηεο ΓΥΑ (πνπ είλαη ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ηεο θαζνδήγεζεο) 
παξεπξίζθνληαη ζε έλα εζσηεξηθφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο 10 εβδνκάδσλ. Γηάθνξα 

ηδησηηθά ηλζηηηνχηα πξνζθέξνπλ πηζηνπνίεζε θαη θαηάξηηζε γηα εθπαηδεπηέο/ 
ζπκβνχινπο (παξαδείγκαηνο ράξηλ ην πηπρίν ηνπ «Οκνζπνλδηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ γηα 
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ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» ή ην πξφγξακκα κειέηεο ΔΠΟΚ1 ζην Donau-Universität 
Krems).  

5.3 Απαηηούκελα πηζηοποηεηηθά ποηόηεηας από ηα ηλζηηηούηα 

θαζοδήγεζες 

Βαζηθά, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κεηαμχ ηεο Ληζνπαλίαο, πνπ θαζηέξσζε ήδε ηα 
γεληθά πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, θαη ηηο άιιεο ρψξεο εηαίξσλ, φπνπ ηέηνηα 

πηζηνπνηεηηθά θαζηεξψλνληαη ελ κέξεη θαη εθαξκφδνληαη (ζηελ Διιάδα θαη ηελ 
Πνισλία κφλν γηα ηα δεκφζηα ηλζηηηνχηα, ζηελ Απζηξία γηα ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ 
εξγάδνληαη ζηα κέηξα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε ΓΥΑ).  

Η Δζληθή Ληζνπαληθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δηάθνξα δεκφζηα θαη 
ηδησηηθά ηλζηηηνχηα θαζνδήγεζεο. Απηφ ππνλνεί ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πξνζσπηθφ (απαηηνχκελε γλψζε, δεμηφηεηεο, εξγαζηαθή εκπεηξία), ηελ ππνδνκή, ηηο 
πιεξνθνξίεο, θαη ην πιηθφ πνπ παξέρεηαη γηα ηνπο πειάηεο (δεκνζηεχζεηο γηα ηα 
επαγγέικαηα, θ.ιπ.), θαζψο θαη ηα θξηηήξηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ (π.ρ. 

γηα ηελ αμηνιφγεζε/απηνγλσζία ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ).  

Όπσο πεξηγξάθεθε ήδε ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, νη επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη θαη 
εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζην δεκφζην ηλζηηηνχην απαζρφιεζεο ζηελ Πνισλία, 

πξέπεη λα θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθνχ ζπκβνχινπ, 
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ ηα κέηξα θαηάξηηζεο θαη θαζνδήγεζεο (φπσο έρεη ήδε 
εηπσζεί, νη εθπαηδεπφκελνη επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κφλν 

θάησ απφ ηε επίβιεςε ελφο πηζηνπνηεκέλνπ επαγγεικαηηθνχ ζπκβνχινπ).  

Σηελ Διιάδα, κφλν νη ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο δεκφζηεο 
ππεξεζίεο απαζρφιεζεο πξέπεη ηθαλνπνηνχλ νξηζκέλεο πνηνηηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ ππνδνκή, ηνλ εμνπιηζκφ, θαη ην πξνζσπηθφ. 

Σηηο άιιεο ρψξεο ησλ εηαίξσλ (ηε Βνπιγαξία, ηελ Τνπξθία, ηελ Απζηξία), δελ 
ππάξρεη αθφκα θαλέλα εζληθφ πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο. Σηε Βνπιγαξία, ε ρνξήγεζε 

αδεηψλ είλαη κφλν ππνρξεσηηθή γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο εθπαηδεπηέο, αιιά φρη γηα 
ην πξνζσπηθφ θαζνδήγεζεο. Σηελ Τνπξθία θαη ηελ Απζηξία, εθαξκφδνληαη πνιχ 
γεληθά πξφηππα πνηφηεηαο, φπσο ην πνηνηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ISO 9000 θαη ε 

Σπλνιηθή Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο, αιιά δελ πξνζαξκφδνληαη επαξθψο ζηελ 
θαζνδήγεζε. Η Τνπξθηθή Δπαγγεικαηηθή Αξρή Ιθαλνηήησλ ζπιιέγεη απηήλ ηελ 
πεξίνδν ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο βάζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο. Σηελ Απζηξία, δχν ηδησηηθά 
ηλζηηηνχηα αλέπηπμαλ ή εθαξκφδνπλ πξφηππα πνηφηεηαο: Πξψηα ε «Αθαδεκία γηα ηελ 
Καηάξηηζε», πνπ πηζηνπνηεί θαη βαζκνινγεί ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζην 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (ην πξφηππν πεξηιακβάλεη 7 ππνρξεσηηθέο 
ηθαλφηεηεο πνπ θαινχληαη δηδαθηηθή, δηαρείξηζε, ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο, παξνρή 
ζπκβνπιψλ, δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ, βηβιηνζεθνλνκίαο, θαη θνηλσληθέο θαη 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο), δεχηεξνλ,ην ήδε εηπσκέλν «Δπξσπατθφ Πηζηνπνηεηηθφ 
Οδεγνχ Καξηέξαο (ΔΠΟΚ)», πνπ εθαξκφδεηαη απφ αξθεηνχο πξνκεζεπηέο θαηάξηηζεο. 

