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Ο αναβαθμισμένος ρόλος
των Γραφείων Διασύνδεσης



ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Η NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Το TeleCC είναι ένα εργαλείο που αναβαθμίζει τον ρόλο του θεσμού των Γραφείων Διασύνδεσης
στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τα Γραφεία Διασύνδεσης προσφέρουν
υπηρεσίες σε φοιτητές και αποφοίτους σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναζητούν απασχόληση
κι έχουν ως στόχο τη βοήθεια φοιτητών και αποφοίτων να προσεγγίσουν ομαλά την αγορά εργασίας.
Ταυτόχρονα, παρέχουν υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες
σταδιοδρομίας αλλά και πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές, προγράμματα επιμόρφωσης
ή κατάρτισης, υποτροφίες, ακόμα και για επαγγελματικά δικαιώματα.

[Πανεπιστήμιο Πειραιώς] Η καινοτόμος μέθοδος του project TeleCC που υποστηρίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα

Οι νέες τεχνολογίες
στη συμβουλευτική
σταδιοδρομίας
Της Σοφίας Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

έματα συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας, από
τη σύνταξη βιογραφικού μέχρι
τη διαχείριση καριέρας και την
αναζήτηση επιχειρηματικών
ευκαιριών, αναλύονται στο πλαίσιο του TeleCC.org (Tele Career Counselling), ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο απευθύνεται σε νέους απ’ όλη την
Ελλάδα που προσφέρεται με
πρωτοβουλία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, με την υποστήριξη
της πρεσβείας των ΗΠΑ στην
Αθήνα.
Το Γραφείο Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπηρετώντας τον ρόλο του ως γέφυρα μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην αγορά εργασίας, αναπτύσσει έντονη δράση που αποτυπώνεται
στο δίκτυο των 1.500 συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων
που έχει αναπτύξει, στις άνω
των 800 θέσεων εργασίας που
έχει προσφέρει και στις σχεδόν
3.500 συμμετοχές που κατέγραψε σε δράσεις του την περίοδο 2013-2015.

Θ

Ευκαιρίες καριέρας
Στο πλαίσιο αυτού του έργου
και με στόχο να συμβάλει στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
αποφοίτων, προκειμένου να
έχουν περισσότερες ευκαιρίες
καριέρας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία της καινοτόμου δράσης TeleCC.org.
Μέσω της πλατφόρμας TeleCC.org προσφέρονται δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια-ομάδες διαλόγου σε νέους και νέες
ηλικίας 20 έως 30 ετών (εξαιρέσεις γίνονται μέχρι και τα 35
έτη) από όλη την Ελλάδα. Η θεματολογία των δύο διαδικτυακών ομάδων που σχηματίστηκαν αφορά:
α) στη διαχείριση σταδιοδρομίας (ανάπτυξη δεξιοτήτων,
personal branding, σύνταξη cv,

Δημήτριος Γεωργακέλλος,
επιστημονικός υπεύθυνος της
δράσης TeleCC και διευθυντής
του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Executive MBA
του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σοφία Ταμπούρη,
υπεύθυνη Λειτουργίας
Γραφείου Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βιολέττα Μουστακαλή,
σύμβουλος Σταδιοδρομίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αλέξανδρος Κακούρης,
σύμβουλος Σταδιοδρομίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

προετοιμασία για συνέντευξη
πρόσληψης κ.ά.) και
β) στην επιχειρηματικότητα
(επιχειρηματικότητα καινοτομίας, εργαλεία επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικές ευκαιρίες κ.ά.).
Η ζήτηση για δεξιότητες που
σχετίζονται με τις παραπάνω
θεματικές είναι μεγάλη στην
αγορά. Εξάλλου, είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις προσδοκίες των διοργανωτών ήδη από
το λανσάρισμα της πλατφόρμας. Μέσα σε λίγες ημέρες, έλαβαν 300 αιτήσεις απ’ όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδας. Το
ένα τρίτο αυτών (108 αιτήσεις)
ήταν από άνδρες και οι υπόλοιπες (188) από γυναίκες, ενώ
οι σύμβουλοι τονίζουν τη ζωντάνια των νέων στη διαδικτυακή επικοινωνία.
Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία του προγράμματος έχει
ήδη παρουσιαστεί σε ελληνικά
και διεθνή συνέδρια και βελτιστοποιείται στην παρούσα φάση.

Ομάδες 5μηνης διάρκειας
Η διάρκεια των ομάδων διαλόγου είναι πεντάμηνη (Ιανουάριος - Μάιος 2016), ενώ παράλληλα προσφέρεται και ατομική
συμβουλευτική. Η διαδικασία
των ομάδων διαλόγου είναι πλήρως διαδικτυακή, χωρίς φυσική παρουσία και επιβλέπεται
από έμπειρους εκπαιδευτέςσυμβούλους των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίου
Πειραιώς και Αθηνών. Η πρακτική που ακολουθείται στην
προσπάθεια αυτή στηρίζεται
στη σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ συμβούλων και συμβουλευομένων, όπως και μεταξύ
συνομηλίκων.
Επιστημονικός υπεύθυνος
της δράσης είναι ο διευθυντής
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Executive MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητής Δημήτριος Γεωργακέλλος. Οπως σχολιάζει στη «N»,
«στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
μάς ενδιαφέρει να συμβάλουμε με τον καλύτερο τρόπο στη
συμβουλευτική των νέων και

Περιοχές προέλευσης των υποψηφίων
στις ομάδες διαλόγου του TeleCC

Δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης
του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1/1/2013 - 31/12/2015)
✔
3.497 ξεχωριστοί χρήστες
συμμετείχαν σε δράσεις.

