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Introduction 

Dear friends and colleagues, 

It was a great honor and a pleasure hosting you in the annual Cypro-Greek Conference of 

Counseling and Career Guidance that took place on January 19-20, 2021. The conference was 

co-organized by the European University Cyprus and the the  Career Counselling and 

Educational Services (CCES) of the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth 

(M.E.C.S.Y). of Cyprus. It was, also, endorsed by the Union of Counselling and Career Guidance 

teachers. The theme of the conference addressed a major issue that has emerged in the last 

year: the impact of the COVID-19 pandemic. 

We are living in extraordinary times and we are forced to redefine normality. For the past 

years we were told to practice social distancing, work from home utilizing the internet, avoid 

social contacts, while in the same time schools, universities moved their function online and 

many businesses had to cease operations. Our world is experiencing an unprecedented global 

pandemic and we were not prepared for such grave changes in such a short period of time. 

So, what does this mean for career counseling and guidance? How can we help people cope 

with the uncertainty and the fear that such drastic changes create?  

The conference aimed to provide the space for career practitioners to discuss regarding the 

role of career guidance in a time where the coronavirus is disrupting work and life as we know 

it. Career practitioners had the opportunity to argue regarding possible responses to the 

challenges imposed by the pandemic and the lockdowns, and to share their perspective 

regarding how career counseling should transform in order to effectively address these 

challenges. 

The Conference’s Proceedings include selected papers from the presentations that took place 

during the plenary sessions. Nonetheless, abstracts from all presentations are also included 

to provide a better overview of the conference. 

Dr. Tristram Hooley examines the impact of Covid-19 in our lifes and highlights the importance 

of career guidance to the Covid and post-Covid world and its role in creating hope. 

Furthermore, Dr. Nikos Drosos and Dr. Lea Ferrari explore the negative consequences of the 

current situation on socially vulnerable groups and people with disabilities. Dr. Ferrari 

examines both the challenges imposed to these people and the opportunities for the future, 

while Dr. Drosos presents a model of career counseling designed to facilitate work integration 
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of people with disabilities and address the main issues that the pandemic has created. The 

issue of social justice is prominent in all three papers. On the other hand, Dr. Despoina 

Sidiropoulou-Dimakakou focuses on the way people’s life has changed, as they have 

experienced tremendous upheavals in their lives, including issues of health, well-being, 

education and work.  Dr. Sidiropoulou-Dimakakou focuses on the impact of the pandemic on 

professions and the skills required of workers in the post-Covid-19 era. Finally, Mr. 

Stamkopoulos and his associates discuss the possible utilization of new technologies in career 

counseling and guidance services. 

In light of the tremendous impact of the Covid-19 pandemic on national labour markets and 

people’s lives, the role of career guidance is essential to help people make sense of all these 

changes.  

Dr. Nikos Drosos 

Assistant Professor of Career Guidance & Counselling 

Nicosia, 1/10/2021 
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Εισαγωγή 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

Ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά να σας φιλοξενήσουμε στο ετήσιο ΚυπροΕλλαδικό Συνέδριο 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Ιανουαρίου 

2021. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την 

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού της Κύπρου και στηρίζει ο Σύνδεσμος Καθηγητών ΣΕΑ (ΟΕΛΜΕΚ). Το θέμα του 

συνεδρίου αφορούσε ένα μείζον ζήτημα που προέκυψε τον τελευταίο χρόνο: τις επιπτώσεις 

της πανδημίας COVID-19. 

Ζούμε σε εποχές μεγάλων αλλαγών και η πανδημία μας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσουμε 

την έννοια της κανονικότητας. Τα τελευταία χρόνια μας έλεγαν να εξασκούμε κοινωνική 

αποστασιοποίηση, να εργαζόμαστε από το σπίτι αξιοποιώντας το διαδίκτυο, να 

αποφεύγουμε τις κοινωνικές επαφές, ενώ παράλληλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια 

μετέφεραν τη λειτουργία τους στο διαδίκτυο και πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να 

σταματήσουν τη λειτουργία τους. Ο κόσμος μας βιώνει μια πρωτοφανή παγκόσμια πανδημία 

και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για τόσο σοβαρές αλλαγές σε τόσο σύντομο χρονικό 

διάστημα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν την 

αβεβαιότητα και τον φόβο που δημιουργούν τέτοιες δραστικές αλλαγές;  

Το συνέδριο είχε ως στόχο να παράσχει το χώρο στους επαγγελματίες της σταδιοδρομίας να 

συζητήσουν το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού σε μια εποχή όπου ο Κορονοϊός 

διαταράσσει την εργασία και τη ζωή όπως την ξέρουμε. Οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας 

είχαν την ευκαιρία να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με τις πιθανές απαντήσεις στις 

προκλήσεις που επιβάλλουν η πανδημία και οι υποχρεωτικοί εγκλεισμοί (lockdowns) και να 

μοιραστούν την άποψή τους σχετικά με το πώς θα πρέπει να μετασχηματιστεί η 

επαγγελματική συμβουλευτική προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές οι 

προκλήσεις. 

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου περιλαμβάνουν επιλεγμένες εργασίες από τις παρουσιάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων ολομέλειας. Παρ' όλα αυτά, 

περιλαμβάνονται επίσης περιλήψεις από όλες τις παρουσιάσεις για την καλύτερη 

επισκόπηση του συνεδρίου. 
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Ο Dr. Tristram Hooley εξετάζει τον αντίκτυπο του Covid-19 στη ζωή μας και υπογραμμίζει τη 

σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού στον κόσμο του Covid και μετά το Covid και 

το ρόλο του στη δημιουργία ελπίδας. Επιπλέον, ο Δρ Νίκος Δρόσος και η Δρ Lea Ferrari 

διερευνούν τις αρνητικές συνέπειες της τρέχουσας κατάστασης στις κοινωνικά ευάλωτες 

ομάδες και στα άτομα με αναπηρία. Η Dr. Ferrari εξετάζει τόσο τις προκλήσεις που 

επιβάλλονται στα άτομα αυτά όσο και τις ευκαιρίες για το μέλλον, ενώ ο Δρ. Δρόσος 

παρουσιάζει ένα μοντέλο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που έχει σχεδιαστεί για να 

διευκολύνει την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία και να αντιμετωπίσει τα κύρια 

ζητήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης κατέχει 

εξέχουσα θέση και στις τρεις εργασίες. Από την άλλη πλευρά, η Δρ Δέσποινα Σιδηροπούλου-

Δημακάκου εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η ζωή των ανθρώπων, καθώς βίωσαν 

τεράστιες ανακατατάξεις στη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων υγείας, ευημερίας, 

εκπαίδευσης και εργασίας.  Η Δρ Σιδηροπούλου-Δημακάκου εστιάζει στον αντίκτυπο της 

πανδημίας στα επαγγέλματα και στις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργαζόμενους 

στη μετά-Covid-19 εποχή. Τέλος, ο κ. Σταμκόπουλος και οι συνεργάτες του συζητούν την 

πιθανή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες συμβουλευτικής και 

επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Υπό το πρίσμα του τεράστιου αντίκτυπου της πανδημίας Covid-19 στις εθνικές αγορές 

εργασίας και στις ζωές των ανθρώπων, ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι 

ουσιαστικός για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν όλες αυτές τις αλλαγές.  

Δρ Νίκος Δρόσος 

Επίκουρος καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής 

Λευκωσία,1/10/2021 
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WELCOME MESSAGE BY MICHAEL CASSOTAKIS1 AT THE CYPROGREEK CONFERENCE 

OF COUNSELLING AND CAREER GUIDANCE 2021 TITLED " CAREER GUIDANCE AND 

COUNSELLING IN THE POST COVID-19 ERA" 

 

Honorable Delegates, 

Dear colleagues and friends, 

First of all, I would like to congratulate European University 

Cyprus for its initiative to organize today's conference, the 

subject of which is both significant and addresses today’s 

needs.  

  I would also  like to thank the organizers of this scientific meeting for the honorable invitation 

to address your conference. I would like to especially thank my dear student and distinguished 

scientist, Nikos Drosos, whom in my humble opinion, represents the future of Career Guidance 

and Counselling in Greece. 

The pandemic of Covid-19, an invisible enemy, has caused a huge crisis at a global level.  This 

crisis is not only related to the issue of health, which is certainly the most serious of the 

problems it creates, but it also has major consequences in other areas of socio-economic life. 

The economic recession is galloping throughout all the countries. Business activity is being 

limited and unemployment is rising. Occupational precariousness is growing. Previous 

working conditions are being overturned. The traditional evaluation of employees by the 

management hierarchy is being replaced by the opinions and the degree of satisfaction of the 

customers of the companies or the users of the various services. Schools are closed down due 

to the pandemic. People are anxious about tomorrow. All of this effects negatively the mental 

health of citizens and disrupt the smooth function of society.  

For the reasons above, the vast majority of citizens are longing for a return to normality. 

However, there is a risk that the new normality will retain some of the characteristics of the 

current crisis, especially those related to the employment sector, such as occupational 

volatility, part-time work, casual employment, teleworking, high unemployment and social 

distancing. Recent research conducted by the Oxford University Internet Institute in 

                                                           
1 Michalis Kassotakis is professor emeritus in the National and Kapodistrian University of Athens. He 
has, also served as the President of the Pedagogical Institute of Greece and the Centre of Educational 
Research. He is considered one of the founders of Career Counselling in Greece 
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collaboration with the Copenhagen Business School has found that the current crisis creates 

opportunities but also poses threats to workers in the conditions created by the online 

economy of casual work and remote work using the internet, the so-called online gig 

economy.  

    The threats were mentioned earlier. The opportunities refer to the emergence of new 

activities, based mainly on the utilization of new technologies and the emergence in certain 

sectors of new activities, which, though, in our view, are unable to compensate for the 

negative consequences of the pandemic.  

The developments mentioned above certainly affect both the initial educational and, by 

extension, career guidance of young people and the reorientation of many adults, who are 

losing their jobs and are being forced to seek new employment. This search is not easy, 

especially for older people and particularly for those without digital skills, the value of which 

the pandemic has highlighted. 

The problems created by this situation affect, also, the way in which the institution of career 

guidance is applied in the new reality that is emerging under the influence of Covid- 19. 

The new working environment that is being created requires a reform of both the theory and 

the process of implementing Career Counselling, which in the past were based on the linear 

model of professional development of individuals and job stability rather than on professional 

fluidity, casual employment and remote work. In the post Covid-19 era, information about 

occupations and professional training is changing radically. Information databases and studies 

on occupation balances need to be reformed. The emphasis is shifting from informing people 

about the occupational pathways of different studies to notifying them about the 

opportunities of lifelong learning, professional training and retraining available to them at 

different stages of their careers. 

Decision-making is becoming much more difficult and is likely to become worse in the coming 

years, because the occupational uncertainty and precariousness of the covid- 19 era expected 

to characterize largely much of the immediate future for at least a decade. The phases of 

transition of workers from one situation to another will increase a fact that will result in 

intensifying work stress and multiplying of psychological problems, caused by the constant 

adjustment to new working environments. These problems are compounded by the 

psychological complications caused by social distancing and house confinement due to 

remote work and the fear of transmitting the virus. The previously mentioned research has 
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shown that the majority of online work service providers work alone when carrying out tasks. 

Only just the 17% work with others.  The 83% rarely or not at all communicate face-to-face 

with other workers on the same platform. It is obvious that these developments will increase 

the need for counselling support for individuals in the near future.  

This situation raises various questions: I note just a few of them: Which professions will have 

good job prospects in the near future? Which of today's occupational activities are likely to 

disappear or downsize in the coming years? Which skills are necessary for a successful career 

in the post-covid-19 era? Can the current education and professional training systems respond 

to the challenges that arise? What kind of help can Career Guidance and Counselling offer to 

tomorrow's society citizens in terms of career guidance? What changes need to be made in 

this sector as well? What skills do Career Counsellors need to have in the post-Covid-19 era in 

order to be able to successfully fulfil their mission?   

I am sure that your conference will provide answers to these questions and might highlight 

other issues arising from the changes mentioned earlier. I believe that the announcements 

made here will contribute in exploring them and determining the best possible ways of 

addressing them.  

With this expectation in mind, I greet all participants and I wish your efforts to be crowded 

with success. 

Michael Cassotakis 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ2 ΣΤΟ KΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2021 ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ-COVID-19 ΕΠΟΧΗ» 
 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και φίλοι/ες, 

 

Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για την πρωτοβουλία του να 

οργανώσει το σημερινό συνέδριο, αντικείμενο του οποίου 

είναι ένα επίκαιρο και ταυτόχρονα πολύ σημαντικό ζήτημα. 

  Επιθυμώ, επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς 

τους οργανωτές της επιστημονικής αυτής συνάντηση  για την τιμητική για μένα πρόσκληση 

να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας. Οι ευχαριστίες μου απευθύνονται, όλως 

ιδιαιτέρως, στον αγαπητό μου μαθητή και εκλεκτό επιστήμονα, Νίκο Δρόσο, που, κατά την 

ταπεινή μου γνώμη, αντιπροσωπεύει το μέλλον της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στην Ελλάδα.  

Η πανδημία του κορονοΪού, ενός αόρατου εχθρού, έχει προκαλέσει σε παγκόσμιο επίπεδο 

μια τεράστια κρίση.  Η κρίση αυτή δεν άπτεται μόνο του ζητήματος της υγείας, που ασφαλώς 

είναι το σοβαρότερο από τα προβλήματα που δημιουργεί, αλλά έχει μεγάλες συνέπειες και 

σε άλλους τομείς της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Η οικονομική ύφεση καλπάζει σε όλες τις 

χώρες. Η επιχειρηματική δραστηριότητα περιορίζεται, ενώ η ανεργία διογκώνεται. Η 

επαγγελματική επισφάλεια μεγαλώνει. Οι προηγούμενες συνθήκες εργασίας ανατρέπονται. 

Η παραδοσιακή αξιολόγηση των εργαζομένων από τη διοικητική ιεραρχία υποκαθίσταται 

από τις γνώμες και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών των επιχειρήσεων ή των χρηστών 

των διαφόρων υπηρεσιών. Τα σχολεία κλείνουν λόγω της πανδημίας. Οι άνθρωποι αγωνιούν 

για το αύριο. Όλα αυτά  επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία των πολιτών και 

διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας.  

Για τους παραπάνω λόγους η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών νοσταλγούν την 

επιστροφή στην κανονικότητα. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος η νέα κανονικότητα να διατηρήσει 

αρκετά από τα χαρακτηριστικά της σημερινής κρίσης και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τον 

τομέα της απασχόλησης, όπως είναι π.χ. η επαγγελματική ρευστότητα, η μερική εργασία των 

εργαζομένων, η ευκαιριακή απασχόληση, η εξ αποστάσεως εργασία, η υψηλή ανεργία και η 

                                                           
2 Ο Μιχάλης Κασσωτάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλαδας και του Κέντρου 
Εκπαιδευτικής Έρευνας. Θεωρείται ως ένας από τους θεμελιωτές του θεσμού της Επαγγελματικής 
Συμβουλευτικής στην Ελλάδα, 
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κοινωνική αποστασιοποίηση. Πρόσφατη έρευνα που έγινε από το Ινστιτούτο για το 

Διαδίκτυο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε συνεργασία με τη Σχολή Διοίκησης 

Επιχειρήσεων της Κοπεγχάγης διαπίστωσε ότι η τρέχουσα κρίση δημιουργεί ευκαιρίες αλλά 

και εγκυμονεί απειλές για τους εργαζόμενους υπό τις συνθήκες που δημιουργεί η 

επιγραμμική οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης και η εξ αποστάσεως εργασία με τη 

χρήση του διαδικτύου, η λεγόμενη online gig economy.  

Οι απειλές αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι ευκαιρίες αφορούν την εμφάνιση νέων 

δραστηριοτήτων, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 

στην εμφάνιση νέων δραστηριοτήτων σε ορισμένους τομείς, οι οποίες όμως αδυνατούν, 

κατά την άποψή μας, να αντισταθμίσουν τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας.   

Οι εξελίξεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, επηρεάζουν, ασφαλώς, τόσο τον αρχικό 

εκπαιδευτικό και, κατ΄ επέκταση ,τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων όσο και τον 

αναπροσανατολισμό πολλών ενηλίκων, οι οποίοι χάνουν την εργασία τους και αναγκάζονται 

να αναζητήσουν νέα απασχόληση. Η αναζήτηση αυτή δεν είναι εύκολη ιδιαίτερα για τα 

άτομα μεγάλης ηλικίας και κυρίως γι’αυτούς που δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες, την 

αξία των οποίων ανέδειξε πολύ η πανδημία. 

Τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την παραπάνω κατάσταση επηρεάζουν και 

τον τρόπο εφαρμογής του θεσμού της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στη νέα 

πραγματικότητα που διαμορφώνεται υπό την επίδραση του covid- 19. 