                                           

1 Γείηε επίζεο http://www.ecgc.at/. Τν ΔΠΟΚ (Δπξσπατθφ Πηζηνπνηεηηθφ Οδεγνχ Καξηέξαο) βαζίδεηαη ζηα 

πξφηππα ηθαλνηήησλ ηνπ ΔΠΔΔΣ(Δγρεηξηδίνπ Πνηφηεηαο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθή 

Σπκβνπιεπηηθή) γηα ηνπο ζπκβνχινπο θαζνδήγεζεο θαξηέξαο θαη αλαγλσξίδεη ηηο επίζεκα θαη κε επίζεκα 

απνθηεζείζεο γλψζεηο/ δεμηφηεηεο/ ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ ζπκβνχισλ.  

http://www.ecgc.at/
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6 Προγράκκαηα ποηόηεηας γηα ηε δηαρθή θαη περαηηέρφ οκαδηθή 
θαηάρηηζε 

Τα πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο ππάξρνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο εηαίξσλ (ηελ Απζηξία, 
ηε Ληζνπαλία, ηελ Πνισλία, ηελ  Διιάδα, ηε Βνπιγαξία). Σηελ Πνισλία, ηελ Διιάδα, 
θαη ηε Βνπιγαξία, νη εθπαηδεπηέο/νη ζχκβνπινη πνπ εξγάδνληαη γηα ηα δεκφζηα 

ηλζηηηνχηα (θπξίσο γηα ηε ΓΥΑ), πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 
πνηφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ε Διιάδα θαη ε Βνπιγαξία ίδξπζαλ θέληξα πηζηνπνίεζεο, 
πνπ πηζηνπνηνχλ ηνπο πξνκεζεπηέο VET θαη ηνπο αμηνινγνχλ ζε ηξέρνπζα βάζε. Σηελ 

Απζηξία, θαζηεξψλνληαη ηα δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ηα 
πξφηππα. 

Σηε Ληζνπαλία, ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ νκάδαο 

βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα ηξία πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο: ην πξφγξακκα ιήςεο ηεο 
επαγγεικαηηθήο απφθαζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο θαξηέξαο (γηα ηελ θαζνδήγεζε ζε 
πεξηβάιινληα νκάδαο), ην πξνγξάκκα αλάπηπμεο ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη ην πξνγξάκκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
απηνπεπνίζεζεο θαη ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο.  

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε παξαπάλσ, φινη νη εθπαηδεπηέο/ζχκβνπινη πνπ εξγάδνληαη 

ζηελ εζληθή ππεξεζία απαζρφιεζεο ζηελ Πνισλία, ρξεηάδεηαη λα πηζηνπνηεζνχλ σο 
ζχκβνπινη θαζνδήγεζεο. Τα ηδησηηθά ηλζηηηνχηα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο 
δηαδηθαζίεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Έλα παξάδεηγκα ελφο πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο 

είλαη ε «Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Παξνρή Σπκβνπιψλ», πνπ εζηηάδεη 
ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ζπκβνχινπ.  

Σηελ Τνπξθία, ε Δζληθή Γεκφζηα Υπεξεζία Απαζρφιεζεο εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα 

κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ 
εθπαηδεπηή, θαζψο θαη κέζσ ησλ θξηηεξίσλ ηεο ππνδνκήο ηνπ καζήκαηνο, αιιά δελ 

ππάξρεη αθφκα θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ζεζκνζεηεκέλν πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο γηα ηελ 
θαζνδήγεζε. 

