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1. Εισαγωγικά σχόλια  

Η επίςκεψθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. και 

Ε.Ι.Ε.Α.Δ. θ οποία αφορά ερευνθτικό ςχζδιο που αναπτφςςεται από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. ωσ  

Σθμείο Επαφισ του Δικτφου EQAVET ςτθν Ελλάδα. Το ερευνθτικό ςχζδιο για το οποίο 

ςυνεργάηονται οι δφο φορείσ περιλαμβάνει αφενόσ, μελζτθ παρακολοφκθςθσ των 

αποφοίτων  ΙΕΚ  ςτθν αγορά εργαςίασ και των εκπαιδευτικϊν διαδρομϊν που 

ακολοφκθςαν, και αφετζρου αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν που κα αντλθκοφν από τθ 

μελζτθ, για τον καλφτερο ςχεδιαςμό προγραμμάτων και εκπαιδευτικοφ υλικοφ.  

 

Βαςικά ερωτήματα τησ ελληνικήσ ομάδασ που ςυμμετείχε ςτη «μελζτη επίςκεψησ»  ήταν: 

1. Ροια είναι τα δεδομζνα/πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται για τισ/τουσ μακθτζσ/τριεσ 

και απόφοιτεσ/τουσ τθσ ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ  εκπαίδευςθσ 

και τθ μετάβαςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ; 

2. Ροιεσ είναι οι υπεφκυνεσ υπθρεςίεσ για τθ ςυλλογι των δεδομζνων και τι ρόλο 

ζχουν ςε αυτζσ οι  ςτατιςτικζσ αρχζσ, οι πολιτικά αρμόδιεσ αρχζσ, οι περιφερειακζσ 

και δθμοτικζσ αρχζσ, οι πάροχοι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, οι 

επιχειριςεισ και βζβαια οι εκπαιδευόμενεσ/νοι ; 

3. Ρωσ ςυλλζγονται τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ παρακολοφκθςθσ 

μακθτριϊν/των και αποφοίτων;  

4. Ροια άλλα δεδομζνα αξιοποιοφνται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ και τθ 

ςφηευξθ τθσ με τθν αγορά εργαςίασ; θ πρόβλεψθ αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ  

5. Ρωσ αξιοποιοφνται τα δεδομζνα που ςυλλζγονται και οι προβλζψεισ των αναγκϊν 

ςε δεξιότθτεσ; 
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Ρριν παρουςιαςκοφν οι βαςικζσ διαπιςτϊςεισ που προζκυψαν από τθν «επίςκεψθ 

μελζτθσ», με βάςθ τα παραπάνω ερωτιματα, αξίηει να επιςθμανκεί θ ςθμαςία που ζχει θ 

παρακολοφκθςθ των αποφοίτων τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΕΕΚ),  

κακότι :  

 δίνει τθ δυνατότθτα αναλυτικισ μελζτθσ τθσ απαςχόλθςθσ/απορρόφθςθσ τουσ για 

όλεσ τισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ, τομείσ και ειδικότθτεσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 ςυμβάλλει ςτθ διερεφνθςθ τθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ  δεξιοτιτων  

 βοθκά ςτθν αναβάκμιςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και ςτθν καλφτερθ ςφνδεςθ 

τουσ με τθν αγορά εργαςίασ 

 επιτρζπει προβλζψεισ για εκπαιδευτικζσ, εργαςιακζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ 

 παρζχει επικαιροποιθμζνεσ πλθροφορίεσ ςτισ/ςτουσ μακιτριεσ/μακθτζσ για τθν 

απαςχόλθςθ και τα ηθτοφμενα προςόντα, βοθκϊντασ τουσ ζτςι ςτθν επιλογι μιασ 

εκπαιδευτικισ και επαγγελματικισ διαδρομισ   

 ςυμβάλλει ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και 

πολιτικϊν απαςχόλθςθσ βαςιςμζνων ςε πραγματικά δεδομζνα και αποδείξεισ 

(evidence-based policies)  
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2. Πρόγραμμα της Επίσκεψης Μελέτης 

2.1 Τπεύθυνος φορέας διοργάνωσης 

Η  «επίςκεψθ μελζτθσ» οργανϊκθκε και φιλοξενικθκε από τθν «Finnish National Agency for 

Education» (EDUFI) (Φινλανδικι Υπθρεςία για τθν Εκπαίδευςθ), θ οποία λειτουργεί υπό τθν 

εποπτεία του Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ τθσ Φινλανδίασ.  

Το EDUFI ζχει ζνα ευρφ πεδίο αρμοδιοτιτων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

κατάρτιςθσ, τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ και φροντίδασ, τθσ δια βίου μάκθςθσ, κακϊσ και 

τθσ προϊκθςθσ τθσ διεκνοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και παρζχει ςυςτθματικι υποςτιριξθ 

ςτο Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.  

Στο EDUFI απαςχολοφνται ςυνολικά 370 άτομα, εκ των οποίων οι 60 εργάηονται ςτον τομζα 

τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΕΕΚ).  

Ο οργανιςμόσ διοικείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, τα μζλθ του οποίου εκπροςωποφν 

τα κζντρα λιψθσ πολιτικϊν αποφάςεων, τισ τοπικζσ αρχζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ. 

Ενδεικτικά, οι δραςτθριότθτεσ τθσ «EDUFI»  περιλαμβάνουν:  

 τθν εφαρμογι εκνικϊν εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν  

 τθν προετοιμαςία των εκνικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν και των απαιτιςεων ςε  

προςόντα  

 τθν  επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ  

 τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον εκπαιδευτικό τομζα, όπωσ θ παραγωγι και δθμοςίευςθ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

 τθν αναγνϊριςθ  και τθ διεκνι ςυγκριςιμότθτα προςόντων 

 

Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι θ «EDUFI» μαηί με το Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ ζχουν 

από κοινοφ τθν ευκφνθ για το περιεχόμενο και τθ διαχείριςθ τθσ θλεκτρονικισ πφλθσ 

«Vipunen» που παρζχει πρόςβαςθ ςε ςτατιςτικζσ για τθν εκπαίδευςθ ςτθν Φινλανδία (ςτο 

Ερϊτθμα 2 κα γίνει εκτενζςτερθ αναφορά). 
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2.2. Σο πρόγραμμα της επίσκεψης μελέτης 

Το πρόγραμμα τθσ «επίςκεψθσ μελζτθσ» περιελάμβανε δφο βαςικοφσ άξονεσ: 

Α. Ειςθγιςεισ από εκπροςϊπουσ φορζων που ςυμμετζχουν ςτο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ 

αποφοίτων ΕΕΚ (VET graduate tracking system) και 

B. Επιςκζψεισ ςε παρόχουσ ΕΕΚ και ςυμβουλευτικισ 

Στον πρϊτο άξονα πραγματοποίθςαν ειςθγιςεισ εκπρόςωποι από : 

 Φινλανδικι Υπθρεςία για τθν Εκπαίδευςθ (EDUFI) 

 Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ   

 Ελλάδα, ωσ ςυμμετζχουςα ςτθν επίςκεψθ χϊρα 

 Ιταλία,  ωσ ςυμμετζχουςα ςτθν επίςκεψθ χϊρα 

 ουμανία, ωσ ςυμμετζχουςα ςτθν επίςκεψθ χϊρα 

 Luovi, Κολλζγιο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

 Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία Φινλανδίασ/Ρλθκυςμόσ και Κοινωνικζσ Συνκικεσ 

(Statistics Finland) 

Στο δεφτερο άξονα πραγματοποιικθκαν επιςκζψεισ ςε : 

 Ohjaamo Helsinki, υπθρεςία ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ νζων 15-29 ετϊν 

