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1. Σχετικά με τη θεματική ενότητα
Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους σε θέματα
διασφάλισης της ποιότητας στη Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικό
Προσανατολισμό (εφεξής Συ.Ε.Π.) και να εξηγήσει τον ρόλο του συμβούλου
επαγγελματικού προσανατολισμού στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που
παρέχει.

2. Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος της παρούσας ενότητας, οι συμμετέχοντες θα έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με
τα ακόλουθα:
- Η έννοια και η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας σε θέματα Συ.Ε.Π.
- Ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια και πρότυπα διασφάλισης ποιότητας σε θέματα
Συ.Ε.Π.
- Ο κύκλος της ποιότητας
- Τα μέρη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Κριτήρια αναφοράς, Δείκτες
ποιότητας και αποδεικτικά στοιχεία - δεδομένα
- Τα αποτελέσματα και οι επιδράσεις της Συ.Ε.Π.
- Ένα Πρότυπο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

3. Περιεχόμενο θεματικής ενότητας
3.1 Η έννοια και η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας στη Συ.Ε.Π.
Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται την αυξημένη σημασία που αποδίδεται στην διασφάλιση
της ποιότητας στη Συ.Ε.Π. στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών Στρατηγικών, την έννοια της
διασφάλισης της ποιότητας και τους στόχους ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας
Η Δια Βίου Συ.Ε.Π. τυγχάνει αυξανόμενης προσοχής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό
επίπεδο.1 Αναγνωρίζεται ως εγκάρσια προτεραιότητα που λαμβάνεται υπ’ όψη στον

1
Η Δια Βίου Συ.Ε.Π. αναφέρεται σε ένα φάσμα δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους
πολίτες κάθε ηλικίας και σε κάθε φάση της ζωής τους, να προσδιορίζουν τις ικανότητες, τις
δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση και να διαχειρίζονται την προσωπική τους πορεία
στη μάθηση, την εργασία ή άλλους τομείς όπου αυτές οι δεξιότητες μαθαίνονται ή/και
χρησιμοποιούνται. Η Συ.Ε.Π. παρέχεται σε διάφορα πλαίσια: στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την
απασχόληση, δημόσια ή ιδιωτικά. Η Συ.Ε.Π. συχνά ονομάζεται «καθοδήγηση» από επαγγελματίες
του κλάδου. Στην πραγματικότητα αποτελεί μια ομπρέλα, η οποία περιλαμβάνει την παροχή
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σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής πολιτικής
όπως η βασική εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η τριτοβάθμια
εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενηλίκων, η απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης της
μεταρρύθμισης των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και του EURES) και η κοινωνική
ένταξη, καθώς και σε ειδικές οριζόντιες πολιτικές (για τη νεολαία, την ενεργό γήρανση και
τα Α.με.Α.) συνιστώντας τον σημαντικό συνδετικό κρίκων των τομέων αυτών. Είναι επίσης
στενά συνδεδεμένη με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία θέτει κατευθύνσεις
πολιτικής που προωθούν μια οικονομική ανάπτυξη, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς. Οι 3 από τις 5 επιμέρους προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής (για την
απασχόληση, την εκπαίδευση και τη φτώχεια/κοινωνικό αποκλεισμό) συνδέονται άμεσα με
την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών συστημάτων και πολιτικών διά βίου Συ.Ε.Π. Η
Διά βίου Συ.Ε.Π. πρέπει να αναγνωριστεί ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για την επίτευξη
αυτών των στόχων. Το έργο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη διά βίου Συ.Ε.Π.2, καθώς
και άλλες Ευρωπαϊκές μελέτες3 οδήγησαν σε δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου Υπουργών
Παιδείας της Ε.Ε. (το 20044 και το 20085), τα οποία τόνισαν την ανάγκη για αποτελεσματικές
υπηρεσίες Συ.Ε.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, ώστε οι πολίτες να αποκτούν
τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειρίζονται τη εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία
τους καθώς και τις μεταβάσεις μεταξύ και εντός της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της
απασχόλησης. Τα ψηφίσματα επέστησαν την προσοχή σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας:
1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας
2. Προσβασιμότητα των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
3. Διασφάλιση της ποιότητας και τεκμηρίωση των πολιτικών και συστημάτων Δια
βίου Συ.Ε.Π.
4. Μηχανισμοί συνεργασίας και συντονισμού στην ανάπτυξη πολιτικών και
συστημάτων Δια βίου Συ.Ε.Π.

συμβουλών καθώς και δραστηριότητες όπως η ενημέρωση, η εκγύμναση, η διδασκαλία, αξιολόγηση
και η υποστήριξη του πελάτη. (Γλωσσάρι ELGPN).
2
CEDEFOP (2005). Improving lifelong guidance policies and systems. Using common European
reference tools
3
Μια έρευνα του ΟΟΣΑ σε 14 χώρες έδωσε έμφαση στη συνεισφορά της Συ.Ε.Π. στην
εκπλήρωση των σχεδίων σταδιοδρομίας των ατόμων και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για τη
βελτίωση των πόρων, της διαδικασίας παροχής και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
Συ.Ε.Π., π.χ. διεύρυνση της πρόσβασης όλων σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π., μετατόπιση της προτεραιότητας
της Συ.Ε.Π. από τη λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
αυτοδιαχείρισης σταδιοδρομίας, παροχή αποδείξεων για τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις της
Συ.Ε.Π., αξιοποίηση διαφόρων μεθόδων παροχής της Συ.Ε.Π. κλπ. OECD (2004). Career Guidance and
Public Policy: Bridging the Gap. Paris: OECD. Βλέπε και OECD/EU (2004). Career Guidance. A handbook for Policy
Makers.

4

Counsil resolution on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout
life in Europe (May 2004). http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT

5

Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. (2905th
Education, Youth and Culture Council meeting, Brussels, 21 November 2008)
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf
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Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να λάβουν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των
πολιτικών και των συστημάτων Συ.Ε.Π. με βάση τις 4 παραπάνω προτεραιότητες.
Η Διασφάλιση ποιότητας περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση
όλων των δραστηριοτήτων της δια βίου Συ.Ε.Π. προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι
ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις που αναμένονται από τους ενδιαφερόμενους
φορείς. Οι δραστηριότητες αυτές αναλύονται, συνήθως, σε τρεις επιμέρους συνιστώσες, τις
εισροές (στρατηγική, ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, δομές, πρότυπα της δια βίου
Συ.Ε.Π. κλπ), τις διαδικασίες (χρήση πόρων, μέσων και εργαλείων, εφαρμογή
μεθοδολογιών, αξιολόγηση, προβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ) και τις εκροές
(γνώσεις,
ικανότητες
και
δεξιότητες
των
πολιτών,
επαγγελματική
ένταξη/επανένταξη, μειωμένα ποσοστά διαρροής από τη εκπαίδευση κλπ).
Η Διασφάλιση ποιότητας στη Συ.Ε.Π. κατά κανόνα συνεπάγεται την εξασφάλιση ότι όλα τα
μέλη του προσωπικού κατανοούν τι απαιτείται από αυτά να κάνουν, ότι οι αναγκαίοι πόροι
(συμπεριλαμβανομένου του επαρκώς εκπαιδευμένου προσωπικού) για αποτελεσματική
παροχή υπηρεσιών είναι διαθέσιμοι και ότι η απόδοση επανεξετάζεται τακτικά και
συστηματικά για να προσδιοριστούν οι τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Μια σειρά από
ανεξάρτητα διαπιστευμένα πρότυπα ποιότητας (π.χ. για την απαιτούμενη κατάρτιση των
συμβούλων σταδιοδρομίας) έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της διασφάλισης της
ποιότητας στην Συ.Ε.Π.6
Οι στόχοι και οι μηχανισμοί ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι:
1. H βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
2. Η δικαιολόγηση των δημόσιων δαπανών ή επενδύσεων για τη Συ.Ε.Π., μέσω της
απόδειξης της προστιθέμενης αξίας που έχει για τα άτομα, τις κοινότητες και την
κοινωνία (η αύξηση της οικονομικής λογοδοσίας των φορέων). Καθώς οι
διαθέσιμοι πόροι για την Συ.Ε.Π. είναι περιορισμένοι λόγω της οικονομικής κρίσης
αυξάνεται η ανάγκη των κυβερνήσεων για απόδειξη της προστιθέμενης αξίας της
Συ.Ε.Π.
3. Η αύξηση της διαφάνειας των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. για τους πολίτες.
Παράλληλα, η ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. δεν
είναι μια μεμονωμένη διαδικασία. Αντιθέτως θα πρέπει να υλοποιείται σε συνεργασία και
αλληλεπίδραση με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που αφορούν στην εκπαίδευση,
την κατάρτιση, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, τα οποία επηρεάζονται από την
ποιότητα της Συ.Ε.Π. 7

6 Jackson, C. (ed.) (2012). ELGPN Glossary. ELGPN, Jyvaskyla, Φινλανδία.
7
ELGPN. (2012). Life guidance policy development: A European Resource kit. University of
Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland, page 49
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Ερωτήσεις και
Ασκήσεις

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση
1) Για ποιον λόγο η διασφάλιση της ποιότητας στη Συ.Ε.Π. έχει
καταστεί εγκάρσια προτεραιότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών
πολιτικών και στρατηγικών;
2) Τι εννοούμε με τον όρο «διασφάλιση ποιότητας»;

