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ΠΡΟΣ: 
-  τον Υπουργό  Παιδείας  
κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη 
-  τον Υφυπουργό Παιδείας 
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο  

       -τον Γεν.Γραµµατέα ΥΠΕΠΘ 
       κ. ∆. Πλατή 
                                   - τον Ειδ. Γραµµατέα  Σπουδών, 
       κ. Γ. Γούση  
 
 

ΘΕΜΑ:Υπόµνηµα για θέµατα εκπαιδευτικών – στελεχών Σ.Ε.Π. της ∆.Ε. 
 

           Κύριε Υπουργέ, 

           Κύριε Υφυπουργέ, 

           Κύριε Γενικέ Γραµµατέα,  

           Κύριε Ειδικέ Γραµµατέα, 

Η ΟΛΜΕ σε πρόσφατη συνεδρία της, αφού εξέτασε θέµατα που απασχολούν τους 

εκπαιδευτικούς  - στελέχη του Σ.Ε.Π., κατέληξε στα εξής: 

 

1. Η ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη αντίθεση του κλάδου στην τάση που παρατηρείται 

τελευταία, η σύνδεση σχολείου -  εργασίας να πάρει το χαρακτήρα της υποταγής της 

εκπαίδευσης στις επιταγές της αγοράς και να αξιοποιηθεί και ο Σχολικός 

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός σε µια τέτοια κατεύθυνση. Ειδικότερα, είµαστε 

αντίθετοι µε την επιδίωξη που διατυπώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», να αξιοποιηθεί ο Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος µε την αγορά εργασίας, σε σύνδεση µε την «προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηµατικού 

πνεύµατος». Η εκπαίδευση έχει ένα γενικότερο χαρακτήρα, στοχεύει στην 

ολοκλήρωση της προσωπικότητας και τη συνολική προετοιµασία των νέων για την 

πλήρη ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι και δεν µπορεί να προσανατολίζεται, 

µονοδιάστατα, στην οικονοµία και την παραγωγή. Από την άλλη, βέβαια, δεν είναι 

δυνατόν να αγνοούνται και οι ανάγκες προώθησης µιας πολυδιάστατης ανάπτυξης 



που θα προσανατολίζεται µε βάση τις αρχές της ισότητας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, που θα υπηρετεί τις πραγµατικές ανάγκες του ελληνικού λαού, µε 

σεβασµό στα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, µε διασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος κ.λπ. 

 

Είναι αναγκαίο, συνεπώς, να βασίζεται ο Σ.Ε.Π. σε αρχές και κατευθύνσεις τέτοιες, 

ώστε να συνεκτιµά τις συνολικές ανάγκες των νέων σε ό,τι αφορά την 

προσωπικότητά τους και την προετοιµασία τους για τη ζωή, να συµβάλλει στην 

άµβλυνση των ανισοτήτων και στη µόρφωση, να ενηµερώνει και να στηρίζει στον 

αγώνα για τη µόρφωση χωρίς να «κατατάσσει», να «αξιολογεί» και να «απορρίπτει» 

και γενικά να έχει έναν υποστηρικτικό και απελευθερωτικό χαρακτήρα. Σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο αν ενταχθεί η Επαγγελµατική Συµβουλευτική, µπορεί να καταστεί 

ουσιαστική παιδευτική λειτουργία, απαραίτητη συνιστώσα της λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών θεσµών. 

 

2. Θεωρούµε απαραίτητη τη διαδικασία διαµόρφωσης ενός θεσµικού πλαισίου για τον 

Σ.Ε.Π., µε τον όρο ότι η λειτουργία του θα εντάσσεται στα πλαίσια και τις αρχές που 

ήδη εκτέθηκαν και σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνει υπόψη του τις θέσεις και 

προτάσεις της ΟΛΜΕ. Προσθέτουµε, στο σηµείο αυτό, ότι δεν αποδεχόµαστε 

πρακτικές παραποµπής µαθητών / -τριών σε άλλους φορείς εκτός ΥΠΕΠΘ και ιδίως 

σε ιδιωτικής πρωτοβουλίας φορείς ή Κέντρα διάγνωσης / θεραπείας κ.λπ. Σε ό,τι 

αφορά τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής των στελεχών που απασχολούνται 

στις δοµές του Σ.Ε.Π., είναι απαραίτητο να ισχύουν οι γενικές αρχές που έχει 

διατυπώσει η ΟΛΜΕ για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης (υπόµνηµα  

προς την πολιτική ηγεσία µε θέµα: «Προτάσεις της ΟΛΜΕ σχετικά µε το νοµοσχέδιο  

για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης», 16 .5. 2006). 

 

3. Θεωρούµε απαραίτητο να παραταθεί η θητεία των απασχολούµενων στις δοµές του 

Σ.Ε.Π. (ΚΕ.ΣΥ.Π., Γραφεία Σ.Ε.Π. και Γρα.Συ.) για ένα χρόνο, µε παράλληλη 

παράταση του επιµορφωτικού σεµιναρίου (στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου 

της Κατηγορίας Πράξης 2.4.1 .γ «Ανάπτυξη Ειδικού Επιµορφωτικού Υλικού για την 

Επιµόρφωση των Συµβούλων Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού» του Β΄ ΕΠΕΑΕΚ – Γ΄ ΚΠΣ) µέχρι και το τέλος Νοέµβρη του 

2008. Έτσι, αφενός θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των 

επιµορφουµένων στα σχολεία, όπου κατεξοχήν πρέπει να πραγµατοποιούνται τέτοιου 

είδους επιµορφωτικά προγράµµατα, και αφετέρου θα διασφαλισθούν οι 

επιστηµονικές παράµετροι ποιότητας του σεµιναρίου. 



 

4. Σε ό,τι αφορά την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στον Σ.Ε.Π., 

θεωρούµε ότι το γενικό πλαίσιο που πρόσφατα (υπόµνηµα προς την πολιτική ηγεσία 

του ΥΠΕΠΘ  7.4.08) έχει διαµορφώσει η ΟΛΜΕ για την αρχική εκπαίδευση, την 

επιµόρφωση και τη µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, είναι επαρκές για να 

συµπεριλάβει και την περίπτωση αυτή. Κατά την άποψή µας, κάθε εκπαιδευτικός που 

εµπλέκεται στον Σ.Ε.Π., σε κάθε επίπεδο, πρέπει να διαθέτει επαρκή αντίστοιχη 

επιµόρφωση. 

 

5. Ένα από τα ζητήµατα που έχουν προκύψει τελευταία αφορά τον τρόπο «µέτρησης» 

της συµµετοχής των επιµορφουµένων σε προγράµµατα επιµόρφωσης στη 

Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό µε τη µέθοδο της από 

απόσταση κατάρτισης. Εκφράζουµε την αντίθεσή µας σε «µηχανιστικές» µεθόδους 

«µέτρησης» της συµµετοχής των επιµορφουµένων «από απόσταση» που 

καταγράφουν σε ώρες τη διάρκεια παραµονής «on line» µε το «ποντίκι» του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κίνηση για να ελέγχεται η χρήση του υπολογιστή. 

 

Επίσης, θεωρούµε απαράδεκτο να δεσµεύονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια 

του Σαββατοκύριακου σε υποχρεωτική συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια. Το 

πενθήµερο εργασίας δεν πρέπει να καταστρατηγείται σε καµία περίπτωση και γι’ 

αυτό θεωρούµε, στην παρούσα φάση, τουλάχιστον απαραίτητη, την αποζηµίωση των 

επιµορφουµένων. 

 

Γενικότερα, θεωρούµε ότι τέτοια ζητήµατα δεν πρέπει να διευθετούνται χωρίς 

συζήτηση και τη σύµφωνη γνώµη των επιµορφουµένων. 

 

6. Θεωρούµε αναγκαία την επανέκδοση καθώς και τη συνεχή, άµεση και επιστηµονικά 

τεκµηριωµένη ενηµέρωση των στοιχείων των Οδηγών Σπουδών του Σ.Ε.Π. καθώς 

και του σχετικού υλικού. 

 

7. Να αυξηθούν τα  Γραφεία Σ.Ε.Π., ώστε να καλύπτονται ουσιαστικά οι ανάγκες των 

µαθητών  όλων των τύπων των Λυκείων της χώρας καθώς και των  σχολικών 

µονάδων  της Ειδικής Αγωγής. 

 

8. Τα Γραφεία Σύνδεσης µε την Αγορά Εργασίας και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού (ΓΡΑ.ΣΥ.) που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να 

µετατραπούν / αναβαθµιστούν σε Γραφεία Σ.Ε.Π. µε στόχο την ισότιµη παροχή 



υπηρεσιών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού σε όλους τους 

µαθητές και τις µαθήτριες, ανεξαρτήτως τύπου Λυκείου στο οποίο φοιτούν. 

Θεωρούµε ότι τα ίδια Γραφεία θα πρέπει να υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.∆.. 

του ΥΠΕΠΘ και όχι στο Τµήµα Β΄ Τ.Ε.Ε. της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης.  

 

9. Συνθήκη αποφασιστικής σηµασίας αναδεικνύεται και στα ζητήµατα του Σ.Ε.Π. η 

επαρκής χρηµατοδότηση, καθώς χωρίς αυτή, ελάχιστα µπορούν να γίνουν. 

Ειδικότερα, η χρηµατοδότηση αφορά στο ζήτηµα του υλικοτεχνικού εξοπλισµού των 

δοµών του Σ.Ε.Π. και στις Σχολικές ∆ραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης φυσικά, 

της Αγωγής Σταδιοδροµίας. 

 

10. Ζητούµε, τέλος, άµεσα συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία, για τη διευθέτηση  των 

παραπάνω  ζητηµάτων. 

 

 

 

 

 
 

 

 


