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1. Εισαγωγή
Το θέµα της πρακτικής άσκησης (stage) τόσο των φοιτητών όσο και των νέων
πτυχιούχων τίθεται όλο και µε περισσότερη ένταση, δεδοµένης και της υψηλής
ανεργίας των νέων. Θεωρείται δε ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός για την
καλύτερη προετοιµασία ή τη γεφύρωση µεταξύ σπουδών και κόσµου της εργασίας.
Εξαιτίας της σπουδαιότητάς του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα µια
µελέτη για την πρακτική άσκηση και στα 27 κράτη-µέλη, µε τίτλο “Study on a
comprehensive overview on traineeship arrangements in member states. Final
Synthesis Report”. Η µελέτη αυτή υπογράφεται από τα: Institute for employment
studies (IES), Istituto per la ricerca sociale (IRS) και Federal institute for vocational
education and training (BIBB).
Αν και οι 27 εθνικές πραγµατικότητες δηµιουργούν ένα εξαιρετικά δαιδαλώδες και
βαβυλωνιακό περιβάλλον το οποίο περιπλέκεται από τις εθνικές αποτυπώσεις των
διαφοροποιηµένων δράσεων, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, φαίνεται ότι η µελέτη
καταλήγει στη διαµόρφωση πέντε (5) βασικών µορφών πρακτικής άσκησης:
•

Stages

που

είναι

προαιρετική

ή

υποχρεωτική

συνισταµένη

ενός

πανεπιστηµιακού ή επαγγελµατικού κύκλου σπουδών
•

Stages που γίνονται στην ελεύθερη αγορά (εκτός κάποιου κύκλου σπουδών ή
κάποιας σύµβασης)

•

Stages που υλοποιούνται στο πλαίσιο κάποιας ενεργού πολιτικής για την
αγορά εργασίας που στοχεύουν τους άνεργους νέους

•

Stages που αποτελούν µέρος µιας υποχρεωτικής επαγγελµατικής κατάρτισης,
όπως αυτά στη Νοµική, την Ιατρική, την Εκπαίδευση, την Αρχιτεκτονική, τη
Λογιστική, κτλ

•

Stages που είναι υπερκρατικά.

Είναι προφανές ότι η σηµασία της ανώτατης εκπαίδευσης είναι καθοριστική αν και
όχι αποκλειστική ή άµεση σε όλες τις προτεινόµενες µορφές της πρακτικής άσκησης.
Στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε, αφενός, στα γενικά συµπεράσµατα, αφετέρου, στα
αποτελέσµατα από την ελληνική περίπτωση που αφορούν ειδικά την ανώτατη
εκπαίδευση. Τέλος και ως προέκταση της µελέτης, θα δούµε τις νέες δοµές που
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δηµιουργούνται στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και αφορούν τόσο την πρακτική
άσκηση όσο και την εργασιακή ένταξη των πτυχιούχων της.

2. Τα αποτελέσματα της μελέτης και οι σχετικές
συστάσεις
Τα αποτελέσµατα της µελέτης που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση, κι όχι µόνο,
καταδεικνύουν την αυξανόµενη σηµασία που αποδίδουν οι σχετικές πολιτικές για τα
stages ως µηχανισµού που διευκολύνει την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας
(σελ.7).
Παρόλα αυτά µια σειρά από θεµατικές αναδεικνύονται ως σηµαντικές που χρήζουν
περισσότερης µελλοντικής προσοχής. Αυτές είναι:
•

Η χρηµατοδότηση της πρακτικής άσκησης

•

Η απουσία ενός κοινά αποδεκτού ορισµού της έννοιας, αν και τρία
χαρακτηριστικά είναι κοινώς αποδεκτά:
! Η εκπαιδευτική στόχευση
! Η πρακτική διάσταση
! Η χρονική παροδικότητα

•

Η ποικιλοµορφία των ρυθµιστικών πλαισίων ανάπτυξης και λειτουργίας των
πρακτικών ασκήσεων
! µε µείζον θέµα την έλλειψη µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας

•

Η διαφορετικές µορφές των stages.

Η µελέτη καταλήγει σε µια σειρά από συστάσεις. Πιο συγκεκριµένα:
•

Ένας κοινός ευρωπαϊκός ορισµός της έννοιας «πρακτική άσκηση» θα πρέπει
να επιδιωχθεί χωρίς να αποκλείει το χώρο ύπαρξης κάποιων ιδιαιτεροτήτων
σε εξειδικευµένα stages

•

Μεγαλύτερη ώθηση πρέπει να δοθεί στην ένταξη των πρακτικών ασκήσεων
στα προγράµµατα σπουδών και όχι η τοποθέτησή τους µετά το τέλος των
σπουδών

•

Μια κοινή, ευρωπαϊκή και εθνική, προσπάθεια πρέπει να γίνει για να
αναπτυχθούν περισσότερο τα stage
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•

Η εγκαθίδρυση ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των stages είναι
απαραίτητη

•

Η ύπαρξη ενός πλαισίου οικονοµικής στήριξης των stagiaires κρίνεται
απαραίτητη, ιδιαίτερα για εκείνους που προέρχονται από τα πιο µη
προνοµιούχα περιβάλλοντα

•

Μέτρα πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας και της
διαφάνειας στην επιλογή των stagiaires

•

Η συγκέντρωση πιο συγκροτηµένων (ποσοτικά και ποιοτικά) στατιστικών
δεδοµένων και η αξιολόγηση των διαφορετικών τύπων stages που υφίστανται
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνει (σελ.10 -11).

3. Η ελληνική περίπτωση
Η µελέτη που αφορά την ελληνική περίπτωση υπογράφεται από την κα Χάρη
Χατζηβασιλείου του IES και εκτείνεται σε ένα σύνολο 41 σελίδων. Ένα σηµαντικό
κοµµάτι της αφορά το νοµοθετικό πλαίσιο και τις µεταβολές του. Εδώ, θα
επικεντρωθούµε στις προκλήσεις που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση.
3.1. Το κοινωνικό συγκείμενο
Το ελληνικό συγκείµενο χαρακτηρίζεται από τα εξής (σελ.309-310):
•

Υψηλή ανεργία των νέων, µε γενικότερα χαρακτηριστικά πολύ πιο έντονα από
τα αντίστοιχα των άλλων κρατών του ΟΟΣΑ (όµως µε κοινά χαρακτηριστικά
µε τα αντίστοιχα των χωρών της Νότιας Ευρώπης)

•

Χρονική διάρκεια αναµονής για εξεύρεση της πρώτης εργασίας σχεδόν 50%
µεγαλύτερη από τον µ.ο. του ΟΟΣΑ

•

Σύνδεση µεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας ανεµική, µάθηση µέσω πρακτικής
άσκησης ασθενική

•

Απόκτηση ενός πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης χωρίς διασφάλιση βιώσιµης
απασχόλησης
!

Το προηγούµενο οδηγεί στην αποδοχή εργασιών που απαιτούν
χαµηλότερες δεξιότητες
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•

Ανικανότητα της ελληνικής οικονοµίας, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τοµέα, να
παραγάγει επαρκείς, σε αριθµό, θέσεις εργασίας υψηλών προδιαγραφών (στην
πραγµατικότητα παράγει µόνο το 15% των αναγκαίων θέσεων µε αυτά τα
χαρακτηριστικά)
• Το προηγούµενο οδηγεί στην ανεργία, στην υπο-απασχόληση, στην
ετερο-απασχόληση ή στην αποδοχή χαµηλών προσδοκιών
εργασίες.

3.2. Ανώτατη εκπαίδευση και πρακτική άσκηση (ΠΑ): επισκόπηση
Τα κύρια χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι:
Γενικά
•

Ιστορικά, η ΠΑ δεν είχε καθολική παρουσία στα πανεπιστηµιακά
προγράµµατα σπουδών.

•

Εντούτοις, σε µερικές σπουδές (Νοµική, Ιατρική, Εκπαίδευση, Αρχιτεκτονική,
Μηχανική, κτλ) έχει µακρά παράδοση, είτε στο πλαίσιο των προπτυχιακών
σπουδών είτε αµέσως µετά την ολοκλήρωσή τους

•

Από τα µισά της δεκαετίας του 1990, αυξάνεται δυναµικά η σηµασία και η
παρουσία της ΠΑ στις ανώτατες σπουδές

•

Η αύξηση αυτή συνδέεται και µε τη µικτή χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκές
και ελληνικές πηγές και την προώθησή της µέσω προγραµµάτων όπως τα
ΕΠΕΑΕΚ και το ΕΣΠΑ.

Ειδικά
•

Η ΠΑ εντός των προγραµµάτων σπουδών φαίνεται να είναι καλύτερα
οργανωµένη και µε πιο διαφανείς διαδικασίες

•

Αντίθετα, η διαδικασία εκτός προγράµµατος σπουδών φαίνεται λιγότερο
διαφανής ακόµα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς ρυθµιστικοί
κανονισµοί όπως στην περίπτωση της Νοµικής όπου, αφενός, η εξεύρεση
θέσης, αφετέρου, η υλοποίηση µοιάζει να επηρεάζονται από προσωπικά
δίκτυα και να ενέχουν σηµαντικά περιθώρια εκµετάλλευσης
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•

Μείζον πρόβληµα αποτελεί η ανυπαρξία κοινού ορισµού του τρόπου που η
ΠΑ δοµείται και οργανώνεται, µε αποτέλεσµα µια πανσπερµία ΠΑ ακόµα και
σε Τµήµατα µε το ίδιο αντικείµενο σπουδών

•

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση στη διεθνή ΠΑ µακράς διάρκειας (>12
µηνών) στην ΕΕ των 27 και στην 24η θέση στη διεθνή ΠΑ µικρής διάρκειας
(<6 µηνών)

•

Τέλος, µείζον πρόβληµα αποτελεί η ουσιαστική έλλειψη στατιστικών
στοιχείων ή η αποσπασµατικότητά τους (στην έκθεση κάποια στοιχεία
δίνονται για το ΑΠΘ και το ΕΚΠΑ)

3.3. Ανώτατη εκπαίδευση και πρακτική άσκηση (ΠΑ): προς τη δημιουργία νέων
δομών
Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αναπτύσσονται στα ελληνικά ιδρύµατα ανώτατης
εκπαίδευσης µια σειρά από δοµές που στοχεύουν τόσο στην ανάπτυξη της ΠΑ όσο
και τη σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την αγορά εργασίας.
Αυτό φαίνεται να γίνεται:
Α. λόγω της κατανόησης της σηµασίας της ΠΑ
Β. της στήριξης σε ευρωπαϊκούς πόρους
Γ. στο τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο που προκλήθηκε µε την πρώτη γενιά των
προγραµµάτων stage και τον τρόπο που υλοποιήθηκαν από την πολιτική τάξη της
χώρας.
Πράγµατι, τα οφέλη από την ΠΑ θεωρείται ότι είναι:
" Η πρόσκτηση µιας πρώτης εργασιακής εµπειρίας που σχετίζεται µε το
αντικείµενο σπουδών ή την ένταξη σε ένα εργασιακό περιβάλλον
" Η σε βάθος κατανόηση της επιστηµονικής γνώσης που αποκτάται µε την
πρακτική εφαρµογή σε ένα εργασιακό περιβάλλον
" Η ευκαιρία να συνειδητοποιήσει ο επιµορφούµενος τις ικανότητες, τις γνώσεις
και τις δεξιότητές του όπως επίσης να αναπτύξει µια ιδιαίτερη αίσθηση της
επαγγελµατικότητάς του
" Η ευκολότερη πρόσβαση των φοιτητών από τον κόσµο της εκπαίδευσης, που
τους προετοιµάζει για τον κόσµο της εργασίας, στον κόσµο της παραγωγής
και της απασχόλησης, µε τη ταχύτερη εξοικείωσή τους µε τις απαιτήσεις, τους
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κανόνες και τις ρουτίνες του καθώς επίσης και µε τις εργασιακές σχέσεις, τις
εργασιακές συνθήκες και τις µισθολογικές κλίµακας
" Η δηµιουργία θετικών συνθηκών για την ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας
και την ώθηση προς την αυτονοµία και τη δηµιουργικότητα καθώς επίσης και
τη λήψη πρωτοβουλιών
" Η δηµιουργία αµφίπλευρης ενηµέρωσης µεταξύ ιδρυµάτων εκπαίδευσης και
κόσµου της εργασίας µε στόχο τη σύσφιγξη των σχέσεών τους
" Η ενσωµάτωση των νέων τάσεων και απαιτήσεων της αγοράς εργασίας στα
προγράµµατα σπουδών.
Παράλληλα σηµαντική θεωρείται η ανάπτυξη επαγγελµατικής ταυτότητας στους
φοιτητές.
Με βάση τα προηγούµενα και σε διάρκεια 15 χρόνων αναπτύχθηκαν στα
πανεπιστήµια:
•

Γραφεία Διασύνδεσης και Επαγγελµατικής Πληροφόρησης

•

Γραφεία Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

•

Μονάδες καινοτοµίας και αποτελεσµατικότητας.

Μάλιστα, τελευταία οι τρεις αυτές δοµές συνενώθηκαν υπό µια συντονιστική αρχή
τις Δοµές Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (ΔΑΣΤΑ).
Για παράδειγµα, η Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστηµίου
Πατρών αποτελεί µια νέα καινοτόµα δοµή, η οποία θέτει ένα ενιαίο πλαίσιο
συνεργασίας των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης Π.Π, του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης Φοιτητών Π.Π και της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας
Π.Π (http://www.career.upatras.gr/el/node/7) .
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Αναλυτικότερα:
1. Το Γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελµατικής Πληροφόρησης
Έχει ως βασικό στόχο τη βοήθεια προς τον φοιτητή (και τον πτυχιούχο) για την
καλύτερη δυνατή ανάπτυξη της καριέρας του. Για παράδειγµα το Γραφείο του
Πανεπιστηµίου Πατρών αναφέρει (http://www.cais.upatras.gr/node/7) :
Το Πανεπιστήµιο Πατρών, έχοντας ως βασικό στόχο να βοηθήσει τον φοιτητή στην
εξέλιξη της καριέρας του, προέβη στην ίδρυση του «Γραφείου Διασύνδεσης και
Επαγγελµατικής Πληροφόρησης» τον Ιούλιο του 1997. Για την επίτευξη του
σηµαντικού αυτού έργου χρησιµοποιούνται πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του
Γραφείου Διασύνδεσης απευθύνονται κυρίως σε Φοιτητές, αλλά και αποφοίτους
Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η ενηµέρωση των φοιτητών σε θέµατα που
αφορούν:
•

µεταπτυχιακές σπουδές,

•

την αγορά εργασίας (προσφορά και ζήτηση),

•

την ανεύρεση πόρων στήριξης σπουδών και κατάρτισης (υποτροφίες /
κληροδοτήµατα / σεµινάρια)

και γενικότερα η παροχή κάθε είδους βοήθειας για την επιλογή ή την υποστήριξη της
µελλοντικής τους καριέρας. Η διασφάλιση της ποιότητας και της εγκυρότητας των
προσφερόµενων υπηρεσιών επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας
ανάµεσα στο φοιτητή και την αγορά εργασίας.
Το Γραφείο Διασύνδεσης:
•

συνδέει την παραγωγή µε την εκπαίδευση,

•

αναπτύσσει µηχανισµούς αµοιβαίας και διαρκούς ενηµέρωσης,

•

αναδεικνύει τις δεξιότητες και ειδικεύσεις φοιτητών και πτυχιούχων

και βοηθά στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού της
χώρας.
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Προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη προετοιµασία του φοιτητή, το Γραφείο
Διασύνδεσης προσφέρει πληροφορίες για τους ορίζοντες που ανοίγει η απόκτηση του
πτυχίου, τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο και στον επαγγελµατικό τοµέα. Για το
σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πορείας του αποφοίτου έχει δηµιουργηθεί η κατάλληλη
υποδοµή σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο, µε την στήριξη του
εξειδικευµένου προσωπικού, µπορεί να οδηγήσει στη εξατοµικευµένη, για τον κάθε
χρήστη, επιλογή.
Όσον αφορά τον επαγγελµατική σταδιοδροµία, το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί
δίαυλο επικοινωνίας, που διασυνδέει την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε την αγορά
εργασίας. Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι µπορούν να ενηµερώνονται για όλες τις
τάσεις καθώς και τη ζήτηση των Ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα οι
εργοδοτικοί φορείς ενηµερώνονται για την άρτια κατάρτιση και το υψηλό επίπεδο
των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Πατρών.
Ειδικότερα, το Γραφείο Διασύνδεσης:
•

προσφέρει βοήθεια και συµβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές και
αποφοίτους, τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για µεταπτυχιακές σπουδές (σύνταξη
βιογραφικού σηµειώµατος, συστατικών επιστολών, προετοιµασία για
συνέντευξη επιλογής κτλ.)