3.2 Ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια και πρότυπα διασφάλισης της
ποιότητας σε θέματα Συ.Ε.Π.
Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τα είδη και τους τύπους των συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας, τις διαφορές μεταξύ των προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των
πλαισίων ποιότητας, καθώς και τα σημαντικότερα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας
σε παγκόσμια κλίμακα (Κοινά Ευρωπαϊκά Εργαλεία αναφοράς, Καναδικό πρότυπο Blueprint
for Life/Work Designs, Βρετανικό Πρότυπο Matrix Standard, Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Διασφάλισης Ποιότητας και Βάσης Τεκμηρίωσης (QAE) του ELGPN κ.λπ.
Τα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας συχνά διακρίνονται σε πρότυπα (standards), που
χαρακτηρίζονται από ακρίβεια στην περιγραφή τους και αυστηρότητα στην υποχρέωση
τήρησης (π.χ. μπορούν να προβλέπουν ένα είδος ποινών σε περίπτωση μη τήρησής τους)
και σε κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) που τείνουν να είναι λιγότερο επιτακτικές, πιο
γενικές και δεν επιβάλουν κυρώσεις. Συνήθως τα πρότυπα είναι τεχνικές προδιαγραφές
που είναι περισσότερο μετρήσιμες από τις κατευθυντήριες γραμμές. Ανάλογα με τo
θεωρητικό τους υπόβαθρο και τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου, άλλα πρότυπα ή
αρχές αναφέρονται στην επάρκεια των συμβούλων σταδιοδρομίας, άλλα στην ποιότητα του
ενημερωτικού υλικού, άλλα στα μαθησιακά αποτελέσματα της Συ.Ε.Π. κλπ. Έτσι μπορεί να
γίνει διάκριση σε:8
 Πρότυπα που αφορούν στις εισροές (π.χ. πρότυπα επαγγελματικής επάρκειας των
συμβούλων), στις διαδικασίες (π.χ. κανόνες δεοντολογίας αναφορικά με τη χρήση
εργαλείων της Συ.Ε.Π.) ή στις εκροές της Συ.Ε.Π. (π.χ. ποιότητα των μαθησιακών
αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π.). Μέχρι στιγμής τα περισσότερα πρότυπα ποιότητας
περιορίζονται είτε στις εισροές είτε στις εκροές της Συ.Ε.Π. Λίγα εστιάζουν στις ίδιες τις
διαδικασίες παροχής της Συ.Ε.Π..
 Πρότυπα αυτοαξιολόγησης και πρότυπα εξωτερικής αξιολόγησης από
διαπιστευμένους εξωτερικούς αξιολογητές. (Τα περισσότερα συστήματα διασφάλισης
της ποιότητας βασίζονται σε αυτοαξιολόγηση των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.. Υπάρχουν λίγα
παραδείγματα συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας (π.χ. Βρετανικό Πρότυπο
Matrix) που βασίζονται σε εξωτερική αξιολόγηση.
 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές ή κώδικες δεοντολογίας σε αντιδιαστολή με
συγκεκριμένα μετρήσιμα πρότυπα.
 Πρότυπα ή κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από μεμονωμένους
8
Plant P. (2001). Quality in Career Guidance Ποιότητα στην επαγγελματική καθοδήγηση.
ΟΟΣΑ, σελίδα 6
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επαγγελματικούς συλλόγους και πρότυπα που δημιουργούνται από έναν συλλογικό
φορέα (π.χ. εθνικό φόρουμ Συ.Ε.Π.) ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διαβούλευσης
στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, κυβερνητικοί φορείς, εκπρόσωποι των
χρηστών κλπ
 Πρότυπα που δημιουργούνται από την κορυφή (υπουργεία κλπ.) (top-down) ή πρότυπα
που αναπτύσσονται από την βάση (bottom-up). Τα πρώτα είναι συνήθως πιο
διαχειρίσιμα από κυβερνητικής πλευράς, αλλά, μερικές φορές,. δεν έχουν την
ευρύτερη συναίνεση που απαιτείται.
Κατά τη δημιουργία ή καθιέρωση προτύπων ποιότητας ιδιαίτερη σημασία έχει το θέμα
της ιδιοκτησίας των προτύπων. Ποιος ελέγχει την τήρηση των προτύπων και είναι
υπεύθυνος για την αναθεώρησή τους; Έχει αποδειχτεί ότι όταν τα πρότυπα
προκύπτουν μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους της
Συ.Ε.Π. (παρόχους εκπαίδευσης, υπουργεία, συλλόγους συμβούλων σταδιοδρομίας,
εκπροσώπους των χρηστών κλπ) είναι περισσότερο αποτελεσματικά.9 Σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για τη Δια Βίου Συ.Ε.Π. (ELGPN), τα πρότυπα πρέπει να
έχουν καταρτισθεί με συναινετικές διαδικασίες και να έχουν εγκριθεί από έναν
οργανισμό με αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές
επίπεδο.
Αν και υπάρχουν πολλές υπηρεσίες Συ.Ε.Π. που χρησιμοποιούν γενικά πρότυπα ποιότητας
(όπως π.χ. το ISO 9000), υπάρχουν εξειδικευμένα πρότυπα ποιότητας, κατευθυντήριες
αρχές ή πλαίσια για την Συ.Ε.Π. Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική αναφορά σε ορισμένα από
αυτά.
 Το 2005, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
(CEDEFOP) δημοσίευσε τη μελέτη “Improving Life Long Guidance Policies and
Systems”.10 Η μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία
αναφοράς για τη Συ.Ε.Π.:
• Common Aims and principles of lifelong guidance provision
• Common reference points for quality assurance systems for guidance provision in
Europe
• Key features of a systems model of lifelong guidance for European countries
Τα εργαλεία αυτά αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη δια βίου
Συ.Ε.Π., που συγκροτήθηκε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
υποστηρίξει την εφαρμογή του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010».
Έχουν ως στόχο να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και ιδίως τα άτομα που είναι αρμόδια
για την διαμόρφωση πολιτικών να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες Συ.Ε.Π.
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Καθένα από αυτά παρουσιάζει μία
λίστα χαρακτηριστικών – κριτηρίων που βοηθά ένα κράτος – μέλος να εντοπίσει
μέσα από αυτοαξιολόγηση (self-assessment) τομείς Συ.Ε.Π. στους οποίους έχει
9 OECD (2004). Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap. Paris: OECD σελίδα 13
10
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4045_en.pdf
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παρουσιάσει πρόοδο και όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να μεταδώσει καλές
πολιτικές – πρακτικές και σε άλλες χώρες και τομείς στους οποίους παρουσιάζει
ελλείψεις.
 Το 2005, το CEDEFOP δημοσίευσε τη Μελέτη “Study on Indicators and benchmarks
for Life Long Guidance”.11 Η μελέτη, η οποία έγινε για την υποστήριξη του έργου της
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη δια βίου Συ.Ε.Π. ανατέθηκε από το CEDEFOP στο
Ερευνητικό Κέντρο Stoas Research. Σκοπός της μελέτης ήταν να παρουσιάσει μια
επισκόπηση των βασικών σημείων – κλειδιών που επηρεάζουν την ποιότητα της διά
βίου Συ.Ε.Π. και να υποβάλει στρατηγικές προτάσεις προς την Ομάδα
εμπειρογνωμόνων για τη διά βίου Συ.Ε.Π. σχετικά με την ανάπτυξη δεικτών και
κριτηρίων αναφοράς σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
 Το Blueprint for Life/Work Designs (http://www.blueprint4life.ca/blueprint/new.cfm)
είναι ένα καναδικό πρότυπο διασφάλισης ποιότητας της συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας που βασίζεται σε αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
Πρωταρχικός στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες
συμβούλους σταδιοδρομίας (και τους χρηματοδότες τους): 1. να έχουν σαφή
εικόνα και να μπορούν να μετρούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω
της εργασίας τους συγκρίνοντάς τα με ένα Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων (National
Framework of Competencies) 2. να δημιουργούν ολοκληρωμένα, αποτελεσματικά
και μετρήσιμα σχέδια ζωής/εργασίας, έτσι ώστε οι Καναδοί να γίνονται πιο ικανοί
να διαχειρίζονται τη ζωή και την εργασία τους. Οργανισμοί που μπορεί να
επωφεληθούν από το πρότυπο είναι Κέντρα/Προγράμματα Κατάρτισης Ενηλίκων,
φορείς παροχής Συ.Ε.Π. και υπηρεσίες one-stop, προγράμματα ανάπτυξης
σταδιοδρομίας, σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, τμήματα ανθρώπινου
δυναμικού επιχειρήσεων, προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.
Πυρήνα του προτύπου αποτελούν οι δεξιότητες και οι δείκτες αξιολόγησης που
οργανώνονται γύρω από τρεις βασικούς τομείς:
Α. Διαχείριση του εαυτού
Β. Διερεύνηση της μάθησης και της εργασίας
Γ. Κτίσιμο εργασίας/ζωής
 Το Βρετανικό πρότυπο Matrix Standard (http://matrixstandard.com/) για υπηρεσίες
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και πληροφόρησης είναι ένα εργαλείο εξωτερικής
αξιολόγησης που βασίζεται σε αποτελέσματα. Σκοπός του είναι να παρέχει ένα
σημείο αναφοράς στους φορείς με στόχο την αξιολόγηση/μέτρηση των
συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών τους, οι οποίες στηρίζουν τα άτομα
στην επιλογή στόχων που αφορούν τη σταδιοδρομία, τη μάθηση, την εργασία και τη
ζωή τους. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε οργανισμό που εποπτεύει,
διαχειρίζεται και παρέχει πληροφορίες και/η συμβουλευτική σταδιοδρομίας για την
υποστήριξη των ατόμων στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους. Δεν
έχει σημασία εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται πρόσωπο με πρόσωπο, εξ
11
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αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου. Φορείς που μπορούν να επωφεληθούν από το
πρότυπο Matrix Standard είναι φορείς κατάρτισης, εκπαιδευτικά ιδρύματα
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι και
ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π., φορείς εθελοντισμού, κοινωνικές
υπηρεσίες κλπ. Το πρότυπο αποτελείται από τέσσερα στοιχεία (elements), καθένα
από τα οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας που οι φορείς πρέπει
να πληρούν:
1. Ηγεσία και διαχείριση (σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας διοικείται
ώστε να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες)
2. Πόροι (αναφέρεται στα στοιχεία στα οποία ο φορέας επενδύει με στόχο την
παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών)
3. Παροχή υπηρεσιών (περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία παρέχεται
αποτελεσματικά)
4. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας (περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι
παρεχόμενες υπηρεσίες αναθεωρούνται και βελτιώνονται σε διαρκή βάση).
 Αρχής γενομένης από το πρώτο πρόγραμμα εργασίας του (2009-2010), το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την πολιτική στην Δια Βίου Συμβουλευτική και τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό (European Lifelong Guidance Policy Network –
ELGPN) 12 έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας
αναφορικά με την 4η προτεραιότητα του ψηφίσματος του 2008, με στόχο την
ανάπτυξη της διασφάλιση της ποιότητας και της τεκμηρίωσης στη χάραξη πολιτικής
και την ανάπτυξη των συστημάτων Συ.Ε.Π. Ένα ειδικό Πακέτο Εργασίας
δημιουργήθηκε για να διερευνήσει τις διασυνδέσεις μεταξύ των πολιτικών, της
έρευνας και την πρακτικής της Συ.Ε.Π. όσον αφορά δύο επιμέρους ζητήματα:
• τις διαφορετικές προσεγγίσεις των χωρών μελών του δικτύου για τη
διασφάλισης ποιότητας (QA) στη Συ.Ε.Π. και το ρόλο τους στην ανάπτυξη
σχετικών πολιτικών
• την έρευνα γύρω από τις αποδείξεις που τεκμηριώνουν, βελτιώνουν και
νομιμοποιούν τις δράσεις της Συ.Ε.Π.
Τα μέλη του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας (WP4) έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση
στην εξέταση πολιτικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στις
συμμετέχουσες στο δίκτυο ευρωπαϊκές χώρες σε συνδυασμό με τη μελέτη
παραδειγμάτων σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας και την τεκμηρίωση από άλλες
χώρες εκτός ΕΕ. Συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν με τα ακόλουθα θέματα:
 Ευρωπαϊκές και διεθνείς προσεγγίσεις όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας

12 Το ELGPN αποσκοπεί να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), τα κράτη μέλη (και τις
γειτονικές χώρες που είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα δια βίου Μάθησης της Ε.Ε.) και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας σχετικά με τη διά βίου Συ.Ε.Π. στους
τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Σκοπός του είναι να προωθήσει τη συνεργασία σε
επίπεδο κρατών μελών κατά την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που καθορίστηκαν από τα δύο
ψηφίσματα της ΕΕ σχετικά με τη διά βίου Συ.Ε.Π. (2004, 2008).
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στην παροχή της Συ.Ε.Π.
Κριτήρια αναφοράς, δείκτες ποιότητας και δείκτες σύγκρισης
Αποτελέσματα και επιπτώσεις της Συ.Ε.Π.
Μέθοδοι μέτρησης των αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π.
Μεθοδολογικά προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π.

Κατά την περίοδο 2009-2010, τα μέλη της ομάδας εργασίας WP4 κατάρτισαν ένα
πλαίσιο ποιότητας που βασίζεται στις ακόλουθες 5 ομάδες των κοινών κριτηρίων
αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π., που
ανέπτυξε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη δια βίου Συ.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής:
1.
2.
3.
4.
5.

Συμμετοχή πολιτών/χρηστών.
Επαγγελματική Επάρκεια των Συμβούλων Σταδιοδρομίας
Βελτίωση των υπηρεσιών.
Συνοχή.
Κάλυψη των τομέων.

Η ομάδα εργασίας του WP4 αποφάσισε να προσθέσει δύο επιπλέον ομάδες
κριτηρίων αναφοράς, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της Συ.Ε.Π. Το πλαίσιο αυτό
περιλαμβάνει επιθυμητά κριτήρια αναφοράς και ποιοτικούς – ποσοτικούς δείκτες
ποιότητας που καλύπτουν τις εισροές, τις διαδικασίες και τις εκροές της Συ.Ε.Π.
καθώς και προτάσεις για τα δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται για να εκτιμηθεί
πώς και σε ποιο βαθμό τηρείται κάθε δείκτης.13 Κατά τη διετία 2011-2012 το πλαίσιο
αυτό εξελίχθηκε περαιτέρω με την υιοθέτηση ενός μικρού αριθμού δεικτών και
πιθανών πηγών αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και
να αναπτυχθούν περαιτέρω από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, για να αξιολογήσουν από κοινού την πρόοδο που σημειώνουν
σε σχέση με έξι τομείς της πολιτικής για τη διά βίου Συ.Ε.Π. (σχολεία, επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων,
απασχόληση και πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης). Το νέο πλαίσιο, που ονομάζεται
Πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας και τεκμηρίωσης του ELGPN (QAE) 14, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί:
1. ως απλός κατάλογος σημείων προς έλεγχο, για αξιολόγηση και καταγραφή των
υπαρχουσών δεδομένων αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο.
2. για να καταγράψει τις πηγές δεδομένων που είναι διαθέσιμες σε εθνικό,
περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο, και να εξετάσει πιθανά κενά και τον τρόπο
13 Βλ. annex 5 of the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2010) A report on the work of the
European Lifelong Guidance Policy Network 2008-2010. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for
Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland.

