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Ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του συμβούλου 
σταδιοδρομίας στη μετά-Covid 19 εποχή: Μια προσέγγιση της σχέσης της 

παραδοσιακής συμβουλευτικής με την «αλγοριθμική συμβουλευτική» των 
νέων τεχνολογιών

http://bit.ly/2PfT4lq


Η πανδημία βρήκε,
 αλλά και άλλαξε, 

όλα όσα είχε αφήσει “ανεπηρέαστα” η τεχνολογία 



νέα δεδομένα και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων

ψηφιακή ετοιμότητα



Η πανδημία covid 19  αλλαγές και τα νέα δεδομένα 

• Το μεγάλο χωριό / Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας
• Μετακινήσεις πληθυσμών / πολυπολιτισμικές κοινωνίες
• Νέες τεχνολογίες /Εξάπλωση της τεχνολογίας / Ταχύτητα στην 

επικοινωνία  / Συρρίκνωση του χωροχρόνου
• Δημιουργία / Κατάργηση  επαγγελμάτων  (συντομότερα)
• Νέες συνθήκες εργασίας / Τηλεργασία / αυτοαπασχολούμενοι / 

Ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων 
• Μεταβολές στη δομή και οργάνωση των επιχειρήσεων και των 

υπηρεσιών.
• Επαναξιολόγηση του τρόπου αλλά και του τόπου παραγωγής



Προστιθέμενες συνέπειες  από την πανδημία

• Επιβράδυνση  του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
• Επαγγελματική αβεβαιότητα και ασάφεια
• Αύξηση της ανεργία και της μερικής απασχόλησης
• Δύσκολες έως αδύνατες οι μεσοπρόθεσμες και κυρίως οι 

μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το μέλλον
• Όξυνση των ανισοτήτων που υπήρχαν
• Κοινωνικός αποκλεισμός των ομάδων υψηλού κινδύνου
• Χειροτέρευση της θέσης των ευάλωτων ομάδων
• Συναισθηματική εξάντληση / ψυχική κόπωση 



                  Εποχή covid 19 εποχή νέων δεδομένων

• αλλαγές, απρόβλεπτες, ραγδαίες, αχαρτογράφητες 
• πολύπλοκα δεδομένα 
• μετακίνηση προς νέους προσανατολισμούς 
• απαίτηση  ανάληψης σχετικού ρίσκου
• απαίτηση για νέες ψηφιακές δεξιότητες



Ένα Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο  
Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

Βάσεις για δυναμικές Μετα-βάσεις στην εποχή της αβεβαιότητας και των συνεπειών του covid19
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Οι απαντήσεις της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

 Ως ζωντανό κοινωνικό εγχείρημα βρίσκεται σε διαρκή 
πορεία εξέλιξης

 Συμπορεύεται με το κοινωνικο-ιστορικό, πολιτικο-
οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
εντάσσεται 

Εμφανίζει νέες θεωρίες - μεθοδολογίες σχετικές με τις 
επαγγελματικές επιλογές και τη σταδιοδρομία των 
ατόμων







 Σκοπός της εφαρμογής του ΕΠ είναι η ομαλή  αλλά και η 
δυναμική - ένταξη των ατόμων στην κοινωνία - εργασία 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΝΩΣΙΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

    ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Δυναμική προσαρμογή σε νέα 
δεδομένα με ευελιξία και 
εμπιστοσύνη στον εαυτό 

Ανάπτυξη του ατόμου, έτσι 
ώστε αυτό να μάθει να περνά 
συνειδητά και με ωριμότητα τα 
μεταβατικά στάδια στην 
εργασία και στη ζωή

Να εντοπίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα 
ενδιαφέροντα τους, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις 
δεξιότητες τους

Να διαχειρίζονται την έγκυρη 
πληροφορία σε θέματα που 
αφορούν στην εκπαιδευτική - 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία

Να πάρουν αποφάσεις που 
αφορούν στη εκπαιδευτική 
-επαγγελματική σταδιοδρομία 
τους αλλά και του ευρύτερου 
σχεδίου ζωής τους



Λήψη απόφασης σε covid -19 μετά covid -19 εποχή 

ποιότητα

πληροφόρηση

επιλογές

αυτογνωσία

δεδομένα



Δεδομένα στη λήψη απόφασης

Η λήψη αποφάσεων έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε 
όταν έχουμε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε

Είναι η διαδικασία τού να επιλέγει κανείς μεταξύ δύο ή περισσότερων 
εναλλακτικών λύσεων, για να δώσει λύση σε ένα άμεσο ή 
μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον ή για να εκμεταλλευτεί μια άμεση ευκαιρία

Η λήψη αποφάσεων δεν αναφέρεται μόνο στη διαδικασία, αλλά και στο 
αποτέλεσμα της διαδικασίας

Η λήψη απόφασης με χρήση ψηφιακών δεδομένων 

   



παραδοσιακή  vs «αλγοριθμική» Συμβουλευτική
• «Εξ αποστάσεως»
• Αναπαραγωγική
• απουσία διαδικασιών ανάπτυξης
• Σταθερό μοντέλο εφαρμογής
• Εξουσία συμβούλου και εργαλείων
• Αχαρτογράφητο περιβάλλον
• Άκριτη προσαρμογή σε εξωτερικά 

δεδομένα
• Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός

• συμβουλευτική σχέση
• Εξελικτική-Μετασχηματιστική
• Μεταβλητό, Κριτικό, Αναπτυξιακό μοντέλο 

εφαρμογής
• συμβουλευόμενος
• περιβάλλον
• απόφαση -ευέλικτη
• γνώση
• Πολυδιάστατος προγραμματισμός



Απαιτεί νέες ψηφιακές  δεξιότητες και χρήση 
ψηφιακών δεδομένων  για συμβουλευόμενο 
αλλά και για το σύμβουλο  

Λήψη απόφασης σε συνθήκες covid-19 



Βάση δεδομένων για ΚΕΣΥ  

κλπ

υπηρεσίες ΣυΕΠ



  Δεδομένα
 

συλλογή -ταξινόμηση,
 συγκέντρωση  

-κατηγοριοποίηση,
 επεξεργασία – ανάλυση, 

  



Τεχνολογίες επεξεργασίες δεδομένων

τεχνητή νοημοσύνη μηχανική μάθηση

       ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις 
γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι 
η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα

       υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης, εστιάζει στην 
ικανότητα των μηχανών να λαμβάνουν δεδομένα 
και να μαθαίνουν  τους χωρίς να 
προγραμματίζονται με κανόνες



Τεχνολογίες και προσωπικά δεδομένα 

νομιμότητα

αντικειμενικότητα

 προσβάσιμα δεδομένα

 σκοπός

ακρίβεια

ακεραιότητα
εμπιστευτικότητα

διαλειτουργικότητα

νομολογία και προστασία 

01

02

03

04



ζήτημα ηθικής 
ποιοτικά δεδομένα  

πόροι ανάπτυξης 
τεχνολογίες δεδομένων

τεχνητή νοημοσύνη 
μηχανική μάθηση 

ο άνθρωπος μηχανή 
η ισχυρότερη τεχνολογία

Τεχνολογίες προσωπικά δεδομένα και άνθρωπος 



  Τα δεδομένα είναι το 
«προωθητικό υλικό» 

για την οικονομία,  την 
παραγωγή  και την 

επιστήμη 



τεχνητή νοημοσύνη



η καθημερινότητα μας





Ευχαριστούμε
Ερωτήσεις; 

Σταμκόπουλος Θεόδωρος
Θεολογής Ευάγγελος

Κοτσιφάκος Δημήτριος 
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