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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.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος
των Γραφείων Διασύνδεσης


[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

Θέματα συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας και επι-
χειρηματικότητας, από

τη σύνταξη βιογραφικού μέχρι
τη διαχείριση καριέρας και την
αναζήτηση επιχειρηματικών
ευκαιριών, αναλύονται στο πλαί-
σιο του TeleCC.org (Tele Care-
er Counselling), ενός καινοτό-
μου εργαλείου, το οποίο απευ-
θύνεται σε νέους απ’ όλη την
Ελλάδα που προσφέρεται με
πρωτοβουλία του Γραφείου Δια-
σύνδεσης του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, με την υποστήριξη
της πρεσβείας των ΗΠΑ στην
Αθήνα.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπη-
ρετώντας τον ρόλο του ως γέ-
φυρα μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης ανάμεσα στην ακαδη-
μαϊκή κοινότητα και στην αγο-
ρά εργασίας, αναπτύσσει έντο-
νη δράση που αποτυπώνεται
στο δίκτυο των 1.500 συνεργα-
ζόμενων εταιρειών και φορέων
που έχει αναπτύξει, στις άνω
των 800 θέσεων εργασίας που
έχει προσφέρει και στις σχεδόν
3.500 συμμετοχές που κατέ-
γραψε σε δράσεις του την πε-
ρίοδο 2013-2015.

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 μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον εργα-
σίας, ανέλαβε την πρωτοβου-
λία της καινοτόμου δράσης Te-
leCC.org. 

Μέσω της πλατφόρμας Te-
leCC.org προσφέρονται δωρε-
άν διαδικτυακά σεμινάρια-ομά-
δες διαλόγου σε νέους και νέες
ηλικίας 20 έως 30 ετών (εξαι-
ρέσεις γίνονται μέχρι και τα 35
έτη) από όλη την Ελλάδα. Η θε-
ματολογία των δύο διαδικτυα-
κών ομάδων που σχηματίστη-
καν αφορά:

α) στη διαχείριση σταδιο-
δρομίας (ανάπτυξη δεξιοτήτων,
personal branding, σύνταξη cv,

προετοιμασία για συνέντευξη
πρόσληψης κ.ά.) και

β) στην επιχειρηματικότητα
(επιχειρηματικότητα καινοτο-
μίας, εργαλεία επιχειρηματι-
κότητας, επιχειρηματικές ευ-
καιρίες κ.ά.).

Η ζήτηση για δεξιότητες που
σχετίζονται με τις παραπάνω
θεματικές είναι μεγάλη στην
αγορά. Εξάλλου, είναι ενδει-
κτικό το γεγονός ότι οι συμμε-
τοχές ξεπέρασαν τις προσδο-
κίες των διοργανωτών ήδη από
το λανσάρισμα της πλατφόρ-
μας. Μέσα σε λίγες ημέρες, έλα-
βαν 300 αιτήσεις απ’ όλα σχε-
δόν τα μέρη της Ελλάδας. Το
ένα τρίτο αυτών (108 αιτήσεις)
ήταν από άνδρες και οι υπό-
λοιπες (188) από γυναίκες, ενώ
οι σύμβουλοι τονίζουν τη ζων-
τάνια των νέων στη διαδικτυα-
κή επικοινωνία.

Σημειώνεται ότι η μεθοδο-
λογία του προγράμματος έχει
ήδη παρουσιαστεί σε ελληνικά
και διεθνή συνέδρια και βελτι-
στοποιείται στην παρούσα φά-
ση.

Ομάδες 5μηνης διάρκειας
Η διάρκεια των ομάδων διαλό-
γου είναι πεντάμηνη (Ιανουά-
ριος - Μάιος 2016), ενώ παράλ-
ληλα προσφέρεται και ατομική
συμβουλευτική. Η διαδικασία
των ομάδων διαλόγου είναι πλή-
ρως διαδικτυακή, χωρίς φυσι-
κή παρουσία και επιβλέπεται
από έμπειρους εκπαιδευτές-
συμβούλους των Γραφείων Δια-
σύνδεσης των Πανεπιστημίου
Πειραιώς και Αθηνών. Η πρα-
κτική που ακολουθείται στην
προσπάθεια αυτή στηρίζεται
στη σύγχρονη επικοινωνία με-
ταξύ συμβούλων και συμβου-
λευομένων, όπως και μεταξύ
συνομηλίκων.

Επιστημονικός υπεύθυνος
της δράσης είναι ο διευθυντής
του Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος Executive MBA του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, καθη-
γητής Δημήτριος Γεωργακέλ-
λος. Οπως σχολιάζει στη «N»,
«στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
μάς ενδιαφέρει να συμβάλου-
με με τον καλύτερο τρόπο στη
συμβουλευτική των νέων και

όχι με τα στενά όρια του πανε-
πιστημίου και της τοπικής κοι-
νωνίας, αλλά ολόκληρης της Ελ-
λάδας. Σήμερα, μεγάλος αριθ-
μός των νέων επικοινωνεί δια-
δικτυακά και μέσα από τα κοι-
νωνικά δίκτυα, γεγονός που μας
υποχρεώνει να ακολουθήσου-
με τις νέες αυτές τάσεις. 