 Το νέο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργείται απαιτεί την αναμόρφωση τόσο της 

θεωρίας όσο και της διαδικασίας εφαρμογής της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, οι οποίες 

στηρίχτηκαν κατά το παρελθόν στο γραμμικό μοντέλο της επαγγελματικής εξέλιξης των 

ατόμων και στη σταθερότητα της εργασίας και όχι στην επαγγελματική ρευστότητα, την  

περιστασιακή απασχόληση και την εξ αποστάσεως εργασία. Στην μετά covid-19 εποχή η 

πληροφόρηση για τα επαγγέλματα και την κατάρτιση μεταβάλλεται ριζικά. Οι βάσεις 

πληροφοριακών δεδομένων και οι μελέτες για τα ισοζύγια των επαγγελμάτων χρήζουν 

αναμόρφωσης Η έμφαση μετατίθεται από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις 

επαγγελματικές διεξόδους των διαφόρων σπουδών στη γνωστοποίηση σ’ αυτούς των 

ευκαιριών δια βίου μάθησης,  κατάρτισης και επανακατάρτισης που τους προσφέρονται σε 

διάφορες φάσεις της σταδιοδρομίας τους. 

Η λήψη αποφάσεων γίνεται πολύ πιο δύσκολη και θα επιδεινώνεται, πιθανόν, κατά τα 

επόμενα χρόνια, γιατί η επαγγελματική αβεβαιότητα και η επισφάλεια της εποχής του covid- 

19 εκτιμάται ότι θα χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό και το άμεσο μέλλον για μια δεκαετία 

τουλάχιστον. Οι φάσεις μετάβασης των εργαζομένων από τη μια κατάσταση στην άλλη θα 
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αυξηθούν, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την ένταση του εργασιακού στρες και τον 

πολλαπλασιασμό των ψυχολογικών προβλημάτων, τα οποία δημιουργεί η διαρκής 

προσαρμογή σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα. Στα προβλήματα αυτά προστίθενται και οι 

ψυχολογικές επιπλοκές που προκαλούν η κοινωνική αποστασιοποίηση και ο εγκλεισμός στο 

σπίτι λόγω της εξ αποστάσεως εργασίας και του φόβου μετάδοσης του ιού. Η έρευνα που 

αναφέρθηκε προηγουμένως έδειξε ότι ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικής εργασίας 

εργάζονται στην πλειονότητά τους μόνοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Μόλις το 17% 

συνεργάζεται με άλλους. Το 83% σπάνια ή καθόλου επικοινωνεί διά ζώσης με άλλους 

εργαζομένους  στην ίδια πλατφόρμα. Είναι προφανές ότι οι εξελίξεις αυτές θα μεγαλώσουν 

τις ανάγκες συμβουλευτικής στήριξης των ατόμων στο άμεσο μέλλον.  

Η κατάσταση αυτή θέτει ποικίλα ερωτήματα: Σημειώνω μερικά μόνο από αυτά: Ποια 

επαγγέλματα θα έχουν στο άμεσο μέλλον καλές προοπτικές εργασίας; Ποιες από τις 

σημερινές επαγγελματικές δραστηριότητες ενδέχεται να εκλείψουν κατά τα αμέσως 

επόμενα χρόνια ή να συρρικνωθούν; Ποιες δεξιότητες είναι αναγκαίες για μια επιτυχή 

επαγγελματική σταδιοδρομία στη μετά covid-19 εποχή; Μπορούν τα σημερινά συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που δημιουργούνται; Ποια 

βοήθεια μπορεί να προσφέρει στους πολίτες της αυριανής κοινωνίας η Επαγγελματική 

Συμβουλευτική όσον αφορά τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό; Ποιες αλλαγές 

επιβάλλεται να γίνουν και στον τομέα αυτόν; Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχουν οι Σύμβουλοι 

Σταδιοδρομίας στη μετά covid-19 εποχή για να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στην 

αποστολή τους;   

 Είμαι βέβαιος ότι  το συνέδριο σας θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και θα 

αναδείξει, πιθανόν, και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από τις αλλαγές, οι οποίες 

μνημονεύτηκαν προηγουμένως. Πιστεύω ότι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν σε αυτό θα 

συμβάλουν στη διερεύνησή τους και θα προσδιορίσουν τους καλύτερους δυνατούς τρόπους 

αντιμετώπισή τους.  

Με αυτή την προσδοκία χαιρετίζω όλους/ες τους/ις συνέδρους και εύχομαι κάθε επιτυχία 

στις εργασίες σας. 

 
Μιχάλης Κασσωτάκης 
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Hope for 2021: The importance of career guidance to the Covid  
and post-Covid world 

Tristram Hooley3 

 

Introduction 

Thank you for inviting me. It would be much nicer for me to be in Cyprus, but I am sitting in a 

room in my house, looking out the window at the English rain pouring down from the sky.  

What I am going to talk about today is Covid and the post Covid world, which can be a bit of a 

depressing subject. It has been a challenging year, and throughout it, I have been struggling 

to understand what Covid means for career guidance. This lecture tries to answer this. It builds 

on another lecture that I gave in Austria (via Zoom) back in November (Hooley, 2020), but 

since then the situation has moved on quite a bit. I cannot promise you that I have a simple 

answer. Everything is so chaotic and so strange, but I will give you some thoughts, which I 

hope may be useful.  

We need hope 

I am going to start with, the idea of hope, because hope is so important. I was very privileged 

to hear Shane Lopez, who is sadly no longer with us, speak in Padua about 10 years ago. He 

developed a lot of ideas about what we mean by hope (Lopez, 2014). He says that hope is the 

belief that the future will be better than the present, coupled with the belief that you have 

the power to make it so. Hope is not just believing that everything is going to be better, but it 

is also thinking that you can do something about it. 

Hope is central to career. Our ability to develop our career is bound up with both our optimism 

(believing that things could be better) and our agency (believing that we have a role in making 

them better). But, over the last year, hope has been in short supply. It has been difficult to be 

optimistic about the future and because of that it has been difficult to develop our careers.  

During the pandemic, it has not been clear that the future is going to be better than the 

present (Hooley, Sultana, & Thomsen, 2020). Nor has it been clear that there is much that we 

can do about this as individuals. On the other hand, the pandemic has reminded us how much 

                                                           
3 This is the text of the lecture given by Tristram Hooley to the “Career Counselling and Guidance in the 
Post-COVID-19 Era” Conference in Cyprus in January 2021. Tristram was provided with a verbatim 
transcript which he amended to create the text presented here.  



Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

15 
 

governments can do to give people better lives, or at least to prevent their lives from getting 

worse.  

As individuals we have been told to sit at home and not to socialize or interact with others. 

Messages like this can often feel quite disempowering. Going back to Shane Lopez’ definition 

of hope, it is about both believing that the future is going to be better and believing that there 

is something that we can do about it. Both aspects of hope have been damaged over the last 

year. Nowadays, that vaccine is beginning to be rolled out, it has given us some new hope. It 

has given us some believes that the future might be better, but many people still feel quite 

disempowered and unable to influence that future. Nonetheless, these glimmers of hope also 

raise the question. What is it we are actually hoping for? Because not everything that has 

happened during the pandemic has been bad. So, what is it that we want the new world to 

look like? 

Focusing on career 

It is difficult not to think about and talk about the pandemic all the time. But, we are not 

epidemiologists, we're not doctors and nurses, we are not involved in the treatment of the 

pandemic. We are careers professionals and we are interested in helping people to move 

forward their career, even during a pandemic. 

Career is the individual's journey through life learning and work. Building a career is an act of 

hope. Through our careers we try and make our lives and the lives of those around us better. 

We hope that the future will be better than the past, and we exert control, within some limits, 

over the direction that our careers progress in. Our careers are strongly linked to the idea of 

hope. When hope is damaged, as it has been during the pandemic, thinking about how we 

progress our careers becomes more difficult.  

Career is a powerful concept because it connects the way that we spend our time every day 

to our overall life journey. Every day I make decisions about how I am going to spend my time. 

Will I cook? Will I watch television? Will I read a book? Will I call my parents and talk to them? 

There are so many choices to make every day and all of them are, in some ways, career 

choices. They are career choices because those decisions that I make every day connect to the 

big decisions that I make about the direction of my whole life.  

When we think about our career, we are trying to exert agency over the pathway of our lives. 

The concept of career recognizes that the decisions we make now can shape the future. 

Deciding what profession we want and what job offer we will take, what course to study, 
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whether we want to have a family, where we want to live. These are lifelong decisions, and 

they are career decisions.  

The brilliance of the concept of career is that it unites how we spend our time across the day 

with how we spend our time across our lives. It builds links across different parts of our lives. 

It links education with life, the effort that we spend today with the outcomes that we get 

tomorrow, and it links our schooling with society.  

So, what does this concept of career have to do with Covid? I've already started to show that 

one of the connections is that when we have uncertainty about the future and when we start 

to lose hope,  hat starts to erode our capacity to manage our career. 

Enter Covid-19 

Covid-19 came as a shock to most of us. The idea that a disease that first appeared in a city in 

China could affect the lives people across the world would have seemed ridiculous at the start 

of 2020 (Bosely, 2020). Its impact has been just as global and complete as it has been 

surprising. But the fact that it was a surprise doesn't mean that what happened was 

completely random. Pandemic specialist Nita Madhav and her colleagues (2017) argue:  

«Pandemics are large-scale outbreaks of infectious disease that can 

greatly increase morbidity and mortality over a wide geographic area and 

cause significant economic, social, and political disruption. Evidence 

suggests that the likelihood of pandemics has increased over the past 

century because of increased global travel and integration, urbanization, 

changes in land use, and greater exploitation of the natural environment. 

These trends likely will continue and will intensify.» 

In other words, we have created a world which is susceptible to pandemics through 

environmental destruction, globalization, and unfettered movement of at least some people 

and goods, the rolling back of the state and the loss of public and state capacity. All these 

things make a difference to the likelihood of a pandemic emerging and then being able to 

spread (Navarro, 2020). 

This not an accident. Obviously, those things did not happen with the idea of spreading a 

pandemic, but they have created a world which is susceptible to pandemics. And we are now 

experiencing the consequences of this. Figure 1 sets out the daily number of cases worldwide. 

And we would have to say that the trajectory here is still upwards. 
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Figure 1. Daily number of Covid-19 cases worldwide – Jan to 2020 to Jan 2021 (Center for 

Systems Science and Engineering (CSSE), 2021) 

 

Hopefully, we will soon start to see a leveling off and even a decline in the number of cases 

worldwide as the vaccine rolls out. But, for now, this crisis, which has now run for a year is still 

ongoing. 

Figure 2 sets out the current situation in Greece. You are now on the other side of a peak, 

which is very good news. Hopefully, the vaccine and your other public health measures will 

manage to control it further as we go forward. 

 

Figure 2. Daily number of Covid-19 cases in Greece (Worldometer, 2021) 

 

But as these figures show, we are not in a post-Covid world yet. There is, also, a question 

about whether we will ever be in a really post Covid world. The complete eradication of the 
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disease is quite unlikely and so we are likely to have to continue to live with it (The Lancet 

Microbe, 2020).  

But the experience of ‘living with it’ constantly reminds us how much has changed. My life is 

very different now to how it was at the start of 2020. I have lost the ability to travel, which I 

used to do for work and for pleasure, to socialize and to go to the gym or the pub. What is 

more, the rules keep changing and so I am always a bit uncertain about what I am and am not 

allowed to do. I am lucky. I have got my health, I am still working, I have my family and my 

children are here. But outside of that family, I do not have any direct human contact.  

These changes have some big impacts οn us and on our careers. And they also have big 

implications for us as career guidance professionals who are helping others to think about 

their careers. Our clients are likely to be starting to feel more hopeful as the vaccine rolls out, 

but the vaccine is not a silver bullet. The vaccine offers hope, but the rollout will take time, 

and the vaccine will support rather than replace existing public health measures (Gainty & 

Arnold Foster, 2021). So, social distancing, mask wearing, and other kinds of public health 

initiatives are likely to continue during 2021. Hopefully getting better, hopefully gradually 

allowing us to do more, but probably not going away completely. 

There is hope, that we are moving into a new phase. Things are getting better. But we are not 

in a situation where we can say, ‘it is over, we can go back to the way things were’. And, as 

I'm going to argue, I'm not sure it's actually the right thing for us to want to go back to the 

way things were anyway. 

I am now going to explore the two ways that I think that this new context impacts on our work. 

The first is through the labor market and the second is through those psychosocial impacts 

that I have started talking about them in relation to myself, being isolated, losing hope and so 

on. 

Challenges in the labour market 

The International Labour Organization (ILO) (2020) has been publishing regular research on 

the labour market impacts of Covid-19. It demonstrates that the pandemic has had an 

enormous impact on people’s everyday working lives. In some countries, we have seen 

extended periods where the labour market has pretty much closed down altogether. Even 

now, the ILO still estimate that the majority of working people in the world are experiencing 

some sort of lockdown or special working arrangements to try and combat the pandemic.  
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Wherever you are, and whoever you are over the last year, the way you work has changed. It 

has changed under pressure of the pandemic, but it has also changed because of the decisions 

of governments, who have been trying to manage the transmission of the disease whilst 

mitigating the impact of lockdown decisions on citizen’s lives. This is a huge change in our 

careers, it is difficult to think of any example of government intervention in the labour market 

that has been as big outside of wartime.  

Covid’s impact on the labor market has been massive. Figure 3 shows OECD (2021) data on 

unemployment since 2006. I’ve picked 2006 because it allows us to look at how the last 

economic crisis impacted unemployment, which may be helpful in thinking about how things 

might change over the next few years.  

Figure 3: OECD unemployment data 2006-2021 

 

The chart shows unemployment levels in Greece, the 27 European union countries and the 

OECD countries, which are essentially the richest nations in the world. What we can see, and 

Greece is the most extreme example of this, is that the same pattern is followed in the other 

two datasets to some extent as well. Τhere was a recession in 2008 after which unemployment 

spiked, before gradually getting better. And then in 2020 as Covid emerged it has spiked again 

and then returned back, not quite to where it was, but to a better position. And that is pretty 

much the pattern all over the world. The impact of Covid has worsened the state of a global 

economy, that was still not fully recovered from 2008. However, the immediate shocks that 

economies experienced at the beginning of 2020 started to improve quite quickly.  
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If we take a longer view, we can see that the impact of crises is not always immediate. The 

impact on employment from the 2008 crisis only really peaked in about 2014. Now there is a 

lot else going on behind this chart, there is a lot of politics which makes a big difference, and 

I am not going to try and go into all of that. But the important thing to note is that while the 

economy, and unemployment, has got worse and then improved again over the last year, this 

probably is not the end of the story. The likelihood that unemployment will start to rise again 

is one of the reasons why career guidance is so important at the moment.  

In period of crisis, it is not just unemployment that rises. Periods of labour market turbulence 

are also periods in which the nature of jobs change and when people have to move from one 

kind of job to another. They are also potentially periods when the balance of paid work in our 

lives changes. And, it is in periods like that that career guidance is so critical. 

Gita Gopinath (2020), who is the chief economist at the IMF says, 

this crisis will leave scars well into the medium term as labour markets take 

time to heal, investment is held back by uncertainty and balance sheet 

problems and lost schooling impairs human capital.  

All countries are now facing what I would call the Long Ascent – a difficult 

climb that will be long, uneven, and uncertain. (Gopinath in Salmon, 2020) 

So, in addition to the labour market issues, there are also issue in the education system. Young 

people are struggling to access school, college, and university due to the disruption of the 

pandemic. That creates immediate problems in terms of the qualifications they get as well as 

longer term learning loss. All of this sets back the economy and sets back our chance of 

recovery. It is going to be a ‘long ascent’, but career guidance, as an activity that unites 

learning, work and life, is going to be critical in supporting people on this ascent.  

 

Psycho-social challenges 

In addition to the big shifts in the labour market, our lives have also been transformed by the 

pandemic in many smaller ways. We have moved so much of our lives online, in part because 

the physical world has been so constrained by lockdowns and social distancing.  

We have seen a big change in our social connections during the pandemic. We have been 

asked to socially distance from each other and not to come together in groups. We have lost 

the opportunity to attend football matches or concerts and to see our friends. Yet, at the same 
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time as we are isolated, we are also much more aware of the connections between us, 

because we recognise that if we do come together, that our lives are dependent on each 

other. They are dependent on each other because we do not want to pass on the disease, but 

also because we are dependent on other people like doctors, nurses, delivery drivers, and 

shop workers who are willing to risk their lives to keep our societies moving. 

The pandemic has made us think deeply about our social connections and made us recognise 

our fragility and our vulnerability. It has unsettled us and reminded us that what we thought 

was certain in our lives is now unsure. All of this has made us rethink what we consider to be 

important, what we value and what we want from our lives.  