Η εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία είλαη αξθεηά θαιά 

θαζηεξσκέλε. Σηελ Διιάδα, φινη νη πξνκεζεπηέο θαζνδήγεζεο αμηνινγνχληαη θαη 
επνπηεχνληαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 
(πνπ ελεξγεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο). Η 

πνηφηεηα εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θέληξσλ 
θαηάξηηζεο, θαζψο θαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, έρεη 
θαζηεξσζεί έλα ζχζηεκα γηα ηε δηαξθή επνπηεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ησλ 

θέληξσλ πηζηνπνίεζεο. Σηε Βνπιγαξία, έρεη θαζηεξσζεί έλα ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα 
πνηφηεηαο γηα φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο VET. Τν πξφγξακκα πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηα 
πξφηππα γηα ην πξνζσπηθφ θαζνδήγεζεο (ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, θ.ιπ.) θαη ηνπο 

βαζηθνχο φξνπο ηεο θαηάξηηζεο.  

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε ζηα πξνεγνχκελα δχν θεθάιαηα, δελ έρεη θαζηεξσζεί, αθφκα, 
ζηελ Απζηξία θαλέλα εζληθά εθαξκνζκέλν πξφηππν πνηφηεηαο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηελ θαζνδήγεζε. Αξθεηά δεκφζηα θαη ηδησηηθά ηλζηηηνχηα έρνπλ νξίζεη δηθά ηνπο 
πξφηππα. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα «πξνγξάκκαηα» εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη ηα 
- ήδε εηπσκέλν – πξφγξακκα ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ηεο Απζηξηαθήο ΓΥΑ. 

Δπηπιένλ, δηάθνξα άιια ηδησηηθά θαη δεκφζηα ηλζηηηνχηα αλέπηπμαλ πξνγξάκκαηα 
πνηφηεηαο: ν Δπαγγεικαηηθφο Σχιινγνο ησλ Σπκβνχισλ θαζηέξσζε πξφηππα 
πνηφηεηαο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ, ε Ιδησηηθή Έλσζε Υπαιιήισλ αλέπηπμε 

έλα πξφγξακκα πνηφηεηαο πνπ εμεηάδεη ηα θξηηήξηα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, θαζψο θαη 
ην πιηθφ ηεο θαηάξηηζεο, ε Έλσζε ησλ Κέληξσλ Δθπαηδεχζεο Δλειίθσλ δεκφζηεπζε 
έλα εγρεηξίδην θξηηεξίσλ, νη απζηξηαθνί ζχκβνπινη θαζνδήγεζεο θαξηέξαο θαζηέξσζαλ 

έλα πξφγξακκα εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα κέιε ηνπ, ε 
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Έλσζε ησλ Σπκβνχισλ Δθπαίδεπζεο θαη Σηαδηνδξνκίαο αλέπηπμε έλα πνηνηηθφ 
πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, ην απζηξηαθφ Ίδξπκα γηα ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα δεκηνχξγεζε έλα εμσηεξηθφ ζχζηεκα 
εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηα ηλζηηηνχηα παξνρήο ζπκβνπιψλ. 

6.1 Η θαηάζηαζε ηες ποηόηεηας ζηελ θαζοδήγεζε ζε περηβάιιολ οκάδας  

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αλέπηπμαλ ηα πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο γηα ηελ 
θαηάξηηζε θαη ηελ θαζνδήγεζε, απνπζηάδνπλ αθφκα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πνηφηεηαο 

γηα ηελ θαζνδήγεζε ζε πεξηβάιινληα νκάδαο. Σπγρξφλσο, ππάξρεη φιν θαη 
κεγαιχηεξε δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ησλ εηαίξσλ.  

Σηε Ληζνπαλία, ην Παλεπηζηήκην Vytautas Magnus αλέπηπμε ην «Πξφγξακκα γηα ηε 

Βειηίσζε ησλ Ιθαλνηήησλ ησλ Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθήο Παξνρήο Σπκβνπιψλ», 
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη ηθαλφηεηεο, νη δεμηφηεηεο, θαη ε γλψζε ησλ 
ζπκβνχισλ. Σηελ Πνισλία, νη δεκηνπξγνί ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ζέινπλ λα ηδξχζνπλ 

ηα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά «Οινθιεξσκέλα Κέληξα Παξνρήο Δπαγγεικαηηθψλ 
Σπκβνπιψλ »,γηα λα ηππνπνηεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ππεξεζίεο φισλ ησλ 
νξγάλσλ VET,ην νπνίν ζα είρε επίζεο κηα ζεηηθή επηξξνή ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζνδήγεζεο. Οη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 
Απζηξία θαη ηελ Τνπξθία δείρλνπλ φηη ε πνηφηεηα ηεο θαζνδήγεζεο νκάδαο εμαξηάηαη 
θπξίσοαπφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: ην κέγεζνο θαη ηελ  νκνηνγέλεηα/εηεξνγέλεηα ηεο 

νκάδαο (φζν κηθξφηεξνο θαη πην νκνηνγελήο ν αξηζκφο, ηφζν ην θαιχηεξν), ηηο 
ηθαλφηεηεο ησλ ζπκβνχισλ (πνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 
θαηάξηηζε γηα ηα νκαδηθά πεξηβάιινληα), ηνπ θηλήηξνπ ησλ πειαηψλ θαη ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα εκπηζηεπηνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ην απνηέιεζκα ηεο παξνρήο 
ζπκβνπιψλ. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεο εξγαζίαο, δελ πξέπεη λα 

είλαη ην κφλν θξηηήξην ηεο επηηπρίαο ελφο κέηξνπ.  

