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KEYNOTE SPEAKER: Dr. Tristram Hooley
Professor of Career Education and Director of Research for The Careers & Enterprise Company, University of Derby,  
Writer and Researcher Focusing on Career and Career Guidance

Hope for 2021: The importance of career guidance to the Covid and post-Covid world 
In this lecture Professor Hooley will examine the impact of Covid on career guidance. He will explore the challenges that the pandemic has 
created for careers professionals and explore what kind of responses are possible. He will also look at the role that career guidance can play in 
economic and social renewal.

iNviTED SPEAKER: Lea Ferrari
Associate Professor in Psychology at the Department of Philosophy, Sociology, Pedagogy and Applied Psychology, University of Padova, Italy

Covid 19 and young people with disabilities: Challenges and opportunities for the future 
The Covid-19 emergency has forced the entire school system of many countries to new ways of teaching and learning. Access to distance 
learning, which previously represented an often minimal part of the training system, has in fact become the mainly compulsory mode for 
participation. It represented a challenge for teachers, families and pupils. Among them, those most penalized and sometimes forgotten were 
students with disabilities. An educational poverty that can have many repercussions on the future of pupils and their families.

After a look at the international literature, we will reflect on the first research data that emerge from the Italian situation, highlighting threats 
and opportunities. Emphasis will be placed on the implications for the educational and career development of young people with disabilities 
and social renewal.

iNviTED SPEAKER: Laurent Sovet
Assistant Professor in Career Counseling Psychology, Laboratory of Applied Psychology and Ergonomics, Université de Paris, France

Adapting career interventions during the Covid-19 pandemic: A case study
In a lifelong guidance perspective, career management skills (CMS) have become central learning outcomes for implementing career edu-
cational programs (European Lifelong Guidance Policy Network, 2015). Over the last few years, the Laboratory of Applied Psychology and 
Ergonomics (LaPEA) has initiated an action research project focused on the development of a CMS framework and CMS-based career activities 
for higher education in France. This presentation will be divided into two parts. The first part will introduce the process of building a CMS 
framework and using it for developing 24-hour career intervention to first-year university students. The second part will present how the initial 
career intervention has been adapted and transformed during the Covid-19 pandemic. Effectiveness of the two career interventions will be 
compared and discussed.



ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙα:  Δέσποινα Σιδηροπούλου - Δημακάκου
Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στα επαγγέλματα και τις δεξιότητες
Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, η ανθρωπότητα βιώνει μια παγκόσμια πανδημία που έχει αλλάξει τον κόσμο μας με πρωτοφανείς 
τρόπους. Σε όλο τον πλανήτη, οι άνθρωποι έχουν βιώσει φοβερές ανατροπές στη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων υγείας, ευημερίας, 
εκπαίδευσης και εργασίας. Αυτές οι ανατροπές που ζούμε τώρα, θα συνεχίσουν να υπάρχουν για το άμεσο μέλλον, καθώς οι συνέπειες της 
πανδημίας στους τομείς της υγείας και της οικονομίας θα εκτυλίσσονται στα χρόνια που έρχονται.

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 σε ό,τι αφορά στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, στη ζήτηση των  
επαγγελμάτων και στις απαιτούμενες δεξιότητες των εργαζομένων στη μετά Covid-19 εποχή. Γίνεται, επίσης, αναφορά στις πιθανές επιπτώσεις 
της πανδημίας στην πρακτική και την έρευνα του επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και στην εκπαίδευση των λειτουργών του.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Νίκος Δρόσος
Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς, 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σε άτομα με αναπηρία: 
Ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης στη μετά-Covid-19 κοινωνία
Η σύγχρονη μεταμοντέρνα εποχή χαρακτηρίζεται από μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων,  
εμφάνιση νέων μορφών  και αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Παράλληλα, η πρωτοφανής πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει τεράστια 
προβλήματα στη λειτουργία της οικονομίας, μετατρέποντας την κρίση σε οικονομική και πολύ πιθανόν σε ανθρωπιστική. Οι περισσότερες χώρες 
και κυβερνήσεις χρησιμοποιούν μέτρα φυσικής απόστασης και υποχρεωτικού εγκλεισμού (lockdown) για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού, 
προκαλώντας μια ξαφνική διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας και, συνεπακόλουθα, αναμένεται οικονομική ύφεση και μεγάλη αύξηση 
της ανεργίας.  Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ονόμασε την παρούσα κατάσταση ως «Μεγάλο Εγκλεισμό» (the Great Lockdown), θεωρώντας ότι 
οι εν λόγω οικονομικές επιπτώσεις θα είναι αντίστοιχες της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του ’30. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει 
ως δύο από τους βασικότερους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων πληθυσμών και την ένταξη του 
75% του ενεργού πληθυσμού στην αγορά εργασίας, η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και να σχεδιάσει τις πολιτικές που θα 
οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν την παρούσα κρίση ως «ανθρωπιστική» που «χτυπάει τις κοινωνίες στην 
καρδιά τους», επισημαίνοντας ότι τα άτομα με αναπηρία και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες θα υποφέρουν περισσότερο από τη σφοδρότητά 
της. Η επαγγελματική συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του 
στόχου της δικαιότερης κοινωνίας, ειδικά σε σχέση με τη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών και συνθηκών για την επαγγελματική ένταξη 
των πληθυσμών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.  