These psycho-social issues are intertwined with the big labour market picture. Obviously, if 

your work situation has changed, that is going to change the way you, you think, that is going 

to change your psychology. If your children's schooling situation has changed, that is also 

going to make a difference. But our reactions to these events are not pre-determined, there 

is a dialectical relationship between our psychology and the social and economic environment. 

We are thinking about what is happening and trying to make sense of it. And this process of 

sense making is incredibly difficult because the disruption to our lives is so fundamental.  

These complex psycho-social dilemmas are what we are going to have to be dealing with in 

career guidance. In an article I wrote at the beginning of the pandemic with Ronald Sultana 

and Rie Thomsen, we said in such a situation, our role as careers professionals is to help people 

to see that there is a range of different solutions to this crisis and that we need to think them 

through carefully and consider who benefits from each of them (Hooley, Sultana & Thomsen. 

2020). The crisis has been a pedagogic moment, in which people have rethought their 

assumptions about their lives. It is, in Gramsci’s (1971) terminology an ‘interregnum’ when 

people can see that the world of the past is not sustainable, but it remains unclear what 

direction the future might take us. In such a time the actions of individuals and the way in 

which they choose to direct their lives and engage with the world of political economy matters 

and may shape the future.  

Career guidance has to help people to manage this interregnum and to think through what is 

happening to them. But it also must help them to think through what is going to happen to 

their family and the people around them and consider what is going to happen to our society. 

We are having big debates about political issues around things like public borrowing and the 

support that is being given to people who are unemployed (Blakely, 2020; FitzRoy & Spencer, 
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2020). This is a big moment when the political economy of the world could change. In career 

guidance, we need to talk about this with our clients and students. This moment of 

reconstruction and re-emergence from lockdown, is also a pedagogic moment. It is a moment 

when we think: What is it we want for ourselves? What is it we want for our family? What 

does it mean for our community? What is it we want for our society?  

Career guidance has to address these issues because career guidance is about hope and about 

the future. But of course, hope can also be dangerous. We need to help people to believe that 

a better life is possible and we need to help them to see the role that they have in bringing it 

about. This is why I started with Shane Lopez’s definition of hope. However, we also need to 

be careful not to responsibilise people and make them feel that everything is in their control, 

when it is clear that is not. Alongside working with hope, we also need to support people by 

building their resilience and by preparing them for setbacks and more change.  

Career guidance as public policy 

I have already argued that Covid creates a new context for our careers. Existing forms of paid 

work are disappearing or changing, work-life balance is shifting and transitions into and out 

of the labour market are becoming more difficult. All of these factors are likely to lead people 

to make more career shifts and changes. Career guidance is important because it is focused 

on helping people to respond to this kind of disruption and change. And because of this, it is 

important that it is part of the reconstruction strategies that countries build to respond to the 

pandemic. 

The career guidance profession and its supporters need to be very assertive in arguing for the 

importance of career guidance. As they recover from the pandemic many governments will 

be trying to cut resources, to say that public services like career guidance are not affordable 

and return to austerity-type approaches to public policy. We need to challenge the logic of 

austerity and point out that the austerity that followed the last economic crisis was a failed 

policy. Even in its own terms it failed to reduce debt (Favero & Mei, 2019) and it resulted in 

increasing hardship and inequality (Perez & Matsaganis, 2018). We need an alternative 

approach to recovery and reconstruction that emphasizes investment in the economy and 

protects people’s standards of living (Room, 2015). We, also, need to make specific arguments 

that in a period like the one that we are in, helping people to think about the future and 

supporting people to manage their relationship with learning and work is critical. Career 

guidance is important because it is both about investing in people and ensuring that wider 

investments in learning and the labour market get effectively utilized.  
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Politicians often see career guidance as a small thing that is not very important and can be cut 

with few consequences. We have got to try and encourage them to see that it is critical. If you 

invest in education or employment programs and you do not invest in career guidance, then 

a lot of that money gets wasted. Investment in career guidance supports people to take active 

decisions about how to use educational programs, training programs and work programs to 

support their own careers and their contribution to society.  

New research from a range of international bodies has shown that many countries around the 

world have been investing in career guidance and seeking to develop services in the light of 

the challenges presented by the pandemic (Cedefop et al., 2020). Part of what they have done 

is the rapid adoption of new technologies as a way of delivering career guidance. Many 

countries report an increased demand for career guidance, but also report that it has often 

been difficult to satisfy this, because developing the infrastructure in the middle of pandemic 

is difficult. 

What kind of career guidance do we need? 

So, career guidance can support the post pandemic recovery and many countries are 

recognizing this. Of course, career guidance, cannot do everything. It is not a magic bullet that 

can solve all of society’s problems, but it is an important part of a wider strategy.  

But this raises the question of what kind of career guidance are we going to see? In the article 

that I wrote with, Ronald and Rie, we said,  

The pandemic served to give the knock-out blow to stable conceptions of 

the nature of work, leisure, family life, and society. Much of the advice that 

we might have given about how to build a successful career can simply be 

cast aside. In a world where going into the office, networking and 

attending an interview are all things of the past career guidance needs to 

radically and quickly reform its messages. (Hooley, Sultana & Thomsen, 

2020).  

Career guidance cannot just carry on as if the pandemic has not happened. We need to rethink 

the way we talk to people and what we are telling them in the current situation. Things are 

changing, and we need to change our message in relation to these changes. 

In the rest of this lecture, I am going to set out some of the key ideas that I have about how 

career guidance can go forward from here. I’m going to argue that career guidance needs to 

become integrated guidance and embrace digital technologies, that we have to support 
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learners to develop their career management skills and finally that we need to explicitly adopt 

a social justice approach.  

Integrated guidance 

The pandemic has shown us that the ability to deliver career guidance using digital tools must 

be a core competency for all guidance professionals. It cannot be a specialism for a minority 

of guidance professionals. A lot of what we do when we give career guidance is going to 

happen in the digital world from now on. This does not mean that we are surrendering the 

profession to computers. Rather it is about how we use a range of tools to deliver career 

guidance in new and different ways.  

Over the last few years there has been a lot of work going on in Norway, which has helped me 

to think through what high quality digital guidance might look like (Bakke, Haug, & Hooley, 

2018). I have been working with my colleague Ingrid Bårdsdatter Bakke to run a course at the 

Inland Norway University of Applied Sciences where we have been developing ideas about 

digital guidance and training Norwegian practitioners to make effective use of its potential. 

Increasingly, we have been talking about ‘integrated guidance’ to recognize that the digital 

and physical worlds are no longer separate and to encourage people to focus, not on the tool 

that they are using, but rather on the way they bring a range of tools together to support the 

career learning of individuals.  

The first key principle of the integrated guidance approach is that career development is 

fundamentally tied to a process of career learning. Given this, integrated guidance is about 

using a variety of tools to facilitate people to learn about career and develop their careers. All 

forms of career guidance are designed to support individuals in this learning process. Career 

development has a knowledge base that can be taught, we need to know some things to 

career effectively. It, also, takes place in a cultural context which needs to be acknowledged 

and is fundamentally social in nature. So, while we should digitize guidance, we should not try 

and fully automate it, nor should we try and offshore it. Ultimately the creative learning 

relationship between the guidance practitioner and their student or client needs to remain 

central.  

The second principle is that we should use an instructional design approach when we are 

thinking about creating integrated guidance (Merrill et al., 1996). We should not start by 

focusing on a particular tool, technique or mode, but rather by thinking about the learners 

and what they need to learn. Instructional design is about choosing the right tool for the right 



Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

25 
 

job. So, arguing that all guidance should be integrated guidance is not about saying that 

everything must be delivered online. Rather, it is about recognizing that careers professionals 

should be able to identify when it would be useful to work with digital tools, when it would 

enhance people’s career learning and then have the skills to do it.  

Some clients are happy and able to sit down in a counseling room with a career professional. 

In this case a face-to-face interview is probably the best tool for the job. But sometimes that's 

not going to be possible and then you need to be able to select alternate tools. 

The third principle of integrated guidance is that we should adopt a co-careering stance 

(Kettunen, 2017; Kettunen, Sampson, & Vuorinen, 2015; Sampson, Kettunen, & Vuorinen, 

2020). Co-careering is about thinking about how professionals relate to clients and rethinking 

that in the light of the way in which the environment for practice is changed by digital 

technologies and now by Covid-19. Co-careering is open and informal. It encourages us to 

work with learners in their communities and to be a participant in those communities 

ourselves. It asks us to model good behaviour and to be reflexive.  

Critical career management skills 

The second idea that needs to underpin career guidance in the post-Covid world is the 

recognition of the centrality of career management skills (Sultana, 2012, Hooley et al., 2013). 

The pandemic has changed the skills that we need to be successful in the workplace. 

Employers want people who are skilled at working at distance, who can conduct a meeting 

online, who can network online and so on (Institute of Student Employers, 2020). The 

pandemic has accelerated the digitalization of the workplace and increased the importance 

of developing a new set of employability skills.  

As I have already argued, the pandemic has also changed career, and this in turn requires us 

to develop new kinds of career management skills. I have already talked about the importance 

of people remaining hopeful and building their resilience, and of looking at the big picture as 

they think about how they can develop their career. To this, we could also add the need to be 

able to understand and respond to data, to be skeptical of the messages that they read on 

social media and in the mainstream media and so on. The pandemic has highlighted the 

importance of engaging with data, evidence, and public policy when you are considering how 

to develop your own career. These are the career management skills that are going to matter 

going forwards.  
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We want to help people to be good at thinking about the future, imaginative about what it 

might hold and skeptical of established ideas about what is politically or personally possible. 

These kinds of career management skills, the ability to analyze the future and figure out your 

place within it, are more important than any one employability skill. Of course, it is going to 

be important to be able to use a computer or work alongside artificial intelligence, but it is 

going to be even more fundamental that you can analyze the labour market, think about how 

Covid is changing it, and understand its relationship to politics and to your life.  

Developing career management skills needs to be embedded into all forms of career guidance, 

but we particularly need to argue for space for it in the school curriculum. Career learning 

needs to be deeply embedded into the curriculum. It needs to both be a subject in its own 

right and to connect to learning in other subjects. So when you are doing a science lesson or 

a lesson in languages, you should also learn about career and develop your career 

management skills.  

Social justice 

Finally, I want to argue that career guidance needs to adopt a more explicitly social justice 

perspective. We are moving through the pandemic into a new normal, but what is that new 

normal going to be? Is it just going to be the same as the old normal? Are we going to go back 

to the situation we were in before the pandemic? Or, are we going to go forward to something 

new and better?  

Different things are going to be possible in the future that we are moving into. The new normal 

is going to be defined by politics as much as by the disease. And by politics, I mean, what we 

can collectively decide upon at a societal and global level. There are big decisions for us to 

make in our societies and as a global community and careers professionals need to be talking 

about these big decisions with their clients. 

The new normal is also going to be defined by individuals and how they behave and pursue 

their careers. Things will be different, but we will, also, have some agency, through which we 

can influence our lives and the future. Once again, we are back to Lopez’s idea that hope is 

both believing that things will be better and doing something about it. Increasingly we need 

to recognize in career guidance that it is not always possible for someone to take agency on 

their own, often they will need to link with others to bring about the future that they are 

hoping for.  
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Career guidance has to engage with the changing normality. Ronald Sultana, Rie Thomsen and 

I have developed what we call the five signposts to socially just career guidance to provide a 

framework through which careers professionals can address the new normality in their 

practice (Hooley, Sultana, & Thomsen, 2019).  

Given the huge psycho-social stresses and labour market challenges that people have 

experienced over the last year, how can we help them to move forward? The first signpost 

tells us that we need to build their critical consciousness. We need to help them to understand 

the situation, not just to react to it on a personal level. 

We need to help our clients and students understand what has happened in their lives and in 

the world. We should help them to understand the labor market, to understand what 

politicians have done, what their policy is and what its consequence is for them, their families, 

and communities. By helping them to have a better level of understanding about the situation 

that they are in, not just their personal situation, but the collective situation, we can empower 

them and help them to have more control over their lives. 

The second signpost is naming oppression. We need to be comfortable in talking about when 

things are unfair in people’s lives. We should help them to identify the oppression they are 

experiencing and to recognize that they are not to blame. We might say to a client, ‘you know, 

you seem to be struggling’ and ask them why they think it is. Perhaps, it is because they feel 

that they are being discriminated against by employers, because they are an older worker or 

for some other reason. This kind of oppression is not something to be sidelined it should be 

one of the main areas for action in someone’s career development.  

The third signpost is to question what is normal. As I have already discussed, the idea of a 

return to normal raises questions about what the new normal is and what it should be. People 

will need to think through what this means for them in their life and in their career. We can 

give people permission to not always be normal or accept what is normal and to question 

what society and other people expect them to do. 

The fourth signpost is about encouraging people to work together. As careers professionals 

we can play an important role in facilitating social interaction and collaboration both face-to-

face and online.  

This might be something as simple as saying to a client, 
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the problem that you're having, I've seen that in a few other people, who 

are also having the same problem. They are all struggling with it as well. 

They‘ve all recently been made unemployed. Would it be interesting to you 

if we got you all together so you could discuss together what your problems 

are and how you might solve them? 

The more people thinking about problem, the easier it is to solve it. This signpost might also 

be about helping people to recognize that some problems are difficult to solve as an individual, 

but if you come together and work together, you can achieve more collectively than you can 

individually.  

The final signpost is about working at a range of levels. When you are sitting with a client in a 

career interview and you are talking to them, listening to them, and helping them, that is when 

you know that you are doing career guidance. But when you are working with a group, giving 

them information and they're asking you questions, that is also career guidance as well. When 

you go and see the head teacher or the head of the public employment service, and you say, 

‘you know what, things are not working. We need to make some changes. That is career 

guidance as well. And when you talk to a politician and raise a concern that the system is not 

working for the people that you are working with, that is part of your career guidance as well. 

Career guidance needs to be work that happens at a range of levels. Around a decade ago, the 

NICE framework for training career guidance professionals argued that, as well as being, able 

to use a range of approaches to work with individuals, careers professionals also needed to 

be able to intervene into social systems (Schiersmann et al., 2012). I would strongly endorse 

this and argue that it is more important than ever in the post-Covid world. 

Final thoughts 

Covid-19 raises some very big questions for our society and how we answer them is going to 

shape the world in which career guidance operates. But career guidance also has an important 

role to play in helping people to define the new normal and to find their way to hope. We are 

not just the subjects of change, we can also be the agents of change. As career guidance 

professionals it is our role to believe that the future can be better than the past, and also to 

do something about this. That is why hope matters for career guidance, and that is why, 

despite the challenges of Covid-19, we should all have hope for 2021.  

 



Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

29 
 

References 

Bakke, I.B., Hagaseth Haug, E. & Hooley, T. (2018). Moving from information provision to co-

careering: Integrated guidance as a new approach to e-guidance in Norway. Journal of 

the National Institute for Career Education and Counselling, 41(1), 48-55.  

Blakely, G. (2020). The Corona crash: How the pandemic will change capitalism. London: 

Verso.  

Bosely, S. (2020). Origin story: what do we know now about where coronavirus came from? 

The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/12/where-did-

coronavirus-come-from-covid  

Cedefop; European Commission., ETF., ICCDPP., ILO., OECD., & UNESCO. (2020). Career 

guidance policy and practice in the pandemic: results of a joint international survey – June 

to August 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4193 

Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (2021). Covid-

19 dashboard. 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467

b48e9ecf6 

Favero, C.A. & Mei, P. (2019). Austerity and public debt dynamics. London: Centre for 

Economic Policy Research. https://repec.cepr.org/repec/cpr/ceprdp/DP14072.pdf  

Fitzroy, F. & Spencer, D. (2020). Economic policy response to the pandemic: From Covid-19 

emergency to economic democracy. Bonn: IZA, Institute of Labour Economics.  

Gainty, C. & Arnold-Foster, A. (2021). Vaccines alone aren’t enough to eradicate a virus – 

lessons from history. The Conversation. https://theconversation.com/vaccines-alone-

arent-enough-to-eradicate-a-virus-lessons-from-history-152734.  

Gopinath, G. (2020). A long, uneven and uncertain ascent. IMFblog. 

https://blogs.imf.org/2020/10/13/a-long-uneven-and-uncertain-ascent/  

Hooley, T. (2020). A global pandemic and its aftermath: The way forward for career guidance. 

[Keynote address]. Austrian Euroguidance conference, 12th November. 

https://derby.openrepository.com/handle/10545/625540  

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/12/where-did-coronavirus-come-from-covid
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/12/where-did-coronavirus-come-from-covid
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4193
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://repec.cepr.org/repec/cpr/ceprdp/DP14072.pdf
https://theconversation.com/vaccines-alone-arent-enough-to-eradicate-a-virus-lessons-from-history-152734
https://theconversation.com/vaccines-alone-arent-enough-to-eradicate-a-virus-lessons-from-history-152734
https://blogs.imf.org/2020/10/13/a-long-uneven-and-uncertain-ascent/
https://derby.openrepository.com/handle/10545/625540


Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

30 
 

Hooley, T., Shepherd, C. & Dodd, V. (2015). Get yourself connected: Conceptualising the role 

of digital technologies in Norwegian career guidance. Derby: International Centre for 

Guidance Studies, University of Derby. 