6.2 Υπάρτοληα προβιήκαηα ηοσ ζσζηήκαηος θαη ηοσ επόκελοσ επηπέδοσ  

Σηε ζπλέρεηα ζα ζπδεηεζνχλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ησλ εηαίξσλ.  

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα ζε δηάθνξεο ρψξεο είλαη ε έιιεηςε κηαο ζπλεπνχο εζληθήο 
πνιηηηθήο θαζνδήγεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχξησλ 

πξνκεζεπηψλ θαζνδήγεζεο δελ ζπληνλίδνληαη επαξθψο ή είλαη αλεπαξθείο, θαη 
ππάξρεη αλεπαξθήο επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Δζληθήο Υπεξεζίαο Απαζρφιεζεο, 
ησληλζηηηνχησλ θαηάξηηζεο, ησλ εθπαηδεπηψλ, θαη ησλ πειαηψλ. 

Έλα άιιν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη νη αλεπαξθείο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκβνχισλ θαξηέξαο. 
Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηψλ/ ζπκβνχισλ είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ 
δήηεκα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεοησλ εηαίξσλ. Οη ζχκβνπινη ζηεξνχληαη ζπλήζσο 

επίβιεςεο θαη πεξαηηέξσ θαηάξηηζεο, πιεξψλνληαη αλεπαξθψο ή δελ πιεξψλνληαη γηα 
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπ κέηξνπ ησλ 
καζεκάησλ/θαζνδήγεζεο (φπσο ζηελ Απζηξία) 

Άιινη παξάγνληεο είλαη ηα αλεπαξθή πξφηππα πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ πιεξνθφξεζεο, ε 
έιιεηςε δηαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο (πνπ ζπλδέεηαη κε ην πξφβιεκα ηεο κείσζεο ηεο 
ηηκήο κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ VET φπσο ζηελ Απζηξία) θαη ε έιιεηςε ηππνπνίεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ θαζνδήγεζεο θαη ηνπ πιηθνχ πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο. Σε 
δεκνζθφπεζε πνπ έγηλε ζηνπο εθπαηδεπηέο/ ζπκβνχινπο δειψλνπλ επίζεο φηη ζα 
πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ε ρξήζε ησλ ICT ζηα κέηξα θαζνδήγεζεο. Σηελ Τνπξθία, ε 

έιιεηςε εθπαηδεπηψλ ζε νξηζκέλνπο λένπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο είλαη έλα 
νπζηαζηηθφ πξφβιεκα, πνπ νθείιεηαη ζηηο γξήγνξεο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη 
εθπαηδεπηέο/νη ζχκβνπινη ζε δηάθνξεο ρψξεο (π.ρ. ηελ Απζηξία, ηελ Τνπξθία) 
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ππνζηεξίδνπλ φηη νη ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ θαιχηεξα 
ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ (ζηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο άλεξγα άηνκα, ζηηο 

γπλαίθεο κεηά απφ έλα δηάιεηκκα ζηελ θαξηέξα ηνπο, ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο). Η 
πξνζαξκνγή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο-ζηφρνπο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, επεηδή 
πνιινί πξνκεζεπηέο θαζνδήγεζεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζην πνζνζηφ ηνπνζέηεζεο ζε 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη δελ παξέρνπλ αξθεηή ρξεκαηνδφηεζε γηα κηα βηψζηκε δηαδηθαζία 
θαζνδήγεζεο.  

6.3 Οη προηάζεης εηδηθώλ γηα ηε βειηίφζε ηες θαηάζηαζες ηες ποηόηεηας 

Γηα λα αληαπνθξηζνχκε ζην παξαπάλσ πεξηγξαθφκελν πξφβιεκα πνηφηεηαο ζηηο 
δηάθνξεο ρψξεο ησλ εηαίξσλ, ζα παξνπζηαζηνχλ ζε απηφ ην θεθάιαην πηζαλέο ιχζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ/ζπκβνχισλ, νη πξνκεζεπηέο 
θαζνδήγεζεο ζα πξέπεη λα θαζηεξψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ηνπο 
ζπκβνχινπο πνπ εξγάδνληαη ζε κέηξα νκαδηθήο θαζνδήγεζεο (φπσο ζηελ νκάδα ηεο 