Ετσι, το TeleCC είναι ένα και-
νοτόμο πρόγραμμα, το οποίο
επιχειρεί να ανιχνεύσει τις ανάγ-
κες των φοιτητών και των απο-
φοίτων με μικτές διαδικτυακές
ομάδες απ’ όλα τα διαμερίσματα
της Ελλάδας πάνω σε δύο κρί-
σιμα ζητήματα για το μέλλον
τους, όπως είναι η σταδιοδρο-
μία και η επιχειρηματικότητα.
Τα αποτελέσματα μέχρι στιγ-
μής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυν-
τικά για το μέλλον ανάλογων εγ-
χειρημάτων».

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

ποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και της ευγενικής χο-
ρηγίας της πρεσβείας των ΗΠΑ
στην Αθήνα. Στην ομάδα των
διοργανωτών του προγράμμα-
τος, την οποία εποπτεύει ο επι-
στημονικός υπεύθυνος, συμ-
μετέχουν η Σοφία Ταμπούρη
από το Γραφείο Διασύνδεσης
του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
καθώς και οι Βιολέττα Μου-
στακαλή και Αλέξανδρος Κα-
κούρης από το Γραφείο Δια-
σύνδεσης του Εθνικού Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, οι οποίοι έχουν και την ευ-
θύνη για την υλοποίησή του.

Εν κατακλείδι, δεν αρκεί μια
μονοδιάστατη παρότρυνση
προς τους νέους να επιχειρή-
σουν και να καινοτομήσουν.
Οπως σημειώνει στη «N» ο κ.
Κακούρης, «χρειάζεται να βρί-
σκουμε τρόπους για να επικοι-
νωνούμε ουσιαστικά μαζί τους
και να αφουγκραζόμαστε τις
πραγματικές τους ανάγκες. Για
να γίνει κάτι τέτοιο, όμως, θα
πρέπει να βρούμε νέες μεθό-
δους και ρόλους τους οποίους
θα πρέπει να υιοθετήσουμε».                    

Πώς λειτουργεί
η πλατφόρμα
▼ Είναι γεγονός ότι οι εξελί-
ξεις στα θέματα σύγχρονης
επικοινωνίας και κοινωνικής
δικτύωσης οδηγούν όλο και
περισσότερους νέους στη χρή-
ση της ηλεκτρονικής μορφής
επικοινωνίας. 
Η πλατφόρμα TeleCC ανα-
πτύσσει μια μέθοδο τηλε-
συμβουλευτικής σταδιοδρο-
μίας σε συνδυασμό με άτυπη
μάθηση, ικανή να εξυπηρε-
τήσει τις νέες τάσεις στην πα-
ρατηρούμενη επικοινωνία με-
ταξύ των νεανικών πληθυ-
σμών. Επιπλέον, υπάρχει ανάγ-
κη να δοθεί δυνατότητα πρό-
σβασης σε υπηρεσίες συμ-
βουλευτικής και σε νέους απο-
μακρυσμένων περιοχών σε
όλη την Ελλάδα.
Η Σοφία Ταμπούρη, υπεύθυ-
νη Λειτουργίας Γραφείου Δια-
σύνδεσης Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς, ένα από τα στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιώς που
εμπνεύστηκαν το νέο εργα-
λείο, εξηγεί στη «N»: «Μέσα
από την πλατφόρμα TeleCC
θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή
των νέων που τη χρησιμοποι-
ούν, να δώσουμε πίστη στους
νέους ανθρώπους, να διευρύ-
νουμε τους ορίζοντές τους και
να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα
ταλέντα του καθενός, είτε πρό-
κειται για τον νέο από το πιο
απομονωμένο νησί της Ελλά-
δος είτε για τον νέο που ζει σε
κάποια ευρωπαϊκή πρω-
τεύουσα».

Hλεκτρονική επικοινωνία
Επίσης από την εμπειρία της
η Βιολέττα Μουστακαλή, σύμ-
βουλος Σταδιοδρομίας στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, εξηγεί
στη «N» ότι οι νέοι σήμερα αν-
ταποκρίνονται στην ηλεκτρο-
νική επικοινωνία για θέματα
που αφορούν το μέλλον τους.
Η πλατφόρμα TeleCC, που εί-
ναι συμβατή με κινητά και ta-
blets, δίνει τη δυνατότητα σε
νέους από όλη την Ελλάδα να
δικτυωθούν εύκολα και γρή-
γορα, να έρθουν σε επαφή με
συνομηλίκους τους με τις ίδιες
ανησυχίες, να ανταλλάξουν
απόψεις και ταυτόχρονα να
λάβουν συμβουλευτική υπο-
στήριξη από ειδικούς συμ-
βούλους, ακόμη κι αν αυτοί
βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα
μακριά. 
Εισάγει δηλαδή νέες δυνατό-
τητες στο portfolio των υπη-
ρεσιών συμβουλευτικής στα-
διοδρομίας που προσφέρει το
Γραφείο Διασύνδεσης.
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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.

✔
619.850 οι συνολικές επισκέψεις
της ιστοσελίδας.

✔
1.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
και φορείς.

✔
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.

✔
35 οι εκδηλώσεις στις οποίες
συμμετείχε.

✔
736 οι μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που υποδέχθηκε

Περιοχές προέλευσης των υποψηφίων
στις ομάδες διαλόγου του TeleCC

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


