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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η µετάβαση από το σχολείο στην εργασία είναι ένα σηµαντικό 
ζήτηµα για όλους τους νέους ανθρώπους και ακόµα περισσότερο για 
εκείνους µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
Το πρώτο µέρος του κειµένου είναι µία περίληψη της ανάλυσης της 
Μετάβασης από το Σχολείο στην Εργασία που συντάχθηκε από τον 
Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής (τον 
Φορέα) το 2002. Στόχος της δηµοσίευσης ήταν ο προβληµατισµός 
για τις δυσκολίες καθώς επίσης και για τους τρόπους διευκόλυνσης 
της πρόσβασης των νέων ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες στην 
απασχόληση. Το πλήρες κείµενο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Φορέα: http://www.european-agency.org/transit/. Η έκθεση για την 
Μετάβαση παρουσίασε µία σειρά εµποδίων και διευκολυντικών 
παραγόντων. Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες 
διευκόλυνσης που επισηµάνθηκε ήταν η ανάπτυξη ενός 
Εξατοµικευµένου Σχεδίου Μετάβασης (ΕΣΜ).  Το πρώτο µέρος 
αυτού του κειµένου παρέχει ένα πλαίσιο ιδεών που στοχεύουν να 
υποστηρίξουν την καλύτερη κατανόηση του τι είναι το ΕΣΜ, καθώς 
επίσης και τον προσδιορισµό του ρόλου του στη διευκόλυνση της 
µετάβασης από το σχολείο στην εργασία. 
 
Η λογική και οι πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη 
του ΕΣΜ αποτελούν το επίκεντρο του δεύτερου µέρους του 
κειµένου. Εµπειρογνώµονες από 19 χώρες συζήτησαν και 
επεξεργάστηκαν τα αποτελέσµατα της προηγούµενης ανάλυσης. 
Στόχος ήταν να συζητήσουν και να συµφωνήσουν στο γιατί και πώς 
να αναπτύξουν ένα ΕΣΜ – ή ένα παρόµοιο κείµενο εργασίας – για να 
υποστηρίξουν την µετάβαση από το σχολείο στην εργασία νέων 
ανθρώπων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο όρος ‘απασχόληση’ 
χρησιµοποιείται στο κείµενο µε την ευρύτερη έννοια, που σηµαίνει 
είτε ελεύθερη αγορά εργασίας1, ή οποιοδήποτε είδος 
προστατευµένης απασχόλησης 2.  
                                            
1 Ελεύθερη αγορά εργασίας είναι όταν µια δουλειά είναι ανοικτή σε κάθε 

µελλοντικό εργαζόµενο (µε ή χωρίς ειδικές ανάγκες) που διαθέτει τις 
απαιτούµενες δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα που ορίζονται από τον εργοδότη 
και η εργασία είναι σύµφωνα µε τις συνήθεις εργασιακές απαιτήσεις , συνθήκες 
και υποχρεώσεις.  

2 Ο στόχος των προγραµµάτων Προστατευµένης Απασχόλησης είναι να παράσχει 
υποστήριξη ώστε τα άτοµα µε αναπηρία που αντιµετωπίζουν ουσιαστικά 
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Οι εµπειρογνώµονες που συµµετείχαν σε αυτή την εργασία 
επικεντρώθηκαν στο υλικό που χρησιµοποιείται από επαγγελµατίες 
στην συνεργατική εργασία τους µε τα νέα άτοµα και τις οικογένειές 
τους. 
 
Τέσσερες συναντήσεις εργασίας διοργανώθηκαν. Ο στόχος των 
τριών πρώτων συναντήσεων ήταν να διευκρινίσουν και να 
συµφωνήσουν για τις έννοιες και να διαµορφώσουν ένα ‘πρακτικό’ 
εργαλείο καθοδήγησης για να χρησιµοποιηθεί κυρίως από τους 
επαγγελµατίες. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε: 

• Ορισµούς: το ΕΣΜ έναντι του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού 
Προγράµµατος 

• Στόχοι: οι βασικοί στόχοι ανάπτυξης του ΕΣΜ 
• Περιεχόµενο: τι πρέπει να περιλαµβάνει το ΕΣΜ και πως 

πρέπει να εφαρµόζεται. 
 
Επαγγελµατίες από τον χώρο της εκπαίδευσης και της απασχόλησης 
καθώς επίσης και οικογένειες προσκαλέστηκαν στην τελευταία 
συνάντηση για να δώσουν τις απόψεις τους και να κάνουν κριτικά 
σχόλια για τα αποτελέσµατα. Επεσήµαναν το µελλοντικό όφελος 
ολοκλήρωσης της περιληπτικής αναφοράς µε ένα συνοδευτικό 
εργαλείο καθοδήγησης που να απευθύνεται στους επαγγελµατίες 
‘που δεν έχουν αναλάβει πρωτοβουλία’, στα νέα άτοµα και στις 
οικογένειες τους. Στόχος του εργαλείου που αναπτύχθηκε κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατος είναι να δείξει την ανάγκη, το ενδιαφέρον 
και το όφελος του ΕΣΜ στους τελικούς χρήστες µε ένα πρακτικό και 
απλό τρόπο. Το συνοδευτικό διαδραστικό  CD – είναι το αποτέλεσµα 
στενής συνεργασίας µεταξύ επαγγελµατιών και νέων ατόµων µαζί µε 
τους εµπειρογνώµονες.  
 
Το τµήµα 2.1 παρουσιάζει την λογική πίσω από την ανάπτυξη του 
ΕΣΜ: το τι είναι το κείµενο εργασίας, γιατί πρέπει να παραχθεί και 
ποιος το αναπτύσσει. Επισηµαίνεται επίσης η διαφορά µε ένα άλλο 
σηµαντικό εκπαιδευτικό κείµενο – το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα.  
 

                                                                                                               
εµπόδια στην απασχόληση ως αποτέλεσµα της αναπηρίας τους να µπορούν να 
εργαστούν στην καριέρα της επιλογής τους και, όταν είναι δυνατόν, να µεταβούν 
στην ελεύθερη αγορά εργασίας καθώς οι απαιτήσεις για υποστήριξη µειώνονται’ 
(ΗΒ Οργάνωση για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, 1999). 
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Το τµήµα 2.2 καλύπτει το περιεχόµενο του ΕΣΜ: τα στοιχεία που 
πρέπει να περιλαµβάνει και τα αναγκαία βήµατα που απαιτούνται για 
τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής και της συνέχειας. 
 
Το κείµενο απευθύνεται κυρίως σε επαγγελµατίες που εργάζονται σε 
αυτόν τον τοµέα. Τα τελικά αποτελέσµατα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς 
την εµπειρογνωµοσύνη, την ικανότητα και την ενεργή συµµετοχή 
όλων των εµπλεκοµένων. Ειλικρινή ευγνωµοσύνη εκφράζεται σε 
αυτούς για τη συνεισφορά τους. 
 
Για όσους ενδιαφέρονται για ειδικές πληροφορίες σχετικά µε την 
κατάσταση στις διάφορες χώρες ή/και για ειδικά θέµατα της  
διαδικασίας µετάβασης, λεπτοµέρειες υπάρχουν στην τράπεζα 
δεδοµένων της Μετάβασης στην ιστοσελίδα  του Φορέα:  
http://www.european-agency.org/transit/. 
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ΜΕΡΟΣ 1: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Φορέας προέβη σε µια 
ανασκόπηση και ανάλυση των στοιχείων και των πληροφοριών που 
είχαν συλλεχθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε 
ζητήµατα κατάρτισης και απασχόλησης για τους νέους ανθρώπους 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτή η ανασκόπηση αποτέλεσε τη 
βάση και το πλαίσιο για µια ανάλυση των πληροφοριών  σε εθνικό 
επίπεδο, που συλλέχθηκαν από επαγγελµατίες στον τοµέα της 
µετάβασης από 16 χώρες που εµπλέκονταν στο πρόγραµµα. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σε εθνικό επίπεδο είχαν σχέση 
µε τις υπάρχουσες πολιτικές, την εφαρµογή της διαδικασίας 
µετάβασης καθώς και µε τα σχετικά προβλήµατα και αποτελέσµατα. 
Ειδικότερα  περιελάµβανε:  

• την πρόσβαση στις ευκαιρίες για εκπαίδευση για νέους 
ανθρώπους µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση τους 

• τα προσφερόµενα προγράµµατα µετάβασης 
• την κατάσταση απασχόλησης /ανεργίας των ατόµων µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  
• την ύπαρξη νοµοθετικών και πολιτικών µέτρων σχετικών µε το 

θέµα της µετάβασης ή την ενεργοποίηση κατάλληλων 
δράσεων για την προάσπιση της εργασίας 

• τα νευραλγικά και θετικά στοιχεία προγραµµάτων σε εθνικό 
επίπεδο. 

 
Βασικός στόχος αυτής της ανάλυσης ήταν η παρουσίαση µίας 
επισκόπησης αποτελεσµατικών στρατηγικών και διαδικασιών, η 
οποία να παρέχει µια γενική ανάλυση των σχετικών 
χαρακτηριστικών, καθώς επίσης και των πιο συχνά αναφερθέντων 
εµποδίων και τέλος, να προσδιοριστούν οι πιο σηµαντικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της µετάβασης. Για τη 
βελτίωση της διαδικασίας της µετάβασης, διαµορφώθηκαν επίσης 
συστάσεις, προς τους πολιτικούς και τους επαγγελµατίες.  
 
Η έννοια της Μετάβασης από το σχολείο στο χώρο εργασίας ή στην 
εργασιακή ζωή , ορίζεται στα διάφορα διεθνή έγγραφα µε κάποιες 
µικρές διαφοροποιήσεις. 
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Το Πλαίσιο ∆ράσης της Σαλαµάνκα (ΟΥΝΕΣΚΟ 1994) δηλώνει ότι: 
…. οι νέοι άνθρωποι µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να 
ενισχύονται για µια αποτελεσµατική µετάβαση από το σχολείο στο 
χώρο εργασίας του ενήλικα. Τα σχολεία θα πρέπει να τους 
βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνουν ενεργητικοί σε θέµατα οικονοµικής 
φύσεως, παρέχοντάς τους δεξιότητες που απαιτούνται στην 
καθηµερινή τους ζωή, προσφέροντας υπηρεσίες εκπαίδευσης για 
κατάρτιση σε δεξιότητες που αντιστοιχούν στις κοινωνικές και 
επικοινωνιακές απαιτήσεις, καθώς και στις προσδοκίες της ενήλικης 
ζωής… (σελίδα 34).  
 
Η µετάβαση περιγράφεται και σε άλλα έγγραφα, παραδείγµατος 
χάριν, στο ΗΛΙΟΣ ΙΙ (1996β): 
… ως µια διαρκής διαδικασία προσαρµογής, που περιλαµβάνει 
πολλούς διαφορετικούς παράγοντες ή µεταβλητές. Είναι µια 
διαδικασία που πραγµατοποιείται συνεχώς στη ζωή ενός προσώπου 
και περιλαµβάνει µερικές κρίσιµες στιγµές όπως, η είσοδος στον 
παιδικό σταθµό, το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η έξοδος 
από την εκπαιδευτική διαδικασία… (σελίδα 4). 
 
Το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (1998) καθορίζει τη µετάβαση ως:  
… διαδικασία κοινωνικού προσανατολισµού που συνεπάγεται αλλαγή 
σε θέση και ρόλο (π.χ. από το σπουδαστή στον εκπαιδευόµενο, από 
τον εκπαιδευόµενο στον εργαζόµενο και από την εξάρτηση στην 
ανεξαρτησία), θέµατα κεντρικά στην ένταξη που επιχειρείται µέσα 
στην κοινωνία... Η µετάβαση απαιτεί αλλαγή στις σχέσεις, τις 
επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές και την αυτοεικόνα. Προκειµένου 
να εξασφαλιστεί µια οµαλότερη µετάβαση από το σχολείο στον 
εργασιακό χώρο, οι νέοι άνθρωποι µε αναπηρία χρειάζεται να 
αναπτύξουν στόχους και να προσδιορίσουν το ρόλο που θέλουν να 
διαδραµατίσουν στην κοινωνία… (σελίδες 5 και 6) 
 
Ο ΟΟΣΑ (2000) θεωρεί ότι η µετάβαση στην εργασία είναι µια από 
τις µεταβάσεις που οι νέοι άνθρωποι οφείλουν να κάνουν στην 
πορεία τους προς την ενηλικίωση. Σε ένα πλαίσιο δια βίου µάθησης, 
η µετάβαση από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στη δευτεροβάθµια ή 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, φαίνεται ως µία από τις πολλές µεταβάσεις 
που συµβαίνουν µεταξύ εργασίας και µάθησης και τις οποίες οι νέοι 
άνθρωποι θα βιώσουν σ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
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Η Επισκόπηση του Εργατικού ∆υναµικού (EΕ, 2000) υποστηρίζει ότι 
η µετάβαση από το σχολείο στο χώρο εργασίας δεν είναι γραµµική, 
γεγονός που σηµαίνει πως η έξοδος από την εκπαιδευτική διαδικασία 
δεν ακολουθείται απαραιτήτως από την είσοδο σε κάποιο εργασιακό 
καθεστώς. Η εξέλιξη γίνεται βαθµιαία και οι νέοι άνθρωποι βιώνουν 
περιόδους κατά τις οποίες µελέτη και εργασία εναλλάσσονται. 
 
Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας που αναπτύσσεται από τον 
Ευρωπαϊκό Φορέα, η µετάβαση στην απασχόληση θεωρείται ως 
µέρος µιας µακράς και σύνθετης διαδικασίας, που καλύπτει όλες τις 
φάσεις στη ζωή ενός προσώπου, και η οποία χρειάζεται να ρυθµιστεί 
µε τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο. "Μια καλή ζωή για όλους" 
καθώς επίσης και "µια καλή εργασία για όλους" είναι οι τελευταίοι 
στόχοι µιας καθ’ όλα επιτυχηµένης διαδικασίας µετάβασης. Τα είδη 
παροχών, ή η οργάνωση των σχολείων ή άλλων φορέων 
εκπαίδευσης δεν πρέπει να παρεµβαίνουν ή να εµποδίζουν την 
επιτυχία µιας τέτοιας διαδικασίας. Η µετάβαση από το σχολείο στην 
απασχόληση συνεπάγεται τη συνεχή συµµετοχή του νέου 
ανθρώπου, τη συµµετοχή της οικογένειάς του, το συντονισµό µεταξύ 
όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών καθώς και τη συνύπαρξη 
στενής συνεργασίας µε τον τοµέα απασχόλησης (Ευρωπαϊκός 
Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 2002). 
 
Τα κύρια θέµατα και οι δυσκολίες, που προσδιορίζονται από τις 
έρευνες που παρουσιάζονται στη σχετική µε το θέµα της µετάβασης 
βιβλιογραφία, µπορούν να οµαδοποιηθούν στις ακόλουθες οκτώ 
περιοχές:  
 
∆εδοµένα  
Τα δεδοµένα σε αυτό το πεδίο είναι πολύ περιορισµένα, έτσι ώστε 
οποιαδήποτε σύγκριση µεταξύ των χωρών να είναι δύσκολη. Παρά 
τις διαφορές στους όρους που χρησιµοποιούνται από τις χώρες – 
αναπηρία ή µαθητές µε ειδικές ανάγκες - ο µέσος όρος πληθυσµού 
που παρουσιάζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να 
προσδιοριστεί στο 3 ως 20% των νέων ανθρώπων κάτω των 20 
ετών (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 
1999,  Eurybase, 1999).  
 
Ποσοστά ολοκλήρωσης  
Το 1995, το ποσοστό των νέων ανθρώπων από 20 έως 29 ετών που 
δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε σχολείο 
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δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανερχόταν γύρω στο 30% (Eurostat, 
1998). Αυτό το ποσοστό είναι ακόµα υψηλότερο για τους µαθητές µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο 
αριθµός των µαθητών που θα εγκαταλείψουν την εκπαίδευση 
αµέσως µετά από την υποχρεωτική της φάση, αλλά µπορεί κανείς να 
υπολογίσει ότι πολλοί µαθητές δε θα συνεχίσουν πέρα από την 
υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Στοιχεία – έστω κι αν δεν είναι 
απόλυτα ακριβή - δείχνουν ότι ένας µεγάλος αριθµός µαθητών µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αρχίζει τη φοίτηση σε δοµές µετά-
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά ένα µεγάλο αναλογικά ποσοστό 
δεν θα ολοκληρώσει ποτέ τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (OΟΣΑ, 
1997). Σε µερικές χώρες, σχεδόν το 80% των ενηλίκων µε αναπηρία 
είτε δεν έχουν συνεχίσει πέρα από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση είτε 
µπορούν να θεωρηθούν λειτουργικά αναλφάβητοι (ΗΛΙΟΣ ΙΙ, 1996α).  
 
Πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση  
Θεωρητικά, οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φαίνεται να 
έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές επιλογές µε άλλους µαθητές, αλλά στην 
πραγµατικότητα τα προσφερόµενα σε αυτούς προγράµµατα 
προσανατολίζονται προς την κοινωνική πρόνοια ή τη χαµηλόµισθη 
εργασία (OΟΣΑ, 1997). ∆εν ενδιαφέρονται απαραίτητα για τις 
προτεινόµενες επιλογές και αυτά τα προτεινόµενα προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι πάντοτε σύµφωνα µε τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Το γεγονός αυτό τους τοποθετεί σε µειονεκτική θέση στην 
ανοικτή αγορά εργασίας (∆ΓΕ, 1998). Η προσφορά εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων προσαρµοσµένων στους µαθητές θα µπορούσε να 
αποτελέσει λύση σε πολλά προβλήµατα και εκείνων που 
παρουσιάζονται στη φάση της µετάβασης (Ευρωπαϊκός Φορέας για 
την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 1999). 
  
Επαγγελµατική προετοιµασία  
Η επαγγελµατική κατάρτιση συχνά δεν είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 
τις πραγµατικές καταστάσεις εργασίας. Συνήθως η κατάρτιση 
λαµβάνει χώρα σε πλαίσια αποµονωµένα από τους εργασιακούς 
χώρους και τις πιο πολλές φορές δεν είναι προσανατολισµένη προς 
τα σύνθετα επαγγέλµατα. Τα άτοµα µε αναπηρία δεν αποκτούν τα 
κατάλληλα προσόντα που απαιτούνται για µία εργασία. Τα 
προγράµµατα κατάρτισης πρέπει να προσαρµοστούν περισσότερο 
στις αντίστοιχες σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (∆ΓΕ, 
1998).  
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Ποσοστά ανεργίας  
Το ποσοστό ανεργίας µεταξύ των ανθρώπων µε αναπηρία είναι δύο 
έως τρεις φορές υψηλότερο απ' ό,τι µεταξύ των ατόµων χωρίς 
αναπηρία (∆ΓΕ, 1998). Πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο από 
διάφορες χώρες εµφανίζουν µόνο τους εγγεγραµµένους άνεργους, 
αλλά ένα υψηλό ποσοστό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες -που δεν 
είναι καν εγγεγραµµένοι - δεν έχουν ούτε και την πιθανότητα να 
απασχοληθούν σε µια πρώτη εργασία (ΗΛΙΟΣ ΙΙ, 1996). Η 
κατάσταση ανεργίας για τους ανθρώπους µε αναπηρία έχει γίνει το 
τρίτο σε υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες θέµα, µετά από τις 
συντάξεις υπερήλικων και τις δαπάνες για την υγεία (EΕ, 1998).  
 
Η αύξηση της απασχολησιµότητας απαιτεί µια επιθετική στρατηγική -
µια ενεργό πολιτική- που προάγει την αύξηση στην ζήτηση, παρά 
αµυντική στρατηγική –ή παθητική πολιτική. Το γεγονός αυτό απαιτεί 
επενδυτικούς προσανατολισµούς στο φυσικό παραγωγικό δυναµικό, 
στους ανθρώπινους πόρους, στη γνώση και στις ικανότητες. Από 
αυτή την άποψη, οι νέοι άνθρωποι µε αναπηρία πρέπει να έχουν 
έναν δυναµικό ρόλο στον προγραµµατισµό του µέλλοντός τους (ΕΕ, 
1998). 
 
Προσδοκίες και στάσεις  
Όλες οι µελέτες  συµφωνούν σε αυτό το ζήτηµα. ∆άσκαλοι, γονείς, 
εργοδότες, καθώς επίσης και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
γενικότερα υποτιµούν τις δυνατότητες των ανθρώπων µε αναπηρία. 
Η συνεργασία µεταξύ τους είναι πολύ σηµαντική στην ανάπτυξη µιας 
ρεαλιστικής εικόνας των ικανοτήτων του σπουδαστή σε όλους τους 
τοµείς της εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της 
Ειδικής Αγωγής, 1999), συµπεριλαµβανοµένης και της φάσης της 
µετάβασης στην εργασία.  
 
∆υνατότητα πρόσβασης σε θέσεις εργασίας  
Υπάρχουν ακόµα προβλήµατα σχετικά µε τη φυσική 
προσβασιµότητα στις θέσεις εργασίας, καθώς και την πρόσβαση σε 
προσωπική και τεχνική υποστήριξη. Επίσης, ένα βασικό ζήτηµα που 
αναφέρεται σε πολλές µελέτες είναι η ενηµέρωση και η στήριξη των 
εργοδοτών.  
 
Εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας  
Τα νοµικά πλαίσια σε µερικές χώρες σχετικά µε τη µετάβαση στον 
χώρο εργασίας είναι ανύπαρκτα ή µπορεί να οδηγούν σε ένα µη 
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ευέλικτο σύστηµα. Τα εργασιακά µέτρα ποσόστωσης, που 
λαµβάνονται για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των ατόµων 
µε αναπηρία, φαίνεται να παρουσιάζουν κάποια προβλήµατα όσον 
αφορά στην εφαρµογή τους. Οι περισσότερες χώρες εφαρµόζουν 
έναν συνδυασµό µέτρων που φαίνεται ότι είναι αποτελεσµατικός σε 
κάποιο βαθµό. ∆εν υπάρχουν παραδείγµατα όπου συστήµατα 
ποσόστωσης να θεωρούνται απόλυτα επιτυχηµένα. Εντούτοις, οι 
υποστηρικτές αυτών των συστηµάτων επισηµαίνουν ότι πόροι που 
προέρχονται από επιβολές ή πρόστιµα επιτρέπουν την ανάπτυξη 
άλλων µέτρων απασχόλησης. 
 
Η νοµοθεσία κατά των διακρίσεων επίσης παρουσιάζει προβλήµατα. 
Σε µερικές περιπτώσεις φαίνεται ότι η νοµοθεσία αυτή 
επικεντρώνεται περισσότερο στην επικοινωνία µεταξύ των ατόµων µε 
αναπηρία και τους εργοδότες, παρά στη λήψη αποτελεσµατικών 
µέτρων για αυτά τα άτοµα (ECOTEC, 2000).  
 
Η ανάλυση του Φορέας που δηµοσιεύτηκε το 2002 επισηµαίνει τρεις 
περιοχές που µπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:  
 
1. Βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται από τους µαθητές µε 
ειδικές ανάγκες, τις οικογένειες τους και τους επαγγελµατίες σχετικά 
µε τη µετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Αυτό το θέµα 
προσεγγίστηκε µέσω εξέτασης της υπάρχουσας τεκµηρίωσης σε 
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα προβλήµατα που αναδύονται 
από τους τοµείς εκπαίδευσης και απασχόλησης είναι σχετικά και 
αλληλένδετα. Τα βασικά σηµεία που προσδιορίζονται και στους δύο 
τοµείς επικεντρώνονται στα εξής:  

• Πώς είναι δυνατόν να µειωθούν ή να αποτραπούν τα υψηλά 
ποσοστά διαρροής µαθητών και  ο µεγάλος αριθµός άνεργων 
νέων 

• Πώς είναι δυνατόν να αυξηθεί η πρόσβαση στην ποιοτική 
εκπαίδευση και κατάρτιση  

• Πώς µπορούν να δοθούν στους νέους τα σωστά προσόντα, τα 
οποία θα αντιστοιχούν στις δυνατότητες τους και θα τους 
επιτρέψουν να αντιµετωπίσουν επαρκώς την ενήλικη ζωή τους 
και την εργασία 

• Πώς είναι δυνατόν να βελτιωθεί η επαφή και η αµοιβαία 
κατανόηση µεταξύ των τοµέων εκπαίδευσης και 
απασχόλησης.  
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2. Βασικά σηµεία που χρειάζεται να αναθεωρηθούν στον τοµέα της 
µετάβασης, λαµβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα προβλήµατα.  
Αυτή η περιοχή ερευνήθηκε µέσω της συζήτησης και της ανάλυσης 
της τεκµηρίωσης που πραγµατοποιήθηκε από τους διάφορους 
επαγγελµατίες από τις 16 χώρες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα. 
Έξι βασικά σηµεία προέκυψαν σε σχέση µε την έννοια της 
µετάβασης: 

• Η µετάβαση είναι µια διαδικασία που πρέπει να υποστηριχθεί 
µε την ύπαρξη και την εφαρµογή νοµοθετικών και πολιτικών 
µέτρων 

•  Η µετάβαση είναι µέρος µιας µακριάς και σύνθετης 
διαδικασίας που προετοιµάζει και που διευκολύνει τους νέους 
ανθρώπους να διαχειρίζονται οικονοµικά θέµατα 

• Η µετάβαση χρειάζεται να εξασφαλίσει τη συµµετοχή του νέου   
ανθρώπου και να σεβαστεί την προσωπική επιλογή του. Ο 
νέος άνθρωπος, η οικογένεια και οι επαγγελµατίες πρέπει να 
εργαστούν µαζί για να διαµορφώσουν ένα εξατοµικευµένο 
σχέδιο 

•  Η µετάβαση πρέπει να περιλαµβάνει το σχεδιασµό ενός 
εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος που να 
εστιάζεται στην πρόοδο του νέου ανθρώπου και σε 
οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στο σχολικό περιβάλλον  

• Η µετάβαση πρέπει να βασιστεί στην άµεση συµµετοχή και 
στη συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων  

• Η µετάβαση απαιτεί τη στενή συνεργασία µεταξύ της αγοράς 
εργασίας και των σχολείων, για να βιώνουν οι νέοι άνθρωποι 
τους πραγµατικούς όρους εργασίας  

• Η µετάβαση είναι µέρος µιας µακριάς και σύνθετης 
διαδικασίας που προετοιµάζει και που διευκολύνει τους νέους 
ανθρώπους για την ενήλικη ζωή και για να διαχειρίζονται 
οικονοµικά θέµατα.  

