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ΕΙΣΑΓωΓή ΚΑΙ ΣύΝΟψΗ 
Συγγραφείς: CIAPE and BFE.

ο κόσμος έχει μπει σε μια καινούργια εποχή- την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.  
Η Έκθεση για το Μέλλον της Απασχόλησης, το Πανόραμα Δεξιοτήτων και πολλές πηγές 
πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας αποκαλύπτουν το μέγεθος της 
τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές τάσεις 
και τον αντίκτυπό τους στις βιομηχανίες, στις λειτουργίες εργασίας, στα επίπεδα απασχόλησης 
και στις δεξιότητες

Οι ειδικοί αναμένουν ότι 2 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα θα 
εξαφανιστούν μέχρι το 2030 (Frei) και ότι το 65% των παιδιών που εισέρχονται στο 
δημοτικό σχολείο σήμερα θα εργαστούν σε νέους τύπους θέσεων εργασίας που δεν 
υπάρχουν ακόμα (Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ)

Το μέλλον της εργασίας βρίσκεται στη Γενιά Ζ-την  ηλιακή ομάδα που γεννήθηκε στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000, ονομάζεται «ψηφιακά αναθρεμμένος (digital native)», και εκτιμάται ότι 
αποτελεί περίπου το 27% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μέχρι τη στιγμή που η Γενιά Z θα εισέλθει 
στον χώρο εργασίας, η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι μια πτυχή σχεδόν όλων των σταδιοδρομιών, 
δημιουργώντας νέους τρόπους για να κάνουμε πράγματα, νέους τύπους θέσεων εργασίας και 
απαιτώντας νέους τύπους δεξιοτήτων ( πρωτίστως καινοτόμο τρόπο σκέψης).

Ο Leonardo da Vinci, ο οποίος θαυμάζεται για την εφευρετικότητα και την καινοτομία του, 
προέβλεψε πολλές από τις μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν τρεις αιώνες 
αργότερα. Αποδεικνύονται τα λόγια του Albert Einstein: “Η φαντασία είναι πιο σημαντική από 
τη γνώση. Γιατί η γνώση περιορίζεται σε όλα όσα γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε τώρα, ενώ η 
φαντασία αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο και όλα αυτά που θα πρέπει να ανακαλυφθούν και 
να κατανοηθούν “.

Είμαστε τώρα σε ιστορικό σημείο - λέει ο Bill Drayton, ιδρυτής της Ashoka, παγκόσμιος ηγέτης 
στην κοινωνική καινοτομία. Το μέλλον απαιτεί ένα νέο πρότυπο για τους νέους, τους 
εκπαιδευτικούς και τους ηγέτες: ο καθένας πρέπει να είναι ένας μετασχηματιστής και να 
καλλιεργήσει ένα καινοτόμο μυαλό, γνωστική ενσυναίσθηση, επιχειρηματικό πνεύμα και 
συνεργατική ματιά.

Δεν αρκεί να δείξουμε στα παιδιά το ΠΩΣ αλλάζει ο κόσμος. Πρέπει να καταλάβουν ΓΙΑΤΙ 
αλλάζει και να οραματιστούν ΠΩΣ θα μοιάζει. Οι υπηρεσίες προσανατολισμού σταδιοδρομίας 
πρέπει να εξελιχθούν για να προσφέρουν καθοδήγηση προσανατολισμένη στο μέλλον και 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας και η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να εξελιχθεί ώστε να 
προσφέρει ηγετικές ικανότητες  για το μέλλον.

Η Ατζέντα Νέων Δεξιοτήτων για μια Ευρώπη χωρίς Αποκλεισμούς και Ανταγωνιστικότητα 
δηλώνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να υπερβούν τις άμεσες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και να επικεντρωθούν σε έναν «πιο μακροπρόθεσμο στόχο ως προς 
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την ανάπτυξη της ευέλικτης νοοτροπίας και της περιέργειας που απαιτείται για την 
προσαρμογή και την απόκτηση νέων, μέχρι τώρα μη προσδιοριζόμενων, γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα χρειαστούν για την καθοδήγηση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης του μέλλοντος ».

Το Ταξιδιώτης στο Μέλλον ( FUTURE Time Traveller) στοχεύει στη μετατροπή της 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας της γενιάς Z μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης 
βασιζόμενη σε παιχνιδοκεντρικά σενάρια (games-based scenario ) για την προετοιμασία 
της επόμενης γενιάς για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.    

η ανάπτυξη και δοκιμή μιας καινοτόμου πλατφόρμας εικονικού περιβάλλοντος 
μάθησης μέσω μιας παιχνιδοκεντρικής προσέγγισης, προκειμένου να υποστηριχθεί 
η παροχή πληροφοριών σταδιοδρομιών και η λήψη αποφάσεων μεταξύ των νέων, 
δημιουργώντας μια νοοτροπία σταδιοδρομίας προσανατολισμένη στο μέλλον

η ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων 
επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω της ανάπτυξης και της προώθησης μιας 
καινοτόμου μεθοδολογίας

η ώθηση στις καινοτομίες και στις προσανατολισμένες στο μέλλον πολιτικές 
σταδιοδρομίας, στις συμμετέχουσες χώρες  και η προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την οικοδόμηση ικανοτήτων σταδιοδρομίας, αξιοποιώντας καινοτόμες 
τεχνολογίες, μεθόδους μάθησης και πληροφορίες για την αγορά εργασίας. 

Το έργο θα συνδυάσει τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες (ιδίως μεθοδολογίες εικονικού κόσμου 
και εκπαιδευτικών παιγνίων) για τη δημιουργία μιας καινοτόμου πλατφόρμας μάθησης και 
καθοδήγησης.

Τα σενάρια παιχνιδιών σοβαρού σκοπού -serious games- (στοιχεία δωματίων διαφυγής, 
δικτυακές αποστολές, κυνήγι θησαυρού, παιχνίδια στρατηγικής και περιπέτειας) έχουν τη 
δυνατότητα να προσθέσουν αξία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας και να 
βοηθήσουν τους χρήστες να κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση πληροφοριών για την αγορά 
εργασίας. Η προσέγγιση που βασίζεται στους χρήστες θα επικεντρωθεί στα οπτικά εφέ για να 
ενθαρρύνει την εμπλοκή και να δημιουργήσει μια πραγματικά μοναδική εμπειρία μάθησης. Το 
περιβάλλον εικονικού κόσμου θα σχεδιαστεί γύρω από μια ιστορία, η οποία θα οδηγήσει τους 
χρήστες σε ένα ταξίδι μάθησης σε διαφορετικούς εικονικούς χώρους.  

Εξερευνώντας το μέλλον, οι νέοι θα: 

βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τις τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο της εργασίας

 κατανοήσουν καλύτερα τις κοινωνικές προκλήσεις και τα διλήμματα που συνοδεύουν την 
τεχνολογική ανάπτυξη

μάθουν για τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες που θα απαιτήσουν αυτές οι 
θέσεις εργασίας

 αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας που θα τους βοηθήσουν να 
περιηγηθούν καλύτερα στις διάφορες ευκαιρίες σταδιοδρομίας που τους ανοιχθούν στο 
μέλλον. 

Καθ ‘όλη τη διάρκεια της μαθησιακής πορείας τους, οι χρήστες θα ολοκληρώσουν διάφορες 
αποστολές, οι οποίες θα απαιτήσουν να είναι ενεργητικοί, να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά, 
να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις. Έτσι, το FUTURE TIME TRAVELER θα 

1.

2.

3.

•

•

•

•
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βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν και να εξασκήσουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων διαχείρισης 
σταδιοδρομίας του 21ου αιώνα, γεγονός που θα ενισχύσει τη μακροχρόνια απασχολησιμότητα 
τους και θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν σε ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

Οι χρήστες θα αντιμετωπίσουν διάφορα καθήκοντα προκειμένου να βρουν πληροφορίες 
σχετικά με τη ζωή στο μέλλον, τις τάσεις, τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες - από την 
ανάγνωση υλικού και την παρακολούθηση βίντεο έως την έρευνα ή την επίλυση αινιγμάτων, 
πάζλ, κουίζ κ.λπ. Τα παιδαγωγικά στοιχεία θα ενσωματωθούν στο περιβάλλον του εικονικού 
κόσμου προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο διαισθητική μέθοδος για τη διευκόλυνση της 
μάθησης.

Η κύρια ομάδα-στόχος για το παιχνίδι θα είναι οι νέοι (η Γενιά Z), ειδικά αυτοί που κάνουν 
τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας ή / και στην περαιτέρω εκπαίδευση 
και κατάρτιση. Ωστόσο, η πλατφόρμα θα χρησιμεύσει επίσης ως εργαλείο υποστήριξης 
για επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού και εμπειρογνώμονες πολιτικής, 
συμβάλλοντας στην απεικόνιση της ευρύτερης προσέγγισης του έργου.

Η μεθοδολογία και οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των παιχνιδοκεντρικών  
σεναρίων θα αποτελέσουν βασική πτυχή στην ενσωμάτωση της καινοτόμου προσέγγισης 
του έργου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μεθοδολογία θα βοηθήσει τους επαγγελματίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού να μετατρέψουν την επαγγελματική εκπαίδευση σε ένα 
συνεργατικό έργο με τη συμμετοχή των μαθητών στη σχεδίαση παιχνιδιών σοβαρού σκοπού  
και σεναρίων σταδιοδρομίας.

Η έκθεση “Καινοτόμος εκπαίδευση και εκπαίδευση για την καινοτομία: Η δύναμη των ψηφιακών 
τεχνολογιών και δεξιοτήτων” (OECD 2016) υπογραμμίζει ότι “Στο εκπαιδευτικό παιχνίδι οι 
μαθητές αλληλεπιδρούν με βιντεοπαιχνίδια, προσομοιώσεις ή εικονικούς κόσμους βασισμένους 
σε φανταστικούς ή πραγματικούς κόσμους ή αλλιώς διαδραστικά εικονικά περιβάλλοντα. Το 
εκπαιδευτικό παιχνίδι περιλαμβάνει συνεργατικές εμπειρίες μάθησης βασισμένες σε έργα, 
όπου οι ίδιοι οι σπουδαστές γίνονται σχεδιαστές παιχνιδιών και παραγωγοί περιεχομένου. Η 
οικοδόμηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών φαίνεται να αυξάνει τη βαθιά μάθηση περισσότερο απ 
‘ό, τι χρησιμοποιώντας μόνο υπάρχοντα παιχνίδια. “

Μέσω της υποστήριξης των επαγγελματιών, οι μαθητές θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν νέα 
παιχνίδια σταδιοδρομίας. Αυτό θα είναι μια εντυπωσιακή διαδικασία καθώς οι σπουδαστές θα 
ερευνούν πληροφορίες για τα επαγγέλματα, θα συζητούν τη μεθοδολογία τους και τα πιθανά 
αποτελέσματα, θα αναπτύσσουν σενάρια, θα σχεδιάζουν λογισμικό και θα παρουσιάζουν το 
παιχνίδι με ελκυστικό τρόπο.
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Τα παιχνίδια μπορεί να είναι ψηφιακά ή εκτός διαδικτύου. Ωστόσο, όλα θα σχετίζονται με τα 
θέματα της διαχείρισης της σταδιοδρομίας, των αναδυόμενων θέσεων εργασίας, των δεξιοτήτων 
για το μέλλον και των πληροφοριών για την αγορά εργασίας. 

Έτσι, οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας και οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν 
ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι, το οποίο θα τους μετατρέψει από χρήστες σε δημιουργούς. 
Αντί να παίζουν μόνο ένα παιχνίδι, μπορούν να δημιουργήσουν ένα, χρησιμοποιώντας όλους 
τους διαθέσιμους πόρους και την υποστήριξη, εφαρμόζοντας τις δεξιότητές τους και τις ιδέες 
τους και προτρέποντας τους συνομηλίκους τους να συμμετάσχουν.
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ΚΕΦάΛΑΙΟ 1.
Ατζέντα για τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό του Μέλλοντος
Συγγραφέας: BFE.

Παγκόσμιες Προκλήσεις και Τάσεις στην Κοινωνική Ανάπτυξη 
και οι Επιπτώσεις της στις Δεξιότητες, τη Δημιουργία Θέσεων 
Εργασίας και τη Μελλοντική Ζήτηση στην Αγορά Εργασίας

Ποιο είναι το μέλλον της εργασίας;” είναι μια κοινή ερώτηση που ρωτούν  πολλοί σήμερα. Ο 
φουτουριστής Jacob Morgan υποστηρίζει ότι όταν ρωτάμε “Ποιο είναι το μέλλον της εργασίας” 
κάνουμε στην ουσία  δύο υποθέσεις,  οι οποίες και οι δύο είναι εσφαλμένες. Το πρώτο είναι 
ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέλλον και το δεύτερο είναι ότι το μέλλον είναι κάτι που συμβαίνει σε 
εμάς, αντί για κάτι που μπορούμε  να διαμορφώσουμε και να επηρεάσουμε. Αυτό που εννοούμε 
με την ερώτηση είναι: “Ποιο είναι το μόνο πράγμα που πρόκειται να συμβεί και τι πρέπει να 
κάνουμε για να προετοιμαστούμε γι ‘αυτό;” Ωστόσο,  τι συμβαίνει αν αρχίσουμε να αναλύουμε 
αυτή την ερώτηση και να ρωτήσουμε αντί αυτού: “Ποιο είναι το πιθανό μέλλον που μπορεί να 
συμβεί και τι πρέπει να κάνουμε για να οικοδομήσουμε το μέλλον που θέλουμε να δούμε;”1 
Αφού έφερε τη συζήτηση για το μέλλον της εργασίας2 σε ευρύτερο πολιτικό και δημόσιο 
επίπεδο, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δημοσίευσε πρόσφατα την  Λευκή Βίβλο 
παρακολούθησης3Αυτό το έγγραφο εξετάζει την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των αλλαγών, 
λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση διαφόρων παραγόντων. Αυτό χρησιμοποιείται στη συνέχεια 
για να εισαχθούν οκτώ πιθανά σενάρια για μελλοντικές εργασίες, τα οποία υπογραμμίζουν 
1 Morgan, J. (2014). The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive 
Organization
2 World Economic Forum (2016) The Future of Work - Employment, Skills and Workforce Strategy for the
Fourth Industrial Revolution.Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
3 World Economic Forum (2018) Eight Futures of Work - Scenarios and their Implications. Retrieved from http://
www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Eight_Futures.pdf 8
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1 Morgan, J. (2014). The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive
Organization
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τις επιπτώσεις για τους ηγέτες πολιτικής, τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους εργοδότες. 
Το έγγραφο επικεντρώνεται σε τρεις βασικές τάσεις 
που επηρεάζουν τα οκτώ μελλοντικά σενάρια 
εργασίας: Τις τεχνολογικές αλλαγές και την ταχύτητα 
υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών (δηλ. ο βαθμός 
στον οποίο οι σημερινές και οι μελλοντικές εργατικές 
δυνάμεις αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες για την 
εκτέλεση νέων καθηκόντων, καθώς και την ικανότητα 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να διαμορφώνουν 
μια νοοτροπία δια βίου μάθησης και να προσφέρουν 
ευκαιρίες επανεκπαίδευσης) και την κινητικότητα 
των ταλέντων. Ομοίως, μια Αυστραλιανή μελέτη4 για 

παρόμοια θέματα έθεσε σε συζήτηση πάνω από 4 σενάρια για θέσεις εργασίας και απασχόλησης 
το 2035, επηρεασμένα από δύο βασικές τάσεις - την έκταση της αυτοματοποίησης των 
καθηκόντων και την έκταση του θεσμικού μετασχηματισμού. 

Αυτά είναι μόνο μέρος των πολυάριθμων τάσεων που θα διαμορφώσουν το μέλλον της 
εργασίας5. Εκτός από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα (που οδηγεί σε θέματα μετανάστευσης και 
αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις), υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Αυτοί 
περιλαμβάνουν:

την κλιματική αλλαγή  και την αναδυόμενη πράσινη οικονομία
την αύξηση της οικονομίας των υπηρεσιών στις παγκόσμιες αγορές
την κινητικότητα των εργαζομένων και τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση και στους 
μισθούς
τις προβλέψεις για την αστικοποίηση που δείχνουν ότι έως το 2050 το 70% του παγκόσμιου 
πληθυσμού θα ζει στις πόλεις, καθώς και τις συνοδευτικές ευκαιρίες απασχόλησης 
και κατανάλωσης, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,  που θα φέρει αυτή η 
αστικοποίηση
τις δημογραφικές αλλαγές όπως η γήρανση του πληθυσμού και η άνοδος των millennials, 
η οποία προκαλεί ποικίλες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον (όπως η αυξημένη ζήτηση 
για εργασία στον τομέα της υγείας της κοινωνικής μέριμνας και της εκπαίδευσης) καθώς και 
αλλαγές στις συμπεριφορές εργασίας
τον αντίκτυπο των τεχνολογικών αλλαγών στην απασχόληση, στην ανάπτυξη της 
απασχόλησης και στα αναδυόμενα επαγγέλματα και την απειλή ότι αυτό θα αυξήσει 
περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες και το χάσμα ανάμεσα στις θέσεις εργασίας υψηλής 
και χαμηλής ειδίκευσης.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚέΣ ΑΛΛΑΓέΣ
Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος ενός δημογραφικού ορόσημου, με τους  ηλικιωμένους να  
αναμένεται να ξεπεράσουν τους νέους για πρώτη φορά στην ιστορία. Λόγω της πτώσης των 

4 Hajkowicz SA, Reeson A, Rudd L, Bratanova A, Hodgers L, Mason C, Boughen N (2016). Tomorrow’s Digitally 
Enabled Workforce: Megatrends and scenarios for jobs and employment in Australia over the coming twenty years. 
CSIRO, Brisbane Retrieved from https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-documents/16-0026_DATA61_REPORT_T
omorrowsDigiallyEnabledWorkforce_WEB_160128.pdf
5 Nesta (2017). The Future of Skills: Employment in 2030. Abrufbar unter https://www.nesta.org.uk/report/the-
future-of-skills-employment-in-2030/
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ποσοστών γονιμότητας και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, η γήρανση του πληθυσμού θα 
συνεχιστεί και θα μπορούσε να επιταχυνθεί6. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα άτομα ηλικίας 65 ετών 
και άνω αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 11,7% του συνολικού πληθυσμού το 2030 και το 
15,8% το 2050 (από 9,3% το 2017).7 

Οι διάφορες επιπτώσεις από τη γήρανση του πληθυσμού μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αύξηση της πίεσης στα κοινωνικά συστήματα που οδηγούν σε άτομα που πρέπει να 
εργάζονται περισσότερο

Περισσότερες κυβερνητικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και τις συντάξεις

Έλλειψη εργαζομένων

Αλλαγές στη σύνθεση της οικονομίας με μια αυξανόμενη αγορά αγαθών και υπηρεσιών που 
συνδέονται με τους ηλικιωμένους.8 

Αυτή η δημογραφική μετατόπιση θα δημιουργήσει μια αυξανόμενη ζήτηση ταλέντων σε 
διάφορους τομείς (ορισμένοι από τους οποίους δεν έχουν ακόμη καθοριστεί) , από θέσεις 
εργασίας σχετιζόμενες  με την προσωπική φροντίδα και με την υγεία, μέχρι  οικονομολόγους ή 
υποστηρικτές για τους ηλικιωμένους (όπως life coaches και σχεδιαστές εσωτερικών χώρων που 
έχουν εμπειρία σε προσβάσιμα περιβάλλοντα.9

Η ηλικία συνταξιοδότησης των εργαζομένων αναμένεται να αυξηθεί και οι εργοδότες θα 
χρειαστεί να κρατήσουν τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας για να αποφύγουν τη 
συνταξιοδότησή τους (μέσω ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και επενδύσεων στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων). Αυτό σημαίνει ότι η δια βίου μάθηση, η κατάρτιση και η coaching εργασίας για 
τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας θα γίνουν επίσης πιο συνηθισμένες πρακτικές. Επίσης, 
η έλλειψη ταλέντων μπορεί να ενθαρρύνει τους μετανάστες σε ηλικία εργασίας να κινηθούν 
και να συμβάλουν περαιτέρω στην ποικιλομορφία του χώρου εργασίας. Ωστόσο, αυτό απαιτεί 
επίσης πιο ευέλικτες προσεγγίσεις από τους εργοδότες και περισσότερες διαπολιτισμικές και 
διαπροσωπικές δεξιότητες από τους εργαζομένους.

Μια άλλη πτυχή της δημογραφικής αλλαγής που θα επηρεάσει το μέλλον της εργασίας είναι 

6 World Health Organisation (2011).Global Heatlh and Ageing. Retrieved from http://www.who.int/ageing/
publications/global_health/en/
7 International Labour Organisation (2018) World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Retrieved 
from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
615594.pdf
8 Pettinger, T. (2016) The impact of an ageing population on the economy. Retrieved from https://www.
economicshelp.org/blog/8950/society/impact-ageing-population-economy/
9 Hannon, K. (2010) What’s Next? Follow Your Passion and Find Your Dream Job. Retrieved from https://www.
forbes.com/sites/kerryhannon/2011/09/26/an-aging-population-means-new-jobs/#384b42375766
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η είσοδος περισσότερων millennials και μελών της Γενιάς Z στην αγορά εργασίας. Αυτή η 
αποκαλούμενη «ψηφιακά αναθρεμμένη» (digital natives)10 γενιά  αναμένεται σύντομα να 
αποτελέσει την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, 
οι περισσότεροι οργανισμοί αγωνίζονται σήμερα να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις αυτού του εργατικού δυναμικού, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητά τους να 
προσελκύουν και να διατηρούν κορυφαία ταλέντα.

Αυτή η νεότερη γενιά πιστεύει στη δημιουργία ευκαιριών που ίσως δεν υπάρχουν σήμερα. Η 
έρευνα Monster Multi-Generation11 αποκαλύπτει ότι αυτή η καινοτόμος, τεχνολογικά- ευφυής 
ομάδα είναι η πιο επιχειρηματική γενιά στο σύγχρονο εργατικό δυναμικό. Η συντριπτική 
πλειοψηφία (76% έναντι 70% σε όλες τις γενιές εργασίας) πιστεύει ότι αυτοί ορίζουν της καριέρα 
τους και θα προωθήσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη, ενώ σχεδόν το ήμισυ (49% έναντι 
32% σε όλες τις γενιές εργασίας) θέλουν να αποχτήσουν δική τους επιχείρηση. Αν και με κίνητρο 
τα χρήματα και τη ασφάλεια απασχόλησης, η Γενιά Z θέλει επίσης τη σταδιοδρομία της να έχει 
σκοπό και πάθος. Η γενιά Z ξεχωρίζει ως η γενιά που πιστεύει ακράδαντα ότι η εργασία πρέπει 
να έχει ευρύτερο σκοπό (74%). Αυτή είναι η γενιά που πιστεύει ότι όλα είναι δυνατά. Αυτή είναι 
μια γενιά που προσπαθεί να κάνει τη διαφορά και να έχει θετικό αντίκτυπο - ανεξάρτητα από το 
ποια διαδρομή επιλέγει.  Αυτή η γενιά είναι έτοιμη να εργαστεί σκληρά για να το επιτύχει.

 άλλες μελέτες12 περιγράφουν τη Γενιά Z ως τεχνολογικά έμφυτη, ώριμη, πρακτική, εργατική, 
ρεαλιστική, μελλοντικά προσανατολισμένη, συνεργατική, επιχειρηματική και ενεργά 
εθελοντική. Είναι επίσης γρήγορη, και έχετε μόνο 8 δευτερόλεπτα για να τραβήξετε την 
προσοχή τους. Θέλουν να δουν τη μεγάλη εικόνα και να αντιμετωπίζονται σαν ενήλικες. Για 
να προσεγγίσετε  τη Γενιά Z, η επικοινωνία πρέπει να είναι άμεση, με σύντομο και “snackable” 
περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει οπτική επικοινωνία  και χωρίς περιττές λεπτομέρειες,  που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χρήση οπτικών μηνυμάτων, βίντεο και τεχνολογία ζωντανής 
ροής. 

10 Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. Retrieved from http://www.marcprensky.com/writing/
Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
11 Monster (2016).Multi-Generational Survey.Retrieved from https://www.monstersoftwaresolutions.com/docs/
genz/monster_genz_report.pdf
12 Brighton School of Business Management.What to expect from Gen Z. Retrieved from  https://
universitybusiness.co.uk/Article/what-to-expect-from-gen-z
See also The Center for Generational Kinetics (2017). The State of Gen Z 2017.Retrieved June 2018 fromhttp://genhq.
com/gen-z-2017/.
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Ωστόσο, παρόλο που η γενιά αυτή γεννήθηκε σε έναν κόσμο που συνδέεται βαθιά με τις 
καθημερινές τεχνολογίες, πολλές πρόσφατες μελέτες13 έχουν προειδοποιήσει ότι αυτοί οι 
λεγόμενοι “ψηφιακά αναθρεμμένοι» (digital natives ) στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν 
εγγενώς τις δεξιότητες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας. Ομοίως, 
δεξιότητες που αποκτήθηκαν ανεπίσημα είναι πιθανόν να είναι ελλιπείς. “Η αποτυχία να 
παρασχεθεί στους νέους πλήρης σειρά δεξιοτήτων με επίσημο τρόπο οδηγεί σε ένα νέο ψηφιακό 
χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων του ψηφιακού τρόπου ζωής και των ψηφιακών δεξιοτήτων στο 
χώρο εργασίας. Η έλλειψη επάρκειας στα εργαλεία που χρειάζονται για το σημερινό εργατικό 
δυναμικό συμβάλλει σε μια ολοένα και πιο χαμένη γενιά, οι οποίοι αδυνατούν να αξιοποιήσουν 
πλήρως το δυναμικό τους ως μαθητευόμενοι, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες ή πολίτες που 
χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες».

Τα παγκόσμια ευρήματα από μια πρόσφατη μελέτη για τη σταδιοδρομία της Vodafone-YouGov 
(στην οποία συμμετείχαν 6.000 άτομα ηλικίας 18-24 ετών από 15 χώρες)14 αποκαλύπτουν ότι η 
πλειονότητα των νέων αισθάνονται ότι δεν είναι προετοιμασμένοι για την ψηφιακή οικονομία 
και ανησυχούν για το μέλλον τους, λόγω έλλειψης επαρκών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης.. Το 
67% των ερωτηθέντων νεαρών ατόμων δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους 
είχαν λάβει ανεπαρκείς ή και καθόλου συμβουλές σταδιοδρομίας. Από εκείνους που έλαβαν 
συμβουλές σταδιοδρομίας, το 38% θεώρησε ότι οι συμβουλές σταδιοδρομίας επικεντρώθηκαν 
σε παραδοσιακούς μη ψηφιακούς ρόλους, το 22% δήλωσε ότι οι συμβουλές σταδιοδρομίας 
που έλαβαν ήταν «ξεπερασμένες», ενώ μόλις το 15% δήλωσε ότι περιλάμβαναν περισσότερες 
μελλοντοστραφείς, ψηφιακές εργασίες.

Το 56% πιστεύει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη γενιά τους είναι να βρουν κάθε είδους καλά 
αμειβόμενης, μόνιμης δουλειάς, ποσοστό που αυξάνεται στο 64% μεταξύ των νέων γυναικών. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα δεδομένο, δεδομένου ότι το 46% δηλώνει ότι η μελλοντική τους ευτυχία 
εξαρτάται από την εξεύρεση μιας καλά αμειβόμενης μόνιμης εργασίας.

Το 40% πιστεύει ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας θα αντικατασταθούν από μηχανές εντός 50 
ετών. Μόνο το 18% αισθάνεται προετοιμασμένο για την ψηφιακή οικονομία (δηλαδή πιστεύουν 
ότι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες όπως κωδικοποίηση, ρομποτική, διαχείριση κοινωνικών 
μέσων, προγραμματισμός εικονικής πραγματικότητας και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο). 
Επιπλέον, ένας στους πέντε νέους που ερωτήθηκαν φαίνεται να έχει χάσει την εμπιστοσύνη 
του, λέγοντας ότι ανησυχούν ότι δεν διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία για να κάνουν 
οποιαδήποτε δουλειά, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο λέει ότι στερείται τις δεξιότητες για να βρει μια 
θέση εργασίας  που να απολαμβάνει.

Το χάσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων αυξάνεται, ενώ αυξάνεται η ανάγκη στην κοινωνία για τη 
διασφάλιση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την ψηφιακή οικονομία. Η ανεργία των νέων 
αυξάνεται σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ρόλων 
ψηφιακής τεχνολογίας που είναι κρίσιμοι για τη μελλοντική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εκτιμά ότι περίπου 500.000 ψηφιακές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
μείνουν κενές έως το 202015. 

Η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης για τους νεότερους ανθρώπους (δηλ. άτομα κάτω των 25 
ετών) αποτελεί μια άλλη σημαντική παγκόσμια πρόκληση. Η ΔΟΕ εκτιμά ότι περισσότεροι από 
64 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι παγκοσμίως, ενώ 145 εκατομμύρια νέοι εργαζόμενοι ζουν 
σε συνθήκες φτώχειας. Η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και 
κορυφαία πολιτική ανησυχία16. Οι νέοι είναι πολύ λιγότερο πιθανό να βρουν δουλειά σε σχέση 
με τους μεγαλύτερους ενήλικες, με το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας των νέων να ανέρχεται 

13   ECDL Foundation (2015) The Fallacy of the ‘Digital Native’: Why Young People Need to Develop their Digital 
Skills. Retrieved from http://ecdl.org/media/TheFallacyofthe’DigitalNative’PositionPaper1.pdf
14 Vodafone-YouGov (2018) The State of iGen. Retrieved from https://yougov.co.uk/…/international/vodafone-
study-igen
15 European Commission.Digital Skills & Jobs. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
16 Retrieved from http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--en/index.htm
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σε 13% (τρεις φορές υψηλότερο από το ποσοστό στους ενήλικες 4,3%). Η πρόκληση είναι 
ιδιαίτερα έντονη στη Βόρεια Αφρική, όπου σχεδόν το 30% των νέων είναι χωρίς εργασία. Αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι ήδη καθιερωμένες 
μεταξύ αυτών των νέων εργαζομένων, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη τη μελλοντική 
πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων17. 

Η μετάβαση από τον άνθρακα στην πράσινη οικονομία και η αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας αποτελεί βασική πηγή ανάπτυξης για νέες θέσεις εργασίας. Υπό το πρίσμα της 
έλλειψης ταλέντου, οι εργοδότες στον τομέα της ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας 
ενδέχεται να θελήσουν να αντλήσουν υποψηφίους από τη βιομηχανία πετρελαίου, καθώς οι 
εργαζόμενοι αναζητούν νέους ρόλους. 24 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν 
παγκοσμίως μέχρι το 2030, εάν τεθούν σε εφαρμογή οι σωστές πολιτικές για την προώθηση 
μιας πιο οικολογικής οικονομίας, σύμφωνα με νέα έκθεση της ΔΟΕ18 Αυτό περιλαμβάνει 2,1 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην παραγωγή αιολικής ενέργειας, 6,3 εκατομμύρια στην ηλιακή  
και τη φωτοβολταϊκή και 12 εκατομμύρια στη γεωργία και τη βιομηχανία που σχετίζεται με τα 
βιοκαύσιμα (εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ19). Στις ΗΠΑ, η απασχόληση στον τομέα της καθαρής ενέργειας 
θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2030 εάν  ένα πρότυπο 
30% χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εφαρμοστεί μαζί με επιθετικά μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η αυξανόμενη σημασία της αειφορίας έχει φτάσει σε όλους 
τους τομείς. Πολλές βιομηχανίες έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επένδυση στην αποδοτικότητα 
των πόρων, στην ενεργειακή απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση των 
αποβλήτων και των υδάτων, κ.λπ., τους εξοικονομεί πραγματικά χρήματα εξαρτώντας τους 
λιγότερο από τα πρωτογενή υλικά και τις εισαγωγές.