14 Βλ. annex D of the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2012) Lifelong Guidance
Policy Development: A European Resource Kit. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute
for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland.
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αντιμετώπισης αυτών ως μέρος ενός πλάνου συνεχούς βελτίωσης.
3. για να εντοπίσει τυχόν γνωστές πηγές δεδομένων που θα μπορούσαν δυνητικά
να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς χάραξης πολιτικής και δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα στη διασφάλιση ποιότητας και την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π.. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα,
την έκθεση της μελέτης PISA, Εθνικές μελέτες για τη Νεολαία, περιφερειακές
εκθέσεις αξιολόγησης της δια βίου Συ.Ε.Π., τοπικά/περιφερειακά/εθνικά
αποτελέσματα πιστοποίησης κ.λπ.
4. για να δείξει το πλαίσιο στο οποίο τα εν λόγω στοιχεία ποιότητας, τα κριτήρια και
οι δείκτες εφαρμόζονται σήμερα, όπως π.χ. στα σχολεία, την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, την ΕΕΚ, την εκπαίδευση ενηλίκων, τις δημόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης, τις πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης κλπ.
5. για να εξετάσει κατά πόσον υπάρχει περιθώριο για καλύτερη διάχυση της γνώσης
με στόχο την ανάπτυξη περισσότερο συνεκτικών και συνεπών πολιτικών και
πρακτικών διά βίου Συ.Ε.Π.
Το ELGPN δημιούργησε επίσης ένα διαδικτυακό Ερωτηματολόγιο Καταγραφής των
Αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π.15 με σκοπό να καταγραφούν τα μαθησιακά
αποτελέσματα των υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στους νέους και τους
ενήλικες ωφελούμενους. Το 2014 το ELGPN εξέδωσε έναν οδηγό που απευθύνεται
κατά κύριο λόγο προς τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη,
προκειμένου να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες
Συ.Ε.Π. με κύριο γνώμονα τις αποδείξεις που παρέχουν οι ίδιες οι υπηρεσίες όσον
αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Ο οδηγός με τίτλο «The Evidence Base on
Lifelong Guidance: A guide to key findings for effective policy and practice»
στηρίζεται στο Πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης (QAE) του
ELGPN και παρέχει στοιχεία για τα αποτελέσματα της Συ.Ε.Π. στους τομείς της Δια
βίου Μάθησης και της Απασχόλησης με αναφορά σε μελέτες περίπτωσης και
παραδείγματα πολιτικών και πρακτικών μέτρησης και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων της Συ.Ε.Π. σε όλες τις χώρες μέλη του δικτύου ELGPN. Τα στοιχεία
αυτά συλλέχθηκαν από διάφορες χώρες μέλη του δικτύου ELGPN και από
διαφορετικές πηγές (επιστημονικές μελέτες, έρευνες πεδίου, εθνικές αξιολογήσεις
κλπ.
 Το 2007 το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) ένας από τους
τρεις οργανισμούς που συγχωνεύτηκαν το 2011 για τη δημιουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικού
Οργανισμού
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού), εκπόνησε τη μελέτη «Διεθνή συστήματα διασφάλισης και
διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού». 16 Η μελέτη προτείνει ένα πρότυπο σύστημα διασφάλισης
ποιότητας των υπηρεσιών της Ελλάδα, το οποίο αφορά τόσο στην αρχική
15 Βλ. annex 6 of the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2012) A report on the work of the
European Lifelong Guidance Policy Network 2011-2012. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for
Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland.

16 Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Diethni_Sys_Poiotitas.pdf
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αξιολόγηση, όσο και στην εποπτεία και συνεχή παρακολούθηση των φορέων Συ.Ε.Π.
Το ελληνικό πρότυπο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας στην παροχή
υπηρεσιών Συ.Ε.Π. αποτελείται από 33 κριτήρια αναφοράς που χωρίζονται σε 6
ομάδες: 1. Ηγεσία 2. Οργάνωση - Προγραμματισμός 3. Λειτουργοί Συ.Ε.Π. Ανθρώπινο Δυναμικό 4.Ικανοποίηση πελάτη/πολίτη 5. Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
6. Κτηριακή υποδομή-εξοπλισμός. Κάθε κριτήριο αναφοράς συνοδεύεται από
συγκεκριμένους δείκτες ποιότητας και αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη
μέτρηση και τήρηση του δείκτη. Το 2012 ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
εκπόνησε την
«Προπαρασκευαστική μελέτη – Έρευνα για την τήρηση κριτηρίων ποιότητας στις
δομές συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης και
αρχικής κατάρτισης» 17 με σκοπό την αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών Συ.Ε.Π.
της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης, στη βάση της τήρησης ή όχι
συγκεκριμένων κριτηρίων ποιότητας, την αποτύπωση των θετικών και αρνητικών
χαρακτηριστικών τους και την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για την
οργάνωση των υπηρεσιών με παράλληλη μείωση του κόστους τους. Η μελέτη
περιλαμβάνει ένα βελτιωμένο εγχειρίδιο ποιότητας που αποτελείται μεταξύ άλλων
από κριτήρια σύγκρισης, δείκτες εισροών – διαδικασιών - εκροών και στοιχεία
τεκμηρίωσης. Ο βαθμός τήρησης του κάθε κριτηρίου εκτιμήθηκε με βάση το είδος
και τον αριθμό των προτεινόμενων αποδεικτικών στοιχείων: Πλήρης τήρηση 2,
μερική τήρηση 1, μη τήρηση 0.
 Το ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας στη διά βίου μάθηση
(π3) αναπτύχθηκε από τους φορείς διά βίου μάθησης που αποτελούν το Εθνικό
Δίκτυο δια βίου Μάθησης (που συστάθηκε με τον νόμο 3879/2010), στο οποίο
ανήκει και ο ΕΟΠΠΕΠ. Στόχος του είναι να καθιερώσει ένα πλαίσιο αρχών για τη
διασφάλιση της ποιότητας της διά βίου μάθησης (μη τυπική εκπαίδευση, αρχική και
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και Συ.Ε.Π.). Αποτελείται
από 8 αρχές ποιότητας. Κάθε αρχή περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαστάσεις που
καλύπτουν τις εισροές (στρατηγική, ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, δομές,
πρότυπα της Δια Βίου Μάθησης κλπ), τις διαδικασίες (χρήση των πόρων και των
μέσων, εργαλεία και μεθοδολογίες Συ.Ε.Π., αξιολόγηση, προώθηση των υπηρεσιών
κλπ) και τις εκροές (γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, μείωση ποσοστών της
σχολικής διαρροής, εξεύρεση θέσεων εργασίας σύμφωνων με τα προσόντα των
αποφοίτων και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κλπ).
Σύμφωνα με το πλαίσιο μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. διεξάγει αυτοαξιολόγηση σε ετήσια
βάση σε σχέση με την τήρηση των διαστάσεων σε 5 ενδιάμεσους σταθμούς του
κύκλου ποιότητας:
 Σχεδιασμός
 Υλοποίηση
 Μέτρηση (με τη βοήθεια των κύριων και δευτερευόντων δεικτών ποσοτικών και ποιοτικών)
 Αξιολόγηση
 Αναθεώρηση
Ο ΕΟΠΠΕΠ ενσωμάτωσε στο ανωτέρω πλαίσιο (π3) μεταξύ άλλων και αρκετά από τα
17 Βλ. http://www.eoppep.gr/images/SYEP/EOPPEP_meleti_poiotitas_domon_syep.pdf
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κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας για τη Συ.Ε.Π. που υιοθετήθηκαν από το δίκτυο
ELGPN κατά τη δημιουργία του Πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και τεκμηρίωσης
του ELGPN (ELGPN QAE framework). To (π3) υλοποιήθηκε πιλοτικά σε φορείς
διοίκησης και παροχής του Εθνικού Δικτύου Δια βίου Μάθησης,
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Συ.Ε.Π., όπως Γραφεία Συμβουλευτικής των
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και τα ιδιωτικά Γραφεία Συ.Ε.Π., τα οποία με βάση το
νόμο 4111 αποκαλούνται πλέον Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – ΚΔΒΜ) και επικειται η
θεσμική του κατοχύρωση, ώστε να εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση από τους φορείς
παροχής υπηρεσιών Δια βίου Μάθησης.
Ερωτήσεις και
Ασκήσεις

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση
3) Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των προτύπων, των
κατευθυντήριων γραμμών και των πλαισίων;
4) Αναφέρετε μερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας των
υπηρεσιών Συ.Ε.Π. που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο
5) Ποιες είναι 5 ομάδες των κοινών κριτηρίων αναφοράς για τη
διασφάλιση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π., που
ανέπτυξε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη δια βίου Συ.Ε.Π. της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
6) Υποχρεωτική
Σκεφτείτε γύρω από την ποιότητα των υπηρεσιών του
οργανισμού σας. Αξιολογείτε την ποιότητα και πως;
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3.3 Τα συνθετικά στοιχεία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας
Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τον κύκλο της ποιότητας. Αναλύει τα τέσσερα στάδια του
κύκλου με έμφαση στο σχεδιασμό και τη μέτρηση επιθυμητών χαρακτηριστικών, κριτηρίων
αναφοράς, δεικτών ποιότητας πιθανών δεδομένων τεκμηρίωσης και των εργαλείων
μέτρησης. Παρέχει βασικές γνώσεις για τη δόμηση ενός συστήματος διασφάλισης
ποιότητας προσαρμοσμένου στις ανάγκες μιας υπηρεσίας Συ.Ε.Π.
Σύμφωνα με τις πλέον γνωστές θεωρίες διασφάλισης της ποιότητας, η διαδικασία
ανάπτυξης της ποιότητας περιγράφεται ως ένας συνεχής κύκλος που αποτελείται από
τέσσερα στάδια: Δράσε, Αξιολόγησε, Ανάπτυξε και Σχεδίασε (Deming et al.), ανεξάρτητα
από το αν το αντικείμενο της αξιολόγησης είναι ένα άτομο, μία μεμονωμένη υπηρεσία
Συ.Ε.Π. ή ένας οργανισμός αρμόδιος για την χάραξη δημόσιων πολιτικών Συ.Ε.Π.18
CITIZEN

PRODUCT,
Decision,
action plan
etc.

process
guidance, counseling

Act,
action

What, When,
Why, How,
Who,
Whom

indicator,
criterion

PEER
argumentation
based on
comparison of
values

produce
implementing
argumentation
contribute

Plan

BASIS,
values, principles,mission, vision, strategies,
needs

interpreta
tion

reflection

Evaluate,
assessment

argumentation
decision

indications,
feedback,
outcomes

argumentation

Develop

produce

PRODUCT,
EVIDENCE
JR 2009

18

Vuorinen, R. & Rantamäki, J. (2009). Vocabulary and manual for (quality circle) developmental quality
assurance. (Background paper for the ELGPN WP4 meeting, Berlin, 13-14 May 2009). University of Jyväskylä,
Finnish Institute for Educational Research.
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3.3.1 Αξίες