 
3. Βασικοί παράγοντες που φαίνονται είτε να διευκολύνουν είτε να 
αποτρέπουν την εφαρµογή µιας επιτυχούς διαδικασίας µετάβασης σε 
πρακτικό επίπεδο. Αυτοί οι παράγοντες προσδιορίστηκαν µέσω των 
τοπικών πρακτικών που επιλέχτηκαν από τους διαφόρους 
επαγγελµατίες. Οι πραγµατικές καταστάσεις µετάβασης ανέδειξαν 
µια σειρά  παραγόντων που διευκόλυναν µια πιο λεπτοµερή 
περιγραφή των έξι σηµείων που περιγράφηκαν παραπάνω. Αυτοί οι 
παράγοντες φαίνονται να ενεργούν είτε ως εµπόδια είτε ως 
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βοηθητικοί παράγοντες µιας επιτυχούς διαδικασίας  µετάβασης. Η 
ανάλυση των παραγόντων δείχνει ότι πολύ λίγοι από αυτούς 
αντιστοιχούν σε πραγµατικές και απλές καταστάσεις, απλοί 
παράγοντες, όπου ένας παράγοντας λειτουργεί ως εµπόδιο ή ως 
βοηθητικός. Η πλειοψηφία των παραγόντων αντιστοιχεί στις 
σύνθετες και αλληλένδετες καταστάσεις ή σύνθετοι παράγοντες, 
όπου πολλοί παράγοντες είτε διευκολύνουν ή  λειτουργούν ως 
εµπόδιο στη µετάβαση.  
 
Από την ανάλυση των τριών παραπάνω περιοχών προκύπτει η 
διατύπωση συστάσεων που αφορούν το µέλλον της µετάβασης. Οι 
συστάσεις που αναφέρονται κάτωθι απευθύνονται στους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στους επαγγελµατίες και 
στοχεύουν στο να τους καθοδηγήσουν για τη βελτίωση, την 
ανάπτυξη και την εφαρµογή της διαδικασίας της µετάβασης. 
 
Η µετάβαση είναι µία διαδικασία που πρέπει να υποστηρίζεται 
από τη θεσµοθέτηση και την εφαρµογή νοµοθεσίας και 
πολιτικών µέτρων 
Σε πολιτικό επίπεδο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα  πρέπει: 

• να προωθήσουν ή/και να βελτιώσουν αποτελεσµατικά 
συντονισµένες πολιτικές τακτικές µεταξύ των διαφορετικών 
υπηρεσιών, αποφεύγοντας τη δηµιουργία νέας νοµοθεσίας 
που να είναι αντίθετη ή που να επικαλύπτει την υπάρχουσα 
νοµοθεσία   

• να εξασφαλίσουν συγκεκριµένα µέτρα για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή της νοµοθεσίας που έχει υιοθετηθεί, προκειµένου 
να αποφευχθούν οι διαφορές ή/και οι διακρίσεις ως 
αποτέλεσµα ανισότητας µεταξύ ατόµων ή τεχνικών παροχών  

• να καθοδηγούν συστηµατικά, λαµβάνοντας υπόψη και 
σεβόµενοι τις απόψεις που εκφράζονται από τις εθελοντικές 
οργανώσεις που εργάζονται µε και για τους ανθρώπους µε 
αναπηρία 

• να µελετούν και να προωθούν ενεργητικές πολιτικές 
πρακτικές προκειµένου να ενισχυθεί η απασχόληση και η 
προσωπική αυτονοµία   

• να εξασφαλίζουν εµπεριστατωµένο έλεγχο και αξιολόγηση 
οποιουδήποτε "διευκολυντικού παράγοντα" υπέρ των 
ανθρώπων µε αναπηρία, όπως η ποσόστωση, οι 
φορολογικές απαλλαγές, κτλ και να διασφαλίζουν την 
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αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών σε διεθνές, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο   

• να φροντίζουν ώστε να διατίθενται εκτενείς πληροφορίες 
σχετικά µε οποιοδήποτε νοµικό ή πολιτικό µέτρο που 
αναφέρεται στους εργοδότες   

• να φροντίζουν για τη δηµιουργία τοπικών δικτύων, που να 
περιλαµβάνουν όλους τους συνεργάτες προκειµένου να 
εφαρµοστεί η εθνική πολιτική. 

 
Σε πρακτικό επίπεδο, οι επαγγελµατίες θα πρέπει: 

• να λάβουν υπόψη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τις 
στρατηγικές και τις δεξιότητες, προκειµένου να εφαρµοστεί η 
υπάρχουσα νοµοθεσία και να εξασφαλιστεί  µια επαρκής 
µεθοδολογία προς εφαρµογή 

• να αξιολογούν τακτικά τα τοπικά καινοτόµα προγράµµατα και 
να διαδίδουν τα αποτελέσµατά τους προκειµένου να 
µεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες διευκόλυνσης 

• να δηµιουργήσουν ένα τοπικό δίκτυο, στο οποίο όλοι οι 
συνεργάτες (κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες απασχόλησης και οικογένειες) να 
αντιπροσωπεύονται, προκειµένου να συζητείται, να 
προγραµµατίζεται και να εφαρµόζεται η εθνική πολιτική   

• να βρίσκουν τρόπους ώστε οι ανάγκες τους να γίνονται 
γνωστές στη διοίκηση προκειµένου να εφαρµόζονται τα νέα 
µέτρα. 

 
Η µετάβαση χρειάζεται να διασφαλίζει τη συµµετοχή των νέων 
ανθρώπων και το σεβασµό για τις προσωπικές επιλογές τους  
Σε πολιτικό επίπεδο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει:  

• να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους (χρόνο και 
προϋπολογισµό) στα σχολεία για να εφαρµόζουν 
προγράµµατα εργασίας µε το νέο άνθρωπο και την οικογένειά 
του  

• να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική χρήση των πόρων 
ώστε να διασφαλίζεται η παραπάνω συνεργασία. 

 
Σε πρακτικό επίπεδο, οι επαγγελµατίες θα πρέπει: 

• να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για τους νέους 
ανθρώπους και για τις οικογένειές τους προκειµένου να 
κατανοήσουν καλύτερα τις επιθυµίες και τις ανάγκες τους  
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• να συντάσσουν  ένα γραπτό σχέδιο µετάβασης, το νωρίτερο 
δυνατόν, ανοικτό στο νέο άνθρωπο, την οικογένεια και τους 
επαγγελµατίες που εµπλέκονται στα περαιτέρω στάδια µέσα 
και έξω από το σχολείο 

• να τροποποιούν και να προσαρµόζουν το σχέδιο µετάβασης 
οποιαδήποτε στιγµή απαιτείται, σε συνεργασία µε το νέο 
άνθρωπο   

• να ενθαρρύνουν το νέο άνθρωπο, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, για να ανακαλύψει τις δυνατότητες του και τις 
ικανότητες του  

• να παρέχουν στους νέους ανθρώπους και στις οικογένειές 
τους όσες πληροφορίες χρειαστούν ή να τους κατευθύνουν 
προς τις σχετικές υπηρεσίες  

•  να εξασφαλίζουν εξατοµικευµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης 
και εξατοµικευµένο σχέδιο µετάβασης προσβάσιµο στους 
νέους ανθρώπους, για παράδειγµα (µε περιορισµένη 
αναγνωστική ικανότητα). 

 
Η ανάπτυξη ενός εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος που εστιάζει στην πρόοδο των νέων ανθρώπων 
και σε κάθε αλλαγή που µπορεί να συµβεί στη σχολική 
κατάσταση θα πρέπει να αποτελεί τµήµα της διαδικασίας 
µετάβασης.   
Σε πολιτικό επίπεδο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει: 

• να παρέχουν στα σχολεία τους απαραίτητους πόρους ώστε να 
εξασφαλίζεται ο σχεδιασµός εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων. Ειδικά οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν 
ικανοποιητικό χρόνο και την απαραίτητη καθοδήγηση για τις 
βασικές εργασίες τους   

• να φροντίζουν να συµπεριλαµβάνεται στο εξατοµικευµένο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα ένα πρόγραµµα µετάβασης   

• να παρέχουν ποιοτικά πρότυπα σχετικά µε τα εξατοµικευµένα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα 

• να διασφαλίζουν την καταγραφή των προσόντων που 
αποκτώνται από τους µαθητές στα πιστοποιητικά που 
λαµβάνουν και την αποφυγή οποιασδήποτε µεροληπτικής 
αντιµετώπισης.  
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Σε πρακτικό επίπεδο, οι επαγγελµατίες θα πρέπει: 
• να διασφαλίσουν ότι ο νέος άνθρωπος βρίσκεται στο 

κέντρο της διαδικασίας κάθε εξατοµικευµένου 
εκπαιδευτικού προγράµµατος και εξατοµικευµένου σχεδίου 
µετάβασης  

• να φροντίζουν ώστε να αποκτούν όλες τις απαραίτητες 
γνώσεις προκειµένου να σχεδιάζουν ένα εξατοµικευµένο  
εκπαιδευτικό πρόγραµµα οµαδικά  

• να διασφαλίζουν την τακτική αξιολόγηση, σε γραπτή 
µορφή, του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος 
από το νέο άνθρωπο, την οικογένεια καθώς επίσης και 
από τους άλλους επαγγελµατίες που εµπλέκονται εντός και 
εκτός σχολείου 

• να δηµιουργούν εξαρχής έναν ατοµικό φάκελο ή ένα 
παρόµοιο µέσο, προκειµένου να κρατήσουν σε µια 
σταθερή µορφή το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα και  όλες τις αλλαγές που γίνονται 

• ο ατοµικός φάκελος θα πρέπει να περιλαµβάνει µια 
αξιολόγηση των στάσεων, της γνώσης, της εµπειρίας και 
των βασικών δεξιοτήτων του σπουδαστή (ακαδηµαϊκών, 
πρακτικών, καθηµερινής διαβίωσης, ελεύθερου χρόνου, 
αυτοδιάθεσης και επικοινωνίας). 

 
Η µετάβαση πρέπει να βασίζεται στη στενή συνεργασία και 
συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων 
Σε πολιτικό επίπεδο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει: 

• να διασφαλίζουν την ύπαρξη πρακτικών µέτρων για τη 
συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών, καθώς επίσης και για τη 
συνέχεια αυτής της συνεργασίας 

• να προσδιορίζουν σαφείς ευθύνες µέσω των οποίων να 
δεσµεύονται οι υπηρεσίες προκειµένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσµατικός συντονισµός   

• να διασφαλίζουν την αξιολόγηση του συντονισµού καθώς 
επίσης και της κατανοµής των ευθυνών, προκειµένου να 
πραγµατοποιούνται οποιεσδήποτε τροποποιήσεις απαιτούνται 

• να διασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλες 
τις υπηρεσίες και τη συµµετοχή τους στο συντονισµό του 
έργου 

• να παρακινούν τους εργοδότες και τα συνδικάτα µέσω 
συγκεκριµένων µέτρων ώστε να εµπλέκονται άµεσα  
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• να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και το συντονισµό όλων όσων 
συµµετέχουν σε εθνικό επίπεδο.  

 
Σε πρακτικό επίπεδο, οι επαγγελµατίες θα πρέπει: 

• να διαθέτουν ένα αποτελεσµατικό δίκτυο υποστήριξης στο 
οποίο να µπορούν άλλοι επαγγελµατίες να καταθέτουν τις 
απόψεις τους για υποστήριξη και πληροφόρηση  

• να έχουν επίσηµη αναγνώριση (από την άποψη του 
προϋπολογισµού ή τουλάχιστον από την άποψη του χρόνου) 
για τις στοιχειώδεις εργασίες συντονισµού που απαιτούνται 
από άλλες υπηρεσίες 

• να  φροντίζουν να έχουν περαιτέρω κατάρτιση ώστε να 
µπορούν να καθορίζουν τις δραστηριότητές τους µέσα στα 
πλαίσια µιας συντονισµένης προσπάθειας και να γνωρίζουν 
πώς να µοιράζονται οι ευθύνες. 