Στην παρούσα παρουσίαση εξετάζεται ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού για την 
επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης. Παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα 
επαγγελματικής ένταξης για άτομα με αναπηρία και συζητoύνται τυχόν τροποποιήσεις τους για να απαντούν καλύτερα στις νέες προκλήσεις  
που έφερε η πανδημία. Συζητείται, επίσης, ο ρόλος των επαγγελματικών συμβούλων για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.  
Η International Association of Educational and Vocational Guidance (IAEVG) έχει αναγνωρίσει τη συνηγορία (advocacy) για τους ευάλωτους 
πληθυσμούς ως ουσιαστικό τμήμα των υπηρεσιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού και υπογραμμίζει ότι οι επαγγελματικοί σύμβουλοι 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η παρουσίαση εξετάζει τα πολλαπλά επίπεδα στα οποία χρειάζεται 
να δουλέψει ο επαγγελματικός σύμβουλος στη μετα-COVID-19 εποχή για να προωθήσει την αλληλεγγύη και να συμβάλει στη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων. 



ΕΙΣΗγΗTΗΣ: αντώνης αντωνίου 
Βοηθός Διευθυντής ΣΕΑ

Η γνώση είναι δύναμη και ο χρόνος είναι... πολύτιμος! Το γραφείο ΣΕα στην ψηφιακή εποχή
- Θέλεις να γίνεις πιο αποδοτικός και πιο αποτελεσματικός στη δουλειά σου; 
- Μήπως σε κουράζει η καθημερινή καταγραφή όλων των συνεντεύξεων; 
- Μήπως σε δυσκολεύει η ανάσυρση φακέλων από τα συρτάρια; 
-  Ψάχνεις συνεχώς να βρεις πού έβαλες τη χθεσινή απόφαση και πού είναι το ατομικό δελτίο που πέρασες προχθές,  

πριν φύγεις από το Γραφείο; 

Η απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα είναι η σωστή και ασφαλής ψηφιοποίηση των φακέλων. 
 
Ο Ψηφιακός  Γενικός Φάκελος ΣΕΑ  είναι ο πυρήνας των διεργασιών του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Λυκείου 
Κύκκου Β΄. Είναι ο εγκέφαλος που καταγράφει και συντονίζει τι έγινε, τι πρέπει να γίνει και ιχνηλατεί την εξέλιξη της κάθε περίπτωσης. Είναι 
το εργαλείο όπου εισάγονται και εξάγονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το Γραφείο Συμβουλευτικής και τους μαθητές μας. Μέσα από τη 
δική μας πρακτική εξαλείφονται οι περιορισμοί του χώρου εργασίας, του χρόνου εργασίας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο γίνονται όλες 
οι διεργασίες. 

Το όφελος είναι η δυνατότητα να περνάς πληροφορίες στο αρχείο σου ενώ είσαι σε μια Παιδαγωγική Ομάδα στην άλλη άκρη του σχολείου ή να 
καταχωρεί ο δεύτερος ΣΕΑ, από παρουσιολόγια συμμετεχόντων μέχρι βασικές πληροφορίες συμπεράσματα και εισηγήσεις, την ώρα που εσύ 
συντονίζεις μια Πολυθεματική Ομάδα.  

Το όφελος είναι η καταχώρηση με πολλαπλούς τρόπους, με ένα πληκτρολόγιο, έναν σαρωτή ή ακόμη και φωνητικά τις συνεντεύξεις και όχι μόνο.  
Το όφελος είναι η εξοικονόμηση χρόνου γιατί η καταχώρηση γίνεται μόνο μια φορά και μπορεί να γίνει αναλόγως της περίπτωσης με πολλούς 
και διαφορετικούς τρόπους. Ίσως ο τρόπος εισροής αυτών των πληροφοριών να είναι και το μεγάλο όφελος, το κλειδί της επιτυχίας. Όφελος 
είναι να μπορείς να έχεις όλες τις πληροφορίες που θέλεις στον υπολογιστή σου  στο γραφείο ή  στο σπίτι, στο κινητό ή  στο  tablet. Όφελος 
είναι να καταχωρείς πληροφορίες και αυτές να εμφανίζονται με ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συσκευές σου, όπως και του ή της 
συναδέλφου σου.  

Όταν δεν χρειάζεται να τις μεταφέρεις, να τις αντιγράψεις, να τις συμπυκνώσεις, κερδίζεις χρόνο. Όταν δεν χρειάζεται να τρέξεις να ψάξεις αυτές 
τις πληροφορίες και πάλι κερδίζεις χρόνο. Αξιοποιείς, κατά συνέπεια, τον χρόνο σου αποτελεσματικά και γίνεσαι πιο αποδοτικός. Όταν γίνεσαι 
πιο αποτελεσματικός, εξοικονομείς χρόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο χρόνος που έχουμε στην διάθεσή μας για τους μαθητές μας δεν είναι 
απεριόριστος. Εξοικονομώντας τον, αφήνεις περισσότερη ώρα για συμβουλευτική και καθοδήγηση.  Αφιερώνεις περισσότερη ενέργεια στην ουσία 
του λειτουργήματος που λέγεται συμβουλευτική και ευκολύνεις την αξιοποίηση του εργαλείου που αποκαλούμε συμβουλευτική συνέντευξη.  
Η μαγεία της συνέντευξης ξεδιπλώνεται αβίαστα και η «αγγαρεία» της καταγραφής των πληροφοριών γίνεται παιχνίδι. Το καλύτερο… όλα αυτά 
μπορούν να γίνουν και εξ αποστάσεως, κάτι που δοκιμάστηκε κατά την πανδημία και το ολικό κλείσιμο που περάσαμε. Ακόμη και σήμερα σε 
συνθήκες μερικού κλεισίματος, τα αποτελέσματα είναι πέρα από ενθαρρυντικά.  