ςπρνινγία, ζηελ δπλακηθή ηεο νκάδαο, θ.ιπ.). Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ 
νη ζπζηεκαηηθέο επηβιέςεηο. Η εκπεηξία, θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο θαη νη απαηηήζεηο 
ησλ ζπκβνχισλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ κέηξσλ θαζνδήγεζεο. Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνθίι, 
ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ξεηά θαη ζπγθεθξηκέλα πξνθίι εξγαζίαο θαη πεξηγξαθήο 
εξγαζίαο, γηα ηα επαγγέικαηα ηνπ «επαγγεικαηηθνχ ζπκβνχινπ» θαη ηνπ 

«επαγγεικαηηθνχ  εθπαηδεπηή», γηα λα θαζνξηζηνχλ ηη είδνπο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, 
θαη γλψζεηο πξέπεη λα θαηέρεη έλα άηνκα γηα λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο. 
Μαθξνπξφζεζκα, απηά ηα πξνθίι εξγαζίαο ζα έρνπλ κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηε 

δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο ηεο θαζνδήγεζεο.  

Όζνλ αθνξά ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ζηηο δηάθνξεο 
ρψξεο εηαίξσλ, ζα ήηαλ κηα ιχζε ε ίδξπζε εζληθψλ θέληξσλ ζπληνληζκνχ (πνπ - 

παξαδείγκαηνο ράξηλ - ζα ηδξπζεί ζηελ Πνισλία). Απηά ηα θέληξα ζα ζπληνλίδνπλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαζνδήγεζεο ησλ ζρνιείσλ, ησλ παλεπηζηεκίσλ, ησλ δεκφζησλ 
ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ησλ κέηξσλ πνπ πινπνηνχληαη ζε ηδησηηθά 

γξαθεία θαη ηλζηηηνχηα, παξέρνληαο θνηλσληθν-ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο. Τελ ίδηα 
ζηηγκή, ηα θέληξα ζα ήηαλ ππεχζπλα γηα ηελ εθαξκνγή κηαο εζληθήο πνιηηηθήο 
θαζνδήγεζεο (νξηζκέλεο απφ ηα ππεχζπλα ππνπξγεία). Δθηφο απφ απηά ηα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά πξνβιήκαηα, νη δεκηνπξγνί ηεο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα 
βειηηψζνπλ ηελ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ θαζνδήγεζε, θαζψο θαη ηα 
αξκφδηα φξγαλα γεληθφηεξα (επίζεο ζηα ζρνιεία).  

Τα κέηξα θαζνδήγεζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη 
επέιηθηα, γηα λα κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο πξνζαξκνγέο ζηε ζπγθεθξηκέλε 
νκάδα-ζηφρν, ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. Η εκπεηξία ησλ ζπκβνχισλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ πειαηψλ ζα 
πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή γηα πξνζαξκνγή. Οη πειάηεο ζηα 

καθξνπξφζεζκα κέηξα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ κεξηθά 
καζήκαηα πνπ ζα απνθαζίζνπλ κφλνη ηνπο. Απηφ ζα αχμαλε ην θίλεηξν ησλ πειαηψλ 
θαη ζα απέθεπγε επίζεο ηελ πεξηηηή θαηάξηηζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο παξνρή ζπκβνπιψλ, 
είλαη απαξαίηεηε ε δηαξθή θαη ε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε. Σηελ Πνισλία, ε «Κιίκαθα 
Πνηνηηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ» αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

Augustyn Bańka (ζην παλεπηζηήκην ηνπ COPERNICUS Nicolaus), πνπ κεηξά ηηο 
δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκβνχισλ/ησλ εθπαηδεπηψλ, θαη ηηο αλεπαξθεηέο  
ηνπο.  
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Απφ ηελ πιεπξά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ν βηψζηκνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πφξσλ είλαη έλα θξίζηκν ζέκα. Οη πξνκεζεπηέο θαζνδήγεζεο ζα πξέπεη επίζεο λα 

δηαζέζνπλ έλα κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ επίβιεςε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ηε 
κεηέπεηηα εθπαίδεπζε. Σρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηψλ, ηα 
ηλζηηηνχηα θαηάξηηζεο ζα κπνξνχζαλ είηε λα πξνζιάβνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο σο 

ππαιιήινπο (φρη σο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο), γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθαιή 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο, είηε λα ηνπο πιεξψλνπλ θαιχηεξα (κηα άιιε ιχζε ζα 
κπνξνχζε λα είλαη ε ζεψξεζε κηαο δηδαθηηθήο ψξαο σο δχν εξγαζηαθέο ψξεο 