 
Η µετάβαση απαιτεί στενή συνεργασία µεταξύ του Σχολείου και 
της Αγοράς Εργασίας  
Σε πολιτικό επίπεδο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει: 

• να φροντίσουν ώστε όλοι οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν 
εµπειρίες από συνθήκες πραγµατικής εργασίας  

• να διασφαλίσουν για όλους τους νέους ανθρώπους την 
πρόσβαση σε κάποιο είδος πρακτικής άσκησης σεβόµενοι τις 
διαφορετικές ανάγκες που έχουν 

•  να σχεδιάσουν ευέλικτα µέτρα κατάρτισης, παραδείγµατος 
χάριν θεσπίζοντας προπαρασκευαστικές περιόδους πριν από 
την επαγγελµατική εκπαίδευση  

• να προάγουν θεσµοθετηµένα και άτυπα κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις, κοινωνική 
αναγνώριση, κτλ.) για να τους ενθαρρύνουν να παρέχουν  
θέσεις εργασίας –εκπαίδευσης στους νέους ανθρώπους   

• να υπογραµµίσουν και να καταδείξουν τα αµοιβαία οφέλη, 
πιθανά της αξιολόγησης καλών προγραµµάτων µετάβασης  

• να εντάξουν τους εργοδότες σε διάφορες µορφές 
πρωτοβουλιών, όπως στη συνεργασία µε τις υπηρεσίες 
απασχόλησης, µε τη βοήθεια εκστρατειών πληροφόρησης ή 
σε δίκτυα εργοδοτών και εµπορικών ενώσεων 

• να αναγνωρίζουν την ανάγκη για επίσηµη συνεργασία µεταξύ 
των υπηρεσιών εκπαίδευσης και απασχόλησης 
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• να παρέχουν πόρους στους δασκάλους για τη συνεχή 
επαγγελµατική τους ανάπτυξη. 

 
Σε πρακτικό επίπεδο, οι επαγγελµατίες θα πρέπει: 

• να είναι ανοικτοί και καλά ενηµερωµένοι για τις 
δυνατότητες της αγοράς 

• να διαθέτουν χρόνο για να επισκέπτονται τις επιχειρήσεις, 
να οργανώνουν τις συναντήσεις µε αυτές καθώς και µε 
άλλες υπηρεσίες από τον τοµέα της απασχόλησης, 
παρέχοντας τα µέσα για σεµινάρια εντός των 
επιχειρήσεων για τους δασκάλους προκειµένου και αυτοί 
να εξοικειωθούν µε την καθηµερινή πρακτική 

• να αποκτούν τέτοιες ικανότητες στο σχολείο ώστε να 
προωθούν επαφές και σχέσεις µε τις επιχειρήσεις 

•  να προσκαλούν επαγγελµατίες από τον τοµέα της 
απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς χώρους 
προκειµένου να συναντούν τους νέους ανθρώπους 
καθώς  και τους εκπαιδευτικούς 

• να διασφαλίζουν τη συνέχιση του προγράµµατος για τους 
νέους ανθρώπους µετά  την αναχώρηση τους από το 
σχολείο.  

 
Η µετάβαση στην απασχόληση είναι µέρος µιας µακράς και 
σύνθετης διαδικασίας  
Σε πολιτικό επίπεδο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει: 

• να θεσµοθετήσουν όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να 
διασφαλιστεί µια επιτυχής διαδικασία µετάβασης, 
προσδιορίζοντας και επιλύνοντας τα εµπόδια ή τις δυσκολίες 
αυτής της διαδικασίας 

• να αποφεύγουν τις άκαµπτες εκπαιδευτικές διαδικασίες (π.χ. 
σχετικά µε την αξιολόγηση)  

• να διευκολύνουν τη συνεργασία µέσα στις υπηρεσίες αλλά και 
µεταξύ αυτών και να αναγνωρίζουν το χρόνο που αφιερώνεται 
από τους επαγγελµατίες στη συνεργασία και σε σχετικές 
εργασίες συντονισµού  

• να διασφαλίζουν την ανάπτυξη των σχεδίων µετάβασης 
αρκετά νωρίς στη σχολική σταδιοδροµία ενός µαθητή και όχι 
µόνο στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

• να αναγνωρίζουν την ανάγκη ενός συγκεκριµένου 
επαγγελµατία να ενεργεί ως συνήγορος ή πρόσωπο 
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αναφοράς για την υποστήριξη του νέου ανθρώπου κατά τη 
διαδικασία µετάβασης.  

 
Σε πρακτικό επίπεδο, οι επαγγελµατίες θα πρέπει: 

• να χρησιµοποιήσουν τα κατάλληλα µέσα προκειµένου να 
διευκολύνουν τη διαδικασία (π.χ. επαρκής καθοδήγηση, 
ευέλικτη υποστήριξη, καλός συντονισµός κτλ.). Ο χρόνος που 
θα διατίθεται σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να καθοριστεί 
επίσηµα και να αναγνωριστεί. 
 

Οι επαγγελµατίες, οι πολιτικοί και οι αντιπρόσωποι των εργοδοτών 
και των συνδικάτων που συµµετείχαν σε αυτό το πρόγραµµα 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή των προτεινόµενων 
συστάσεων θα βελτίωνε αναµφισβήτητα τη διαδικασία της µετάβασης 
και θα ελαχιστοποιούσε τα προβλήµατα που οι νέοι άνθρωποι 
αντιµετωπίζουν κατά την περίοδο που αφήνουν το σχολείο και 
έρχονται αντιµέτωποι µε τα ζητήµατα που αφορούν την εξασφάλιση 
εργασίας. 
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ΜΕΡΟΣ 2: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Τµήµα 1. Εξατοµικευµένο Σχέδιο Μετάβασης (ΕΣΜ) – Λογική 
Το τµήµα αυτό του κειµένου αποτελεί µία συνέχεια της 
προηγούµενης ανάλυσης που συνοψίσαµε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο. Από τους εµπειρογνώµονες που συµµετείχαν στο 
πρόγραµµα δεν περιµέναµε να παράσχουν πληροφορίες για τις 
χώρες τους, αλλά να επικεντρωθούν στην ανάγκη και στα οφέλη από 
την ανάπτυξη του ΕΣΜ. Όλες οι ανάγκες, επιθυµίες και προσδοκίες 
των συµµετεχόντων έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη και 
συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα και στις προτάσεις που 
αναφέρονται στο κείµενο. Ζητήθηκε από τους νέους ανθρώπους και 
τους επαγγελµατίες να παρουσιάσουν τις σκέψεις και τις απόψεις 
τους για τη σηµασία αυτού του εργαλείου µε σχέδια. Μερικά από 
αυτά τα σχέδια χρησιµοποιήθηκαν σε αυτό το κείµενο, αλλά τα 
περισσότερα συµπεριλαµβάνονται στο συνοδευτικό διαδραστικό CD. 
 
1.1. Οι Απόψεις των Νέων Ανθρώπων, των Οικογενειών και των 
Εργοδοτών  
 
Οι Νέοι Άνθρωποι. Το Νοέµβριο 2003, διοργανώθηκε µία Ακρόαση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, µε τη συµµετοχή 80 
περίπου νέων ανθρώπων µε διαφορετικά είδη ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών από 22 χώρες, µε ηλικίες που κυµαίνονταν  από 14 έως 
πάνω από 20 ετών. Εξέφρασαν – ανοιχτά, αλλά σταθερά – τους 
φόβους τους, τις επιθυµίες τους και τις ελπίδες τους σχετικά µε την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Εξέφρασαν µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τι έχει επιτευχθεί και τι χρειάζεται ακόµα να 
γίνει. Αυτά είναι µερικά από τα σχόλιά τους, χρησιµοποιώντας τα 
δικά τους λόγια:  
 
‘Ο καθένας θέλει να έχει ένα καλό επάγγελµα και επιθυµεί να βρει 
εργασία που τον ικανοποιεί πολύ.’ 
 
‘Θέλουµε να έχουµε ένα επάγγελµα, µία εργασία, να δηµιουργήσουµε 
οικογένεια ,να αποκτήσουµε σπίτι, να είµαστε ενεργοί πολίτες της 
κοινωνίας και να είµαστε ευτυχισµένοι όπως όλοι οι άλλοι.’ 
 
‘Πρέπει να έχουµε τη δυνατότητα να επιλέγουµε την εκπαίδευσή µας 
µε βάση τα δικά µας ενδιαφέροντα και κίνητρα, ακριβώς όπως οι 
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άλλοι. Θέλουµε να συµµετέχουµε στην κοινωνία όπως οι άλλοι και να 
µην γίνονται διακρίσεις [εις βάρος µας] από τους εργοδότες εξαιτίας 
της αναπηρίας.’ 
 
‘Μερικοί από εµάς ονειρευόµαστε να αποκτήσουµε µια εργασία σε 
ιδιωτική επιχείρηση[ιδιωτικό τοµέα]. Αλλά για πολλούς από µας το 
στόχο αυτό φαίνεται ότι δεν θα τον κατακτήσουµε ποτέ εξαιτίας της 
αναπηρίας µας και των συνθηκών στην κοινωνία. Συχνά, µία 
απασχόληση είναι µόνο εφικτή σε προστατευµένο χώρο 
(προστατευµένο εργαστήριο). Επιπροσθέτως, τα πιστοποιητικά από 
ειδικά ιδρύµατα δεν τα δέχονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (ιδιωτικός 
τοµέας).’ 
 
‘Στην ειδική κατάρτιση που παρακολουθούµε, παρατηρούµε ότι το 
επίπεδο είναι πολύ χαµηλό για να µας προετοιµάσει για περαιτέρω 
εκπαίδευση. Λυπούµαστε για την έλλειψη επιλογής για τµήµατα που 
θέλουµε να παρακολουθήσουµε.’ 
 
‘Έχουµε την εντύπωση ότι η αγορά εργασίας δεν έχει ανοίξει ακόµα 
για άτοµα µε αναπηρία, ας ελπίσουµε ότι αυτό θα αλλάξει στο 
µέλλον.’  
 
‘Ένα πολύ σηµαντικό θέµα για τα άτοµα µε αναπηρία σε όλο τον 
κόσµο είναι να είναι και να ζουν όπως οι περισσότεροι 
«φυσιολογικοί» άνθρωποι ζουν. Για να είναι αυτό εφικτό, πρέπει να 
εργαστούµε µε τις στάσεις των ανθρώπων και ίσως να κάνουµε κάτι 
έτσι ώστε οι άνθρωποι που δεν είναι ανάπηροι να έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν καλλίτερα τους ανάπηρους.’ 
 
Οι γονείς. Τον Σεπτέµβριο του 2004, στο πλαίσιο του ΕΣΜ 
προγράµµατος που υλοποίησε ο Φορέας, διοργανώθηκε µία τελική 
συνάντηση εργασίας µε την συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων που 
συµµετείχαν στην ανάλυση µαζί µε άλλους επαγγελµατίες, 
οικογένειες και εργοδότες. Παρακάτω παρουσιάζουµε τις απόψεις 
που εκφράστηκαν από µία µητέρα: 
 
‘Κατά την άποψή µου, στα σχολεία, πρέπει να δοθεί προσοχή όχι 
µόνο στη διδασκαλία ακαδηµαϊκών θεµάτων, αλλά κοινωνικών 
δεξιοτήτων και, βεβαίως, επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 
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Κατά την διάρκεια της σχολικής ζωής, το προσωπικό του σχολείου, 
µαζί µε την οικογένεια, πρέπει να τους εξηγήσουν ότι στο µέλλον θα 
χρειαστεί να εργαστούν σε διάφορες εργασίες, να ολοκληρώνουν 
καθήκοντα και να έχουν ευθύνες που (θα πρέπει) να ανταποκρίνονται 
στις ικανότητές τους.   
 
Οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες πρέπει να ενδυναµώνουν την 
αυτοεκτίµηση των σπουδαστών για να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 
τους µέσω της πρόσληψης του σε εργασία και της εργασίας 
τους(απόκτησης εργασίας) αντί για την «φιλανθρωπία». 
  
Πιστεύω ότι το ΕΣΜ χρειάζεται πάρα πολύ και πρέπει να σχεδιάζεται 
δύο µε τρία χρόνια πριν την αποφοίτηση του σπουδαστή από το 
ειδικό σχολείο ή οποιαδήποτε άλλο σχολείο. 
 
Είµαι ευχαριστηµένη που εντέλει έχει δοθεί σηµασία στην ανάγκη 
προετοιµασίας ενός τέτοιου εργαλείου για τους ειδικούς. Εντούτοις, 
εάν θέλουµε αυτό το εργαλείο να χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να 
ενσωµατωθεί ως µία ειδική απαίτηση στα κείµενα πολιτικής σε όλες 
τις εµπλεκόµενες χώρες. Αλλιώς, αµφιβάλλω εάν το ΕΣΜ θα 
χρησιµοποιηθεί ευρέως.  
 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί  των σχολείων γενικής εκπαίδευσης που 
χειρίζονται σπουδαστές µε ΕΕΑ (σε συνεργασία µε τις οικογένειες, 
βεβαίως) πρέπει να προωθούν την κατανόηση των σπουδαστών για 
τις πραγµατικές τους ικανότητες και µελλοντικές δυνατότητες. Κατά 
την άποψή µου, η οµάδα που θα είναι υπεύθυνη για την διαµόρφωση 
του ΕΣΜ θα πρέπει να εµπλέξει όχι µόνο τους ειδικούς (τον 
εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, το εκπαιδευτικό, τον ψυχολόγο), αλλά 
επίσης εκπροσώπους από τον τοµέα υγείας, τον κοινωνικό τοµέα, την 
εκπαίδευση, την απασχόληση κλπ.’  
 