Στη σύντομη παρέμβασή μας θα σας παρουσιάσουμε κάτι απλό. Θα σας δείξουμε πώς εισάγουμε αυτές τις πληροφορίες, από πού τις αντλούμε, 
πώς τις επεξεργαζόμαστε και πώς τις αξιοποιούμε έχοντας τες στη διάθεσή μας. Θα συγκρίνουμε την καθιερωμένη πρακτική με την πρότασή 
μας και θα εξηγήσουμε πώς αυτη η πρόταση απλουστεύει τις διαδικασίες. Τέλος, θα σας σκιαγραφήσουμε το μέλλον που εμείς οραματιζόμαστε 
μέσα από την ενσωμάτωση και άλλων εργαλείων! 
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ΠαΡΟυΣΙαΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗγΗΣΗΣ: Ευφροσύνη Μυργιώτη 
Εκπαιδευτικός με Εξειδίκευση στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Σχεδιάζω τη σταδιοδρομία μου στη μετά-Covid εποχή: Yποστήριξη και προτάσεις των υπηρεσιών ΣυΕΠ 
Η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει όλος ο πλανήτης με την πανδημία του covid-19, δοκιμάζει τις ψυχολογικές και κοινωνικές αντοχές των 
ατόμων και των κοινωνιών αλλά ταυτόχρονα επιταχύνει τις έτσι και αλλιώς ταχύτατες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων 
χρόνων. Αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση νέων δεδομένων στο πεδίο της εργασίας, την ανάδειξη νέων επαγγελματικών κλάδων και την 
εξαφάνιση άλλων. Πολλοί τομείς θα έχουν αρνητικό πρόσημο και άλλοι θα παρουσιάσουν θετικό δείκτη απασχόλησης. Είναι βέβαιο ότι οι δείκτες 
ανάπτυξης ή υποχώρησης σε πολλούς κλάδους θα είναι διαφορετικοί από χώρα σε χώρα αλλά θα έχουν και κοινά χαρακτηριστικά σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για τους νέους τρόπους εργασίας ενώ οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα και 
αίσθημα αβεβαιότητας το νέο τοπίο που διαμορφώνεται. Σημαντικοί παράγοντες όπως:
- Η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας και τα ταλέντα
- Οι δυναμικά αναπτυσσόμενες επαγγελματικές εξειδικεύσεις
- Η ένταση της γνώσης και των δεξιοτήτων
θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στις μελλοντικές τους επιλογές.

Σημαντικός και κρίσιμος - σε αυτή τη συγκυρία - ο ρόλος των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που 
αναδεικνύονται πιο αναγκαίες από ποτέ. Το πρώτο βήμα παραμένει η επιλογή σπουδών που ενθουσιάζουν και παρέχουν αίσθημα πληρότητας 
και ικανοποίησης, διότι αυτό το βήμα θα στηρίξει τα θεμέλια για το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας.  Η κατάσταση της πανδημίας είναι η μεγαλύτερη 
πρόκληση που θα μπορούσαν να βιώσουν οι νέοι και μια από τις πολλές που θα συναντήσουν στις μελλοντικές διαδρομές της προσωπικής, 
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας. Ο κόσμος με το τέλος της πανδημίας θα επιστρέψει στην κανονικότητα, αλλά σύμφωνα και με 
τις εκτιμήσεις των ειδικών, αυτή η κανονικότητα δεν θα είναι η ίδια με αυτή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Σε έναν κόσμο που δεν θα είναι ο ίδιος με αυτόν που γνωρίζουμε, οι νέοι καλούνται να ζήσουν, να επιλέξουν, να εργαστούν να εξελιχθούν. Οι 
προβληματισμοί των νέων και των γονέων τους θα παραμείνουν οι ίδιοι, όπως για παράδειγμα ποιες σπουδές είναι καλύτερες ή ποιος τομέας 
εργασιακός προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση. Οι απαντήσεις όμως θα είναι διαφορετικές. Επομένως, ο ρόλος των υπηρεσιών ΣυΕΠ 
αποκτά μεγάλη βαρύτητα.

Αν συνυπολογίσουμε την πολυπλοκότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τις συνεχόμενες αλλαγές, η σημασία των υπηρεσιών 
ΣυΕΠ θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στη διαχείριση όλων των αλλαγών, των μεταβάσεων, των νέων δεδομένων και των κρίσεων που θα χρειαστεί 
να αντιμετωπίσουν οι νέοι και νέες μας. Οι συνταγές του παρελθόντος που φάνταζαν πιο εύκολες για να αποφασίσει κάποιος, σήμερα, λόγω των 
νέων δεδομένων και εξελίξεων, έχουν γίνει πιο σύνθετες και απαιτητικές.

Οι υπηρεσίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού στη μετά-covid 19 εποχή πρέπει να αποκτήσουν πιο διευρυμένο 
και αναγκαίο ρόλο, ώστε να αποφευχθούν λάθη και άστοχες επιλογές. Η ΣυΕΠ με εξειδικευμένους συμβούλους σταδιοδρομίας (έγκυρο και 
επίκαιρο πληροφοριακό υλικό για τις σπουδές και την εργασία, νέα εργαλεία κ.α.) δύναται να βοηθήσει τον υποψήφιο να θέσει τους στόχους του, 
να αντιληφθεί τα κίνητρα που θα ενισχύσουν την προσπάθειά του και τους λόγους που θα τον παρακινήσουν να κάνει τις επιλογές του.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
- Ευφροσύνη Μυργιώτη, Εκπαιδευτικός με Εξειδίκευση στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό
- Κυριακή Παντελίδου, Εκπαιδευτικός με Εξειδίκευση στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό
-  Μαρία Σαρακίνου, Εκπαιδευτικός με Εξειδίκευση στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Σύμβουλος Φύλου σε Θέματα  