✔
3.900 επισκέψεις.
✔
298.122 επισκέψεις από

μοναδικούς χρήστες στην ιστοσελίδα
του.

✔
802 θέσεις μόνιμης και

περιορισμένου χρόνου εργασίας
προσφέρθηκαν σε Ελλάδα
και εξωτερικό, χωρίς
να προσμετρούνται οι θέσεις
πρακτικής άσκησης.

✔
36 εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από
το Γραφείο Διασύνδεσης.

✔
619.850 οι συνολικές επισκέψεις

✔
35 οι εκδηλώσεις στις οποίες

✔
1.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

✔
736 οι μαθητές δευτεροβάθμιας

της ιστοσελίδας.

και φορείς.

όχι με τα στενά όρια του πανεπιστημίου και της τοπικής κοινωνίας, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Σήμερα, μεγάλος αριθμός των νέων επικοινωνεί διαδικτυακά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που μας
υποχρεώνει να ακολουθήσουμε τις νέες αυτές τάσεις.
Ετσι, το TeleCC είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο
επιχειρεί να ανιχνεύσει τις ανάγκες των φοιτητών και των αποφοίτων με μικτές διαδικτυακές
ομάδες απ’ όλα τα διαμερίσματα
της Ελλάδας πάνω σε δύο κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον
τους, όπως είναι η σταδιοδρομία και η επιχειρηματικότητα.
Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον ανάλογων εγχειρημάτων».

Οι διοργανωτές
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα
προσφέρεται δωρεάν μέσω του
Πανεπιστημίου Πειραιά, υπό
την αιγίδα των Γραφείων Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
Πειραιά και του Εθνικού Κα-

συμμετείχε.

εκπαίδευσης που υποδέχθηκε

ποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και της ευγενικής χορηγίας της πρεσβείας των ΗΠΑ
στην Αθήνα. Στην ομάδα των
διοργανωτών του προγράμματος, την οποία εποπτεύει ο επιστημονικός υπεύθυνος, συμμετέχουν η Σοφία Ταμπούρη
από το Γραφείο Διασύνδεσης
του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
καθώς και οι Βιολέττα Μουστακαλή και Αλέξανδρος Κακούρης από το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την υλοποίησή του.
Εν κατακλείδι, δεν αρκεί μια
μονοδιάστατη παρότρυνση
προς τους νέους να επιχειρήσουν και να καινοτομήσουν.
Οπως σημειώνει στη «N» ο κ.
Κακούρης, «χρειάζεται να βρίσκουμε τρόπους για να επικοινωνούμε ουσιαστικά μαζί τους
και να αφουγκραζόμαστε τις
πραγματικές τους ανάγκες. Για
να γίνει κάτι τέτοιο, όμως, θα
πρέπει να βρούμε νέες μεθόδους και ρόλους τους οποίους
θα πρέπει να υιοθετήσουμε».

Πώς λειτουργεί
η πλατφόρμα
▼ Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις στα θέματα σύγχρονης
επικοινωνίας και κοινωνικής
δικτύωσης οδηγούν όλο και
περισσότερους νέους στη χρήση της ηλεκτρονικής μορφής
επικοινωνίας.
Η πλατφόρμα TeleCC αναπτύσσει μια μέθοδο τηλεσυμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με άτυπη
μάθηση, ικανή να εξυπηρετήσει τις νέες τάσεις στην παρατηρούμενη επικοινωνία μεταξύ των νεανικών πληθυσμών. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη να δοθεί δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και σε νέους απομακρυσμένων περιοχών σε
όλη την Ελλάδα.
Η Σοφία Ταμπούρη, υπεύθυνη Λειτουργίας Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς, ένα από τα στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιώς που
εμπνεύστηκαν το νέο εργαλείο, εξηγεί στη «N»: «Μέσα
από την πλατφόρμα TeleCC
θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή
των νέων που τη χρησιμοποιούν, να δώσουμε πίστη στους
νέους ανθρώπους, να διευρύνουμε τους ορίζοντές τους και
να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα
ταλέντα του καθενός, είτε πρόκειται για τον νέο από το πιο
απομονωμένο νησί της Ελλάδος είτε για τον νέο που ζει σε
κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα».
Hλεκτρονική επικοινωνία
Επίσης από την εμπειρία της
η Βιολέττα Μουστακαλή, σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξηγεί
στη «N» ότι οι νέοι σήμερα ανταποκρίνονται στην ηλεκτρονική επικοινωνία για θέματα
που αφορούν το μέλλον τους.
Η πλατφόρμα TeleCC, που είναι συμβατή με κινητά και tablets, δίνει τη δυνατότητα σε
νέους από όλη την Ελλάδα να
δικτυωθούν εύκολα και γρήγορα, να έρθουν σε επαφή με
συνομηλίκους τους με τις ίδιες
ανησυχίες, να ανταλλάξουν
απόψεις και ταυτόχρονα να
λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς συμβούλους, ακόμη κι αν αυτοί
βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα
μακριά.
Εισάγει δηλαδή νέες δυνατότητες στο portfolio των υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που προσφέρει το
Γραφείο Διασύνδεσης.
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