ΤΕΧΝΟΛΟΓίΑ
Οι τρέχουσες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας απεικονίζονται συχνά ως η Τέταρτη Βιομηχανική 
Επανάσταση20, ή βιομηχανία 4.0. Αυτή η επανάσταση χαρακτηρίζεται από τεχνολογικές 
εξελίξεις, όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, οι μεγάλες 
αναλύσεις δεδομένων, η γενετική, το cloud computing, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, 
η τρισδιάστατη εκτύπωση, τα αυτόνομα αυτοκίνητα, οι έξυπνες κατοικίες κλπ. Τέτοιες εξελίξεις 
έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά τις αγορές εργασίας - με αποτέλεσμα να εκτοπιστούν 
επαγγέλματα και να αλλάξουν τα προσόντα και τα καθήκοντα (αντικατάσταση του παλιού με 
καινούργιο). Ο Brynjolfsson και ο McAfee το έχουν ονομάσει η “δεύτερη εποχή της μηχανής”21  
και προβλέπουν ότι “οι υπολογιστές και άλλες ψηφιακές εφαρμογές θα αντικαταστήσουν την 
διανοητική δύναμη - την ικανότητα να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας για να κατανοήσουμε 
και να διαμορφώσουμε το περιβάλλον μας - αυτό που η ατμομηχανή και οι απόγονοί της έκανε 
στην μυϊκή δύναμη.”

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, όπως ο Michael Ford, τόνισαν ότι η τεχνολογική πρόοδος 
προχωρά με εκθετική ταχύτητα και ότι σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στην αρχή των 
θεμελιωδών αλλαγών και των τεχνολογικών καινοτομιών που θα εμφανιστούν τις επόμενες 

17 International Labour Organisation (2018) World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Retrieved 
from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
615594.pdf
18 ILO (2018) World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs. Abrufbar unter http://www.ilo.
org/global/publications/books/WCMS_628654/lang--en/index.htm
19 OECD (2011). Towards green growth. Abrufbar unter https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf
20 Schwab, K (2017) The Fourth Industrial Revolution. Crown Business
21 Brynjolfsson, E. & A. McAfee (2014). The Second Machine Age.Work, Progress, and Prosperity in a Time of 
Brilliant Technologies. New York: WW Norton
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δεκαετίες. Ένας πολύ σημαντικός φόβος που προκύπτει από αυτές τις προβλέψεις είναι ότι 
“η δυνητικά απεριόριστη παραγωγή μπορεί να επιτευχθεί με συστήματα μηχανών που θα 
απαιτούν λίγη συνεργασία με τα ανθρώπινα όντα. Το αποτέλεσμα θα είναι η μαζική ανεργία, 
η ανερχόμενη ανισότητα και, τελικά, η μείωση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς 
οι καταναλωτές δεν θα έχουν την απαιτούμενη αγοραστική δύναμη για να συνεχίσουν την 
οικονομική ανάπτυξη” 22

Στην έκθεσή τους για το Μέλλον της Απασχόλησης23, οι Frey και Osborne εκτιμούν ότι περίπου 
το 47% της συνολικής απασχόλησης στις ΗΠΑ (57% σε ορισμένες χώρες του ΟΟΣΑ και 77% 
στην Κίνα) κινδυνεύει από την  αυτοματοποίηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση, 
ένας μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας και διοικητικής υποστήριξης, πωλήσεων, υπηρεσιών 
και παραγωγής θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί τις επόμενες δεκαετίες.

Σε αντίθεση με αυτές τις προβλέψεις, μια μελέτη του ΟΟΣΑ24 εκτιμά την πιθανή αυτοματοποίηση 
σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που στηρίζεται σε εργασίες και όχι 
στην απασχόληση και προτείνει ότι το 9% των θέσεων εργασίας του ΟΟΣΑ είναι δυνητικά 
αυτοματοποιημένο. Ομοίως, υπάρχει ένα φάσμα θεμάτων ηθικής, νομικής και κοινωνικής 
φύσης (π.χ. κοινωνική αποδοχή ρομπότ που παρέχει ορισμένες υπηρεσίες) που επηρεάζουν 
την έκταση και την ταχύτητα με την οποία υλοποιούνται οι τεχνολογικές δυνατότητες. Η μελέτη 
αυτή υπογραμμίζει σαφώς την ανάγκη να επικεντρωθούμε περισσότερο στις πιθανές ανισότητες 
και τις απαιτήσεις για (επανα) κατάρτιση που προκύπτουν από τις τεχνολογικές αλλαγές και όχι 
στη γενική απειλή της ανεργίας την οποία η τεχνολογική πρόοδος μπορεί ή όχι να προκαλέσει.

Από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, υπήρξαν ανησυχίες ότι η τεχνολογική πρόοδος θα 
οδηγήσει σε ανεργία και αύξηση της αυτοματοποίησης25. Το 1930 ο John Maynard Keynes 
προέβλεψε ότι: «Πάσχουμε από μια νέα ασθένεια την οποία ορισμένοι αναγνώστες ίσως δεν 
έχουν ακούσει ακόμα το όνομα, αλλά θα ακούσουν πολλά για αυτήν τα επόμενα χρόνια - δηλαδή 
την τεχνολογική ανεργία. Αυτό σημαίνει ότι η ανεργία οφείλεται στην ανακάλυψή των μέσων 
εξοικονόμησης της εργασίας που ξεπερνούν το ρυθμό με τον οποίο μπορούμε να βρούμε νέες 
χρήσεις για εργασία.” 26

Οι φόβοι αυτοί δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι οι άνθρωποι 
γενικά τείνουν να υποτιμούν τις δυνατότητες για νέες θέσεις εργασίας που προκύπτουν 
λόγω της δημιουργίας νέων επαγγελμάτων και βιομηχανιών. Για παράδειγμα, υπάρχει 
μια αυξανόμενη γκάμα νέων ευκαιριών απασχόλησης σε τομείς όπως η μεγάλη ανάλυση 
δεδομένων, τα κοινωνικά μέσα, οι αυτοματοποιημένες μεταφορές κλπ. Ο Michio Kaku παραθέτει 
κάποιες από τις τάσεις που θα δούμε στο εγγύς μέλλον, δηλώνοντας ότι. οι υπολογιστές, όπως 
τους γνωρίζουμε, θα εξαφανιστούν, η επαυξανόμενη πραγματικότητα (augmented reality) θα 
είναι καθημερινή πραγματικότητα, το brain-net θα αυξήσει το διαδίκτυο, τα ρομπότ θα είναι 
συνηθισμένα, γερασμένα μέρη του σώματος θα αντικαθίστανται, οι γονείς θα σχεδιάσουν τους 
απογόνους τους και η ιατρική στον κυβερνοχώρο θα επεκτείνει το προσδόκιμο ζωής27. “Μέχρι 
το 2100, το πεπρωμένο μας είναι να γίνουμε σαν οι θεοί που κάποτε λατρεύαμε και φοβόμασταν. 
Αλλά τα εργαλεία μας δεν θα είναι μαγικά ραβδιά και φίλτρα, αλλά η επιστήμη των υπολογιστών, 
22 Ford, M (2015) Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books
23 Frey, C and M.Osborne (2013 )The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?. 
Retrieved from https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314
See also Frey, C and M.Osborne (2016 )Technology At Work v2.0 - The Future Is Not What It Used to Be. Available at 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf
24 Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative 
Analysis. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-jobs-
in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en
25 Mokyr, Joel, Chris Vickers, and Nicolas L. Ziebarth. 2015. “The History of Technological Anxiety and the Future 
of Economic Growth: Is This Time Different?” Journal of Economic Perspectives, 29 (3): 31-50.
26 Keynes, J.M. (1930) Economic possibilities for our grandchildren. Retrieved from http://www.econ.yale.edu/
smith/econ116a/keynes1.pdf
27 Kaku, M. (2013) A Scientist Predicts the Future. The  New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.
com/2013/11/28/opinion/kaku-a-scientist-predicts-the-future.html
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της νανοτεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της βιοτεχνολογίας και κυρίως της κβαντικής 
θεωρίας.”28 

Ενάντια στις κοινές ανησυχίες ότι η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσουν 
το τέλος του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού, υπάρχουν ερευνητές που βλέπουν το 
αναξιοποίητο δυναμικό των νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με τον Paul Daugherty29, μπορεί να 
έχουμε παραβλέψει ένα τεράστιο πεδίο απασχόλησης όπου η ανθρώπινη νοημοσύνη και η 
μηχανική ευφυΐα συνεργάζονται. Το ονομάζει “missing middle”- μια πλούσια σε απασχόληση 
ζώνη για τους ανθρώπους τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τα STEM και τις υπηρεσίες. Υπάρχουν 
τρία συγκεκριμένα είδη εργασιών που η τεχνητή νοημοσύνη  δημιουργεί τώρα: εκπαιδευτές, 
επεξηγητές  και υποστηρικτές. Ο Daugherty εξηγεί  το κάθε είδος δουλειάς και ασχολείται 
περαιτέρω με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη   θα αλλάξει για τους ανθρώπους 
το μέλλον της εργασίας στο σχεδιασμό, την εξυπηρέτηση πελατών και την ιατρική. 

Ο Bessen υποστηρίζει επίσης30 ότι, παρά τους φόβους της εκτεταμένης τεχνολογικής ανεργίας, 
τα στοιχεία δείχνουν ότι η καινοτόμος τεχνολογία σήμερα εκτοπίζει τους εργαζόμενους σε 
νέες θέσεις εργασίας, αντί να τις αντικαθιστά εξ ολοκλήρου. Από τις μεγάλες επαγγελματικές 
ομάδες, μόνο οι μεταποιητικές θέσεις εργασίας εξαλείφονται συστηματικά στις ανεπτυγμένες 
οικονομίες - και αυτές οι απώλειες αντισταθμίζονται από την ανάπτυξη άλλων επαγγελμάτων. 
Οι ΤΠΕ δεν θα προκαλέσουν τεχνολογική ανεργία, αλλά θα αναγκάσουν τους εργαζομένους 
να αναβαθμίσουν γρήγορα τις δεξιότητες τους. Για παράδειγμα, οι εργασίες των γραφιστών 
εξελίσσονται (και δεν εξαφανίζονται) με την πάροδο του χρόνου. 

Ο δημοφιλής θεωρητικός φυσικός Michio Kaku προβλέπει ότι η μεγάλη έκρηξη των θέσεων 
εργασίας στο μέλλον θα είναι θέσεις εργασίας που δεν μπορούν να κάνουν τα ρομπότ (δηλ. 
Θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν αναγνώριση προτύπων και θέσεις εργασίας με κοινή 
λογική), καθώς και μεσολαβητικές θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν πνευματικό κεφάλαιο 
και δημιουργικότητα31. Όπως έθεσε ο McKinsey σε πρόσφατη μελέτη του, “Οι πιο δύσκολες 
δραστηριότητες να αυτοματοποιηθούν με τις διαθέσιμες σήμερα τεχνολογίες είναι εκείνες 
που αφορούν τη διαχείριση και την ανάπτυξη ανθρώπων (9% δυναμικό αυτοματισμού) ή που 
εφαρμόζουν τεχνογνωσία στη λήψη αποφάσεων, το σχεδιασμό ή τη δημιουργική εργασία 
(18%).” 32

Ωστόσο, οι αλλαγές στην τεχνολογία αλλάζουν τους τύπους διαθέσιμων θέσεων εργασίας και 
το μισθό αυτών των θέσεων εργασίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, όπως σχολιάζει ο David Author, 
μια αξιοσημείωτη αλλαγή ήταν η «πόλωση» της αγοράς εργασίας, όπου τα μισθολογικά κέρδη 
μοιράστηκαν δυσανάλογα σε εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή και στο κάτω μέρος 
της κατανομής εσόδων και δεξιοτήτων, και όχι σε αυτούς που βρίσκονταν στη μέση Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές εργασίες μεσαίας εξειδίκευσης (π.χ. διοίκηση γραφείου, 
λειτουργία μηχανής) συνίστανται σε γνωστικές ή χειρωνακτικές εργασίες που μπορούν 
εύκολα να αυτοματοποιηθούν με την πρόσφατη τεχνολογία, επειδή ακολουθούν ακριβείς και 
προβλέψιμες διαδικασίες. Αντίθετα, οι θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης (π.χ. προσωπική 
φροντίδα, καθαρισμός, ασφάλεια) περιλαμβάνουν πολλές εργασίες που είναι σχετικά εύκολες 

28 Kaku, M. (2011) Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 
2100
29 Daugherty, Paul R. and H. James Wilson (2018).Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI.
30 Bessen, J. (2015) Learning by Doing: The Real Connection between Innovation, Wages, and Wealth
31 Kaku, M. (2018) In the era of A.I. and automation, what job skills do you need most? Retrieved from https://
bigthink.com/videos/michio-kaku-in-the-era-of-ai-and-automation-what-job-skills-do-you-need-most
32 McKinsey Global Institute. (2017) A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. Retrieved 
from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20auto
mation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
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για τον άνθρωπο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αυτοματοποιηθούν με την τρέχουσα τεχνολογία. 
Ομοίως, οι θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης (π.χ. τεχνικοί, εκπαιδευτικοί, managers) συχνά 
απαιτούν δημιουργική επίλυση προβλημάτων και πολύπλοκη κοινωνική αλληλεπίδραση που 
είναι επίσης πιο δύσκολο να αυτοματοποιηθούν. Ένα αποτέλεσμα αυτής της πόλωσης των 
θέσεων εργασίας είναι ότι πολλοί εργαζόμενοι που βρίσκονται σε θέσεις εργασίας μεσαίου 
επιπέδου έχουν ωθηθεί σε επαγγέλματα χαμηλότερης αμοιβής και χαμηλότερης εξειδίκευσης, 
ενώ η πίεση για αύξηση των δεξιοτήτων μέσω της δια βίου μάθησης και της συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης για την αποφυγή αυτής της εξέλιξης έχει αυξηθεί (Frey & Osborne, 2013). 
Ωστόσο, ο Autor ισχυρίζεται επίσης ότι αυτή η πόλωση είναι απίθανο να συνεχιστεί για πολύ. 
Το τελευταίο τμήμα της μελέτης του αντικατοπτρίζει το πώς οι πρόσφατες και μελλοντικές 

εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική θα 
πρέπει να διαμορφώσουν τη σκέψη μας για την πιθανή 
τροχιά της επαγγελματικής αλλαγής και της αύξησης της 
απασχόλησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλληλεπίδραση 
μεταξύ μηχανών και ανθρώπων επιτρέπει στους 
υπολογιστές να υποκαθιστούν τους εργαζόμενους στην 
εκτέλεση καθημερινών, κωδικοποιήσιμων εργασιών, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα το συγκριτικό πλεονέκτημα 
των εργαζομένων στην παροχή δεξιοτήτων 
επίλυσης προβλημάτων, προσαρμοστικότητας και 
δημιουργικότητας. 

Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚόΣ ΧώΡΟΣ ΤΟΥ ΜέΛΛΟΝΤΟΣ 
Οι νέες προβλέψεις δεξιοτήτων του CEDEFOP δείχνουν ότι τα περιβάλλοντα εργασίας στο 
εγγύς μέλλον αναμένεται να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αυτονομία, λιγότερη ρουτίνα, 
μεγαλύτερη χρήση των ΤΠΕ, μειωμένη σωματική προσπάθεια και με αυξημένα κοινωνικά 
και πνευματικά καθήκοντα. Οι δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας θα 
μεταβληθούν και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παρέχουν νέες δεξιότητες για να ανταποκριθούν 
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Η γήρανση του εργατικού δυναμικού, η υπερκάλυψη και η 
πόλωση εργασίας στην κορυφή και στο κάτω μέρος της κλίμακας δεξιοτήτων θα αποτελέσουν 
μερικές από τις βασικές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, οι οποίες απαιτούν την ανάληψη 
δράσης τώρα33. 

Έχουμε ήδη αρχίσει να παρακολουθούμε την αύξηση της λεγόμενης “gig economy” - ένα 
επιχειρηματικό περιβάλλον που περιλαμβάνει crowd work και εργασία κατ ‘απαίτηση μέσω 
εφαρμογών34. Αυτό ωθεί τους οργανισμούς να συνάπτουν συμβάσεις με ανεξάρτητους 
εργολάβους και ελεύθερους επαγγελματίες για προσωρινές δεσμεύσεις αντί για υπαλλήλους 
πλήρους απασχόλησης. Σήμερα, ένας εργολάβος μπορεί να είναι  ο οποιοσδήποτε από 
συγκολλητή, συγγραφέα ή σχεδιαστή ιστοσελίδων. Ακόμη και οι παραδοσιακοί εσωτερικοί 
ρόλοι έχουν πάρει τον δρόμο του gig economy, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να 
προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργαζομένων τους. Το 85% των εταιρειών 
λένε ότι θα μεταβαίνουν σε ένα πιο “ευέλικτο εργατικό δυναμικό” τα επόμενα χρόνια, λέει ο 
Brian Scudamore35. Η τεχνολογία επιτρέπει όλο και περισσότερο στις θέσεις εργασίας να 
προσαρμόζονται, με τα άτομα να μπορούν να επιλέγουν σε ποιον εργάζονται, πού εργάζονται, 
33 CEDEFOP (2018). Briefing note Less brawn, more brain for tomorrow’s workers. Retrieved on June 28, 2018 
from http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9130
34 De Stefano, V (2016) Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law. Retrieved from https://ssrn.
com/abstract=2767383
35 Scudamore, B. (2018)  How The Gig Economy Is Fueling A New Type Of Entrepreneur. Retrieved from https://
www.forbes.com/sites/brianscudamore/2018/05/09/how-the-gig-economy-is-fueling-a-new-type-of-entrepreneur/
#366c93ec6e11 
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πόσο δουλεύουν και το ρυθμό με τον οποίο εργάζονται. “Ως αποτέλεσμα, τα όρια μεταξύ της 
εργασίας και της προσωπικής ζωής γίνονται όλο και πιο ασαφή και παρατηρούμε μια σταδιακή 
απομάκρυνση από τα άτομα που προσπαθούν να επιτύχουν μια καλύτερη “ισορροπία εργασίας-
ζωής” προς μια μεγαλύτερη “ενσωμάτωση εργασίας-ζωής”36. 

Αυτό θα αλλάξει πλήρως την παραδοσιακή έννοια των όρων “θέσεις εργασίας” ή “σταδιοδρομίας” 
και θα απαιτήσει από τους μελλοντικούς “εργαζόμενους” να διαθέτουν ένα “ευρύ φάσμα 
δεξιοτήτων που ανοίγουν πόρτες στην προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη,  στην κοινωνική 
ένταξη, στην  ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στην απασχόληση. Αυτά περιλαμβάνουν 
την παιδεία, την αριθμητική, την επιστήμη και τις ξένες γλώσσες, καθώς και τις εγκάρσιες 
δεξιότητες και τις  βασικές ικανότητες όπως οι ψηφιακές ικανότητες, η επιχειρηματικότητα, 
η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων ή  την μεθοδολογία της μάθησης, καθώς και το 
οικονομικό αλφαβητισμό. Η έγκαιρη απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων είναι το θεμέλιο για 
την ανάπτυξη υψηλότερων, πιο πολύπλοκων δεξιοτήτων που απαιτούνται για να οδηγήσουν 
στην δημιουργικότητα και στην καινοτομία. Αυτές οι δεξιότητες πρέπει να ενισχυθούν καθ 
‘όλη τη διάρκεια της ζωής και να επιτρέψουν στους ανθρώπους να ευδοκιμούν σε ταχέως 
εξελισσόμενες θέσεις εργασίας και στην κοινωνία και να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα 
και την αβεβαιότητα.”37 Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχει προσδιορίσει 16 δεξιότητες 
ικανότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά γνωστά ως” -Δεξιότητες του περασμένου αιώνα”:

A estas, podemos acrescentar seis competências baseadas em tarefas identificadas pela OCDE:

Δεξιότητες ΤΠΕ
Ετοιμότητα για μάθηση
Δεξιότητες διαχείρισης και επικοινωνίας
Αυτο-οργανωτικές δεξιότητες
Εμπορικές και λογιστικές δεξιότητες
Δεξιότητες STEM38 

36 OCED (2017) Future Of Work And Skills . Retrieved from https://www.oecd.org/els/emp/wcms_556984.pdf
37 European Commission (2016) A New Skills Agenda For Europe - Working together to strengthen human 
capital, employability and competitiveness. Retrieved from http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
38 OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/97
89264273351-en.

•
•
•
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Ο ΡόΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔήΓΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜίΑΣ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝόΤΗΤά ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜάΖΕΙ ΤΟΥΣ ΝέΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΔΥόΜΕΝΕΣ ΘέΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣίΑΣ ΤΟΥ ΜέΛΛΟΝΤΟΣ 
AΟι αλλαγές στον κόσμο της εργασίας προσφέρουν νέες ευκαιρίες για επαγγελματίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεδομένης της αυξανόμενης ταχύτητας με την οποία 
αλλάζουν τα σημερινά επαγγέλματα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την 
ανάγκη εξοικείωσης με νέα επαγγέλματα και βιομηχανίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν 
νέες ευκαιρίες απασχόλησης και προοπτικές σταδιοδρομίας. Οι αξιόπιστες, αντικειμενικές 
και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες για την αγορά εργασίας είναι απαραίτητες για να 
μπορέσουν οι πολίτες να πλοηγηθούν στην πολυπλοκότητα της τρέχουσας αγοράς εργασίας 
και οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας να παρέχουν κατάλληλες  πληροφορίες και συμβουλές. 
Οι πληροφορίες σταδιοδρομίας πρέπει να ενσωματώνονται στα σχολικά θέματα. Πράγματι, 
οι δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας πρέπει να αναπτυχθούν από νεαρή ηλικία και 
να επανεξετάζονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής ενός ατόμου, μέσω 
δραστηριοτήτων όπως η επιμόρφωση και η βελτίωση των δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, το career 
coaching πρέπει να υποστηρίζει τους ηλικιωμένους προκειμένου  να κάνουν την επιτυχή 
μετάβαση στη συνταξιοδότηση. Οι κυβερνήσεις, ο εκπαιδευτικός τομέας και οι επιχειρήσεις 
πρέπει να συναντηθούν για να βρουν τρόπους για να εξασφαλίσουν στους νέους την παροχή 
υψηλής ποιότητας συμβουλών και κατάρτισης σταδιοδρομίας, με έμφαση στις ψηφιακές 
δεξιότητες. 

Οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας μπορούν να διαδραματίσουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο 
βοηθώντας τους ανθρώπους να κατανοήσουν αυτές τις αλλαγές και να αποκτήσουν, να 
αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν πληροφορίες σχετικές με τη σταδιοδρομία τους για τη λήψη 
αποφάσεων σταδιοδρομίας και τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους. Αυτό περιλαμβάνει τη 
βοήθεια των ανθρώπων ως προς το να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς αλλαγές στις τρέχουσες 
θέσεις εργασίας τους και να συνεχίζουν να απασχολούνται  μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
και μάθησης (βοηθώντας τους εργαζόμενους να προσδιορίσουν τις ανάγκες μάθησης και 
κατάρτισης). Ο ρόλος ενός συμβούλου είναι αυτός που συνεπάγεται την παροχή βοήθειας 
στους εργαζόμενους προκειμένου να βρουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση 
και την εκπαίδευσή τους, με τον αυξανόμενο αριθμό των online πόρων να βοηθά μαζικά προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Οι ψηφιακοί πόροι (όπως τα ηλεκτρονικά εργαλεία αξιολόγησης, οι πόροι προγραμματισμού 
σταδιοδρομίας, τα εργαλεία ηλεκτρονικής αντιστοίχισης θέσεων εργασίας και οι υπηρεσίες 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας) διαδραματίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική 
καθοδήγηση. Η συλλογή πληροφοριών για την αγορά εργασίας παράγει επίσης πολλά στοιχεία 
που μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων και την πλοήγηση σταδιοδρομίας. Ως 
εκ τούτου, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας μπορεί να ωφεληθεί από την ενσωμάτωση των 
ψηφιακών τεχνολογιών και των καινοτόμων μαθησιακών παιδαγωγών (από την καθοδήγηση 
μέσω κοινωνικών μέσων μέχρι σε εφαρμογές για κινητά και εργαλεία εικονικής πραγματικότητας) 
σε υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθούν καινοτόμες μελλοντικές προσανατολισμένες 
διατάξεις για αυτόνομη μάθηση και καθοδήγηση. Υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες 
σχεδιασμού ηλεκτρονικών συστημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού που αξιοποιούν 
την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και την αυξανόμενη ποσότητα των διαθέσιμων 
δεδομένων που υπάρχουν στη σταδιοδρομία των ανθρώπων. Τέτοια συστήματα θα μπορούσαν 
να προσφέρουν μια εξατομικευμένη αξιολόγηση της σταδιοδρομίας των εργαζομένων, με 
εξατομικευμένες, αυτοματοποιημένες ερωτήσεις και εκτιμήσεις συνεντεύξεων να συνδυάζονται 
με εξατομικευμένες προτάσεις για δραστηριότητες υποστήριξης της σταδιοδρομίας39. 

39 Hirschi, A. (in press, 2017). The Fourth Industrial Revolution: Issues and Implications for Career
Research and Practice.Career Development Quarterly.Retrieved from http://www.andreashirschi.com/publicationsblog
/2017/10/30/the-fourth-industrial-revolution-issues-and-implications-for-career-research-and-practice
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Ωστόσο, σε πολλές χώρες η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις. 
Για παράδειγμα, πολύ συχνά εκείνοι που προσφέρουν καθοδήγηση δεν διαθέτουν γνώσεις γύρω 
από τα θέματα αγοράς εργασίας και έχουν υποτυπώδεις ψηφιακές δεξιότητες. Η καθοδήγηση 
καριέρας παίζει μερικές φορές  “έναν επικουρικό ρόλο στην ψυχολογική συμβουλευτική. Οι 
υπηρεσίες καθοδήγησης μπορεί να είναι κατακερματισμένες, να μην διαθέτουν επαρκείς 
πόρους και να είναι αντενεργές, έτσι ώστε όσοι χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση να 
μην μπορούν να το αποκτήσουν. Οι συμβουλές είναι ενίοτε άνευ αντικειμενικότητας επειδή 
το προσωπικό καθοδήγησης βασίζεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με προ-ακαδημαϊκές 
προκαταλήψεις. Οι σχετικές πληροφορίες για την αγορά εργασίας δεν είναι πάντα διαθέσιμες 
ή εύκολα κατανοητές  και η βάση τεκμηρίωσης για το «τι λειτουργεί» στην καθοδήγηση 
σταδιοδρομίας είναι πολύ αδύναμη.” 40 Επιπλέον, αυτό που είναι σαφές από την έρευνα του 
State of Igen που αναφέρθηκε παραπάνω είναι ότι οι ανεπαρκείς συμβουλές σταδιοδρομίας 
με προκατάληψη έναντι των παραδοσιακών σταδιοδρομιών εμποδίζουν την πλειοψηφία των 
νέων να ωφεληθούν από χιλιάδες ψηφιακές κενές θέσεις εργασίας. Ο συνδυασμός της αύξησης 
του όγκου και της ποιότητας των συμβουλών σταδιοδρομίας που προσφέρονται στα σχολεία, 
παράλληλα με την κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη των μελλοντικών ελλείψεων δεξιοτήτων και επομένως για την 
αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι επαγγελματίες προσανατολισμού σταδιοδρομίας πρέπει να επενδύσουν στην επαγγελματική 
τους ανάπτυξη, προκειμένου να προσαρμοστούν στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και 
να είναι σε θέση να προσφέρουν επαρκείς πληροφορίες και υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει 
την παροχή υπηρεσιών με πιο ευέλικτο και προσπελάσιμο τρόπο, χρησιμοποιώντας κινητές 
και διαδικτυακές τεχνολογίες, προσφέροντας παράλληλα σχετικές πληροφορίες σχετικά με την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμοσμένες στις αναδυόμενες τάσεις των θέσεων εργασίας.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚέΣ ΠΡΟΣΕΓΓίΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡώΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜέΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚέΣ ΕξΕΛίξΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑίΣΙΟ ΤΗΣ 
ΚΑΘΟΔήΓΗΣΗΣ ΚΑΡΙέΡΑΣ
OΟ γρήγορος ρυθμός της σύγχρονης κοινωνίας σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να προσεγγίσετε 
την καριέρα σας και τις γνώσεις σας με ευελιξία, διατηρώντας ένα ανοιχτό μυαλό που αγκαλιάζει 

40  OECD (2010) Learning for Jobs. Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/education/learning-for-jobs_
9789264087460-en#page1
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την καινοτομία και την αβεβαιότητα και κοιτάζει προς το μέλλον. Πράγματι, ο μεγάλος όγκος των 
διαθέσιμων πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που παρατηρούνται στη ζήτηση για 
τους εργαζόμενους και τους αναπτυσσόμενους τομείς, σημαίνει ότι θα ενταθεί η ανάγκη δια βίου 
και ποιοτικής καθοδήγησης, υποστήριξης και πληροφόρησης. Σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο 
παγκόσμιο χώρο εργασίας, είναι όλο και πιο σημαντικό για τα άτομα να κατανοήσουν την αγορά 
εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει, τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που δημιουργούνται 
και τις δεξιότητες που απαιτούνται.

Ο ΟΟΣΑ41 τονίζει ότι “για πολλούς, η πληροφόρηση σταδιοδρομίας - ένας συνδυασμός 
πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το περιεχόμενο και τη φύση των 
θέσεων εργασίας και την προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας - δεν επαρκεί από μόνη της. 
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να βρουν τρόπους ώστε να διασφαλίζεται η κατανόηση 
των πληροφοριών σταδιοδρομίας, να γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς να τις χρησιμοποιούν, να 
θεωρούνται αξιόπιστες, να είναι κατάλληλες για το επίπεδο επαγγελματικής εξέλιξης και 
ωριμότητας του ατόμου και ότι, κατά περίπτωση,  να υποστηρίζονται οι άνθρωποι αναφορικά  
με τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, τα ταλέντα και τα επιτεύγματά τους και να ενεργούν επ 
‘αυτού.”

Όπως αναφέρεται στο Ψήφισμα για Μια Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για μια Ευρώπη Χωρίς 
Αποκλεισμούς και Ανταγωνιστικότητα, “Η αποστολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι 
να προετοιμαστεί όχι μόνο για την αγορά εργασίας αλλά και να συμβάλει στην κοινωνική 
ένταξη και συνοχή μέσω της ευρύτερης προσωπικής ανάπτυξης των ατόμων και της δια βίου 
μάθησης συμβάλλοντας στην ικανότητα κριτικής σκέψης, αυτοπεποίθησης ενεργητικότητας 
και ανεξαρτησίας  του πολίτη καθιστώντας τον ικανό να κατανοήσει την πολυπλοκότητα 
της σύγχρονης κοινωνίας και προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις γρήγορες αλλαγές που 
συμβαίνουν. Είναι σημαντικό να ξεπεράσουμε τις άμεσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και 
να επικεντρωθούμε επίσης στις πτυχές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που είναι ικανές 
να οδηγήσουν στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργικότητα, να 
διαμορφώσουν τομείς, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και νέες αγορές, να ενδυναμώσουν 
τους ανθρώπους, και να αναπτύξουν αφοσιωμένους, ταλαντούχους και ενεργούς πολίτες.”

Όπως δήλωσε ο McKinsey σε πρόσφατη έρευνα, “Τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να 
εξελιχθούν ως προς ένα μεταβαλλόμενο χώρο εργασίας, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής  
να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς για να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητες STEM στους 
τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών και να δώσουν νέα 
έμφαση στη δημιουργικότητα, και στα συστήματα σκέψης. Για όλους, η ανάπτυξη της ευκινησίας, 
της ανθεκτικότητας και της ευελιξίας θα είναι σημαντική σε μια εποχή που η δουλειά του 
καθενός είναι πιθανό να αλλάξει σε κάποιο βαθμό. Τέλος, η αυτοματοποίηση θα δημιουργήσει 
μια ευκαιρία στους εργαζόμενους  προκειμένου να αξιοποιήσουν τις έμφυτες ανθρώπινες 
δεξιότητες που για τις  μηχανές είναι πιο δύσκολο να αναπαράγουν: λογική σκέψη και επίλυση 
προβλημάτων, κοινωνικές και συναισθηματικές δυνατότητες, παροχή εμπειρογνωμοσύνης, 
καθοδήγηση και ανάπτυξη ατόμων και δημιουργικότητα.”42 

Οι πολύπλοκες προκλήσεις απαιτούν πολύπλοκες λύσεις. Τα συστήματα καθοδήγησης 
σταδιοδρομίας πρέπει να στραφούν προς καθοδήγηση για το μέλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
δίνοντας ώθηση στην καινοτομία και στον πειραματισμό και προωθώντας μια πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη δημιουργία δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας και μιας νοοτροπίας 
για το μέλλον που θα χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες και μεθόδους μάθησης καθώς και 
πληροφορίες για την αγορά εργασίας. 

41 OECD (2003).Career Guidance: New Ways Forward. Retrieved June 2018 fromhttp://www.oecd.org/education/
innovation-education/19975192.pdf
42 McKinsey Global Institute. (2017) A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. Retrieved 
from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20auto
mation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
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Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και άλλοι βασικοί ηγέτες στην κοινωνία πρέπει να αναπτύξουν 
ένα ευρύ διεπιστημονικό θεματολόγιο με τις ψηφιακές τεχνολογίες στον πυρήνα του, 
προκειμένου να παρασχεθεί μια νέα γενιά συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Αυτή η ατζέντα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για την αγορά εργασίας, την κατανόηση των κοινωνικών 
μετασχηματισμών και να εστιάζει στις ικανότητες σταδιοδρομίας που υποστηρίζουν τη 
δημιουργικότητα και τη φαντασία. Στην ψηφιακή εποχή, οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας θα πρέπει 
να επωφελούνται από τα πολλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία για τη μάθηση 
- από έντονες διαδραστικές εμπειρίες, μέχρι πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και σε  χώρους 
συνεργασίας και υποστήριξης.

Αντί να φοβόμαστε για το τι θα ισχύει στο ψηφιακό μέλλον, η κοινωνία θα πρέπει να επωφεληθεί 
από τις αναδυόμενες ευκαιρίες προκειμένου  να γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική 
μέσα από αυτές τις εξελίξεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αγκαλιάσουν τον μετασχηματισμό 
και να επενδύσουν σε ανθρώπους. Η εκπαίδευση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός 
πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι και να ανταποκριθούν στις κοινωνικές αλλαγές, προκειμένου να 
προετοιμάσουν τους πολίτες για την παγκόσμια οικονομία.

Οπως είπε ο Alvin Tofler το 1930, οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι αυτοί που δεν 
θα μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν, αλλά αυτοί που δεν θα μπορούν να μάθουν, να 
ξεμάθουν και να ξαναμάθουν. «Δίνοντας εντολή στους μαθητές να μάθουν, να ξεμάθουν και να 
ξαναμάθουν, μια ισχυρή νέα διάσταση μπορεί να προστεθεί στην εκπαίδευση». Ο ψυχολόγος 
Herbert Gerjuoy του Οργανισμού Ερευνας Ανθρώπινου Δυναμικού εκφράζει απλά. “Η νέα 
εκπαίδευση πρέπει να διδάξει στο άτομο πώς να ταξινομήσει και να επανα-ταξινομήσει  τις 
πληροφορίες, πώς να αξιολογήσει την αλήθεια του, πώς να αλλάξει κατηγορίες όταν αυτό είναι 
απαραίτητο, πώς να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και αντίστροφα, πώς να 
εξετάσει τα προβλήματα από μια νέα κατεύθυνση - πώς να διδάξει τον εαυτό του. Ο αναλφάβητος 
του αύριο δεν θα είναι ο άνθρωπος που δεν θα μπορεί να διαβάσει. Θα είναι ο άνθρωπος που 
δεν έχει μάθει πώς να μάθει.” 
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ΚΕΦάΛΑΙΟ 2. 
Οι Πιθανοί Αντίκτυποι των Εικονικών 
Κόσμων, των Μαθησιακών 
Περιβαλλόντων και άλλων Τεχνολογιών 
στην Ανάπτυξη της Διαχείρισης 
Καριέρας και των Εγκάρσιων 
Δεξιοτήτων 
Συγγραφέας: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Οι τρισδιάστατοι ψηφιακοί κόσμοι  έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό 
εργαλείο μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της 
διαχείρισης της σταδιοδρομίας και των εγκάρσιων δεξιοτήτων

Ο ΟΡΙΣΜόΣ ΤωΝ ΕΙΚΟΝΙΚώΝ ΚόΣΜωΝ ΚΑΙ ΠωΣ  ΔΙΑΦέΡΟΥΝ 
ΑΠό ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚόΤΗΤΑ 
Σύμφωνα με την Wikipedia43 οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να οριστούν ως:

“Ένα προσομοιωμένο περιβάλλον που βασίζεται σε υπολογιστή και μπορεί να φιλοξενήσει 
πολλούς χρήστες  οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό avatar και ταυτόχρονα 
και ανεξάρτητα να εξερευνήσουν τον εικονικό κόσμο, να συμμετέχουν στις δραστηριότητές 
του και να επικοινωνούν με άλλους. Αυτά τα avatars μπορούν να είναι κείμενα, δυσδιάστατες ή 

43 Wikipedia, (2018), Definition of Virtual words, Retrievedfrom: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_
world#Future



POliCY ROaDmaP REPORT2�

τρισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις ή live βίντεο avatars με ακουστική  και αίσθηση αφής. Σε 
γενικές γραμμές, οι εικονικοί κόσμοι απευθύνονται  σε πολλαπλούς χρήστες, αλλά  και παιχνίδια 
υπολογιστή με ένα  παίκτη, όπως το Skyrim, μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως ένα είδος εικονικού 
κόσμου.”

Επιπλέον, όπως δείχνουν και τα ευρήματα από το έργου V-Alert, οι χρήστες των εικονικών 
κόσμων έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Αντιπροσωπεύονται από Avatars

2. Μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους

3. Μπορούν να αλληλεπιδρούν διαρκώς και να επηρεάζουν το περιβάλλον τους

4. Δεν έχουν τους περιορισμούς που υπάρχουν  στον πραγματικό κόσμο

5.Μπορούν να επιλέξουν να εκτελέσουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, συμπεριλαμβανομένου του να 
μην κάνουν  τίποτα

6. Μπορούν να οικοδομήσουν  και να δημιουργήσουν μέσα στον κόσμο, χωρίς να χρειάζεται να 
μάθουν  επιπρόσθετα  εργαλεία

7. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κόσμο για μια ευρύτερη ποικιλία διαφορετικών σκοπών 44 

Έτσι, οι εικονικοί κόσμοι είναι τρισδιάστατα περιβάλλοντα που προσφέρουν στους ανθρώπους 
κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους με  καινούργιους και συναρπαστικούς τρόπους.  
Ένα άτομο μπορεί να συμμετάσχει σε έναν εικονικό κόσμο μέσω του “avatar” (της εικονικής 
αναπαράστασης του ) και μπορεί να αλληλεπιδρά με δύο άλλα avatars (χρησιμοποιώντας 
κείμενο, ήχο, εικόνες και χειρονομίες) και αντικείμενα που βρίσκονται στον κόσμο. Υπάρχουν 
διάφοροι τύποι εικονικών κόσμων, με το Second Life να είναι το πιο δημοφιλές, ακολουθούμενο 
από το Opensim (η δωρεάν έκδοση του Second Life)45. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε τη διαφορά μεταξύ εικονικών κόσμων και εικονικής 
πραγματικότητας. Μια από τις πιο ολοκληρωμένες εξηγήσεις δίνεται σε ένα άρθρο για τον 
ιστότοπο 3D Space:

“Ένας εικονικός κόσμος είναι ένα ψεύτικο μέρος που μπορείτε να 
επισκεφτείτε. Η εικονική πραγματικότητα είναι ένας εντυπωσιακός τρόπος 
με το οποίο μπορείς να βιώσεις  τους εικονικούς κόσμους. Η διαφορά 
μεταξύ των εικονικών κόσμων και της εικονικής πραγματικότητας είναι κάτι 
σαν τη διαφορά μεταξύ μιας ιστοσελίδας και μιας έγχρωμης οθόνης. Ένας 
εικονικός κόσμος, όπως μια ιστοσελίδα, είναι ένα δοχείο περιεχομένου. 
Ένα ακουστικό VR, όπως μια έγχρωμη οθόνη, είναι ένας τρόπος να δεις το 
περιεχόμενο”. 46

44 V-ALERT (2014) Virtual World for Awareness and Learning on Information Security. Report on 3D virtual 
worlds platforms and technologies, V-ALERT ERASMUS + KA3 ,543224-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP
45 Virtual Reality Society, (2017), What are virtual worlds?,Retrieved from: https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-
games/what-are-virtual-worlds.html
46 3dspace-3D content on the open web (2016), What is the difference between a virtual world, and virtual 
reality?,Retrieved from:http://3dspace.com/2016/03/virtual-worlds-vs-virtual-reality/
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ΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟί ΚόΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ
Τα χαρακτηριστικά των εικονικών κόσμων (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) τους  καθιστούν 
ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς επιτρέπουν την εμπλοκή με μαθητές 
μέσω πιο ολοκληρωμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, οι εικονικοί 
κόσμοι μπορούν να βοηθήσουν στους μαθητές  να κατανοήσουν  πλήρως μια κατάσταση 
χρησιμοποιώντας παρεμβατικές εμπειρίες 3D που επιτρέπουν στον μαθητή να περιπλανηθεί 
ελεύθερα μέσα από το μαθησιακό περιβάλλον. Μέσα από αυτό μπορούν να εξερευνήσουν τον 
εικονικό κόσμο, να βρουν έναν σκοπό, να ενεργούν, να κάνουν λάθη, να συνεργάζονται και 
να επικοινωνούν με άλλους μαθητές και αυτό εξηγεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον για μάθηση και 
διδασκαλία μέσω των τρισδιάστατων εικονικών κόσμων από μεγάλο αριθμό σχολείων και 
πανεπιστημίων47. 

Το μοναδικό χαρακτηριστικό των εικονικών κόσμων είναι η ικανότητα τους να εκπροσωπούν 
αφηρημένα ή επικίνδυνα θέματα με τρόπους που θα ήταν δύσκολο, καταστροφικό ή αδύνατο 
να υλοποιηθούν στην πραγματική ζωή. Αυτό τονίζεται από τον Phillips που παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξάγεται στο Second Life. Όπως δηλώνει:

“Το πρόγραμμα [Second Life] επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν, να δημιουργούν 
και να διδάσκουν σε έναν εικονικό κόσμο με 100 φοιτητές. Μια σειρά από συνεργατικές 
δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν για να εισαχθούν πτυχές της κινεζικής γλώσσας και του 
πολιτισμού σε φοιτητές στην Αυστραλία πριν μεταβούν στην Κίνα στα πλαίσια ανταλλαγής 
φοιτητών. Όταν ερευνήθηκαν οι επιπτώσεις αυτού του προγράμματος, τα δεδομένα 
παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορους βασικούς τομείς, όπως: 

Μείωση της ανησυχίας και της αμηχανίας, που σε διαφορετική περίπτωση παρεμποδίζουν 
τον πειραματισμό σε δραστηριότητες όπως τα παιχνίδια ρόλων
 Επιτρέπεται στους μαθητές να επανεξετάσουν και να επαναλάβουν τα μαθήματα πολλές 
φορές για να ενισχύσουν την βασική κατανόηση
Ενθάρρυνση της καλύτερης κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών 
καθώς αλληλεπιδρούν και μοιράζονταν έναν εικονικό κόσμο, αντί μέσω ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο
Θέτοντας τους μαθητές υπευθύνους για τον έλεγχο του avatar τους, όχι τους καθηγητές, 
τους δίνεται η δυνατότητα να εξερευνήσουν και να αλληλεπιδρούν ανεξάρτητα. Σε 
αντίθεση με το PowerPoint, όπου όλοι βλέπουν τις ίδιες πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο 
ταυτόχρονα, ένας εικονικός κόσμος επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργήσουν τη δική 
τους κατανόηση”. 48

Η έλλειψη μη λεκτικών ενδείξεων σε εικονικούς κόσμους (συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας 
του σώματος, των χειρονομιών και των εκφράσεων του προσώπου) έχει αναφερθεί στις 
μελέτες ως αρνητική επίδραση στην επικοινωνία. Μερικοί μαθητές έχουν δηλώσει ότι έχουν 
την αίσθηση ότι είναι περιορισμένοι επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους 
για χειρονομίες. Ωστόσο, σε όλο και πιο εξελιγμένους εικονικούς κόσμους, τα avatars κινούνται 
και ανταποκρίνονται με πιο ρεαλιστικούς τρόπους. Οι βελτιωμένες κάρτες γραφικών σε 
υπολογιστές επιτρέπουν επίσης στους μαθητές να συνάγουν καλύτερα συμπεράσματα  μέσω 
αυτών των συνομιλιών.

Όπως καταλήγουν οι Abrosimova, Iqbala et al και Dreher et al., το όφελος της εργασίας σε 
εικονικούς κόσμους είναι η πλούσια κουλτούρα της καινοτομίας.49 50 51 Αυτό οδηγεί σε ποικίλες 
47 V-ALERT (2014) Virtual World for Awareness and Learning on Information Security. Report on 3D virtual 
worlds platforms and technologies, V-ALERT ERASMUS + KA3 ,543224-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP
48 Phillips,M. (2017). How virtual reality technology is changing the way students learn.Retrievedfrom:http://
theconversation.com/how-virtual-reality-technology-is-changing-the-way-students-learn-63271
49 Abrosimova,  K .(2014).  Hypergrid Business.5 ways virtual reality will change education. Retrieved from: 
https://www.hypergridbusiness.com/2014/09/5-ways-virtual-reality-will-change-education/
50 Iqbala ,A. Kankaanrantaa, M. Neittaanmäkia, P. (2010) Engaging learners through virtual worlds. Procedia 
Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 3198–3205, WCES-2010
51 Dreher C,. Reiners, T. Dreher, N. Dreher, H. ( 2009). Virtual Worlds as a Context Suited for Information Systems 
Education: Discussion of Pedagogical Experience and Curriculum Design with Reference to Second Life. Journal of 
Information Systems Education, Vol. 20(2) , 211 

•

•

•

•



POliCY ROaDmaP REPORT2�

εξελίξεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα στην εκπαίδευση. Η 
εκμάθηση μέσω εικονικών κόσμων μπορεί να εμπλέκει τους μαθητές και μπορεί να επηρεάσει 
τα αποτελέσματα των δοκιμών τους, καθώς και τη στάση και το κίνητρό τους προς τη μάθηση. 
Επιπλέον, η έμπνευση και η ενθάρρυνση είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για τους σπουδαστές 
και τους εκπαιδευόμενους να συνεχίσουν να διερευνούν τις δυνατότητες της εκπαίδευσης 
ως προς τις δικές τους δεξιότητες. Αυτές οι ανάγκες μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω 
της ενσωμάτωσης των εικονικών κόσμων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, αυτοί οι 
κόσμοι πρέπει να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε 
προηγούμενες έρευνες. Αυτό περιλαμβάνει την εισήγηση ότι οι εικονικοί κόσμοι θα πρέπει να 
προωθήσουν βιωματικά χαρακτηριστικά κοινωνικής συνεργασίας βασισμένα στην έρευνα, 
που θα εμπλέκουν τους εκπαιδευόμενους σε αυθεντικά και ενδιαφέροντα καθήκοντα και ότι 
θα πρέπει να έχουν κανόνες παιχνιδιού για ψυχαγωγία.

τα συμπεράσματα από την σχετική βιβλιογραφία για τους εικονικούς κόσμους είναι, ότι αυτοί 
οι κόσμοι μπορούν να ενισχύσουν τα εσωτερικά κίνητρα, να τονώσουν την αριστεία στα 
μαθησιακά αποτελέσματα και να προωθήσουν εφαρμογές  βιομηχανίας/έρευνας.

ΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟί ΚόΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜίΑΣ
PΕκτός από την εκπαίδευση, οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας.

Όπως αναφέρει ο Kraatz. “Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας επικεντρώνονται στον 
εξοπλισμό του ατόμου με μια εγκάρσια (βασική) ικανότητα για καλύτερη διαχείριση και 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους στην εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή σε μια δεδομένη 
κατάσταση όπου πολλοί παράγοντες δρουν μαζί.” 52

Επιπλέον, οι ικανότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας διευκολύνουν τους ανθρώπους να 
κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους και να αναλάβουν τον έλεγχο της καριέρας 
τους με όλες τις πιθανές ευκαιρίες53. Μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερα θέματα:

Εαυτός: Η κατανόηση της προσωπικότητάς σας, των συμφερόντων και των αξιών σας είναι 
το κλειδί για τη λήψη των σωστών αποφάσεων σταδιοδρομίας

52 Kraatz, S. (2017), Employment And Social Affairs. EN Policy Department A: Economy and Scientific Policy 
European Parliament PE 607.359, doi:10.2861/69395
53 Skills Development Scotland, My World of Work, (2018).What are Career Management Skills, and how can they 
help you?Retrieved from:https://www.myworldofwork.co.uk/my-career-options/what-are-career-management-skills-
and-how-can-they-help-you

•
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Πλεονεκτήματα: Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα ταλέντα, τις δεξιότητές σας και τις 
προσωπικές σας ιδιότητες

ορίζοντες: Εξερευνήστε τον κόσμο της εργασίας, της κατάρτισης και της μάθησης

Δίκτυα: Προσδιορίστε ποιος μπορεί να σας βοηθήσει στο ταξίδι σταδιοδρομίας σας

Στην ιδανική περίπτωση, τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν αυτές τις δεξιότητες στο σχολείο 
κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως μέρος του προγράμματος σπουδών. Όπως 
προτείνει η Kaatz, αυτό μπορεί να γίνει με τη διδασκαλία δεξιοτήτων σταδιοδρομίας μέσω 
της κατάρτισης στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων, ώστε να μετατραπεί η 
εκπαίδευση σταδιοδρομίας σε ένα πεδίο μάθησης και εφαρμογής ενός ευρύτερου συνόλου 
εγκάρσιων δεξιοτήτων54. 

Ως εκ τούτου, οι εικονικοί κόσμοι πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά 
που βελτιώνουν την αυτογνωσία και την εμπιστοσύνη των χρηστών 
γύρω από την καριέρα τους.

Η έλλειψη συνειδητοποίησης, συνοδευόμενη από χαμηλά αναμενόμενα αποτελέσματα, 
σημαίνει ότι πολλοί μαθητές αποφεύγουν ορισμένες επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Επιπλέον, 
οι μαθησιακές εμπειρίες και η ανάπτυξη της αυτογνωσίας συνεισφέρουν σημαντικά στην 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας των μαθητών. Έτσι, οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας στο σχολείο 
θα πρέπει να παρέχουν συμβουλές που να αναπτύσσουν ουσιαστικές μαθησιακές εμπειρίες,  
να βελτιώνουν τις προσδοκίες των αποτελεσμάτων και την αυτογνωσία και  να ενθαρρύνουν 
το ενδιαφέρον για διάφορες σταδιοδρομίες. Οι εικονικοί κόσμοι προσφέρουν έναν οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων εισάγοντας τους μαθητές σε μια σταδιοδρομία 
στην οποία διαφορετικά δεν θα εκτίθενται55. 

Όπως διαπίστωσε η Greenidge κατά τη χρήση της Θεωρίας της Κοινωνικής Γνωστικής 
Σταδιοδρομίας (SCCT) ως πλαίσιο για την κατανόηση των προτύπων λήψης αποφάσεων 
σταδιοδρομίας των φοιτητών, υπάρχουν τρεις ομάδες επιρροών που πιστεύεται ότι επηρεάζουν 
έμμεσα το ενδιαφέρον για κάποιο επάγγελμα και τη μετάφραση αυτού του ενδιαφέροντος σε 
στόχους και επιτεύξεις. Αυτά είναι:

A. Υπόβαθρο και εγγύς συμφραζόμενες επιδράσεις (π.χ., ευκαιρίες για εργασία και έκθεση 
σε μοντέλο ρόλου)

B. Στοιχεία όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η εθνικότητα, το φύλο, η ηλικία κ.λπ.

C. Εμπειρίες μάθησης. 

Έτσι, χρησιμοποιώντας τους εικονικούς κόσμους στο πλαίσιο αυτό, οι επαγγελματίες 
σταδιοδρομίας μπορούν να προσθέσουν αξία στο έργο τους. Αυτό περιλαμβάνει τη 
δημιουργία μαθησιακών εμπειριών που βοηθούν τους νέους να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια 
που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στη μάθηση (π.χ. κοινωνικό υπόβαθρο, εθνικότητα, φύλο, 
ηλικία κλπ.). Ταυτόχρονα, οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να παρέχουν στους φοιτητές την 
ευκαιρία να διερευνήσουν ουσιαστικά ένα επάγγελμα, κάτι που τους επιτρέπει να μάθουν αν 
είναι κατάλληλοι για μια τέτοια θέση. Αυτές οι δυνατότητες που υπάρχουν στους εικονικούς 
κόσμους έχουν τη δύναμη να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών διευρύνοντας  έτσι 
τις επιλογές σταδιοδρομίας τους56. 

54 Kraatz, S. (2017), Employment And Social Affairs. EN Policy Department A: Economy and Scientific Policy 
European Parliament PE 607.359, doi:10.2861/69395
55 Greenidge, L, W. (2013). Using Virtual Reality Environments to Improve the Career Self-Efficacyof Minority 
Students: An Introduction, Ideas and Research You Can Use: VISTAS 2013,Article 59
56 Ibid
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Όπως αναφέρει  ο Greenidge. “Η βιβλιογραφία για την ενδυνάμωση περιγράφει τρεις κύριες 
λειτουργίες [που οι εικονικοί κόσμοι μοιράζονται]. Αυτές οι λειτουργίες είναι ο έλεγχος που  
περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις ενός ατόμου σχετικά με τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων, την 
εξουσία, τη διαθεσιμότητα πόρων και την αυτονομία στον προγραμματισμό και την εκτέλεση 
της εργασίας. Η αντιληπτή ικανότητα που αντικατοπτρίζει την κυριαρχία του ρόλου και απαιτεί 
επιτυχή αντιμετώπιση των μη συνηθισμένων καταστάσεων που σχετίζονται με το ρόλο • Και 
η εσωτερίκευση του στόχου που καταγράφει την ενεργειακή ιδιότητα ενός συναρπαστικού 
οράματος που παρέχεται από την ηγεσία της οργάνωσης.” 57

Από πρακτικής πλευράς, οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές 
για να πειραματιστούν, να εξερευνήσουν, να αισθανθούν, να παρατηρήσουν, να ζήσουν και να 
βιώσουν την καθημερινή λειτουργία διαφόρων σταδιοδρομιών. Για παράδειγμα, ένας μαθητής 
μπορεί να εκτεθεί στα καθήκοντα και τις ευθύνες ενός αστροναύτη ή  να βιώσει την εργάσιμη 
ημέρα ενός χειρούργου. Έτσι, οι εικονικοί κόσμοι επιτρέπουν στους μαθητές να αλληλεπιδρούν 
με τους άλλους, να ακούν, να αγγίζουν και να εμπλέκονται μαζί τους. Ωθώντας  τους σπουδαστές 
σε ένα ευρύ φάσμα σταδιοδρομιών, οι εικονικοί κόσμοι έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την 
κατανόηση των δεξιοτήτων τους και της εμπιστοσύνης για τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας 
τους58. 

Ομοίως, οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτικό εργαλείο για 
την προετοιμασία της καριέρας των μαθητών. Όπως καταλήγει και προτείνει η Venable. “Η 
εξερεύνηση και η εξέλιξη της καριέρας απαιτεί χρόνο, πόρους και προσπάθεια. Και υπάρχουν 
πολλοί εμπλεκόμενοι στη διαδικασία από φοιτητές και εργοδότες μέχρι γονείς και υπηρεσίες 
υποστήριξης πανεπιστημίων. Οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν περισσότερες πόρτες σε πληροφορίες 
και εμπειρίες, αλλά η πραγματική καινοτομία  θα έρθει όταν θα συνδέουμε αυτά τα εργαλεία 
με τους μαθητές με τρόπους που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις επαγγελματικές τους 
αποφάσεις. Ορισμένες ενδεικτικές δυνατότητες που προσφέρονται από εφαρμοσμένα εικονικά 
περιβάλλοντα στην προετοιμασία της καριέρας των μαθητών είναι:

57 Ibid
58 Ibid
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Ενισχυμένες Εικονικές Εκθέσεις σταδιοδρομίας: Οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να 
διευκολύνουν τους σπουδαστές στην εικονική επίσκεψη πολλών εργοδοτών μέσω ενός 
συντονισμένου γεγονότος, πριν από τις εκθέσεις και τις συνεντεύξεις του σεναρίου.

Ρεαλιστικές προσομοιώσεις Χώρου Εργασίας: Οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να 
παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να επεκτείνουν τη βιωματική τους  μάθηση.

Εξελιγμένες Εικονική Πρακτική άσκηση” 59

Εν κατακλείδι, οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 
διαχείρισης της σταδιοδρομίας καθώς προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να εμπλακούν 
σε μια προστατευμένη εκδοχή ενός πραγματικού περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει άμεση 
ανατροφοδότηση σχετικά με τις ιδέες, τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους, χωρίς πραγματικές 
συνέπειες από ένα λάθος (αλλά με ενσωματωμένη την δυνατότητα ανταμοιβής για την επιτυχή 
εκτέλεση). Ωστόσο, η υιοθέτηση εικονικών κόσμων απαιτεί όχι μόνο χρόνο και προσπάθεια 
αλλά και ισχυρές μεθοδολογίες προκειμένου να επιτραπεί η προσαρμογή της τεχνολογίας σε 
κάθε μοναδική μαθησιακή δραστηριότητα60 61 62.   

59 Venable,M. (2016). 5 Ways Augmented and Virtual Reality Might Change Career Prep.Retrieved from:https://
www.linkedin.com/pulse/5-ways-augmented-virtual-reality-might-change-career-prep-venable
60 Abrosimova,  K .(2014).  Hypergrid Business.5 ways virtual reality will change education. Retrieved from: 
https://www.hypergridbusiness.com/2014/09/5-ways-virtual-reality-will-change-education/
61 Hans G. K. Hummel, Elizabeth A. Boyle, Sif Einarsdóttir, Arna Pétursdóttir & Aurel Graur(2017)Game-based 
career learning support for youth: effects of playing the Youth@Work game on career adaptability,Interactive Learning 
Environments,DOI: 10.1080/10494820.2017.1402062.Retrieved from: https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1402062
62 Dreher C,. Reiners, T. Dreher, N. Dreher, H. ( 2009). Virtual Worlds as a Context Suited for Information Systems 
Education: Discussion of Pedagogical Experience and Curriculum Design with Reference to Second Life. Journal of 
Information Systems Education, Vol. 20(2) , 211
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ΚΕΦάΛΑΙΟ 3. 
Η Καθοδήγηση Καριέρας του 
Μέλλονυος 
Συγγραφέας: EBCC

ΠΕρΙΕχόΜΕΝΟ: Εξελίξεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην 
καθοδήγηση σταδιοδρομίας στα μέσα της Τέταρτης Βιομηχανικής 
Επανάστασης. Διαχείριση της αλλαγής και της αβεβαιότητας και 
υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας σε περιόδους 
γρήγορου τεχνολογικού και κοινωνικού μετασχηματισμού. Τι είδους 
δεξιότητες σταδιοδρομίας χρειάζονται οι νέοι και πώς μπορούν 
να αναπτυχθούν; χρήσιμες τεχνικές και μέθοδοι για τη στήριξη 
του σχεδιασμού σταδιοδρομίας και της ευελιξίας - Αναζήτηση 
μελλοντικών θέσεων εργασίας, με τη χρήση μεταφορών και 
οπτικοποίησης, τονώνοντας την δημιουργικότητα.

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα διερευνήσουμε το ρόλο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μέσα στη 
νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε από την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Σε έναν 
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κόσμο όπου οι γρήγοροι μετασχηματισμοί και αλλαγές είναι πανταχού παρόντες, οι υπεύθυνοι 
για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, οι εκπαιδευτικοί και οι ασκούμενοι αναγκάζονται να 
εξετάσουν με κριτικό πνεύμα τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους στη 
λήψη αποφάσεων. Θα διερευνήσουμε επίσης τα στοιχεία της εξέλιξης της σταδιοδρομίας που 
είναι σημαντικά για την προετοιμασία του πληθυσμού-στόχου μας ( οι νέοι) για το μέλλον.  

ΜΙΑ ΚΡίΣΙΜΗ ΕξΕΡΕύΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜέΑ ΑΝάΠΤΥξΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜίΑΣ ΣΤΟ ΜέΣΟ ΤΗΣ ΤέΤΑΡΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚήΣ 
ΕΠΑΝάΣΤΑΣΗΣ
Σε κάθε πρακτική προσπάθεια, οι σωστές προσεγγίσεις πρέπει να στηρίζονται στη θεωρία. 
Οι θεωρίες παρέχουν στους επαγγελματίες ιδέες και μοντέλα που εξηγούν και βοηθούν στην 
εννοιοποίηση της διαδικασίας εξέλιξης της σταδιοδρομίας. Εξηγούν όλους τους παράγοντες που 
εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης της σταδιοδρομίας, καθοδηγώντας τους επαγγελματίες 
σε ό, τι πρέπει να αξιολογήσουν. Προτείνουν προσεγγίσεις, μεθόδους και εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την εργασία με τους πελάτες. Επιτρέπουν επίσης, σε κάποιο βαθμό, 
την πρόβλεψη σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα των προσεγγίσεων που έχουν αναλάβει οι 
ειδικοί. Ως εκ τούτου, κατά τη διερεύνηση και την πρόταση προσεγγίσεων που είναι κατάλληλες 
για την τρέχουσα και τη μελλοντική αγορά εργασίας, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να 
αναθεωρήσουμε πρώτα τη συνάφεια των θεωριών ανάπτυξης σταδιοδρομίας στο πλαίσιο της 
Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. 

Μεταξύ των πολλών πτυχών που μπορούν να διαμορφώσουν τη σταδιοδρομία τους (τόσο 
σωματική όσο και ψυχολογική), τα συστημικά στοιχεία (π.χ. κοινωνικοοικονομικά και γεωπολιτικά 
ζητήματα) έχουν μεγάλη σημασία63.Οι υπηρεσίες καριέρας εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν όχι 
μόνο για να βοηθήσουν τα άτομα που λαμβάνουν επαγγελματικές ή εκπαιδευτικές αποφάσεις 
αλλά και για να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη64. Κατά 
συνέπεια, όλες οι θεωρίες ανάπτυξης της σταδιοδρομίας λαμβάνουν υπόψη (αν και κάποιες 
σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες) τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Φυσικά, ο βαθμός στον 
οποίο επικεντρώνονται σε αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες εξαρτάται από τις πεποιθήσεις 
των δημιουργών τους, οι οποίες διαμορφώνονται από τα μοναδικά κοινωνικοοικονομικά, 
γεωπολιτικά, πολιτιστικά και ιστορικά πλαίσια στα οποία έχουν μεγαλώσει. 

Για παράδειγμα, μια από τις πρώτες θεωρίες ανάπτυξης της σταδιοδρομίας, η Προσέγγιση 
Γνωρισμάτων και Χαρακτηριστικών , εξελίχθηκε από τον Frank Parson (1909) ο οποίος πίστευε 
ότι οι αποφάσεις για τη σταδιοδρομία πρέπει να λαμβάνονται αντιστοιχώντας τη φύση 
του ανθρώπου με την απασχόληση, κάτι που δείχνει  από νωρίς την ανάγκη να θεωρηθεί η 
αγορά εργασίας ως μέρος των αποφάσεων σταδιοδρομίας. Στην πράξη, αυτό συνεπάγεται 
μια διερεύνηση των μεμονωμένων χαρακτηριστικών παράλληλα με τα επαγγέλματα και τις 
θέσεις εργασίας που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Αυτή η θεωρία αντικατοπτρίζει σαφώς 
το κοινωνικοοικονομικό και ιστορικό πλαίσιο της Αμερικής στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς η 
χώρα βρισκόταν εν μέσω οικονομικής ανάπτυξης. 

Δεκαετίες αργότερα, αυτή η προσέγγιση ενέπνευσε μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες θεωρίες 
ανάπτυξης της σταδιοδρομίας: τη θεωρία του Holland για τις επαγγελματικές προσωπικότητες 
και το εργασιακό περιβάλλον (1966). Αυτή η θεωρία πρότεινε αρκετές βασικές αρχές: 

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τα επαγγελματικά τους 
ενδιαφέροντα σε έξι τύπους: ρεαλιστές, ερευνητές, καλλιτέχνες, κοινωνικοί, επιχειρηματικοί 
ή συμβατικοί

63 Sears, 1982
64 Watt & Sultana, 2004

1.
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Ο τύπος της επαγγελματικής προσωπικότητας αντικατοπτρίζει τις συμπεριφορές που έχουν 
σφυρηλατηθεί στην αλληλεπίδραση μεταξύ της προσωπικότητας του ατόμου και των 
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος του

Τα περιβάλλοντα εργασίας μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν σε αυτούς τους έξι 
τύπους

Οι περισσότεροι άνθρωποι προσελκύονται από περιβάλλοντα που αντικατοπτρίζουν τις 
αξίες τους και που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις ικανότητές 
τους.

Ξεκινήσαμε την εξερεύνηση των θεωριών για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας με στόχο τον 
προσδιορισμό της καταλληλότητας αυτών των θεωριών σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι οι 
ιδέες του Holland σχετικές ως προς τη συνεργασία με τους σύγχρονους εφήβους; Μπορούν οι 
έξι αυτοί τύποι να είναι ακόμα χρήσιμοι στα μέσα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, 
όταν η σχέση μεταξύ των ατόμων και του φυσικού και ψηφιακού κόσμου εξελίσσεται σε μια 
νέα, γρήγορη πραγματικότητα; Μπορούν τα περιβάλλοντα που δημιουργούνται από αυτή 
την εξέλιξη να χαρτογραφηθούν στις κατηγορίες που πρότεινε ο Holland πριν από περίπου 
έξι δεκαετίες; Κάποιοι μπορεί να υποστηρίζουν ότι αυτές οι κατηγορίες είναι αρκετά γενικές 
ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. 

Η τεχνολογία απλώς διαμορφώνει τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας. Ένα άτομο μπορεί 
να είναι συμβατικός, ερευνητικός, επιχειρηματικός ή και καλλιτεχνικός στη χρήση της 
τεχνολογίας. Όπως οι τρόποι με τους οποίους οι ελληνικές φιλοσοφικές ιδέες έφεραν 
πολλά ακαδημαϊκά και πρακτικά πλαίσια κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι αρχές της 
θεωρίας του Holland μπορεί να ξεπεράσουν το χρόνο. Παρόλα αυτά, οι επαγγελματίες 
σταδιοδρομίας μπορεί να αναρωτιούνται εάν μια προσέγγιση που αφορά τον παράγοντα των 
χαρακτηριστικών είναι συναφής σε έναν κόσμο που αλλάζει με τέτοια ταχύτητα ή μήπως η 
ανάγκη για προσαρμοστικότητα και ευελιξία ξεπερνά την ανάγκη λήψης αποφάσεων, στην 
οποία ο στόχος είναι η αντιστοίχιση.  

Μια άλλη σημαντική θεωρία στο πλαίσιο της επαγγελματικής καθοδήγησης είναι η 
αναπτυξιακή. Το κεντρικό σημείο αυτής της οπτικής είναι η  Donald Super’s Life-span, Life 
space Theory (1972, 1990, η οποία χαρακτήρισε την εξέλιξη της σταδιοδρομίας ως μια δια 
βίου διαδικασία και έτσι τόνισε την ανάγκη επικέντρωσης στα διαφορετικά στάδια της 
ανθρώπινης ανάπτυξης. Όπως και ο Holland, έτσι και ο Super πίστευε ότι όταν τα άτομα 
παίρνουν αποφάσεις σταδιοδρομίας, προσπαθούν να βρουν τον καλύτερο συνδυασμό 
μεταξύ του επαγγελματικού τους εαυτού και της αγοράς εργασίας. Ο επαγγελματικός εαυτός 
αναπτύσσεται σε διάφορα στάδια (π.χ. maxi-cycles): 

ανάπτυξη (γέννηση έως ηλικία 13 ετών)

 εξερεύνηση (ηλικίες 14-24 ετών)
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θεμελίωση (ηλικίες 25-45 ετών)

 συντήρηση (ηλικίες 46-65 ετών)

 αποσύνδεση (άνω των 65 ετών)65 

Στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης, τα παιδιά ονειρεύονται τον κόσμο της εργασίας (π.χ. να γίνουν 
πριγκίπισσες, πιλότοι, συλλέκτες σκουπιδιών, ταχυδρόμοι, ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες 
αθλητές κλπ.), επηρεασμένοι από το περιβάλλον τους (π.χ. μέσα ενημέρωσης, το σπίτι, το σχολείο 
και τους συμμαθητές) και από την οικογένεια / κηδεμόνες τους. Στο στάδιο εξερεύνησης (ηλικίας 
14-24 ετών), οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις επιλογές που έχουν 
και τις δυνάμεις τους και αρχίζουν την υλοποίηση  του επαγγελματικού εαυτού, του οποίου η 
ίδρυση τέθηκε σε παιδική ηλικία. Σύμφωνα με τον Super, στο επόμενο στάδιο - θεμελίωση - τα 
άτομα αξιολογούν τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο προηγούμενο στάδιο για να αξιολογήσουν 
εάν αυτές οι επιλογές σταδιοδρομίας είναι σύμφωνες με τις αξίες, τις δεξιότητες και τους στόχους 
του ατόμου. Αυτό είναι ένα στάδιο στο οποίο τα άτομα προσπαθούν να επιτύχουν ένα επίπεδο 
εμπειρίας και εξέλιξης της σταδιοδρομίας που τους κάνει να αισθάνονται ικανοποιημένοι. Προς 
το τέλος αυτού του σταδίου (ηλικίας 35-45 ετών), ορισμένα άτομα αντιμετωπίζουν τη λεγόμενη 
αλλαγή σταδιοδρομίας στη μέση ζωή (γνωστή και ως στάδιο ανανέωσης66). Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης, τα άτομα αξιολογούν εάν η πορεία της σταδιοδρομίας που έχουν επιλέξει  
τους εκπληρώνει ή αν επιθυμούν να εξερευνήσουν διαφορετικά επαγγέλματα. 

Το επόμενο στάδιο σύμφωνα με τον Super - συντήρηση (ηλικίες 46-65) - χαρακτηρίζεται από την 
εστίαση στην προώθηση της καριέρας τους. Τα άτομα που επικεντρώνονται στη βελτίωση της 
εργασιακής τους ζωής βρίσκουν ικανοποίηση μέσω της καινοτομίας και μέσω του mentoring 
και του coaching, ενώ εκείνοι που δεν μπορούν γίνονται  αδιάφοροι και απεμπλεκόμενοι. Το 
τελικό στάδιο - η αποδέσμευση (ηλικίας άνω των 65 ετών) καθορίζεται από την εστίαση στον 
τρόπο ζωής και τις δραστηριότητες μετά τη συνταξιοδότηση και, αν το άτομο εξακολουθεί να 
εργάζεται, στην κατάλληλη εκτέλεση καθηκόντων στην εργασία. 

Η συνάφεια της αναπτυξιακής προσέγγισης του Super πρέπει να εξεταστεί μέσα στο νέο 
κοινωνικοοικονομικό κλίμα που διαμορφώθηκε από την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. 
Συγκεκριμένα, αυτά τα αναπτυξιακά στάδια είναι σχετικά με τη νέα αγορά εργασίας στην 
οποία η παλιά δουλειά εξαφανίζεται και οι νέες δουλειές αυξάνονται με απίστευτα γρήγορο 
ρυθμό; Ο Super έχει δείξει ότι αυτοί οι κύκλοι δεν είναι γραμμικοί και ότι σημαντικά γεγονότα 
κατά τη διάρκεια της ζωής των ατόμων μπορούν να επηρεάσουν την προβλεψιμότητα αυτών 
των σταδίων. Μερικές φορές μπορεί να εμφανιστούν μίνι-κύκλοι κατά τη μετάβαση από έναν 
κύκλο στον άλλο. Παρ ‘όλα αυτά, σε ένα κλίμα όπου η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι 
σημαντικά χαρακτηριστικά για την επιτυχία, οι επαγγελματίες πρέπει να εξετάσουν κριτικά εάν 
αυτά τα στάδια έχουν σχέση με τη μορφή στην οποία προτάθηκαν για πρώτη φορά από τον 
Super. 

65 Super, 1972
66 Murphy & Burck, 1976
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Τα παιδιά (ιδίως εκείνα στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες) 
έχουν μεγαλώσει ψηφιακά σε ένα κόσμο όπου η τεχνολογία είναι παντού, 
ενώ οι παλαιότερες γενιές έπρεπε να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα 
πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι συχνά οι έφηβοι λαμβάνουν 
λίγη καθοδήγηση σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν, 
καθώς οι δάσκαλοι, οι γονείς κλπ. εξακολουθούν να αγωνίζονται να 
προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν εξαφανιστεί πολλές 
παραδοσιακές θέσεις εργασίας.    

Παρ ‘όλα αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου 
FUTURE σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο), οι νέοι (14-20 ετών) θεωρού ότι δουλειές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν  
επιστημονικής φαντασίας θα είναι σύντομα πραγματικότητα. Τα παραδείγματα που δίνουν 
αποδεικνύουν την συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η τεχνολογία 
στον σύγχρονο κόσμο και της αυξανόμενης πίεσης που ασκείται στους  διαθέσιμους πόρους. 
Για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκαν για τις νέες θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να κάνουν 
στο μέλλον, οι απαντήσεις των νέων περιελάμβαναν έναν αρχιτέκτονα διαστήματος, έναν 
γιατρό για τους εξωγήινους, έναν αεροσυνοδό σε τουριστικό διαστημικό σκάφος και έναν 
κυνηγό νερού. Μόνο μερικά παραδείγματα από τους νέους συμβαδίζουν με τις προβλέψεις των 
εμπειρογνωμόνων της οικονομίας και της τεχνολογίας, οι οποίοι θεωρούν την αρχιτεκτονική, 
το σχεδιασμό, την ενέργεια και την περιβαλλοντική μηχανική ως τους οικονομικούς τομείς του 
μέλλοντος.67 

Μελετώντας την προσέγγιση γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών καθώς  και την  αναπτυξιακή 
προσέγγιση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, επιδιώξαμε να δώσουμε δύο παραδείγματα στα 
οποία οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας θα μπορούσαν να διερευνήσουν και να εξετάσουν τη 
συνάφεια των μακρόχρονων θεωριών μέσα στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της σύγχρονης 
εργασίας. Ενθαρρύνουμε παρόμοιες προσπάθειες να αναληφθούν με άλλα πλαίσια και θεωρίες 
μέσα στην επαγγελματική καθοδήγηση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει: 

μαθησιακές / γνωσιακές προσεγγίσεις: Η θεωρία κοινωνικής μάθησης του Krumboltz 
(Mitchell & Krumboltz, 1990). Κοινωνική γνωστική θεωρία καριέρας (Lent, Brown, & 
Hackett, 2002). Προσέγγιση επεξεργασίας γνωστικών πληροφοριών (Peterson, Sampson, 
Lenz, & Reardon, 2002).

κοινωνικοοικονομικές προσεγγίσεις - θεωρία επίτευξης της κατάστασης (Hotchkiss & 
Borow, 1984, 1996); Διττές αγορές εργασίας (Hotchkiss & Borow, 1996).

μεταμοντέρνες προσεγγίσεις - Θεωρία ολοκληρωμένης θεώρησης  ζωής (Hansen, 1997), 
Θεωρία κατασκευής σταδιοδρομίας (Savickas, 2005), Θεωρία του Χάους της Καριέρας 
(Prior & Bright, 2011).

Τον περασμένο αιώνα, οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας έχουν χρησιμοποιήσει μια ποικιλία 
εργαλείων καθοδήγησης για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να λάβουν αποφάσεις σχετικές 
με τη σταδιοδρομία. Αυτά περιλαμβάνουν ψυχομετρικά (ή αξιολόγησης) μέσα σταδιοδρομίας, 
πληροφορίες σταδιοδρομίας, εκπαίδευση και καθοδήγηση  καθώς και συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας68. Παρόλο που σημειώθηκε έκρηξη στις τεχνολογικές εξελίξεις κατά την 
τελευταία δεκαετία, η άνοδος των εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας ξεκίνησε στα μέσα της 

67 Choi, 2016
68 Jansel, Panc, Caeiro, & Wagener, 2017
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Τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης (1980) και επηρέασε την εξέλιξη της σταδιοδρομίας μέσω 
της εμφάνισης παρεμβάσεων σταδιοδρομίας με τη βοήθεια υπολογιστών, τόσο στη Βόρεια 
Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, οι παρεμβάσεις σταδιοδρομίας άρχισαν να 
διερευνούν τη χρήση του gamification69. Αυτή η μεθοδολογία έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς (π.χ. διαχείριση επιδόσεων ανθρώπινου δυναμικού, προγράμματα 
πιστότητας μάρκετινγκ, πωλήσεις επιχειρήσεων, εξυπηρέτηση πελατών). Περιλαμβάνει τη 
χρήση (τεχνητού) ευφυούς προγραμματισμού και παραδοσιακές θεωρίες παιγνίων (πιο συχνά 
παρατηρούνται στην ψυχαγωγία), ώστε να επιτρέπουν σε άτομα να διερευνήσουν διαφορετικές 
επιλογές καριέρας (π.χ. OneLifeTools - https://onelifetools.com). Η τεχνολογία έχει επίσης 
συμβάλει στην αλλαγή στις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, με πλατφόρμες όπως το 
LinkedIn, το Jobster και η Ecademy να γίνονται “τόπος συνάντησης” για τους εργοδότες και τους 
εργαζόμενους. Οι πιο επιτυχημένοι σε αναζήτηση εργασίας  έχουν μια ηλεκτρονική παρουσία 
που περιλαμβάνει τη χρήση της τεχνολογίας για να προωθηθούν μέσα στην αγορά εργασίας.

ΕξΕΡΕύΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟύ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝάΠΤΥξΗ ΔΕξΙΟΤήΤωΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡά ΕΡΓΑΣίΑΣ ΤΟΥ 
ΜέΛΛΟΝΤΟΣ 
Στην έρευνα FUTURE, πάνω από εκατό ερωτηθέντες (υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, 
επαγγελματίες και μαθητές ηλικίας 14-20 ετών) ανέφεραν ότι η ευελιξία, το να είσαι 
ανοιχτός στην αλλαγή και να αποδέχεσαι την αβεβαιότητα αποτελούν τις σημαντικότερες 
ικανότητες που πρέπει να έχουν για την αγορά εργασίας του μέλλοντος. Αυτό θυμίζει την 
προσαρμοστικότητα της σταδιοδρομίας, μια έννοια που δημιουργήθηκε από τον θεωρητή 
της καριέρας Savickas (1997). Σύμφωνα με τον Savickas, μια τέτοια έννοια είναι σημαντική 
για τον σύνθετο και ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας και έτσι οι επαγγελματίες 
σταδιοδρομίας θα πρέπει να κατευθύνουν την ενέργεια τους προς την κατεύθυνση της 
βοήθειας των πελατών τους στην ανάπτυξη προσαρμοστικότητας. Για να γίνει αυτό, οι ειδικοί 
σταδιοδρομίας πρέπει να επικεντρωθούν στην διερεύνηση τόσο των ατομικών όσο και των 
περιβαλλοντικών στοιχείων.

ΕξΕΡΕΥΝώΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤό   
Στην ίδια έρευνα του έργου FUTURE , οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούσαν την «αυτογνωσία» 
ως πολύ σημαντική δεξιότητα που χρειάζονται οι νέοι για να προετοιμαστούν για την αγορά 
εργασίας του μέλλοντος. Οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
βοηθώντας τους πελάτες τους (ανεξάρτητα από το σημείο πού βρίσκονται στην ανάπτυξή τους) 
να μάθουν για τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ποικίλων 
πόρων για την εξερεύνηση διαφορετικών θεμάτων και ικανοτήτων (π.χ. ενδιαφέροντα, αξίες, 
προσωπικά χαρακτηριστικά, δυνατά σημεία, αδυναμίες, στυλ λήψης αποφάσεων κ.λπ.). Αυτοί 
οι πόροι είναι πιο αποτελεσματικοί όταν χρησιμοποιούνται μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο και 
γι ‘αυτό διερευνήσαμε τη σύγχρονη σημασία κάποιων δημοφιλών θεωριών παραπάνω. Ομοίως, 
οι επαγγελματίες πρέπει να προσαρμόζουν κάθε πόρο στις ανάγκες των πελατών τους. Έτσι, αν η 
τεχνολογία είναι το προτιμώμενο μέσο για τους πελάτες, πρέπει να προσαρμόσουν ανάλογα 
τα μέσα τους. Για παράδειγμα, εάν ένα παιχνίδι ταιριάσματος καρτών  έχει χρησιμοποιηθεί 
προηγουμένως για να διερευνήσει τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα με τους νέους, οι 
ψηφιακές gamification εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του ίδιου 
στόχου με έναν πιο ελκυστικό τρόπο για τους νέους πελάτες. 

69 https://technologyadvice.com/gamification/
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ΕξΕΡΕΥΝώΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝ 
Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα του FUTURE κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν 
την εμπιστοσύνη τους στη χρήση ορισμένων δεξιοτήτων. Ενώ η ικανότητα ευελιξίας και το 
να είσαι ανοιχτός στην αλλαγή, η δημιουργικότητα και η θετική στάση απέναντι στο μέλλον 
σημείωσαν μεγάλη άνοδο, η γνώση των τάσεων της αγοράς εργασίας και οι προβλέψεις 
δεξιοτήτων σημείωσαν χαμηλό σκορ. Για να βοηθήσουν τους σπουδαστές σε αυτόν τον 
τομέα, οι επαγγελματίες πρέπει να “παραμείνουν ενήμεροι για τις τάσεις και τις τρέχουσες 
πραγματικότητες της αγοράς εργασίας”70. Οι τάσεις της αγοράς εργασίας επηρεάστηκαν έντονα 
κατά την τελευταία δεκαετία από θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική αστάθεια και 
η αργή οικονομική ανάπτυξη, η γεωπολιτική αστάθεια, η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
η δημογραφική αλλαγή. Παρακάτω θα επικεντρωθούμε εν συντομία στις κύριες επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης και της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

Παγκοσμιοποίηση  

Ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, και επηρεάζει 
τώρα πολλά διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά, γεωπολιτικά και δημογραφικά ζητήματα σε 
όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ένα γεγονός ή μια αλλαγή σε ένα σύστημα δημιουργεί ένα 
φαινόμενο κυμάτωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το οικονομικό 
κραχ του 2008 που προήλθε από τις ΗΠΑ, αλλά επηρέασε τις οικονομίες και τις αγορές 
εργασίας σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ταυτόχρονα, η παγκοσμιοποίηση επιτρέπει επίσης την 
ανταλλαγή γνώσεων  δεδομένου ότι οι αποτελεσματικές, θετικές εξελίξεις σε ένα σύστημα 
μπορούν να μεταφερθούν σε ένα άλλο. Αυτό ήταν εμφανές στην εξωτερική ανάθεση εργασιών 
υψηλής ειδίκευσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς αυτό δημιούργησε νέες 
θέσεις εργασίας και ευκαιρίες εισαγωγής και προσαρμογής της γνώσης σε αυτές τις χώρες71. 
Ως αποτέλεσμα, οι τομείς της τεχνολογίας στις χώρες αυτές αναπτύσσονται τώρα, τόσο όσον 
αφορά την παραγωγή όσο και τις υπηρεσίες.

Ενώ οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης στις τοπικές οικονομίες είναι σχεδόν αδύνατο να 
προβλεφθούν, οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας πρέπει να εξετάσουν τις παγκόσμιες τάσεις 
σε συνεργασία  με τους πελάτες τους, καθώς αυτές είναι πιθανό να έχουν κάποια επιρροή 
στο τοπικό πλαίσιο. Επιπλέον, δεν είναι ασυνήθιστο οι νέοι από τις ανεπτυγμένες και 
αναπτυσσόμενες χώρες να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους εργαζόμενοι στο εξωτερικό72. 
Αυτή η παγκόσμια κινητικότητα είναι μια άλλη πτυχή που πρέπει να εξετάσουν οι επαγγελματίες 
σταδιοδρομίας, καθώς οι νέοι βλέπουν το ταξίδι ως μια ευκαιρία τόσο για να αποκτήσουν 

70 Jansel, Panc, Caeiro, & Wagener, 2017, p. 122
71 The Economist Intelligence Unit Limited, 2014
72 Jansel et al., 2017
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εργασιακή εμπειρία όσο και για να διευρύνουν την κατανόησή τους σε άλλους πολιτισμούς και 
χώρες. Ως εκ τούτου, εάν μια καριέρα ορίζεται τόσο από την εργασία όσο και από τις προσωπικές 
επιλογές, οι εμπειρογνώμονες σταδιοδρομίας πρέπει να επιδεικνύουν ευελιξία και ανοικτό 
πνεύμα για να βοηθήσουν τους πελάτες τους στο να κάνουν επιλογές που τους προετοιμάζουν 
για αυτόν τον παγκόσμιο κόσμο. 

Η Ταχεία Ανάπτυξη της Τεχνολογίας

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αυξήσει την ταχύτητα 
της παγκοσμιοποίησης και έχει μεταμορφώσει τις αξίες μας, τις προσεγγίσεις μας στην 
οικογένεια και τους φίλους και την καριέρα μας. Οι ψηφιακά αναθρεμμένοι -Digitally native - (οι 
οποίοι περιλαμβάνουν τους νεότερους Millenials και μέλη της Generation Z) έχουν μεγαλώσει 
χωρίς να γνωρίζουν έναν κόσμο χωρίς smartphones, διαδίκτυο ή κοινωνικά δίκτυα και έτσι 
είναι δύσκολο να φανταστούν σχέσεις, φιλίες, εκπαίδευση ή ακόμα και διασκέδαση που δεν 
περιλαμβάνει τεχνολογία. Ως εκ τούτου, όταν πρόκειται για τη σταδιοδρομία τους, η τεχνολογία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τους ψηφιακά αναθρεμμένους με δύο τουλάχιστον τρόπους 
- είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στο χώρο εργασίας και επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ, “Σε πολλές βιομηχανίες και χώρες, τα πιο  δημοφιλή επαγγέλματα ή ειδικότητες δεν 
υπήρχαν πριν από  δέκα ή ακόμα και πριν από πέντε χρόνια και ο ρυθμός των αλλαγών θα 
επιταχυνθεί.” 73

Επανεξετάζοντας τον Κόσμο της Εργασίας

Οι εργασίες που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες (π.χ. εργασίες γραμμής 
συναρμολόγησης, γεωργικές εργασίες και επεξεργασία δεδομένων) εξαφανίζονται. Οι 
υπολογιστές μπορούν ήδη να επεξεργάζονται δεδομένα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι 
άνθρωποι, πράγμα που σημαίνει ότι η προσανατολισμός των πελατών προς εργασίες που 
σύντομα θα είναι αυτοματοποιημένες δεν είναι συνετή επιλογή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
θα είναι σε θέση να ταιριάξει. Αυτά περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα, τη διορατικότητα, την 
καινοτομία, την κοινή λογική, την περιέργεια, το πάθος και την ηγεσία. Στην πραγματικότητα, 
πολλές εταιρείες έχουν αναφέρει έλλειψη προσωπικού με υψηλές εκτελεστικές δεξιότητες, οι 
οποίες περιλαμβάνουν πολλές από αυτές τις δεξιότητες που περιγράφονται παραπάνω.74 

Όπως  και οι αλλαγές που προκλήθηκαν από την αυτοματοποίηση στη δεκαετία του 1970, οι 
νέες θέσεις εργασίας που αναδύονται απαιτούν καινοτόμες και δημιουργικές δεξιότητες. Παρόλο 
που αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες σταδιοδρομίας να 
καθοδηγήσουν τους νέους να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, 
υπάρχει μια προειδοποίηση που πρέπει να εξεταστεί. Υπάρχει μια αντίληψη ότι ο ακριβής 
ρυθμός και ο αντίκτυπος αυτών των εξελίξεων δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός από τους 
εμπειρογνώμονες και ότι η επιτυχία αυτών των αλλαγών πρέπει να συμβαίνει παράλληλα με τις 
αλλαγές στην οικονομική πολιτική και στην πολιτική απασχόλησης75. Κάποιοι ειδικοί έχουν, ως 
εκ τούτου, υποστηρίξει τη μεταστροφή σε συστημικό επίπεδο από την επανεκπαίδευση στην 
επανεξέταση του κόσμου της εργασίας. 76 77

Μια προϋπόθεση για την επανεξέταση του κόσμου της εργασίας είναι η συνειδητοποίηση γύρω 
από την πολυπλοκότητα και την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων. Τα άτομα δεν μπορούν 
να ανταγωνιστούν τα μηχανήματα όταν πρόκειται για χειροκίνητη, επαναλαμβανόμενη εργασία, 
αλλά μπορούν όταν πρόκειται για χειρωνακτική εργασία που απαιτεί δημιουργικότητα. Ομοίως, 

73 World Economic Forum, 2016, p.3
74 Ibid
75 Schwab, 2015
76 Brynjolfsson & McAfee, 2014
77 World Economic Forum, 2016
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δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με τους υπολογιστές όταν πρόκειται για επαναλαμβανόμενα, 
πολύπλοκα αναλυτικά καθήκοντα, αλλά μπορούν όταν πρόκειται για εργασία που απαιτεί 
διορατικότητα και πλευρική σκέψη. Για παράδειγμα, τα προγράμματα που χρησιμοποίησαν 
τεχνητή νοημοσύνη έχουν αρχίσει να εκτελούν επαναλαμβανόμενα καθήκοντα που συνδέονται 
με την εξυπηρέτηση πελατών, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις. Ωστόσο, οι προγραμματιστές που 
αναπτύσσουν αυτά τα εργαλεία χρειάζονται δημιουργικότητα για να δημιουργήσουν τέτοια 
λειτουργικότητα. Είναι η καινοτομία του ανθρώπινου μυαλού που αναπτύσσει τις στρατηγικές 
που ακολουθούν και το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων (π.χ. ειδικοί κοινωνικών μέσων 
ενημέρωσης, γραφίστες και εμπειρογνώμονες σε εμπειρίες ηλεκτρονικών αγορών). 

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες ισχυρίζονται ότι αυτή η νέα τεχνολογική επανάσταση θα 
αλλάξει τη φιλοσοφία των πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες θα μεταβαίνουν από την 
οικονομία της γνώσης σε μια ανθρώπινη οικονομία78. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι πρέπει να 
επικεντρωθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που μας διαφοροποιούν, αντί να μας φέρνουν πιο 
κοντά στις μηχανές. Φυσικά, αυτό θα απαιτούσε σημαντική αλλαγή στην εκπαίδευση, η οποία 
επί του παρόντος λειτουργεί στο πλαίσιο ενός προτύπου “οικοδόμησης της γνώσης”. 

Επανεξετάζοντας την Εκπαίδευση  

Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα συμβαίνουν συχνά με βραδύτερο ρυθμό από ό, τι στην 
αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να επικοινωνεί καλύτερα με την αγορά 
εργασίας, ώστε να αποφεύγονται οι ελλείψεις δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην αύξηση των 
ποσοστών ανεργίας79 80. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην οικοδόμηση γνώσεων για τα 
προσόντα, ενώ οι εργοδότες, επηρεασμένοι από τις πραγματικότητες της αγοράς εργασίας, 
ενδιαφέρονται για τις πρακτικές ικανότητες των (εν ενεργεία ή μελλοντικών) υπαλλήλων τους. 
Πράγματι, οι μεγάλοι εργοδότες παγκοσμίως έχουν αρχίσει να δημιουργούν τα εσωτερικά τους 
συστήματα κατάρτισης κατά τρόπο που τους επιτρέπει να αναπτύξουν καλύτερα ένα εργατικό 
δυναμικό με τις σωστές δεξιότητες που απαιτούνται.81 

Παράλληλα, οι νέες μέθοδοι παράδοσης γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς στην εκπαίδευση 
(π.χ. μαζικά ανοιχτά ηλεκτρονικά μαθήματα (MOOCs)). Σε έναν κόσμο που συνδέεται 
παγκοσμίως, οι πάροχοι ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι σε θέση να παρέχουν στους μαθητές 
ανοικτή πρόσβαση στις τάξεις μέσω του διαδικτύου, οι οποίες συνδυάζουν παραδοσιακά 
μαθήματα (π.χ. διαδραστικές διαλέξεις και λίστες ανάγνωσης) με διαδραστικές μεθόδους 
εκμάθησης (π.χ. φόρουμ συζητήσεων για φοιτητές και εκπαιδευτικούς). Τα πλεονεκτήματα των 
MOOC περιλαμβάνουν:

οι ενότητες μάθησης αφορούν τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας
 είναι σύντομες, επιτρέποντας την ευελιξία των σπουδαστών
 ορισμένες ενότητες έχουν σχεδιαστεί για να αντιστοιχούν σε διαπιστευμένα προγράμματα 
πιστοποίησης που συνδέονται με συγκεκριμένες ικανότητες που απαιτούνται από ορισμένες 
βιομηχανίες
οι φοιτητές που λαμβάνουν τέτοια μαθήματα λαμβάνουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, γεγονός που αποδεικνύει ένα ελάχιστο επίπεδο ικανότητας 
στον τομέα που μελετήθηκε
Ενώ οι επικριτές των MOOC επεσήμαναν την έλλειψη ακαδημαϊκής αυστηρότητας, οι ειδικοί 
της τεχνολογίας πρότειναν ότι το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα 
να είναι ένας πόρος που τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προσαρμοστούν 
γρήγορα και πιο αποτελεσματικά στην συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.82

78 Seidman, 2014
79 World Economic Forum, 2016
80 The Economist Intelligence Unit Limited, 2014
81 EIUL, 2016
82 Brynjolfsson&McAfee, 2014
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Επανεξετάζοντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας   

Οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας πάντα έπρεπε να γνωρίζουν τις ανάγκες τόσο των πελατών 
τους όσο και της αγοράς εργασίας, προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επιτύχουν 
θετικά αποτελέσματα. Μπορεί να ίσχυε στο παρελθόν ότι η γνώση που αποκτήθηκε από τους 
επαγγελματίες κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάρτισης ήταν έγκυρη για χρόνια μετά. Ωστόσο, 
όπως φαίνεται σε αυτό το εδάφιο, τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα στη σημερινή αγορά 
εργασίας. Ως εκ τούτου, μια ευέλικτη προσέγγιση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης 
πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα για όλους τους επαγγελματίες σταδιοδρομίας, ιδιαίτερα 
επειδή οι πελάτες βασίζονται στη γνώση αυτών των επαγγελματιών προκειμένου να βοηθηθούν 
στην εξερεύνηση του μεταβαλλόμενου κόσμου της εργασίας. 

Οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες που τους βοηθούν να 
εργάζονται αποτελεσματικά με ψηφιακά αναθρεμμένους πελάτες. Πρέπει να κερδίσουν την 
εμπιστοσύνη του πελάτη τους και έτσι είναι απαραίτητη μια ισχυρή κατανόηση της τεχνολογίας. 
Πρέπει να κατανοήσουν τις προτιμώμενες μεθόδους επικοινωνίας των πελατών τους. Μια 
50λεπτη προσωπική συνεδρία σε ένα γραφείο μπορεί να είναι μια επιλογή για τον επαγγελματία 
και τον πελάτη για να συνδεθούν. Η συνομιλία μέσω διαδικτύου / μέσω βίντεο μπορεί να είναι 
μια άλλη επιλογή.

Οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας πρέπει επίσης να είναι πάντοτε καλά ενημερωμένοι. Πρέπει 
να κατανοήσουν τις παγκόσμιες τάσεις και να έχουν μια βασική κατανόηση των επιπτώσεων 
της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας. Επίσης, χρειάζονται λεπτομερή γνώση των δεξιοτήτων 
και των μεθόδων απασχόλησης που απαιτούνται από τους εργοδότες. Ένα online προφίλ είναι 
πλέον απαραίτητο για όποιον ψάχνει για δουλειά. Ωστόσο, οι επαγγελματίες πρέπει επίσης να 
ενημερώσουν τους πελάτες τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες χρησιμοποιούν 
το διαδίκτυο για τους αιτούντες εργασία - είναι ο πελάτης ενήμερος για την εικόνα που βγάζει 
στους λογαριασμούς των κοινωνικών μέσων; Είναι αυτή η εικόνα κατάλληλη να την δουν  οι 
μελλοντικοί εργοδότες; 

Οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας πρέπει να επανεξετάζουν συνεχώς τις δικές τους γνώσεις 
και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για να παράσχουν οδηγίες που είναι κατάλληλες για την 
πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Ο σκοπός του υποστηρικτικού  υλικού και των 
πόρων μπορεί να παραμείνουν οι ίδιοι αλλά πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να αναθεωρούνται 
συνεχώς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένουν χρήσιμα για τις νεότερες γενιές. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες πρέπει να παραμείνουν ευέλικτοι, προσαρμόσιμοι 
και ανεκτικοί. Αυτά εδώ και πολύ καιρό θεωρούνται σημαντικές αρετές για το επάγγελμα83.  
Αναζητώντας πάντα την ενίσχυση αυτών των ικανοτήτων, οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας 
μπορούν επίσης να βοηθήσουν τον πελάτη τους να αναπτύξει καλύτερα παρόμοιες δεξιότητες, 
καθώς λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης.

83   Jansel et al, 2017
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ΚΕΦάΛΑΙΟ 4. 
Προβλέψεις για την Αγορά Εργασίας 
και τις Δεξιότητες - Πως Αλλάζουν οι 
Θέσεις Εργασίας σε Διαφορετικούς 
Τομείς
Συγγραφέας: CIAPE

ΠΕρΙΕχόΜΕΝΟ: περιγραφή των πιο σημαντικών τάσεων που θα 
επηρεάσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη ζήτηση δεξιοτήτων, τις 
νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, τις απαιτήσεις για νέα είδη δεξιοτήτων, 
τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις στην πρόβλεψη και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων. Ποιοι τομείς θα επηρεαστούν περισσότερο από τις αλλαγές 
θέσεων εργασίας και ποιοί αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες 
θέσεις εργασίας στο μέλλον? Ζήτηση δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς.

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη μιας σειράς νέων 
τεχνολογιών που φέρνουν σε επαφή τους φυσικούς και τους ψηφιακούς κόσμους, κάτι 
που επηρεάζει τους ακαδημαϊκούς κλάδους, τις οικονομίες και τις βιομηχανίες, και μάλιστα 
αμφισβητεί το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Είναι ένα σύνθετο και διασυνδεδεμένο φαινόμενο, 
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87Eurofound (2018).The digital age: opportunities and challenges for work and employment. Retrieved in July 2018
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το οποίο επηρεάζει όλους τους τομείς. Αυτή η τάση θολώνει τα όρια μεταξύ των διαφόρων 
διαστάσεων εργασίας, απασχόλησης και δραστηριοτήτων εκτός εργασίας84. Πράγματι, θα 
μπορούσε κανείς να πει ότι το κύριο χαρακτηριστικό της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης 
είναι ακριβώς αυτός ο υψηλός βαθμός αλληλοσύνδεσης και ολοκλήρωσης μεταξύ των 
διαφόρων παραγόντων ενός παγκοσμιοποιημένου κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Η 
αγορά εργασίας, στα διάφορα επίπεδα και τους τομείς της, αποτελεί μέρος αυτής της τάσης. 
Τα πρότυπα κατανάλωσης, παραγωγής και απασχόλησης που δημιουργούνται από την 
Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση δημιουργούν μείζονες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν 
από τις εταιρείες, τις κυβερνήσεις και τα άτομα να είναι ενεργά στην αντιμετώπισή τους85. 

Οι αναδυόμενες κοινωνικοπολιτικές τάσεις, όπως η δημογραφική αλλαγή και η άνοδος της 
“Γενιάς Z”, καθορίζονται από νέους τρόπους κατανάλωσης, εκμάθησης και εργασίας. Αυτό 
συνοδεύεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα και αυξανόμενη ανισότητα (σε διεθνές και 
ευρωπαϊκό επίπεδο), καθώς και από τη συνεχιζόμενη αστικοποίηση και τους συνοδευτικούς 
φόβους γύρω από την αειφορία (εντός της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας). 
Όλα αυτά συμβάλλουν στον πολυετή φόβο σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνολογικής 
αλλαγής και της αυτοματοποίησης στην απασχόληση και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα 
διαμορφώσει την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων.

Μια πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για 
το μέλλον των θέσεων εργασίας εκτιμά ότι το 65% των παιδιών που 
εισέρχονται στο δημοτικό σχολείο σήμερα τελικά θα καταλήξουν να 
εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμη.86

Ο κίνδυνος απόλυσης αποτελεί πραγματική απειλή σε ορισμένα υπάρχοντα επαγγέλματα, ενώ 
νέες θέσεις εργασίας και επαγγελματικές ευκαιρίες αναδύονται και αναπτύσσονται ταχύτατα 
σε άλλους τομείς. Ωστόσο, οι νέοι αυτοί τομείς απαιτούν διαφορετικές ικανότητες. Ο ακριβής 
αντίκτυπος αυτών των αλλαγών ποικίλλει μεταξύ των τομέων, και έχει επίσης ανομοιογενείς 
επιπτώσεις σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα της κοινωνίας. Παρά ταύτα, οι ευρωπαϊκές 
προβλέψεις για την αγορά εργασίας είναι θετικές, με αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης 
στους περισσότερους τομείς και βιομηχανίες. 87

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να εκτιμηθεί η κλίμακα και η φύση της αλλαγής 
προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, καθώς και τυχόν αναντιστοιχίες που προκύπτουν. 
Μια τομεακή προσέγγιση σε αυτά τα θέματα ορίζεται ως μια προσέγγιση που εξετάζει τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες σε δεξιότητες από την άποψη ενός συγκεκριμένου τομέα. Ο όρος 
«τομέας» ορίζει έναν συγκεκριμένο τομέα οικονομικής δραστηριότητας, με τις υποδιαιρέσεις 
αυτές να χρησιμοποιούνται για ανάλυση και ταξινόμηση σε ένα οικονομικό σύστημα88. 
Το Σχήμα 1 παρουσιάζει ορισμένα μεγάλα επαγγέλματα που σύμφωνα με την έρευνα του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Δεξιοτήτων και Απασχόλησης του Cedefop είναι πιθανό να έχουν 
είτε σταθερά είτε ασταθή προφίλ δεξιοτήτων.89 Ενδεχομένως δεδομένου ότι εξαρτώνται 

84 Eurofound (2018).The digital age: opportunities and challenges for work and employment. Retrieved in July 
2018 from https://www.eurofound.europa.eu/topic/digital-age
85 World Economic Forum (2018).The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab. Retrieved in May 2018 
from: https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
86 World Economic Forum, (2016), The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution, Geneva
87 Wilson, R. A., Trjani, H. andRihova, T. (2016).Working at sectoral level. Guide to anticipating and matching skills 
and jobs, Volume 3. Compendium on anticipation and matching of skills.European Training Foundation, European 
Centre for the Development of Vocational Training, International Labour Office.
88 Cedefop, (2016), Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? Evidence from 
Cedefop’s European skills and jobs survey, Thessaloniki and Cedefop, Analysing skill mismatch Project
89 Cedefop, (2016), Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? Evidence from 
Cedefop’s European skills and jobs survey
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από την τεχνολογία, οι εργαζόμενοι στον τομέα των ΤΠΕ, της υγείας, της ηλεκτρονικής και 
των επαγγελματικών και επιστημονικών υπηρεσιών είναι πιθανότερο να είναι ευάλωτοι 
στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες σε σύγκριση με εκείνες των 
επαγγελμάτων που συνήθως περιλαμβάνουν λιγότερα καθήκοντα χρησιμοποιώντας την 
τεχνολογία.

Σχήμα 1: Βαθμός (πρόσφατης και αναμενόμενης) αλλαγής στα προφίλ δεξιοτήτων σε όλες 
τις θέσεις εργασίας, 2014, EU28

πηγή: Cedefop European skills and jobs survey (available here).

Πολλές από τις θέσεις εργασίας που ενδέχεται να υποστούν μείωση της απασχόλησης είναι 
χαμηλής ή μεσαίας ειδίκευσης, π.χ. η παραγωγή, η διοίκηση, η γραμματειακή υποστήριξη και 
οι πωλήσεις. άλλα επαγγέλματα είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν διαφορετικές τάσεις, όπως η 
γεωργία, τα εξειδικευμένα επαγγέλματα, οι κατασκευές και οι τοπικές υπηρεσίες (προετοιμασία 
φαγητού, υπηρεσίες καθαριότητας και φιλοξενίας) - στις οποίες οι καταναλωτές προσδίδουν 
ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Αυτό το πρότυπο υποδηλώνει ότι ορισμένα επαγγέλματα μπορεί 
να είναι ώριμα για επανασχεδιασμό της εργασίας και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων. Αυτή η προοπτική επιβεβαιώνεται από την επανεμφάνιση ορισμένων 
παραδοσιακών θέσεων εργασίας όπως  κομμωτική, ζυθοποιεία και τα κλωστοϋφαντουργία .
Η έκταση του φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού είναι προφανής όσον αφορά τις 
προβλέψεις σχετικά με μια σειρά επαγγελμάτων του δημόσιου τομέα. Αυτά περιλαμβάνουν 
επαγγέλματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση (ιδίως με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση), την υγειονομική περίθαλψη, την προσωπική φροντίδα και την 
κοινωνική αρωγή, τα οποία προβλέπεται να αναπτυχθούν90. 

Τα δημιουργικά, ψηφιακά, σχεδιαστικά και μηχανολογικά επαγγέλματα έχουν όλα μια 
φωτεινή προοπτική και συμπληρώνονται έντονα από την ψηφιακή τεχνολογία. Επιπλέον, τα 

90 FORBES (2018). The jobs with the brightest future. Retrieved in July 2018 from: https://www.forbes.com/
pictures/efkk45fmhd/the-jobs-with-the-brightest-future-2/#7b62141d40b1
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99 Decent jobs for youth (2018), Digital skills for youth. Retrieved in June, 2018 from:
https://www.decentjobsforyouth.org/theme/digital skills for youth#Why
100Bakule, M., Czesaná, V. and Havlícková, V. (2016).Developing skills foresights, scenarios and forecasts.Guide to
anticipating and matching skills and jobs, Volume 2, Part A. Compendium on anticipation and matching of skills.
European Training Foundation, European Centre for the Development of Vocational Training, International Labour
Office.
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αρχιτεκτονικά και πράσινα επαγγέλματα αναμένεται να ωφεληθούν από τη συνεχιζόμενη 
αύξηση της αστικοποίησης και το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα. Επιπλέον, αν και υπάρχει μια προβλεπόμενη πτώση σε πολλά επαγγέλματα 
πωλήσεων λόγω της επέκτασης του ψηφιακού εμπορίου, οι εξειδικευμένοι ρόλοι, όπως οι 
μηχανικοί πωλήσεων και οι κτηματομεσίτες, μπορεί να επηρεάσουν αυτήν την τάση91. 

Οι δεξιότητες των ατόμων - σε όλες τις παραλλαγές τους - θεωρούνται επί του παρόντος 
θεμελιώδεις καθοριστικοί παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής επιτυχίας, και έτσι 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο συγκριτικό πλεονέκτημα των χωρών92.Οι «μαλακές» - ή 
εγκάρσιες - δεξιότητες (όπως αυτές που συνδέονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική 
αντίληψη, την πολύπλοκη επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων) διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο. Αυτό συμπληρώνεται από ευρύτερους τομείς γνώσης, σε συνδυασμό των 
αναδυόμενων εργασιών που σχετίζονται με την τεχνολογία. Οι πιο αναπτυγμένες γνωστικές 
δεξιότητες (όπως η πρωτοτυπία, η ευχέρεια των ιδεών και η ενεργός μάθηση) είναι επίσης 
ολοένα και πιο κρίσιμες για τη μελλοντική εξέλιξη της σταδιοδρομίας93 .

Η ανάγκη για περισσότερα ταλέντα σε ορισμένα επαγγέλματα - πολύ συχνά τεχνολογικά - 
αντιστοιχεί σε μια υψηλή αστάθεια της ζήτησης δεξιοτήτων σε όλα τα επαγγέλματα. Αυτό έχει 
συνδυαστεί για να δείξει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλες 
προκλήσεις προσλήψεων και έλλειψη ταλέντων.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οργανισμοί 
όπως η ΕΕ94 και οι υπηρεσίες της95 δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρόβλεψη δεξιοτήτων. 
Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουν να διαχειριστούν και να ενθαρρύνουν την καλύτερη αντιστοιχία 
μεταξύ του εργατικού δυναμικού και των αναγκών της αγοράς εργασίας, κάτι που θα πρέπει 
επίσης να προωθεί περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καθώς και τη διά βίου μάθηση. 
Ομοίως, πέραν της Ευρώπης, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και η Διεθνής Ένωση 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) ασχολούνται με διάφορες εκστρατείες που αποσκοπούν στη γεφύρωση 
κενών στις δεξιότητες. Αυτές οι εκστρατείες απευθύνονται ειδικά στους νέους, με έμφαση στη 
χρήση των ψηφιακών δεξιοτήτων και πόρων96.

Ακόμη και αν το μέλλον παραμένει κάπως αβέβαιο, η αύξηση των αναντιστοιχιών των 
δεξιοτήτων φαίνεται πιθανή τα επόμενα χρόνια. Από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, οι τεχνικές 
μελλοντικής πρόβλεψης και σχεδιασμού έχουν αναπτυχθεί ως επίσημα εργαλεία πολιτικής. 
Χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό μελλοντικών προκλήσεων, ευκαιριών και νέων αναγκών 
σε δεξιότητες, με στόχο την παροχή σχετικών δεδομένων και πληροφοριών για τη μείωση του 
κινδύνου αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και την υποστήριξη της εκπαίδευσης / κατάρτισης και του 
σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές προβλέψεων που οι ερευνητές και οι επαγγελματίες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν μόνοι τους ή σε συνδυασμό με άλλους. Η καταλληλότερη προσέγγιση 
εξαρτάται από το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς και από το συγκεκριμένο 
οικονομικό, θεσμικό και κοινωνικό υπόβαθρο μιας χώρας. Δεν υπάρχει μία κοινή λύση για  

91 Bakhshi, H., Downing, J., Osborne, M. and Schneider, P. (2017).The Future of Skills: 
Employment in 2030. London: Pearson and Nesta.https://media.nesta.org.uk/documents/the_future_of_skills_
employment_in_2030_0.pdf
92 OECD (2017), OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/9789264273351-en
93 World Economic Forum (2016).The Future of Jobs – Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution. Retrieved in June, 2018 from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
94 Dies ist z.B. bei der Strategie Europa 2020 und insbesondere bei der Neuen Qualifikationsagenda für Europa 
der Fall. Siehe auch http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 
95 Siehe insbesondere: CEDEFOP www.cedefop.europa.eu mit seinem EU Skills Panorama und Eurofound www.
eurofound.europa.eu
96 Decent jobs for youth (2018), Digital skills for youth. Retrieved in June, 2018 from: https://www.
decentjobsforyouth.org/theme/digital-skills-for-youth#Why
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όλα σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
συχνότερα στην πρόβλεψη δεξιοτήτων είναι η μέθοδος Delphi, οι πίνακες εμπειρογνωμόνων, 
τα σενάρια, η ανασκόπηση βιβλιογραφίας και στατιστικών στοιχείων, το brainstorming και η 
SWOT ανάλυση 

Η μεθοδολογία πρόβλεψης μπορεί να χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες97:

Διερευνητικές μέθοδοι

Οι Διερευνητικές μέθοδοι ξεκινούν από το παρόν και προσπαθούν να δουν πού μπορούν να 
μας οδηγήσουν τα γεγονότα και οι τάσεις με τη διερεύνηση των σεναρίων «τι γίνεται εάν;». 
Αυτό σημαίνει ότι οι διερευνητικές μέθοδοι ξεκινούν με προϋποθέσεις ή δυνατότητες που 
ήδη υπάρχουν. Κοινές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε αυτή την κατηγορία είναι η μέθοδος 
Delphi, τα  σενάρια ή η ανάλυση διασταυρούμενων επιπτώσεων.

Κανονιστικές μέθοδοι

Οι κανονιστικοί μέθοδοι αρχίζουν με ένα όραμα για ένα πιθανό ή επιθυμητό μέλλον και 
δουλεύουν προς τα πίσω για να δουν αν και πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ή να αποφευχθεί 
αυτό το μέλλον, δεδομένων των υφιστάμενων περιορισμών (δεξιοτήτων, πόρων, τεχνολογιών, 
θεσμών). Το backcasting ή η μορφολογική ανάλυση είναι συνηθισμένη σε αυτή την κατηγορία. 
Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία για το ποια από αυτές τις προσεγγίσεις 
είναι πιο αποτελεσματική και υπό ποιες συνθήκες. Επομένως, αυτό υποδηλώνει ότι οι 
κανονιστικές μέθοδοι είναι πιο αποτελεσματικές όταν υπάρχει ήδη ένα ευρέως διαδεδομένο 
όραμα και όταν η πρόβλεψη μπορεί στη συνέχεια να αναπτύξει μια στρατηγική για τον τρόπο 
επίτευξής της. Όπου δεν υπάρχει συναίνεση για το όραμα, οι διερευνητικές μέθοδοι μπορεί 
να είναι πιο χρήσιμες. 

Άλλες κατηγορίες

Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης των μεθόδων είναι η εξέταση της ικανότητάς τους να 
συλλέγουν ή να επεξεργάζονται πληροφορίες με βάση τα στοιχεία, την εμπειρογνωμοσύνη, 
την αλληλεπίδραση ή την δημιουργικότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα δομικά στοιχεία 
του Popper’s “Foresight Diamond”98  (βλ. Παρακάτω). Το Foresight Diamond δεν συνεπάγεται 
το συνδυασμό μεθόδων, αλλά δείχνει ποια χαρακτηριστικά κυριαρχούν σε μια συγκεκριμένη 
μέθοδο. Το Foresight Diamond περιγράφει μεθόδους από την οπτική γωνία του τρόπου 
με τον οποίο δημιουργούνται και αναπτύσσονται και ποια χαρακτηριστικά καθορίζουν τη 
συγκεκριμένη μέθοδο που εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, η δημιουργία σεναρίων θεωρείται 
δημιουργική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, είναι κοντά στην κορυφή της «δημιουργικότητας» 
του Foresight Diamond, παρόλο που οι εισροές είναι ως επί το πλείστον «βασισμένες σε 
αποδεικτικά στοιχεία». Το Foresight Diamond αναγνωρίζει την κύρια δραστηριότητα κατά την 
επεξεργασία της μεθόδου και όχι τις εισόδους ή τις  εξόδους μιας συγκεκριμένης μεθόδου. 
Όσο πιο κοντά είναι η μέθοδος σε μια κορυφή του διαμαντιού, τόσο περισσότερο επηρεάζεται 
από ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ορισμένες μέθοδοι μπορούν να θεωρηθούν ως επί 
το πλείστον βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία (όπως οι βιβλιογραφικές και οι στατιστικές 
αναθεωρήσεις), ενώ μερικές επικεντρώνονται κυρίως στη δημιουργικότητα (όπως τα σενάρια). 
Στη μέση του διαμαντιού υπάρχουν μέθοδοι των οποίων τα αποτελέσματα απορρέουν από 
97 Bakule, M., Czesaná, V. and Havlícková, V. (2016).Developing skills foresights, scenarios and forecasts.Guide 
to anticipating and matching skills and jobs, Volume 2, Part A. Compendium on anticipation and matching of skills. 
European Training Foundation, European Centre for the Development of Vocational Training, International Labour 
Office.
98   Popper, R. (2008). Foresight Methodology, in Georghiou, L., Cassingena, J., Keenan, M., Miles, I. and Popper, R. 
(eds.), The Handbook of Technology Foresight, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 44-88.
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ένα μίγμα άλλων χαρακτηριστικών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλληλεπικαλύπτονται και 
συνδυάζονται διαφορετικά σε κάθε μέθοδο.

Οι μέθοδοι Πρόβλεψης μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν ως ποιοτικές, ημι-ποσοτικές 
και ποσοτικές μέθοδοι. Η τρέχουσα τάση στην πρόβλεψη είναι η εφαρμογή ενός μείγματος 
διαφορετικών προσεγγίσεων.  Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι δραστηριότητες προβλέψεων 
δεν μπορούν να κυριαρχούνται εξ ολοκλήρου από αμιγώς ποσοτικές μεθόδους όπως και τα 
αποτελέσματά τους. Οι ποσοτικές προσεγγίσεις συχνά εφαρμόζουν ποιοτικά στοιχεία και οι 
ποιοτικές προσεγγίσεις συζητούν και παρέχουν πληροφορίες για την έννοια των δεδομένων 
(που είναι τα αποτελέσματα των ποσοτικών μεθόδων). Ποιοτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται 
συχνά όταν οι βασικές τάσεις ή εξελίξεις είναι δύσκολο να συλληφθούν χρησιμοποιώντας 
απλουστευμένους δείκτες ή όταν δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Η τελική κατηγορία 
περιλαμβάνει ημι-ποσοτικές μεθόδους, οι οποίες συνδυάζουν τόσο ποιοτικές όσο και 
ποσοτικές μεθόδους για την εφαρμογή μαθηματικών αρχών για την ποσοτικοποίηση των 
απόψεων εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών

Για πολλά χρόνια, το Cedefop πραγματοποιούσε την ευρωπαϊκή πρόβλεψη για τις δεξιότητες, 
μια ευρεία άσκηση που προβάλλει την εξέλιξη της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων 
στις οικονομίες της ΕΕ. Αυτές οι προβλέψεις υποθέτουν ότι οι προηγούμενες τάσεις της αγοράς 
εργασίας και οι διάφορες υποθέσεις σχετικά με το ΑΕΠ και την αύξηση της παραγωγικότητας 
πραγματοποιούνται. Το μοντέλο του Cedefop δεν μας λέει ποιο θα είναι το μέλλον, αλλά 
αντανακλά ποιο είναι το μέλλον μας, αν οι αγορές εργασίας μας συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο 
που πέρασαν και στο παρελθόν. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Cedefop για το 
2016, η πλειοψηφία των θέσεων απασχόλησης αναμένεται να επικεντρωθεί στις υπηρεσίες των 
επιχειρήσεων (ιδίως στους κλάδους ΤΠΕ,  στα ακίνητα,  στις επαγγελματικές και επιστημονικές 
υπηρεσίες), καθώς και σε ορισμένες μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες ,(π.χ. στην εκπαίδευση  στην 
υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες). Αντίθετα, η απασχόληση θα πρέπει να συνεχίσει να 
μειώνεται στον τομέα της μεταποίησης και στον πρωτογενή τομέα (ιδίως στον τομέα των 
μεταλλευμάτων, της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης και της μεταλλουργίας - αν 
και ορισμένες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή αυτοκινήτων, ενδέχεται να αυξήσουν την 
απασχόληση)99. 

99 Cedefop, (2016), European sectoral trends: the next decade, Thessaloniki.
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Ως αποτέλεσμα αυτών των διαρθρωτικών τάσεων, θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της 
ζήτησης ατόμων σε διαχειριστικά και επαγγελματικά επαγγέλματα (π.χ. επιχειρηματικές και 
χρηματοοικονομικές εργασίες). Ομοίως, η ζήτηση θα πρέπει να αυξηθεί σε επαγγέλματα που 
συνδέονται στενά με την επιστήμη και τη μηχανική (π.χ. αναλυτές δεδομένων, προγραμματιστές 
λογισμικού και εφαρμογών), καθώς και σε φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Από 
την πλευρά της προσφοράς, οι οικονομίες της ΕΕ αναμένεται επίσης να απολαμβάνουν τα 
μερίσματα της έντονης επένδυσης τους σε πιο μορφωμένους εργαζόμενους. Επομένως, είναι 
σαφές ότι η μελλοντική αγορά εργασίας της ΕΕ θα είναι αυτή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τα άτομα που διαθέτουν υψηλά προσόντα και δεξιότητες.

Η μελέτη δείχνει ότι η ένταση των προαναφερθεισών τάσεων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 
των διαφόρων χωρών και τομέων της ΕΕ, πράγμα που συμβαδίζει με τα επιχειρήματα 
που περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον, η πρόσφατη αύξηση της απασχόλησης υπήρξε 
επίσης θετική για μερικά επαγγέλματα με χαμηλή ή μεσαία εξειδίκευση (όπως καθαριστές, 
εργαζόμενοι στον τομέα της συναρμολόγησης και πωλητές) και έχει μειωθεί για πολλές θέσεις 
εργασίας μεσαίου επιπέδου (π.χ. υπάλληλοι και γεωργικοί ή μεταλλικοί εργάτες) ενισχύοντας 
τη λεγόμενη «πόλωση» της αγοράς εργασίας της ΕΕ

Συνολικά, οι τύποι θέσεων εργασίας που προβλέπεται να απολαμβάνουν πιο ισχυρή αύξηση 
της απασχόλησης κατά την επόμενη δεκαετία τείνουν να είναι εκείνοι με χαμηλότερο κίνδυνο 
αυτοματοποίησης. Ως εκ τούτου, ο βαθμός στον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις θα συνεχίσουν 
να αντικαθιστούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένων τις white-collar 
θέσεις εργασίας) ή να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες στο μέλλον θα εξαρτηθεί από τη φύση 
των καθηκόντων που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. Οι εργασίες που μπορούν εύκολα 
να αυτοματοποιηθούν ή να αναδημιουργηθούν μέσω κώδικα είναι πιο ευάλωτες στο να 
καταστραφούν από την τεχνολογία. Αντίθετα, τα καθήκοντα που περιλαμβάνουν κυρίως 
διαδραστικές ή κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και η επίλυση προβλημάτων και η καινοτόμος 
σκέψη, είναι λιγότερο ευάλωτα.

Οι τύποι θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν περισσότερο από τον αυτοματισμό είναι εκείνοι 
που βασίζονται σε φυσικές ή χειρωνακτικές  δεξιότητες, αριθμητικές δεξιότητες ή δεξιότητες 
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εξυπηρέτησης πελατών. Αντίθετα, οι τύποι θέσεων εργασίας που αναμένεται να επιτύχουν 
έντονη αύξηση της απασχόλησης είναι εκείνοι που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 
γνωστικών δεξιοτήτων, (προηγμένες) ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας και 
δεξιότητες προγραμματισμού.

ίσως η πιο χρήσιμη πρόβλεψη είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να αναρωτιόμαστε ποιες 
είναι οι δεξιότητες του μέλλοντος και να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε «ποιες δεξιότητες 
πρέπει να αποκτήσουμε ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να γίνει ένα ρομπότ το αφεντικό 
μας;».

Μόνο μια προσέγγιση πολλαπλών φορέων, υποστηριζόμενη από συλλογική ευθύνη, μπορεί 
να ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτές τις αλλαγές, βοηθώντας να μετατραπούν οι προκλήσεις 
σε ευκαιρίες. Τα άτομα και οι οικογένειές τους θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία 
αυτή καθώς λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη δική τους εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να προσαρμόσουν την ατζέντα τους και να αναπτύξουν 
πιο ευέλικτα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και πολιτικές απασχόλησης. 
Ομοίως, πρέπει να γίνουν επενδύσεις οι οποίες να είναι πιο σχετικές με τις νέες αναδυόμενες 
πραγματικότητες. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να διαμορφώνουν τον τύπο και το 
περιεχόμενο των μαθημάτων κατάρτισης που προσφέρονται προκειμένου να αναπτύσσονται 
συνεχώς οι δεξιότητες των μαθητών από την άποψη της δια βίου μάθησης. Οι εργοδότες, 
από την πλευρά τους, θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
θα βοηθήσουν το σημερινό εργατικό δυναμικό να προσαρμόσει την επαγγελματική του 
πείρα, είτε μέσω της επανακατάρτισης, είτε μέσω της εξειδίκευσης είτε μέσω της βελτίωσης 
της ικανότητάς του, καθώς αυτό θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν στην ταχέως 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και στις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της. 
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ΚΕΦάΛΑΙΟ �. 
Βέλτιστες Πρακτικές, Εργαλεία και 
Χρήσιμοι Πόροι για την Προετοιμασία 
των Νέων για τις Θέσεις Εργασίας του 
Μέλλοντος
Συγγραφέας: Aspire-igen.

ΠΕρΙΕχόΜΕΝΟ: παράθεση υπαρχόντων εμπνευσμένων 
παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών.  αξιόπιστοι εθνικοί, 
ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι  διαδικτυακοί πόροι για τη συλλογή 
δεξιοτήτων και τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας • πλατφόρμες με 
ηλεκτρονικά εργαλεία και παραδείγματα καινοτόμων εργαλείων 
και μεθοδολογιών (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, του 
gamification, της τεχνολογίας) για τον προσανατολισμό και τον 
προγραμματισμό της σταδιοδρομίας.

Προκειμένου να κατανοηθούν περαιτέρω οι τρέχουσες τάσεις και οι εξελίξεις που εντοπίστηκαν 
στο πλαίσιο της καθοδήγησης για τους νέους, η κοινοπραξία του έργου έχει επισημάνει 
ορισμένες βέλτιστες πρακτικές από όλη την Ευρώπη μέσω της έρευνας και των συνεντεύξεων 
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που πραγματοποιήθηκαν για την εκπόνηση αυτής της μελέτης. Αυτές οι πρακτικές καλύπτουν 
μια σειρά προσεγγίσεων και μεθοδολογιών, καθώς καταδεικνύουν τους διάφορους τρόπους με 
τους οποίους τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν στους επαγγελματίες σταδιοδρομίας να βρουν 
καινούργιους και καινοτόμους τρόπους συνεργασίας με τους νέους για τους μελλοντικούς 
τους στόχους σταδιοδρομίας και τις φιλοδοξίες τους. Στο παρόν κεφάλαιο συζητούνται 
συνολικά 11 βέλτιστες πρακτικές, από 9 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη (συν 
ένα ευρωπαϊκό εργαλείο). Κάθε πρακτική επιλέχθηκε χάρη στα δικά της μοναδικά στοιχεία 
καινοτομίας και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα των ευρύτερων τάσεων που εντοπίζονται 
στις δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη

Το μέσο μέσω του οποίου οι πρακτικές ασχολούνται με τους χρήστες ποικίλλει - από τις 
παραδοσιακές διαδικτυακές πύλες έως τις εικονικές προσομοιώσεις και τα online παιχνίδια. Αυτό 
αποδεικνύει το ευρύ φάσμα διαφορετικών δυνατοτήτων που ανοίγει η ψηφιακή τεχνολογία 
στο πλαίσιο της καθοδήγησης σταδιοδρομίας. Ωστόσο, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις 
τους, εντοπίζονται ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές αυτές χρησιμοποιούν 
την ψηφιακή τεχνολογία για να προσθέσουν αξία στη δέσμευσή τους στους νέους. Αυτό 
περιλαμβάνει:

Χρησιμοποιούνται διαδραστικά στοιχεία για τη μεγιστοποίηση της δέσμευσης με τους 
πόρους
Εστίαση στους χρήστες που εκτιμούν και αξιολογούν τις πληροφορίες ανεξάρτητα
Η οπτική παρουσίαση είναι σημαντική, με γραφικά που συμβάλλουν στην επίδραση όλων 
των άλλων στοιχείων
Οι εργασίες είναι σύντομες αλλά συχνές για την εξισορρόπηση της ανταλλαγής γνώσεων με 
την προσοχή που δίνουν οι νέοι 
Τα εργαλεία δοκιμής και αυτοαξιολόγησης προσφέρουν ένα χρήσιμο μέσο για την 
ενθάρρυνση της αντανάκλασης και της ανάδρασης. Αυτό μπορεί να είναι είτε μέσω ρητών 
πόρων είτε να είναι ενσωματωμένο στα εργαλεία ως ένα πιο «κρυφό» χαρακτηριστικό (π.χ. 
κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού)
Ο συνδυασμός μέσων μέσα σε έναν πόρο βελτιώνει την εμπλοκή (π.χ. συνδυάζοντας γραπτό 
κείμενο με βίντεο και παιχνίδια)
Τα ψηφιακά εργαλεία δεν πρέπει να αντικαθιστούν την παραδοσιακή καθοδήγηση. Ένας 
συνδυασμός ανεξάρτητης εξερεύνησης ψηφιακών πόρων με προσωπική καθοδήγηση και 
ανατροφοδότηση με τους επαγγελματίες έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο
Συνδυάζοντας «σκληρά» καθήκοντα (όπως το γράψιμο βιογραφικού σημειώματος) με 
πιο μαλακά (όπως είναι οι αξιολογήσεις δεξιοτήτων), η αξία και των δύο καθηκόντων  
επισημαίνεται στους  χρήστες, καθώς οι ομοιότητες καθίστανται πιο προφανείς.

Τα περισσότερα από τα εργαλεία χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πτυχές ως σημείο εισόδου 
στην ευρύτερη διαδικασία καθοδήγησης, καθώς βοηθούν τους χρήστες να βελτιώσουν τα 
κριτήρια αναζήτησης, γεγονός που καθιστά πιο πιθανή την εύρεση χρήσιμων πληροφοριών. 
Παρομοίως, όλες οι βέλτιστες πρακτικές υιοθετούν μια αρκετά γενική προσέγγιση στο 
περιεχόμενο που παρέχουν και οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν και να ερμηνεύσουν 
τις πληροφορίες για τις δικές τους μοναδικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται 
ότι τα εργαλεία προσεγγίζουν ένα ευρύ κοινό, με υψηλά επίπεδα εμπλοκής που είναι 
απαραίτητα για την αντιστάθμιση του χρόνου και του οικονομικού κόστους που συνδέεται 
με την οικοδόμηση και τη διατήρηση τέτοιων πόρων. Όπου είναι δυνατόν, αυτές οι γενικές 
πληροφορίες συμπληρώνονται με πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες πληροφορίες για την 
αγορά εργασίας και τις δεξιότητες (συχνά από εξωτερικές πηγές), οι οποίες παρέχουν το 
πλαίσιο της αγοράς εργασίας σε πραγματικό χρόνο εντός του οποίου λαμβάνονται αποφάσεις 
για τη σταδιοδρομία.

•

•
•

•

•

•

•

•
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ΑΤΛΑΝΤΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ρωσία)

http://atlas100.ru/en/

Αυτή η πλατφόρμα δείχνει πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις και άλλες αλλαγές θα επηρεάσουν 
τις θέσεις εργασίας σε 34 βιομηχανίες. Ο κατάλογος περιέχει πληροφορίες για 169 νέες 
θέσεις εργασίας που αναμένεται να προκύψουν μέχρι το 2030, τις τάσεις που παραμένουν 
πίσω και τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν. Ο ιστότοπος περιγράφει επίσης 57 επαγγέλματα 
που αναμένεται να ξεπεραστούν την επόμενη δεκαετία. Τα ενημερωτικά καρτούν  βοηθούν 
τους χρήστες να διερευνήσουν μελλοντικές θέσεις εργασίας και να λάβουν αποφάσεις 
σχετικά με την καριέρα τους.

ΕΡΓΟ VELOCITY 

http://velocity-project.eu/

 

Το Velocity είναι ένα έργο Erasmus+. Το Εικονικό Περιβάλλον Εκμάθησης, που αναπτύχθηκε 
από το πρόγραμμα, περιέχει 7 σενάρια συνεντεύξεων εργασίας. Διαρκούν περίπου 20-
30 λεπτά το καθένα και βοηθούν τους μαθητές να εξοικειωθούν με διάφορους τύπους 
συνεντεύξεων. Αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία για τη συνέντευξη, τις συνήθεις 
ερωτήσεις σε προσωπικές συνεντεύξεις, την κατανόηση συνεντεύξεων με βάση τις ικανότητες 
τις ομαδικές συνεντεύξεις και τον τρόπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Παρουσιάζοντας αυτές τις πληροφορίες μέσω προσομοίωσης εικονικής πραγματικότητας, 
οι χρήστες μπορούν να εξασκηθούν και να μάθουν για τεχνικές συνέντευξης μέσα σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον, υποστηριζόμενοι από σύμβουλο / εκπαιδευτή καριέρας. 
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ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑΣ (Βουλγαρία)

http://Orientirane.mon.bg

 

Η Εθνική Πύλη Προσανατολισμού Καριέρας είναι μια ολοκληρωμένη πηγή πληροφοριών 
για την καθοδήγηση σταδιοδρομίας στο σχολικό σύστημα, καθώς και μια ανοικτή πηγή 
εργαλείων ανάπτυξης σταδιοδρομίας για τους μαθητές. Περιλαμβάνει πρόγραμμα 
σπουδών για την εκπαίδευση σταδιοδρομίας, το οποίο ενσωματώνει online υλικό, βίντεο, 
online εργαλεία αυτοαξιολόγησης, 80 διαδραστικές ασκήσεις και ένα μεγάλο αριθμό offline 
εργαλείων καριέρας προσαρμοσμένα στην ηλικία και τις ανάγκες κάθε ομάδας. Ο στόχος 
είναι να βοηθηθούν οι νέοι στο να βελτιώσουν την αυτογνωσία τους και στο να αποκτήσουν 
πληροφορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία τους με πιο ενεργό τρόπο.

ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (Ελλάδα)

http://www.eoppep.gr/teens/

 

Αυτή η διαδραστική πύλη καθοδήγησης συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα 
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απαιτούμενα προσόντα και τις πιθανές μορφές απασχόλησης. Η πύλη επιτρέπει στους 
χρήστες να ανακαλύψουν περισσότερα σχετικά με την προσωπικότητα, τις αξίες και τα 
ενδιαφέροντά τους μέσω ψηφιακών τεστ προσανατολισμού. Στους χρήστες παρέχεται 
υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου καταλόγου δεξιοτήτων μέσω ενός 
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και δίνεται η ευκαιρία να οργανωθεί μια συνάντηση με έναν 
σύμβουλο καθοδήγησης. Οι χρήστες έχουν επίσης πρόσβαση στο Real Game, το οποίο 
τους βοηθά να σχεδιάσουν το μέλλον τους και να δημιουργήσουν δεξιότητες διαχείρισης 
σταδιοδρομίας.

KIDS WORK! (EUA)

https://www.knowitall.org/series/kids-work

 

Το Kids Work!  Είναι μια εικονική κοινότητα χώρων εργασίας που έχει σχεδιαστεί για να 
δώσει στους μαθητές μια διαδραστική εμπειρία αναζήτησης εργασίας που συνδέει τη 
σχολική εργασία με την πραγματική δουλειά.

HANDWERK.DE (Γερμανία)

https://handwerk.de/
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Το Handwerk.de είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαχειρίζεται η Γερμανική Ένωση 
Εμπορικών Συντεχνιών, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους νέους να διερευνήσουν τις 
διαφορετικές επιλογές κατάρτισης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας που διατίθενται 
σε όλες τις επαγγελματικές συναλλαγές. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να είναι 
διαδραστική και ελκυστική για τους νέους. Συνδυάζει διαγνωστικά εργαλεία με πρακτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα επαγγέλματα και τις επιλογές σπουδών. Ως εκ τούτου, οι νέοι 
είναι σε θέση να μάθουν ποια επαγγέλματα ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα τους, πριν 
βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές πτυχές που εμπλέκονται στην 
επιλογή να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή κατάρτισης. Για να βοηθήσουν την έμπνευση, 
χρησιμοποιούνται περιπτωσιολογικές μελέτες, ενώ οι νέοι μπορούν επίσης να βρουν 
τοπικές επαφές για περισσότερες πληροφορίες. Ο δικτυακός τόπος αποτελεί μέρος μιας 
ευρύτερης εκστρατείας για την προβολή των εμπορικών επαγγελμάτων μεταξύ των νέων 
της Γερμανίας και παρέχει έναν ψηφιακό χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τους 
νέους ανεξάρτητα είτε ως μέρος συνεδριών καθοδήγησης.      

KLISCHEE FREI (Γερμανία)     

https://www.klischee-frei.de/de/index.php

 

Η πρωτοβουλία στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά και εφήβους να κάνουν 
επιλογές σχετικά με τη μελλοντική σταδιοδρομία τους, βρίσκοντας ένα επάγγελμα που 
ταιριάζει με τα ατομικά τους πλεονεκτήματα και ενδιαφέροντα. Επιδιώκει να δείξει ότι όλα 
τα επαγγέλματα είναι ανοιχτά για αγόρια και κορίτσια, εστιάζοντας στην εξάλειψη των 
στερεοτύπων φύλου κατά την επιλογή του μελλοντικού επαγγέλματος. Ο δικτυακός τόπος 
της πρωτοβουλίας βοηθά τους νέους να αποφασίσουν για τις επιλογές σταδιοδρομίας τους, 
παρέχοντάς τους τεχνικές πληροφορίες, τρέχουσες πληροφορίες και γεγονότα για την αγορά 
εργασίας, παραδείγματα ορθών πρακτικών και άλλα χρήσιμα υλικά. Η πρωτοβουλία ανοίγει 
διαφορετικές διαδρομές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, προωθώντας επαγγελματικές 
και εκπαιδευτικές επιλογές που είναι απαλλαγμένες από στερεότυπα φύλου. Με αυτόν τον 
τρόπο, παρέχεται στους χρήστες μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και, τελικά, 
πιο ικανοποιητική επαγγελματική ζωή.
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PROJECT ABK FOR UMED (Πολωνία)

http://abk.umed.pl/category/abk-for-umed/

 

Αυτό το μάθημα ανάπτυξης της σταδιοδρομίας διευθύνεται από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο 
του Lodz. Συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου και προσφέρει στους συμμετέχοντες εκτεταμένη κατάρτιση σχετικά με την είσοδο 
στην αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν μια σειρά ηλεκτρονικών δοκιμών 
που μετράνε επαγγελματικές και επιχειρηματικές ικανότητες και εντοπίζουν προσωπικά 
πλεονεκτήματα και τομείς ανάπτυξης. Οι χρήστες της ψηφιακής υπηρεσίας λαμβάνουν στη 
συνέχεια μια αναφορά, τα αποτελέσματα της οποίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την προετοιμασία τους ως προς την αναζήτηση εργασίας τους, για να κατευθυνθούν προς 
τους πιθανούς εργοδότες τους και για να δεχτούν συμβουλές σχετικά με τη δυνατότητα να 
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν επίσης συνεντεύξεις 
με επαγγελματίες προσανατολισμού σταδιοδρομίας και επαγγελματίες και συμμετέχουν 
σε 40 ώρα εργαστήρια κατάρτισης: περιλαμβάνουν συνεδρίες για την επιτυχή αναζήτηση 
εργασίας, την ανάπτυξη των απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων και την πρόσβαση στο 
επιχειρηματικό δυναμικό τους. Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν τη διαδικασία είναι 
καλά προετοιμασμένοι για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να αναγνωρίσουν τις 
πτυχές που πρέπει να αναπτύξουν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι σταδιοδρομίας 
τους.
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Vi@s (Πορτογαλία)

https://www.iefp.pt/

Το Vi@s είναι μια πύλη που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για ευκαιρίες απασχόλησης 
και κατάρτισης. Υποστηρίζει την αυτοδιαχείριση των σταδιοδρομιών καθώς και τις 
δραστηριότητες εκείνων που εργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 
της απασχόλησης. Με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν 
να ακολουθήσουν τέσσερις διαφορετικές οδούς: Ικανότητες εργασίας, που επιτρέπουν την 
αυτοδιάγνωση ή / και την ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, Vi@ επιχειρηματικότητα 
για την διερεύνηση των ικανοτήτων και των επιλογών για αυτή τη μορφή ή την απασχόληση 
και, τέλος, Vi@ επαγγελματικό δίκτυο που βοηθά τους χρήστες να προετοιμαστούν για την 
αναζήτηση εργασίας με βιογραφικό σημείωμα, και τεχνική συνέντευξης κλπ.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ  (Ηνωμένο Βασίλειο)

https://www.careerswales.com/en/tools-and-resources/games-and-activities/job-
interview-game/
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Το παιχνίδι Συνέντευξη για Δουλειά έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να 
προετοιμαστούν για μια συνέντευξη χρησιμοποιώντας ένα online παιχνίδι ρόλων. Οι 
χρήστες επιλέγουν έναν χαρακτήρα και ολοκληρώνουν διαδραστικές δραστηριότητες 
βήμα προς βήμα, εφαρμόζοντας το πώς να προετοιμαστούν για μια συνέντευξη. Υπάρχει 
ένας συνδυασμός παιχνιδιών και εργασιών για να ολοκληρωθεί, και προσφέρονται καθ όλη 
τη διάρκεια  συμβουλές και ανατροφοδότηση. Επίσης, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους 
ευανάγνωστους καταλόγους προετοιμασίας συνεντεύξεων για την ενίσχυση του στόχου 
του εργαλείου. Αυτό το παιχνίδι βοηθά τους χρήστες να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες 
που απαιτούνται για την επιτυχία της συνέντευξης και, τελικά, την ενίσχυση των συνολικών 
προοπτικών της σταδιοδρομίας τους.

WATCHADO (Αυστρία)

https://www.whatchado.com/en/

Η δικτυακή πύλη συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας whatchado.net είναι ένας 
οδηγός προσανατολισμού για αυτούς που δεν 
έχουν αποφασίσει τι να κάνουν με τη δουλειά 
τους. Η πλατφόρμα παρουσιάζει περισσότερα 
από 1.600 βίντεο με προσωπικές ιστορίες 
ατόμων από περισσότερες από 60 χώρες 
σε όλο τον κόσμο. Οι ιστορίες παρέχουν 
πληροφορίες για την επαγγελματική ζωή 
των επαγγελματιών που έχουν ήδη εισέλθει στον εταιρικό κόσμο και έτσι υποστηρίζουν 
εκείνους που έχουν ακόμα αυτό το βήμα μπροστά τους. Περιγράφουν μια μέρα από τη ζωή 
ανθρώπων από διάφορα επαγγέλματα - από λογιστή μέχρι πρόεδρο. Ένας επεξεργασμένος 
αλγόριθμος αντιστοίχισης θέσεων εργασίας συμβάλλει στην επισήμανση νέων προοπτικών 
για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να σπουδάζουν και για αυτούς που αναζητούν 
απασχόληση.

GET A LIFE (Φιλανδία)

http://getalife.fi/game/getalife?lang=en-US

 

Το Get a Life είναι ένα εργαλείο προσομοίωσης σταδιοδρομίας για φοιτητές πανεπιστημίων, 
το οποίο προωθεί τη μελλοντική σκέψη, την προαγωγικότητα και τον προγραμματισμό της 
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σταδιοδρομίας προκειμένου να προβλέψει τις μελλοντικές κατευθύνσεις της επαγγελματικής 
ζωής και της κοινωνίας. Επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν και να φανταστούν τις 
μελλοντικές τους σταδιοδρομίες και τα  εκπαιδευτικά τους μονοπάτια κατά τα επόμενα 20 
χρόνια.  

MBO STAD  (Ολλανδία)  

https://www.mbostad.nl/

 

Η υπηρεσία ξεκίνησε από το ολλανδικό συμβούλιο επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό το 
εικονικό εργαλείο εισάγει τους νέους σε επαγγελματικά προφίλ, ευκαιρίες κατάρτισης 
και πληροφορίες για την αγορά εργασίας. Οι χρήστες διερευνούν μια διαδραστική πόλη 
όπου μπορούν να εισέλθουν σε μια σειρά από χώρους εργασίας, προκειμένου να μάθουν 
για τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν σε διαφορετικές βιομηχανίες. Οι χαρακτήρες που 
εμφανίζονται στην οθόνη είναι μεικτών φύλων, συμβάλλοντας στην κατάρρευση των 
στερεοτύπων των παραδοσιακών ανδρικών  και γυναικείων ρόλων εργασίας. Επιπλέον, 
τα γραφικά που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν στους χρήστες να ακολουθούν εύκολα 
συνδέσμους σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ποικιλία των μαθημάτων VET 
που προσφέρονται.

L’AVENIR S’IMAGINE / “The future can be imagined!” (Γαλλία)

http://eduscol.education.fr/cid108845/-l-avenir-s-imagine-un-concours-en-ligne-et-
un-jeu-serieux-sur-l-orientation.html

Το παιχνίδι αυτό έχει σχεδιαστεί για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το φάσμα των διαθέσιμων ευκαιριών 
απασχόλησης. Παρουσιάζει μια ισότιμη κοινωνία 
στην οποία αμφισβητούνται οι αναπαραστάσεις 
και τα στερεότυπα των φύλων που σχετίζονται με 
την απασχόληση. Απαιτείται από τους χρήστες να 
χρησιμοποιούν παιχνίδια ρόλων για να υποδυθούν τη 
δουλεία που θα κάνουν στο μέλλον και με δική τους 
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πρωτοβουλία να διερευνήσουν πληροφορίες σχετικές με τις διάφορες μορφές απασχόλησης. 
Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να δημιουργήσουν ένα blog, 
ένα  βίντεο ή μια παρουσίαση στα οποία  να περιγράφουν ένα εμπόριο σε 20 χρόνια από 
τώρα ως μέρος του διαγωνισμού. Οι συμμετοχές τους αξιολογούνται  στη συνέχεια από 
κριτική επιτροπή και μπορούν να κερδίσουν βραβεία. Οι χρήστες μπορούν να διερευνήσουν 
διαφορετικές επιλογές κατάρτισης και τρόπους πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Το 
παιχνίδι έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο, και διανύει  την 
δέκατη τέταρτη έκδοση του.

EPALE

https://ec.europa.eu/epale/en

 

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο EPALE επιδιώκει να συνδέσει εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και 
ερευνητές που εργάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, προκειμένου να τους βοηθήσει να 
μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές, τις τελευταίες εξελίξεις και τις ιδέες. Χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εθνικά κέντρα που επιβλέπουν τις συνεισφορές κάθε 
κράτους μέλους. Το EPALE βασίζεται στη δημιουργία μιας ενεργού και αφοσιωμένης 
κοινότητας εκπαιδευτικών σε όλη την Ευρώπη. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί διαφορετικά 
διαδραστικά μέσα, όπως άρθρα ειδήσεων, φόρουμ blogs και εκδηλώσεις. Μόλις 
εγγραφούν στο site, οι χρήστες μπορούν να σχολιάζουν τα blogs, να συνεισφέρουν στα 
φόρουμ και να έχουν πρόσβαση / μοιράζονται πόρους. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα 
των πληροφοριών που μοιράζονται στο EPALE, ο ιστότοπος διαθέτει ισχυρή συντακτική 
πολιτική, η οποία εποπτεύεται από τα εθνικά κέντρα. Ο ιστότοπος λειτουργεί ως πηγή 
συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης από διάφορες 
περιοχές. Τους βοηθά να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, ενεργεί ως πηγή έμπνευσης και 
διευκολύνει τη διάδοση ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. κάτι που στηρίζει 
τελικά την ανάπτυξη ποιοτικών εκπαιδευτικών διατάξεων.  
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ 2050

https://jobsimulatorgame.com/

Το παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας φέρνει τον παίκτη στο μέλλον. Είναι το έτος 2050, 
και τα ρομπότ έχουν αντικαταστήσει όλες τις ανθρώπινες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, τα 
μηχανήματα έδωσαν στους ανθρώπους κάποια διασκέδαση: μια προσομοίωση για το τι 
έχει να κάνει με μια δουλειά. Το παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας (VR) επιτρέπει στους 
παίκτες να βιώσουν το πώς ήταν να κατέχουν μια θέση εργασίας  με ωράριο 9 έως 5 και να 
ξαναζήσουν τις ημέρες δόξας το να δουλεύουν σε ένα γραφείο. Το παιχνίδι έχει μια κωμική 
κλίση, καθώς τα ρομπότ που έχουν φανταστεί την προσομοίωση συχνά παρερμηνεύουν τις 
πτυχές της εργασιακής για τον άνθρωπο.

BBC CLIMATE CHALLENGE GAME 

http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/

 

 Στο παιχνίδι ο παίκτης είναι πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Εθνών και πρέπει να αντιμετωπίσει 
την αλλαγή του κλίματος και να παραμείνει αρκετά δημοφιλής στους ψηφοφόρους του για να 
παραμείνει στην εξουσία. Οι παίκτες πρέπει να ανταποκρίνονται σε καταστροφικά γεγονότα 
που προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος, καθώς και σε φυσικά και ανθρωπογενή 
γεγονότα. Ταυτόχρονα, αντιλαμβάνονται τα πολιτικά ζητήματα που δημιουργεί αυτό για τις 
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.
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Υπουργείο Εργασίας ΗΠΑ – Online εκπαιδευτικά παιχνίδια (ΗΠΑ)

https://www.bls.gov/k12/games.htm

Το Υπουργείο Εργασίας των Η.Π.Α. έχει αναπτύξει online πηγές πληροφοριών που 
βασίζονται στο παιχνίδι και απευθύνονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, οι οποίες στοχεύουν 
στο να δείξουν στα παιδιά σχολικής ηλικίας διάφορους χρήσιμους πόρους, σημαντικές 
τάσεις στην αγορά εργασίας και διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία 
μέσω σταυρόλεξων, κουίζ, αναγραμματισμών, εντόπισης διαφόρων παιχνιδιών.

MY FUTURE (Αυστραλία)

https://myfuture.edu.au/home
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Το myfuture.edu.au είναι η εθνική online υπηρεσία ενημέρωσης και έρευνας της 
Αυστραλίας. Είναι ένας διαδραστικός ιστότοπος που περιλαμβάνει εργαλεία και 
πληροφορίες σχετικά με την καριέρα και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και του 
προγραμματισμού σταδιοδρομίας. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει τρία τμήματα. Ο Οδηγός 
μου είναι ένα εξατομικευμένο και διαδραστικό εργαλείο αναζήτησης σταδιοδρομιών. 
Το Facts περιλαμβάνει μια σειρά άρθρων, εργασιακά προφίλ, περιγραφές βιομηχανιών, 
προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης και πληροφόρησης για την αγορά εργασίας. Η 
Υποστήριξη άλλων περιλαμβάνει: πληροφορίες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, πόρους 
και δραστηριότητες κατάρτισης, που αποσκοπούν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών, 
των επαγγελματιών σταδιοδρομίας και των γονέων που παρέχουν καθοδήγηση σε 
άλλους.
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ΚΕΦάΛΑΙΟ �. 
Εκμάθηση με Βάση το Παιχνίδι 
και Προσεγγίσεις Σεναρίων στην 
Καθοδήγηση Σταδιοδρομίας
Συγγραφέας: ILI/FAU.

ΠΕρΙΕχόΜΕΝΟ: Μεθοδολογικές καινοτομίες ως οδηγοί 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Εφαρμογή και αντίκτυπος της 
μάθησης με βάση το παιχνίδι, ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης 
καριέρας και δεξιοτήτων για το μέλλον. Σενάρια που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στην online και offline εκπαίδευση 
σταδιοδρομίας. Παραδείγματα από χώρες των εταίρων και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Στοιχεία για το πώς η μάθηση βάσει παιχνιδιών 
μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την 
καριέρα. 
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ΝέΟΙ, ΚΑΘΟΔήΓΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜίΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜέΛΛΟΝ ΤΟΥ 
ΚόΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣίΑΣ
Αυτό το κεφάλαιο δείχνει πώς οι καινοτομίες στη μεθοδολογία μπορούν αποφασιστικά να 
οδηγήσουν και να καθοδηγήσουν την επαγγελματική καθοδήγηση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στη μάθηση με βάση το παιχνίδι και πώς αυτό να είναι επωφελές για την ανάπτυξη και την 
προώθηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων  μάθησης με βάση το παιχνίδι ως προετοιμασία για τον 
μελλοντικό κόσμο της εργασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται βασικές εκτιμήσεις μεθοδολογίας 
και ανάπτυξης σεναρίων προκειμένου να  το κατανοήσουμε καλύτερα.

Η ψηφιοποίηση και η έναρξη της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης αλλάζουν τον τρόπο 
εργασίας μας. Αυτές οι αλλαγές έχουν αντίκτυπο τόσο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι 
άνθρωποι όσο και στις απαιτούμενες ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να προετοιμαστούν οι νέοι όσο το δυνατόν καλύτερα για τις θέσεις εργασίας του 
μέλλοντος και να υποστηριχθούν στην αντιμετώπιση του μελλοντικού κόσμου της εργασίας. 
Δεν αρκεί να δείξουμε στους νέους πώς αλλάζει ο κόσμος. Πρέπει να καταλάβουν γιατί αλλάζει 
και να οραματιστούν με ΤΙ θα μοιάζει. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει 
να εξελιχθούν ώστε να προσφέρουν οδηγίες για το μέλλον. Η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να 
μετατραπεί σε προσφορά ηγεσίας για το μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος του έργου FUTURE TIME 
TRAVELER, το οποίο στοχεύει στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς για τις θέσεις εργασίας 
του μέλλοντος μέσω μιας καινοτόμου και προσέγγισης που βασίζεται σε παιχνιδοκεντρικά 
σενάρια .

Το FUTURE TIME TRAVELER είναι μια πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας που εφαρμόζει 
τη μεθοδολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών για να δημιουργήσει μια προσομοίωση ενός 
μελλοντικού. Εξερευνώντας το μέλλον, οι νέοι μπορούν:

να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο της 
εργασίας
 να γνωρίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις και τα διλήμματα που συνοδεύουν την τεχνολογική 
ανάπτυξη
 να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας και τις απαιτούμενες 
δεξιότητες
να αναπτύξουν προσωπικές γνώσεις σχετικά με διάφορες ευκαιρίες σταδιοδρομίας
 να κατανοήσουν το ρόλο τους στην εκμάθηση του μέλλοντος
να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας

Οι νέοι σήμερα έχουν μεγαλώσει χρησιμοποιώντας τα μέσα 
ενημέρωσης ως μέρος της καθημερινής τους ζωής. Η κοινωνικοποίησή 
τους διαμορφώνεται από την ψηφιακή εποχή και μπορούν να οριστούν 
ως “ψηφιακά αναθρεμμένοι” και φυσικοί ομιλητές της ψηφιακής 
γλώσσας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των βιντεοπαιχνιδιών και 
του Διαδικτύου ως “γενιά του παιχνιδιού”.

Γενικά, δεν είναι εύκολο να χαρτογραφήσουμε την ομάδα-στόχο την Γενιά Z σε ένα σύνολο 
χαρακτηριστικών. Αντίθετα, οι κύριοι κοινοί παρανομαστές είναι ότι είναι ηλικίας μεταξύ 15 
και 20 ετών, έχουν ευχέρεια με τα μέσα και την τεχνολογία και έχουν καλή σχολική εκπαίδευση. 

•

•

•

•
•
•
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Μέχρι τη στιγμή που η Γενιά Z θα εισέλθει στον χώρο εργασίας, οι ψηφιακές τεχνολογίες 
θα αποτελούν βασική πτυχή σχεδόν όλων των σταδιοδρομιών. Οι ψηφιακές δεξιότητες και 
ικανότητες, καθώς και η καινοτόμος και δημιουργική σκέψη θα είναι βασικές απαιτήσεις σε 
όλες σχεδόν τις θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των παρακάτω σεναρίων 
στοχεύει σε μια μάλλον γενική ομάδα στόχου. Ωστόσο, η πρόκληση γίνεται πιο διαχειρίσιμη  
αν οι μαθησιακοί στόχοι ορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

ΔΕξΙόΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝόΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜέΛΛΟΝ
Ο βασικός στόχος της προσέγγισης των παιχνιδοκεντρικών σεναρίων είναι να προετοιμαστεί η 
Γενιά Z για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει τον εφοδιασμό των νέων με 
τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα χρειαστούν στις μελλοντικές εργασίες τους. 
Ωστόσο, με το σημερινό επίπεδο γνώσεων, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν ακριβώς ποιες είναι οι 
απαιτήσεις αυτές. Προκειμένου να αποκτήσετε μια ιδέα των απαιτήσεων που θα αντιμετωπίσουν 
οι νέοι στο μέλλον, είναι λογικό να ξεκινήσετε με τις βασικές δεξιότητες που υπάρχουν ήδη στον 
εργασιακό χώρο. Για να συμμετάσχετε επιτυχώς στην επαγγελματική ζωή, είναι απαραίτητο να 
είστε σε θέση να περιηγηθείτε στον κόσμο της εργασίας, να αλληλεπιδράσετε με άλλους και να 
κάνετε τη εργασία σας. Αυτά τα τρία ανώτατα όρια μπορούν να καθοριστούν στις ακόλουθες 
υπό-περιοχές100:

1. Περιηγηθείτε στον κόσμο της εργασίας: Διαχειριστείτε τη σταδιοδρομία και την 
επαγγελματική ζωή προσδιορίζοντας τις επιλογές εργασίας, αποκτώντας εργασιακή εμπειρία 
και αναπτύσσοντας σχετικές δεξιότητες και γνώσεις. Επιπλέον μάθετε πώς να εργάζεστε με 
ρόλους και ευθύνες, να λειτουργείτε μέσα στα νόμιμα δικαιώματα και να αναγνωρίζετε και 
να ανταποκρίνεστε στους κανονισμούς

2. αλληλεπιδράστε με άλλους: Επικοινωνήστε στον χώρο εργασίας σας απαντώντας 
σε συστήματα, πρακτικές και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει την ομιλία, 
την κατανόηση, την ερμηνεία, τη δράση και τη μετάδοση του μηνύματος. Συνδεθείτε και 
εργαστείτε με άλλους μέσα από την αυτογνωσία, και τη συνεργασία. Αναγνωρίστε, απαντήστε 
και χρησιμοποιήστε διαφορετικές προοπτικές και διαχειριστείτε τις συγκρούσεις

3. κάντε τη δουλειά: Σχεδιάστε, υλοποιήστε και οργανώστε το φόρτο εργασίας, τις 
δεσμεύσεις και τα καθήκοντα. Λάβετε αποφάσεις μέσω καθιερωμένων αποφάσεων, 
αναθεωρήστε τις επιπτώσεις και εφαρμόστε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Προσδιορίστε 
τα προβλήματα, εφαρμόστε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και ελέγξτε τα 
αποτελέσματα. Δημιουργήστε και καινοτομείτε αναγνωρίζοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη, 
επιλογή και εφαρμογή νέων ιδεών. Εργαστείτε σε έναν ψηφιακό κόσμο μέσω της χρήσης 
ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων

Όσον αφορά τις δεξιότητες που αναμένουν οι εργαζόμενοι στο μέλλον, είναι πιθανό να έχουν 
ιδιαίτερη σημασία οι γνωστικές ικανότητες, οι δεξιότητες επεξεργασίας, οι σύνθετες δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων, οι δεξιότητες διαχείρισης πόρων, οι κοινωνικές δεξιότητες και οι  
δεξιότητες συστήματος101 :

1. Γνωστικές ικανότητες όπως η γνωστική ευελιξία και η δημιουργικότητα. Αυτό σημαίνει 
τη δυνατότητα δημιουργίας ή χρήσης διαφορετικών συνόλων κανόνων για τον συνδυασμό ή 
την ομαδοποίηση των πραγμάτων με διαφορετικούς τρόπους και την εμφάνιση ασυνήθιστων 

100 Department of Industry and Innovation, Department of Education, Employment and Workplace Relations of 
the Australian Government 2013
101 World Economic Forum 2016
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ή έξυπνων ιδεών για ένα δεδομένο θέμα ή κατάσταση ή για την ανάπτυξη δημιουργικών 
τρόπων επίλυσης ενός προβλήματος.

2. Δεξιότητες επεξεργασίας όπως η κριτική σκέψη για να χρησιμοποιηθεί η λογική και η 
συλλογιστική για να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων των προβλημάτων.

3. Σύνθετες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων που 
απαιτούνται για την επίλυση νέων προβλημάτων σε περίπλοκα περιβάλλοντα πραγματικού 
κόσμου

4. Δεξιότητες διαχείρισης πόρων, όπως η διοίκηση ανθρώπων για την παρακίνηση την 
ανάπτυξη και την κατεύθυνση, των ανθρώπων στο χώρο εργασίας και τον εντοπισμό των 
κατάλληλων ανθρώπων για τη δουλειά.

5. Κοινωνικές δεξιότητες  που περιλαμβάνουν τον συντονισμό με άλλους, τη 
συναισθηματική νοημοσύνη, τη διαπραγμάτευση και τον προσανατολισμό των υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα προσαρμόζοντας τις ενέργειες σε σχέση με τις δράσεις των άλλων, έχοντας 
επίγνωση των αντιδράσεων των άλλων και κατανοώντας γιατί αντιδρούν όπως αντιδρούν. 
Αλλά και η συμφιλίωση και ο συμβιβασμό των διαφορών και η αναζήτηση ενεργών τρόπων  
να βοηθηθούν οι άνθρωποι.

6. Δεξιότητες συστήματος όπως η κρίση και η λήψη αποφάσεων, δηλαδή η συνεκτίμηση 
του σχετικού κόστους και των οφελών των δυνητικών ενεργειών για την επιλογή του 
καταλληλότερου.

Όσον αφορά αυτές τις δεξιότητες, είναι σαφές ότι αυτή η προσέγγιση δεν αφορά την 
προετοιμασία της Γενιάς Z για συγκεκριμένα επαγγέλματα ή για συγκεκριμένη εκπαίδευση. 
Θα πρέπει μάλλον να αποκτήσουν μια γενική γνώση των ικανοτήτων που πιθανότατα θα 
χρειαστούν στο μέλλον. Σε γενικές γραμμές, οι νέοι δεν πρέπει να κατακλυστούν από το μέλλον, 
αλλά να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του. Επομένως, οι 
στόχοι για την προσέγγιση του παιχνιδοκεντρικού σεναρίου επηρεάζονται από τις δεξιότητες 
που αναμένεται να είναι πιο απαιτητικές. Ο κύριος στόχος εδώ είναι η παροχή στους νέους 
των κατάλληλων δεξιοτήτων για την πλοήγηση τους στον κόσμο της εργασίας στο μέλλον:



POliCY ROaDmaP REPORT��

Για να 
Περιηγηθούν 
στον κόσμο της 
εργασίας  οι νέοι 
πρέπει να  ...

… Να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους.
… να αποκτήσουν γνώση και να κατανοήσουν τις εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας
… να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με νέες θέσεις εργασίας και 

επαγγελματικές σταδιοδρομίες
… να λάβουν πληροφορίες για τις δεξιότητες που απαιτούνται στο 

μέλλον
… να γνωρίζουν τις τάσεις της αγοράς εργασίας

… . Να εντοπίζουν αξιόπιστες πηγές πληροφοριών για νέες θέσεις 
εργασίας

… Να υποστηρίζονται κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
καριέρα τους.

… Να υποστηρίζονται για να αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι 
στο μέλλον.

… να  αναγνωρίζουν την ευθύνη, τις ευκαιρίες και τον ενεργό ρόλο 
που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της δικής τους ζωής

Για να 
Αλληλεπιδράσουν 
με άλλους οι νέοι 
πρέπει να ...

…
Να αναγνωρίζουν την ανάγκη συνεργασίας.

…
να μπορούν να πάρουν διαφορετικές προοπτικές

… να μπορούν να παρουσιάσουν τις επιλογές σταδιοδρομίας τους σε 
άλλους

Για να Κάνουν τη 
δουλειά οι νέοι 
πρέπει να ...

… να ενισχύσουν τις κρίσιμες δεξιότητές τους στην αξιολόγηση των 
επαγγελματικών αποφάσεων

… να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες σε σχέση με τη χρήση 
των πληροφοριών.

… να γνωρίζουν τις προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιοποίηση στην 
κοινωνία.

… να υποστηρίζονται για την δημιουργικότητα, την καινοτομία και το 
επιχειρηματικό τους πνεύμα..

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται παρέχοντας επαρκές μαθησιακό περιεχόμενο στο εκπαιδευτικό 
παιχνίδι και στο σχεδιασμό των σεναρίων. Οι νέοι θα πρέπει να τις αναπτύξουν παίζοντας και 
ολοκληρώνοντας το παιχνίδι. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚό ΠΛΑίΣΙΟ
Πώς μπορούν σήμερα οι νέοι να επεκτείνουν επαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα 
είναι σχετικές στο εγγύς μέλλον; Προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες των νέων και να 
ακουστούν στην “μητρική γλώσσα” της “γενιάς του παιχνιδιού”102, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 
αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, διευκολύνοντας 
τη σε βάθος και βιώσιμη μάθηση103. Μέσω της ανάπτυξης παιχνιδιών υπολογιστών, είναι 
δυνατό να αλλάξουμε τον κόσμο λύνοντας πραγματικά προβλήματα104. Το να παίζονται 

102 Prensky 2001
103 Gee 2005
104 McConigal 2011
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παιχνίδια με τον  υπολογιστή επιτρέπει στους νέους να αυξήσουν την αυτενέργεια τους και να 
ενισχύσουν τη δημιουργικότητα, το ενδιαφέρον και τη εμπλοκή τους. Δημιουργούν αισθήματα 
ικανοποίησης, ενθαρρύνοντας την παραγωγικότητα και εστιάζοντας σε επιτεύξιμους στόχους, 
κάτι που βελτιώνει τις προοπτικές επιτυχίας των νέων. Ο συνδυασμός της μηχανικής των 
παιχνιδιών και των μαθησιακών πτυχών έχει τη δυνατότητα να παράγει κίνητρα, ενθουσιώδεις, 
επικεντρωμένους και ενδιαφερόμενους μαθητές που ασκούν έντονα το αντίστοιχο μαθησιακό 
περιεχόμενο105. Βυθισμένοι στη εικονική πραγματικότητα, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να 
εξερευνήσουν άμεσα τον κόσμο του μέλλοντος. 

Η απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων παίζει ένα μοναδικό ρόλο στην προετοιμασία 
της Γενιάς Z για τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας. Είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι 
νέοι να περιηγηθούν στον κόσμο της εργασίας. Ωστόσο, το θέμα είναι πώς να προωθήσουμε τις 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μαζί με την κριτική σκέψη, τις γνωστικές δεξιότητες και την 
κρίση και λήψη αποφάσεων; Έχει νόημα να υπάρχει προετοιμασμένο περιεχόμενο (εργασίες, 
προκλήσεις, θετική ανάδραση, πληροφορίες κλπ.) που να ενσωματώνονται κατάλληλα στο 
προγραμματισμένο παιχνίδι μάθησης106. Επιπλέον, οι νέοι χρειάζονται επίσης συμπληρωματικές 
πληροφορίες για τον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας τους, όπως πληροφορίες σχετικά 
με τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις νέες θέσεις εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. 
Ωστόσο, προκειμένου να εδραιωθεί τελικά η μάθηση, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν 
συνθήκες στο παιχνίδι που προάγουν τη συστηματική σκέψη του χρήστη και ταυτόχρονα 
να του επιτρέπει να δημιουργήσει τις δικές του εμπειρίες107. Προκειμένου να παραχθεί τόσο 
ένας εκπαιδευόμενος με κίνητρο όσο και τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα μέσω του 
παιχνιδιού, το μαθησιακό περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα θα πρέπει να 
σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επιθυμητών στάσεων, 
κρίσεων και συμπεριφορών στο χρήστη, με ανατροφοδότηση εντός παιχνιδιού.108

Όσον αφορά την προσέγγιση του  παιχνιδοκεντρικού σεναρίου και τους στόχους που έχουν 
ήδη συζητηθεί, η μηχανική παιχνιδιών για το παιχνίδι μπορεί να οριστεί ως:

105 Garris et al. 2002
106 Gee 2005
107 Ibid
108 Garris et al. 2002
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Περιηγηθείτε 
στον κόσμο της 
εργασίας

Αναγνωρίστε ευκαιρίες σταδιοδρομίας.
Αποκτήστε γνώση και κατανόηση των 
εξελίξεων στην αγορά εργασίας.
Λάβετε πληροφορίες σχετικά με νέες 
θέσεις εργασίας και επαγγελματικές 
σταδιοδρομίες.
Λάβετε πληροφορίες σχετικά με 
τις δεξιότητες που απαιτούνται στο 
μέλλον.
Κατανοήστε τις τάσεις της αγοράς 
εργασίας.
Προσδιορίστε αξιόπιστες πηγές 
πληροφοριών για νέες θέσεις εργασίας.
Υποστηριχτείτε  στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας 
με κατάλληλες πληροφορίες.
Υποστηριχτείτε στα να αναπτύξετε  μια 
θετική στάση απέναντι στο μέλλον.
Αναγνωρίστε την ευθύνη, τον 
ενεργό ρόλο και την ευκαιρία να 
διαμορφώσετε τη ζωή σας.

Σχεδιασμός

Μεμονωμένες προσαρμογές

Δυνατότητες διαχείρισης

Προετοιμασμένα 
προβλήματα

Προκλήσεις εντός του 
παιχνιδιού

Θετική ανταπόκριση

Επαναλαμβανόμενες 
εργασίες

Πληροφορίες σε ένα 
κατάλληλο μέρος

Συστηματική σκέψη

Αναπτύξτε τις δικές σας 
εμπειρίες παιχνιδιών

Αλληλεπιδράστε 
με άλλους

Αναγνωρίστε την ανάγκη συνεργασίας.

Πάρτε διαφορετικές προοπτικές.

Συζητήστε τις επιλογές σταδιοδρομίας 
με άλλους.

Διαφορετικές ταυτότητες

Προκλήσεις εντός του 
παιχνιδιού

Θετική ανταπόκριση

Επαναλαμβανόμενες 
εργασίες

Πληροφορίες σε κατάλληλο 
μέρος

Αναπτύξτε τις δικές σας 
εμπειρίες παιχνιδιών

Κάντε τη δουλειά 

Ενίσχυση των κρίσιμων δεξιοτήτων για 
τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας.

Ανάπτυξη των αναλυτικών δεξιοτήτων 
και του πώς χρησιμοποιούνται οι 
πληροφορίες.

Γνωρίστε τις προκλήσεις που 
δημιουργεί η ψηφιοποίηση για την 
κοινωνία.

Υποστηρίξτε τη δημιουργικότητα, 
την καινοτομία και το επιχειρηματικό 
πνεύμα. 

Προετοιμασμένα 
προβλήματα

Προκλήσεις εντός του 
παιχνιδιού

Θετική ανταπόκριση

Επαναλαμβανόμενες 
εργασίες

Πληροφορίες σε κατάλληλο 
μέρος

Συστηματική σκέψη

Αναπτύξτε τις δικές σας 
εμπειρίες παιχνιδιών
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Ωστόσο, παραμένουν δύο ερωτήματα. Πώς μπορούν να υλοποιηθούν επιτυχώς οι 
καθορισμένες ικανότητες, στόχοι και περιεχόμενο μάθησης σύμφωνα με την προσέγγιση 
που βασίζεται στο παιχνίδι και πώς να απεικονιστεί το μέλλον όταν δεν γνωρίζουμε ακόμα 
με τι θα μοιάζει; Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, είναι λογικό να χρησιμοποιείται 
η εκμάθηση σεναρίων.109  Για την ανάπτυξη του παιχνιδιού αυτό σημαίνει την εκπόνηση 
διαφορετικών σεναρίων. Αυτά τα σενάρια προορίζονται να στηρίξουν τους νέους για 
να κατανοήσουν καλύτερα με τι μπορεί να μοιάζει με το μέλλον. Περιγραφές σύνθετων 
δυνητικών σεναρίων που θα μπορούσαν να προκύψουν μπορούν να μειώσουν τις 
αβεβαιότητες γύρω από τις εξελίξεις στο μέλλον. Ο στόχος εδώ δεν είναι να περιγράψουμε 
με ακρίβεια τι θα φανεί το μέλλον, αλλά να προσφέρουμε μια πιθανή εκδοχή του 
μέλλοντος. Αυτή η προσέγγιση είναι καινοτόμος με τον τρόπο που παρουσιάζει στους 
νέους τα σενάρια και τους δίνει την ευκαιρία να βυθιστούν στο μέλλον.

ΣΧΕΔΙΑΣΜόΣ ΣΕΝΑΡίωΝ
Η λογική παιχνιδιού του FUTURE TIME TRAVELER θα βασίζεται σε παιχνίδια περιπέτειας. 
Αυτός ο τύπος παιχνιδιού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ιστορία του παιχνιδιού, 
με την αφήγηση να οδηγείται μέσα από την επίλυση των καθηκόντων και των πάζλ110.  Ο 
παίκτης ελέγχει έναν χαρακτήρα και τον καθοδηγεί μέσα από σύνθετους εικονικούς κόσμους 
και περιβάλλοντα όπου αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων που συνδέονται με την 
εμβληματική, διαδραστική ιστορία111 (π.χ. πάζλ, ανακάλυψη και εξερεύνηση αντικειμένων 
κλπ.). Συνήθως, το περιβάλλον ενός παιχνιδιού περιπέτειας χαρακτηρίζεται από διαφορετικά 
δωμάτια ή χώρους  στα οποία ο παίκτης μπαίνει και διερευνά112. Ουσιαστικά, η ιστορία του 
παιχνιδιού ορίζει την πορεία του παιχνιδιού. Η συνολική ιστορία πρέπει να είναι πρωτότυπη 
για τον παίκτη. Αρχίζει με την παρουσίαση ενός προβλήματος που πρέπει να λυθεί113. Κάθε νέα 
αποστολή αναπτύσσει περαιτέρω την ιστορία, επηρεασμένη από τις ενέργειες του παίκτη. 

109 Fahey & Randall 1998
110 Bates 2004
111 Dickey 2015
112 Ibid
113 Bates 2004
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Οι μεμονωμένες αποστολές οδηγούν σε στρεβλώσεις και ανοικτά αποτελέσματα, κάτι που 
αφυπνίζει την περιέργεια του παίκτη και έτσι ενθαρρύνεται να αντιμετωπίσει τα επόμενα 
τμήματα του παιχνιδιού. Για να γίνει ο εικονικός κόσμος πιο ομοιόμορφος, η εμπειρία του 
παιχνιδιού πιο έντονη και για να αυξήσει τον αντίκτυπό του στη μάθηση, είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθούν  όχι μόνο αξιόπιστα υπό-σενάρια, αλλά και να σκεφτούμε τις συνδέσεις και 
τις μεταβάσεις μεταξύ τους. Έτσι, το παιχνίδι θα αναπτυχθεί με σαφή δομή  ανά επίπεδο.

Σε αυτό το σημείο, η ιστορία για τα παιχνιδοκεντρικά σενάρια του FUTURE μπορεί να 
περιγραφεί ως εξής: Στην αρχή του παιχνιδιού, ο παίκτης θα βρεθεί σε μια περιοχή που 
μοιάζει με πανεπιστημιούπολη το έτος 2020. Θα οδηγηθεί προς μια ειδική έκθεση στην τοπική 
βιβλιοθήκη ( η οποία θα σχετίζεται με τον «μελλοντικό κόσμο της εργασίας στην επιστήμη 
και τη φαντασία»). Εκεί ο παίκτης θα συναντήσει έναν φιλικό βιβλιοθηκάριο ο οποίος θα 
ενημερώσει τον παίκτη για τη μυστηριώδη εμφάνιση ενός (ιπτάμενου) αντικειμένου, το οποίο 
εμφανίστηκε στην εσωτερική αυλή της βιβλιοθήκης. Σε αυτό βρέθηκε ένα μήνυμα προς τον 
παίκτη, το οποίο εξηγεί ότι το αντικείμενο είναι μια μηχανή του χρόνου, που εφευρέθηκε 
από ένα συγκεκριμένο καθηγητή τον καθηγητή  Hoking. Ο παίκτης θα γίνει πρεσβευτής του 
μέλλοντος. Θα ταξιδέψει στο μέλλον (το έτος 2050) και θα πρέπει να ολοκληρώσει πολλές 
αποστολές. Μέσα από τις πληροφορίες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια 
των αποστολών ο παίκτης θα γίνει εμπειρογνώμονας του μέλλοντος, και συγκεκριμένα 
στον μελλοντικό κόσμο της εργασίας. Όταν φτάσει το έτος 2050, ο παίκτης θα βρεθεί στο 
Μελλοντολογικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Εργασίας, όπου εργάζεται ο Καθηγητής Hoking. 
Μέσα από αρκετές αποστολές ο παίκτης θα εξοικειωθεί με το μέλλον, συνοδευόμενος από 
ένα φιλικό ανδροειδές που ονομάζεται H.A.I.R. Μετά την ολοκλήρωση των αποστολών στο 
μέλλον, ο παίκτης θα ταξιδέψει πίσω στο έτος 2020 για να ολοκληρώσει το ταξίδι του με άλλες 
δύο αποστολές. Ο φιλικός βιβλιοθηκάριος παίζει επίσης ρόλο σε αυτές τις αποστολές.

Βασικά, ο παίκτης αναπτύσσει δεξιότητες και γνώσεις καθώς ξετυλίγεται η ιστορία114. Για να 
γίνει πρεσβευτής του μέλλοντος, ο παίκτης αντιμετωπίζει διαφορετικούς στόχους παιχνιδιού (ή 
δεξιότητες που απαιτούνται) σε ένα είδος προφίλ δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 
ο παίκτης θα λάβει ανατροφοδότηση σχετικά με τους στόχους που έχουν ήδη επιτευχθεί 
(ολοκληρώνοντας αποστολές ) και τους στόχους  που είναι ακόμα ελλιπείς. Αυτό θα μπορούσε να 
γίνει, για παράδειγμα, με την απόκτηση διαφορετικών κονκάρδων (badges) για ολοκληρωμένες 
δεξιότητες (οι οποίες συλλέγονται σε ένα χάρτη δεξιοτήτων). Αυτό αντικατοπτρίζει την ιδέα 
της χαρτογράφησης του μέλλοντος. Με τη μάθηση μέσω του παιχνιδιού, ο παίκτης κατέχει 
σταδιακά σημαντικά ανεξάρτητα κομμάτια του χάρτη δεξιοτήτων του για το μέλλον. Ο σκοπός 
είναι η εκκίνηση και η υποστήριξη της ανάπτυξης της αυτογνωσίας του παίκτη. Ο παίκτης 
πρέπει να γνωρίζει τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα να ενημερώνεται για 
τις εξελίξεις αυτές. Ο κύριος στόχος είναι να ενθαρρυνθεί ο παίκτης να σκεφτεί τις ικανότητές 
του και τη δυναμική του σταδιοδρομία ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα για να αντιμετωπίσει 
τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας. Κατά συνέπεια, το παιχνίδι θα σχεδιαστεί έτσι ώστε οι 
αποστολές να μην αλλάζουν δραματικά ως προς το βαθμό δυσκολίας τους. Αντ ‘αυτού, θα είναι 
η ίδια η ανάπτυξη και ο αυτο-προβληματισμός των παικτών που οδηγεί τη μεταφορά γνώσης 
και θα  συμβάλλει στην ανάπτυξη ιδεών και εννοιών. Σταδιακά τα σενάρια θα καλύψουν όλες τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες με αποτέλεσμα ο χάρτης δεξιοτήτων και τα badges να αντιστοιχούν 
στο μεθοδολογικό πλαίσιο ικανοτήτων.

Παράλληλα με την ιστορία που οδηγεί την πλοκή του παιχνιδιού, ορισμένα καθήκοντα θα πρέπει 
να κατακτηθούν. Αυτά τα καθήκοντα ή πάζλ λειτουργούν ως εμπόδιο μεταξύ του παίκτη και του 
στόχου του παιχνιδιού. Οδηγούν το παιχνίδι προς τα εμπρός. για παράδειγμα ξεκλειδώνοντας 
περιοχές του παιχνιδιού που δεν είναι διαθέσιμες αρχικά. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των 

114 Ibid
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καθηκόντων είναι ότι θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τροφοδοτούν ούτε να 
επιβαρύνουν υπερβολικά τον παίκτη.115 116 117   Αυτό θα ενισχυθεί περαιτέρω παρέχοντας στον 
παίκτη τις πληροφορίες που χρειάζονται για την επίλυση των εργασιών στο παιχνίδι. Σε αυτό το 
σημείο, προβλέπεται ένα σημείο εισόδου και επτά / αποστολές για περαιτέρω ανάπτυξη.   

Το σημείο εισόδου του παιχνίδι (ο χώρος υποδοχής) θα επιτρέψει 
στον παίκτη να προσανατολιστεί στο παιχνίδι, ενώ η έναρξη της 
αποστολής 1 και 2 θα βασιστεί στις προηγούμενες γνώσεις του 
παίκτη. 

Θα χρησιμοποιηθούν βασικοί μέθοδοι μάθησης όπως η διαλογή και η οργάνωση πληροφοριών 
σε σχέση με τη χρησιμότητα / αξιοπιστία τους ή απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις (σχετικά με τον 
κόσμο της εργασίας). Οι πρώτες αποστολές θα ενθαρρύνουν μια γενική κατανόηση του υλικού, 
χωρίς να απαιτείται από τον παίκτη να ασχοληθεί με συγκεκριμένα σημεία. Οι αποστολές 3 και 4 
θα χρησιμοποιήσουν μεθόδους έρευνας για την ανάπτυξη των γνώσεων των παικτών σχετικά με 
τις τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Καθώς η μάθηση αυτή σχετικά με 
τις τρέχουσες εξελίξεις (το 2020) θα πραγματοποιηθεί σε ένα εικονικό περιβάλλον που βασίζεται 
στο «μέλλον» (2050), ο παίκτης θα έχει ιδιαίτερη επίγνωση των αλλαγών στην αγορά εργασίας. 
Οι αποστολές 5 και 6 στη συνέχεια θα παγιώσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις, ενθαρρύνοντας 
τους παίκτες να κάνουν την αυτοκριτική τους. Αυτές οι αποστολές θα επικεντρωθούν όλο και 
περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μεταφοράς γνώσης στον παίκτη. Αυτή η 
διαδικασία μάθησης θα ολοκληρωθεί από την αποστολή 7, η οποία θα αναθέσει στον παίκτη 
να εκφράσει τις δικές του ιδέες για τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας, τους προσωπικούς 
επαγγελματικούς στόχους του και τους φόβους και τις επιθυμίες του που αφορούν το μέλλον.

Για να γίνει πιο αποτελεσματική η εμπειρία του παιχνιδιού και να αυξηθεί ο δυνητικός αντίκτυπός 
του στη μάθηση, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δευτερεύοντες χαρακτήρες και μαθησιακοί 
συνεργάτες για τον παίκτη, οι οποίοι θα παρέχουν σημαντικές συμβουλές / εξηγήσεις και θα 

115 Bates 2004
116 Gee 2005
117 Garris et al. 2002
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δίνουν ανατροφοδότηση. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη λειτουργιών που καθοδηγούν τον παίκτη 
μέσω του εικονικού κόσμου. Τα πάζλ και ο διάλογος που αφορούν χαρακτήρες που δεν είναι 
παίκτες (NPC) είναι χαρακτηριστικοί της δράσης των παιχνιδιών περιπέτειας. Ο παίκτης θα έχει 
την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με NPC - όπως ο καθηγητής Hoking, ο βιβλιοθηκάριος ή το 
ανδροειδές H.A.I.R. Αυτά τα NPCs θα καθοδηγήσουν τον παίκτη μέσω του παιχνιδιού και θα του 
δώσουν τις πληροφορίες που χρειάζεται για να ολοκληρώσει τις αποστολές.

Συνοψίζοντας, η μεθοδολογία και η εξέλιξη των σεναρίων βασίζονται στις ακόλουθες σκέψεις: 

aοι συγκεκριμένες αποστολές θα διαμορφώνουν σημαντικές ενότητες παιχνιδιού και 
μάθησης που θα περιλαμβάνουν εισαγωγικές εξηγήσεις (π.χ. με εσωτερικά μηνύματα 
κειμένου), συνοδευτική υποστήριξη (π.χ. από NPC) και τελική ανατροφοδότηση (π.χ. από 
NPC / μαθησιακούς συνεργάτες)

Θα κερδηθούν badges που θα σχετίζονται με το ατομικό προφίλ δεξιοτήτων (χάρτη 
δεξιοτήτων).

Κατά συνέπεια ο παίκτης δεν θα παίξει ποτέ μόνος  και δεν θα μάθει μόνος του. Αντ ‘αυτού, 
αυτό θα επιτευχθεί μαζί με υποστηρικτικές λειτουργίες. Ο παίκτης θα πρέπει να απολαύσει 
το παιχνίδι, να εξερευνήσει τους κόσμους και να ολοκληρώσει τις αποστολές. Δεν πρέπει 
να αισθάνεται ότι ολοκληρώνει  τεστ γνώσεων το ένα μετά το άλλο ή ότι η ιστορία 
βασίζεται απλώς σε μια σειρά δοκιμών. Οι εμπειρίες παιχνιδιών και οι εμπειρίες εκμάθησης 
θα πρέπει να σχεδιάζονται από κοινού, έτσι ώστε να βασίζονται το ένα στο άλλο και να  
αλληλεξαρτώνται. Η εμπειρία του παιχνιδιού θα σχεδιαστεί για να είναι εντυπωσιακή και 
διασκεδαστική. Παράλληλα, η διαδικασία εκμάθησης θα είναι διαφανής, ολοκληρωμένη 
και σαφής.

•

•

•
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ΚΕΦάΛΑΙΟ �. 
Βασικά ευρήματα από την Online 
έρευνα και ανάλυση αναγκών
Συγραφέας: ULO.

ΠΕρΙΕχόΜΕΝΟ: Περίληψη των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής 
έρευνας και βασικά ευρήματα σχετικά με τις ανάγκες των ομάδων-
στόχων (νέοι, επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού 
και εθνικά συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού) για 
την υποστήριξη, την ενημέρωση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
- προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις θέσεις 
εργασίας το μέλλον. Δεξιότητες για μελλοντικές θέσεις εργασίας. 
Αρμοδιότητες, ικανότητες και πολιτική στήριξη για την ανάπτυξη 
ενός καινοτόμου επαγγελματικού προσανατολισμού
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓίΑ έΡΕΥΝΑΣ
Την περίοδο Απριλίου - Οκτωβρίου 2018, οι επτά οργανισμοί που συμμετείχαν στο έργο FUTURE 
διενήργησαν έρευνα μεταξύ των τριών ομάδων-στόχων του έργου - νέοι της γενιάς Z (ηλικίας 
15-20 ετών), επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού, φορείς χάραξης πολιτικής 
καθώς και εμπειρογνώμονες. Η έρευνα στόχευε στον εντοπισμό των αναγκών υποστήριξης, 
ενημέρωσης και περαιτέρω ανάπτυξης - προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις 
μελλοντικές θέσεις εργασίας. τις δεξιότητες για μελλοντικές θέσεις εργασίας και τις ικανότητες, 
και την πολιτική στήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμου επαγγελματικού προσανατολισμού.

Για το σκοπό αυτό έχουν εκπονηθεί τρία ερωτηματολόγια για κάθε συγκεκριμένη ομάδα. 
Η επιλογή του δείγματος διεξήχθη με τη χρήση δειγματοληψίας ευχέρειας (convenience 
method) με αποτέλεσμα χιονοστιβάδας (snowball effect). Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν ως αντιπροσωπευτικά αλλά αποτελούν πολύτιμη απεικόνιση του θέματος της 
αναζήτησης των νέων για τα επαγγέλματα του μέλλοντος και του ρόλου των επαγγελματιών 
ειδικών συμβούλων στη διαδικασία προετοιμασίας των νέων για την επαγγελματική τους ζωή.

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν με δύο τρόπους - ηλεκτρονικά (σε online μορφή) και σε 
έντυπη μορφή (για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων κατά τη διάρκεια των σχολικών 
μαθημάτων). Όλα τα αποτελέσματα κωδικοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν σε στατιστική 
ανάλυση.

Συνολικά, η έρευνα περιελάμβανε 214 ερωτηθέντες από 7 χώρες των εταίρων (Βουλγαρία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο), εκ των οποίων - 159 
νέοι, 39 επαγγελματίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και 16 φορείς χάραξης πολιτικής και 
εμπειρογνώμονες.( Διάγραμμα 1):

Διάγραμμα 1. Μέγεθος δειγματος

1. ΝέΟΙ
Η έρευνα των νέων περιελάμβανε 159 ερωτηθέντες μέχρι την ηλικία των 20. Το 97% ήταν 
ηλικίας 15-20 ετών κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
(82%), παρά τη νεαρή τους ηλικία, έχουν ένα όραμα της επαγγελματικής τους ζωής. Το 39% των 
ερωτηθέντων, κυρίως των τελειόφοιτων, έχει συγκεκριμένα σχέδια. Αυτή είναι μια αισιόδοξη 
οπτική που δείχνει ότι οι νέοι παίρνουν σοβαρά το μέλλον τους και ότι η εκπαιδευτική επιλογή 
στην περίπτωσή τους δεν λαμβάνεται τυχαία.

Διάγραμμα 2: Απαντήσεις στην ερώτηση 
„ Έχετε σχέδια για το που θα θέλατε να εργαστείτε στο μέλλον;”

(82%),
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Ταυτόχρονα, οι νέοι αξιολογούν θετικά την ετοιμότητά τους για το μέλλον (Διάγραμμα 3). 
Συνολικά, το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι ενημερωμένοι για τις δουλειές 
του μέλλοντος και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πρέπει να 
σημειωθεί ότι περίπου το 35% των ερωτηθέντων δεν αξιολογούν θετικά τις γνώσεις τους 
για τις δουλειές του μέλλοντος και το 7% δεν μπορεί να τις προσδιορίσει. Αυτό δείχνει ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για στην αγορά  για έργα όπως το FUTURE TIME TRAVELER. 

Διάγραμμα 3: Απαντήσεις στην ερώτηση „ Σε τι βαθμό είστε ενημερωμένοι για τις 
μελλοντικές θέσεις εργασίας και  για το πώς αλλάζει ο κόσμος της εργασίας;”

Οι νέοι ερωτήθηκαν στην έρευνα για να περιγράψουν παραδείγματα επαγγελμάτων του 
μέλλοντος. Σχετικά σπάνια ήταν σε θέση να εντοπίσουν συγκεκριμένα επαγγέλματα που 
δεν υπάρχουν ακόμα, αλλά μπορούν / θα υπάρξουν στο μέλλον. Μεταξύ των αναδυόμενων 
παραδειγμάτων κυριαρχούν εκείνα που σχετίζονται με τη ρομποτική και την πληροφορική 
- οι νέοι φαίνεται να συμφωνούν ότι αυτές οι τάσεις θα κυριαρχούν στο μέλλον. Τέτοιες 
ιδέες επηρεάζουν τις επιλογές σταδιοδρομίας τους. Πολλές απαντήσεις υπογράμμισαν το 
μελλοντικά αυξημένο ενδιαφέρον για την αγορά εργασίας σε αυτούς τους τομείς. Οι απαντήσεις 
συμπεριλάμβαναν επίσης επαγγέλματα όπως ο βιοτεχνολόγος, κατασκευαστής ανταλλακτικών 
για το ανθρώπινο σώμα, , ελεγκτής κυκλοφορίας των ιπτάμενων οχημάτων στις πόλεις, 
εργαζόμενοι συντήρησης ολογραμμάτων στα φανάρια κυκλοφορίας  κλπ. Είναι ενδιαφέρον 
ότι πολλές απαντήσεις των νέων επικεντρώθηκαν στη φύση της εργασίας και όχι στην ουσία 
της. Οι νέοι άνθρωποι φαντάζονται τα μελλοντικά επαγγέλματα με πολύ πιο ευέλικτη μορφή 
από ό, τι σήμερα - ως απομακρυσμένες θέσεις εργασίας ή με πιο ευέλικτες ώρες εργασίας. 
Υπήρξαν επίσης απαντήσεις που υποδηλώνουν ότι οι νέοι πιστεύουν ότι η εργασία θα απαιτήσει 
λιγότερο χρόνο από ό, τι σήμερα και ότι τα περισσότερα από τα καθήκοντα που παραδοσιακά 
εκτελούνται από τους ανθρώπους θα πραγματοποιούνται από ρομπότ.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4, το 88% των νέων που συμμετέχουν στην έρευνα γνωρίζει 
τη σημασία της πληροφόρησης για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας για την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας τους. 
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Διάγραμμα 4: Απαντήσεις στην ερώτηση 
“Πόσο σημαντικό είναι για εσάς  να γνωρίζετε για αυτά τα θέματα;”

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ενδιαφέρον να απαντηθεί το ερώτημα εάν οι ερωτώμενοι αποκτούν 
επί του παρόντος γνώσεις σχετικά με αυτά τα θέματα - στο σχολείο ή ανεπίσημα (Διάγραμμα 5). 
Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες παραδέχονται ότι δεν αναπτύσσουν επί του παρόντος 
τις γνώσεις τους σχετικά με την αγορά εργασίας του μέλλοντος. Στο πλαίσιο της σημασίας που 
αποδίδεται σε αυτή τη γνώση, αυτό το αποτέλεσμα προσελκύει την προσοχή. 