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχήμα στον πυρήνα του Κύκλου της ποιότητας βρίσκονται οι
«αξίες», που συνιστούν τους κινητήριους μοχλούς και διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Συ.Ε.Π. Αποτελούν τη βάση κάθε συστήματος ή
προτύπου ποιότητας. Από τις αξίες εκπορεύονται τα κριτήρια αναφοράς και οι δείκτες
ποιότητας. Οι αξίες αυτές μπορεί να αναφέρονται στην αποστολή, το όραμα, τη
στρατηγική, τις κατευθυντήριες γραμμές, τους στόχους του οργανισμού, τις ανάγκες των
χρηστών κλπ. Στη μελέτη του ΕΚΕΠ «Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης της
ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού»19 οι
αξίες αυτές αποκαλούνται «επιθυμητά χαρακτηριστικά» καθώς περιγράφουν τις
επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας και αποτελούν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την
ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας. Μερικά πολύ σημαντικά επιθυμητά χαρακτηριστικά
που καταλαμβάνουν κεντρική θέση σε κάθε σύστημα διασφάλισης ποιότητας αφορούν στα
κάτωθι:
 Επαγγελματική επάρκεια των συμβούλων (τυπικά προσόντα και ουσιαστική
ικανότητα εκτέλεσης στην πράξη)
 Ποιότητα του υλικού πληροφόρησης
 Εμπλοκή των ίδιων των χρηστών στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των
υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
3.3.2. Κριτήρια και δείκτες ποιότητας

Το πρώτο στάδιο του κύκλου της ποιότητας «ΔΡΑΣΕ» περιλαμβάνει την περιγραφή εκείνων
των μέτρων με τα οποία εφαρμόζεται αυτό που περιγράφουν οι αξίες στον πυρήνα του
κύκλου. Τα μέτρα αυτά είναι τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας. 20
Τα «κριτήρια ποιότητας» αποτελούν σημεία αναφοράς, μέτρα σύγκρισης της ποιότητας.
Οι «δείκτες ποιότητας» είναι ενδείξεις ότι μια συγκεκριμένη ενέργεια έχει λάβει χώρα ή
ένα αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί. Είναι το κύριο μέσο με το οποίο μετράμε τα κριτήρια
ποιότητας, μ’ άλλα λόγια τις επιδόσεις μας και αποτυπώνουν τις αλλαγές που συνέβησαν
ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης κριτηρίων ποιότητας. Σύμφωνα με τους Den Boer et al. οι
δείκτες ποιότητας είναι στατιστικές που επιτρέπουν την εκτέλεση μετρήσεων για τα βασικά
χαρακτηριστικά ενός οργανισμού.
Παράδειγμα
Μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. έχει ως θέσει ως επιθυμητό χαρακτηριστικό την «επαγγελματική
επάρκεια» των συμβούλων της. Ένα από τα κριτήρια ποιότητας είναι «ο οργανισμός και οι
ίδιοι οι σύμβουλοι μεριμνούν για τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη». Ένας δείκτης
ποιότητας θα μπορούσε να είναι «Αριθμός ωρών επιμόρφωσης των συμβούλων σε ετήσια
19

Βλ. http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Diethni_Sys_Poiotitas.pdf
Για ορισμούς των όρων αυτών βλ. Jackson, C. (Ed.) (2012). ELGPN Glossary, ELGPN, Jyvaskyla, Finland page
19,24 και Vuorinen, R. & Rantamaki, J. (2009). Vocabulary and manual for (quality circle) developmental quality
assurance. (Background paper for the ELGPN WP4 meeting Berlin 13-14 May 2009). University of Jyvaskyla,
Finish Institute for Educational Research.
20
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βάση».
Οι δείκτες ποιότητας μπορεί να είναι ποσοτικοί ή/και ποιοτικοί.21
 Οι ποσοτικοί δείκτες είναι συνήθως αριθμοί, ποσοστά, αναλογίες ή στατιστικά
στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως σηματοδότες για να κρίνουν και να
αξιολογήσουν τις επιδόσεις αναφορικά με ένα κριτήριο ποιότητας π.χ. ποσοστό
ικανοποίησης των πελατών από μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. ή ο αριθμός των πελατών που
βρήκαν απασχόληση μετά από την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 Οι ποιοτικοί δείκτες αντιθέτως δίνουν έμφαση περισσότερο στην ύπαρξη ενός
μέτρου παρά στις τιμές του, π.χ. ότι έρευνες ικανοποίησης πελατών εκτελούνται σε
τακτική βάση. Ποιοτικά στοιχεία θα μπορούσαν να παρέχονται από συνεντεύξεις, οι
οποίες διενεργούνται από ανεξάρτητο ερευνητή, με πελάτες σχετικά με τις
εμπειρίες τους από τη χρήση της υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το ELGPN η φύση της συμβουλευτικής διαδικασίας και τα μεθοδολογικά
προβλήματα που συνδέονται με τη μέτρηση των αριθμητικών δεικτών καθιστούν
εξαιρετικά δύσκολη έως και επικίνδυνη την εδραίωση ενός συστήματος ποιότητας
αποκλειστικά σε αριθμητικούς δείκτες. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί για παράδειγμα όταν
μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. μετρά την επίδοσή της αποκλειστικά με βάση τα ποσοστά μείωσης
σχολικής διαρροής ή τα ποσοστά επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει μ’
άλλα λόγια να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ποιοτικών και των ποσοτικών επιδόσεων
μιας υπηρεσίας Συ.Ε.Π., μεταξύ της εσωτερικής επίδρασης της Συ.Ε.Π. στο άτομο και της
ανάγκης κυρίως των διαμορφωτών πολιτικής για παροχή απτών αποδείξεων που
τεκμηριώνουν τις επενδύσεις στην Συ.Ε.Π. (π.χ. έρευνες κόστους/οφέλους).
Οι δείκτες ποιότητας μπορούν επίσης να διαφοροποιηθούν μεταξύ δεικτών εισροών,
διαδικασίας και εκροών.
 Οι δείκτες εισροών είναι δεδομένα που παρέχουν μια ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση
των ανθρώπινων, οικονομικών και φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην
παροχή Συ.Ε.Π.
 Οι δείκτες διαδικασίας είναι στοιχεία σχετικά με τη χρήση των πόρων και των
μέσων, τα εργαλεία και τις μεθόδους Συ.Ε.Π., την αξιολόγηση των υπηρεσιών
Συ.Ε.Π., την δημοσιότητα των υπηρεσιών κλπ.
 Οι δείκτες εκροών είναι δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις
της Συ.Ε.Π. με όρους μαθησιακούς, οικονομικούς και κοινωνικούς.
Η ανάπτυξη δεικτών ποιότητας για την αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και των
υπηρεσιών Συ.Ε.Π., αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των πολιτικών διά βίου
Συ.Ε.Π. Η διαδικασία της δημιουργίας δεικτών πρέπει να γίνεται πριν από τη λήψη
21

Σύμφωνα με τη μελέτη του Cedefop «Study on Indicators and benchmarks for Life Long Guidance» οι δείκτες
ποιότητας μπορεί να είναι μόνο ποσοτικοί, δηλαδή αριθμητικοί δείκτες. Ωστόσο, οι έρευνες του ELGPN
απέδειξαν ότι για την αποτελεσματική αξιολόγηση της Συ.Ε.Π. απαιτείται να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ
ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. Βλ. European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2010) A report on
the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2008-2010. University of Jyvaskyla, Finland and
Finnish Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland. Σελ. 57.
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οποιωνδήποτε συγκεκριμένων μέτρων. Δείκτες που σχηματίζονται εκ των υστέρων οδηγούν
συχνά σε προβλήματα υποστήριξης της όποιας επιχειρηματολογίας.
Ένας δείκτης ή ένα κριτήριο ποιότητας μπορεί να έχει τη μορφή απάντησης στα εξής
ερωτήματα:
1) Τι είδους ορατά και συγκεκριμένα μέτρα:
 παρέχουν απόδειξη ενός επιθυμητού χαρακτηριστικού και δείχνουν ότι μια δράση
προχωρά προς την επιθυμητή κατεύθυνση;
 Η δράση που προτείνει ο δείκτης διευκολύνει ή εμποδίζει την εκπλήρωση των
σκοπών που εκφράζουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά (οι αξίες) στο κέντρο του
κύκλου της ποιότητας;
2) Τι ποιοτικά ή ποσοτικά μέτρα τεκμηριώνουν ότι οι εισροές, οι διαδικασίες και οι
εκροές μια υπηρεσίας Συ.Ε.Π. τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές π.χ. ότι
υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις όσον αφορά την επάρκεια των απαιτούμενων
πόρων, ότι τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και επιτυγχάνονται συγκεκριμένα
αποτελέσματα;
Η σχέση μεταξύ μιας αξίας και του δείκτη που αντιστοιχεί σε αυτή πρέπει να είναι σαφής.
Εάν ένας δείκτης ή κριτήριο αναφοράς δεν έχει ξεκάθαρη ή έχει αμφίβολη σχέση με ένα
επιθυμητό χαρακτηριστικό στη βάση, δημιουργείται πρόβλημα στη διαδικασία
αξιολόγησης.22
Κατά την εξέταση των συνδέσεων μεταξύ των δεικτών και των βασικών αξιών, είναι
χρήσιμο να αξιοποιούνται δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης και η συγκριτική
αξιολόγηση. Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) είναι μια διαδικασία με την οποία
συγκρίνονται οι δείκτες διαφόρων φορέων και τύπων παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π. σε εθνικό
ή και διεθνές επίπεδο με στόχο την ανατροφοδότηση είτε την άσκηση πίεσης για την
επίτευξη τεθέντων στόχων ποιότητας.
3.3.3. Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία και εργαλεία μέτρησης

Το δεύτερο στάδιο του κύκλου της ποιότητας «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ» αφορά στην ίδια τη μέτρηση
των δεικτών ποιότητας και περιλαμβάνει την συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και
δεδομένων (ποιοτικών ή αριθμητικών) για τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών
ποιότητας. Έτσι για παράδειγμα για τη μέτρηση του δείκτη «ο οργανισμός διενεργεί
έρευνες ικανοποίησης των χρηστών σε τακτική βάση» η αξιολόγηση θα μπορούσε να
περιλαμβάνει την αναζήτηση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων της έρευνας
ικανοποίησης ή τη μέτρηση του ακριβούς ποσοστού ικανοποίησης των χρηστών και την
σύγκρισή του με τον στόχο που είχε βάλει μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. στην αρχή του χρόνου ή
αποδείξεις για την συχνότητα της έρευνας ικανοποίησης και μέτρηση αυτής της
συχνότητας, δηλαδή κάθε πότε έγιναν σχετικές έρευνες.