Hooley, T., Sultana, R.G., & Thomsen, R. (2019). Towards an emancipatory career guidance: 

What is to be done? In T. Hooley, R.G. Sultana, & R. Thomsen (Eds.) Career guidance for 

emancipation: Reclaiming justice for the multitude (pp.247-257). London: Routledge.  

Hooley, T., Sultana, R.G., & Thomsen, R. (2020). Why a social justice informed approach to 

career guidance matters in the time of coronavirus. Career Guidance for Social Justice. 

https://careerguidancesocialjustice.wordpress.com/2020/03/23/why-a-social-justice-

informed-approach-to-career-guidance-matters-in-the-time-of-coronavirus/ 

Hooley, T., Watts, A. G., Sultana, R. G., & Neary, S. (2013). The ‘Blueprint’framework for career 

management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, 41(2), 

117-131. 

Institute of Student Employers. (2020). Student recruitment survey 2020: Challenge and 

resilience in the year of Covid-19. London: Institute of Student Employers. 

International Labour Organization. (2020). ILO monitor. Covid-19 and the world of work, 6. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefin

gnote/wcms_755910.pdf 

Kettunen, J. (2017). The rise of social media in guidance. EPALE - Electronic Platform for Adult 

Learning in Europe. https://epale.ec.europa.eu/en/blog/rise-social-media-career-

guidance.  

Kettunen, J., Sampson Jr, J. P., & Vuorinen, R. (2015). Career practitioners' conceptions of 

competency for social media in career services. British Journal of Guidance & Counselling, 

43(1), 43-56.  

Lopez, S.J. (2014). Making hope happen. New York: Atria. 

Madhav, N., Oppenheim, B., Gallivan, M., Mulembakani, P., Rubin, E., & Wolfe, N. (2017). 

Pandemics: Risks, impacts, and mitigation. In D.T. Jamison, H. Gelband, S. Horton et al. 

(Eds.) Disease control priorities: Improving health and reducing poverty. 3rd edition 

(pp.315-346). Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and 

Development/ The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0527-1_ch17 

https://careerguidancesocialjustice.wordpress.com/2020/03/23/why-a-social-justice-informed-approach-to-career-guidance-matters-in-the-time-of-coronavirus/
https://careerguidancesocialjustice.wordpress.com/2020/03/23/why-a-social-justice-informed-approach-to-career-guidance-matters-in-the-time-of-coronavirus/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755910.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755910.pdf
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0527-1_ch17


Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

31 
 

Merrill, M. D., Drake, L., Lacy, M. J., & Pratt, J. (1996). Reclaiming instructional design. 

Educational Technology, 36(5), 5–7. 

Navarro, V. (2020). The consequences of neoliberalism in the current pandemic. International 

Journal of Health Services. https://doi.org/10.1177/0020731420925449 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2021). Unemployment 

rate. https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm  

Perez, S. A., & Matsaganis, M. (2018). The political economy of austerity in Southern Europe. 

New Political Economy, 23(2), 192-207. 

https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1370445  

Room, G. (2015). Alternatives to austerity. Bath: Institute for Policy Research, University of 

Bath. https://www.bath.ac.uk/publications/alternatives-to-austerity/attachments/ipr-

alternatives-to-austerity.pdf  

Salmon, J. (2020). The £21trillion cost of Covid: IMF warns the pandemic will cause 'lasting 

damage' to living standards worldwide. This is Money. 

https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-8836039/IMF-warns-Covid-cause-

lasting-damage-living-standards.html 

Sampson, J. P., Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2020). The role of practitioners in helping persons 

make effective use of information and communication technology in career 

interventions. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 20(1), 191-

208. 

Schiersmann, C., Ertelt, B.J., Katsarov, J., Mulvey, R., Reid, H. & Weber, P. (2012). Handbook 

for the academic training of career guidance and counselling professionals. Network for 

Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE). Heidelberg, Germany: 

Heidelberg University. 

Sultana, R. G. (2012). Learning career management skills in Europe: a critical review. Journal 

of Education and Work, 25(2), 225-248. 

The Lancet Microbe. (2020). Covid-19 vaccines: the pandemic will not end overnight. The 

Lancet Microbe, 2(1), e1. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30226-3  

Worldometer (2021). Greece: Coronavirus cases. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/greece/  

https://doi.org/10.1177/0020731420925449
https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1370445
https://www.bath.ac.uk/publications/alternatives-to-austerity/attachments/ipr-alternatives-to-austerity.pdf
https://www.bath.ac.uk/publications/alternatives-to-austerity/attachments/ipr-alternatives-to-austerity.pdf
https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-8836039/IMF-warns-Covid-cause-lasting-damage-living-standards.html
https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-8836039/IMF-warns-Covid-cause-lasting-damage-living-standards.html
https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30226-3
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/greece/


Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

32 
 

Ελπίδα για το 2021: Η σημασία του επαγγελματικού 
προσανατολισμού στον κόσμο του Covid και στον μετά- Covid 

κόσμο 

 

Tristram Hooley4  

 

Εισαγωγή 

Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα ήταν πολύ καλύτερο για μένα να βρίσκομαι στην 

Κύπρο, αλλά κάθομαι σε ένα δωμάτιο του σπιτιού μου, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο 

την Αγγλική βροχή που πέφτει από τον ουρανό.  

Αυτό για το οποίο θα μιλήσω σήμερα είναι, ο κόσμος του Covid και ο κόσμος μετά το Covid, 

το οποίο μπορεί  και να  ένα είναι λίγο καταθλιπτικό θέμα. Ήταν μια χρονιά γεμάτη 

προκλήσεις και καθ' όλη τη διάρκειά της, αγωνιζόμουν να καταλάβω τι σημαίνει ο Covid για 

τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτή η διάλεξη προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό. 

Βασίζεται σε μια άλλη διάλεξη που έδωσα στην Αυστρία (μέσω Zoom) τον Νοέμβριο (Hooley, 

2020), αλλά από τότε η κατάσταση έχει προχωρήσει αρκετά. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ 

ότι έχω μια απλή απάντηση. Τα πάντα είναι τόσο χαοτικά και τόσο παράξενα, αλλά θα σας 

δώσω κάποιες σκέψεις που ελπίζω να φανούν χρήσιμες.  

 

Χρειαζόμαστε ελπίδα 

Θα ξεκινήσω με την ιδέα της ελπίδας, επειδή η ελπίδα είναι τόσο σημαντική. Είχα το μεγάλο 

προνόμιο να ακούσω τον Shane Lopez, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, να μιλάει 

στην Πάντοβα πριν από περίπου 10 χρόνια. Ανέπτυξε πολλές ιδέες σχετικά με το τι εννοούμε 

με τον όρο ελπίδα (Lopez, 2014). Αναφέρει ότι η ελπίδα είναι η πεποίθηση ότι το μέλλον θα 

είναι καλύτερο από το παρόν, σε συνδυασμό με την πεποίθηση ότι έχεις τη δύναμη να το 

διαμορφώσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι καλύτερο. Ελπίδα δεν είναι μόνο η πεποίθηση 

ότι όλα θα γίνουν καλύτερα, αλλά και η σκέψη ότι μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. 

Η ελπίδα έχει κεντρικό ρόλο στη σταδιοδρομία. Η ικανότητά μας να αναπτύσσουμε τη 

σταδιοδρομία μας συνδέεται τόσο με την αισιοδοξία μας (το να πιστεύουμε ότι τα πράγματα 

θα μπορούσαν να είναι καλύτερα) όσο και με τη δράση μας (το να πιστεύουμε ότι έχουμε 

ένα ρόλο στο να τα κάνουμε καλύτερα). Όμως, τον τελευταίο χρόνο, η ελπίδα βρίσκεται σε 

                                                           
4Αυτό είναι το κείμενο της διάλεξης που δόθηκε από τον Tristram Hooley στο συνέδριο για τη 
«Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη μετά-Covid-19 εποχή» 
στην Κύπρο στις 20 Ιανουαρίου 2021. Παραχωρήθηκε κατά λέξη απομαγνητοφώνηση στον Tristram, 
την οποία τροποποίησε για να δημιουργήσει το πρωτότυπο κείμενο.   
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έλλειψη. Το να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον έχει γίνει δύσκολο και εξαιτίας αυτού και 

το να αναπτύξουμε τη σταδιοδρομία μας έχει γίνει επίσης δύσκολο.  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν ήταν ξεκάθαρο ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο από το 

παρόν (Hooley, Sultana, & Thomsen, 2020). Ούτε ήταν ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολλά που 

μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό ως  ξεχωριστά άτομα. Από την άλλη πλευρά, η πανδημία μάς 

υπενθύμισε πόσα μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις ώστε να προσφέρουν στους 

ανθρώπους καλύτερες ζωές ή τουλάχιστον να αποτρέψουν τη χειροτέρευση της ζωής τους.  

Ως άτομα μας έχουν πει να καθόμαστε στο σπίτι και να μην ερχόμαστε σε επαφή ή να 

αλληλεπιδρούμε με άλλους. Μηνύματα, όπως αυτό, μπορεί συχνά να μας αποδυναμώνουν. 

Επιστρέφοντας στον ορισμό του Shane Lopez για την ελπίδα, πρόκειται για την πεποίθηση 

ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο και για την πεποίθηση ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να 

κάνουμε γι' αυτό. Και οι δύο πτυχές της ελπίδας έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια του 

περασμένου έτους. Τώρα που το εμβόλιο αρχίζει να κυκλοφορεί, μας έδωσε κάποια νέα 

ελπίδα. Μας έδωσε κάποια πίστη ότι το μέλλον μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά πολλοί 

άνθρωποι εξακολουθούν να αισθάνονται αρκετά αποδυναμωμένοι και ανίκανοι να 

επηρεάσουν αυτό το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι αναλαμπές ελπίδας εγείρουν επίσης 

το ερώτημα. Τι είναι αυτό για το οποίο πραγματικά ελπίζουμε; Διότι δεν ήταν όλα όσα 

συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας άσχημα. Πώς θέλουμε λοιπόν να μοιάζει ο νέος 

κόσμος; 

 

Εστιάζοντας στη σταδιοδρομία 

Είναι δύσκολο να μη σκεφτόμαστε και να μη μιλάμε συνεχώς για την πανδημία. Αλλά δεν 

είμαστε επιδημιολόγοι, δεν είμαστε γιατροί και νοσηλευτές, δεν εμπλεκόμαστε με την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. Είμαστε επαγγελματίες σταδιοδρομίας και  ενδιαφερόμαστε 

να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να προχωρήσουν τη σταδιοδρομία τους μπροστά, ακόμη 

και κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας. 

Η σταδιοδρομία είναι το ταξίδι του ατόμου μέσα από τη δια βίου μάθηση και την εργασία. Η 

οικοδόμηση μιας καριέρας είναι μια πράξη ελπίδας. Μέσα από τη σταδιοδρομία μας 

προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή μας και τη ζωή των γύρω μας καλύτερη. Ελπίζουμε ότι το 

μέλλον θα είναι καλύτερο από το παρελθόν και ασκούμε έλεγχο, εντός κάποιων ορίων, στην 

κατεύθυνση προς την οποία εξελίσσεται η σταδιοδρομία μας. Η σταδιοδρομία μας συνδέεται 

στενά με την ιδέα της ελπίδας. Όταν η ελπίδα πλήττεται, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, η σκέψη για το πώς εξελίσσουμε τη σταδιοδρομία μας γίνεται πιο δύσκολη.  
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Η καριέρα είναι μια ισχυρή έννοια, επειδή συνδέει τον τρόπο με τον οποίο περνάμε τον χρόνο 

μας καθημερινά με το συνολικό ταξίδι της ζωής μας. Κάθε μέρα παίρνω αποφάσεις για το 

πώς θα περάσω τον χρόνο μου. Θα μαγειρέψω; Θα παρακολουθήσω τηλεόραση; Θα 

διαβάσω ένα βιβλίο; Θα τηλεφωνήσω στους γονείς μου και θα τους μιλήσω; Υπάρχουν τόσες 

πολλές επιλογές που πρέπει να κάνω κάθε μέρα και όλες τους είναι, κατά κάποιο τρόπο, 

επιλογές καριέρας. Είναι επιλογές καριέρας επειδή αυτές οι αποφάσεις που παίρνω κάθε 

μέρα συνδέονται με τις μεγάλες αποφάσεις που παίρνω για την κατεύθυνση ολόκληρης της 

ζωής μου.  

Όταν σκεφτόμαστε για την σταδιοδρομία μας προσπαθούμε να ασκήσουμε εξουσία πάνω 

στην πορεία της ζωής μας. Η έννοια της σταδιοδρομίας αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις που 

παίρνουμε τώρα μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον. Αποφασίζουμε τι δουλειά θέλουμε 

και ποια προσφορά εργασίας θα δεχτούμε, ποια σειρά μαθημάτων θα παρακολουθήσουμε, 

αν θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, πού θέλουμε να ζήσουμε. Αυτές είναι αποφάσεις που 

αφορούν όλη τη ζωή, και είναι αποφάσεις σταδιοδρομίας. 

Η ευφυΐα της έννοιας της καριέρας είναι ότι ενώνει τον τρόπο με τον οποίο περνάμε τον 

χρόνο μας κατά τη διάρκεια της ημέρας με τον τρόπο με τον οποίο περνάμε τον χρόνο μας 

κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Σχηματίζει δεσμούς μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων της 

ζωής μας. Συνδέει την εκπαίδευση με τη ζωή, την προσπάθεια που καταβάλλουμε σήμερα 

με τα αποτελέσματα που θα έχουμε αύριο, και συνδέει τη σχολική μας εκπαίδευση με την 

κοινωνία.  

Τι σχέση έχει λοιπόν αυτή η έννοια της καριέρας με το Covid; Έχω ήδη αρχίσει να δείχνω ότι 

μία από τις συνδέσεις είναι ότι όταν έχουμε αβεβαιότητα για το μέλλον και όταν αρχίζουμε 

να χάνουμε την ελπίδα, αυτό αρχίζει να διαβρώνει την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε τη 

σταδιοδρομία μας. 

 

Εισαγωγή του  Covid-19 

Ο Covid-19 αποτέλεσε σοκ για τους περισσότερους από εμάς. Η ιδέα ότι μια ασθένεια που 

πρωτοεμφανίστηκε σε μια πόλη της Κίνας θα μπορούσε να επηρεάσει τις ζωές των 

ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο θα φαινόταν γελοία στις αρχές του 2020 (Bosely, 2020). 

Ο αντίκτυπός της ήταν εξίσου παγκόσμιος και πλήρης όσο και απρόβλεπτος. Αλλά το γεγονός 

ότι ήταν μια έκπληξη δεν σημαίνει ότι αυτό που συνέβη ήταν εντελώς τυχαίο.  
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Η ειδικός σε θέματα πανδημίας Nita Madhav και οι συνεργάτες της (2017) υποστηρίζουν: 

 «οι πανδημίες είναι μεγάλης κλίμακας επιδημίες μολυσματικών ασθενειών που 

μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα σε μια 

ευρεία γεωγραφική περιοχή και να προκαλέσουν σημαντική οικονομική, 

κοινωνική και πολιτική αναστάτωση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πιθανότητα 

πανδημιών έχει αυξηθεί τον τελευταίο αιώνα λόγω της αύξησης των παγκόσμιων 

ταξιδιών και της ενσωμάτωσης, της αστικοποίησης, των αλλαγών στη χρήση του 

εδάφους και της μεγαλύτερης εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος. Οι 

τάσεις αυτές είναι πιθανό να συνεχιστούν και να ενταθούν.» 

Με άλλα λόγια, έχουμε δημιουργήσει έναν κόσμο που είναι επιρρεπής σε πανδημίες μέσω 

της περιβαλλοντικής καταστροφής, της παγκοσμιοποίησης και της ανεμπόδιστης 

μετακίνησης τουλάχιστον ορισμένων ανθρώπων και αγαθών, της υποχώρησης του κράτους 

και της απώλειας της δημόσιας και κρατικής ικανότητας. Όλα αυτά κάνουν τη διαφορά στην 

πιθανότητα να εμφανιστεί μια πανδημία και στη συνέχεια να μπορέσει να εξαπλωθεί 

(Navarro, 2020). 