Οι Εργοδότες. Η άποψη των εργοδοτών εκφράστηκε από έναν 
επιχειρηµατία µε µακρά παράδοση στην πρόσληψη ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες. Ανέφερε µερικά σηµαντικά θέµατα:   
 

(α) Το κράτος πρέπει να υποστηρίζει τις εταιρείες για να τις 
ενθαρρύνει να προσλαµβάνουν νέα άτοµα µε αναπηρία µέσω 
τυπικών και άτυπων κινήτρων, όπως: οικονοµική υποστήριξη, 
µείωση φόρου, επιβράβευση, προσδιορισµό της εταιρείας, 
κλπ. 
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(β) Τα νέα άτοµα χρειάζεται να είναι καλά προετοιµασµένα όχι 
µόνο σε επαγγελµατικό επίπεδο. Οι κοινωνικές δεξιότητες 
είναι περισσότερο σηµαντικές για τις εταιρείες από ότι οι 
ακαδηµαϊκές. Οι εταιρείες είναι στην καλύτερη θέση για να 
τους εκπαιδεύουν επαγγελµατικά ‘σε πραγµατικές συνθήκες 
εργασίας’. Ένα σηµαντικό βήµα για όλα τα νέα άτοµα θα ήταν 
να κάνουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή εµπειρία σε 
πραγµατικές εταιρείες, όχι σε τεχνητά περιβάλλοντα.  

(γ) Μερικές φορές, απαιτείται ένας ειδικός για την ανεύρεση 
εργασίας, ή ένα διαφορετικό είδος ατόµου στήριξης, ανάλογα 
µε τις ανάγκες και δεξιότητες του ατόµου, για να βοηθήσει την 
ένταξή του στο χώρο εργασίας. Είναι επίσης σηµαντικό να 
αποφεύγουµε την υπέρ-προστασία, όπως συµβαίνει συνήθως 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

(δ) Οι δεξιότητες των νέων ατόµων σχετίζονται αντίστροφα µε την 
απαιτούµενη υποστήριξη που χρειάζεται να παράσχουν οι 
εργοδότες, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. Οι εταιρείες 
µπορεί να προτιµούν να ξεκινήσουν µε νέα άτοµα που 
χρειάζονται περιορισµένη υποστήριξη. Με τον καιρό, η 
απόκτηση θετικής εµπειρίας και η επιτυχία καλών 
αποτελεσµάτων θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να προσλάβουν 
νέα άτοµα που χρειάζονται διαφορετικά είδη στήριξης, 
διευκολύνοντας εποµένως µία µετακίνηση προς τα άνω στο 
αριστερό µέρος του τριγώνου: 

 
Εικόνα 1. Βαθµός υποστήριξης που παρέχεται από τους 
εργοδότες σύµφωνα µε το βαθµό δεξιοτήτων των νέων 
ανθρώπων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α) Είναι σηµαντικό να ψάχνουµε για εταιρείες που χρειάζονται 
εργαζόµενους και, ίσως κάποια µορφή οικονοµικής ενίσχυσης. 
Το να εξαναγκάζουµε τις επιχειρήσεις να προσλάβουν άτοµα 

Οι ∆εξιότητες των Νέων 
Ανθρώπων 

Υποστήριξη που 
παρέχεται από τις 

εταιρείες
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µε αναπηρία µπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Οι µικρές 
και οι µεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται ότι είναι καλλίτερες και 
περισσότερο ανοικτές στην πρόσληψη ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες από ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις.  

 
Αυτά αποτελούν µερικά παραδείγµατα από απόψεις, επιθυµίες και 
συµβουλές που παρείχαν νέοι άνθρωποι, οι οικογένειές τους και οι 
εργοδότες. Όλες οι απόψεις αυτές πρέπει να εξετασθούν και θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να αποτελέσουν τη βάση για τα 
ΕΣΜ. 
 
1.2. Ορισµός του ΕΣΜ  
 
∆εν χρησιµοποιούν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες τον ορισµό του ΕΣΜ 
– υπάρχει ένα µεγάλο και ποικίλο φάσµα όρων. Το ΕΣΜ 
χρησιµοποιείται σε µερικές χώρες, ενώ σε άλλες χρησιµοποιείται ο 
όρος Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ή Εξατοµικευµένο 
Σχέδιο Ένταξης, Εκπαιδευτικό Σχέδιο, Εξατοµικευµένο Σχέδιο 
Παρέµβασης, Ατοµικό Σχέδιο Σταδιοδροµίας, κλπ. Η διαφορετική 
ορολογία επισηµαίνει µικρές διαφορές στις έννοιες. Παρ’ όλες αυτές 
τις διαφορές, προκύπτει µία σαφής συµφωνία στις χώρες όσον 
αφορά την ανάγκη και το όφελος δηµιουργίας αυτού του εργαλείου 
εργασίας, µε την µορφή ενός ατοµικού φακέλου, στο οποίο 
καταγράφονται οι επιθυµίες και η πρόοδος της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης των νέων ανθρώπων.  
 
Το εξατοµικευµένο Σχέδιο Μετάβασης είναι ένα όργανο, ένα 
εργαλείο, σε µορφή κειµένου στο οποίο καταγράφεται το παρελθόν, 
το παρόν και το επιθυµητό µέλλον  του νέου ανθρώπου. Θα πρέπει 
να περιλαµβάνει πληροφόρηση που αφορά την προσωπική ζωή του 
νέου ανθρώπου: τις οικογενειακές συνθήκες, το ιατρικό ιστορικό, τον 
ελεύθερο χρόνο, τις αξίες και το πολιτιστικό υπόβαθρο, καθώς 
επίσης και πληροφόρηση για την εκπαίδευσή του και την κατάρτιση. 
Θα συνεισφέρει στην επιτυχία των ακολούθων αποτελεσµάτων:  

• Να αυξήσει τις ευκαιρίες του νέου ανθρώπου να αποκτήσει µία 
σταθερή εργασία 

• Να ταιριάξει τα ενδιαφέροντα, τις επιθυµίες, τα κίνητρα, τις 
δυνατότητες, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις ικανότητες του 
νέου ανθρώπου µε τις απαιτήσεις του επαγγέλµατος, της 
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εργασίας, του εργασιακού περιβάλλοντος και των 
επιχειρήσεων 

• Να αυξήσει την αυτονοµία, την θετική διάθεση, την αυτό-
αντίληψη και την εµπιστοσύνη στον εαυτό του 

• Να δηµιουργήσει µία κατάσταση ‘νίκης- επιτυχίας’ για το νέο 
άνθρωπο και τους εργοδότες. 

 
Το σχέδιο µετάβασης σχετίζεται στενά µε το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα και θα πρέπει να προετοιµάζεται όσο το δυνατόν 
νωρίτερα πριν το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοχεύει να 
µειώσει την απόσταση µεταξύ του σχολείου και της απασχόλησης. 
Το ΕΣΜ παρέχει το πλαίσιο που στοχεύει να διασφαλίσει µία 
βελτιωµένη είσοδο στην απασχόληση. Αντανακλά µία δυναµική 
διαδικασία, που περιλαµβάνει: 

• Τα χαρακτηριστικά του νέου ανθρώπου (δεξιότητες, 
ικανότητες, δυνατότητες και προσδοκίες) 

• Τις απαιτήσεις από τον τοµέα απασχόλησης και 
• Μόνιµη αναθεώρηση του σχεδίου δράσης. 
 

1.3. Εξατοµικευµένο Σχέδιο Μετάβασης έναντι 
Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

 
Χρειάζεται να γίνει µία διαφοροποίηση µεταξύ του εξατοµικευµένου 
εκπαιδευτικού προγράµµατος (ΕΕΠ) και του εξατοµικευµένου 
σχεδίου µετάβασης (ΕΣΜ) ή του ισοδύναµου. Χρειάζεται να 
αναφερθεί ότι, όπως µε την περίπτωση του ΕΣΜ, οι χώρες 
χρησιµοποιούν διαφορετικούς όρους για να ορίσουν την ανάπτυξη 
ενός εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού εγγράφου που ευρέως 
αντιστοιχεί στον ακόλουθο ορισµό: «το ΕΕΠ σχεδιάζεται στο 
αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ένα παιδί µε µαθησιακές 
δυσκολίες ή αναπηρία ακολουθεί και είναι σχεδιασµένο να 
διαµορφώσει τις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για να 
αντιµετωπίσουν τις προσδιορισµένες ανάγκες κάθε παιδιού … Το 
ΕΕΠ θα πρέπει να καταγράφει µόνο ότι είναι επιπρόσθετο ή 
διαφορετικό από το διαφοροποιηµένο σχέδιο αναλυτικού 
εκπαιδευτικού προγράµµατος, που αποτελεί τµήµα των παροχών για 
όλα τα παιδιά’ (ΗΒ Τµήµα Εκπαίδευσης και Απασχόλησης, 1995). 
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Το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µπορεί να 
συνοψιστεί ως: 
- Ένα ευρύτερο έγγραφο, που καλύπτει όλες τις πτυχές σχετικά µε 
την εκπαίδευση του µαθητή/σπουδαστή (στρατηγικές, παροχές, 
αποτελέσµατα), µε ειδική εστίαση στην εκπαίδευση. Προσωπικές και 
κοινωνικές πτυχές δεν φαίνεται να διαδραµατίζουν πάντα κάποιον 
σηµαντικό ρόλο, αλλά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
- Ο εκπαιδευτικός είναι ο κύριος επαγγελµατίας που είναι υπεύθυνος 
για την δηµιουργία του ΕΕΠ, σε στενή συνεργασία µε τον µαθητή, 
την οικογένειά του και όλους τους εµπλεκόµενους επαγγελµατίες. 
 
Το Εξατοµικευµένο σχέδιο µετάβασης είναι ένα διαφορετικό 
εργαλείο που µπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως: 
- Το ΕΣΜ σχετίζεται άµεσα µε το ΕΕΠ 
- πρέπει να προετοιµαστεί δύο µε τρία χρόνια πριν το τέλος της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
- Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος ‘ατοµικού φακέλου’  της 
κατάστασης ενός νέου ανθρώπου, των κινήτρων, των επιθυµιών του 
και των ικανοτήτων του 
- Πρέπει να περιλαµβάνεται σε ένα φάκελο (όπως το ΕΕΠ), µε 
καταρχάς τον µαθητή και αργότερα το σπουδαστή, να είναι ο 
ιδιοκτήτης  ενός τέτοιου ατοµικού εγγράφου, και να διασφαλίζονται οι 
εµπιστευτικές πληροφορίες που περιέχει 
- Επικεντρώνεται σε θέµατα µετάβασης που σχετίζονται µε την 
απασχόληση και την ενήλικη ζωή. Πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις 
περιβαλλοντικές εργασιακές συνθήκες. Πρέπει να παρέχει µία σαφή 
ανάλυση των δυνατοτήτων του νέου ατόµου και ενός συνακόλουθου 
σχεδίου σταδιοδροµίας, προετοιµάζοντάς τον για µία   πραγµατική 
κατάσταση εργασίας 
- Οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη και δεύτερη βαθµίδα της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µαζί µε το νέο άτοµο, την οικογένεια 
και εξωτερικούς επαγγελµατίες (όχι απαραίτητα να σχετίζονται µε το 
σχολείο), εµπλέκονται στον σχεδιασµό 
- Πρέπει να περιλαµβάνει εργαλεία και µεθόδους για να διασφαλίζει 
την ατοµική διαδικασία µετάβασης και να διευκολύνει την 
ενδυνάµωση του νέου ατόµου 
- Πρέπει να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
διαφορά στο φύλο, στην κουλτούρα ή στη γεωγραφική τοποθεσία 
- Πρέπει να διασφαλίζει διαδικασία συνέχειας, µέσω ενός 
επαγγελµατία που έχει ορισθεί για αυτόν τον σκοπό. 
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Και τα δύο εργαλεία παρουσιάζουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά: 
- Και τα δύο τοποθετούν τον µαθητή/σπουδαστή στο επίκεντρο της 
διαδικασίας 
- Θα µπορούσαν να απευθυνθούν σε όλους τους µαθητές/ 
σπουδαστές, ή µόνο σε εκείνους µε ειδικές ανάγκες 
- Πρέπει να αναθεωρούνται συνέχεια σύµφωνα µε τα επιτεύγµατα 
και την πρόοδο του νέου ατόµου 
- Πρέπει να χρησιµοποιούν ορολογία που είναι σαφής και 
προσβάσιµη σε όλους τους εµπλεκόµενους εταίρους, µε ιδιαίτερη 
προσοχή τους γονείς και τα ίδια τα νέα άτοµα 
- Και τα δύο έγγραφα, το ΕΕΠ και το ΕΣΜ θα πρέπει να είναι εκτενή 
(ολοκληρωµένα) µε την έννοια ότι θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
όλους τους τοµείς που θα  συζητηθούν και θα γίνει εργασία µε τους 
µαθητές/σπουδαστές, τους γονείς και τους επαγγελµατίες. 
Η χρήση των δύο όρων µπορεί να θεωρηθεί ως τεχνητή, καθότι η 
πρόοδος του  µαθητή και του σπουδαστή είναι δυναµική και συνεχής 
και δεν µπορεί χωριστεί σε τµήµατα. Εντούτοις, ακόµα και αν οι 
χώρες δεν χρησιµοποιούν τον ακριβή όρο ‘ΕΧΜ’ σε κάποια στιγµή 
του εκπαιδευτικού αναλυτικού προγράµµατος, οι επαγγελµατίες 
πρέπει να εντάξουν στο εκπαιδευτικό σχέδιο, στόχους που 
σχετίζονται µε την µετάβαση και επικεντρώνονται στη µετά –
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και αυτόνοµη διαβίωση. 
 