 Amiedu, πάροχοσ ΕΕΚ 

 Mercuria Business College, πάροχοσ ΕΕΚ 

 Varia College, ζγινε παρουςίαςθ ςτο Mercuria 

 

Με το πρόγραμμα αυτό οι διοργανωτζσ/τριεσ τθσ ςυνάντθςθσ παρείχαν μια ολοκλθρωμζνθ 

εικόνα των ςτοιχείων/δεδομζνων που ςυγκεντρϊνονται, τθσ μεκοδολογίασ που 

εφαρμόηεται για τθ ςυλλογι τουσ, τθσ επεξεργαςίασ και διάχυςθσ που πραγματοποιείται, 

κακϊσ και τθσ ςφνδεςισ τουσ με τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ τθσ παρεχόμενθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.  
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Αξίηει να τονιςτεί εδϊ ότι το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ μακθτριϊν/ϊν και αποφοίτων 

ΕΕΚ ςυνδζεται άμεςα με τθν ποιότθτα τθσ ΕΕΚ θ οποία ζχει κεντρικι κζςθ ςτο Φινλανδικό 

ςφςτθμα εκπαίδευςθσ. Η παρακολοφκθςθ παρζχει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ προκειμζνου θ  

ΕΕΚ, να είναι ελκυςτικι, να ανταποκρίνεται ςτισ ατομικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων ζτςι 

ϊςτε να μθν εγκαταλείπουν το ςχολείο και να παρζχει ομαλότερθ ζνταξθ ςτθν  αγορά 

εργαςίασ. 

 

 

 

VET GRADUATE TRACKING SYSTEM ΠΟΙΟΣΗΣΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ  ΜΕΙΩΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΨΗ  ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΣΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 
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3.  Παρουσίαση βασικών διαπιστώσεων με βάση 

τα ερωτήματα που τέθηκαν 

 

Ερώτημα 1
ο

: Ροια είναι τα δεδομζνα/πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται για τισ/τουσ 

μακθτζσ/τριεσ και απόφοιτεσ/τουσ τθσ ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ  

εκπαίδευςθσ και τθ μετάβαςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 

Τα δεδομζνα που ςυλλζγονται αφοροφν τόςο, ςτθν παρακολοφκθςθ των μακθτριϊν/τϊν 

ςτθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςτθν ΕΕΚ, όςο και ςτθν πορεία και ζνταξι τουσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ. Επίςθσ, ςυλλζγονται δεδομζνα για το εκπαιδευτικό προςωπικό και τθν 

επαγγελματικι του ανάπτυξθ, τισ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ δομζσ ανά πλθκυςμό, 

κακϊσ και ςτοιχεία για τισ εκπαιδευτικζσ δαπάνεσ. Τα ςτοιχεία είναι αναλυτικά ανά πάροχο 

εκπαίδευςθσ, ςε επίπεδο περιφζρειασ και διμου.  

Πλα τα παραπάνω δεδομζνα ςυνκζτουν το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των αποφοίτων ΕΕΚ. 

Για τθ Φινλανδία, το ςφςτθμα αυτό αποτελεί μζροσ του μθχανιςμοφ χρθματοδότθςθσ και 

τθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ από το 2001.  

Παρακάτω παρουςιάηονται ενδεικτικά κάποια από τα ςτοιχεία  που ςυλλζγονται.  

 τοιχεία για τθν εργαςιακι κατάςταςθ των αποφοίτων  

 Εργαηόμενεσ/νοι, πλιρουσ/μερικισ απαςχόλθςθσ (χωρίσ περαιτζρω διευκρίνιςθ) 

 Εργαηόμενεσ/νοι και μακθτζσ/τριεσ 

 Άνεργεσ/οι  

 Συνζχιςθ ςπουδϊν (χωρίσ περαιτζρω διευκρίνιςθ) 

 Εκπλθρϊνουν ςτρατιωτικι κθτεία 

 Επίςθσ λαμβάνονται ςτοιχεία από τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ» (για το 

ερϊτθμα τθσ απαςχόλθςθσ) 

 τοιχεία για μακθτζσ/τριεσ ανά εκπαιδευτικό φορζα/πάροχο.  

 Αιτιςεισ εγγραφϊν /εγγραφζσ  

 Μακθτζσ/τριεσ ανά ειδικότθτα, τομζα, επίπεδο εκπαίδευςθσ, τφπο ΕΕΚ 



 Erasmus+                                                                                                     

                                                                                  Δρ. Ραϊδοφςθ Χρφςα, ΕΙΕΑΔ Σελ. 8 

 
Υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ,                         
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ                                                 

 

 Εκπαίδευςθ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

 Ρρόοδοσ ςπουδϊν, ποςοςτά επιτυχίασ ςτισ εξετάςεισ και ςυνζχιςθ ςπουδϊν  

 Τοποκζτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ μετά τθν αποφοίτθςθ 

 Δίκτυα παρόχων εκπαίδευςθσ 

 Εκπαιδευτικό προςωπικό 

 Διεκνισ δραςτθριότθτα 

 τοιχεία για τισ εκπαιδευτικζσ δαπάνεσ: 

 Βαςίηονται ςτουσ ετιςιουσ ιςολογιςμοφσ  

 Αφοροφν κάκε τφπο εκπαίδευςθσ ξεχωριςτά 

 Αφοροφν, διδαςκαλία, διοίκθςθ, ςυντιρθςθ κτιρίων, επικουρικζσ υπθρεςίεσ κλπ. 

και ανά τφπο δαπάνθσ 

 Ρλθροφορίεσ για το κόςτοσ ανάπτυξθσ του προςωπικοφ (ςεμινάρια;) ανά πάροχο 

(EDUFI) 

 Επίςθσ, από το 2015, και κάκε δφο χρόνια ςυγκεντρϊνονται ςθμαντικά ςτοιχεία και 

πλθροφορίεσ από τισ/τουσ ίδιεσ/ουσ μακθτζσ/τριεσ ςτθν ΕΕΚ για τθν ΕΕΚ. (κα γίνει 

αναφορά και ςτο Ερϊτθμα 2). Συγκεκριμζνα ςυγκεντρϊνονται γενικζσ και αναλυτικζσ 

πλθροφορίεσ για τα παρακάτω ηθτιματα: 

 Τρζχουςεσ ςπουδζσ 

 Είςοδοσ ςτθν εκπαίδευςθ και προθγοφμενεσ ςπουδζσ 

 Η εμπειρία από τισ ςπουδζσ και τθ διδαςκαλία 

 Ρροϊκθςθ των ςπουδϊν ςου 

 Εργαςία, ςτζγαςθ και ειςόδθμα 

 Επαγγελματικι ηωι και μζλλον 

 Ευεξία και ελεφκεροσ χρόνοσ 

Το ερωτθματολόγιο με βάςθ το οποίο ςυλλζγονται τα παραπάνω δεδομζνα περιλαμβάνει, 

περίπου, 130 ερωτιςεισ και προτάςεισ, ανάλογα με τθν/τον ςυμμετζχουςα/ντα 

 Άλλα ςτοιχεία που ςυλλζγονται, κυρίωσ, από τουσ παρόχουσ  εκπαίδευςθσ, αφοροφν 

ςτθν εργαςία  που ζχουν  ενταχκεί οι απόφοιτοί τουσ, για παράδειγμα : 

 Εργάηομαι ςτθν  ίδια κζςθ εργαςίασ με αυτιν που είχα ςτθν πρακτικι άςκθςθ 



 Erasmus+                                                                                                     

                                                                                  Δρ. Ραϊδοφςθ Χρφςα, ΕΙΕΑΔ Σελ. 9 

 
Υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ,                         
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ                                                 

 

 Η τρζχουςα εργαςία μου είναι ςτον τομζα ςπουδϊν μου 

 Ζχω ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου/ προςωρινισ/ μερικισ απαςχόλθςθσ  

 

Κάποια επιπλζον ςημαντικά ςημεία: 

 Τα ςτοιχεία/δεδομζνα που ςυγκεντρϊνονται είναι κυρίωσ ποςοτικά. Αναλυτικά, 

ποιοτικά ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται προσ το παρόν μόνο από τα ΑΕΙ  

 Τα ποιοτικά ςτοιχεία για τθν απαςχόλθςθ είναι περιοριςμζνα, ενϊ λίγα είναι και τα 

ποιοτικά ςτοιχεία που υπάρχουν για τθ ςυνζχιςθ ςπουδϊν 

 Τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνονται και δθμοςιεφονται για τθν απαςχόλθςθ είναι 1-2 

χρόνια παλαιότερα  

 Τα ςυνδικάτα ςυγκεντρϊνουν επίςθσ ςτοιχεία για τισ/τουσ απαςχολοφμενεσ/νουσ 

 Η επεξεργαςία των ςτοιχείων δείχνει ποιο είναι το κακεςτϊσ των μακθτριϊν/τϊν τρία 

χρόνια από τθν ζναρξθ των ςπουδϊν, αν ολοκλιρωςαν τισ ςπουδζσ, εάν ςυνεχίηουν τισ 

ςπουδζσ, αν εργάηονται,  εάν είναι άνεργεσ/οι  κ.ά 

 

Στθν παροφςα φάςθ αναπτφςςεται ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδρομισ των ατόμων από τθ ςτιγμι που ειςζρχονται ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ζωσ το 

τζλοσ τθσ ηωισ τουσ.! Συγκεκριμζνα από 1.1.2018 ζχει τεκεί ςε εφαρμογι το KOSKI ARVO 

SERVICE (a National Registry and Data Transfer Service for Study Rights and Completed 

Studies).  

(βλζπε ςυνοπτικι παρουςίαςθ ςτο κεφ. 4)  
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Ερώτημα 2
ο

 : Ροιεσ είναι οι υπεφκυνεσ υπθρεςίεσ για τθ ςυλλογι των δεδομζνων και τι 

ρόλο ζχουν ςε αυτζσ οι ςτατιςτικζσ αρχζσ, οι πολιτικά αρμόδιεσ αρχζσ, οι περιφερειακζσ και 

δθμοτικζσ αρχζσ, οι πάροχοι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, οι επιχειριςεισ 

και βζβαια οι εκπαιδευόμενεσ/νοι; 

 

Ζωσ ςιμερα  τα δεδομζνα για τθν παρακολοφκθςθ μακθτϊν/τριϊν και αποφοίτων ΕΕΚ, 

ςυγκεντρϊνουν διάφορεσ υπθρεςίεσ, εκ των οποίων οι κυριότερεσ είναι: 

 Statistics Finland (STAΣFI),  http://www.stat.fi/til/kou_en.html 

Η Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ  Φινλανδίασ, ςυγκεντρϊνει τον κυριότερο όγκο 

δεδομζνων για τθν ΕΕΚ 

 Vipunen,  https://vipunen.fi/en-gb 

Ρρόκειται για μια βάςθ δεδομζνων για τθν εκπαίδευςθ θ οποία είναι το 

αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ του Υπουργείου Ραιδείασ, του Εκνικοφ Συμβουλίου 

για τθν Εκπαίδευςθ, τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ και του CSC-IT Center for Science.  

Λειτουργεί από το 2013 και παρζχει ςτοιχεία για τθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν 

εκπαίδευςθσ. Οι πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτο ευρφ κοινό.  

 

Επίςθσ, αξιοποιοφνται  ςτοιχεία που ςυλλζγονται από:   

 Amis Survey: Ζρευνα ανατροφοδότηςησ από τισ/τουσ ςπουδάςτριεσ/τουσ 

Ρρόκειται για μια εκνικι ζρευνα για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ΕΕΚ) θ 

οποία διενεργείται από τισ/τουσ ίδιεσ/ουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ ΕΕΚ. Ξεκίνθςε για πρϊτθ 

φορά το 2015 και κα πραγματοποιείται κάκε δφο χρόνια. Στθρίηεται ςτθν αρχι των 

ανοιχτϊν δεδομζνων και ςτόχο ζχει «να κάνει τθν Φινλανδικι ΕΕΚ τθν καλφτερθ ςτο 

κόςμο». Υποςτθρίηεται από το Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ και παρόχουσ ΕΕΚ.  

 ΙΝΚA Survey: Ζρευνα για τισ/τουσ ςπουδάςτριεσ/τουσ & Ζρευνεσ ςτισ 

απόφοιτεσ/τουσ  

Ρρόκειται για ζρευνα που διεξάγεται ςτο πλαίςιο ενόσ προγράμματοσ με τον τίτλο 

«Innovative Cities Programme» (INKA), που ςτόχο  ζχει να δθμιουργιςει νζεσ επιχειριςεισ 

http://www.stat.fi/til/kou_en.html
https://vipunen.fi/en-gb
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και νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Το πρόγραμμα ςτθρίηεται ςτθ ςτενι ςυνεργαςία των τοπικϊν 

αρχϊν με τθν επιςτθμονικι κοινότθτα, τθν εκπαίδευςθ, τισ επιχειριςεισ και τθν κυβζρνθςθ. 

Στο πρόγραμμα ςυμμετζχουν οι ζξι μεγαλφτερεσ ςε πλθκυςμό πόλεισ τθσ Φινλανδίασ: 

Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku and Oulu. 

 

Τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνουν και επεξεργάηονται οι δφο κυριότεροι φορείσ, δθλαδι οι 

STATFI και VIPUNEN, προζρχονται από τισ πλθροφορίεσ που παρζχουν οι πάροχοι 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.  

Το 2018 λειτουργοφςαν: 

165 πάροχοι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, εκ των οποίων 

 120 ιδιωτικοί πάροχοι 

 35 ςυνεργαηόμενεσ δθμοτικζσ αρχζσ 

 9 δθμοτικζσ αρχζσ 

 1 δθμόςιοσ φορζασ 

 

 θμαντικά ςθμεία 

 Οι πάροχοι αποδίδουν τα ςτοιχεία ςτο ςφςτθμα δφο φορζσ το χρόνο και αφοροφν 

μακθτζσ/τριεσ τουσ,  πλιρουσ εκπαίδευςθσ/φοίτθςθσ  

 Τα ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται θλεκτρονικά, μζςω διαδικτφου 

 Αποςτζλλονται ερωτθματολόγια από EDUFI τα οποία είναι ειδικά για κάκε πάροχο 

και τομζα εκπαίδευςθσ 

 Ο κάκε πάροχοσ α) ςυμπλθρϊνει ερωτθματολόγια για το μακθτικό και εκπαιδευτικό 

δυναμικό του ςχολείου του και β) αποςτζλλει ςτισ/ςτουσ αποφοιτιςαντεσ 

ερωτθματολόγια προκειμζνου να ςυλλζξει ςτοιχεία για τθν πορεία τουσ μετά το 

ςχολείο.  

o Οι αποφοιτιςαντεσ δεν είναι υποχρεωμζνεσ/νοι να απαντιςουν, υπάρχει 

ωςτόςο πολφ καλι ανταπόκριςθ περίπου 60%. Η υψθλι ανταπόκριςθ 

αποδίδεται ςτθν κουλτοφρα και τθν παιδεία των Φιλανδϊν νζων που ζχουν 

ςυνθκίςει και εξοικειωκεί  με τζτοιου τφπου διαδικαςίεσ. 
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 Οι πάροχοι είναι υποχρεωμζνοι να τροφοδοτοφν το ςφςτθμα με τισ ηθτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα.  