απαζρφιεζεο). Απηφ ζα θαζηζηνχζε δπλαηή γηα ηνπο ζπκβνχινπο/ηνπο εθπαηδεπηέο. 
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ κεηέπεηηα επεμεξγαζία  

7 Τα σπάρτοληα πρόησπα ποηόηεηας ζηελ θαζοδήγεζε ζε περηβάιιολ 

οκάδας 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε ζην θεθάιαην 5.1, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζε ηεο 
πνηφηεηαο ζηελ θαζνδήγεζε ζε πεξηβάιινλ νκάδαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ησλ εηαίξσλ, δηάθνξα θξηηήξηα πνηφηεηαο θαη πξφηππα, αιιά κε 
έλαλ κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν (ζηε Ληζνπαλία, ζηε Βνπιγαξία, ζηελ Πνισλία, ζηελ 
Απζηξία θαη ζηελ Τνπξθία). Αλ θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα έρνπλ ήδε νξηζηεί ζε απηέο ηηο 

ρψξεο, δελ εθαξκφδνληαη παλεζληθά (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κφλν ζηα 
δεκφζηα ηλζηηηνχηα, κε ηελ Διιάδα λα απνηειεί ηελ εμαίξεζε). Σηελ Διιάδα, φινη νη 
πξνκεζεπηέο θαζνδήγεζεο πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηα εζληθά πνηνηηθά πξφηππα θαη 

επνπηεχνληαη δηαξθψο.  

Σηε Ληζνπαλία, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Δπηζηεκψλ έρεη αλαπηχμεη ηα πνηνηηθά 
πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε, ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ζπκβνχισλ, καδί κε ην Παλεπηζηήκην Vytautas Magnus 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο πξνηχπνπ γηα ηε ρξήζε πιεξνθνξίαο, ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ, θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζαλαηνιηζκνχ ΙΤ). Απηά ηα πξφηππα 
πεξηιακβάλνπλ ηηο κεζνδνινγηθέο ζπζηάζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο/ηνπο ζπκβνχινπο 
θαη έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ηνπο ζπκβνχινπο. Δπηπιένλ, αλαπηχρζεθε επίζεο 

έλαο «νδεγφο εξγαζίαο» γηα ηελ επαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε θαη ηελ παξνρή 
ζπκβνπιψλ (παξφκνηνο κε ηνλ νδεγφ γηα ηηο «Πιεξνθνξίεο Καξηέξαο θαη ηελ Δξγαζία 
Παξνρήο Σπκβνπιψλ» πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζα ζην πξφγξακκα «Γεκηνπξγία θαη 

Δθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Καζνδήγεζε»).  

Σηελ Πνισλία, ηα δηαθνξεηηθά γεληθά πξφηππα πνηφηεηαο γηα ηελ θαζνδήγεζε/ε 
παξνρή ζπκβνπιψλ, θαζηεξψλνληαη κέζα ζηε «Ταμηλφκεζε ησλ Δπαγγεικάησλ θαη 

ησλ Δηδηθεχζεσλ» (πνπ ηδξχζεθε απφ ην Ίδξπκα Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 
Υπνζέζεσλ, εληεηαικέλν απφ ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο). 
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη ζχκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο, πνπ απαζρνινχληαη απφ 

θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο, 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ 
ηλζηηηνχησλ. Η εθαξκνγή απηψλ ησλ πξνηχπσλ ζε φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο 

θαζνδήγεζεο ζα ήηαλ έλα πξψην βήκα πξνο ηελ ηππνπνίεζε. 

Σηε Βνπιγαξία, αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα πξφηππα πνηφηεηαο γηα ηα κέηξα ηεο 
θαζνδήγεζεο, φπσο ην «Πεδίν ησλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ Δπαγγεικαηηθφ 

Πξνζαλαηνιηζκφ», ηα πξφηππα «Φνξήγεζε αδεηψλ ζηα ηλζηηηνχηα πνπ παξέρνπλ 
κέηξα θαηάξηηζεο» θαη ε «Δγγξαθή ησλ ηλζηηηνχησλ πνπ παξέρνπλ επαγγεικαηηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ» (φια ηα πξφηππα είλαη κέξνο ηνπ εζληθνχ λφκνπ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε). Έλα άιιν εθαξκνζκέλν πξφηππν είλαη ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ «Γηεζλνχο Σπληνληζηή ηεο Παγθφζκηαο Αλάπηπμεο Καξηέξαο». 
Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ ήδε δηάθνξα πξφηππα, ε θχξηα πξφθιεζε είλαη ε παλεζληθή 