Αυτό δεν είναι τυχαίο. Προφανώς, αυτά τα πράγματα δεν συνέβησαν με την ιδέα της 

εξάπλωσης μιας πανδημίας, αλλά δημιούργησαν έναν κόσμο που είναι επιρρεπής σε 

πανδημίες. Και τώρα βιώνουμε τις συνέπειες αυτού του γεγονότος. Στο Σχήμα 1 

παρουσιάζεται ο ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων παγκοσμίως. Και θα πρέπει να πούμε 

ότι η πορεία εδώ εξακολουθεί να είναι ανοδική. 

 

Σχήμα 1. Ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων Covid-19 παγκοσμίως - Ιανουάριος 2020 έως 

Ιανουάριος 2021 (Center for Systems Science and Engineering (CSSE), 2021) 
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Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια εξομάλυνση και ακόμη και μια 

μείωση του αριθμού των κρουσμάτων παγκοσμίως καθώς το εμβόλιο  κυκλοφορεί. Όμως, 

προς το παρόν, αυτή η κρίση, η οποία διαρκεί πλέον ένα χρόνο, συνεχίζεται ακόμη. 

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Βρίσκεστε τώρα στην άλλη 

πλευρά μιας αιχμής, γεγονός που αποτελεί πολύ καλό νέο. Ελπίζουμε ότι το εμβόλιο και τα 

άλλα μέτρα δημόσιας υγείας που λαμβάνετε θα καταφέρουν να την ελέγξουν περαιτέρω 

καθώς προχωράμε μπροστά. 

 

Σχήμα 2. Ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων Covid-19 στην Ελλάδα (Worldometer, 2021) 

 

  

Αλλά όπως δείχνουν αυτά τα στοιχεία, δεν βρισκόμαστε ακόμη σε έναν κόσμο μετά το Covid. 

Και υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα σχετικά με το αν θα βρεθούμε ποτέ σε έναν πραγματικά 

μετά-Covid κόσμο. Η πλήρης εξάλειψη της νόσου είναι αρκετά απίθανη και έτσι πιθανότατα 

θα πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε μαζί της (The Lancet Microbe, 2020).  

Όμως η εμπειρία του να "ζούμε μαζί της" μας υπενθυμίζει συνεχώς πόσα έχουν αλλάξει. Η 

ζωή μου είναι πολύ διαφορετική τώρα από ό,τι ήταν στις αρχές του 2020. Έχω χάσει τη 

δυνατότητα να ταξιδεύω, κάτι που συνήθιζα να κάνω για δουλειά και για διασκέδαση, να 

κοινωνικοποιούμαι και να πηγαίνω στο γυμναστήριο ή στην παμπ. Επιπλέον, οι κανόνες 

αλλάζουν συνεχώς και έτσι είμαι πάντα λίγο αβέβαιος για το τι επιτρέπεται και τι όχι να κάνω. 

Είμαι τυχερός που έχω την υγεία μου, εξακολουθώ να εργάζομαι, έχω την οικογένειά μου και 

τα παιδιά μου είναι εδώ. Αλλά εκτός αυτής της οικογένειας, δεν έχω καμία άμεση ανθρώπινη 

επαφή.  

Αυτές οι αλλαγές έχουν μεγάλες επιπτώσεις για εμάς και για την καριέρα μας. Και έχουν 

επίσης μεγάλες επιπτώσεις για εμάς ως ασκούντες  του επαγγελματικού προσανατολισμού 

που βοηθάμε τους άλλους να σκεφτούν για την καριέρα τους. Οι πελάτες μας είναι πιθανό 
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να αρχίσουν να αισθάνονται πιο αισιόδοξοι καθώς το εμβόλιο κυκλοφορεί, αλλά το εμβόλιο 

δεν είναι ένα μαγικό ραβδάκι. Το εμβόλιο προσφέρει ελπίδα, αλλά η κυκλοφορία του θα 

πάρει χρόνο και το εμβόλιο θα υποστηρίξει μάλλον από το να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα 

μέτρα δημόσιας υγείας (Gainty & Arnold Foster, 2021). Έτσι, η κοινωνική αποστασιοποίηση, 

η χρήση μάσκας και άλλα είδη πρωτοβουλιών για τη δημόσια υγεία είναι πιθανό να 

συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του 2021. Ελπίζω να βελτιωθούν, ελπίζω να μας επιτρέψουν 

σταδιακά να κάνουμε περισσότερα, αλλά πιθανώς να μην εξαφανιστούν εντελώς. 

Υπάρχει ελπίδα ότι περνάμε σε μια νέα φάση. Τα πράγματα βελτιώνονται. Αλλά δεν 

βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου μπορούμε να πούμε, "τελείωσε, μπορούμε να 

επιστρέψουμε στον τρόπο που ήταν τα πράγματα". Και, όπως θα υποστηρίξω, δεν είμαι 

σίγουρος ότι είναι πραγματικά σωστό να θέλουμε να επιστρέψουμε στο πως ήταν τα 

πράγματα ούτως ή άλλως. 

Θα διερευνήσω τώρα τους δύο τρόπους με τους οποίους νομίζω ότι αυτό το νέο πλαίσιο έχει 

αντίκτυπο στο έργο μας. Ο πρώτος είναι μέσω της αγοράς εργασίας και ο δεύτερος είναι 

μέσω αυτών των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων για τις οποίες άρχισα να μιλάω σε σχέση με 

τον εαυτό μου, όντας  απομονωμένος, χάνοντας την ελπίδα και ούτω καθεξής. 

 

Προκλήσεις στην αγορά εργασίας 

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ΔΟΕ) (International Labour Organization - ILO, 2020) 

δημοσιεύει τακτικά έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις του Covid-19 στην αγορά εργασίας. 

Καταδεικνύει ότι η πανδημία είχε τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινή εργασιακή ζωή των 

ανθρώπων. Σε ορισμένες χώρες έχουμε δει παρατεταμένες περιόδους όπου η αγορά 

εργασίας έχει σχεδόν εντελώς κλείσει. Ακόμη και τώρα, ο ΔΟΕ εξακολουθεί να εκτιμά ότι η 

πλειοψηφία των εργαζομένων στον κόσμο βιώνει κάποιου είδους lockdown ή ειδικές 

εργασιακές ρυθμίσεις για να προσπαθήσει να καταπολεμήσει την πανδημία.  

Όπου κι αν βρίσκεστε και όποιος κι αν είστε τον τελευταίο χρόνο, ο τρόπος εργασίας σας έχει 

αλλάξει. Έχει αλλάξει υπό την πίεση της πανδημίας, αλλά έχει επίσης έχει αλλάξει εξαιτίας 

των αποφάσεων των κυβερνήσεων που προσπαθούν να διαχειριστούν τη μετάδοση της 

νόσου και ταυτόχρονα να μετριάσουν τον αντίκτυπο των αποφάσεων για lockdown στις ζωές 

των πολιτών. Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή στη σταδιοδρομία μας, είναι δύσκολο να 

σκεφτεί κανείς κάποιο παράδειγμα κυβερνητικής παρέμβασης στην αγορά εργασίας που να 

ήταν τόσο μεγάλη εκτός από περιόδους πολέμων.  

Ο αντίκτυπος του Covid στην αγορά εργασίας ήταν τεράστιος. Στο διάγραμμα 3 

παρουσιάζονται στοιχεία του ΟΟΣΑ (2021) σχετικά με την ανεργία από το 2006. Διάλεξα το 
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2006 επειδή μας επιτρέπει να δούμε πώς η τελευταία οικονομική κρίση επηρέασε την 

ανεργία, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για να σκεφτούμε πώς μπορεί να αλλάξουν τα 

πράγματα τα επόμενα χρόνια.  

 

Σχήμα 3: Στοιχεία ΟΟΣΑ για την ανεργία 2006-2021 

 

  

Το διάγραμμα δείχνει το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα, στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι οποίες είναι ουσιαστικά τα πλουσιότερα έθνη του 

κόσμου. Αυτό που μπορούμε να δούμε, και η Ελλάδα είναι το πιο ακραίο παράδειγμα, είναι 

ότι το ίδιο μοτίβο ακολουθείται  σε κάποιο βαθμό και στα άλλα δύο σύνολα δεδομένων. 

Yπήρξε μια ύφεση το 2008 μετά την οποία η ανεργία και εκτοξεύτηκε, πριν βελτιωθεί 

σταδιακά. Και στη συνέχεια, το 2020, όταν αναδύθηκε ο Covid, η ανεργία εκτοξεύτηκε και 

πάλι στη συνέχεια επέστρεψε, όχι ακριβώς εκεί που ήταν, αλλά σε καλύτερη θέση. Και αυτό 

είναι λίγο πολύ το μοτίβο σε όλο τον κόσμο. Ο αντίκτυπος του Covid επιδείνωσε την 

κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δεν είχε ακόμη ανακάμψει πλήρως από το 

2008. Τα άμεσα, όμως, ταρακουνήματα που βίωσαν οι οικονομίες στις αρχές του 2020 

άρχισαν να βελτιώνονται αρκετά γρήγορα.  

Αν το δούμε πιο μακροπρόθεσμα, μπορούμε να δούμε ότι οι επιπτώσεις των κρίσεων δεν 

είναι πάντα άμεσες. Ο αντίκτυπος στην απασχόληση από την κρίση του 2008 κορυφώθηκε 

πραγματικά μόλις το 2014 περίπου. Τώρα υπάρχουν πολλά άλλα που συμβαίνουν πίσω από 

αυτό το διάγραμμα, υπάρχει πολλή πολιτική που κάνει μεγάλη διαφορά, και δεν θα 

προσπαθήσω να τα αναλύσω όλα αυτά. Αλλά το σημαντικό που πρέπει να σημειωθεί είναι 

ότι ενώ η οικονομία και η ανεργία χειροτέρεψαν και στη συνέχεια βελτιώθηκαν και πάλι κατά 
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το τελευταίο έτος, αυτό πιθανότατα δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Η πιθανότητα ότι η 

ανεργία θα αρχίσει να αυξάνεται και πάλι είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός είναι τόσο σημαντικός αυτή τη στιγμή.  

Σε περίοδο κρίσης, δεν είναι μόνο η ανεργία που αυξάνεται. Οι περίοδοι αναταραχής στην 

αγορά εργασίας είναι επίσης περίοδοι κατά τις οποίες αλλάζει η φύση των θέσεων εργασίας 

και κατά τις οποίες οι άνθρωποι πρέπει να μετακινηθούν από το ένα είδος εργασίας στο 

άλλο. Είναι επίσης ενδεχομένως περίοδοι κατά τις οποίες αλλάζει η ισορροπία της 

αμειβόμενης εργασίας στη ζωή μας. Και, σε τέτοιες περιόδους ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός είναι τόσο κρίσιμος. 

Η Gita Gopinath (2020), η οποία είναι επικεφαλής οικονομολόγος στο ΔΝΤ, λέει 

«αυτή η κρίση θα αφήσει σημάδια και μεσοπρόθεσμα, καθώς οι αγορές εργασίας 

χρειάζονται χρόνο για να επουλωθούν, οι επενδύσεις καθυστερούν λόγω της 

αβεβαιότητας και των προβλημάτων ισολογισμού και η χαμένη σχολική εκπαίδευση 

μειώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο.  

Όλες οι χώρες βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με αυτό που θα αποκαλούσα "μακρά 

ανάβαση" - μια δύσκολη ανάβαση που θα είναι μακρά, άνιση και αβέβαιη». 

(Gopinath στο Salmon, 2020) 

Έτσι, εκτός από τα ζητήματα της αγοράς εργασίας, υπάρχουν και ζητήματα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Οι νέοι αγωνίζονται να έχουν πρόσβαση στο σχολείο, το κολέγιο και το 

πανεπιστήμιο, λόγω της αναστάτωσης που προκαλεί η πανδημία. Αυτό δημιουργεί άμεσα 

προβλήματα όσον αφορά τα προσόντα που αποκτούν καθώς και μακροπρόθεσμες 

μαθησιακές απώλειες. Όλα αυτά καθυστερούν την οικονομία και καθυστερούν τις 

πιθανότητες ανάκαμψης. Θα είναι μια "μακρά άνοδος", αλλά ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός, ως δραστηριότητα που ενώνει τη μάθηση, την εργασία και τη ζωή, θα 

είναι καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη των ανθρώπων σε αυτή την άνοδο. ¨ 

 

Ψυχοκοινωνικές προκλήσεις 

Εκτός από τις μεγάλες αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι ζωές μας έχουν επίσης 

μεταμορφωθεί από την πανδημία με πολλούς μικρότερους τρόπους. Μεταφέραμε τόσο 

μεγάλο μέρος της ζωής μας στο διαδίκτυο, εν μέρει επειδή ο φυσικός κόσμος περιορίστηκε 

από τα lockdown και την κοινωνική αποστασιοποίηση. 

Είδαμε μια μεγάλη αλλαγή στις κοινωνικές μας σχέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μας 

ζητήθηκε να απομακρυνθούμε κοινωνικά ο ένας από τον άλλον και να μην μαζευόμαστε σε 

ομάδες. Χάσαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή συναυλίες 
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και να δούμε τους φίλους μας. Ωστόσο, την ίδια στιγμή που είμαστε απομονωμένοι, έχουμε 

επίσης πολύ μεγαλύτερη επίγνωση των μεταξύ μας δεσμών, επειδή αναγνωρίζουμε ότι αν 

βρεθούμε όντως μαζί, οι ζωές μας εξαρτώνται η μία από την άλλη. Εξαρτώνται η μία από την 

άλλη, επειδή δεν θέλουμε να μεταδώσουμε την ασθένεια, αλλά και επειδή εξαρτόμαστε από 

άλλους ανθρώπους, όπως γιατρούς, νοσοκόμες, διανομείς και εργαζόμενους σε 

καταστήματα, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να κρατήσουν 

τις κοινωνίες μας ζωντανές. 

Η πανδημία μας έκανε να σκεφτούμε βαθιά τις κοινωνικές μας σχέσεις και μας έκανε να 

αναγνωρίσουμε την ευθραυστότητα και την ευπάθειά μας. Μας αναστάτωσε και μας 

υπενθύμισε ότι αυτό που θεωρούσαμε βέβαιο στη ζωή μας είναι τώρα αβέβαιο. Όλα αυτά 

μας έκαναν να επανεξετάσουμε τι θεωρούμε σημαντικό, τι εκτιμούμε και τι θέλουμε από τη 

ζωή μας.  

Αυτά τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα είναι αλληλένδετα με τη μεγάλη εικόνα της αγοράς 

εργασίας. Προφανώς, αν η εργασιακή σου κατάσταση έχει αλλάξει, αυτό θα αλλάξει τον 

τρόπο που σκέφτεσαι, αυτό θα αλλάξει την ψυχολογία σου. Εάν έχει αλλάξει η κατάσταση 

της σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών σου, αυτό θα έχει επίσης επιπτώσεις. Αλλά οι 

αντιδράσεις μας σε αυτά τα γεγονότα δεν είναι προκαθορισμένες, υπάρχει μια διαλεκτική 

σχέση μεταξύ της ψυχολογίας μας και του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. 

Σκεφτόμαστε για αυτό που συμβαίνει και προσπαθούμε να το κατανοήσουμε. Και αυτή η 

διαδικασία νοηματοδότησης είναι απίστευτα δύσκολη επειδή η διαταραχή στη ζωή μας είναι 

τόσο θεμελιώδης.  

Αυτά τα πολύπλοκα ψυχοκοινωνικά διλήμματα είναι αυτά που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Σε ένα άρθρο που έγραψα στην 

αρχή, της πανδημίας με τους Ronald Sultana και Rie Thomsen, είπαμε ότι σε μια τέτοια 

κατάσταση, ο ρόλος μας ως επαγγελματίες σταδιοδρομίας είναι να βοηθήσουμε τους 

ανθρώπους να δουν ότι υπάρχει μια εμβέλεια από διαφορετικές λύσεις για αυτή την κρίση 

και ότι πρέπει να τις σκεφτούμε προσεκτικά και να εξετάσουμε ποιος επωφελείται από 

καθεμία από αυτές (Hooley, Sultana & Thomsen. 2020). Η κρίση υπήρξε μια παιδαγωγική 

στιγμή κατά την οποία οι άνθρωποι επανεξέτασαν τις υποθέσεις τους για τη ζωή τους. Είναι, 

σύμφωνα με την ορολογία του Gramsci (1971), ένα "μεσοδιάστημα", όταν οι άνθρωποι 

μπορούν να δουν ότι ο κόσμος του παρελθόντος δεν είναι βιώσιμος, αλλά παραμένει ασαφές 

προς ποια κατεύθυνση μπορεί να μας οδηγήσει το μέλλον. Σε μια τέτοια εποχή οι ενέργειες 

των ατόμων και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν να κατευθύνουν τη ζωή τους και να 
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εμπλακούν με τον κόσμο της πολιτικής οικονομίας έχει σημασία και μπορεί να 

διαμορφώσουν το μέλλον.  