22

Βλ. Vuorinen, R. & Rantamaki, J. (2009) όπως παραπάνω σελ. 3
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Παράλληλα σε αυτό το στάδιο δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση των μέτρων που έχουν
ληφθεί, δηλαδή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μέτρησης. Ερωτήματα που μπορεί
κανείς να θέσει στον εαυτό του είναι:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Έχω συγκεντρώσει δεδομένα που δείχνουν ότι μέτρησα το δείκτη ποιότητας;
Ποιες είναι οι μετρήσεις;
Πως τις αξιολογώ; Είναι θετικές ή αρνητικές;
Για πόσους από τους δείκτες ποιότητας υπάρχουν θετικές τάσεις;
Για πόσους από τους επιλεγέντες δείκτες επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί;
Για πόσους από τους επιλεγέντες δείκτες η υπηρεσία τα πήγε καλύτερα σε σχέση
με άλλες υπηρεσίες;
7) Η υλοποίηση των μέτρων ήταν η απάντηση στο ερώτημα «Τι πρέπει να γίνει»;
8) Ο χρόνος που επιλέχτηκε για τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων ήταν ο
κατάλληλος;
9) Τα μέτρα που έλαβα στηρίχθηκαν στις τεθείσες ανάγκες, αξίες και αρχές (βάση);
10) Οι δεξιότητες αυτών που έλαβαν τα μέτρα ήταν επαρκείς;
11) Τα μέτρα που έλαβα ωφέλησαν την/ις ομάδα/ες στόχου;
12) Ποια είναι τα θετικά και αρνητικά της υπηρεσίας με βάση τις μετρήσεις;

3.3.4. Ανάπτυξη νέων μέτρων και σχεδιασμός νέων δράσεων

Το επόμενο στάδιο του κύκλου της ποιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΕ» περιλαμβάνει την αξιοποίηση
και διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την αναθεώρηση και τον
προσδιορισμό των δράσεων βελτίωσης του οργανισμού Συ.Ε.Π.
Τα ακόλουθα ερωτήματα μπορεί να φανούν χρήσιμα:
1) Για πόσα από τα επιλεγέντα κριτήρια ποιότητας έχω αναγνωρίσει μέτρα βελτίωσης;
2) Ποιες δράσεις ή ομάδες-στόχου δεν έχω συμπεριλάβει στις υπηρεσίες που παρέχω
τώρα;
3) Για πόσα από τα επιλεγέντα κριτήρια ποιότητας έχει τεθεί σαφής και τεκμηριωμένη
πολιτική από το φορέα;
4) Πόσες από τις επιλεγμένες δράσεις του φορέα βασίζονται στα πορίσματα της
αξιολόγησης;
Το τελευταίο στάδιο του κύκλου της ποιότητας «ΣΧΕΔΙΑΣΕ» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό
δράσεων βελτίωσης. Οι απαιτούμενοι πόροι, ο κατάλληλος χρόνος, η συχνότητα, οι
μέθοδοι και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να περιγραφούν σε αυτή τη φάση.
Μερικές χρήσιμες ερωτήσεις είναι:
1)
2)
3)
4)
5)

Τι πρέπει να γίνει; Γιατί επιλέχθηκαν αυτά τα μέτρα;
Πότε πρέπει να γίνει;
Ποιος θα το κάνει;
Σε ποιους απευθύνεται;
Τι πόροι απαιτούνται;
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Ερωτήσεις και
Ασκήσεις

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση
7) Υποχρεωτική
Συμβουλευτείτε το πρότυπο σύστημα ποιότητας του εγχειριδίου,
επιλέξτε 1 κριτήριο ποιότητας που μπορεί να τηρηθεί στον φορέα
σας και ακολουθήστε τα 4 στάδια του κύκλου της ποιότητας
ρωτώντας τον εαυτό σας τις ενδεικτικές ερωτήσεις που θα βρείτε
στο εγχειρίδιο
 Δράσε
Περιγράψτε κατάλληλους δείκτες ποιότητας που μπορείτε να
μετρήσετε στον φορέα σας
 Αξιολόγησε
Αρχίστε να μετράτε τους δείκτες. Συμβουλευτείτε τη στήλη «Πιθανά
αποδεικτικά στοιχεία» του πρότυπου συστήματος ποιότητας του
εγχειριδίου
 Ανάπτυξε
Αναγνωρίστε νέες υπηρεσίες, δράσεις ή αποφάσεις που πρέπει να
υιοθετήσετε σύμφωνα με τα ευρήματα του προηγούμενου σταδίου
 Σχεδίασε
Σχεδιάστε μέτρα βελτίωσης

3.4 Αποτελέσματα και επιπτώσεις της Συ.Ε.Π.
Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις (επιπτώσεις) της
Συ.Ε.Π. Αναλύει τα σημαντικότερα επίπεδα και είδη αποτελεσμάτων και επιδράσεων με
στόχο το σχεδιασμό δεικτών αποτελέσματος.
Καθώς η απόδειξη της προστιθέμενης αξίας της Συ.Ε.Π. στα άτομα, τις κοινότητες και την
κοινωνία γενικότερα συνδέεται όλο και περισσότερο με τη δημόσια χρηματοδότηση της
Συ.Ε.Π., οι δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων και επιδράσεων (επιπτώσεων) αποκτούν όλο
και μεγαλύτερη σημασία.
Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία23, η οποία αναφέρεται στα διαφορετικά είδη και επίπεδα
αποτελεσμάτων και επιδράσεων της διά βίου Συ.Ε.Π., τα σημαντικότερα από τα οποία
είναι:




Εκπαιδευτικά αποτελέσματα - επδράσεις
Οικονομικά αποτελέσματα – επιδράσεις και αποτελέσματα - επιδράσεις για την
απασχόληση
Κοινωνικά αποτελέσματα - επιδράσεις

23 Οι Deirdre Hughes, Mark Savickas, Gillie & Isenhour, Bimrose et al κ.λπ. έχουν διερευνήσει το θέμα των
αποδεικτικών στοιχείων και των αποτελεσμάτων - επιπτώσεων της δια βίου Συ.Ε.Π..
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Η Συ.Ε.Π. επιφέρει αποτελέσματα και επιδράσεις (επιπτώσεις) με διάφορους τρόπους, σε
διάφορους τομείς και για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Στον πίνακα που ακολουθεί
φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα αποτελέσματα - επιπτώσεις αλληλοεπιδρούν και
αξιοποιούνται αμοιβαία, σε όλους τους τομείς όπου μπορεί να ασκηθεί η Συ.Ε.Π. Έτσι, για
παράδειγμα, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε έναν άνεργο μπορεί να τον υποστηρίξει
προκειμένου να βελτιώσει την εκπαίδευσή του και να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας αλλά
και να διευκολύνει την κοινωνική του ενσωμάτωση. Τα αποτελέσματα και οι επιδράσεις
αυτές βιώνονται ατομικά, αλλά προσφέρουν οφέλη και σε ευρύτερο πολιτικό και
οικονομικό επίπεδο. Η υπηρεσία Careers Scotland στη Σκωτία δίνει έναν κατάλογο
αποτελεσμάτων και επιδράσεων της Συ.Ε.Π. σε εκπαιδευτικό, οικονομικό και κοινωνικό
επίπεδο. Όπως φαίνεται στον πίνακα τα «αποτελέσματα» έχουν περισσότερο άμεση έννοια
(π.χ. ένα αποτέλεσμα της οργανωμένης Συ.Ε.Π. είναι η υψηλότερη ακαδημαϊκή επίτευξη
των μαθητών λόγω των αυξημένων κινήτρων και της καλύτερης αυτογνωσίας που
επιτυγχάνουν). Αντίθετα οι «επιδράσεις» αποτελούν την συνέπεια του αποτελέσματος (π.χ.
η υψηλότερη ακαδημαϊκή επίτευξη που επιτυγχάνουν οι μαθητές έχει ως συνέπεια να τους
προσφέρονται καλύτεροι μισθοί στην αγορά εργασίας). Τόσο τα αποτελέσματα όσο και οι
επιδράσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτά σε επίπεδο ατόμου, οργανισμού, κοινωνίας και
οικονομίας.
Η Συ.Ε.Π. οδηγεί σε:
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση
• Μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση
• Βελτιωμένα ποσοστά παραμονής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
• Καλύτερες επιδόσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση και υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων
• Μεγαλύτερη ενεργοποίηση και κατά συνέπεια περισσότερα επιτεύγματα στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση
Μαθησιακές Επιδράσεις
• Υψηλότερα επίπεδα μισθών, λόγω της κατοχής υψηλότερων προσόντων
Οικονομικά αποτελέσματα
• Υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην απασχόληση
• Χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας
• Αύξηση χρόνου παραμονής στην ίδια εργασία μέσω αυξημένων κινήτρων απασχόλησης
• Εργατικό δυναμικό που ανταποκρίνεται και είναι ευέλικτο
• Βελτίωση της απασχολησιμότητας των ατόμων
Οικονομικές επιδράσεις
• Υψηλότερα επίπεδα μισθών
• Βελτίωση παραγωγικότητας
Κοινωνικά αποτελέσματα
• Τόνωση αυτοπεποίθησης
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• Αυξημένη ευημερία που συμβάλλει στην υγεία όλης της κοινωνίας
• Μείωση εγκληματικότητας και παραβατικότητας
• Υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής ένταξης
Κοινωνικές επιδράσεις
• Μειώσεις διαφυγόντων κερδών και χαμηλής παραγωγικότητας μέσω της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης
• Μείωση των δημόσιων δαπανών υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και άλλων δημόσιων
δαπανών
Πηγή: Careers Scotland (2007).

Τα αποτελέσματα μπορούν να διακριθούν σε Hard outcomes και Soft outcomes.
 Τα Hard outcomes αποτελούν απτές αλλαγές στην εργασία, τη μάθηση και την
κατάρτιση.
 Τα Soft outcomes αποτελούν αλλαγές στη συμπεριφορά απέναντι στη εργασία, τη
μάθηση και την κατάρτιση π.χ. περισσότερη αυτοπεποίθηση, καλύτερη αυτογνωσία,
μεγαλύτερη κινητοποίηση, περισσότερη σαφήνεια στις επαγγελματικές επιλογές
κλπ.
Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να διακριθούν σε:
 Άμεσα ή βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα (π.χ. αυτογνωσία, ικανότητα λήψης
αποφάσεων και γνώση ευκαιριών),
 Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα (π.χ. εκπαιδευτικές επιδόσεις ή εξάρτηση από
επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας)
 Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (π.χ. υψηλότερες αποδοχές).
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πιο ισχυρές αποδείξεις για την θετική επίδραση της Συ.Ε.Π. σε
βραχυπρόθεσμα (κυρίως μαθησιακά) αποτελέσματα. Όπως αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ24
οι αποδείξεις σχετικά με τις επιδράσεις της Συ.Ε.Π. σε μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα είναι
πιο αδύναμες αλλά γενικά αρκετές. Αντίθετα οι αποδείξεις σχετικά με τα μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα της Συ.Ε.Π. είναι πολύ περιορισμένες και απαιτούν καλύτερες διαχρονικές
μελέτες (longitudinal research).
Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας μέχρι σήμερα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
παρεμβάσεων ασχολείται με τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και εστιάζει στις άμεσες
επιπτώσεις ή σε αλλαγές νοοτροπίας (για μια γενική επισκόπηση, βλ. http://www.guidanceresearch.org/EG/benefits/ebg). Η πιο κοινή διαπίστωση είναι ότι οι παρεμβάσεις Συ.Ε.Π.
έχουν θετική επίδραση στην ικανοποίηση των συμμετεχόντων.
Το 2014 το ELGPN εκπόνησε έναν οδηγό που συνοψίζει τις υπάρχουσες αποδείξεις σχετικά
με τα αποτελέσματα και της επιδράσεις της Συ.Ε.Π. και προτείνει τρόπους με τους οποίους
οι διαμορφωτές πολιτικής μπορούν να τα αξιοποιήσουν και να συμβάλουν στην περαιτέρω

24 OECD (2004). Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap. Paris: OECD.
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ανάπτυξή τους.25 Ο οδηγός πραγματεύεται τις αποδείξεις και τα κυριότερα αποτελέσματα –
επιδράσεις της Συ.Ε.Π. στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης και τονίζει ότι οι
υπηρεσίες Συ.Ε.Π. που έχουν θετικά αποτελέσματα - επιδράσεις:
• εστιάζουν στο άτομο·
• υποστηρίζουν τη μάθηση και την εξέλιξη·
• διασφαλίζουν την ποιότητα.
Ο οδηγός διατυπώνει τις ακόλουθες 10 αρχές σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. βασισμένες σε στοιχεία τεκμηρίωσης
Εστίαση στο άτομο
Η διά βίου Συ.Ε.Π. είναι πιο
αποτελεσματική όταν:
1) παρέχεται διά βίου με
προοδευτικό τρόπο.
2) συνδέεται με την ευρύτερη
εμπειρία και τη ζωή των
προσώπων που
συμμετέχουν σε αυτή.
3) αναγνωρίζει την
ποικιλομορφία των
ατόμων και παρέχει
υπηρεσίες σύμφωνα με τις
προσωπικές ανάγκες των
χρηστών.

Ερωτήσεις και
Ασκήσεις

Υποστήριξη μάθησης και εξέλιξης
4)

5)

6)

7)

Η διά βίου Συ.Ε.Π. :
δεν περιορίζεται σε μια μόνο
παρέμβαση αλλά απαιτεί
συνδυασμό μιας σειράς
παρεμβάσεων.
έχει ως βασικό στόχο την
απόκτηση δεξιοτήτων
διαχείρισης της
σταδιοδρομίας.
παρέχεται με ολιστικό τρόπο
και ενσωματώνεται και σε
άλλες υπηρεσίες υποστήριξης.
εμπλέκει τόσο τους
εργαζόμενους όσο και τους
ίδιους τους εργοδότες
παρέχοντας ευκαιρίες
απασχόλησης ή πρακτικής
άσκησης σε πραγματικούς
χώρους εργασίας.

Διασφάλιση ποιότητας
Είναι ζωτικής σημασίας:
8) οι δεξιότητες, η κατάρτιση και
η διαθεσιμότητα των
επαγγελματιών που
παρέχουν δια βίου Συ.Ε.Π.
9) η πρόσβαση σε καλής
ποιότητας πληροφορίες σε
θέματα επαγγελματικής
σταδιοδρομίας.
10) Η διασφάλιση ποιότητας και
η συνεχής αξιολόγηση της διά
βίου Συ.Ε.Π. με στόχο τη
διαρκή βελτίωση των
υπηρεσιών.

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση
8) Ποια είναι τα σημαντικότερα επίπεδα αποτελεσμάτων της
Συ.Ε.Π.;
9) Υποχρεωτική
Περιγράψετε τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα για τον πελάτη
της δικής σας υπηρεσίας Συ.Ε.Π.
10) Υποχρεωτική
Πώς μετράτε τα αποτελέσματα αυτά;
11) Υποχρεωτική
Σκέφτεστε να εφαρμόσετε ένα συγκεκριμένο σύστημα
διασφάλισης ποιότητας στον οργανισμό σας και γιατί;

25 Hooley, T. (2014) The Evidence Base on Lifelong Guidance: a Guide to Key Findings for

Effective Policy and Practice. σελ. 13-16
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3.5 Πρότυπο σύστημα διασφάλισης ποιότητας
Σύντομη περίληψη του κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο αυτό προτείνει ένα πρότυπο σύστημα διασφάλισης ποιότητας που
αποτελείται από πέντε ομάδες κριτηρίων ποιότητας. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει
συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, το καθένα από τα οποία μετριέται με δείκτες ποιότητας
και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τήρηση και τη μέτρηση
κάθε δείκτη.
Παρακάτω θα βρείτε ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που προορίζεται για την
αξιολόγηση των υπηρεσιών ενός φορέα. Το σύστημα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα
ορισμένων από τα επιμέρους συστήματα που παρουσιάστηκαν σ’ αυτό το εγχειρίδιο και
ιδιαίτερα του Ελληνικού πρότυπου συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΕΟΠΠΕΠ και
του Κοινού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης (QAE) που αναπτύχθηκε
από το ELGPN. Το προτεινόμενο πλαίσιο αποτελείται από 5 ομάδες κριτηρίων ποιότητας:
Ομάδα 1: Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
Ομάδα 2: Ανθρώπινοι πόροι
Ομάδα 3: Οργάνωση της υπηρεσίας
Ομάδα 4: Εγκαταστάσεις — εξοπλισμός
Ομάδα 5: Ικανοποίηση του πελάτη
Κάθε κριτήριο συνοδεύεται από μια περιγραφή της αναγκαιότητας, του ρόλου και του
στόχου του στη διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας, από έναν κατάλογο ποιοτικών
και/ή ποσοτικών δεικτών, καθώς και από συγκεκριμένα είδη και πηγές δεδομένων που
μπορούν να αξιοποιηθούν από μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. ή έναν επαγγελματία που είναι
υπεύθυνος για την υιοθέτηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τη μέτρηση των
δεικτών με τεκμηριωμένο τρόπο. Για κάθε κριτήριο, η υπηρεσία ή ο επαγγελματίας πρέπει
να ακολουθούν και τα 4 στάδια του κύκλου της ποιότητας ΔΡΑΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.
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1η Ομάδα Κριτηρίων Ποιότητας: Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
1.1. Προώθηση/προβολή της υπηρεσίας
Η υπηρεσία Συ.Ε.Π. προωθεί τις δραστηριότητές της στο κοινό κατά τρόπο συστηματικό με τη βοήθεια κατάλληλων μεθόδων και υλικού,
προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά των διαφόρων ομάδων στόχου (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων όπως άτομα με
αναπηρία, μετανάστες κ.λπ.). Χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα (διαδίκτυο, συναντήσεις, εκθέσεις κ.λπ.). Ο εντοπισμός των ατόμων που δεν
χρησιμοποιούν την υπηρεσία πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Η Υπηρεσία πρέπει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διανέμεται
καλύτερα το διαφημιστικό υλικό σε δυνητικούς χρήστες.
Δείκτες
Στρατηγική Προώθησης (marketing) που περιλαμβάνει τους στόχους, τη
μεθοδολογία και τα μέσα προώθησης, σε συνδυασμό με μια ποικιλία
δράσεων προβολής κατά τη διάρκεια του έτους που θα επιτύχουν τους
στόχους αυτούς. Επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και αναθεωρείται
εφόσον χρειάζεται.
Ανάπτυξη και διανομή διαφημιστικού υλικού

Τήρηση και ενημέρωση δικτυακού τόπου
 Οργάνωση συναντήσεων προώθησης είτε μεμονωμένα είτε σε
συνεργασία με άλλες υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και ενδιαφερόμενους
(π.χ. μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. συνδιοργανώνει μια συνάντηση μαζί με
το σχολείο της γειτονίας για να προβάλει τις υπηρεσίες της στους
μαθητές και τους γονείς τους)
 Αριθμός συναντήσεων ανά έτος (ποσοτικός δείκτης)
Αριθμός των πολιτών/χρηστών που προσέρχονται στις υπηρεσίες
(ποσοτικός δείκτης)
 Μέσω Διαδικτύου (αριθμός επισκέψεων που περιλαμβάνουν
διαφορετικά είδη υπηρεσιών Συ.Ε.Π. στα οποία παρέχεται
πρόσβαση)
 Μέσω τηλεφώνου (αριθμός κλήσεων)









Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Σχέδιο δημοσιότητας

Διαφημιστικό υλικό, ηλεκτρονικό ή έντυπο με πληροφόρηση σχετικά
με το σκοπό, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις ομάδες στόχου, τις
δράσεις και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κλπ.
URL ιστοτόπου σε λειτουργία
Πρόγραμμα συναντήσεων
Κατάλογοι συμμετεχόντων
Παρουσιάσεις/ Πρακτικά συναντήσεων

Μητρώο/Αρχείο πελατών με υπολογισμούς του πλήθους των πολιτών που
επισκέπτονται τις υπηρεσίες
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Σε ατομικές συνεδρίες (αριθμός πελατών)
Σε ομαδικές συναντήσεις (αριθμός πελατών)

1.2.

Κατάλληλη μεθοδολογία Συ.Ε.Π.
Η υπηρεσία χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία κατάλληλα για το σκοπό και τις ομάδες στόχου για τις οποίες προορίζονται.
(π.χ. συναντήσεις δια ζώσης, ομαδικές συνεδρίες, εργαλεία αξιολόγησης (π.χ. ψυχομετρικές δοκιμασίες, ερωτηματολόγια κ.λπ. που μετρούν τις
ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες κλπ. των πελατών))
Δείκτες
Ατομικές συμβουλευτικές συνεντεύξεις που υποστηρίζουν τους πελάτες
κατά τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους
(αξιολόγηση των αναγκών των πελατών, παροχή πληροφόρησης,
υποστήριξη αυτογνωσίας, λήψης αποφάσεων, κ.λπ.)




Ομαδικές συναντήσεις
Εργαστήρια - σεμινάρια επαγγελματικού
προσανατολισμού
(π.χ. ένα Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου διοργανώνει
τακτικά εργαστήρια για διάφορα θέματα που είναι σημαντικά για
τη μετάβαση των φοιτητών και των αποφοίτων στην αγορά
εργασίας, π.χ. τεχνικές εξεύρεσης εργασίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων
διαχείρισης σταδιοδρομίας κλπ.)
Χρήση έγκυρων και τυποποιημένων εργαλείων αξιολόγησης (π.χ.
ψυχομετρικές δοκιμασίες, ερωτηματολόγια κ.λπ. που μετρούν τις
ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες των πελατών, τιμές κλπ.)







Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Συμπληρωμένα ατομικά έντυπα συμβουλευτικών
συνεντεύξεων/συνεδριών
Εκθέσεις αναφοράς των πελατών
Αρχεία πελατών
Πρόγραμμα συναντήσεων
Κατάλογοι συμμετεχόντων
Εκπαιδευτικό υλικό




Αποτελέσματα των αξιολογήσεων
Προφίλ πελατών



1.3.

Παροχή πληροφόρησης
Η Υπηρεσία παρέχει έγκυρες, επικαιροποιημένες πληροφορίες σε όλες τις ομάδες στόχου, με τις κατάλληλες μεθόδους, μέσα και υλικά
χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών. Θα πρέπει να υπάρχει μια απλή διαδικασία που θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες. Η Υπηρεσία πρέπει να διαθέτει πληροφορίες σε διάφορες μορφές και μέσα.
Δείκτες
Συλλογή, ταξινόμηση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις



Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης ή
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ευκαιρίες εκπαίδευσης/κατάρτισης/απασχόλησης, τις εναλλακτικές
εκπαιδευτικές διαδρομές, τα χαρακτηριστικά της εθνικής και διεθνούς
αγοράς εργασίας, τα επαγγέλματα και τις απαιτήσεις τους, την
αναγνώριση της τυπικής και της άτυπης μάθησης κλπ.
Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων / συναντήσεων που παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, τις ευκαιρίες
εκπαίδευσης-κατάρτισης, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κ.λπ.






απασχόλησης σε λειτουργία
Βιβλιοθήκη με υλικό για θέματα Συ.Ε.Π., επαγγελματικά
περιγράμματα, οδηγούς προγραμμάτων σπουδών, νόμους και
κανονισμούς για πιστοποίηση προσόντων κλπ
Πρόγραμμα συναντήσεων
Παρουσιολόγια συμμετεχόντων

Π.χ. μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. διοργανώνει ημέρες σταδιοδρομίας με στόχο
να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα διάφορα επαγγέλματα του
ναυτιλιακού κλάδου.
Αριθμός ενημερωτικών συναντήσεων (ποσοτικός δείκτης)
Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού, με στόχο την υποστήριξη των
πελατών στην ανάπτυξη των σχεδίων σταδιοδρομίας τους ή τη λήψη
επαγγελματικών αποφάσεων

Ενημερωτικά φυλλάδια για:
 Το εκπαιδευτικό σύστημα
 Τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ή τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση
 εργαλεία κινητικότητας
 επιχειρηματικές ευκαιρίες
 ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

1.4.