εθαξκνγή ηνπο, ζηελ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηα ηλζηηηνχηα.Δθηφο απφ απηφ, 
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ε πηζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί γηα ηνπο εθπαηδεπηέο/ηνπο ζπκβνχινπο, πνπ 
απφθηεζαλ ηε γλψζε ηνπο αλεπίζεκα 

Σηελ Απζηξία, ε θαηάζηαζε είλαη αξθεηά παξφκνηα κε απηή ηεο Πνισλίαο θαη ηεο 
Βνπιγαξίαο. Οη απζηξηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο θαζφξηζαλ ηα θξηηήξηα 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνθήξπμεο αλαδνρήο έξγνπ. Απηά ηα θξηηήξηα 

αληηπξνζσπεχνπλ επίζεο ηα πξφηππα πνηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε ΓΥΑ είλαη ν θχξηνο 
πξνκεζεπηήο θαη ν ηδξπηήο ηεο θαζνδήγεζεο ζηελ Απζηξία 

Η Διιάδα αλέπηπμε ήδε εζληθά πξφηππα πνηφηεηαο, πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

ζηα δεκφζηα θαη ζηα ηδησηηθά ηλζηηηνχηα (πνπ επνπηεχνληαη επίζεο απφ ην Δζληθφ 
Κέληξν Πηζηνπνίεζεο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε).  

Σηελ Τνπξθία, δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκα θαλέλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πνηφηεηαο 

γηα ηηο ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο. Δπνκέλσο, ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα γεληθά 
πξφηππα, φπσο ηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ηνπ Τνπξθηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Πξνηχπσλ 
(θπβεξλεηηθή νξγάλσζε), ηεο Πνηνηηθήο Γηαρείξηζεο Σπζηεκάησλ, θαη ηεο Σπλνιηθήο 

Πνηνηηθήο Γηαρείξηζεο. 

8 Οη ποηοηηθές προζπάζεηες ή ηα κεκολφκέλα προγράκκαηα ποηόηεηας 
από ηοσς ηδρσηές, ηα ηλζηηηούηα θαηάρηηζες ή ηοσς οργαληζκούς ηφλ 

εθπαηδεσηώλ 

Γεληθά, ηα δηαθνξεηηθά ηλζηηηνχηα, ζε φιεο ηηο ρψξεο ησλ εηαίξσλ, ζπλεξγάδνληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαζνδήγεζεο. Δπνκέλσο, ε ηππνπνίεζε θαη ε ζπλεξγαζία είλαη 
ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ θαζνδήγεζε φισλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.  

Η Ληζνπαλία θαζηέξσζε ηνλ «Οδεγφ γηα ηηο Πιεξνθνξίεο Καξηέξαο θαη ηελ Παξνρήο 

ζπκβνπιψλ Δξγαζίαο» (φπσο αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην), ε νπνία 
ζηνρεχεη ζηελ ηππνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ, ησλ ηθαλνηήησλ, θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ 
επαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ/εθπαηδεπηψλ. Ο νδεγφο θαζνξίδεη επίζεο ηηο απαηηήζεηο 

γηα ηα «Σεκεία Πιεξνθνξηψλ Καξηέξαο» (πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί παλεζληθά ζηε 
Ληζνπαλία). 

Παξφκνηα κε ηε Ληζνπαλία, ε Πνισλία θαζηέξσζε πνηνηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

κεζφδνπο, πνπ είηε εζηηάδνπλ ζηε δηαξθή επνπηεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ 
ησλ ηλζηηηνχησλ θαζνδήγεζεο (π.ρ. ην ΔΙΓΠ - Δπξσπατθφ Ιλζηηηνχην γηα ηελ 
Γηαρείξηζε ηεο Πνηφηεηαο) είηε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αληίιεςεο,, ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ηεο επίβιεςεο πνπ έρνπλ νη ζχκβνπινη/ εθπαηδεπηέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 
(παξαδείγκαηνο ράξηλ «ε πνιιαπιή αλαηξνθνδφηεζε» φπνπ νη πειάηεο, νη 
δηεπζπληέο, θαη νη ζπλάδειθνη παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο ζπκβνχινπο/ 

εθπαηδεπηέο). Η Διιάδα επέιεμε επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επξεία κειέηε 
αμηνιφγεζεο ησλ ηλζηηηνχησλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ θαζνδήγεζεο ζε νιφθιεξε ηε 
ρψξα (ε κειέηε αλαηέζεθε απφ ην Υπνπξγείν δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ). 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο πνηνηηθφο παξάγνληαο είλαη ε Διιεληθή Κνηλσλία Παξνρήο 
Σπκβνπιψλ θαη Καζνδήγεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηνλ 
ηνκέα ηεο θαζνδήγεζεο.  