Εκπαίδευσης και Απασχόλησης  



ΠαΡΟυΣΙαΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗγΗΣΗΣ: Θεόδωρος Σταμκόπουλος
Φιλόλογος, Υπεύθυνος ΣΕΠ, Κ.Ε.Σ.Υ. Κοζάνης

Ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του συμβούλου σταδιοδρομίας στη μετά-Covid19 εποχή: 
Μια προσέγγιση της σχέσης της παραδοσιακής συμβουλευτικής με την «αλγοριθμική συμβουλευτική» των 
νέων τεχνολογιών 
Η παρουσίασή μας έχει ως κύριο σκοπό, την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων και προβληματισμών σχετικά με τον νέο ρόλο της 
επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του συμβούλου σταδιοδρομίας στη μετά-covid19 εποχή.  Οι νέες συνθήκες της μετά-covid19 εποχής 
απαιτούν, εκτός των νέων τύπων διεκδικητικής συνειδητοποίησης από τους ίδιους τους εργαζομένους, άμεση αλλαγή και προσαρμογή 
μεθοδολογίας και από τους συμβούλους σταδιοδρομίας. Πιο συγκεκριμένα, η εισήγηση εστιάζει στον ρόλο που καλείται να παίξει η επαγγελματική 
Συμβουλευτική ως επιστήμη και ο σύμβουλος σταδιοδρομίας ως μέντορας ή ως υποστηρικτής, σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού 
σε μετά-covid19 συνθήκες. Η επαγγελματική Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και οι ειδικοί επιστήμονες που την εκπροσωπούσαν, όπως τα ξέραμε 
μέχρι σήμερα, πρωτίστως βοηθούσαν τα άτομα να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Τους ενθάρρυναν να 
πιστέψουν στις δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους, επιτρέποντάς τους να αποφασίσουν για τις σπουδές τους, τις επαγγελματικές διαδρομές 
που θα ακολουθήσουν, για τα νέα επαγγέλματα στην αγορά εργασίας, για τις αλλαγές που επιτελούνταν στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά μοντέλα 
και τέλος, για τις νέες ψηφιακές δεξιότητες που θα έπρεπε να αποκτήσουν, όπως αυτές προέκυπταν στην παγκόσμια αγορά  εργασίας και από 
τα νέα οικονομικά πρότυπα. 

Στην εποχή της πανδημίας, εποχή των απαγορεύσεων, των περιορισμών, της παθητικότητας, της απογοήτευσης και του περιορισμού των 
οραμάτων, εποχή της θνητότητας και των αποκλεισμών, ο σύμβουλος καλείται εκ νέου, να παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής με εντελώς 
αναθεωρημένους όρους. Αυτό που θεωρούσαμε ως κλειδί της εφαρμογής της επαγγελματικής Συμβουλευτικής, τη βιωματική συνάντηση των 
μελών μίας ομάδας με σκοπό τον αναστοχασμό και τον προσανατολισμό, έχει αλλάξει, και μάλιστα ριζικά. Ταυτόχρονα, στους χώρους εργασίας, 
επιτελείται μία νέου τύπου διεργασία, καθώς οι σημερινοί ρυθμοί εργασίας κάτω από τους οποίους εργάζονται παλιοί και νέοι εργαζόμενοι, 
διαθέτουν μια θεμελιωδώς διαφορετική βάση και έχουν εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση. Οι συνέπειες των περιορισμών και οι 
αναπάντεχα βίαιες εφαρμογές των νέων εργασιακών συνθηκών διαμορφώνουν όσο ποτέ άλλοτε, ένα πολύπλοκο και δυσνόητο εργασιακό, 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η σημερινή αγορά εργασίας σφραγίζεται από νέους όρους (επιστρεπτέα προκαταβολή, άδεια ειδικού 
σκοπού, ασφάλεια δεδομένων, νέος κώδικας δεοντολογίας, νέοι όροι ασφάλειας και υγιεινής αλλά και ψηφιακός αποκλεισμός, νέες κοινωνικές 
διαιρέσεις κλπ). Η εργασία από απόσταση, η τηλεργασία, οι τηλεδιασκέψεις, η  εξ αποστάσεως αυτοματοποίηση των μέσων παραγωγής αλλά, 
και νέοι εργασιακοί και οικονομικοί όροι, θέτουν νέες οριοθετήσεις και περιορισμούς, και επιφέρουν ραγδαίες αλλαγές στο εργασιακό πρότυπο 
το οποίο είχαμε υπόψη μας. Αυτές οι συνθήκες αφορούν όχι μόνο σε ό,τι θα αντιμετωπίσουν οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, αλλά, 
και στο τι θα πρέπει να διαχειριστούν όσοι εργάζονται χρόνια. Με βάση όλα τα παραπάνω, εκ των πραγμάτων, επιβάλλονται και αλλαγές στη 
μεθοδολογία προσέγγισης της επαγγελματικής Συμβουλευτικής. 