Παραπομπή των πελατών
Η υπηρεσία παραπέμπει τους πελάτες της, όταν είναι αναγκαίο, σε άλλες υπηρεσίες πιο κατάλληλες για την υποστήριξή τους. Η παραπομπή είναι
μια βασική διαδικασία που διασφαλίζει ότι οι ανάγκες του πελάτη ικανοποιούνται.
Δείκτες
Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ορισμένης διαδικασίας η οποία
προσδιορίζει σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις ένας
πελάτης πρέπει να παραπέμπεται σε άλλη υπηρεσία εντός ή εκτός του
φορέα
1.5. Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας




Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Αρχεία παραπομπών
Φόρμες παραπομπής
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Η Υπηρεσία τηρεί τους κανόνες του κώδικα δεοντολογίας των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
Δείκτες
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Δέσμευση για την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και την εφαρμογή
 Δήλωση δικαιωμάτων του πελάτη
μιας διαδικασίας ελέγχου
 Έντυπα παραπόνων
Π.χ. μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. ενημερώνει τους πελάτες της στο ενημερωτικό
της φυλλάδιο ότι ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα δεοντολογίας όσον
αφορά, για παράδειγμα, την εμπιστευτικότητα και οι πελάτες έχουν το
δικαίωμα να υποβάλουν παράπονα εάν πιστεύουν ότι έχει παραβιαστεί
η εμπιστευτικότητα.
Αριθμός παραπόνων (ποσοτικός δείκτης)

27

2η Ομάδα Κριτηρίων Ποιότητας: Ανθρώπινοι πόροι
2.1. Επαγγελματική Επάρκεια
Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας έχουν την απαραίτητη επάρκεια για την εκτέλεση των καθηκόντων που καλούνται να αναλάβουν. Η επαγγελματική
επάρκεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διασφάλισης της ποιότητας της Συ.Ε.Π., κλειδί για την σωστή παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.. Οι υπηρεσίες
πρέπει να καθορίσουν τι σημαίνει «επάρκεια» για αυτές και για το προσωπικό τους. Εάν υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος
να εργαστεί ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, π.χ. εάν πρέπει ένας σύμβουλος να είναι αδειοδοτημένος ή πιστοποιημένος, η
Υπηρεσία πρέπει να χρησιμοποιεί μόνον πιστοποιημένους συμβούλους. Σε περίπτωση που η υπηρεσία επιλέγει να εκπαιδεύσει η ίδια τους
συμβούλους, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την πιστοποίησή τους.
Δείκτες
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Εφαρμογή διαδικασίας επιλογής/ πρόσληψης που εξασφαλίζει ότι οι
 Αποδεικτικά τυπικών ή άτυπων προσόντων που αποκτώνται από την
σύμβουλοι που απασχολούνται διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία
εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία
που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή είναι
 Εθνικοί κανονισμοί/νομικές προϋποθέσεις για την άσκηση του
πιστοποιημένοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
επαγγέλματος
 Εθνικό μητρώο συμβούλων σταδιοδρομίας
 Έντυπα αξιολόγησης ή πρακτικά
2.2. Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη
Η υπηρεσία παρέχει ευκαιρίες για συνεχή κατάρτιση στους συμβούλους σταδιοδρομίας σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Το προσωπικό
Συ.Ε.Π. χρειάζεται συνεχή υποστήριξη για να αναπτύξει τις επαγγελματικές και προσωπικές του δεξιότητες και γνώσεις και για να αξιολογεί την
επαγγελματική του απόδοση. Η Υπηρεσία πρέπει να έχει σχεδιάσει μηχανισμό για τη συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού.
Δείκτες
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
 Οργάνωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης προκειμένου να αναβαθμιστούν οι δεξιότητες και η
 Πρόγραμμα των σεμιναρίων κατάρτισης
εμπειρία των συμβούλων
 Εκπαιδευτικό υλικό
 Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων
 Ετήσιες δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια (ποσοτικός δείκτης)
 Αριθμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων ετησίως
Παροχή στους συμβούλους σταδιοδρομίας ευκαιριών κατάρτισης εκτός
της υπηρεσίας
 Έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμφωνία μεταξύ της υπηρεσίας
Συ.Ε.Π. και του εκπαιδευτικού φορέα
Π.χ. μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής
 Δομή/Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών
Academia και 3 σύμβουλοί της έχουν συμμετάσχει σε Εκπαιδευτική
 Εκθέσεις αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα
επίσκεψη σε μια υπηρεσία Συ.Ε.Π. για μειονεκτούντα άτομα που
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αναζητούν εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο
Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για
 Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά συμμετοχής σε σεμινάρια κατάρτισης
συμμετοχή σε ευκαιρίες κατάρτισης εκτός του πλαισίου του φορέα στον
 Έγκριση της κατάρτισης του υπαλλήλου από την υπηρεσία Συ.Ε.Π.
οποίο εργάζονται.
 Αλληλογραφία μεταξύ της υπηρεσίας Συ.Ε.Π. και του εκπαιδευτικού
Π.χ. ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ζητήσει την
φορέα
άδεια να συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο κατάρτισης για την ανάπτυξη
 Δομή/Περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης
δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας των ατόμων
 Εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης
Αριθμός ωρών επαγγελματικής ανάπτυξης συμβούλων που
πραγματοποιήθηκαν για 1 έτος σε:
 Εθνική βάση δεδομένων
• επίπεδο συμβούλου
 Εξωτερικές αναφορές
• επίπεδο υπευθύνου υπηρεσιών ανάπτυξης σταδιοδρομίας
(ποσοτικός δείκτης)
2.3. Αξιολόγηση της απόδοσης των συμβούλων σταδιοδρομίας
Η υπηρεσία αξιολογεί την επίδοση των συμβούλων σταδιοδρομίας. Η αξιολόγηση της εργασίας του προσωπικού Συ.Ε.Π. είναι θεμελιώδους
σημασίας για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Η Υπηρεσία θα πρέπει να αξιολογεί το προσωπικό της, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, παρέχοντάς του
την αναγκαία ανατροφοδότηση για βελτίωση. Η Υπηρεσία πρέπει να αξιολογεί τις ικανότητες του προσωπικού στην πράξη, τη στιγμή που
εκτελούν τις εργασίες τους.
Δείκτες
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Εφαρμογή ειδικής διαδικασίας ή ενός συστήματος αξιολόγησης για να
 Γραπτή περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης
εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες,
 Συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης
γνώσεις, συμπεριφορές και στάσεις για την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 Στόχοι επιδόσεων
2.4. Απασχόληση του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού
Η υπηρεσία απασχολεί το βοηθητικό προσωπικό που απαιτείται για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών. (π.χ. ανώτερα και διευθυντικά
στελέχη, οικονομικοί υπάλληλοι, τεχνικοί κλπ.)
Δείκτες
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Εφαρμογή μιας διαδικασίας επιλογής για την πρόσληψη του αναγκαίου
 Οργανόγραμμα
βοηθητικού προσωπικού
 Έγγραφα που αποδεικνύουν τον αριθμό και τα προσόντα του
βοηθητικού προσωπικού
2.5. Κινητοποίηση προσωπικού.
Η κινητοποίηση του προσωπικού αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στην εκπλήρωση των σκοπών και στόχων μιας υπηρεσίας Συ.Ε.Π.. Η
Υπηρεσία πρέπει να έχει σχεδιάσει ένα σύστημα για τη δημιουργία και παροχή κινήτρων στο προσωπικό της. Με τον τρόπο αυτό, το προσωπικό
θα είναι ικανοποιημένο με την εργασία του και θα εργάζεται για την προσωπική του ανάπτυξη/εξέλιξη.
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Δείκτες
Εφαρμογή ενός συστήματος παροχής κινήτρων στο προσωπικό
Π.χ. μέλη του προσωπικού συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών
και των πρακτικών παροχής Συ.Ε.Π.

Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία



Περιγραφή του συστήματος παροχής κινήτρων στο προσωπικό
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3η Ομάδα Κριτηρίων Ποιότητας: Οργάνωση της υπηρεσίας

3.1 Διαφάνεια της υπηρεσίας
Η αποστολή, οι στόχοι και οι σκοποί (συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν συγκεκριμένες ομάδες χρηστών), οι ομάδες στόχου και η
πολιτική της Υπηρεσίας περιγράφονται πλήρως και σαφώς στους δυνητικούς χρήστες.
Δείκτης
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Κείμενο - Δήλωση στο οποίο περιγράφονται:
 Υλικό προβολής (έντυπο ή ηλεκτρονικό προσβάσιμο από δικτυακό
τόπο)
 Η αποστολή

Νομικό έγγραφο (π.χ. καταστατικό) για τη σύσταση της
 Οι σκοποί και στόχοι
υπηρεσίας/φορέα Συ.Ε.Π.
 Τι θα πρέπει να αναμένει κάθε ομάδα χρηστών από την υπηρεσία

Ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.
 Οι αρχές που τηρούνται από την υπηρεσία στην παροχή Συ.Ε.Π.
(π.χ. λεπτομέρειες σχετικά με την εμπιστευτικότητα και τις ίσες
ευκαιρίες)
 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και τα προσόντα του
προσωπικού που παρέχει Συ.Ε.Π.
 Τα δικαιώματά των χρηστών
Η Υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτει διαφορετικά τέτοια κείμενα
ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, για παράδειγμα άλλο για
γονείς, άλλο για εργοδότες κ.λπ.

3.2 Συνεργασία/δικτύωση των υπηρεσιών
Η Υπηρεσία συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς εμπλεκόμενους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί
της (η συνεργασία καλύπτει στρατηγικές, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.)
Δείκτης
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
 Συμμετοχή στο Εθνικό φόρουμ Συ.Ε.Π.
1. Ανάπτυξη ενός δικτύου φορέων σχετικών με τη Συ.Ε.Π., π.χ.:
 Μνημόνια συνεργασίας με φορείς Συ.Ε.Π.
 Εποπτεύοντες φορείς (υπουργεία, φορείς αδειοδότησης κλπ.)
 Γραπτές συμφωνίες με τους ενδιαφερόμενους φορείς
 Άλλες υπηρεσίες Συ.Ε.Π.
 Ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά συναντήσεων/συνεδρίων
 Κοινωνικές υπηρεσίες
 Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
 Ιδιωτικές επιχειρήσεις
 Εργοδότες και ενώσεις εργοδοτών
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Εκπαιδευτικοί
Σπουδαστές και σπουδαστικές ενώσεις
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Σύλλογοι γονέων

Η συνεργασία της υπηρεσίας με τους ανωτέρω οργανισμούς και η
συμμετοχή στο δίκτυο πρέπει να αναφέρονται στο «Κείμενο
Περιγραφής Στόχων» της υπηρεσίας

2. Αριθμός συμφωνιών συνεργασίας (ποσοτικός δείκτης)
3.3 Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Η υπηρεσία έχει συγκεκριμένη πολιτική για τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών (π.χ. βάσεις δεδομένων,
τηλεσυμβουλευτική κ.λπ.)
Δείκτης

Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
 Περιγραφή του μηχανισμού, πρότυπα κ.λπ.
Εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής και μηχανισμού για την προμήθεια,  Αποδεικτικά προμήθειας ή αναβάθμισης του λογισμικού και του
την ανάπτυξη και τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ τόσο στη διαχείριση όσο και
υλικού κλπ. (τιμολόγια, συμβάσεις)
στην παροχή των υπηρεσιών.
 Τεχνολογίες ΤΠΕ σε λειτουργία, που μπορούν να επιδειχθούν σε
πιθανή εξωτερική αξιολόγηση

3.4 Διαχείριση της υπηρεσίας
Η διαχείριση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι στόχοι να επιτυγχάνονται και οι πόροι να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά
Δείκτης
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Σύστημα διαχείρισης και δομή που συμμορφώνεται με τις αρχές του
 Οργανόγραμμα
σύγχρονου management
 Κανονισμός λειτουργίας
 Καταστατικό της Υπηρεσίας/φορέα

3.5 Προγραμματισμός δράσεων
Η Υπηρεσία ακολουθεί μια διαδικασία επιχειρησιακού προγραμματισμού. Προγραμματίζει τις δραστηριότητές της σε συνάφεια με τους σκοπούς
και τους στόχους της. Ο προγραμματισμός μπορεί να είναι βραχυ-, μεσο- ή μακρο-πρόθεσμος.
Δείκτης
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Εφαρμογή ενός συστήματος ή συγκεκριμένων διαδικασιών για τον
 Επιχειρησιακό σχέδιο με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους
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προγραμματισμό των δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή όλου του
προσωπικού και της διοίκησης. Ο Σχεδιασμός βασίζεται:
 Στις ανάγκες των χρηστών/πελατών
 Στα αποτελέσματα της παρακολούθησης και αξιολόγησης της
υπηρεσίας
3.6 Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Η υπηρεσία παρακολουθεί και ελέγχει τις δράσεις της σε συνάφεια με τους σκοπούς και τους στόχους της. Η εφαρμογή των σχεδίων δράσης
πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση και αναθεώρηση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Για το λόγο αυτό, η
Υπηρεσία πρέπει να έχει σύστημα αυτό-αξιολόγησης και αυτό-ανάπτυξης. Η υπηρεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων της τόσο από τους χρήστες όσο και από το ίδιο το προσωπικό της.
Δείκτης
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της
 Γραπτή περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης
αποτελεσματικότητας των δράσεων. Η εφαρμογή των σχεδίων θα
 Δελτία Παρακολούθησης
πρέπει να παρακολουθείται και να επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε
 Αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης
τέσσερις μήνες.
 Εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης
 Έρευνες αξιολόγησης υπηρεσιών από τους πελάτες