Σηελ Τνπξθία,μεθίλεζε πξφζθαηα ε ηππνπνίεζε ζηελ θαζνδήγεζε. Πξνθεηκέλνπ λα 
ηππνπνηεζνχλ ηα κέηξα θαζνδήγεζεο, θαζψο θαη νη ηθαλφηεηεο θαη ε δηάπιαζε ησλ 
εθπαηδεπηψλ, ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη ηα πξνθίι εξγαζίαο πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ κέζα ζηα ηλζηηηνχηα θαζνδήγεζεο.  

Σηε Βνπιγαξία, ηα εθπαηδεπηηθά φξγαλα πξφζθαηα αλαπηχζζνπλ ηα εζσηεξηθά 
πνηνηηθά πξφηππά ηνπο. Πεξηέρνπλ ηα πξφηππα γηα ην πεξηερφκελν ηεο θαηάξηηζεο, ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηάξηηζεο. Τα 
επξεία πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔθαη νη δξαζηεξηφηεηεο, δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ 
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ξφιν ζηε Βνπιγαξία (θαη ηελ Τνπξθία) θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζηέξσζε ησλ 
πνηνηηθψλ πξνηχπσλ ζηελ θαζνδήγεζε 

Σηελ Απζηξία, δηάθνξα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ηλζηηηνχηα θαζηέξσζαλ ηα ηειεπηαία 
ρξφληα πνηνηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξφηππα. Μηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία είλαη ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηεο «Αθαδεκίαο γηα ηελ Καηάξηηζε» (πνπ αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 

4.3. Απαηηνχκελα πνηνηηθά πηζηνπνηεηηθά απφ ηα φξγαλα θαζνδήγεζεο), πνπ 
πηζηνπνηεί θαη βαζκνινγεί ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πνπ βαζίδεηαη ζε επηά θαζνξηζκέλεο πνηνηηθέο πεξηνρέο (ηε 

δηδαθηηθή, ηε δηαρείξηζε, ηε ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, ηε 
δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε βηβιηνζεθνλνκία, ηηο θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο 
ηθαλφηεηεο) ή ηελ ήδε αλαθεξζείζα επξσπατθή πηζηνπνίεζε θαζνδήγεζεο 

ζηαδηνδξνκίαο (ΔΠΟΚ), πνπ αλέπηπμε έλα ηππνπνηεκέλν θαη δηεζλψο κεηαθεξφκελν 
ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο («ην πηζηνπνηεηηθφ ΔΠΟΚ) γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο επίζεκα θαη 
κε επίζεκα απνθηεζείζαο γλψζεο/ δεμηνηήησλ/ ηθαλφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ 

θαζνδήγεζεο θαξηέξαο. Δπηπιένλ, ν Δπαγγεικαηηθφο Σχλδεζκνο ησλ Σπκβνχισλ 
θαζηέξσζε ηα πνηνηηθά πξφηππα ζηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηψλ (ππάξρνπλ απφ ην 
2001), θαζψο θαη ε Δλσζε ησλ Κέληξσλ Δθπαηδεχζεο Δλειίθσλ, πνπ δεκφζηεπζε έλα 

εγρεηξίδην γηα ηα πνηνηηθά θξηηήξηα ζηελ θαζνδήγεζε (ηα ίδηα πνηνηηθά θξηηήξηα, ηα 
κέηξα ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε, θαη ηα φξγαλα ζηελ 
εμαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε), θαη ηνπο απζηξηαθνχο ζπκβνχινπο 

θαζνδήγεζεο ζηαδηνδξνκίαο πνπ θαζηέξσζαλ έλα πξφγξακκα εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
πνπ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα κέιε ηνπ. Αξθεηά παξφκνην είλαη ην πνηνηηθφ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο έλσζεο ησλ ζπκβνχισλ εθπαίδεπζεο θαη 

ζηαδηνδξνκίαο 

Τν Απζηξηαθφ Ιλζηηηνχην γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα αλέπηπμε, έλα 
εμσηεξηθφ ζχζηεκα εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηα ηλζηηηνχηα πνπ πξνζθέξνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή παξνρή ζπκβνπιψλ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ δεκφζην ηλζηηηνχην είλαη ε 
Ιδησηηθή Έλσζε Υπαιιήισλ, πνπ αλέπηπμε έλα πνηνηηθφ πξφγξακκα, πνπ εμεηάδεη ηελ 
θαζηέξσζε ησλ νξηζκψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, θαζψο θαη 

γηα ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηάξηηζε. 