Με βάση την επέλαση των τεχνολογικών εξελίξεων και τη σύγχρονη δυναμική, η επίδραση της Τεχνολογίας Πληροφόρησης και Επικοινωνιών, 
και των εξατομικευμένων μέσων επικοινωνίας, αφενός μετασχηματίζει ολικά το παλιό, και αφετέρου, θετει το ερώτημα για την εφαρμογή 
νέων μοντέλων και προτύπων από τους συμβούλους για την άσκηση του επαγγελματικού προσανατολισμού. Η πρότασή μας, αξιοποιώντας 
τον όρο «αλγοριθμική συμβουλευτική», επιχειρεί μία επισκόπηση των νέων δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την άσκηση 
της επαγγελματικής Συμβουλευτικής στη μετά-covid19 εποχή. Η νέα μας πρόταση συνυπολογίζει τις αλλαγές στον χώρο των Επιστημών, της 
Ψυχολογίας, της νέας Κοινωνικής Παιδαγωγικής, της Κοινωνιολογίας της Εργασίας, έως και τα όρια της οικονομίας, της διοίκησης, της διαχείρισης 
του ανθρωπίνου δυναμικού, των εφαρμογών πληροφορικής, αλλά και τη χρήση αλγοριθμικών μαθηματικών μοντέλων, μέσα από τη διαχείριση 
των μεγάλων δεδομένων (big data) και τα νέα πρότυπα εξόρυξης των πληροφοριών. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με μία βιωματική επίδειξη 
σχετικά με τους νέους όρους άσκησης συμβουλευτικής, οι οποίοι συγκροτούν σε κλίμακα εφαρμοσμένου παραδείγματος, μια πετυχημένη και 
αποτελεσματική επαγγελματική Συμβουλευτική στη μετά-covid19 εποχή.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
- Θεόδωρος Σταμκόπουλος, Φιλόλογος, Υπεύθυνος ΣΕΠ, Κ.Ε.Σ.Υ. Κοζάνης
- Ευάγγελος Θεολογής, Ηλεκτρολόγος,Υπεύθυνος ΣΕΠ, Κ.Ε.Σ.Υ. Ελευσίνας
- Δημήτριος Κοτσιφάκος, Kαθηγητής Ηλ/κης ΕΠΑΛ 



ΠαΡΟυΣΙαΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗγΗΣΗΣ: Κώστας Τσαπουρνάς 
Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π, Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως αξιοποίηση του Μητρώου Εθελοντών Εμπειρογνωμόνων για τη διαδικτυακή υποστήριξη 
Προγραμμάτων αγωγής Σταδιοδρομίας (Π.α.Σ.) του 1ου Κ.Ε.Σ.υ. και τη διαδικτυακή υλοποίηση Ημέρας 
Καριέρας στη μετά Covid εποχή 
Στο πλαίσιο ευρύτερης επιστημονικής συνεργασίας των στελεχών του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α` Θεσσαλονίκης, σχεδιάστηκε η υποστηρικτική δράση 
επαγγελματικού προσανατολισμού που ακολουθεί και αφορά μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αξιοποιώντας 
αρχικά την εγκύκλιο ανάπτυξης των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και ευελπιστώντας παράλληλα να εμπλακούν όλες οι μονάδες 
Ειδικής Αγωγής με αντίστοιχες δράσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021. 

Ως γνωστό, οι νέοι-ες απόφοιτοι των ειδικών σχολείων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση ακόμη 
και στην περίπτωση που αποφοιτούν από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιοποιώντας την εγκύκλιο σοβαρών παθήσεων του 5%, καθώς η 
τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας είναι αμφίβολη και ασταθής. Φέτος για πρώτη φορά, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, θα δοθεί 
η δυνατότητα σε μαθητές τελειόφοιτους ειδικοτήτων των  ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η δυνατότητα 
αξιοποίησης του θεσμού της Μαθητείας ως άμεσης εργασιακής εμπειρία στην Αγορά Εργασίας. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεχής και κατά 
περίπτωση Συμβουλευτική υποστήριξη και Επαγγελματικός Προσανατολισμός των μαθητών/τριών με αναπηρία, ώστε με ισχυρή αυτογνωσία 
να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους στις σπουδές και στην εργασία. 

Στην εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύσταση ενός Δικτύου Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και  
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων του 1ου ΚΕΣΥ με τη συνεργασία του Μητρώου Εθελοντών Εμπειρογνωμόνων, καθώς και το 
αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού που αποσκοπούν:
1.  Στην ουσιαστική προετοιμασία τελειοφοίτων και αποφοίτων σχολείων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνέχιση της 

εκπαίδευσης/κατάρτισης ή/και την είσοδό τους στην Αγορά Εργασίας με προσανατολισμό την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
τους, καθώς και στην προσαρμογή των ειδικών αναγκών στις πραγματικές εργασιακές συνθήκες, με δυνατότητα συμμετοχής σχολικών 
μονάδων μέσω Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας (Π.Α.Σ.) ή άλλης δράσης επαγγελματικού προσανατολισμού του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. και τη 
συνεργασία μελών του Μητρώου Εθελοντών Εμπειρογνωμόνων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

2.  Στη βελτίωση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Προσανατολισμού του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ.  για την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών της γενικής 
κατηγορίας που εμφανίζουν ιδιαίτερα ταλέντα ή/και ήπια χαρακτηριστικά ειδικών αναγκών και συνεχίζουν τη φοίτησή τους στα γενικά 
σχολεία, επιθυμώντας να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τη γενική κατηγορία ή την κατηγορία του 5%, με δυνατότητα συμμετοχής 
σχολικών μονάδων στο δίκτυο μέσω Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας (Π.Α.Σ.) ή άλλης δράσης επαγγελματικού προσανατολισμού του 
1ου Κ.Ε.Σ.Υ. και συμμετοχή τμημάτων ένταξης ή παράλληλης στήριξης των γενικών σχολείων καθώς και τη συνεργασία μελών του Μητρώου 
Εθελοντών Εμπειρογνωμόνων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

3.  Η δημιουργία εθελοντικής βάσης δεδομένων γονέων και επισκεπτών του 1ουΚ.Ε.Σ.Υ. καθώς και ιδιωτικών / δημοσίων ευαισθητοποιημένων 
φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν με προσφορά εργασίας σε μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι 
οποίοι θα υποστηριχθούν στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό από το δίκτυο και για τους οποίους στο τέλος του σχολικού έτους θα 
επιχειρηθεί τοποθέτηση στην Αγορά Εργασίας με την αξιοποίηση της Μαθητείας των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
- Κώστας Τσαπουρνάς, Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π, Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης 
- Κώστας Βεγουδάκης, Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π, Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης
- Απόστολος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης
- Πέτρος Σταγιόπουλος, Προϊστάμενος, Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης
- Δρ. Σοφία Ασλανίδου, Καθηγήτρια  Παιδαγωγικού Τμήματος, Συντονίστρια Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης
-  Δρ. Ανδρέας Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος, Επιστημονικά Υπεύθυνος του  