 

Οι επιδόςεισ που ζχει κάκε πάροχοσ ωσ προσ : 

 τθν τοποκζτθςι τθσ απόφοιτθσ/του ςτθν αγορά εργαςίασ 

 τθ ςυνζχεια των ςπουδϊν τθσ/του 

 τα ποςοςτά αποφοίτθςθσ  

 τα ποςοςτά πρόωρθσ εγκατάλειψθσ 

 το κόςτοσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ του προςωπικοφ που διακζτει  

 τα τυπικά προςόντα που διακζτει το προςωπικό  

κακορίηουν και τθ ςυνζχιςθ, μείωςθ ι διακοπι τθσ χρθματοδότθςθσ από το κράτοσ για τον 

τομζα τθσ ΕΕΚ που αφοροφν τα παραπάνω ςτοιχεία.  

Ρροκειμζνου να υπάρχει επιτυχισ εξζλιξθ των μακθτριϊν/ϊν,  ςτθν εκπαίδευςθ και τθ 

μάκθςθ, αρκετά ςχολεία καλοφν απόφοιτεσ/ου μακθτζσ για να λειτουργιςουν ωσ 

ςφμβουλοι, μζντορεσ και να προβάλλουν τα προςόντα και τισ γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει 

ςτο πραγματικό εργαςιακό περιβάλλον. 
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Ερώτημα 3
ο

: Ρωσ ςυλλζγονται τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ παρακολοφκθςθσ 

μακθτριϊν/των και αποφοίτων;  

 

Η ςυλλογι των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν για τθν παρακολοφκθςθ μακθτριϊν/των και 

αποφοίτων ΕΕΚ, πραγματοποιείται με ερωτθματολόγια και οι ερωτιςεισ είναι κοινζσ ςε 

εκνικό επίπεδο για όλουσ του παρόχουσ  ΕΕΚ.  

Ωςτόςο, κάκε πάροχοσ, μπορεί να προςκζςει και άλλεσ ερωτιςεισ προκειμζνου να 

ςυγκεντρϊςει ςτοιχεία ενδιαφζροντόσ του και να τα αξιοποιιςει για τθ βελτίωςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ που παρζχει.  

 

Τα ερωτθματολόγια περιλαμβάνουν ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου και αφοροφν, κυρίωσ, 

ποςοτικά χαρακτθριςτικά και λιγότερο ποιοτικά χαρακτθριςτικά.  

Η ςυλλογι γίνεται διαδικτυακά και πραγματοποιείται δφο φορζσ ετθςίωσ.  

Στθ δθμιουργία των ερωτθματολογίων ςυμμετζχουν και οι μακθτζσ/τριεσ.  

 

Επίςθσ, το νομικό πλαίςιο προβλζπει ότι ζνα μινα μετά τθν κατάρτιςθ του ατομικοφ 

πλάνου κάκε εκπαιδευόμενθσ/νου ςτθν ΕΕΚ, πρζπει να αποςτζλλονται ςτοιχεία προσ τθν 

Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία (STAΤFI) και ςτο ςφςτθμα Vipunen, τθσ Finnish National Agency 

for Education, ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι διαδρομι ι/και ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ.  

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, βάςει νόμου και χρθματοδότθςθσ, είναι υποχρεωτικό να 

απαντοφν όλοι οι πάροχοι ΕΕΚ, ενϊ για τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ 

ανταπόκριςθ. Ραρόλα αυτά τα ποςοςτά ανταπόκριςθσ είναι αρκετά υψθλά, ενϊ οι 

πάροχοι, για να διατθριςουν τα καλά ποςοςτά ανταπόκριςθ των αποφοίτων, εξετάηουν  

ςυνεχϊσ διάφορουσ τρόπουσ επικοινωνίασ, όπωσ αποςτολι ερωτθματολογίων ςτα κινθτά 

τθλζφωνα.  

Πλα τα αποτελζςματα χρθςιμεφουν και για ςυγκριτικζσ αξιολογιςεισ ςε εκνικό και 

περιφερειακό επίπεδο.   
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Ερώτημα 4
ο

: Ροια άλλα δεδομζνα αξιοποιοφνται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

ΕΕΚ και τθ ςφηευξθ τθσ με τθν αγορά εργαςίασ; πρόβλεψθ αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ   

 

Μοντέλο πρόβλεψης αναγκών σε δεξιότητες  

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και τθσ ςφηευξθσ με τθν αγορά εργαςίασ, 

το φιλανδικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ αξιοποιεί 

και δεδομζνα που προκφπτουν από το ςφςτθμα πρόβλεψθσ δεξιοτιτων. Συγκεκριμζνα, 

υπάρχει ζνα Εκνικό Δίκτυο για προβλζψεισ ςε διάφορα ηθτιματα μεταξφ των οποίων και 

για δεξιότθτεσ και αγορά εργαςίασ.  

 

Το Δίκτυο ςυντονίηεται από το Γραφείο του Πρωκυπουργοφ και το Φινλαδικό Σαμείο 

Καινοτομίασ (SITRA- Finnish Innovation Fund). 

Το Εθνικό Δίκτυο για τισ Προβλζψεισ αποτελείται από: 

 Υπουργεία  

 Ρανεπιςτιμια 

 Ρεριφερειακά Συμβοφλια 

Ενϊ ωσ  προςκεκλθμζνα μζρθ μπορεί να είναι: 

 Ερευνθτζσ/τριεσ 

 Εταιρείεσ 

 ΜΚΟ 

 

Η Φινλανδικι Τπθρεςία για τθν Εκπαίδευςθ, (EDUFI) είναι μζροσ του Δικτφου και 

ςυντονίηει το Φόρουμ για τισ προβλζψεισ ςε δεξιότθτεσ (Skills Anticipation Forum), το 

οποίο αςχολείται με προβλζψεισ: 

 για προςόντα και δεξιότθτεσ ςε ποιοτικό επίπεδο VOSE -Model 

 για ηιτθςθ ςε νζεσ εργαςιακζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςε ποςοτικό επίπεδο 

MITENNA Model 
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Από το 2017 ζχει ξεκινιςει θ εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ, θ διαμόρφωςθ του οποίου είναι 

ςε εξζλιξθ και κα ολοκλθρωκεί το 2019, με τθν ονομαςία «Βαςικι Διαδικαςία Ρρόβλεψθσ» 

και αποτελείται από τθν ενοποίθςθ των δφο μοντζλων πρόβλεψθσ το VOSE (ποιοτικό)  

MITENNA (ποςοτικό) 

 

Σο Φόρουμ για τισ προβλζψεισ ςε δεξιότθτεσ: 

 ζχει ωσ αντικείμενο τθν προϊκθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ με τθν εργαςιακι ηωι 

 περιλαμβάνει 9 κεματικζσ ομάδεσ πρόβλεψθσ αναγκϊν που αντιςτοιχοφν ςε 

διάφορουσ τομείσ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ  

 ενδεικτικά κάποιεσ ομάδεσ αφοροφν ςτισ καταςκευζσ, ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, 

υπθρεςίεσ υγείασ και πρόνοιασ,ς τισ μεταφορζσ και logistics κ.ά  

 κάκε ομάδα αποτελείται από 16 άτομα/εκπροςϊπουσ εργοδοτϊν, εργαηομζνων, 

ειδικϊν επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ και 

διοικθτικοφσ 

 

Η ανάλυςθ πρόβλεψθσ για δεξιότθτεσ εκτιμάται με βάςθ μία 5βακμθ κλίμακα και 

αναφζρεται ςε : 

 Γενικζσ δεξιότθτεσ, προτείνονται 38 ςυνολικά δεξιότθτεσ, ενδεικτικά: 

Ικανότθτα διαχείριςθσ χρόνου, αναλυτικι ςκζψθ, οργανωτικζσ δεξιότθτεσ, ςυναιςκθματικι 

νοθμοςφνθ, επίλυςθ προβλθμάτων, εργαςία ςε ομάδα, αντοχι ςε πίεςθ, πολυπολιτιςμικζσ 

δεξιότθτεσ..)  

 Βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτθν εργαςιακι ηωι, προτείνονται 35 ςυνολικά 

δεξιότθτεσ,  ενδεικτικά : 

Υπθρεςίεσ πελατϊν, Διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ζλεγχοσ ποιότθτασ,  δεξιότθτεσ 

πϊλθςθσ, οικονομικι διαχείριςθ, επιχειρθματικότθτα, διοίκθςθ ζργου, κ.ά 

 Επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ του 

επαγγζλματοσ  

+  Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ  
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Ζνα βαςικό ερϊτθμα που επιςθμάνκθκε ςτο πλαίςιο των αναλφςεων αυτϊν είναι  : 

 

Ρωσ μποροφν να λθφκοφν υπόψθ ςτισ προβλζψεισ για τα απαιτοφμενα από τθν αγορά 

εργαςίασ προςόντα και δεξιότθτεσ, οι αλλαγζσ που επζρχονται ςτθν εργαςία;  

 

Η απάντθςθ ςτο παραπάνω ερϊτθμα δίνεται ξεχωριςτά για κάκε 

τομζα/βιομθχανία/ςυςτάδα δραςτθριοτιτων και περιλαμβάνει ποιοτικά και ποςοτικά 

χαρακτθριςτικά, για παράδειγμα: Τομζασ Ενζργειασ, Λιανικό Εμπόριο, Τουριςμόσ και 

Υπθρεςίεσ Τροφοδοςίασ, Διατροφικι Αλυςίδα, κ.ά  

Οι προβλζψεισ που γίνονται αφοροφν 10-15 χρόνια μπροςτά 

Μεκοδολογία:  

 Ποιοτικι προςζγγιςθ  (VOSE) 

 Η προςζγγιςθ γίνεται με τθ μζκοδο των workshop 

 4 workshop για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρόταςθσ 

 35-40 ςυμμετζχουςεσ -ςυμμετζχοντεσ από: 

o κοινωνικοφσ εταίρουσ για τον ςυγκεκριμζνο τομζα που μελετάται 

o εκπροςϊπουσ ερευνθτικϊν ινςτιτοφτων 

o εκπροςϊπουσ από διάφορα επίπεδα και τομείσ εκπαίδευςθσ 

o ειδιμονεσ ςτον τομζα  

 Ποςοτικι προςζγγιςθ  (MITENNA) ςε ςυνεργαςία με το Κυβερνθτικό 

Ινςτιτοφτο για τθν Οικονομικι Ζρευνα (Government Institute for Economic 

Research) και παρζχει ςτοιχεία για: 

 τισ μακροχρόνιεσ προβλζψεισ αλλαγϊν τθσ ηιτθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ  

 τισ κενζσ κζςεισ εργαςίασ 

 τθ ηιτθςθ δεξιοτιτων και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 
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Ερώτημα 5
ο

: Ρωσ αξιοποιοφνται τα δεδομζνα που ςυλλζγονται και οι προβλζψεισ των  

αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ; 

 

Τα δεδομζνα που ςυλλζγονται για τθν παρακολοφκθςθ των μακθτϊν/τριϊν και αποφοίτων 

ΕΕΚ, κακϊσ και οι προβλζψεισ ςε δεξιότθτεσ αξιοποιοφνται ςε τζςςερα βαςικά πεδία: 

 για το ςχεδιαςμό των εκνικϊν πολιτικϊν  εκπαίδευςθσ  

  για τθν χρθματοδότθςθ των παρόχων 

 για τον κακοριςμό των απαιτοφμενων προςόντων και προςφερόμενων διδακτικϊν 

ενοτιτων 

 για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ΕΕΚ 

 

 Για το ςχεδιαςμό των εκνικϊν πολιτικϊν  εκπαίδευςθσ  

Το Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ αποφαςίηει για τισ πολιτικζσ που κα εφαρμοςκοφν 

και εκδίδει τθ ςχετικι νομοκεςία. Η Φινλανδικι Υπθρεςία για τθν Εκπαίδευςθ (EDUFI) 

παρζχει ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ με βάςθ τα δεδομζνα και τισ προβλζψεισ για 

δεξιότθτεσ που διακζτει.  

Ωςτόςο, επειδι οι πλθροφορίεσ που χρθςιμοποιοφνται προζρχονται από όλουσ τουσ 

επιμζρουσ παρόχουσ ΕΕΚ, οι οποίοι και ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν 

μοντζλων, με αρκετι αυτονομία, και τθσ προϊκθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ των αποφοίτων 

ΕΕΚ, υπάρχει κα λζγαμε μια εκ των προτζρων «αυτορρφκμιςθ» προκειμζνου οι πάροχοι να 

ανταποκρίνονται με επάρκεια ςτισ ανάγκεσ των μακθτριϊν/τϊν και ςτθ ηιτθςθ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ. Για αυτό, ίςωσ οι βαςικζσ εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ  είναι βακιζσ και όχι 

πολφ ςυχνζσ.  

Στισ επιςκζψεισ που πραγματοποιικθκαν ςε παρόχουσ ΕΕΚ, τονίςκθκε θ ςτενι επαφι και 

ςυνεργαςία που ζχουν με τισ επιχειριςεισ-αγορά εργαςίασ κυρίωσ τθσ περιοχισ ςτθν οποία 

αναφζρονται. Μάλιςτα ςθμειϊκθκε ότι αρκετζσ επιχειριςεισ πραγματοποιοφν προςλιψεισ 

ςχεδόν αποκλειςτικά από τισ /τουσ απόφοιτεσ/τουσ του παρόχου ΕΕΚ.   
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 Για τθ χρθματοδότθςθ των παρόχων 

Διάφορα ςτοιχεία όπωσ, ο αρικμόσ των μακθτϊν/τριων ανά τομζα/ειδικότθτα, οι  επιδόςεισ 

των μακθτϊν, θ ζνταξθ ςτθ ςυνζχεια ςτθν αγορά εργαςίασ ι ςτθν εκπαίδευςθ, 

λαμβάνονται υπόψθ για τθ χρθματοδότθςθ των ςχολείων θ οποία γίνεται ανά μακθτι. 

(Υπολογίηεται ςτο 15% τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ του παρόχου, ενϊ το 50% τθσ 

χρθματοδότθςθσ ορίηεται ανάλογα με τον αρικμό των μακθτριϊν/ων ανά χρόνο και 35% 

ανάλογα με τουσ διδαςκόμενουσ τομείσ και μακιματα)  

Το μοναδιαίο κόςτοσ ανά εκπαιδευόμενθ/ο αλλάηει κάκε χρόνο. 