Πρέπει να αναφερθεί ότι ο σκοπός ενός ΕΣΜ, όπως και ενός ΕΕΠ, 
δεν είναι η δηµιουργία διπλών εγγράφων, ή η αύξηση του αριθµού 
των διοικητικών καθηκόντων για τους επαγγελµατίες. Αντίθετα, και τα 
δύο έγγραφα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να καταγράψουν 
και να κρατήσουν: 

• Σκέψεις για την κατάσταση του µαθητή 
• Συµφωνίες σχετικά µε τους στόχους που πρέπει να 

Επιτευχθούν 
• Σταθερές εκπαιδευτικές/επαγγελµατικές  
• Μία ανασκόπηση της προόδου του µαθητή/σπουδαστή σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή, ακόµα και όταν λαµβάνουν 
χώρα αλλαγές είτε εκπαιδευτικές (π.χ. µετακίνηση σε άλλο 
σχολείο) ή γεωγραφικές (π.χ. µετακίνηση της οικογένειας 
σε άλλη περιοχή). 

 
Το παρακάτω σχεδιάγραµµα, που βασίζεται στις συζητήσεις των 
εµπειρογνωµόνων του προγράµµατος ΕΣΜ, παρουσιάζει τη σχέση 
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µεταξύ των δύο αυτών εργαλείων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 
ΕΣΜ περιγράφονται και παρουσιάζονται µε περισσότερες 
λεπτοµέρειες στα επόµενα κεφάλαια του κειµένου. 
 
Το σχεδιάγραµµα και ειδικότερα το ελικοειδές, επισηµαίνει το γεγονός 
ότι η µετάβαση είναι µία δυναµική διαδικασία που αναπτύσσεται µε 
τον χρόνο και τα νέα άτοµα θα υποστηριχθούν από τον σχεδιασµό 
και των δύο εγγράφων, το ΕΕΠ και το ΕΣΜ. 
 
Εικόνα 2. Σχέση µεταξύ ΕΕΠ και ΕΣΜ  

 
Σχέδιο από:  

Κ. Laurent Grassi, 
Τµήµα Εκπαίδευσης, 

Κέντρο για Ανάπηρους, 
Γαλλία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τµήµα 2. Πρακτική Καθοδήγηση   
 
2.1. Βασικές Κατευθυντήριες Αρχές  
 
Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός µετάβασης ακολουθεί τις αρχές που 
συµφωνούν µε τους στόχους της µετάβασης, σεβόµενος τις διαφορές 

ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι ανάγκες της 
αγοράς και του 
κοινωνικού

Πληροφόρηση, 
καθοδήγηση, 
συµβουλευτική 
και υποστήριξη 
θα µειωθούν 
σταδιακά

Συµµετοχή/εµπλ
οκή των:

Μαθητών/σπουδ
αστών

Οικογενειών

Εκπαιδευτικών

ΕΣΜ   

 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ/
ΕΝΗΛΙΚΗ 

ΖΩΗ

ΕΕΠ
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που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά και τις αξίες των οικογενειών. 
Η µετάβαση είναι µία διαδικασία που χρειάζεται περισσότερο ή 
λιγότερο χρόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες του 
ατόµου. Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της διαδικασίας 
σχεδιασµού του ΕΣΜ είναι:    

• Το άτοµο µε ειδικές ανάγκες πρέπει να συµµετέχει ενεργά στο 
σχεδιασµό του ΕΣΜ του  

• Πρέπει να εµπλέκονται οι οικογένειες 
• Ο σχεδιασµός θα πρέπει να περιλαµβάνει συνεργασία µεταξύ 

των φορέων 
• Ο σχεδιασµός θα πρέπει να είναι ευέλικτος, και να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές αξιών και εµπειριών. 
 
Τα νέα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν όλες τις 
απαραίτητες ευκαιρίες και την υποστήριξη για να παίξουν σηµαντικό 
ρόλο στο σχεδιασµό του δικούς τους ΕΣΜ, καθότι αφορά την δική 
τους ζωή.  
 
Το ΕΣΜ πρέπει να εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται η καλλίτερη 
διαδικασία ώστε τα νέα άτοµα να λαµβάνουν τη συµβουλευτική και 
την υποστήριξη που απαιτούν πριν, κατά την διάρκεια και µετά την 
περίοδο µετάβασης. Οι οικογένειες πρέπει επίσης να συµµετέχουν 
ενεργά καθότι θα γίνουν οι συνήγοροι και οι εταίροι υποστήριξης. Για 
να γίνει αυτό, η οικογενειακή κατάσταση (πολιτιστικές αξίες καθώς 
επίσης και πόροι) πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τους 
επαγγελµατίες.  
 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει έναν αριθµό δράσεων που πρέπει 
να ενσωµατωθούν στη διαδικασία του ΕΣΜ και να ολοκληρωθούν 
από τους εµπλεκόµενους εταίρους. Οι δράσεις αυτές µπορούν να 
χωριστούν σε τρεις φάσεις:   
 
Φάση 1: Ενηµέρωση, Παρατήρηση και Προσανατολισµός  
Μία προπαρασκευαστική φάση, που λαµβάνει χώρα ενώ 
προετοιµάζεται το ΕΣΜ. Ο στόχος είναι να βοηθήσει το νέο άτοµο να 
κάνει ατοµική επιλογή για την εργασία και  να βρει την κατάλληλη 
θέση κατάρτισης 
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Φάση 2: Κατάρτιση και Προσόντα  
Η φάση αυτή επικεντρώνεται στις δράσεις που πρέπει να γίνουν κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης. Ο στόχος είναι για το νέο 
άτοµο να αποκτήσει προσόντα, ικανότητες και την αντίστοιχη 
πιστοποίηση 
 
Φάση 3: Ενδυνάµωση, Απασχόληση και Συνέχεια  
Η φάση αυτή επικεντρώνεται στα απαιτούµενα αποτελέσµατα. Ο 
στόχος είναι για το νέο άτοµο να επιτύχει στην ανεύρεση και 
διατήρηση µιας εργασίας, να ωφεληθεί από την αυξανόµενη 
ποιότητα ζωής και να διασφαλίσει και διατηρήσει επαγγελµατική 
ένταξη.  
 
Πίνακας 1. Οι ρόλοι και τα καθήκοντα που πρέπει να 
εκπληρωθούν από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στις διάφορες 
φάσεις της ανάπτυξης του ΕΣΜ  
 

 
 

1. Πληροφόρηση, 
Παρατήρηση και  
Προσανατολισµός  

2. Κατάρτιση και 
Προσόντα 

 

3. Ενδυνάµωση, 
Απασχόληση και 
Συνέχεια  

Το
 Ν
έο

 ά
το

µο
  

 
Λαµβάνει 
πληροφόρηση 
 
Προσδιορίζει 
δυνατότητες, 
αδυναµίες και εκφράζει 
επιθυµίες 
 
Αποκτά εργασιακή 
εµπειρία για να κάνει 
την τελική επιλογή 
 
Συµµετέχει στην 
προετοιµασία και στην 
υπογραφή του 
συµβολαίου 

 
Συµµετέχει στη 
διαδικασία µάθησης 
και κατάρτισης µε 
ολοκληρωµένο τρόπο, 
και µε ευέλικτη 
διάρκεια 
 
Αξιολογεί την πρόοδό 
του στο σχολείο και 
στην θέση εργασίας 
και παρέχει 
πληροφορίες 

 
∆ιασφαλίζει 
συµβόλαιο εργασίας 
και µισθό 
 
Επιτυγχάνει κατά την 
διάρκεια 
προσαρµογής στην 
εργασία 
 
Αισθάνεται 
αποδεκτός και ότι 
ανήκει/αποτελεί 
µέρος µιας οµάδας 
συναδέλφων στην 
εργασία 
 
Επιτυγχάνει µε την 
ενσωµάτωση 
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1. Πληροφόρηση, 
Παρατήρηση και  
Προσανατολισµός  

2. Κατάρτιση και 
Προσόντα 

 

3. Ενδυνάµωση, 
Απασχόληση και 
Συνέχεια  

Η
 Ο
ικ
ογ
έν
ει
α 

  
Εµπλέκεται πλήρως 
 
Εκφράζει προσδοκίες 

 
Εµπλέκεται ενεργά και 
συνεισφέρει σε ένα 
υποστηριζόµενο 
περιβάλλον 

 
Υποστηρίζει την 
κόρη/γιο της, 
σεβόµενη την 
αυτονοµία του/της  
 
 

Ο
ι Ε

π
αγ

γε
λµ
ατ
ίε
ς 
το
υ 
Σχ

ολ
εί
ου

 3  

Συντονίζουν την 
διαδικασία 
 
Γνωρίζουν και 
αξιολογούν τις 
δυνατότητες του 
νέου ατόµου 
 
Παρακινούν, 
βοηθούν, 
καθοδηγούν και 
προετοιµάζουν την 
οικογένεια και το νέο 
άτοµο 
 
Προετοιµάζουν ένα 
σχέδιο κατάρτισης 
 
Ορίζουν ένα άτοµο 
επαφής  
 
Συµµετέχουν στην 
προετοιµασία και 
στην υπογραφή του 
συµβολαίου 

Συντονίζουν την 
διαδικασία 
 
∆ηµιουργούν ένα 
Υποστηρικτικό 
πρόγραµµα 
κατάρτισης και 
αναλαµβάνουν όλες 
τις αναγκαίες 
δράσεις σχετικά µε 
την αγορά εργασίας, 
όπως δηµιουργία 
επαφών/σχέσεων 
µε την αγορά 
εργασίας 
 
Ορίζουν ( και 
αντικαθιστούν εάν 
είναι αναγκαίο) το 
άτοµο επαφής 
 
Αξιολογούν αυτή 
την φάση 

Συντονίζουν την 
διαδικασία 
 
∆ιασφαλίζουν 
ένταξη στην θέση 
εργασίας και 
µόνιµη θετική 
διάθεση από τον 
εργοδότη 
 
∆ιασφαλίζουν 
καθοδήγηση 
σταδιοδροµίας 
(απασχόληση, 
κοινωνικές 
υπηρεσίες, κλπ) 
 
Ορίζουν ( και 
αντικαθιστούν εάν 
είναι αναγκαίο) το 
άτοµο επαφής 
 

Ο
ι Ε

π
αγ

γε
λµ

ατ
ίε
ς 

τω
ν 
Κ
οι
νο

τι
κώ

ν 
υπ

ηρ
εσ
ιώ
ν4  

 
Ενηµερώνουν τους 
άλλους για τις 
απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας 
(δυνατότητες 
εργασίας) 

 
Βοηθούν το νέο 
άτοµο και το 
σχολείο στην 
ανεύρεση ευκαιριών 
κατάρτισης 

 
Βρίσκουν εργασίες 
(π.χ.  ρόλος 
µεσολαβητή) 
 

                                            
3 ∆άσκαλοι, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, σύµβουλοι εκπαίδευσης και απασχόλησης, 
εκπαιδευτικοί, διοικητικοί. 

4 Οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι γιατροί και οι επαγγελµατίες από τον κοινωνικό-ιατρικό χώρο, 
εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας και ειδικοί από διάφορους φορείς. Οι κοινωνικές 
υπηρεσίες παίζουν σηµαντικό ρόλο και θα πρέπει να εµπλέκονται πλήρως. 
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1. Πληροφόρηση, 
Παρατήρηση και  
Προσανατολισµός  

2. Κατάρτιση και 
Προσόντα 

 

3. Ενδυνάµωση, 
Απασχόληση και 
Συνέχεια  

Ερ
γο
δό

τε
ς 

5  

 
Λαµβάνουν και 
παρέχουν 
πληροφόρηση 
 
 
Επιτρέπουν και 
υποστηρίζουν 
περιόδους πρακτικής 
µικρής διάρκειας 
 
 
Συµµετέχουν στην 
προετοιµασία και στην 
υπογραφή του 
συµβολαίου 
 

 
Προσφέρουν ευκαιρίες 
κατάρτισης 
 
 
Συµµετέχουν στην 
επικύρωση των 
ικανοτήτων 

 
Προσφέρουν εργασία 
 
 
Συνεργάζονται σε 
περαιτέρω συνέχεια 
 

 
2.2. Χαρακτηριστικά του Εξατοµικευµένου Σχεδίου Μετάβασης: 
Περιεχόµενο και Επικύρωση 
 
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1, πρέπει να εξετασθούν οι ακόλουθοι 
τοµείς: 
 
Ικανότητες που µπορούν να κατακτηθούν  – περιλαµβάνει µία σαφή 
ανάλυση των δυνατοτήτων του νέου ατόµου, αξιολογώντας τις 
σηµερινές ικανότητές του , προσδιορίζοντας και συζητώντας τις 
επιθυµίες τους και σχεδιάζοντας και προετοιµάζοντας το 
συνακόλουθο σχέδιο σταδιοδροµίας µε το ίδιο το άτοµο και την 
οικογένειά του. Τα νέα άτοµα και οι οικογένειές τους πρέπει να 
γνωρίζουν το περιεχόµενο των προγραµµάτων επαγγελµατικής 
κατάρτισης. 
 