3.7 Μέτρηση των αποτελεσμάτων
Η Υπηρεσία εφαρμόζει ένα σύστημα για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των υπηρεσιών της στα άτομα, την οικονομία
και την κοινωνία (μαθησιακά αποτελέσματα, επιπτώσεις σε αγορά εργασίας και οικονομία, αποτελέσματα κοινωνικής ένταξης)
Δείκτης
Ποσοστό χρηστών που προοδεύουν στον τομέα της απασχόλησης, της
εκπαίδευσης/κατάρτισης σύμφωνα με τα προσωπικά τους
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (κοινωνικά
αποτελέσματα)

Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
 Διαχρονικές μελέτες
 Μελέτες με ομάδες ελέγχου
 Αρχεία πελατών
 Αξιολογήσεις πριν και μετά την εφαρμογή υπηρεσιών
 Πληροφορίες που συλλέγονται από Συμβούλους Σταδιοδρομίας

Αριθμός ατόμων που δε ζητούν πλέον επιδόματα ως άμεσο αποτέλεσμα
συγκεκριμένης παρέμβασης (κοινωνικά αποτελέσματα)
Μείωση ποσοστού εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης –
κατάρτισης (όλων των βαθμίδων). (κοινωνικά, οικονομικά, ατομικά
αποτελέσματα)
Βελτίωση των προσόντων και της αυτοπεποίθησης του πελάτη
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Υψηλότερα κέρδη/μισθός
4η Ομάδα Κριτηρίων Ποιότητας: Χώροι και εξοπλισμός
4.1 Εγκαταστάσεις
Η υπηρεσία στεγάζεται σε εγκαταστάσεις κατάλληλες για τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Συ.Ε.Π.και το προσωπικό που τις παρέχει. Η
παροχή των υπηρεσιών απαιτεί ειδική διαρρύθμιση. Για παράδειγμα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ιδιωτικού χώρου για να διασφαλίζεται το
απόρρητο κατά τη διάρκεια των συνεδριών Συ.Ε.Π..
Δείκτης
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Οι χώροι πρέπει να είναι σύμφωνοι με την υπάρχουσα νομοθεσία
 Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων (επί τόπου)
σχετικά με ζητήματα υγείας και ασφάλειας και το ελάχιστο απαιτούμενο
 Σχέδια χώρων (π.χ. κατόψεις, τομές, τοπογραφικά διαγράμματα)
εμβαδόν
4.2 Εξοπλισμός
Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί εξοπλισμό (επίπλωση, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών) που είναι κατάλληλος για τις ομάδες στόχου, επαρκής για την
παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών και αποτελεσματικά συντηρημένος. Η εκπαίδευση στη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού θα πρέπει να
είναι διαθέσιμη στο προσωπικό και τους χρήστες της υπηρεσίας.
Δείκτης
Ο Εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και
παραμένει λειτουργικός

Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
 Επιθεώρηση του εξοπλισμού (επί τόπου) π.χ. για έλεγχο
προσβασιμότητας της βιβλιοθήκης και των γραφείων από τους
πολίτες με αναπηρία
 Τιμολόγια σχετικά με προμήθεια ή τεχνική υποστήριξη του
εξοπλισμού

5η Ομάδα Κριτηρίων Ποιότητας: Ικανοποίηση του πελάτη
5.1. Διερεύνηση των αναγκών του πελάτη
Η Υπηρεσία διερευνά τις ανάγκες των πελατών της. Οι υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ό, τι προσφέρεται είναι αυτό που οι πελάτες
χρειάζονται. Πρέπει να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «τι θέλουν από εμάς;». Ο προσδιορισμός και η παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται
από τον πολίτη είναι το πλέον σημαντικό εργαλείο για μια ευρεία συμμετοχή, για την επικοινωνία με όλους τους πολίτες (γενικά ή ειδικά) κ.λπ.
Δείκτης
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Εφαρμογή ενός συστήματος για τη διερεύνηση των αναγκών του
 Αποδεικτικά υλοποίησης ερευνών αναγκών των πελατών
πελάτη, το οποίο περιλαμβάνει:
(συμπληρωμένα ερωτηματολόγια)
 τακτικές έρευνες αναγκών του πελάτη,
 Αλληλογραφία με τους πελάτες
 συλλογή των αναγκών μέσω του δικτυακού τόπου, συναντήσεvn  Έντυπα παραπόνων
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που διοργανώνονται από την υπηρεσία, εκθέσεων και
συνεδρίων κ.λπ.)
5.2. Διερεύνηση της ικανοποίησης του πελάτη
Η Υπηρεσία μετρά σε τακτική βάση την ικανοποίηση των πελατών από τις υπηρεσίες που παρέχει
Δείκτης
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
Εφαρμογή συστήματος που περιλαμβάνει τακτικές έρευνες
ικανοποίησης πελατών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε
 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ερευνών ικανοποίησης
3, 6, 12 ή/και παραπάνω μήνες), έντυπα και διαδικτυακά καθώς και με
 Αλληλογραφία με τους πελάτες
την ευκαιρία συναντήσεων, σεμιναρίων κατάρτισης που οργανώνονται
 Έντυπα παραπόνων
από την υπηρεσία, συμμετοχής σε εκθέσεις και συνέδρια κ.λπ.)
Ποσοστό ικανοποίησης των πελατών (%) (ποσοτικός δείκτης)



Απαντήσεις στην έρευνα ικανοποίησης πελατών

5.3. Η Ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των υπηρεσιών.
Η διερεύνηση των αναγκών και του βαθμού ικανοποίησης των ατόμων που προσέρχονται στην υπηρεσία δεν αρκεί. Η Υπηρεσία πρέπει να
σχεδιάζει και να παρέχει υπηρεσίες με βάση τα πορίσματα αυτών των ερευνών
Δείκτης
Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία
• Σχέδιο δράσης
Εφαρμογή ενός μηχανισμού για τη συστηματική αξιοποίηση των
πορισμάτων των ερευνών
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Ερωτήσεις και
Ασκήσεις

Θέματα για μελέτη και ανασκόπηση
12. Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε να εφαρμόζετε ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο φορέα σας. Ποιο
από τα παραπάνω κριτήρια είστε σε θέση να επηρεάσετε; Ποιες άλλες υπηρεσίες ή άτομα μπορούν να
επηρεάσουν την ποιότητα ή τη λειτουργία του φορέα σας;
13. Αρχίσετε επιλέγοντας ορισμένα κριτήρια που μπορούν να μετρηθούν και προβείτε σε αυτοαξιολόγηση
σε σχέση με τα 4 στάδια του κύκλου ποιότητας
Παράδειγμα: Διερεύνηση των αναγκών του πελάτη - Δράση Διερευνήστε τις ανάγκες των πελατών,
πραγματοποιώντας τακτικές έρευνες αναγκών. Αξιολόγηση: Αναλύοντας τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια, ποιες ανάγκες είναι οι πιο σημαντικές και επείγουσες; Αν ήδη καλύπτετε ορισμένες
ανάγκες ποιοι ήταν οι στόχοι τα τελευταία 3 έτη; Ανάπτυξη: Μπορείτε να εντοπίσετε νέες υπηρεσίες
που ικανοποιούν τις ανωτέρω ανάγκες; Σχεδιασμός: Αρχίστε να σχεδιάζετε σχετικές δράσεις και να
λαμβάνετε συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της ανταπόκρισης στις ανάγκες.
14. Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατά σημεία σας;
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4. Διαδικασία αξιολόγησης
Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας εξαρτάται από:
•
•

•

Την παρακολούθηση της δια ζώσης εκπαίδευσης.
Την επιτυχή ολοκλήρωση των 4 από τις 5 υποχρεωτικές ασκήσεις 6, 7, 9, 10, 11. Η
ολοκλήρωση των ασκήσεων θα αξιολογείται από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100.
Όλες οι υποχρεωτικές ασκήσεις (καθώς και οι μη υποχρεωτικές) θα προετοιμάζονται
από τον εκπαιδευόμενο και οι απαντήσεις του/της θα αναρτώνται από εκείνο/-η στην
πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης ή
θα αποστέλλονται μέσω e-mail στους εκπαιδευτές της ενότητας.
Την επιτυχή ολοκλήρωση ενός γραπτού τεστ το οποίο θα αξιολογεί τις δεξιότητες που
αποκτήθηκαν από τον εκπαιδευόμενο. Το τεστ θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και μια ανοιχτή ερώτηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της
δοκιμασίας αυτής, πρέπει να δοθούν σωστές απαντήσεις στο 80% των ερωτήσεων (9
ερωτήσεις). Το τεστ θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή σε κλίμακα 1-100. Το τεστ θα
δοθεί στους εκπαιδευόμενους από τον εκπαιδευτή της κάθε ενότητας κατά τη φάση
της τελική αξιολόγησης.

Διαδικασία τελικής αξιολόγησης στο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης
Η φάση τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων αποτελείται από:
• Γραπτή εργασία πάνω σε θέμα που βασίζεται σε μια εκπαιδευτική ενότητα, που
επιλέγεται από τον εκπαιδευόμενο. Εάν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την
εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα:
 Βασικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας στην Συ.Ε.Π. σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
 Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσίων Συ.Ε.Π. στον φορέα απασχόλησής σας.
 Κύρια ζητήματα και ανάγκες αναβάθμισης της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών
Συ.Ε.Π. σε εθνικό πλαίσιο. Σχετικές προτάσεις.
 Περιγραφή ενός συστήματος (προτύπου) διασφάλισης ποιότητας της Συ.Ε.Π. της
αρεσκείας σας.

Η εργασία πρέπει να έχει έκταση 15-20 σελίδων το ελάχιστο συμπεριλαμβάνοντας τη
βιβλιογραφία, πίνακες και τα περιεχόμενα. Μια τυπική σελίδα αποτελείται από 1800
χαρακτήρες με διαστήματα. Η εργασία χρειάζεται να αναρτηθεί από τον εκπαιδευόμενο
στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως κατάρτισης πριν από τη φάση της τελικής αξιολόγησης ή
θα αποστέλλεται μέσω e-mail στους εκπαιδευτές της ενότητας.
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Ή, εναλλακτικά:
•

Προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνεδρίας που θα συνδυάζει στοιχεία από τη
θεωρία και την πρακτική της ενότητας που επιλέχθηκε από τον εκπαιδευόμενο. Εφόσον
ο εκπαιδευόμενος επιλέξει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να συνεργαστεί
με έναν άλλο εκπαιδευόμενο που έχει επιλέξει την ίδια ενότητα. Στη φάση της τελικής
αξιολόγησης οι δύο εκπαιδευόμενοι θα παίζουν το ρόλο του συμβούλου και του
συμβουλευόμενου και αντιστρόφως. Η προσομοίωση θα διαρκεί περίπου 1 ώρα ανά
ζευγάρι. Η άσκηση στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος παρόμοιου με το
περιβάλλον εργασίας των συμβούλων σταδιοδρομίας προκειμένου να αξιολογηθούν
επαρκέστερα οι δεξιότητες των συμμετεχόντων στην πράξη [Κατάρτιση που βασίζεται
στις δεξιότητες (Competency-based training)]. Η προσομοίωση θα αξιολογηθεί από τον
εκπαιδευτή της εκπαιδευτικής ενότητας.
Αυτοαξιολόγηση

•

Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης, το οποίο περιέχει ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και ανοιχτές ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων πριν και μετά την κατάρτιση στην εκπαιδευτική ενότητα.
Πριν την έναρξη της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν το
ερωτηματολόγιο για να γίνεται η αρχική εκτίμηση των δεξιοτήτων τους. Μετά το πέρας
της κατάρτισης και μέχρι τη φάση της τελικής αξιολόγησης θα συμπληρώνουν το ίδιο
ερωτηματολόγιο με σκοπό να αξιολογήσουν τις αλλαγές που σημειώθηκαν ως
αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα κατάρτισης.
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