Η αποτελεςματικότθτα εξαρτάται από:  

 Ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 Ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν 

 Αρικμόσ drop outs 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ςυλλζγονται τα χρθςιμοποιοφν και οι 

ίδιοι οι πάροχοι, προκειμζνου να πετφχουν υψθλζσ εκπαιδευτικζσ επιδόςεισ για τισ/τουσ 

μακιτριεσ/τζσ τουσ και υψθλι απορροφθτικότθτα ςτθν αγορά εργαςίασ. Συγκεκριμζνα τα      

αξιοποιοφν για να λάβουν αποφάςεισ ςχετικά με:  

 τισ διαμορφοφμενεσ ανάγκεσ τθσ εργαςιακισ ηωισ 

 τθν τοποκζτθςθ ςτθν εργαςία μετά τθν αποφοίτθςθ 

 τθν ελκυςτικότθτα τθσ ΕΕΚ 

 τον ανταγωνιςμό άλλων παρόχων 

 άλλεσ διαδρομζσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ  

 

 Για το ςχεδιαςμό των απαιτοφμενων προςόντων  (Qualification) 

Το Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ αποφαςίηει για τα επαγγελματικά προςόντα. Η 

Φινλανδικι Υπθρεςία για τθν Εκπαίδευςθ (EDUFI) παρζχει και εδϊ επιςτθμονικι 

υποςτιριξθ, με ςτοιχεία, προτάςεισ 

Σε αυτι τθ διαδικαςία ςυμμετζχουν: 

 εκπρόςωποι τθσ επαγγελματικισ ηωισ  
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 εκπρόςωποι των εργατικϊν ενϊςεων 

 πάροχοι εκπαίδευςθσ  οι οποίοι ςυγκεντρϊνουν πλθροφορίεσ από Μακιτριεσ/τεσ 

και κακθγθτζσ/τριεσ 

Μζχρι όμωσ τθ διατφπωςθ τθσ τελικισ πρόταςθσ για τα προςόντα υπάρχει μια πολφπλευρθ  

διαδικαςία ςυμβουλευτικισ και προτάςεων από επαγγελματικζσ ενϊςεισ, φορείσ, 

εκπροςϊπουσ εργαηομζνων ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ 

 

Σφμφωνα με αυτζσ τισ αναλφςεισ οι πολιτικζσ για την ΕΕΚ ςτο μζλλον περιλαμβάνουν:  

 Μεγαλφτερθ ευελιξία ςτισ ςπουδζσ 

 Λιγότερεσ ειδικότθτεσ βαςιςμζνεσ ςε ευρφτερθ δζςμθ δεξιοτιτων 

 Δυνατότθτα εγγραφϊν όλο το χρόνο 

 Ανάπτυξθ εξατομικευμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

 Ρροςόντα που ςυναντοφν τισ ανάγκεσ του ατόμου, τθσ κοινωνίασ, τθσ αγοράσ 

 Επικζντρωςθ ςτθν απόκτθςθ νζων προςόντων και αναγνϊριςθ προθγοφμενθσ 

μάκθςθσ  

 Ρεριςςότερα προγράμματα μάκθςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ 

 Ρολφπλευρα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

 Επαγγελματικι πορεία ωσ ιςχυρό παράγοντα αξιολόγθςθσ τθσ ΕΕΚ 

 

 Για τθν αξιολόγθςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ 

Τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνονται χρθςιμοποιοφνται, επίςθσ, για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και των δομϊν. Τθν αξιολόγθςθ πραγματοποιεί μία ανεξάρτθτθ 

αρχι με το όνομα: Finnish Education Evaluation Center (FINEEC).  

Σκοπόσ των αξιολογιςεων είναι θ ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ υποςτιριξθ τθσ 

μάκθςθσ, διαςφαλίηοντασ παράλλθλα τθν ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ. Οι αξιολογιςεισ 

παράγουν επίςθσ πλθροφορίεσ για τθν λιψθ αποφάςεων ςε τοπικό, περιφερειακό και 

εκνικό επίπεδο ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ. 
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4. Παρουσιάσεις περιπτώσεων από τρεις άλλες 

χώρες 

 

4.1 Ελλάδα 

Η  παρουςίαςθ που πραγματοποίθςε επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του ΕΙΕΑΔ, αφοροφςε τθ 

δομι, τισ πλθροφορίεσ, τθ μζκοδο επεξεργαςίασ και τθν αποτφπωςθ των δεδομζνων που 

ςυγκεντρϊνονται και δθμοςιεφονται για τθν αγορά εργαςίασ και τα απαιτοφμενα 

προςόντα, μζςω του «Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ», τθν 

επιςτθμονικι ευκφνθ του οποίου ζχει το Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, ΕΙΕΑΔ. 

Σθμειϊνεται εδϊ ότι πρόκειται για ζνα καινοτόμο εργαλείο ςυλλογισ και επεξεργαςίασ 

δεδομζνων τθσ αγοράσ εργαςίασ. Εργαλείο που προςφζρει πλθκϊρα ςτοιχείων, ςε εκνικό 

επίπεδο, ςε επίπεδο περιφζρειασ, διμου ακόμα και διεφκυνςθσ/δρόμου, για τθν 

απαςχόλθςθ ανά επαγγελματικι κατθγορία και επίπεδο προςόντων.  

Στο πλαίςιο τθσ μελζτθσ που κα πραγματοποιθκεί  από τον ΕΟΡΡΕΡ, ςε ςυνεργαςία με το 

ΕΙΕΑΔ, κα υπάρξει διερεφνθςθ τθσ πορείασ των αποφοίτων αρχικισ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) ςτθν αγορά εργαςίασ. Η ανάλυςθ κα αξιοποιιςει ποςοτικά και ποιοτικά 

ςτοιχεία που κα προκφψουν από διενζργεια ζρευνασ ςε απόφοιτεσ/τουσ ΙΕΚ και ςε 

επιχειριςεισ που απαςχολοφν απόφοιτεσ/τουσ ΙΕΚ. 

 

4.2 Ιταλία 

Η Ιταλία, για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ δεν διακζτει ζνα κεντρικό 

μοντζλο παρακολοφκθςθσ των αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ. Κάποιεσ περιφζρειεσ 

διακζτουν ςτοιχεία, άλλεσ όχι.  

Η ςυλλογι ςτοιχείων γίνεται με ερωτθματολόγια και με τθλεφωνικι ςυνζντευξθ, αλλά 

χωρίσ ςυςτθματικό τρόπο.  Τα ερωτιματα που τίκενται αφοροφν τθν απαςχόλθςθ, το είδοσ 

τθσ απαςχόλθςθσ κ.ά Η ζρευνα υλοποιείται ςυνικωσ τρία χρόνια μετά τθν αποφοίτθςθ. 

Στα ερωτθματολόγια απαντοφν  και οι υπεφκυνοι των ςχολείων.  
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Πλα τα ςτοιχεία προωκοφνται ςτο Υπουργείο Ραιδείασ και λαμβάνονται υπόψθ για τθν 

αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν μονάδων. 

Σθμειϊνονται αλλαγζσ τα τελευταία χρόνια λόγω κοινωνικϊν αλλαγϊν και  προςφυγικοφ. 

 

4.3 Ρουμανία 

Ζχουν γίνει προςπάκειεσ ςφνδεςθσ των διαφόρων μθχανιςμϊν που ςυλλζγουν ςτοιχεία και  

πλθροφορίεσ για τθν παρακολοφκθςθ των αποφοίτων, ωςτόςο, υπάρχουν πολλζσ 

δυςκολίεσ που ςχετίηονται με τθ χρθματοδότθςθ, το κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό και 

τθν κουλτοφρα.  

Ενϊ υλοποιοφνται διάφορα ζργα, ςτον τομζα αυτό με τθ χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ, δεν 

υπάρχει αργότερα ςυνζχεια και εξζλιξθ.  
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5.Σο νέο μοντέλο συλλογής δεδομένων 

Η Φινλανδία από 1.1.2018 ζκεςε ςε εφαρμογι τθν KOSKI ARVO SERVICE (a National 

Registry and Data Transfer Service for Study Rights and Completed Studies).   

Ρρόκειται για το νζο μοντζλο ςυλλογισ πλθροφοριϊν που αφορά όλθ τθν εκπαιδευτικι 

διαδρομι  κάκε ατόμου χωριςτά και που ςυγκεντρϊνει ςε ζνα «μζγκα» ςφςτθμα όλα τα 

προθγοφμενα ποςοτικά δεδομζνα.  