  Διάγραμμα 5: Απαντήσεις στην ερώτηση „ Μάθατε πρόσφατα για αυτά τα θέματα?” 

αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα (πάνω από το 80%) εκείνων που δεν αποκτούν 
γνώσεις σε αυτόν τον τομέα είναι εκείνοι που δηλώνουν την πίστη στη σπουδαιότητα 
αυτής της γνώσης και το 45%  αυτών που δεν έχουν υψηλή γνώμη για το επίπεδο γνώσης 
τους. Από τη σκοπιά του στόχου του έργου που είναι  να υποστηρίξει τους νέους στη μελλοντική 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, μια ομάδα που δεν αποκτά επί του παρόντος νέες γνώσεις, 
εκτιμά τις γνώσεις της ως χαμηλές, αλλά ταυτόχρονα εκτιμά ότι η αξία της είναι ενδιαφέρουσα. 
Το 19% αυτών των ατόμων εντοπίστηκαν στην έρευνα!

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να προσδιορίσουν πηγές γνώσης στις οποίες θα αναζητούσαν 
γνώση σχετικά με την αγορά εργασίας του μέλλοντος (Διάγραμμα 6). Όπως αναμενόταν, το 
Internet είναι η κοινή πηγή γνώσης για σχεδόν τα 3/4 των ερωτηθέντων. Έχοντας κατά νου 
ότι το κύριο αποτέλεσμα του έργου FUTURE-TIME TRAVELER είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που μπορεί να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν βαθύτερα τις αλλαγές στην αγορά εργασίας 
του μέλλοντος, θα είναι σημαντικό να  γίνει καλή τοποθέτηση (positioning), έτσι ώστε οι νέοι οι 
άνθρωποι να μπορούν εύκολα να το βρουν και να το αναγνωρίσουν μεταξύ του συνόλου των 
πόρων πληροφόρησης.
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  Διάγραμμα 6: Απαντήσεις στην ερώτηση „ Πού θα αναζητούσατε πληροφορίες σχετικά με 
μελλοντικές σταδιοδρομίες και θέσεις εργασίας του μέλλοντος;”

Μια σημαντική ομάδα στόχος του έργου είναι οι χρήστες που υποστηρίζουν τους νέους 
στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τις μελλοντικές 
ευκαιρίες απασχόλησης - συμβούλους καριέρας και εκπαιδευτικούς. Και οι δύο ομάδες 
θεωρούνται από τους νέους ως σημαντική πηγή πληροφοριών για τα επαγγέλματα του 
μέλλοντος. Και οι δύο ομάδες θεωρούνται αξιόπιστη πηγή πληροφοριών από περίπου το 50% 
των ερωτηθέντων - το 35% θα αναζητούσε πληροφορίες από τους συμβούλους σταδιοδρομίας 
και το 15% θα αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς. Η πλατφόρμα του εικονικού κόσμου μπορεί 
να αποτελέσει ένα χρήσιμο συμπλήρωμα της εκπαίδευσης σταδιοδρομίας και της μελλοντικής 
διαδικασίας εξερεύνησης και για τους δύο ρόλους. Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή σε ατομική και ομαδική διαβούλευση, και οι εκπαιδευτικοί - 
στην τάξη. Από την άλλη πλευρά, το 48% των νέων θα συζητήσουν το θέμα είτε με τους γονείς 
τους είτε με τους συνομηλίκους τους, κάτι που αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για το παιχνίδι 
FUTURE TIME TRAVELER, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μη τυπικό περιβάλλον.

Ένα από τα ερωτήματα ενεθάρρυνε την κατανόηση της χρήσης του Διαδικτύου από τους νέους 
(Διάγραμμα 7). Όταν τους ζητήθηκε να αναφέρουν τα είδη πόρων του Διαδικτύου που θα 
χρησιμοποιούσαν για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το μέλλον της αγοράς εργασίας, 
το 77% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ψηφιακές πλατφόρμες που 
παρέχουν πληροφορίες αφομοίωσης από αξιόπιστες πηγές. οι υπηρεσίες καριέρας 
στο διαδίκτυο, τα εργαλεία κατάρτισης και οι πόροι συνολικά δηλώνονται επίσης από 
περισσότερους από τους μισούς νέους. 

Διάγραμμα 7: Απαντήσεις στην ερώτηση “Τι είδους online υποστήριξη, πληροφορίες και 
πόρους  θα χρησιμοποιούσατε για να διερευνήσετε τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος;”
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Το έργο FUTURE TIME TRAVELER θα κάνει χρήση όλων αυτών των πόρων. Θα αναλάβει επίσης 
μια καινοτόμο προσέγγιση βασισμένη στο παιχνίδι για την καλύτερη ενημέρωση για τις θέσεις 
εργασίας του μέλλοντος μέσω μιας διαδραστικής εμπειρίας στον εικονικό κόσμο. Παρόλο 
που μόνο το 13% των ερωτηθέντων στην έρευνα δηλώνει ότι θα αναζητούσε τέτοιες 
πληροφορίες και υποστήριξη σε διαδραστικά παιχνίδια για την κατάρτιση δεξιοτήτων 
σταδιοδρομίας, είναι καλό σημάδι για τους εταίρους του έργου. Από τη μία πλευρά, δεν 
υπάρχουν πολλά παραδείγματα εκμάθησης με βάση το παιχνίδι σε αυτόν τον τομέα, γεγονός 
που πιθανώς κάνει τους νέους ανθρώπους λίγο δύσπιστους. Ωστόσο, αυτό ανοίγει χώρο για 
να γίνει το έργο ένα υπόδειγμα εξερεύνησης σταδιοδρομίας το οποίο εμπλέκει, εμπλουτίζει 
και διασκεδάζει ταυτόχρονα. Από την άλλη πλευρά, αυτό είναι μια σημαντική επίπτωση στην 
εκμετάλλευση της πλατφόρμας FUTURE TIME TRAVELER, όχι ως η πρώτη και μοναδική πηγή 
πληροφοριών, αλλά ως δυνητικά πολύτιμο συμπλήρωμα. Από αυτή την άποψη, ο ρόλος αυτών 
των ψηφιακών πλατφορμών πληροφόρησης, καθώς και των επαγγελματιών του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και των εκπαιδευτικών ως διαμεσολαβητών στην προώθηση της πλατφόρμας 
ως αξιόπιστου πόρου για τους νέους και η καθοδήγηση αυτών στο παιχνίδι - θα έχει καθοριστική 
σημασία. 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας είναι η αξιολόγηση των διαφόρων ικανοτήτων 
που υποδεικνύουν οι ειδικοί στην προετοιμασία των νέων για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. 
Στην έρευνα και οι τρεις ομάδες ερωτηθέντων ρωτήθηκαν για τη σημασία των συγκεκριμένων 
ικανοτήτων. Το Διάγραμμα 8 παρουσιάζει τις απαντήσεις μιας ομάδας νέων. Στα επόμενα 
τμήματα θα παρουσιάσουμε την άποψη των άλλων δύο ομάδων για να τα συγκρίνουμε στη 
σύνοψη. 

Διάγραμμα 8: Απαντήσεις στην ερώτηση „ Πόσο σημαντικές είναι οι ακόλουθες ικανότητες 
για τους νέους ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές θέσεις 

εργασίας;”

Είναι σαφές ότι οι νέοι θεωρούν ότι όλες οι ικανότητες είναι σημαντικές ή πολύ σημαντικές. 
Πρώτα απ ‘όλα, οι ερωτηθέντες δείχνουν “αυτογνωσία”, “δεξιότητες σχεδιασμού σταδιοδρομίας 
και λήψης αποφάσεων” και “δημιουργικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικό πνεύμα”. Λιγότερο 
σημαντικές είναι οι ικανότητες όπως “αναλυτικές δεξιότητες”, “ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
τάσεις της αγοράς εργασίας” και “θετική στάση απέναντι στο μέλλον”.
Το βάρος αυτών των ικανοτήτων αντιπαραβάλλεται με την αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων 
σε αυτά (Διάγραμμα 9). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα βαθμολόγησαν  με την υψηλότερη 
βαθμολογία τις ικανότητές τους στην ευελιξία και το να είσαι ανοιχτός/η για αλλαγή (72% των 
τάξεων είναι άριστες και καλές), την δημιουργικότητα (72%) και την αυτογνωσία (70%). Οι 
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χαμηλότερες βαθμολογίες  στις περιοχές που είναι πιο σημαντικές για το έργο FUTURE TIME 
TRAVELER -  είναι η συνειδητοποίηση των τάσεων της αγοράς (34% των συνολικών άριστων 
και καλών βαθμών) και οι αναλυτικές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της 
κατάστασης της μελλοντικής αγοράς εργασίας (38%). Αυτό δείχνει ότι οι νέοι γνωρίζουν το δικό 
τους επίπεδο επάρκειας, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε προθυμία να το  διευρύνουν. 

Gráfico 9: Respostas à pergunta “Quão bem desenvolvidas                                                                                 
estão as suas competências nestas áreas?”

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι νέοι δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα. Διαφέρουν σαφώς τόσο 
στο επίπεδο της γνώσης  του  επαγγελμάτων τους μέλλοντος όσο και στις δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη διεύρυνσή του.  

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤίΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟύ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟύ
Η δεύτερη ομάδα ερωτηθέντων στην έρευνα ήταν 39 επαγγελματίες επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Το πρώτο ερώτημα ήταν η αξιολόγηση του βαθμού ενημέρωσης των νέων 
για τα επαγγέλματα του μέλλοντος (Διάγραμμα 10).  

Διάγραμμα 10: Απαντήσεις στην ερώτηση “Σε τι βαθμό είναι ενημερωμένοι οι νέοι για τις 
μελλοντικές θέσεις εργασίας και  για το πώς αλλάζει ο κόσμος της εργασίας;”
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Αυτό που κάνει εντύπωση, είναι η απόκλιση μεταξύ της αυτοαντίληψης των νέων και της 
εξωτερικής αξιολόγησης που δίνουν οι επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Το 80% αυτών εκτιμούν τους νέους ως “μάλλον μη ενημερωμένοι” και “μη ενημερωμένοι” 
μαζί, σε αντίθεση με το 35% που εκτιμούν τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο. Στην 
ανάλυση των απαντήσεων σε ερωτήσεις της πρώτης ομάδας ανθρώπων, επισημάναμε ότι η 
σχετικά υψηλή αυτοεκτίμησή τους μπορεί να είναι παραπλανητική. Η αξιολόγηση των ατόμων 
που εργάζονται συνεχώς με νέους και εκείνων που έχουν πολύ περισσότερη γνώση και εμπειρία 
σχετικά με τις τάσεις στην αγορά εργασίας μπορεί να είναι πολύ πιο αξιόπιστη. Από τη μια πλευρά, 
είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για την εισαγωγή έργων όπως το FUTURE - TIME TRAVELER, αλλά 
από την άλλη πλευρά είναι μια απεικόνιση ενός στερεού φραγμού που πρέπει να ξεπεράσει το 
έργο. Πώς να προσεγγίσετε νέους ανθρώπους που είναι πεπεισμένοι ότι πρέπει να επεκτείνουν 
τις γνώσεις τους σε πολύ μικρότερο βαθμό απ’ ότι στην πραγματικότητα; Φαίνεται, ωστόσο, 
ότι αυτός ο τύπος έργου μπορεί να εκπληρώσει έναν τέτοιο ρόλο. Η συμμετοχή των νέων στην 
εμπειρία του παιχνιδιού στον εικονικό κόσμο μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός 
για τη μεταφορά της γνώσης και τη διαμόρφωση της στάσης.

Όπως στην περίπτωση της προηγούμενης ομάδας ερωτηθέντων, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι 
κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σημασία των βασικών ικανοτήτων για την προετοιμασία για τη 
μελλοντική αγορά εργασίας (Διάγραμμα 11).

Διάγραμμα 11: Απαντήσεις στην ερώτηση 
“Πόσο σημαντικές είναι οι ακόλουθες ικανότητες για τους νέους ώστε να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας?”

Οι απαντήσεις των συμβούλων είναι πιο ποικίλες, παρόλο που, όπως στην περίπτωση των νέων, 
είναι πεπεισμένοι ότι κατ ‘αρχήν όλες οι προτεινόμενες ικανότητες διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη των νέων. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ο πολύ μεγαλύτερος ρόλος της 
ευελιξίας (87% των “πολύ σημαντικών” απαντήσεων) και της “αυτογνωσίας” (79%) - έναντι 
55% και 67% αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας έχουν 
πολύ καλύτερη γνώση των τάσεων της αγοράς εργασίας και επαρκής κατανόηση των κύριων 
προβλημάτων των νέων που προσπαθούν να βρεθούν στην αγορά εργασίας. 

Η μελέτη αφιέρωσε ένα ξεχωριστό τμήμα στις δεξιότητες των ίδιων των συμβούλων καριέρας 
(Διάγραμμα 12). Όπως στην περίπτωση των ικανοτήτων των νέων, όλες οι ικανότητες που 
προτάθηκαν για την αποτελεσματική εργασία συμβούλων σταδιοδρομίας αξιολογήθηκαν ως 
“πολύ σημαντικές” και “σημαντικές”.  
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Διάγραμμα 12: Απαντήσεις στην ερώτηση “Πόσο σημαντικές είναι οι ακόλουθες 
ικανότητες για τους επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού προκειμένου να 

προετοιμαστούν οι νέοι για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας;”

Οι σημαντικότερες δεξιότητες είναι η «γνώση των τάσεων στην κοινωνική, οικονομική, 
τεχνολογική και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων» και η «ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 
πόρους πληροφοριών για την αγορά εργασίας , η ικανότητα ενημέρωσης σχετικά με νέες 
δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας» - και στις δύο περιπτώσεις το 82% των συμμετεχόντων το 
αξιολόγησαν ως “πολύ σημαντικό”.

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους στους τομείς που 
αναφέρονται (Διάγραμμα 13). Η πλειονότητα των ερωτηθέντων αξιολόγησαν τις δεξιότητές 
τους πολύ θετικά σε όλες τις υποδεικνυόμενες περιοχές (κυριαρχία των “εξαιρετικών”, “καλών” 
και “μέτριων” αξιολογήσεων). Οι δεξιότητες με την υψηλότερη βαθμολογία είναι “καλή γνώση 
των αναγκών και των χαρακτηριστικών των νέων” και “γνώση των τάσεων στην ανάπτυξη 
κοινωνικών, οικονομικών, τεχνολογικών και δεξιοτήτων”. Η κατηγορία των δεξιοτήτων με τη 
χαμηλότερη κατάταξη ήταν η «ικανότητα εφαρμογής ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων για 
την κάλυψη των αναγκών των νέων γενεών» και «η ικανότητα καινοτομίας και δημιουργικότητας 
(σχεδιασμός νέων μεθόδων και εργαλείων)», όπου το 10% και το 8% των ερωτηθέντων 
αισθάνονται ότι  πρέπει να βελτιωθούν. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η αυτοαξιολόγηση 
τους, αν και πιο συνειδητή από τους νέους, μπορεί επίσης να είναι υπερβολικά αισιόδοξη και η 
ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη μπορεί να είναι πιο σημαντική.

Διάγραμμα 13: Απαντήσεις στην ερώτηση “Πόσο καλά ανεπτυγμένες είναι  οι προσωπικές 
σας ικανότητες σε αυτούς τους τομείς;”
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Όταν ρωτήθηκαν για τις υπάρχουσες μεθόδους βελτίωσης των δεξιοτήτων τους (ανοιχτό 
ερώτημα), οι ερωτηθέντες επικεντρώθηκαν στο ρόλο της εργασιακής εμπειρίας και της 
αειφόρου διά βίου μάθησης. Οι περισσότερες απαντήσεις περιείχαν κάποιο στοιχείο τέτοιας 
προσπάθειας για καθημερινή ανάπτυξη. Κάποιοι τόνισαν το γεγονός ότι αυτή η τεχνογνωσία 
είναι αδύνατο να κωδικοποιηθεί σε μια ενιαία πηγή πληροφοριών και γνώσεων. Είναι καλύτερα 
να συνοψίσουμε μια από τις βουλγαρικές απαντήσεις: “Ψάχνουμε συνεχώς για νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες στο θέμα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας τόσο στη Βουλγαρία όσο και 
στο εξωτερικό. Οι γνώσεις μου για τους νέους είναι ένας συνδυασμός των προσωπικών μου 
εντυπώσεων - η έντονη δουλειά του περασμένου έτους με περισσότερους από 600 νέους - 
και η ανάγνωση των εκθέσεων για τη Βουλγαρία και τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, σε παγκόσμια 
κλίμακα. (...) Αυτό που εφαρμόζω είναι ως επί το πλείστον προσαρμοσμένο περιεχόμενο για 
ενήλικες, το οποίο περιλαμβάνει τις αρχές της ηγεσίας και της επιτυχίας, τις οποίες μεταφράζω 
σε έναν πιο ενδιαφέροντα τρόπο για τους νέους. Δεν θα μπορούσα να εντοπίσω συγκεκριμένους 
ιστότοπους που χρησιμοποιώ συνεχώς, θα έλεγα ακόμη ότι δεν υπάρχει τέτοια πλατφόρμα που 
να συγκεντρώνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία με τους νέους σχετικά με το 
θέμα .”

Πολλοί ερωτηθέντες τόνισαν το ρόλο της ανταλλαγής εμπειριών με τους συναδέλφους. Οι 
δεξιότητες δικτύωσης μπορούν να αποτελέσουν μια πολύτιμη επιλογή για να μάθουν τις 
βέλτιστες πρακτικές και να ανταλλάξουν εμπειρίες μεταξύ των επαγγελματιών. Οι ερωτηθέντες 
επεσήμαναν επίσης ότι η επίσημη εκπαίδευση είναι σημαντική - κατάρτιση, μεταπτυχιακές 
σπουδές, μαθήματα επιχειρηματικών καθοδηγητών, μαθήματα προγύμνασης και επαφές, 
επαφή με τη λογοτεχνία και εργαλεία κατάρτισης κ.λπ.

Στις απαντήσεις των ερωτηθέντων υπήρχαν σχετικά λίγες αναφορές σε συγκεκριμένους 
ιστότοπους και πόρους Διαδικτύου. Μεταξύ των πηγών υπήρχαν συστάσεις από το YouTube, 
το LinkedIn, τους Financial Times, το Forbes και το BCG καθώς και σε ειδικούς ιστότοπους που 
αφορούσαν θέματα που τους ενδιαφέρουν, π.χ. https://www.ore.edu.pl.

Το τελευταίο ερώτημα σε αυτήν την ομάδα των ερωτηθέντων αφορούσε τη χρησιμότητα 
συγκεκριμένων ομάδων ψηφιακών πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού στην εργασία τους (Διάγραμμα 14). Όπως 
και στην περίπτωση των νέων, οι «ψηφιακές πλατφόρμες που παρέχουν πληροφορίες από 
αξιόπιστες πηγές» θεωρήθηκαν ως οι σημαντικότεροι πόροι (85% των ενδείξεων). Το έργο 
FUTURE - TIME TRAVELER πρόκειται να αποτελέσει μια τέτοια πλατφόρμα. Ταυτόχρονα, το 
59% των ανθρώπων δηλώνει ότι θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν “έτοιμα εργαλεία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους νέους”, που είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της επίδρασης 
του έργου. 

Διάγραμμα 14: Απαντήσεις στην ερώτηση “Τι είδους βοήθεια θα χρησιμοποιούσατε για 
να βελτιώσετε τις ικανότητές σας για παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για τις 

μελλοντικές θέσεις εργασίας;”



��

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής οι επαγγελματίες του επαγγελματικού 
προσανατολισμού αναπτύσσουν αυτές τις ικανότητες μέσω της αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης 
και των πρακτικών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν μπορούν να 
εντοπίσουν συγκεκριμένη πηγή πληροφοριών από το  web και μάλιστα λένε ότι «δεν υπάρχει 
μια τέτοια πλατφόρμα ενιαίας εξυπηρέτησης, η οποία να παρέχει επαρκώς πληροφορίες για το 
πώς να συνεργαστείς με τους νέους σε αυτό το θέμα», επομένως είναι σαφές ότι εξακολουθεί να 
υπάρχει χώρος για αυτό το είδος έργου στην αγορά..

3. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝώΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕίΣ ΧάΡΑξΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚήΣ 
Η τελευταία από τις ομάδες που ερευνήθηκαν ήταν εμπειρογνώμονες και υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής. Η προσέλκυση αυτής της ομάδας ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση του ερευνητικού 
έργου, 16 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα, οπότε οι ποσοστιαίες κατανομές πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με κάποια προσοχή.
Το πρώτο ερώτημα που τέθηκε σε αυτή την ομάδα ήταν - όπως και στις άλλες ομάδες - μια 
αξιολόγηση του τρόπου ενημέρωσης των νέων σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος 
(Διάγραμμα 15). Όπως και στην ομάδα συμβούλων σταδιοδρομίας, η εκτίμησή τους είναι πολύ 
λιγότερο θετική από την αυτοαξιολόγηση των νέων. Το 69% των ενδείξεων ήταν το  “μάλλον μη 
ενημερωμένοι”.

Διάγραμμα 15: Απαντήσεις στην ερώτηση “Πόσο καλά ενημερωμένοι είναι σήμερα οι νέοι 
(απόφοιτοι σχολείων) για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος και για τις δραστικές αλλαγές 

στην κοινωνία που αλλάζουν τον κόσμο της εργασίας;”

LinkedIn

FUTURE

«

n, Fin

»
E TIME TRA

14:

ancial Time

,
»
AVELER

.

,

.
es, Forbe

«

,

es B
, . . htt

",

“

BCG
tps://www.

;

.

ore.edu.pl.

(

(85%

"

;”

web
,

Y

14

.
"

b

94

YouTube,

).

).
, 59%

4

%

,

(

(

.
16

15).

".

15:

,

,

)

,

.

,

.

,

“

(

. 69%

,

,

16).

»,
.

;”

,

95

"

.

5



POliCY ROaDmaP REPORT��

Όπως και στην προηγούμενη ομάδα, ρωτήσαμε για τη σημασία της ικανότητας των νέων 
να προσαρμοστούν σε μελλοντικά επαγγέλματα (Διάγραμμα 16). Όπως και οι σύμβουλοι 
σταδιοδρομίας, οι εμπειρογνώμονες θεωρούσαν την ευελιξία και την αυτογνωσία ως τις 
σημαντικότερες ικανότητες, και στις δύο περιπτώσεις και πιο σημαντικές από ό, τι οι νέοι. 
Σε αντίθεση με τους συμβούλους σταδιοδρομίας, οι εμπειρογνώμονες θεώρησαν ότι η 
δημιουργικότητα, η καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα αποτελούν σημαντικές ικανότητες 
που θα χρειαστούν οι νέοι. 

Διάγραμμα 16: Απαντήσεις στην ερώτηση “Πόσο σημαντικές είναι οι ακόλουθες ικανότητες 
για τους νέους ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές θέσεις 

εργασίας;”

Οι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν τις ικανότητες που χρειάζονται για 
τους επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού για τη συνεργασία με τους νέους 
(Διάγραμμα 17). Οι εκτιμήσεις τους δεν διαφέρουν θεμελιωδώς από εκείνες της προηγούμενης 
ομάδας ερωτηθέντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατ΄ αρχήν όλες οι ικανότητες αξιολογήθηκαν από 
αυτούς ως σημαντικές, αλλά οι εκτιμήσεις τους είναι κάπως πιο μετριοπαθείς. Αξίζει επίσης να 
σημειωθεί ότι οι ειδικοί εκτιμούν περισσότερο την ανάγκη κατάκτησης ψηφιακών τεχνολογιών 
και εργαλείων (75% των “πολύ σημαντικών” σημείων σε σύγκριση με 56% στην περίπτωση των 
συμβούλων σταδιοδρομίας).

Διάγραμμα 17: Απαντήσεις στην ερώτηση “Πόσο σημαντικές είναι οι ακόλουθες ικανότητες 
για τους νέους ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές θέσεις 

εργασίας?”
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Οι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν επίσης να επεκτείνουν αυτόν τον κατάλογο δεξιοτήτων. 
Ορισμένοι από αυτούς θεωρούν ότι είναι πλήρης. Μεταξύ άλλων προτάσεων, οι δεξιότητες 
ενσυναίσθησης και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων ακρόασης) ήταν 
ιδιαίτερα συχνές. Οι δεξιότητες κινητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων, 
ήταν επίσης δημοφιλείς.

άλλες δεξιότητες που υποδεικνύονται είναι: δεξιότητες που οδηγούν σε μια ομαδική διαδικασία, 
συμβουλευτικές δεξιότητες, δεξιότητες coaching, επιθυμία για προσωπική ανάπτυξη, γλωσσικές 
δεξιότητες , ατομική προσέγγιση για όλους, γνώση της καλής πρακτικής της επαγγελματικής 
ένταξης στην Ευρώπη-συμπεριλαμβανομένων των νέων από μειονεκτούσες ή ευάλωτες 
ομάδες- πρωτοβουλία, βασικές δεξιότητες ψυχολογίας, γνώση των επαγγελματικών μοντέλων 
προσαρμοσμένων στις νέες διαδικασίες εργασίας, εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της 
επαγγελματικής ψυχολογίας και της σταδιοδρομίας (θεωρία και έρευνα).

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν η απάντηση του εμπειρογνώμονα του Ηνωμένου Βασιλείου: 
“κατανόηση των ικανοτήτων που απαιτούνται για αποτελεσματική προσωπική καθοδήγηση, 
όπως ορίζεται από τον επαγγελματικό φορέα για σταδιοδρομία. Στην Αγγλία, αυτό είναι το 
CDI και υπάρχουν εθνικά επαγγελματικά πρότυπα για συμβουλές σταδιοδρομίας και κώδικας 
δεοντολογίας. Οι βασικές ικανότητες είναι η ικανότητα να προβληματιστούν σχετικά με τη 
δράση, εν δράση. Χρειάζονται την ικανότητα να ακούν και να καθοδηγούν, να παρέχουν στους 
νέους την ευκαιρία να προβληματιστούν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Να επιτρέψουν 
την αλλαγή και να επιτρέψουν στους νέους να πάρουν την κυριότητα των αποφάσεών τους. Να 
παρακινούν και ως εκ τούτου να είναι ενθουσιώδεις για τις ευκαιρίες ως προς τους νέους και να 
αυξήσουν τις προσδοκίες τους για επιτυχία στην εξεύρεση κατάλληλων εργασιών”

Διάγραμμα 18: Απαντήσεις στην ερώτηση “Τι είδους βοήθεια θα χρησιμοποιούσατε για 
να βελτιώσετε τις ικανότητές σας για παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για τις 

μελλοντικές θέσεις εργασίας;”

Οι ειδικοί επίσης επισημαίνουν τη σημασία των ψηφιακών πλατφορμών ως ιδιαίτερα χρήσιμου 
πόρου για τη συνεργασία με τους νέους (69% των ενδείξεων). Όπως και αυτοί, διαπιστώνουν 
επίσης τη μεγάλη σημασία των έτοιμων εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους 
νέους - ακριβώς τον τομέα στον οποίο ταιριάζει το έργο FUTURE TIME TRAVELER.

Από τους 16 εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στη μελέτη, 15 εξέφρασαν το αρχικό τους 
ενδιαφέρον για μελλοντική συνεργασία και υποστήριξη των μελλοντικών πρωτοβουλιών που 
σχετίζονται με το έργο FUTURE - π.χ. διαγωνισμούς ή συνέδρια. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες 
δήλωσαν ότι η πραγματική στήριξη θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των τρεχόντων πόρων. 
Σε μια απάντηση, ο εμπειρογνώμονας επεσήμανε μελλοντικές πρωτοβουλίες της οργάνωσής 
του, με πρόθεση ενδιαφέροντος για μελλοντική συνεργασία.
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ΣύΝΟψΗ 
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, είμαστε πεπεισμένοι ότι η κύρια επίδραση του 
έργου FUTURE TIME TRAVELER ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες των νέων και των επαγγελματιών 
του επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει 
πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές και έτοιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
συνεργασία με τους νέους. 
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν σαφώς την ανάγκη να προσεγγιστούν οι 
επαγγελματικοί σύμβουλοι και οι εκπαιδευτικοί με τα αποτελέσματα του έργου. Αυτό φαίνεται, 
για παράδειγμα, στις σαφείς διαφορές στην αξιολόγηση του βαθμού πληροφόρησης σχετικά 
με τα μελλοντικά επαγγέλματα των νέων, καθώς και από τους συμβούλους σταδιοδρομίας και 
τους εμπειρογνώμονες (Διάγραμμα 19).

Διάγραμμα 19. Σημασία των ικανοτήτων για τους νέους προκειμένου να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας

Η αυτοαξιολόγηση των νέων είναι πολύ πιο αισιόδοξη από αυτούς πουεργάζονται μαζί τους 
συνεχώς και έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Η αποδοχή των συμβούλων καθοδήγησης και 
των εκπαιδευτικών θα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχή υιοθέτηση του έργου 
στην πιο σημαντική ομάδα στόχου. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας είναι επίσης το 
συμπέρασμα που δείχνει τη μεγάλη ποικιλία ικανοτήτων που χρειάζονται οι νέοι για να βρουν 
τη θέση τους στη μελλοντική αγορά εργασίας (Διάγραμμα 20).

Διάγραμμα 20: Εκτίμηση της σημασίας των ικανοτήτων για μελλοντικές θέσεις εργασίας
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Κατ ‘αρχήν, όλες οι ομάδες των ερωτηθέντων εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό όλες τις ικανότητες 
που προτείνονται στην έρευνα και η εκτίμηση των διαφορών μεταξύ τους είναι μάλλον 
μια  ανάλυση μικρών αποχρώσεων βάρους. Το γράφημα (Διάγραμμα 20) παρουσιάζει τη 
συνδυασμένη αξιολόγηση του “πολύ σημαντικής” και της “μέτριας σημασίας” στις τρεις ομάδες 
των ερωτηθέντων στην έρευνα. Η μεγαλύτερη διακύμανση παρατηρείται στην περίπτωση 
της «θετικής στάσης απέναντι στο μέλλον», η οποία σύμφωνα με τους ερωτηθέντες δεν 
είναι ο σημαντικότερος παράγοντας και δεν βρίσκει τόσο μεγάλη εκτίμηση στα μάτια των 
εμπειρογνωμόνων και οι «αναλυτικές ικανότητες, χρήση πληροφοριών και δεξιοτήτων “, στην 
οποία η ομάδα συμβούλων καριέρας βλέπει πολύ μεγαλύτερη αξία από τις άλλες ομάδες.
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