
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ



 ΕΚΤΑΣΗ  45,226 τ.χλμ

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 1,307,605

 ΓΛΩΣΣΕΣ:

 68.8 % Εσθονικά (Φινο-Ουγγρική  γλώσσα )

 25.5 % Ρωσικά

 5.7 % άλλες μειονότητες 



 • e-government (paperless meetings)
 • e-elections
 • e-taxes
 • digital signature
 • e-police
 • e-healthcare
 • e- residents
 • e-school, e-tests
 • e- school bag
 Το  Skype ανακαλύφθηκε στην Εσθονία



 Στρατηγικός στόχος :  Life Long Learning 

 Στο πλαίσιο αυτό περιέχεται και το 

Life Long Guidance=Δια Βίου Συμβουλευτική

Ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Ανάπτυξης 
και του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.



 Οι  υπηρεσίες Συμβουλευτικής από  το 
1920 ήταν πολύ συνδεδεμένες με την 
ψυχολογία.

 Συστηματική ανάπτυξη   1993-1998 

 Το 1998-99 ίδρυση  του  Εθνικού κέντρου  
Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

 Δημιουργία δημοσίου και ιδιωτικού δικτύου 
σε σχολεία σε κέντρα και σε υπηρεσίες 
εύρεσης εργασίας 



 Στόχος  21ου αιώνα : ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες  ανάπτυξης καριέρας  όπως , 

1. Βελτίωση συστήματος Συμβουλευτικής 

2. Βελτίωση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής 

για ΑΜΕΑ (ήδη λειτουργούν  δυο  κέντρα).  

Στην φωτογραφία φαίνεται η επίσκεψη 

σε ένα  από αυτά.

3. Δίκτυο  PATHFINDER για υπηρεσίες δια 

βίου διαφοροποιημένης συμβουλευτικής  

για νέους και ενήλικες.





 2014-15  επαναπροσδιορισμό του L.L.G.
 Ίδρυση  του INΝOVE, υπηρεσία που 

συνέδεσε  τον Δια Βίου προσανατολισμό  
και με τα κέντρα PATHFINDER. (ΕΟΠΕΕΠ) 

 Συμβουλευτική παρέχεται  σε όλο το 
φάσμα των ηλικιών.



Επαγγελματικός Προσανατολισμός • 
Υπηρεσίες: 
-πληροφορίες  και πρόβλεψη για την καριέρα, 

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
Ομάδα στόχος: 

-Μαθητές  (Ηλικία 7-26 ετών). 
-Προτεραιότητα (ηλικία 15-19), 
-Σπουδαστές  (18-24 ετών) •

Έμμεση ομάδα στόχου: 
-Το σχολικό προσωπικό, 
-τους γονείς



Συμβουλές για εκπαιδευτικές ανάγκες 
Υπηρεσίες: 
-ειδική συμβουλευτική  για την εκπαίδευση 
-λογοθεραπεία 
-ψυχολογική συμβουλευτική - κοινωνικο-παιδαγωγική 
παροχή συμβουλών •

Άμεση ομάδα στόχου: Το προσωπικό του σχολείου ,
τους γονείς 

Έμμεση ομάδα στόχου: παιδιά 1,5 - 18 

Εξαίρεση: συμφωνίες με μικρούς δήμους. 
Υπηρεσίες   για  τους  μαθητές



 Στο πλαίσιο του στρατηγικού  στόχου 

<< Η ΜΑΘΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ>>  

οργανώνονται συνεχώς  σεμινάρια 
επιμόρφωσης , επισκέψεις εργασίας σε 
άλλες χώρες της Ευρώπης , Αμερικής , 
κ.α. προσπαθώντας να βελτιώσουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες 
Συμβουλευτικής .