Η KOSKI ARVO SERVICE είναι μία τεράςτια βάςθ δεδομζνων (big data) θ οποία, όταν 

ολοκλθρωκεί κα περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για τα επίπεδα εκπαίδευςθσ και τα προςόντα, 

κακϊσ και τα δικαιϊματα ςτθν εκπαίδευςθ που ζχει κάκε Φιλανδόσ πολίτθσ, από τθ βαςικι 

ζωσ τθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ και τθ διά βίου μάκθςθ.  

Η καταγραφι ςτο ςφςτθμα γίνεται με ζνα μοναδικό αρικμό ταυτοποίθςθσ που λαμβάνει 

κάκε άτομο.   

Με το εν λόγω ςφςτθμα επιδιϊκεται : 

 να υπάρξει ζνασ καλφτεροσ ςχεδιαςμόσ και εξατομίκευςθ των ςπουδϊν 

 αναγνϊριςθ δεξιοτιτων και προςόντων που ζχει αποκτιςει κάποια/οσ ςε 

προθγοφμενα ςτάδια 

 καταγραφι τθσ προόδου  μετάβαςθσ και παρακολοφκθςθσ  

 παροχι πλθροφοριϊν ςε περίπτωςθ αίτθςθσ για εργαςίασ 

 ςυλλογι ςτατιςτικϊν δεδομζνων 

 αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ   
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Από την παρουςίαςη του ςυςτήματοσ αναπαράγονται τα παρακάτω: 

 

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ KOSKI 

KOSKI 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 

Βαςικι εκπαίδευςθ  

Λφκειο 

Επαγγελματικό χολείο 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιςτιμιο  

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΒΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΟΛΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΠΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΤΝ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΤΗ 
ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ –
ΠΟΤΔΑΣΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

ΜΗΣΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΜΑΘΗΣΩΝ  

ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ 

ΠΟΛΙΣΕ 

ΠΟΛΙΣΕ 

ΕΠΙΗΜΕ ΑΡΧΕ 
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ΣΡΟΦΟΔΟΣΕ ΣΟΤ KOSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOSKI 

ΦΙΝΛΑΔΙΚΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

   ΠΑΡΟΧΟΙ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ   

ΧΟΛΕΙΑ 
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6. υνοπτικές παρατηρήσεις  

Συμπεραςματικά λοιπόν, ςτθ Φινλανδία τα ςτοιχεία και οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν 

παρακολοφκθςθ των αποφοίτων ΕΕΚ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ ΕΕΚ 

προζρχονται από δφο παράλλθλα ςυςτιματα, όπου το πρϊτο βαςίηεται ςτουσ παρόχουσ 

ΕΕΚ και το δεφτερο ςτθν επεξεργαςία ςτατιςτικϊν δεδομζνων και χριςθ focus group ςε 

κεντρικό επίπεδο. 

Α. Η παρακολοφκθςθ των αποφοίτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

(ΕΕΚ), εφαρμόηεται από το 2001, είναι ςυςτθματικι, εξαμθνιαία και βαςίςτθκε, ζωσ 

ςιμερα,  ςε πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνονται από τουσ παρόχουσ ΕΕΚ οι 

οποίοι τροφοδοτοφν τθν Finish National Agency for Education (Vipunen) και  τθν National 

Statistics Finland (Education Statistics). Επιπρόςκετα, ςτοιχεία ςυλλζγονται και από  

οργανιςμοφσ όπωσ ο INKA, για λογαριαςμό των παρόχων  ΕΕΚ, αλλά  και από τισ /τουσ 

μακθτζσ/τριεσ ΕΕΚ (AMIS survey).  

Με βάςθ τθν επεξεργαςία των πλθροφοριϊν και των ςτοιχείων που ςυλλζγονται 

διαμορφϊνονται προτάςεισ και παρεμβάςεισ πολιτικϊν για τθν ΕΕΚ (Υπουργεία), ενϊ οι 

πάροχοι ΕΕΚ βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.  

Τονίςτθκε ότι οι μεγάλεσ αλλαγζσ/μεταρρυκμίςεισ που επζρχονται ςε κεντρικό επίπεδο- 

Υπουργείου- δεν είναι ςυχνζσ, θ προθγοφμενθ για παράδειγμα ιταν πριν από 20 χρόνια. 

Στθν παροφςα φάςθ υλοποιείται μια μεγάλθ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ ςτο πλαίςιο τθσ 

οποίασ τζκθκε ςε εφαρμογι το Koski system, το οποίο ςυγκεντρϊνει ςε πραγματικό χρόνο 

και ανά άτομο (ατομικό Id), όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν εκπαιδευτικι και εργαςιακι 

πορεία του, από τθν είςοδό του ςτθν εκπαίδευςθ ζωσ διά βίου. … 

 

Β. Το δεφτερο ςφςτθμα, το οποίο καταγράφθκε αςχολείται με «τθν πρόβλεψθ των 

αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ».  

Το ςφςτθμα αυτό ζχει ωσ ςυντονιςτι τθν Finish National Agency for Education και αποτελεί 

μζροσ του «Εκνικοφ Δικτφου (οικονομικϊν) Ρροβλζψεων», το οποίο λειτουργεί υπό τον 
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Ρρωκυπουργό και το Φινλανδικό Ταμείο Καινοτομίασ. Οι προβλζψεισ ςε δεξιότθτεσ, ςε νζεσ 

εκπαιδευτικζσ και εργαςιακζσ ανάγκεσ δίνουν ςτοιχεία ςε μάκρο επίπεδο – βάκοσ χρόνου 

10-15 χρόνια - και αφοροφν ςυγκεκριμζνουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.Τα 

ςτοιχεία είναι ποςοτικά και ποιοτικά. Τα ποιοτικά δεδομζνα ςυλλζγονται από ομάδεσ 

εργαςίασ (focus group) με εκπροςϊπουσ από τον οικονομικό τομζα που αφοροφν οι 

προβλζψεισ. 

 

Στην Ελλάδα, το τοπίο είναι αρκετά διαφορετικό:  

Α. Καταρχιν, ςυλλζγονται ποςοτικά ςτοιχεία για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ (ΕΡΑΛ, ΕΡΑΣ, Μακθτεία), π.χ. αρικμόσ εγγεγραμμζνων μακθτριϊν/ϊν ανά 

ςχολικι μονάδα, (τφποσ, τομζασ εκπαίδευςθσ...), πλθκυςμόσ διδαςκόντων (ειδικότθτεσ 

κλπ), τφποι ςχολικϊν μονάδων, κλπ., όχι όμωσ όςο αναλυτικά είναι τα ςτοιχεία του 

φινλαδικοφ μοντζλου. 

Τα ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται από τθν Εκνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑ) ςτο πλαίςιο των 

απογραφϊν πλθκυςμοφ και από τθ ςτατιςτικι Υπθρεςία του Τπουργείου Παιδείασ, με 

βάςθ το ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα «myschool» «με ςτόχο τθ μθχανογραφικι 

υποςτιριξθ των ςχολικϊν μονάδων και των διοικθτικϊν δομϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν 

Ελλθνικι επικράτεια». Στοιχεία για τθν Αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) 

ςυγκεντρϊνονται από τθ Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου 

Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Επίςθσ, ο ΕΟΠΠΕΠ, αρμόδιοσ φορζασ πιςτοποίθςθσ αρχικισ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, διακζτει Μθτρϊο Υποψθφίων από ΙΕΚ προσ πιςτοποίθςθ. 

Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία πλθν αυτϊν που δθμοςιεφονται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, δεν είναι 

δθμόςια. 

 

Β. Οι παραπάνω αρχζσ/φορείσ δεν διενεργοφν ςυςτθματικζσ περιοδικζσ μελζτεσ για 

παρακολοφκθςθ των αποφοίτων ΕΠΑ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, μετά το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ, είτε 

ςε ζνα άλλο εκπαιδευτικό μονοπάτι, είτε ςτθν αγορά εργαςίασ, είτε ςτθν ανεργία, είτε ςτθν 

εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων (για τουσ άνδρεσ) κλπ.  
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Οι μελζτεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί είναι αποςπαςματικζσ, ςχετικά παλαιζσ και δεν 

αφοροφν αποκλειςτικά απόφοιτεσ/τουσ ΕΕΚ. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

 τθσ Εκνικισ τατιςτικισ Αρχισ, θ οποία εντάςςει τισ ζρευνεσ αυτζσ ςτισ ςτατιςτικζσ 

για τθν «Απαςχόλθςθ- Ανεργία»,  (http://www.statistics.gr/el/statistics/pop)  

 Ειδικι Ζρευνα για τθ Μετάβαςθ από τθν Εκπαίδευςθ ςτθν Αγορά Εργαςίασ (Ad hoc 

2000) 

 Ειδικι Ζρευνα για τθν Είςοδο των Νζων ςτθν Αγορά Εργαςίασ (Ad hoc 2009)  

 Ειδικι Ζρευνα για τθ Θζςθ των Νζων ςτθν Αγορά Εργαςίασ (Ad hoc 2016) 

 Σου Παρατθρθτθρίου Μετάβαςθσ, του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, με επικζντρωςθ 

ςε απόφοιτεσ/τουσ γενικοφ και επαγγελματικοφ Λυκείου,  http://www.pi-

schools.gr/programs/par/p5.html 

 1θ Ζρευνα αποφοίτων: ζρευνα αποφοίτων ανωτζρου κφκλου δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ οι οποίοι δε ςυνζχιςαν ςπουδζσ ςτθν τριτοβακμια εκπαιδευςθ, 

Σταμάτθσ Ραλαιοκραςάσ, Ραναγιϊτθσ ουςζασ, Βαςιλεία Βρετάκου, Ακινα 2000 

 Η διερεφνθςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ των αποφοίτων του 

ανωτζρου κφκλου τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που δεν ςυνζχιςαν ςπουδζσ 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ με χριςθ μοντζλου λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ, 

Ραναγιϊτθσ ουςζασ, Ακινα 2000 

 2θ Ζρευνα αποφοίτων: ζρευνα αποφοίτων ανωτζρου κφκλου δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (ΤΕΕ, ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ), Ραναγιϊτθσ ουςζασ, Βαςιλεία Βρετάκου, 

Ακινα 2008 

 Διαχρονικι ζρευνα εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν επιλογϊν μακθτϊν 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (αϋ φαςθ), Ραναγιϊτθσ ουςζασ, Βαςιλεία Βρετάκου, 

Ακινα 2008 

 

 Γ.  Διάγνωςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ. Τθ διάγνωςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ 

εργαςίασ και ςχετικζσ προβλζψεισ ςε βάκοσ τριετίασ, πραγματοποιεί ο Μθχανιςμόσ 

Διάγνωςθσ, ο οποίοσ ςυςτάκθκε το 2016 (Νόμοσ 4368/2016, άρκρο 85)  υπο το Υπουργείο 

http://www.statistics.gr/el/statistics/pop
http://www.pi-schools.gr/programs/par/p5.html
http://www.pi-schools.gr/programs/par/p5.html
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Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθν επιςτθμονικι ευκφνθ 

του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ). 

Ο Μθχανιςμόσ ςυγκεντρϊνει δεδομζνα από τζςςερισ βαςικζσ πθγζσ : τθν ΕΛΣΤΑΤ, τθν 

ΕΓΑΝΗ, τον ΟΑΕΔ και το ΓΕΜΗ και κατόπιν ςυνδυαςτικισ επεξεργαςίασ δθμοςιεφει 

πλθκϊρα ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν ανεργία, ςτθν 

επιχειρθματικότθτα και ςτισ δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε εκνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Ζωσ ςιμερα ζνα μεγάλο μζροσ των ςτοιχείων που επεξεργάηεται ο Μθχανιςμόσ 

προζρχονται από δευτερογενι δεδομζνα και παρουςιάηονται από τθν οπτικι τθσ αγοράσ 

εργαςίασ. Ενδεικτικά αναφζρεται:  

 Απαςχολοφμενοι/νεσ ανά επαγγελματικι κατθγορία, ανά κλάδο οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ,  ανά εκπαιδευτικό επίπεδο  

 Νζεσ κζςεισ εργαςίασ ανά κλάδο, επάγγελμα Ρεριφζρεια, Ρεριφερειακι Ενότθτα  

 Επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

Ζνα ενδιαφζρον και κρίςιμο ςθμείο τθσ ανάλυςθσ που πραγματοποιεί ο Μθχανιςμόσ είναι 

οι προβλζψεισ για το  Δυναμιςμό επαγγελμάτων και κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ .  

Πλα τα αποτελζςματα των καταγραφϊν και αναλφςεων παρουςιάηονται με τθ μορφι 

διαδραςτικϊν πινάκων.  

Ραρόλα αυτά,  ηθτιματα που αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ αποφοίτων δευτεροβάκμιασ 

και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί, ζωσ ςιμερα 

ςτισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Μθχανιςμοφ. Ππωσ επίςθσ απουςιάηουν 

ςυςτθματικζσ και ςτοχευμζνεσ μελζτεσ πεδίου για ανάγκεσ ςε βαςικζσ, γενικζσ και 

επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ 

 

Το ερευνθτικό ςχζδιο που πραγματοποιεί ο ΕΟΡΡΕΡ ςε ςυνεργαςία με το Μθχανιςμό 

Διάγνωςθσ –ΕΙΕΑΔ, για τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ΙΕΚ,  

κα ςυνδυάςει για πρϊτθ φορά, ςτατιςτικά δεδομζνα του μθχανιςμοφ διάγνωςθσ με 

ποιοτικά δεδομζνα που κα προκφψουν από ζρευνα πεδίου ςε απόφοιτεσ/τουσ ΙΕΚ και ςε 

επιχειριςεισ ςτθ μεγαλφτερθ περιφερειακι ενότθτα τθσ χϊρασ.   
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Επίςθσ, κα αναδείξει ζνα πικανό μοντζλο παρακολοφκθςθσ των αποφοίτων ΕΕΚ και 

αξιοποίθςθσ των  δεδομζνων που κα ςυγκεντρωκοφν, προκειμζνου να βελτιωκεί θ 

ποιότθτα και αποτελεςματικότθτασ τθσ παρεχόμενθσ ΕΕΚ.  

 

Ωςτόςο, για τθ ςυςτθματικι μελζτθ ► τθσ παρακολοφκθςθσ των αποφοίτων ΕΕΚ (ΙΕΚ –

Μακθτείασ) και ► των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ και προςόντα τθσ αγοράσ εργαςίασ,  

κακϊσ και για τθ ςυςτθματικι αξιοποίθςθ των ευρθμάτων που εξάγονται από τα 

παραπάνω για ► τθ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ και ► τθσ απορροφθτικότθτασ των 

αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ  

είναι αναγκαία πλζον θ νομοκετικι κατοχφρωςθ τθσ ςυνεργαςίασ ΕΟΠΠΕΠ – ΕΙΕΑΔ 

(Υπουργείου Ραιδείασ και Υπουργείου Εργαςίασ). 

 

 

 

 

 

 