Προσόντα που µπορούν να αποκτηθούν – πρέπει να αντανακλούν τα 
επιτεύγµατα των νέων ατόµων και να ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα, ακόµα και στην περίπτωση των ‘µη τυπικών’ 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από εκπαιδευτικά κέντρα ή 
εργοδότες. 

                                            
5 Οι εργοδότες και οι ειδικοί απασχόλησης από τις υπηρεσίες απασχόλησης και άλλες 
υπηρεσίες που βοηθούν στην ανεύρεση εργασίας  



 

 34 

Συµµετοχή διαφορετικών επαγγελµατιών – η διαδικασία του ΕΣΜ 
απαιτεί την συµµετοχή όλων: επαγγελµατίες, οικογένειες και νέα 
άτοµα (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 
2002). Όλοι οι συµµετέχοντες εταίροι πρέπει να διευκρινίσουν, να 
συµφωνήσουν και να αποδεχθούν τις υπευθυνότητες και τους 
ρόλους. Ένας επαγγελµατίας (όπως ο σύµβουλος απασχόλησης, ο 
εκπαιδευτικός, κλπ) πρέπει να λειτουργεί ως το άτοµο επαφής κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού, εφαρµογής και 
αξιολόγησης του ΕΣΜ. Εντούτοις, είναι σηµαντικό να 
προσδιοριστούν τα προσόντα του και οι υπευθυνότητές του.  
 
Εργασιακές δυνατότητες και εµπειρίες – περιλαµβάνει την 
προετοιµασία του νέου ατόµου για µία πραγµατική εργασιακή 
κατάσταση και συνέχεια στο χώρο εργασίας, το λιγότερο για ένα 
χρονικό διάστηµα. Το νέο άτοµο, η οικογένειά του και το άτοµο 
επαφής πρέπει να γνωρίζουν καλά τις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας.  
 
Επικύρωση της διαδικασίας - όλοι οι εµπλεκόµενοι εταίροι (οι 
επαγγελµατίες, τα νέα άτοµα, οι οικογένειες) πρέπει να συµµετέχουν 
σε συνεχή αξιολόγηση της προόδου και της ανάπτυξης του νέου 
ατόµου, η οποία θα διασφαλίσει και θα βοηθήσει την 
παρακολούθηση της ποιότητας της διαδικασίας. Η αξιολόγηση 
πρέπει να γίνεται σε σταθερή βάση ως τµήµα του ‘συµβολαίου’ 
µεταξύ του νέου ατόµου και του ατόµου επαφής που έχει ορισθεί. 
Τρία διαφορετικά επίπεδα επικύρωσης µπορούν να εξετασθούν, και 
αποτελούν τµήµα των τριών φάσεων που περιγράφονται παραπάνω:  
- Αρχική αξιολόγηση – σχετίζεται κυρίως µε τις ικανότητες και 
προσδοκίες του νέου ατόµου. Σύµφωνα µε τον Lerner (1998), η 
αξιολόγηση σηµαίνει ‘ την συγκέντρωση πληροφοριών για να ληφθεί 
µία σηµαντική απόφαση για ένα παιδί [ένα νέο άτοµο] για να 
προσδιοριστούν οι αναγκαίες ειδικές υπηρεσίες για να σχεδιαστεί η 
εκπαίδευση και να µετρηθεί η πρόοδος  
- Επικύρωση στόχων και δράσεων – όλες οι προτάσεις δράσης 
πρέπει να επικυρωθούν µέχρι τη στιγµή που ο τελικός στόχος έχει 
επιτευχθεί, το οποίο είναι η εύρεση και διατήρηση µιας 
ικανοποιητικής εργασίας, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω 
σχέδιο. 
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Εικόνα 3. Επικύρωση Στόχων και ∆ράσεων  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων – υλοποιείται από 
όλους τους εµπλεκόµενους εταίρους κατά την διάρκεια όλης της 
διαδικασίας. ∆ύο στοιχεία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:  
 

1) Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε το νέο άτοµο να 
λάβει πληροφόρηση και να αποκτήσει εµπειρία από 
διαφορετικές θέσεις εργασίας και εκπαιδευτικές δυνατότητες 
για να πάρει σωστές αποφάσεις  

2) Η υποστήριξη για τον σχεδιασµό µετάβασης θα πρέπει να 
διαρκέσει το λιγότερο µέχρι η πρώτη εργασία να εξασφαλιστεί, 
µόνο η ανεύρεση εργασίας είναι πολύ περιορισµένη 
παράµετρος για να µπορέσει να διασφαλίσει σωστή συνέχεια 
των αποτελεσµάτων. Η συνέχεια απαιτεί ότι κάποιος 
(συνήθως, το άτοµο επαφής) θα είναι υπεύθυνο για την 
υποστήριξη του νέου ατόµου για όσο χρονικό διάστηµα  
απαιτείται µετά την µετάβαση στην εργασία.   

 
Η πρακτική εφαρµογή των στοιχείων και χαρακτηριστικών που 
περιγράφονται ανωτέρω αποτελεί το επίκεντρο των ακόλουθων 
συστάσεων.  
 
2.3. Πρακτικές Συστάσεις  
 
Οι κάτωθι συστάσεις πρέπει να εξετασθούν για αυτό που είναι: δηλ 
‘ένα εργαλείο καθοδήγησης’ ή ένα σηµείο αναφοράς και σκέψης για 
όλους αυτούς που εµπλέκονται για να µπορέσουν να σχεδιάσουν ένα 
ΕΣΜ, σύµφωνα µε διαφορετικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια. 
Οι συστάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ένα µοντέλο 
εφαρµογής της διαδικασίας του ΕΣΜ. 
 

… 

Αξιολόγηση ικανοτήτων, 
δυνατοτήτων, επιθυµιών και 

προσδοκιών 

Σχέδιο 
∆ράσης  1 

- Πρότα

Σχέδιο 
∆ράσης 2 

- Πρότα

Σχέδιο 
∆ράσης  N 

-Πρόταση  

Επιτεύχθ
ηκε ο 
Τελικός 
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Οι συστάσεις που παρουσιάζονται αντιστοιχούν σε µία σειρά 
ερωτήσεων που παρουσιάζονται µε τρόπο συστηµατικό. Για τον 
σκοπό αυτών των συστάσεων, θεωρείται ότι ένα ΕΣΜ (ή παρόµοιο 
έγγραφο) έχει προετοιµασθεί από το σχολείο για να αντιµετωπίσει τις 
ανάγκες των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την 
διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  
 

Πότε να ξεκινήσει  
 
Είναι αδύνατο να ορίσουµε την ακριβή στιγµή για όλα τα νέα άτοµα 
σε όλες τις χώρες. Πρέπει να σεβαστούµε τις διαφορές των 
προσωπικών αναγκών των νέων ατόµων και των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων. Εντούτοις, οι εµπειρογνώµονες συµφωνούν ότι δύο µε 
τρία χρόνια πριν τη µετάβαση στην εργασιακή ζωή θα ήταν η  
καλύτερη στιγµή για την προετοιµασία ενός τέτοιου εγγράφου. Αυτό 
µπορεί να βοηθήσει τα νέα άτοµα να αποφύγουν αδύνατες 
καταστάσεις, π.χ. να αποφασίσουν το τελευταίο σχολικό έτος τι θα 
κάνουν µετά, ή να τους αρνηθούν τη φοίτηση στον τοµέα κατάρτισης 
που τους ενδιαφέρει, ή λόγω έλλειψης της απαιτούµενης 
πληροφόρησης, να µην πάρουν τη σωστή απόφαση. Μία κατάσταση 
που πρέπει να αποφευχθεί είναι τα νέα άτοµα απλώς να 
ακολουθήσουν αυτό που θεωρούν οι ενήλικες ότι είναι καλύτερο για 
αυτούς.    
 
Προτάσεις  
Ευελιξία: Πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη στιγµή για να ξεκινήσει µε 
ευέλικτο τρόπο, µε τη συµφωνία και τη συµµετοχή όλων των εταίρων 
που τους αφορά, για να µπορέσει αργότερα να αποφασισθεί ποιος 
(άνθρωποι και υπηρεσίες) είναι υπεύθυνος για τι, πώς γίνεται η 
χρηµατοδότηση και πώς διασφαλίζεται ο συνολικός συντονισµός.  
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Σχέδιο της: Κ. Greta Gudbjorg Zimsen, 20 ετών, Fjobrautaskolinn in 

Gardabaer, Ισλανδία 
 

Πώς να προχωρήσουµε  
 
Κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής/γενικής εκπαίδευσης και πριν το 
τελευταίο έτος, ο εκπαιδευτικός, το νέο άτοµο και η οικογένειά του, ο 
σύµβουλος και άλλοι επαγγελµατίες χρειάζεται να καθίσουν µαζί, να 
σκεφθούν και να σχεδιάσουν το µέλλον του νέου ατόµου. Η από 
κοινού διευκρίνιση της κατάστασης χρειάζεται να προετοιµαστεί πολύ 
προσεκτικά, λαµβάνοντας υπόψη διαφορετικά σηµαντικά βήµατα.   
 
Προτάσεις  
Οργάνωση µίας συνάντησης ‘στρογγυλής τραπέζης’: 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εταίρων που εµπλέκονται στο 
σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ΕΣΜ του νέου ατόµου που στοχεύει 
στην δηµιουργία µιας οµάδας καθοδήγησης.  
 
∆ηµιουργία µίας οµάδας καθοδήγησης: η οµάδα θα πρέπει να 
συναντάται τουλάχιστον µία έως δύο φορές το χρόνο, σύµφωνα µε 
την ηλικία του νέου ατόµου, την επίδραση των αναγκών του, τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει, ή οιανδήποτε άλλες καταστάσεις.  
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Σύσταση της οµάδας καθοδήγησης: το νέο άτοµο ή/και η οικογένειά 
του είναι τα µόνιµα µέλη της οµάδας, µαζί µε τον παιδαγωγό του 
νέου ατόµου, και, µεταξύ άλλων επαγγελµατιών το άτοµο που έχει 
ορισθεί ως το άτοµο επαφής. Τα µέλη της οµάδας καθοδήγησης θα 
πρέπει να κατανέµουν σαφείς ρόλους και υπευθυνότητες (π.χ. ποιος 
είναι υπεύθυνος για τι, για ποιο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε 
ισχύοντες νόµους ή/και σχολικούς κανόνες, κ.λ.π.). 
 
Ορισµός ενός ατόµου επαφής: το άτοµο που έχει ορισθεί θα πρέπει, 
κατά προτίµηση να παραµένει το ίδιο κατά την διάρκεια όλης της 
διαδικασίας, για να είναι καλά ενηµερωµένος και να παρακολουθεί 
επαρκώς την διαδικασία. Ο ορισµός ενός ατόµου επαφής θα πρέπει 
να λαµβάνει υπόψη το προσωπικό και επαγγελµατικό του προφίλ. Σε 
προσωπικό επίπεδο, θα πρέπει να έχει καλή επαφή και σχέσεις µε 
όλους τους εταίρους. Σε επαγγελµατικό επίπεδο, από το άτοµο 
επαφής προσδοκάται να: 

• Γνωρίζει καλά τους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
• εργάζεται για την δηµιουργία δικτύων µεταξύ των εργοδοτών, 

των οικογενειών, των κοινωνικών λειτουργών, κλπ 
• ψάχνει για θέσεις εργασίας ή να συνεργάζεται µε τον 

υπεύθυνο της οµάδας για ανεύρεση θέσεων εργασίας 
• παρακινεί το νέο άτοµο κατά τη διάρκεια της φάσης 

µετάβασης. 
 
Ο ρόλος του ατόµου επαφής: ο ρόλος του είναι να λειτουργεί ως 
άτοµο αναφοράς για την οµάδα, επικοινωνώντας και εµπλέκοντας 
εξωτερικούς επαγγελµατίες όταν είναι αναγκαίο και δρώντας ως 
συντονιστής στις συναντήσεις της οµάδας. Θα επικοινωνεί επίσης µε 
το υπεύθυνο άτοµο από την οργάνωση απασχόλησης πριν και κατά 
τη διάρκεια της τοποθέτησης του νέου ατόµου και θα διασφαλίζει τη 
συνέχεια στο χώρο εργασίας.    
 
Εξασφάλιση των πόρων και των απαιτούµενων χρηµατοδοτικών 
διαδικασιών: είναι σηµαντικό να διευκρινίσουµε και να 
συµφωνήσουµε για την εκτίµηση του κόστους και των υπεύθυνων 
χρηµατοδότησης (πόσο θα κοστίσει και ποιος θα πληρώσει). 
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Οικογ

Αλλοι παγγελµατίεςς 

Πρόσωπο παφής 

Νέο 
Ατοµο

Το ΕΣΜ 
του Νέου 
Ανθρώπ

Συντονίζει την συνάντηση, διασφαλίζει ότι όλοι 
εκφράζουν τις σκέψεις τους και τα αισθήµατα τους 

 
Ερευνά για την απαραίτητη πληροφόρηση και 

καταγράφει τα συµφωνηµένα καθήκοντα που πρέπει 
να συζητηθούν και να αξιολογηθούν στην επόµενη 

Περιγράφει τις 
επιθυµίες, 
ικανότητες, 

ενδιαφέροντα και 
ανάγκες, ως 
µέρος της 

προσωπικής 
αντίληψης που 
έχει και της 

αυτόαξιολόγησης 

Εκφράζει τις 
προσδοκίες/
αντιλήψεις 
της  για το 
µέλλον της 
κόρης/γιου  

Ο δάσκαλος θα προσκοµίσει το προσωπικό και 
εκπαιδευτικό ιστορικό, το ατοµικό πορτρέτο του νέου 

ανθρώπου 
Ο σύµβουλος και οι άλλοι επαγγελµατίες (προεραιτικά, 
θα παρουσιάσουν τις απαιτούµενες ικανότητες από την 
αγορά εργασία, σε σχέση µε τις επιθυµίες του νέου 
ατόµουσύµφωνα µε την κατάσταση του νέου ατόµου)

Πώς να οργανώσουµε την πρώτη συνάντηση  
 
Χρειάζεται να γίνει διαφοροποίηση µεταξύ της πρώτης και των άλλων 
συναντήσεων. Το ακόλουθο σχέδιο περιγράφει τι πρέπει να 
παράσχει κάθε εταίρος που εµπλέκεται στην πρώτη συνάντηση 
‘στρογγυλής τραπέζης’.  
 
Εικόνα 4: Συνεισφορές από τους εµπλεκόµενους εταίρους στην 
πρώτη συνάντηση ‘στρογγυλής τραπέζης’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προτάσεις  
Το πορτρέτο του νέου ατόµου: παρέχει λεπτοµερή πληροφόρηση για 
την κατάσταση στο παρελθόν και τις σηµερινές ικανότητες του νέου 
ανθρώπου. Το πορτρέτο αυτό, σχεδιασµένο από τους 
επαγγελµατίες, χρειάζεται να συζητηθεί και να συγκριθεί µε την 



 

 40 

προσωπική αντίληψη που έχει ο νέος άνθρωπος για τον εαυτόν του 
(και την αυτό-αξιολόγηση) καθώς επίσης και µε τις προσδοκίες της 
οικογένειας. Απόλυτη ταύτιση των απόψεων όλων δεν είναι 
ρεαλιστική, εντούτοις, µεγάλες διαφορές θα αποτελέσουν πηγή 
διαφωνίας.  
 

                     
Σχέδιο του: Κ. Thomas Øines, 17 ετών, Holmen skole, Νορβηγία 

 
Ικανότητες: τρεις περιοχές ισότιµης σηµασίας χρειάζεται να 
εξετασθούν λεπτοµερώς: 

• Ακαδηµαϊκές ικανότητες: το αναλυτικό εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα που ακολουθεί στο σχολείο 

• Επαγγελµατικές ικανότητες: απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των 
επαγγελµατικών καθηκόντων. Αυτά µπορεί να διαφέρουν 
πολύ, σύµφωνα µε το επιλεγµένο επάγγελµα, και σχετίζονται 
άµεσα µε την επαγγελµατική εµπειρία   

• Προσωπικές ικανότητες: τα ατοµικά επιτεύγµατα του νέου 
ατόµου σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτά τα 
προσόντα είναι πολύ σηµαντικά, καθότι υποστηρίζουν την 
αυτονοµία και την ενδυνάµωση του ατόµου. 
Συµπεριλαµβάνουν  Κοινωνικές και συναισθηµατικές 
δεξιότητες (να είναι ανεξάρτητος, να ακολουθεί κανόνες, να 
σέβεται χρονοδιαγράµµατα, κλπ), προσωπικές ικανότητες (να 
γνωρίζει πώς να συναλλάσσεται µε άλλους, να συστήνει τον 
εαυτόν του, να µπορεί να προβλέπει και να σχεδιάζει, κλπ). 

Ποια είναι τα 
ενδιαφέροντά 
µου?

Θα ήθελα να 
γίνω 
φούρναρης 
αλλά µισώ να 
ξυπνώ νωρίς! 
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Φυσικές δεξιότητες (που σχετίζονται µε κινητικές ή 
ψυχοκινητικές δεξιότητες).  

 

 
Σχέδιο του: Κ. Laurent Grassi, Γαλλία 

 
Συµφωνίες: εάν έχει επιτευχθεί συµφωνία, ο στόχος της πρώτης 
συνάντησης έχει επιτευχθεί και θα σχεδιαστεί ένα σχέδιο δράσης µε 
µία σειρά καθηκόντων για να συζητηθούν και αξιολογηθούν στην 
δεύτερη συνάντηση. Σε περίπτωση διαφωνίας, χρειάζεται 
περισσότερη πληροφόρηση, σκέψη και συζήτηση. Το άτοµο επαφής 
θα είναι υπεύθυνο για την διοργάνωση µιας δεύτερης συνάντησης, 
παρέχοντας την απαιτούµενη πληροφόρηση ή επαφές για το 
αντίστοιχο σχέδιο δράσης.  
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Οι ακόλουθες Συναντήσεις  
 
Η οργάνωση των περαιτέρω συναντήσεων χρειάζεται να 
προετοιµαστεί προσεκτικά, µε τον ίδιο τρόπο όπως η πρώτη 
συνάντηση. Ο στόχος πρέπει να κατανοηθεί µε σαφήνεια από όλους 
τους εταίρους. Πρέπει επίσης να εξετασθεί και ο χρόνος: δεν θα 
πρέπει να γίνουν περισσότερες συναντήσεις από τις αναγκαίες και 
δεν θα πρέπει να διαρκέσουν περισσότερο από ότι χρειάζεται. 
 
Προτάσεις  
Συµφωνηµένα καθήκοντα (ένα σχέδιο δράσης): θα πρέπει να 
καταγραφούν από το άτοµο επαφής. Θα πρέπει όλα να 
περιλαµβάνονται στο ΕΣΜ και θα πρέπει να ολοκληρώνονται, να 
τροποποιούνται και να αξιολογούνται σε σταθερή βάση κατά την 
διάρκεια της συνολικής διαδικασίας. Τα νέα άτοµα χρειάζονται να 
χρησιµοποιούν µία απλή φόρµα για να καταγράφουν και αυτό-
αξιολογούν την πρόοδό τους. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τους 
βασικούς τοµείς που εστιάζονται και τις αντίστοιχες συστάσεις που 
σχεδιάζονται και αξιολογούνται: 
 
Πίνακας 2. Τοµείς του ΕΣΜ και αντίστοιχες συστάσεις  
 
Τοµείς Συστάσεις  

Π
λη
ρο

φ
όρ

ησ
η 

 

 

- Χρειάζεται να συλλεχθούν οι αναγκαίες πληροφορίες και οι 
πληροφορίες που λείπουν από το ιστορικό του νέου ατόµου 

- Πληροφορίες που αφορούν το περιεχόµενο και την 
διαθεσιµότητα των προγραµµάτων επαγγελµατικής 
κατάρτισης 

- Πληροφορίες που αφορούν τις δυνατότητες της αγοράς 
εργασίας και τις απαιτήσεις θα πρέπει να δοθούν στο νέο 
άτοµο και στην οικογένεια 

- Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές λύσεις, εάν χρειάζεται, 
(πχ συνεχιζόµενη κατάρτιση), θα πρέπει επίσης να δοθούν  
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Τοµείς Συστάσεις  

Κ
αθ
οδ

ήγ
ησ

η 
 

 

- Λαµβάνει χώρα σε τακτική βάση σύµφωνα µε το ‘συµβόλαιο’ 
µεταξύ του νέου ατόµου και του ατόµου επαφής 

- Οι προσδοκίες που αναφέρονται από το νέο άτοµο και την 
οικογένεια χρειάζεται να συζητηθούν για να ορισθούν 
περαιτέρω δράσεις (σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους 
επαγγελµατίες) 

- Τελειώνει όταν το νέο άτοµο βρει µία ικανοποιητική εργασία 
και µπορεί να την χειριστεί µε τον πλέον αυτόνοµο τρόπο 

 
 

Ικ
αν

ότ
ητ
ες

 

 

- Οι εµπλεκόµενοι επαγγελµατίες χρειάζεται να υποστηρίζουν 
το νέο άτοµο να αποκτήσει και να αναπτύξει τις 
απαιτούµενες ικανότητες παρέχοντάς του την απαιτούµενη 
υποστήριξη και διδακτικό υλικό 

- Αποτελούν τµήµα του σχεδίου σταδιοδροµίας 
συµπεριλαµβάνοντας τρεις βασικούς τοµείς ικανοτήτων: 
ακαδηµαϊκές, επαγγελµατικές και προσωπικές 

 

Ερ
γα

σι
ακ

ή 
Εµ

π
ει
ρί
α 

 

 

- Κάνει εφικτή την πρακτική εξάσκηση στην ελεύθερη αγορά 
εργασίας 

- Το άτοµο επαφής θα πρέπει να επισκέπτεται διάφορα 
ιδρύµατα και επιχειρήσεις για να συµφωνήσει/καταλήξει στη 
πλέον κατάλληλη θέση µε το νέο άτοµο 

- Ένα υπεύθυνο άτοµο από την επιχείρηση χρειάζεται να 
εµπλακεί πριν ξεκινήσει το νέο άτοµο την πρακτική 
εξάσκηση 

- Οι τοποθετήσεις πρέπει να αξιολογούνται από 
επαγγελµατίες µαζί µε το νέο άτοµο για να προχωρήσουν σε 
περαιτέρω σχεδιασµό 

- Το άτοµο επαφής χρειάζεται να ανακαλύψει τις 
χρηµατοδοτικές διευθετήσεις όταν έρχεται σε επαφή µε τις 
διάφορες επιχειρήσεις 

- Το άτοµο επαφής θα πρέπει να κάνει αργότερα επαφές για 
να βρει µελλοντικές θέσεις εργασίας 

-  

Π
ισ
το
π
οί
ησ

η 
  

- Χρειάζεται να παράσχει µία περιγραφή του επιπέδου 
εκπαίδευσης που ακολούθησε και επέτυχε το νέο άτοµο 
καθώς επίσης και µία επίσηµη βεβαίωση και την περιγραφή 
των αποκτηθέντων εργασιακών ικανοτήτων. Η βεβαίωση 
είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας µεταξύ του σχολείου και 
του εργοδότη 
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Τοµείς Συστάσεις  

Α
ξι
ολ
όγ
ησ

η 
 

 

- Συµπεριλαµβάνεται σε όλους τους τοµείς. Αποτελεί 
ενσωµατωµένο τµήµα της συνολικής διαδικασίας ως 
συνεχιζόµενος προβληµατισµός. Κάθε βήµα χρειάζεται να 
αξιολογείται πριν προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα 

- Η αυτό-αξιολόγηση του νέου ατόµου είναι σηµαντικό τµήµα 
της αξιολόγησης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε το να 
παράσχουµε στο άτοµο εργαλεία όπως τον διάλογο, την 
παρατήρηση, τον προβληµατισµό για την πρακτική άσκηση, 
τον έλεγχο υλικού δεξιοτήτων, κλπ 

- Η συνέχεια στο τέλος της διαδικασίας αποτελεί τον µοναδικό 
τρόπο για ανακαλύψουµε εάν ο τελικός στόχος έχει 
επιτευχθεί 

 

 
Όλες οι αναφερόµενες συστάσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται ως 
καθοδήγηση για την πρακτική εφαρµογή και τον προβληµατισµό της 
πρακτικής των επαγγελµατιών. Αυτές οι συστάσεις δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν σε όλες τις δυνατές πρακτικές ερωτήσεις, εποµένως 
οι επαγγελµατίες πρέπει να τις χρησιµοποιούν σε ευέλικτο τρόπο, 
προσαρµόζοντας τις στις εργασιακές τους συνθήκες.  
 
2.4. Τελικές Συστάσεις  
 
Για να διασφαλίσουµε την επαρκή εφαρµογή µιας τέτοιας 
καθοδήγησης, οι ακόλουθες δύο συστάσεις απευθύνονται στους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Βασίζονται και συµπληρώνουν τις 
συστάσεις  που ήδη αναφέρονται στο πρώτο τµήµα του κειµένου 
σχετικά µε την βασική πτυχή της στενής συνεργασίας µεταξύ του 
σχολείου και της αγοράς εργασίας. 
 
Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων χρειάζεται να γνωρίζουν και να 
αναπτύσσουν ένα νοµικό πλαίσιο το οποίο θα: 

• διασφαλίζει ότι η συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και απασχόλησης οργανώνεται µέσω ενός 
συµφωνηµένου κειµένου, π.χ. ένα ΕΣΜ ή το ισοδύναµο 

• συνεισφέρει στην δηµιουργία σαφών υπευθυνοτήτων και 
οικονοµικών πόρων που κατανέµονται στις διάφορες 
υπηρεσίες που εµπλέκονται στην ανάπτυξη του ΕΣΜ. 
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Σχέδιο του: Mr. Laurent Grassi, Γαλλία 
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