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Η σύσταση και η λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
ξεκίνησε την άνοιξη του 1997. Αποτελεί έργο του ΕΠΕΑΕΚ I & ΙΙ
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης) στα πλαίσια του Β΄ & Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) μέσω του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και από Εθνικούς Πόρους.

Το Γραφείο Διασύνδεσης στεγάζεται σήμερα σε γραφεία του Κτιρίου της Βιβλιοθήκης
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με έκταση 50 τ.μ. διαθέτοντας:
Πλήρη εξοπλισμό υποδομής (ράφια, γραφεία, βιβλιοθήκη).
Πλήρη μηχανογραφικό εξοπλισμό (1 server, 4 PCς, Λογισμικό Πρόγραμμα Διαχείρισης
Γραφείου Διασύνδεσης, windows NT, SQL server, βοηθητικός εξοπλισμός).
Το Γραφείο Διασύνδεσης μέχρι σήμερα έχει 1.500 εγγεγραμμένους πτυχιούχους του
ΤΕΙ Λαμίας (μετρήσιμο από το λογισμικό)
Επίσης το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει 100 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις
(μετρήσιμο από το λογισμικό) οι οποίες αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό.
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Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΙ
αποτελεί ξεχωριστό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ που συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΕΠΘ
και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αντικείμενο του έργου είναι ο καθορισμός και η θέση σε εφαρμογή ενός
σύγχρονου οργανωτικού / συντονιστικού πλαισίου οριζόντιας δικτύωσης των
Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η Οριζόντια
Δράση συμπληρώνει και επικουρεί τις κάθετες δράσεις που αναπτύσσονται από
κάθε Ίδρυμα, ενώ οι στόχοι της εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία:
Ανάπτυξη και επέκταση του θεσμού των Γραφείων Διασύνδεσης στα Τ.Ε.Ι.
Εξοικονόμηση ανθρώπινων και χρηματικών πόρων με τον από κοινού σχεδιασμό
και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν τα Γραφεία Διασύνδεσης.
Προώθηση συνεργασιών και κοινών προγραμμάτων μεταξύ των Γραφείων
Διασύνδεσης.
Δημιουργία μηχανισμού έγκυρης και αξιόπιστης αξιολόγησης του έργου των
Γραφείων Διασύνδεσης.

Οι δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης αφορούν τα εξής:
1) Έγκυρη ενημέρωση των σπουδαστών και αποφοίτων για τις τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία και
στην αγορά εργασίας καθώς και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανά γεωγραφική περιοχή. Προς αυτή την
κατεύθυνση θα συμβάλει και η δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού.
2) Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει
συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις κρίσιμες φάσεις λήψης αποφάσεων των σπουδαστών όχι μόνο
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας αλλά και μετά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
3) Υποστήριξη Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης. Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί
συμπληρωματικά με το έργο της Πρακτικής Άσκησης και βοηθά στην εξάπλωση του θεσμού τόσο στην
αρχική επαγγελματική εκπαίδευση όσο και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4) Συνεργασία με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς (επιχειρήσεις, επιμελητήρια, οργανισμούς κλπ.)
με στόχο την γνωστοποίηση των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης και την προώθηση των
αποφοίτων σε θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης με σκοπό την κάλυψη αναγκών τους σε
ανθρώπινο δυναμικό.
5) Στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης και με τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των
χρηστών μας κρίθηκε απαραίτητο η επέκταση του φυσικού αντικειμένου του έργου Γραφείου
Διασύνδεσης. Έτσι το Γραφείο Διασύνδεσης θα εκπονήσει δύο νέες μελέτες η μια θα αφορά την
Παρακολούθηση των Αποφοίτων του ΤΕΙ Λαμίας και η άλλη θα αφορά τον Οδηγό Επαγγελμάτων του
ΤΕΙ Λαμίας.

Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο με παραγωγικούς
φορείς και επιχειρήσεις.
Η κύρια δραστηριότητα του ΓΔ αφορά στην προώθηση των πτυχιούχων
του ΤΕΙ, αλλά και γενικότερα όλων των πτυχιούχων της περιοχής στην
αγορά εργασίας και συγχρόνως στην ικανοποίηση της ζήτησης για
εργασία εκ μέρους των επιχ/σεων.
Για το λόγο αυτό το Γραφείο Διασύνδεσης βρίσκεται σε διαρκή
αναζήτηση νέων επιχειρήσεων και φορέων στην περιφέρεια αφενός για να
καταγράψει τις κενές θέσεις εργασίας, αφετέρου για να αναληφθούν από
κοινού δράσεις προώθησης της εργασιακής ένταξης των αποφοίτων.
Επίσης έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται επισκέψεις σε κοινωνικούς
φορείς όπως ΟΑΕΔ και Κέντρα Συμβουλευτικής που επιτελούν το ίδιο
έργο και συμβάλουν αποτελεσματικά στην απορρόφηση των πτυχιούχων
και στη μείωση της ανεργίας.

Συστηματική συνεργασία των επιχ/σεων της περιοχής στο θέμα της πρακτικής
άσκησης.
Ο ρόλος του ΓΔ είναι κυρίως να ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τις
δυνατότητες πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης από σπουδαστές του ΤΕΙ,
αλλά και να μεταφέρει στο γραφείο πρακτικής άσκησης τις απαιτήσεις και τις
ανάγκες των επιχειρήσεων στο θέμα αυτό. Στόχος του έργου είναι επίσης να
προωθούνται οι σπουδαστές στις επιχ/σεις όχι μόνο για την πραγματοποίηση
της πρακτικής τους άσκησης αλλά και για την παροχή βοήθειας στην εκπόνηση
των Πτυχιακών τους εργασιών, των ειδικών μαθημάτων κ.λ.π.

Ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής
Το έντονο ενδιαφέρον των σπουδαστών και αποφοίτων αναφορικά με το
σχεδιασμό της καριέρας τους και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας, μας
οδηγεί στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών Συμβουλευτικής που θα
επιτευχθεί μέσα από τις παρακάτω ενέργειες:
Συγκέντρωση ανανεωμένου πληροφοριακού υλικού σχετικά με τα μεταπτυχιακά
προγράμματα, τις υποτροφίες κ.α. από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια μέσω
της ομαδικής επιστολής και μέσω της αποδελτίωσης τύπου από ανάλογη
εταιρεία.
Σχεδιασμός και εκτύπωση του Οδηγού Επαγγελμάτων.
Ένα σημαντικό εργαλείο για το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς
και την πληροφόρηση των χρηστών μας για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
αποτελεί ο Οδηγός Επαγγελμάτων. Αυτός θα εκπονηθεί για τις ειδικότητες
Ηλεκτρονικής, Δασοπονίας, Φυσικοθεραπείας και Πληροφορικής &
Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας. Θα διανέμεται μέσω του Γ.Δ. του
ΤΕΙ Λαμίας και των άλλων ΤΕΙ.

Σχεδιασμός και εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού για τη Συμβουλευτική
που θα περιλαμβάνει:
α. Υποδείγματα βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
β. Τεχνικές προσωπικής συνέντευξης
γ. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων
Σχεδιασμός και εκτύπωση νέου έντυπου διαφημιστικού υλικού που θα
αφορά αποκλειστικά τις υπηρεσίες του ΓΔ στις επιχ/σεις.
Σχεδιασμός και εκτύπωση νέων ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται
σε σπουδαστές, αποφοίτους και επιχειρήσεις.
Γενικότερα η Συμβουλευτική που θα παρέχεται από το ΓΔ θα έχει σαν
κύρια ευθύνη τη συνεργασία και βοήθεια προς τους σπουδαστές σε
θέματα που αφορούν:
Τον επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και την πληροφόρηση τους
σε εργασιακά θέματα
Την Συμβουλευτική σε θέματα αναζήτησης εργασίας
Την έγκυρη ενημέρωση αναφορικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την
βοήθεια στη επικοινωνία με άλλα Ιδρύματα.
Την ενθάρρυνσή τους για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Αναβάθμιση ιστοσελίδας και αγορά λογισμικού.
Ως προς τις υπηρεσίες πληροφόρησης, η αναμόρφωση και διαρκής
επικαιροποίηση της ιστοσελίδας θα παρέχει ενιαία πληροφόρηση
για μεταπτυχιακά προγράμματα, σεμινάρια κατάρτισης,
υποτροφίες, προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης και
ευκαιρίες απασχόλησης.
Στα πλαίσια της διαρκής και έγκυρης πληροφόρησης κρίθηκε
απαραίτητη η Δημιουργία Ηλεκτρονικού περιοδικού που θα
απευθύνονται σε σπουδαστές, αποφοίτους και επιχειρήσεις.

Άμεσα Ωφελούμενοι - Επιπτώσεις στην απασχόληση των αποφοίτων
ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ του έργου είναι : 5.000 σπουδαστές του Τ.Ε.Ι Λαμίας την τωρινή στιγμή
και πάνω από 2500 πτυχιούχους την τελευταία τετραετία (σύμφωνα με τα στοιχεία του λογισμικού).
Α) Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις στην αύξηση της απορρόφησης των πτυχιούχων των τμημάτων και
στην προσπάθεια για την ελάττωση της μεγάλης ανεργίας που παρατηρείται. Βέβαια θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι είναι δύσκολο να υπάρξει ισότιμη απορρόφηση στους αποφοίτους όλων των
τμημάτων μια και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
Β) Η σειρά σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, στρατηγικές
αναζήτησης εργασίας, προετοιμασία για συνέντευξη κλπ) με στόχο την κατάλληλη κατάρτιση
φοιτητών/ αποφοίτων ώστε να είναι ικανοί και δημιουργικοί στην αγορά εργασίας θα έχει θετικό
αντίκτυπο στους συμμετέχοντες.
Γ) Το Γ.Δ. δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν ανθρώπινο δυναμικό επιλέγοντας από τη
βάση δεδομένων βιογραφικών σημειωμάτων του Γ.Δ.
Η επαφή με τις επιχειρήσεις της περιφέρειας είχε και αυτή με τη σειρά της θετικές επιπτώσεις. Η
γνωριμία των στελεχών του γραφείου με τους επιχειρηματίες της περιοχής πρόβαλλαν το Ίδρυμα και
τους πτυχιούχους του.

• Η σύνταξη οδηγού επαγγελμάτων του ΤΕΙ Λαμίας θα πραγματοποιηθεί από
ειδικούς επιστήμονες από 1-1-2006 μέχρι και 31-12-2006 και θα αποτελέσει
πυξίδα για το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και την
πληροφόρηση των χρηστών μας σε εργασιακά θέματα. Ο Οδηγός θα εκπονηθεί
για τις ειδικότητες Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, Φυσικοθεραπείας,
Νοσηλευτικής και Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας
• Ένα σημαντικό εργαλείο για το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς
και την πληροφόρηση των χρηστών μας για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
αποτελεί ο Οδηγός Επαγγελμάτων για τα Τμήματα του ΤΕΙ Λαμίας. Στόχος
του Οδηγού είναι να συμβάλει αποφασιστικά στην αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας με βάση την οποία επιλέγει ο απόφοιτος να βρει εργασία καθώς και
οι δυνατότητες απασχόλησης ανά επαγγελματικό κλάδο και ενδεχομένως
γεωγραφική περιοχή. Ο παραπάνω οδηγός θα αποτελεί «πυξίδα» και για τους
μαθητές που τελειώνουν το σχολείο και θέλουν να επιλέξουν σε ποιο Τμήμα θα
συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τέτοια προσπάθεια γίνεται πρώτη φορά στο ΤΕΙ
Λαμίας.

• Το Έργο του Γραφείου Διασύνδεσης κατά το 1ο
ΕΠΕΑΕΚ είχε συνάφεια και αλληλοσυμπληρώθηκε από
τα έργα:
• Βιβλιοθήκη
• Πρακτική Άσκηση. Το έργο Γραφείο Διασύνδεσης
λειτουργεί συμπληρωματικά με το έργο Πρακτικής
‘Άσκησης. Οι σπουδαστές μόλις τελειώσουν την
πρακτική τους απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης
για εύρεση εργασίας, αλλά και κάποιες επιχειρήσεις
επιθυμούν να απασχολήσουν αποφοίτους σε θέσεις
πρακτικής άσκησης

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας
http://career.teilam.gr