•

αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της επιστηµονικής κοινότητας και των
παραγωγικών µονάδων,

•

πληροφορεί τους ενδιαφερόµενους για την αγορά εργασίας και τους
εργοδοτικούς φορείς,

•

διαθέτει αρχείο αγγελιών για νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα,

•

ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, για υποτροφίες, προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης,
εκπαιδευτικά σεµινάρια και συνέδρια,

•

οργανώνει ηµερίδες, σεµινάρια και συνέδρια για την καλύτερη ενηµέρωση
των φοιτητών και αποφοίτων πάνω σε θέµατα που σχετίζονται µε την
απασχόληση και την πρόσβαση στον κόσµο της εργασίας.
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Πρέπει να επισηµανθεί ότι όλες οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχονται
δωρεάν. Η λειτουργία και οι δραστηριότητές του διέπονται από Κώδικα
Δεοντολογίας, µε σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων
και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης.
2. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών είναι ο συντονιστικός φορέας των
Τµηµάτων ΠΑ του Πανεπιστηµίου. Για παράδειγµα στο Πανεπιστήµιο Πατρών
ιδρύθηκε το 2011 (http://praktiki.upatras.gr/).
Πρόκειται ουσιαστικά για µια προσπάθεια οργάνωσης της ΠΑ µε κοινά
χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις. Γιαυτό το λόγο δηµιουργούνται «Οδηγοί
Πρακτικής Άσκησης», «Ειδικές Συµβάσεις Εργασίας», πάγια διαδικασία (προκήρυξη,
επιλογή, πρακτική άσκηση-παρακολούθηση, ολοκλήρωση-αποτίµηση), «Ηµερολόγιο
πρακτικής Άσκησης», «Συµφωνία Κατάρτισης-Δέσµευση Ποιότητας» (για την
ευρωπαϊκή κινητικότητα), «Έκθεση Πρακτικής Άσκησης», κτλ.
3. Μονάδα καινοτοµίας και αποτελεσµατικότητας
Παραδειγµατικά ας δούµε την αντίστοιχη µονάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών
(http://www.innovation.upatras.gr/default.asp?id=1):
Το έργο «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας» υλοποιείται στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και
από Εθνικούς Πόρους.
Η ΜοΚΕ Π.Π. συστάθηκε στον Πανεπιστήµιο Πατρών τον Ιανουάριο του 2012.
Στόχος της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας Π.Π. είναι η ενθάρρυνση
της επιχειρηµατικότητας και η ανάπτυξη της καινοτοµικής σκέψης στους φοιτητές
και απόφοιτους του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε απώτερο σκοπό την καθοδήγηση και
τελικά την ίδρυση και ανάπτυξη µιας νέας επιχείρησης.

11

Διοργανώνοντας µία σειρά δράσεων µε έµφαση στην πρωτοβουλία, τη γνώση, την
έµπνευση και την καινοτοµία, η ΜοΚΕ Π.Π. συµβάλλει δραστικά στην κάλυψη των
εκπαιδευτικών

αναγκών

των

φοιτητών,

καθώς

και

στην

ανάδειξη

της

επιχειρηµατικότητας των αποφοίτων ως µία επιλογή απασχόλησης, στον συνεχώς
εξελισσόµενο χώρο της Επιχειρηµατικότητας και της Καινοτοµίας.
Οι δράσεις της περιλαµβάνουν:
! σεµινάρια
! µαθήµατα επιχειρηµατικότητας
! επισκέψεις
! monitoring – συνεργασίες
! προσοµοιώσεις.
Η Μονάδα αυτή διαθέτει ένα κοινά (ΔΑΣΤΑ) αποδεκτό κανονισµό δεοντολογίας
(http://www.innovation.upatras.gr/mediaupload/downloads/kodikas_deontologias.pdf)
.
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