Μητρώου Εθελοντών Εμπειρογνωμόνων
  



ΕΙΣΗγΗTΗΣ: Πέτρος Κ. Σαλαβασίδης
Πληροφορικός-Ερευνητής

ανακαλύπτοντας την «Ιθάκη» μέσα από το μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού σε 
επαγγελματικό λύκειο
Βρισκόμαστε στην Ελλάδα, σε κατάσταση (mode) ψηφιακής εκπαίδευσης λόγω του COVID-19 και με τα δεδομένα της σχολικής εκπαιδευτικής 
πρακτικής να έχουν πλέον αλλάξει ρότα, πιθανόν ανεπιστρεπτί. Όμως άλλαξαν μόνο αυτά; Σίγουρα πολλά αλλάξαν στην καθημερινότητα μας και 
δεν θα μπορούσε και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός να μην αλλάξει, να μην προσπαθήσει έστω να αφουγκραστεί το «πνεύμα» 
των καιρών.

Στο πλαίσιο του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο, αξιοποιήσαμε το ποίημα 
«Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη για να δώσουμε μια διαφορετική διαθεματική διάσταση στην έννοια της αναζήτησης εργασίας, των 
δυσκολιών του εργασιακού βίου και της προσπάθειας συλλογής προσόντων. Οι πρωταρχικοί μας στόχοι ήταν η ενεργοποίηση των μαθητών για 
ουσιαστική αξιοποίηση των υπολογιστών και των εργαλείων αναζήτησης του διαδικτύου αλλά και τη γνωριμία με την ποίηση μέσω της πλούσιας 
σε μηνύματα και πάντα διαχρονικής «Ιθάκης».

Αρχικά ζητήσαμε από το σύνολο των μαθητών της Α’ τάξης (112 μαθητές), στην οποία διδάσκεται το μάθημα σε 2 μονόωρα ανά εβδομάδα, να 
διαβάσουν το ποίημα «Ιθάκη» και να προσπαθήσουν να εντοπίσουν στοιχεία σύνδεσης με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, εάν και εφόσον 
κρίνουν ότι αυτά υπάρχουν. Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές ανά τμήμα για μια ώρα στα τέσσερα από τα πέντε τμήματα και για δύο ώρες 
στο ένα τμήμα μετά από αίτημα των ίδιων των μαθητών.

Έγινε μια πρώτη σταχυολόγηση των απόψεων των μαθητών και τα ευρήματα είναι θετικά, τόσο για την ενεργοποίηση των μαθητών να 
αναζητήσουν αρχικά το ποίημα, να το διαβάσουν, ακολούθως να το αναλύσουν και να αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα μέσω της «Ιθάκης» 
για τον επαγγελματικό χώρο και για την κατανόηση της έννοιας της συνεχούς δια βίου εξέλιξης του ατόμου.

Σχεδιάζουμε, με την επιστροφή στη δια ζώσης εκπαίδευση, να γίνει εμβάθυνση στη συζήτηση, συλλογή των κειμένων των μαθητών, να 
αποτυπωθεί με ζωγραφικούς πίνακες και ποιήματα των μαθητών η αλληγορία του ποιήματος, ώστε να αποτυπώνει τη συσχέτιση με τον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό και ακολούθως να μοιραστεί ερωτηματολόγιο στο σύνολο των μαθητών. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια να 
πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 5 μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις. Ακολούθως, τα νέα δεδομένα θα δώσουν τροφή για σκέψη και βελτίωση 
της δράσης.



ΠαΡΟυΣΙαΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗγΗΣΗΣ: Θεόδωρος αντωνίου
Εκπαιδευτικός, Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου

Η Κρίση Covid-19 ως σοκ επιλογής σταδιοδρομίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς
Η έλευση της πανδημίας COVID-19 έχει ως αποτέλεσμα δραστικές αλλαγές στην επιλογή επαγγέλματος των ατόμων ανά τον κόσμο. Φαίνεται 
ότι επηρεάζει τις επαγγελματικές προτιμήσεις, λειτουργώντας ως σοκ στη σταδιοδρομία τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με το σοκ σταδιοδρομίας και τους παράγοντες που αναδύονται και συνδέονται τόσο με την επιλογή 
σταδιοδρομίας όσο και με την επαγγελματική συμπεριφορά των ατόμων. Βασιζόμενοι στο σοκ σταδιοδρομίας, εξετάζουμε πώς οι ατομικοί και 
οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τα άτομα και τα επαγγέλματα που ακολουθούν. Αν και η πανδημία ήταν δύσκολο να προβλεφθεί 
και να ελεγχθεί, η βιβλιογραφική ανασκόπηση υπογραμμίζει ότι, ορισμένοι ψυχολογικοί πόροι μπορούν να κάνουν αυτό το σοκ σταδιοδρομίας 
περισσότερο διαχειρίσιμο. Ψυχολογικοί πόροι, - δεξιότητες/ικανότητες σταδιοδρομίας όπως η επαγγελματική προσαρμοστικότητα, η ψυχική 
ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα στο τυχαίο συνεισφέρουν θετικά στην επαγγελματική συμπεριφορά των ατόμων. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν 
να διευκολύνουν τη σταδιοδρομία και να προσδώσουν περισσότερο νόημα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Επιπλέον, η επιλογή 
σταδιοδρομίας διαφοροποιείται στις διάφορες ηλικιακές ομάδες και συνδέεται με τη δεκτικότητα εκμάθησης των παραπάνω δεξιοτήτων. 
Φαίνεται ότι οι νέοι, έχοντας εξοικείωση με ψηφιακές δεξιότητες, αναζητούν νέα επαγγέλματα στα οποία εμπλέκονται οι νέες τεχνολογίες. 
Ακόμη, οι θετικές ή οι αρνητικές επιπτώσεις επαναπροσανατολισμού της σταδιοδρομίας εξαρτώνται από την ήδη υπάρχουσα νοηματοδότηση 
των εργαζομένων ατόμων. Εκτός των ατομικών παραγόντων, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι 
διαδικτυακές κοινότητες, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, μπορούν να οδηγήσουν σε ορθολογική διαχείριση της σταδιοδρομίας. Οι ατομικοί 
και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεπίδραση. Λόγω της αλληλεπίδρασης, το αρνητικό σοκ σταδιοδρομίας έχει 
για κάποιους ανθρώπους αρνητικές και για κάποιους άλλους θετικές επιπτώσεις. Παρόλο που στην παρούσα φάση η πανδημία είναι σαφώς ένα 
αρνητικά βαρύ σοκ για τα περισσότερα άτομα, στο μέλλον μπορεί να επιφέρει και θετικά αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή 
καλείται να παίξει η επαγγελματική συμβουλευτική, υποστηρίζοντας τα άτομα στη θετική διαχείριση της σταδιοδρομίας εν μέσω πανδημίας. 
Η παρούσα εργασία ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω διερεύνηση και κατανόηση της σταδιοδρομίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς 
στην εποχή του Covid-19 ως σοκ σταδιοδρομίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
- Θεόδωρος Αντωνίου, Εκπαιδευτικός, Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου 
- Παρασκευή Νικηφόρου, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος, Α/βάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου  



ΕΙΣΗγΗTΗΣ: Λεύκος Δημοσθένους
Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Mήπως χρειάζεται να πω το ίδιο πράγμα 22 φορές;
Η αφήγησης μιας πραγματικής ιστορίας είναι αποδεδειγμένα ένας απλός και συνάμα πολυδύναμος τρόπος να τραβήξεις την προσοχή του  
ακροατή, του μαθητή, του συμβουλευόμενου ακόμα και του οποιουδήποτε ενήλικα. Από αρχαιοτάτων χρόνων, η αφήγηση ιστοριών αποτελεί 
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό μέσο για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ακροατή. Μέχρι και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε χρησιμοποιήσει 
τις Παραβολές για τη διδασκαλία του λόγου του. Ακόμα και σήμερα, που η τεχνολογία μας παρέχει ποικίλα εργαλεία για φαντασμαγορικές 
παρουσιάσεις και εντυπωσιακές γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, η αφήγηση μιας απλής ιστορίας εξακολουθεί να έχει ισχυρότερη 
επίδραση.

Στο άκουσμα μιας ιστορίας, ο ακροατής κατανοεί καλύτερα το μήνυμα που θέλουμε να του περάσουμε, συναισθάνεται περισσότερο άρα 
αφομοιώνει ευκολότερα και πάνω από όλα μαθαίνει με ευχάριστο τρόπο. Μερικές φορές οι σκέψεις του ταυτίζονται με τις ιστορίες που ακούει 
και ανακαλώντας δικές του εμπειρίες προβληματίζεται για το μέλλον. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που μας δίνει η αφήγηση μιας ιστορίας 
είναι ότι χαράζεται πιο βαθιά στη μνήμη του ακροατή.

Η αφήγηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην εποχή της πανδημίας όπου ο ομιλητής, λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  χρειάζεται 
να επιστρατεύει διάφορα δημιουργικά μέσα για να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του ακροατή. Επίσης, είναι εύκολα διακριτό ότι η ψηφιακή 
αφήγηση, ως στρατηγική μάθησης, ενισχύσει σημαντικά την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. 

Αναμφίβολα, η αφήγηση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο σε εμάς τους συμβούλους. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
ομιλίες προς γονείς, σε μαθήματα προς μαθητές, σε συνεντεύξεις επαγγελματικού προσανατολισμού ή προσωπικών θεμάτων, σε παιδαγωγικές 
συνεδρίες των καθηγητικών συλλόγων κ.α..  Κάποια βασικά συστατικά μιας πετυχημένης αφήγησης είναι η σωστή δομή, η ενδιαφέρουσα πλοκή, 
η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων πρωταγωνιστών και κυρίως η μετάδοση μιας κεντρικής ιδέας.

Είτε με τις δύσκολες συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε και με τις συνθήκες της κανονικότητας πάντα υπάρχει χώρος για μια 
ενδιαφέρουσα ιστορία που μπορεί να μεταφέρει τον ακροατή σε άλλο μέρος, έτσι ώστε να εκπαιδευτεί με τον πλέον ευχάριστο τρόπο.



ΠαΡΟυΣΙαΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗγΗΣΗΣ: Μαρία Καραϊσαρλή
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κ.Ε.Σ.Υ. Ρόδου

Καλές πρακτικές επαγγελματικής συμβουλευτικής την περίοδο του COviD του ΚΕΣυ Ρόδου
Το COVID-19 είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισαν ποτέ τα εκπαιδευτικά συστήματα. Πολλές χώρες έχουν στραφεί σε διαδικτυακή 
εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό, η UNESCO ανέπτυξε βασικές συστάσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι η μάθηση θα παραμείνει ανεπηρέαστη 
κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Η επαγγελματική συμβουλευτική δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη κατά την περίοδο μαζικών 
παύσεων λειτουργίας των σχολείων. Η εξ αποστάσεως επαγγελματική συμβουλευτική λειτουργεί εδώ και χρόνια συμπληρωματικά με τη δια 
ζώσης επαγγελματική συμβουλευτική, χρησιμοποιώντας ποικίλα ηλεκτρονικά μέσα. Η πρακτική αυτή όπως κι η παραδοσιακή συμβουλευτική 
στην εποχή του COVID 19 έρχεται να καλύψει επιτυχώς τις ανάγκες του ατόμου για ορθολογικές επαγγελματικές επιλογές. 

Ειδικότερα, στοχεύει στην προσέγγιση μη προνομιούχων πληθυσμών, περιορίζοντας την αναγκαιότητα μετακίνησης για τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη (σύμβουλος – συμβουλευόμενος). Η εξ αποστάσεως επαγγελματική συμβουλευτική είναι δυνατόν να αφορά πληροφόρηση ή να παρέχεται 
σε σταθερή βάση (π.χ. αξιολόγηση τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.λπ.). Στο πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. την εποχή της πανδημίας, 
η αξιοποίηση πλατφορμών χρησιμοποιείται ευρύτατα, ως κύριο εργαλείο παροχής επαγγελματικής συμβουλευτικής στους μαθητές. Παρέχεται 
στο πλαίσιο του τυπικού ωρολογίου προγράμματος αλλά και εκτός αυτού σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή παρουσιάζονται 
πρακτικές εξ αποστάσεως επαγγελματικής συμβουλευτικής του Κ.Ε.Σ.Υ. Ρόδου την περίοδο της πανδημίας. Αυτές αφορούν και τους τέσσερις 
καθιερωμένους άξονες του επαγγελματικού προσανατολισμού, την αυτογνωσία, την πληροφόρηση, τη λήψη απόφασης και τη μετάβαση.  
Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των συνεδριών εμπεριέχουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Αναφορικά με την αυτογνωσία, πραγματοποιήθηκαν 
50 διαδικτυακές ατομικές συμβουλευτικές όπου χορηγήθηκε κυρίως το τεστ ενδιαφερόντων του Holland. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις το τεστ ενδιαφερόντων είχε γίνει διαδικτυακά πρωτύτερα από τον συμβουλευόμενο. Στη συνέχεια, ακολούθησε 
διαδικτυακή συζήτηση - ανάλυση ποσοτική και ποιοτική των αποτελεσμάτων. Προέκυψαν όλοι οι τύποι προσωπικότητας σε διάφορους 
συνδυασμούς και ποσοστά. Αναδείχθηκε, σύμφωνα και με τις απόψεις των μαθητών, ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός παραμένει ένα 
συναρπαστικό ταξίδι προς την αυτογνωσία. Ένα ταξίδι «Αυτό-ανακάλυψης», όπου ο έφηβος έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό 
του, να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και να θέσει μελλοντικούς στόχους. Η πληροφόρηση για σπουδές και επαγγέλματα 
προσεγγίσθηκε με την παράθεση και την ιστοεξερεύνηση πηγών πληροφόρησης, αλλά και με την παράλληλη ενθάρρυνση των μαθητών να 
αναπτύξουν κριτικό ενεργό ρόλο στην αναζήτηση πηγών πληροφοριών για τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων και για τη σύνδεσή 
τους με την αγορά εργασίας. Εξερευνήθηκαν σπουδές και επαγγέλματα από όλα τα πεδία (ανθρωπιστικών, θετικών – τεχνολογικών, υγείας και 
οικονομίας – πληροφορικής).  Στο πλαίσιο λήψης απόφασης αξιοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες και σχετικό τεστ λήψης επαγγελματικής 
απόφασης. Από όλες τις συμβουλευτικές αναδείχθηκε το τεράστιο ενδιαφέρον των μαθητών για επαγγελματική συμβουλευτική. Οι μαθητές 
φάνηκε να απολαμβάνουν την διαδικτυακή συμβουλευτική, ενώ έδειξαν ότι διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, κατά γενική ομολογία 
του συμβούλου και των μαθητών υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα συμπληρωματικής - συνεργιστικής αξιοποίησης της εξ αποστάσεως με τη 
δια ζώσης συμβουλευτική.

Η εξ αποστάσεως συμβουλευτική δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρακτική εναλλακτική της Συμβουλευτικής, αλλά ως μια πρακτική της 
Συμβουλευτικής με εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με σαφείς περιορισμούς. Το τμήμα του επαγγελματικού προσανατολισμού των 
Κ.Ε.Σ.Υ. καλείται σήμερα να διευκολύνει το άτομο στη λήψη των επαγγελματικών αποφάσεων του, ενισχύοντας τον αυτοέλεγχο, την αυτενέργεια 
και την αυτονομία στη διαχείριση των επιλογών του στην εποχή του COVID-19. Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού είναι αναγκαίο 
να οργανώνουν και να αναπτύσσουν καινοτόμες και ελκυστικές διαδικτυακές συμβουλευτικές, που θα προσελκύουν ενεργά τους μαθητές να 
συμμετέχουν σε συνεδρίες αυτογνωσίας, πληροφόρησης, λήψης απόφασης και μετάβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
- Μαρία Καραϊσαρλή, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κ.Ε.Σ.Υ. Ρόδου
- Γεώργιος Βασίλογλου, Ψυχολόγος
- Χαράλαμπος Βασίλογλου, Οικονομολόγος
- Θεόδωρος Αντωνίου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου
- Δημοσθένης Βασίλογλου, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής 
- Παρασκευή Νικηφόρου, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας