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν 

αυτό το μεσοδιάστημα και να σκεφτούν τι τους συμβαίνει. Αλλά πρέπει επίσης να τους 

βοηθήσει να σκεφτούν τι πρόκειται να συμβεί στην οικογένειά τους και στους ανθρώπους 

γύρω τους και να εξετάσουν τι πρόκειται να συμβεί στην κοινωνία μας. 

Έχουμε μεγάλες συζητήσεις για πολιτικά ζητήματα γύρω από πράγματα όπως ο δημόσιος 

δανεισμός και η στήριξη που παρέχεται στους ανθρώπους που είναι άνεργοι (Blakely, 2020- 

FitzRoy & Spencer, 2020). Αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή κατά την οποία η πολιτική οικονομία 

του κόσμου θα μπορούσε να αλλάξει. Στον επαγγελματικό προσανατολισμό, πρέπει να 

μιλήσουμε γι' αυτό με τους πελάτες και τους μαθητές μας. Αυτή η στιγμή της 

ανασυγκρότησης και της επανεμφάνισης από το lockdown, είναι επίσης μια παιδαγωγική 

στιγμή. Είναι μια στιγμή κατά την οποία σκεφτόμαστε, τι είναι αυτό που θέλουμε για τον 

εαυτό μας; Τι είναι αυτό που θέλουμε για την οικογένειά μας; Τι σημαίνει αυτό για την 

κοινότητά μας; Τι θέλουμε για την κοινωνία μας;  

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα, διότι ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός αφορά την ελπίδα και το μέλλον. Αλλά φυσικά, η ελπίδα 

μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι 

μια καλύτερη ζωή είναι εφικτή και πρέπει να τους βοηθήσουμε να δουν το ρόλο που έχουν 

στην πραγματοποίησή της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα με τον ορισμό της 

ελπίδας του Shane Lopez. Όμως, πρέπει επίσης να προσέξουμε να μην καθιστούμε τους 

ανθρώπους υπεύθυνους και να τους κάνουμε να αισθάνονται ότι όλα είναι υπό τον έλεγχό 

τους, ενώ είναι σαφές ότι δεν είναι. Ενώ εργαζόμαστε με την ελπίδα, πρέπει επίσης να 

στηρίζουμε τους ανθρώπους ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους και προετοιμάζοντάς τους 

για αναποδιές και περισσότερες αλλαγές.  

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός ως δημόσια πολιτική 

Έχω ήδη υποστηρίξει ότι το Covid δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για τη σταδιοδρομία μας. Οι 

υπάρχουσες μορφές αμειβόμενης εργασίας εξαφανίζονται ή αλλάζουν, η ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μεταβάλλεται και οι μεταβάσεις εντός και εκτός της 

αγορά εργασίας γίνονται πιο δύσκολες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι πιθανό να 

οδηγήσουν τους ανθρώπους σε περισσότερες μετατοπίσεις και αλλαγές σταδιοδρομίας. Ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός είναι σημαντικός επειδή επικεντρώνεται στο να βοηθήσει 

τους ανθρώπους να ανταποκριθούν σε αυτού του είδους τις διαταραχές και τις αλλαγές. Και 
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εξαιτίας αυτού είναι σημαντικό να αποτελεί μέρος των στρατηγικών ανασυγκρότησης που 

οικοδομούν οι χώρες για να ανταποκριθούν στην πανδημία. 

 Το επάγγελμα του επαγγελματικού προσανατολισμού και οι υποστηρικτές του πρέπει να 

είναι πολύ δυναμικοί στην επιχειρηματολογία για τη σημασία του επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Καθώς ανακάμπτουν από την πανδημία, πολλές κυβερνήσεις θα 

προσπαθήσουν να περικόψουν πόρους, για να πουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες όπως ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι οικονομικά προσιτές και για να επιστρέψουν σε 

προσεγγίσεις τύπου λιτότητας στη δημόσια πολιτική. Πρέπει να αμφισβητήσουμε τη λογική 

της λιτότητας και να επισημάνουμε ότι η λιτότητα που ακολούθησε την τελευταία οικονομική 

κρίση ήταν μια αποτυχημένη πολιτική. Ακόμη και με τους δικούς της όρους απέτυχε να 

μειώσει το χρέος (Favero & Mei, 2019) και οδήγησε σε αύξηση των δυσκολιών και των 

ανισοτήτων (Perez & Matsaganis, 2018). Χρειαζόμαστε μια εναλλακτική προσέγγιση για την 

ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση που δίνει έμφαση στις επενδύσεις στην οικονομία και 

προστατεύει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων (Room, 2015). Χρειάζεται, επίσης, να 

προβάλλουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα ότι σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, 

είναι κρίσιμο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να σκεφτούν το μέλλον και να υποστηρίξουμε 

τους ανθρώπους να διαχειριστούν τη σχέση τους με τη μάθηση και την εργασία. Ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός είναι σημαντικός επειδή αφορά τόσο την επένδυση στους 

ανθρώπους όσο και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρύτερων 

επενδύσεων στη μάθηση και την αγορά εργασίας.  

Οι πολιτικοί βλέπουν συχνά τον επαγγελματικό προσανατολισμό ως κάτι μικρό που δεν είναι 

πολύ σημαντικό και μπορεί να περικοπή με λίγες συνέπειες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να 

τους ενθαρρύνουμε να δουν ότι είναι κρίσιμος. Εάν επενδύετε σε προγράμματα εκπαίδευσης 

ή απασχόλησης και δεν επενδύετε στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τότε πολλά από 

αυτά τα χρήματα πάνε χαμένα. Η επένδυση στον επαγγελματικό προσανατολισμό 

υποστηρίζει τους ανθρώπους να λαμβάνουν ενεργές αποφάσεις σχετικά με το πώς να 

χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα προγράμματα κατάρτισης και τα 

προγράμματα εργασίας για να στηρίξουν τη δική τους σταδιοδρομία και τη συμβολή τους 

στην κοινωνία.  

Νέες έρευνες από διάφορους διεθνείς φορείς έδειξαν ότι πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο 

έχουν επενδύσει στον επαγγελματικό προσανατολισμό και επιδιώκουν να αναπτύξουν 

υπηρεσίες υπό το πρίσμα των προκλήσεων που θέτει η πανδημία (Cedefop et al., 2020). 

Μέρος αυτού που έχουν κάνει είναι η ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ως τρόπου 

παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού. Πολλές χώρες αναφέρουν αυξημένη ζήτηση για 
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επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά αναφέρουν, επίσης, ότι συχνά ήταν δύσκολο να 

ικανοποιηθεί, επειδή η ανάπτυξη της υποδομής εν μέσω πανδημίας είναι δύσκολη. 

Τι είδους επαγγελματικό προσανατολισμό χρειαζόμαστε; 

Έτσι, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να υποστηρίξει την ανάκαμψη μετά την 

πανδημία και πολλές χώρες το αναγνωρίζουν αυτό. Βέβαια, ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν είναι ένα μαγικό ραβδάκι που μπορεί 

να λύσει όλα τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά αποτελεί σημαντικό μέρος μιας ευρύτερης 

στρατηγικής.  

Όμως, αυτό εγείρει το ερώτημα τι είδους επαγγελματικό προσανατολισμό θα δούμε; Στο 

άρθρο που έγραψα μαζί με τον Ronald και τη Rie, είπαμε,  

«Η πανδημία χρησίμευσε για να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις σταθερές αντιλήψεις για 

τη φύση της εργασίας, του ελεύθερου χρόνου, της οικογενειακής ζωής και της κοινωνίας. 

Πολλές από τις συμβουλές που θα μπορούσαμε να δώσουμε σχετικά με το πώς να 

οικοδομήσουμε μια επιτυχημένη καριέρα μπορούν απλά να παραμεριστούν. Σε έναν κόσμο 

όπου η είσοδος στο γραφείο, η δικτύωση και η συμμετοχή σε μια συνέντευξη ανήκουν στο 

παρελθόν, ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να μεταρρυθμίσει ριζικά και γρήγορα 

τα μηνύματά του.» (Hooley, Sultana & Thomsen, 2020).  

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν μπορεί απλώς να συνεχίσει σαν να μην έχει συμβεί 

η πανδημία. Πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στους ανθρώπους 

και τι τους λέμε στην παρούσα κατάσταση. Τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να αλλάξουμε 

το μήνυμά μας σε σχέση με αυτές τις αλλαγές. 

Στο υπόλοιπο αυτής της διάλεξης θα εκθέσω μερικές από τις βασικές ιδέες που έχω για το 

πώς μπορεί να προχωρήσει ο επαγγελματικός προσανατολισμός από εδώ και πέρα. Θα 

υποστηρίξω ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να γίνει «ενσωματωμένος 

προσανατολισμός» και να αγκαλιάσει τις ψηφιακές τεχνολογίες, ότι πρέπει να 

υποστηρίξουμε τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας τους και, τέλος, ότι πρέπει να υιοθετήσουμε ρητά μια προσέγγιση κοινωνικής 

δικαιοσύνης.  

 

 

«Ενσωματωμένος» προσανατολισμός5 

                                                           
5 Σημείωση μετάφρασης: «Ενσωματωμένος Προσανατολισμός » (Integrated guidance): Ο 
επαγγελματικός Προσανατολισμός που εμπεριέχει και ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, ψηφιακά μέσα 
και μεθόδους όπως οι διαδικτυακές συναντήσεις. 
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Η πανδημία μάς έδειξε ότι η ικανότητα παροχής  υπηρεσιών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής και προσανατολισμού με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων πρέπει να 

αποτελεί βασική ικανότητα για όλους τους επαγγελματίες συμβουλευτικής. Δεν μπορεί να 

αποτελεί εξειδίκευση για μια μειοψηφία επαγγελματιών συμβούλων. Πολλά από αυτά που 

κάνουμε όταν παρέχουμε επαγγελματικό προσανατολισμό θα συμβαίνουν από εδώ και στο 

εξής στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραδίδουμε το επάγγελμα στους 

υπολογιστές. Αντίθετα, πρόκειται για το πώς χρησιμοποιούμε μια σειρά εργαλείων για να 

παρέχουμε επαγγελματικό προσανατολισμό με νέους και διαφορετικούς τρόπους.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές εργασίες στη Νορβηγία, οι οποίες με βοήθησαν να 

σκεφτώ πώς θα μπορούσε να μοιάζει η ψηφιακή καθοδήγηση υψηλής ποιότητας (Bakke, 

Haug, & Hooley, 2018). Συνεργάζομαι με τη συνάδελφό μου Ingrid Bårdsdatter Bakke για τη 

διεξαγωγή ενός κύκλου μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Inland 

Norway University of Applied Sciences, όπου αναπτύσσουμε ιδέες σχετικά με την ψηφιακή 

καθοδήγηση και εκπαιδεύουμε Νορβηγούς επαγγελματίες για την αποτελεσματική 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Όλο και περισσότερο μιλάμε για "ενσωματωμένο 

προσανατολισμό" για να αναγνωρίσουμε ότι ο ψηφιακός και ο φυσικός κόσμος δεν είναι 

πλέον ξεχωριστοί και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να επικεντρωθούν, όχι στο εργαλείο 

που χρησιμοποιούν, αλλά στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν μια σειρά εργαλείων για να 

υποστηρίξουν τη μάθηση της σταδιοδρομίας των ατόμων.  

Η πρώτη βασική αρχή της προσέγγισης του «ενσωματωμένου προσανατολισμού» είναι ότι η 

ανάπτυξη της σταδιοδρομίας συνδέεται θεμελιωδώς με μια διαδικασία μάθησης της 

σταδιοδρομίας. Δεδομένου αυτού, ο «ενσωματωμένος προσανατολισμός» αφορά τη χρήση 

μιας ποικιλίας εργαλείων για να διευκολυνθούν τα άτομα να μάθουν για τη σταδιοδρομία 

και να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους. Όλες οι μορφές επαγγελματικού 

προσανατολισμού έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τα άτομα σε αυτή τη διαδικασία 

μάθησης. Η ανάπτυξη της σταδιοδρομίας έχει μια βάση γνώσεων που μπορεί να διδαχθεί, 

πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για να σταδιοδρομήσουμε αποτελεσματικά. 

Πραγματοποιείται επίσης σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί και 

είναι κατά βάση κοινωνικό στη φύση του. Έτσι, ενώ θα πρέπει να ψηφιοποιήσουμε την 

καθοδήγηση, δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την αυτοματοποιήσουμε πλήρως, ούτε 

να την στείλουμε στο εξωτερικό για χαμηλότερα κόστη. Τελικά, η δημιουργική σχέση 

μάθησης μεταξύ του επαγγελματία συμβούλου και του μαθητή ή του πελάτη του πρέπει να 

παραμείνει στο επίκεντρο.  
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Η δεύτερη αρχή είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού όταν σκεφτόμαστε τη δημιουργία «ενσωματωμένου προσανατολισμού» (Merrill 

et al., 1996). Δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο εργαλείο, 

τεχνική ή τρόπο, αλλά μάλλον να σκεφτούμε τους εκπαιδευόμενους και  τι πρέπει να μάθουν. 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αφορά την επιλογή του σωστού εργαλείου για τη σωστή 

δουλειά. Έτσι, το επιχείρημα ότι όλος ο προσανατολισμός πρέπει να είναι «ενσωματωμένος 

προσανατολισμός» δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να παρέχονται ηλεκτρονικά. Αντίθετα, 

πρόκειται για την αναγνώριση ότι οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας θα πρέπει να είναι σε 

θέση να εντοπίζουν πότε θα ήταν χρήσιμο να εργαστούν με ψηφιακά εργαλεία, πότε αυτό 

θα ενίσχυε τη μάθηση σταδιοδρομίας των ανθρώπων και στη συνέχεια να έχουν τις 

δεξιότητες για να το κάνουν.  

Ορισμένοι πελάτες είναι χαρούμενοι  και ικανοί να καθίσουν σε μια αίθουσα 

συμβουλευτικής με έναν επαγγελματία σταδιοδρομίας. Σε αυτή την περίπτωση μια  

πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη είναι πιθανώς το καλύτερο εργαλείο για τη δουλειά. Αλλά 

μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό και τότε πρέπει να είστε σε θέση να επιλέξετε 

εναλλακτικά εργαλεία. 

Η τρίτη αρχή του «ενσωματωμένου προσανατολισμού» είναι ότι πρέπει να υιοθετήσουμε 

μια στάση συν-σταδιοδρομίας (Kettunen, 2017- Kettunen, Sampson, & Vuorinen, 2015. 

Sampson, Kettunen, & Vuorinen, 2020). Η συν-σταδιοδρομία (co-careering) αφορά τον τρόπο 

με τον οποίο οι επαγγελματίες σχετίζονται με τους πελάτες και τον επανεξετάζουμε υπό το 

πρίσμα του τρόπου με τον οποίο το περιβάλλον άσκησης αλλάζει από τις ψηφιακές 

τεχνολογίες και τώρα από τον Covid-19. Το co-careering είναι ανοιχτό και ανεπίσημο. Μας 

ενθαρρύνει να συνεργαστούμε με τους εκπαιδευόμενους στις κοινότητές τους και να 

συμμετέχουμε κι εμείς, οι ίδιοι σε αυτές τις κοινότητες. Μας ζητά να υποδείξουμε 

υποτυπώδη συμπεριφορά και να είμαστε αναστοχαστικοί.  

 

Κρίσιμες δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας 

Η δεύτερη ιδέα που πρέπει να διέπει τον επαγγελματικό προσανατολισμό στον κόσμο μετά 

το Covid είναι η αναγνώριση της κεντρικής σημασίας των δεξιοτήτων διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας (Sultana, 2012, Hooley et al., 2013). Η πανδημία άλλαξε τις δεξιότητες που 

χρειαζόμαστε για να είμαστε επιτυχημένοι στον εργασιακό χώρο. Οι εργοδότες θέλουν 

ανθρώπους που είναι ικανοί να εργάζονται εξ αποστάσεως, που μπορούν να διεξάγουν μια 

συνάντηση μέσω διαδικτύου, που μπορούν να δικτυωθούν διαδικτυακά κ.ο.κ. (Institute of 
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Student Employers, 2020). Η πανδημία επιτάχυνε την ψηφιοποίηση του χώρου εργασίας και 

αύξησε τη σημασία της ανάπτυξης ενός νέου συνόλου δεξιοτήτων απασχολησιμότητας.  

Όπως έχω ήδη υποστηρίξει, η πανδημία έχει επίσης αλλάξει τη σταδιοδρομία, και αυτό με 

τη σειρά του απαιτεί από εμάς να αναπτύξουμε νέου είδους δεξιότητες διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας. Έχω, ήδη, μιλήσει για τη σημασία του να παραμένουν οι άνθρωποι 

αισιόδοξοι και να χτίζουν την ανθεκτικότητά τους και να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα καθώς 

σκέφτονται πώς μπορούν να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους. Σε αυτό θα μπορούσαμε, 

επίσης, να προσθέσουμε την ανάγκη να είναι σε θέση να κατανοούν και να ανταποκρίνονται 

στα δεδομένα, να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στα μηνύματα που διαβάζουν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και ούτω καθεξής. Η πανδημία 

ανέδειξε τη σημασία της ενασχόλησης με τα δεδομένα, τα αποδεικτικά στοιχεία και τη 

δημόσια πολιτική όταν σκέφτεσαι πώς να αναπτύξετε τη δική σας καριέρα. Αυτές είναι οι 

δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας που θα έχουν σημασία στο μέλλον.  

Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να είναι καλοί στο να σκέφτονται για το μέλλον, 

να έχουν φαντασία για το τι μπορεί να επιφυλάσσει και να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις 

καθιερωμένες ιδέες για το τι είναι πολιτικά ή προσωπικά δυνατό. Αυτού του είδους οι 

δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας, η ικανότητα να αναλύεις το μέλλον και να 

υπολογίζεις τη θέση σου σε αυτό, είναι πιο σημαντικές από οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα 

απασχολησιμότητας. Βέβαια, θα είναι σημαντικό να μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν 

υπολογιστή ή να εργάζεστε παράλληλα με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα είναι ακόμη πιο 

θεμελιώδες να μπορείτε να αναλύετε την αγορά εργασίας, να σκέφτεστε πώς ο Covid την 

αλλάζει και να κατανοείτε τη σχέση της με την πολιτική και τη ζωή σας. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις 

μορφές επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά πρέπει ιδιαίτερα να υποστηρίξουμε ότι 

πρέπει να υπάρχει χώρος γι' αυτό στο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου. Η μάθηση 

σταδιοδρομίας πρέπει να ενσωματωθεί βαθιά στο πρόγραμμα σπουδών. Πρέπει να αποτελεί 

αυτοτελές μάθημα και να συνδέεται με τη μάθηση σε άλλα μαθήματα. Έτσι, όταν κάνεις 

μάθημα φυσικών επιστημών ή γλωσσών, θα πρέπει επίσης να μαθαίνεις για τη σταδιοδρομία 

και να αναπτύσσεις τις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας σας.  

 

 

Κοινωνική δικαιοσύνη 

Τέλος, θέλω να υποστηρίξω ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να υιοθετήσει 

μια πιο σαφή προοπτική κοινωνικής δικαιοσύνης. Περνάμε από την πανδημία σε μια νέα 



Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

47 
 

κανονικότητα, αλλά ποια θα είναι αυτή η νέα κανονικότητα; Θα είναι απλώς η ίδια με την 

παλιά κανονικότητα; Θα επιστρέψουμε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν πριν από 

την πανδημία; Ή θα πάμε μπροστά σε κάτι νέο και καλύτερο;  

Στο μέλλον  προς το οποίο κινούμαστε, διαφορετικά πράγματα πρόκειται να είναι δυνατά. Η 

νέα κανονικότητα θα καθοριστεί τόσο από την πολιτική όσο και από την ασθένεια. Και με τον 

όρο πολιτική, εννοώ τι μπορούμε να αποφασίσουμε συλλογικά σε κοινωνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Έχουμε να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις στις κοινωνίες μας και ως παγκόσμια 

κοινότητα και οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας πρέπει να συζητούν για αυτές τις μεγάλες 

αποφάσεις με τους πελάτες τους. 

Η νέα κανονικότητα θα καθοριστεί επίσης από τα άτομα και τον τρόπο με τον οποίο 

συμπεριφέρονται και ακολουθούν τη σταδιοδρομία τους. Τα πράγματα θα είναι 

διαφορετικά, αλλά θα έχουμε επίσης κάποια εξουσία μέσω της οποίας μπορούμε να 

επηρεάσουμε τη ζωή μας και το μέλλον. Για άλλη μια φορά, επιστρέφουμε στην ιδέα του 

Lopez, ότι η ελπίδα είναι τόσο το να πιστεύεις ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα όσο και 

το να κάνεις κάτι γι' αυτό. Όλο και περισσότερο πρέπει να αναγνωρίζουμε στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό ότι δεν είναι πάντα δυνατό για κάποιον να αναλάβει δράση 

μόνος του, συχνά θα πρέπει να συνδεθεί με άλλους για να φέρει το μέλλον για το οποίο 

ελπίζει.  

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να εμπλακεί με την μεταβαλλόμενη 

κανονικότητα. Ο Ronald Sultana, η Rie Thomsen και εγώ αναπτύξαμε αυτό που ονομάζουμε 

"πέντε οδοδείκτες για κοινωνικά δίκαιο επαγγελματικό προσανατολισμό" για να παρέχουμε 

ένα πλαίσιο μέσω του οποίου οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας μπορούν να αντιμετωπίσουν 

τη νέα κανονικότητα στην πρακτική τους (Hooley, Sultana, & Thomsen, 2019).  

Δεδομένων των τεράστιων ψυχοκοινωνικών πιέσεων και των προκλήσεων της αγοράς 

εργασίας που βίωσαν οι άνθρωποι τον τελευταίο χρόνο, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε 

να προχωρήσουν μπροστά; Ο πρώτος οδοδείκτης μας λέει ότι πρέπει να οικοδομήσουμε την 

κριτική τους συνείδηση. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν την κατάσταση και όχι 

μόνο να αντιδρούν  σε προσωπικό επίπεδο σε αυτήν. 

Πρέπει να βοηθήσουμε τους πελάτες και τους μαθητές μας να κατανοήσουν τι έχει συμβεί 

στη ζωή τους και στον κόσμο. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν την αγορά 

εργασίας, να καταλάβουν τι έκαναν οι πολιτικοί, ποια είναι η πολιτική τους και ποιες είναι οι 

συνέπειές της για αυτούς, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους. Βοηθώντας τους να 

έχουν ένα καλύτερο επίπεδο κατανόησης της κατάστασης στην οποία βρίσκονται, όχι μόνο 
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της προσωπικής τους κατάστασης, αλλά και της συλλογικής κατάστασης, μπορούμε να τους 

ενδυναμώσουμε και να τους βοηθήσουμε να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους. 

Ο δεύτερος οδοδείκτης είναι η αναγνώριση  της καταπίεσης. Πρέπει να νιώθουμε άνετα να 

μιλάμε για το πότε τα πράγματα είναι άδικα στη ζωή των ανθρώπων. Θα πρέπει να τους 

βοηθήσουμε να αναγνωρίσουν την καταπίεση που βιώνουν και να συνειδητοποιήσουν ότι 

δεν φταίνε οι ίδιοι. Θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν πελάτη: "Ξέρεις, φαίνεται ότι 

δυσκολεύεσαι" και να τον ρωτήσουμε γιατί πιστεύει ότι συμβαίνει αυτό. Ίσως, επειδή 

αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις από τους εργοδότες επειδή είναι εργαζόμενοι 

μεγαλύτερης ηλικίας ή για κάποιο άλλο λόγο. Αυτού του είδους η καταπίεση δεν είναι κάτι 

που πρέπει να παραγκωνίζεται, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους τομείς δράσης 

στην επαγγελματική εξέλιξη κάποιου.  

Ο τρίτος οδοδείκτης είναι να αμφισβητήσετε το τι είναι φυσιολογικό. Όπως έχω ήδη 

συζητήσει, η ιδέα της επιστροφής στην κανονικότητα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποια 

είναι η νέα κανονικότητα και ποια θα πρέπει να είναι. Οι άνθρωποι θα πρέπει να σκεφτούν 

τι σημαίνει αυτό για εκείνους στη ζωή τους και στην καριέρα τους. Μπορούμε να δώσουμε 

στους ανθρώπους την άδεια να μην είναι πάντα φυσιολογικοί ή να μην αποδέχονται αυτό 

που είναι φυσιολογικό και να αμφισβητούν αυτό που η κοινωνία και οι άλλοι άνθρωποι 

προσδοκούν από αυτούς να κάνουν. 

Ο τέταρτος οδοδείκτης αφορά την ενθάρρυνση των ανθρώπων να συνεργάζονται. Ως 

επαγγελματίες σταδιοδρομίας μπορούμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στη 

διευκόλυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας τόσο πρόσωπο με 

πρόσωπο όσο και στο διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο το να πούμε σε 

έναν πελάτη: 

το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, έχω δει ότι μερικοί άλλοι άνθρωποι 

αντιμετωπίζουν επίσης το ίδιο πρόβλημα. Όλοι ζορίζονται επίσης με αυτό. Όλοι έχουν μείνει 

πρόσφατα άνεργοι. Θα σας ενδιέφερε να σας συγκεντρώσουμε όλους μαζί, ώστε να 

συζητήσετε μαζί ποια είναι τα προβλήματά σας και πώς θα μπορούσατε να τα λύσετε; 

Όσο περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολο είναι να το λύσουμε. 

Αυτή η πινακίδα θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν ότι 

ορισμένα προβλήματα είναι δύσκολο να λυθούν  ατομικά, αλλά αν ενωθείτε και 

συνεργαστείτε, μπορείτε να επιτύχετε περισσότερα συλλογικά από ό,τι ατομικά.  

Ο τελευταίος οδοδείκτης αφορά την εργασία σε διάφορα επίπεδα. Όταν κάθεστε με έναν 

πελάτη σε μια συνέντευξη για τη σταδιοδρομία και του μιλάτε, τον ακούτε και τον βοηθάτε, 

τότε καταλαβαίνετε ότι κάνετε επαγγελματικό προσανατολισμό. Αλλά όταν εργάζεστε με μια 
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ομάδα, τους δίνετε πληροφορίες και σας κάνουν ερωτήσεις, αυτό είναι επίσης 

επαγγελματικός προσανατολισμός. Όταν πηγαίνεις και βλέπεις τον διευθυντή του σχολείου 

ή τον επικεφαλής της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λες: "Ξέρετε κάτι, τα πράγματα 

δεν λειτουργούν. Πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές”. Αυτό είναι επίσης επαγγελματικός 

προσανατολισμός. Και όταν μιλάτε σε έναν πολιτικό και εκφράζετε την ανησυχία σας ότι το 

σύστημα δεν λειτουργεί για τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεστε, αυτό είναι επίσης 

μέρος του επαγγελματικού σας προσανατολισμού. 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Πριν από 

περίπου μια δεκαετία, το πλαίσιο NICE για την εκπαίδευση των επαγγελματιών 

επαγγελματικού προσανατολισμού υποστήριζε ότι οι επαγγελματίες σταδιοδρομίας, εκτός 

από το να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν μια σειρά προσεγγίσεων για να εργάζονται με 

άτομα, πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν σε κοινωνικά συστήματα 

(Schiersmann et al., 2012). Θα το υποστήριζα σθεναρά αυτό και θα υποστήριζα ότι είναι πιο 

σημαντικό από ποτέ στον κόσμο μετά τον Covid. 

 

Τελικές σκέψεις 

Ο Covid-19 θέτει ορισμένα πολύ μεγάλα ερωτήματα για την κοινωνία μας και ο τρόπος με 

τον οποίο θα απαντήσουμε σε αυτά θα διαμορφώσει τον κόσμο στον οποίο λειτουργεί ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός. Αλλά ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει, επίσης, 

σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει βοηθώντας τους ανθρώπους να ορίσουν τη νέα 

κανονικότητα και να βρουν το δρόμο προς την ελπίδα. Δεν είμαστε απλώς τα  αντικείμενα 

της αλλαγής, μπορούμε επίσης να γίνουμε  τα υποκείμενα της αλλαγής. Ως επαγγελματίες 

του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι ο ρόλος μας να πιστεύουμε ότι το μέλλον 

μπορεί να είναι καλύτερο από το παρελθόν, αλλά και να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αυτός είναι 

ο λόγος για τον οποίο η ελπίδα έχει σημασία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και 

αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, παρά τις προκλήσεις του Covid-19, θα πρέπει όλοι να 

έχουμε ελπίδα για το 2021.  
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Covid 19 and young people with disabilities:  
Challenges and opportunities for the future 

Lea Ferrari 
 
 
Introduction 

There is no doubt that Covid-19 has changed the lifestyle of the entire world. People had to 

learn to live with new norms and regulations in all daily life sectors, starting from the need to 

adopt the recommendations of washing and sanitation routines and adhere to social 

distancing practices. This new lifestyle was very challenging for most people, above all for 

those who experience vulnerabilities such as people with disabilities.  

Many concerns and questions about the impact of Covid-19 on this population were raised 

since its beginning. Three main life ambits will be addressed below for their potential impact 

on career counseling and guidance, namely health, employment, and education.  

 

Health Challenges   

The health issue has been the most worrying aspect since the beginning of the pandemic for 

the entire world. As concerns specifically people with disabilities, data from international 

literature show that they are at higher risks for contracting the virus and for negative post-

Covid-19 consequences than other people (Turk et al., 2020). If we consider that about 16% 

of students have developmental disabilities (Zablotsky et al., 2019), the seriousness of the 

situation also for young people which vulnerability increased during the pandemic, emerges 

in all its drama.  

The risk to contract the disease has been accompanied, on one side, by the need of protecting 

people with disabilities from becoming ill and, on the other, by a debate raised on the 

treatment they deserve if infected (Mello, Persad, & White, 2020).  

As professionals who work for increasing clients’ wellbeing, career counselors should consider 

that people with disabilities need assistance in daily routines, such as toilette and food 

routines. Consequently, these people are more exposed to be in contact with family members 

or care professionals who may be carriers of the virus. Moreover, people with disabilities 

could find it difficult to understand and perform in the right moment or context some 

preventive activities, such as wearing the mask or washing their hands. These difficulties 

reduce the probability of observing social distancing or preventive norms and expose them 

to a higher risk of becoming ill. Consequently, in the working contexts, more attention should 
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be devoted to teaching and learning new routines and health prevention in general. Besides, 

the psychological distress that is related to all these efforts should become part of the 

conversation. 

A second aspect that career counselors should be aware of concerns communication 

challenges. Many people with disabilities communicate differently. For those who do not 

speak at all or with few words, it could be very difficult to explain the symptoms. This can 

endanger both the lives of people with disabilities and those they encounter, including 

colleagues and the employer. Furthermore, referring to the health sector, the difficulties to 

understand and provide adequate therapy are also evident for clinicians. This complexity 

implies the risks of not recognizing the virus and the inadequacy of treatment. An additional 

risk factor that exacerbates the situation is represented by the impossibility of accessing 

hospitals for parents and daily care professionals who know the person and could mediate the 

communication process.  

These are some examples of difficulties that increase the risks of not receiving the care at all. 

One consequent point of reflection concerns how to rearrange the many services to continue 

to support these people and their families. That is how to guarantee them equitable 

healthcare, employment and career support, and educational services (Drosos, 

Theodoroulakis, Antoniou, & Rajter, 2021; Sheppard-Jones et al., 2020). 

We know that in the moment of the higher peak of the pandemic hospitals had to decide who 

to admit to intensive care. The amount of difficulties puts people with disabilities more at risk 

to be left behind and discriminated. For example, in the US some states such as Utah 

recommended exclusions on the transfer of intensive care for individuals with more profound 

cognitive limitations. Similar protocols were released in other states and nations. 

These specificities for people with disabilities have a lot of consequences not only for the 

person but also for their families. They can experience a growing amount of negative feelings 

associated with the health system besides the emergence of a ‘suspect climate’.   

So, it is evident that during the emergency the health system was not prepared to take care 

of people with disabilities and to have multidisciplinary equips working. Multidisciplinary 

teams have been identified as a possible answer for the hospitals to the need to provide 

adequate care and this experience could be enlarged to other services. It is important to 

highlight that this adequacy does not include only taking care of the ill person but also 

establishing a positive relationship with the family and infusing a higher level of 

compassion and humanity in the daily working activities. Despite career counselors being 

not directly involved in health care, health issues are not limited to individual functioning. 
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Playing a contextual role, they can affect the general climate in which people turn to services, 

also employment and career services and undermine trust and collaboration.  

  

Career and Employment Challenges 

There is a general agreement that having a job is a big challenge for people with disabilities. 

World data show that due to Covid-19 their working situation worsened. Several aspects 

emerge as relevant and the picture is quite complex (Drosos, et al., 2021). Personal and 

contextual factors interact dynamically and require career and employment staff to take into 

account several aspects in planning their interventions, organizing services, and searching for 

new ways of answering Covid-19 related needs. 

Job searching. As concerns job searching, it is not easy as usual, and during the pandemic, it is 

almost impossible following traditional paths. Covid-19 has reduced the possibility for people 

with disabilities to perform many of the activities related to job searching. Due to the 

impossibility to go to the employment services and their limitations in accessing and using 

technology, preparing the curriculum, fill in applications and related documents, practice for 

an interview, to have online sessions with career counselors emerge as insurmountable 

barriers. The situation is not better for those who are employed somehow. All the forms of 

train-on-the-job are at risk due to the impossibility for the employment support staff to 

move and work on the job. For those who are requested to work online from home, low 

access to technology and low technical skills emerge as critical elements that further limit their 

job opportunities and job keeping. 

Additionally, it should be considered that, in general, people with disabilities perform low 

specialized jobs or are at an entry-level, and these are the first jobs to be reduced in times of 

crises. Accordingly, they experience a high level of uncertainty about their future. Even in 

states like Italy where the government provides some guarantees to the impossibility for the 

employer to dismiss and offer forms of financial supports both to the workers and the 

organizations, it is evident that there is a tremendous reduction in the income. Low income is 

accompanied by a lot of challenges for daily life, from daily food to health care, so that poor 

become poorer. 

Expectations and worries. All these critical issues are condensed in expectations about the 

future full of fear and worry to lose the job with a lot of psychological distress. Baert and 

colleagues (2020), for example, examined the expected impact of COVID-19 on career 

outcomes and aspirations in a group of Belgian workers and found that about 35% of 

employees feared losing their jobs and 26% not being promoted. Despite some discrepancies 
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among the results, a general agreement exists that worriers are higher for vulnerable groups. 

People with disabilities expect severe financial crises and economic insecurity. Some data 

revealed that 13% of individuals with disabilities believed that they would lose their jobs 

during the pandemic, which is about three times greater than what people without disabilities 

(5%) reported (Global Disability Inclusion, 2020). In addition, 67% of individuals with 

disabilities reported that they would experience acute economic insecurity, as compared to 

52% of people without disabilities (Global Disability Inclusion, 2020). The impact of Covid-19 

as a stressor and the functional limitations for workers with disabilities are confirmed by 

Umucu and Lee (2020) who found that together these variables explain the 23% of the 

variance of the worry about job loss in 219 workers with disability and chronic conditions. This 

was also independent from demographic variables such as gender, age, and race. 

Workplace accommodation. Literature also provides some insights into the role of the context 

in facilitating employment. First, we have to take into account that also employers are 

experiencing a crisis due to Covid-19, so it could be difficult for them to provide 

accommodations or to take technological supports to the house of people with disabilities. In 

many countries, some laws ask them to make the workplace accessible, but it is not easy now 

despite the opportunities to rethink ways of doing many jobs in new settings (Sheppard-Jones 

et al., 2020). There are also difficulties for people with disabilities to have accommodations 

that allow working remotely from home and their low technological skill levels increase the 

worries to lose the job.  

Self-disclosure. Another factor that could potentially have a negative impact on the 

consequences of Covid-19 includes the relation that exists between self-disclosure and work 

satisfaction. Data show that people with disabilities tend not to tell their story to employers 

or HRs. This tendency has dramatically reduced the possibility of receiving support for remote 

working from home and exposes them to contracting Covid-19. For example, Jain-Link and 

Kennedy (2019) reported that only 39% of employed individuals with disabilities disclosed 

their disability to their managers, and only 21% of individuals with disabilities disclosed to 

human resources teams. The authors reported that “employees with disabilities who disclose 

[their disabilities] to most people they interact with are more than twice as likely to feel 

regularly happy or content at work than employees with disabilities who have not disclosed 

to anyone (65% versus 27%). They are also less likely to regularly feel nervous or anxious (18% 

versus 40%) or isolated (8% versus 37%)” (Jain-Link & Kennedy, 2019, p.nd). 

During the pandemic, some people with disabilities may consider more positively the idea of 

disclosing their disabilities to receive accommodations for remote working and prevent them 
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from the risk of contracting COVID-19. Of course, disclosing a disability can be overwhelming 

as employees with disabilities may worry about how their employers might react to their 

disclosure and request for accommodations. Future research could examine whether 

receiving accommodations moderates the relationship between functional limitations and 

worry about job loss. In terms of clinical practice, career counselors may discuss with their 

clients the need for accommodations and how to disclose them to employers. 

Authenticity at work. Concerning Self disclosure, the authenticity at work has recently raised 

the attention of some scholars for its potential role in creating the conditions for expressing 

and behaving following the true Self. It has been defined by Van den Bosh and Taris (2014a) 

as the degree to which employees are true to their selves in most situations at work and act 

in accordance with their own values and beliefs in the workplace. Interestingly, the experience 

of authenticity at work is not related to personal characteristics or traits, it is considered a 

state that facilitates the adjustment of people to their job role or function, and depends from 

their working environment. That is, the work environment can make the difference in the 

affective work experience of employers and impacts their decision to disclose. Its relevance is 

confirmed by an increasing number of studies that show employees’ perception of 

authenticity at work is related to positive employment outcomes such as employee well-being 

and their fit to their jobs in the long run, with lower stress and negative emotional impacts 

(Van den Bosh & Taris, 2014b; 2016; Metin, Taris, Peeters, van Beek, & Van den Bosch, 2016). 

With one of my students I started to study the perception of authenticity at work of people 

with mental health issues. We involved 30 people, half with mental disease. The themes that 

emerged from the interviews confirmed there are situations at work where workers form an 

image of colleagues with and without disabilities that do not correspond to what they really 

are. These imply forms of discrimination related to work environments where people do not 

know each other and, for example, could be judged negatively without a real knowledge of 

who you are. Another example could be tο experience misunderstandings with colleagues 

who ignore the specific diseases of the person and consequently have difficulties in finding an 

explanation of what's going on. Other difficulties emerge to be related to some personal 

competencies such as scarce social and emotional skills that become salient in uncomfortable 

contexts, as for example not being able to express negative emotions and feelings. Of course, 

despite the need to foster the social and emotional competencies at an individual level, it is 

extremely relevant the role of the work environment and the possibility for career counselors 

to expand their area of influence at mesolevel for redesigning organizational contexts that 

facilitate the perception of authenticity at work.    
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In this regard, a higher collaboration between career counselors and HR is highly desired. The 

research activities were recently conducted in Austria, Germany, Greece, Italy, Nederland, and 

Serbia by the partner teams that are involved in the Erasmus+ project “Connect!” (2019-2022; 

https://connect-erasmus.eu/) confirmed the relevance of this collaboration in the ambit of 

small and medium enterprises. The cross-national analyses clearly show the two groups of 

professionals value positively working together as a multidisciplinary team for the benefit of 

both the workers and the organizations. These results will be taken into account for 

developing an innovative training program that has in its roots equality and social justice 

issues as well as the UN Sustainability Developmental Goals, and that will be directed both to 

higher education students and professionals.   

Universal Design for Learning and equality. An opportunity for increasing a positive change 

toward a more sustainable and equal policy, procedures, and programs also in the field of 

employment came from Sheppard-Jones and collaborators (2020). They, in fact, enlarge the 

potential benefit of adopting the Universal Design for Learning (see CAST, 2018) to support 

workforce development, especially when vulnerabilities are present. More specifically, they 

refer to UDL as a framework that can guide career and employment professionals and 

stakeholders to accommodate the widest array of employees and improve the quality of life 

and well-being for all. In their tripartite lines of action, they include a structural line, that refers 

to improvement of health and security in the new jobs that are performed in new settings, a 

social line, that refers to promotion positive attitudes toward diversity, increasing 

participation of all and proposal of inclusive education to colleagues and employers, and 

finally, a cultural line, that refers to include UDL in training program and curricula to prepare 

future professionals. 

The high level of flexibility and the careful attention to pluralism right away that characterize 

UDL, go with several equal and social justice benefits among which there are listed: (1) a 

decreased need for accommodations because workplaces are thought to be inclusive at the 

outset; (2) a reduction of the stigma of disability because by its nature UDL aims to give voice 

to several groups and individuals, not only with disability and at the same time these lasts are 

equally considered as workers without disabilities; (3) the promotion of an inclusive workplace 

because the high level of participation at several organizational levels is pursued; and (4) 

extensive gains for the employer that receives a return of investment in terms of 

organizational, social and economic profit. 

Infusing equality and social justice in career counseling is more and more requiring a lot of 

attention to guarantee women, people of color and low educated higher opportunities. 

https://connect-erasmus.eu/
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Evidence exists in the fact that being male, Caucasian and with a higher degree goes hand in 

hand with competitive employment (Kaya, Hsu, Rumrill, Hanley-Maxwell, & Chan, 2020). 

Results also suggest that establishing a long dependent relationship with services is not so 

much positively related to proactive behaviors toward the world of work. Career counselors 

should pay attention also to the dependency dynamic and again working with the person and 

the family for promoting self-determination. If people who spend less time with services 

succeed more, this could also imply that interventions should be preferable short and focused. 

If not, a lot of effort should be provided to maintain people motivated and engaged (Kaya et 

al., 2020). 

 

Educational challenges  

The lockdown surprised the school systems highlighting immediately in most of the countries 

their unpreparedness to provide online distance education. In about 2 weeks after its 

beginning, national guidelines and teachers' training were set up in Italy in an attempt to 

overcome the initial shock, to fill the gaps, and to continue the educational mission (INDIRE, 

2020). Schools remained closed from March to September 2020. It is estimated that on 

average Italian students lost more school days than other high-income countries in the world 

(Mascheroni et al., 2021). The reflections that are emerging from several contributions, at 

least in the Italian context, are highlighting some nuclei of criticality and action that will most 

likely orient the school system in the future. It is clear that the more structural aspects related 

to the possibility of accessing technology interact dynamically with the training programs of 

both teachers and students and with the ability to establish positive partnerships with the 

family and the community, more generally.   

Digital divide. The new distance learning, which sees technology as the main tool, requires 

access to a stable internet connection, possibly cheap, and adequate devices. The data 

emerged in their drama in many surveys and reports like the one by Save the Children (2021). 

It found that about 28% of students between the ages of 14 and 18 knew at least one 

classmate who, due to the lockdown, decided to drop out of school, highlighting as the main 

connectivity problems are the cause of this school dropout. Poor connection or lack of devices 

were in fact reported as the most important structural barriers to the possibility of attending 

online distance learning activities. Adequate digital technologies thus become the first factor 

that protects from the educational exclusion and the exacerbation of educational inequalities. 

The difficulties were confirmed also by teachers that in a study conducted two months after 



Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

60 
 

the beginning of the lockdown in Italy, report they lost the contact with about 6-10% of their 

students (Giovannella, Passarelli, & Persico, 2020). 

The effort to meet institutes and families' needs in this new and sudden challenge is involving 

various actors. First, the Ministry of Education has allocated 85 million euros for distance 

education, allocating most of this sum (70 million) to children and young people belonging to 

disadvantaged socio-economic families to provide them with technological devices and 

internet connection. The remainder was instead used for purchasing digital educational 

platforms by schools (10 million) and for teacher training (5 million). At the same time, the 

main interventions implemented to try to recover those who had been excluded from distance 

education focused on the supply of computers on loan for use and the search for collaboration 

with the families (INDIRE, 2020). Further support came also from the community, several 

associations and stakeholders have joined together often with students, schools, and teachers 

to collect materials, such as disused computers, or funding to offer concrete supports to the 

digital gap reduction. 

Teachers’ digital competencies and inclusiveness. Thinking that to access technology, it is 

enough to have it available, is simplistic. In order to take advantage of the online distance 

education, digital skills are also indispensable. The provision by teachers of accessible and 

inclusive resources and learning materials, of pedagogical innovation that responds to several 

students’ needs, of communication skills to effectively reach all students and their parents 

with the new modes are crucial. The pandemic accelerated the process of digitalization, but it 

is far to be optimal. Two months after the beginning of the lockdown, Italian teachers asserted 

they tended to reproduce online the same standard teaching and evaluation strategies they 

used in class because they perceived that this contributes to feelings of comfort in the new 

situation, confidence in the ability to provide online education and positive attitudes towards 

the possibility to adopt blended form of education in the future. A general agreement 

emerged as concerns the need to be trained and to include digital pedagogy in teachers-in-

training curricula (Giovannella et al., 2020).  

  Concerning specifically students with disabilities, it should be remembered that in Italy we 

have a full school inclusion and students with disabilities attend mainstream education. 

Specialized support teachers are expected to collaborate with general education teachers for 

the learning of all the students in the class. At the beginning of the lockdown, specialized 

support teachers were invited by the Ministry of Education to “maintain remote interaction 

with the students and between the student and the other curricular teachers or, where this is 

not possible, with the student's family, developing personalized material to be used with 
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specific methods of distance learning, agreed with the family itself, as well as to monitor, 

through periodic feedback, the state of implementation of the individualized learning plan“ 

(Nota prot. 188, Ministerial Note, March 17th, 2020). Unfortunately, the collaboration 

between curricular teachers and support teachers, a collaboration highlighted by the 

literature as important for sharing a common project for students with disabilities, in teaching 

strategies and class management generally resulted not frequent, and in most cases, it was 

the sole responsibility of the latter to adapt the teaching materials to be provided to students 

who needed them (INDIRE, 2020). Research also shows that a high level of participation of all 

students in online distance education could be achieved when teachers collaborate with 

colleagues and families on one side and on the other one, develop personalized learning 

activities and materials, provided asynchrony and synchrony, that engage students in small 

groups or individual tasks (Parmigiani, Benigno, Giusto, Silvaggio, & Sperandio, 2020).  

The complexity of school life during the pandemic has heavily reduced the possibility of 

providing career counseling and guidance during school time to all students. A glance of the 

difficulties is mirrored also in the voice of a small group of support teachers, also expert in 

career guidance and counseling, that were asked to answer an interview about their thoughts 

on the career development needs that require more efforts and investment for a successful 

future of students with disabilities. The themes that emerged are in line with what has been 

discussed until now. They in fact mentioned Using online distance education for digitalization 

(i.e., ‘using DAD for teaching IT skills useful to enter the world of work’); Stimulating positive 

relationships (i.e., ‘improving relationship with teachers as a driver to increase learning and 

innovate relational goals with peers’ , ‘searching for IT tools that could guarantee students 

with disability to take actively part in school activities, not only related to learning, but mainly 

social ones’); Promoting positive attitudes toward inclusion of all the school community (i.e., 

‘…sensitize students, families and various actors present in the school about school inclusion 

and ensure that activities carried out increase knowledge and skills toward participation of 

all’); Community involvement (i.e., ‘working with enterprises to develop project for inclusion 

and reduce stereotypes and cultural barriers’; ‘networking for supporting the students and 

the mothers who often do not have enough resources to support their children’); Training 

teachers (i.e., ‘inclusion is far away, and training all teachers to inclusion is always necessary’).  

Parents’ involvement. The pandemic made salient the role of parents in the children's learning 

process. The need to involve them to create an adequate learning environment at home 

emerged to be linked to many individual and contextual factors such as their digital 

competence itself as well as the availability of parents of taking care of their children all day. 
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In this regard families with stories of migrations were found among the most vulnerable 

(UNICEF, 2021).  

Challenges were not less for parents of children and adolescents with disabilities that suddenly 

had all the health, rehabilitation, and educational services interrupted. Their challenges and 

worries for the risk to become ill, lose their job, the social isolation that was common across 

all the population, was aggravated by the responsibility of providing educational and 

rehabilitation training at home with limited or no support from the service staff. 

Consequently, many of them perceived a high level of stress such as a sense of abandonment, 

isolation, frustration, and anger. A study conducted in Italy with 53 parents of 13-18 years old 

adolescents with disabilities about lockdown effects show that about 54% of them did not 

report any positive effects, 47% were worried about their children's disability. Only about 28% 

judged positively the time spent with the family. Anxiety was also present and correlated with 

financial issues and the fear of contracting the virus (Faccioli, Lombardi, Bellini, Costi, Sassi, & 

Pesci, 2021). The positive effect of being at home with the family emerged also in a study 

conducted with parents of children with intellectual and developmental disabilities in 

California with 77 parents. Similarly, they were worried about the long-term effect of the 

pandemic on their children's lives due to the absence of several services (Neece, McIntyre, & 

Fenning, 2020).  

 

Final remarks 

In summary, some recommendations should be provided to career counselors who work with 

people with disabilities to better respond to Covid-19 needs. First of all, working as a system 

to create a network that involves the person, career counselors, schools and VET education 

system, families, and other professionals to increase among others technological skills, to plan 

and take part in online education. Further, searching for new ways of thinking about the 

future, using technology, and involving the community could make the difference in creating 

a culture of participation for all that lasts in the future.  

 Concerning the job issue it emerges as crucial to plan for intervention that supports people 

to acquire new skills both technical than psychosocial such as the social and emotional ones 

to increase their employability. Promote motivation, self-efficacy, and self-determination and 

plan focused and short interventions that increase the perception things are rapidly evolving 

positively.  Follow-up on them to understand specific needs to better assist them in keeping 

their jobs or in changing jobs such as discussing the need for accommodations and how to 

disclose themselves to employers could help prevent unexpected events. Similarly, in the 
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school context, it emerges crucial to adopt perspectives that aim to support positive youth 

development increasing social and emotional learning skills that as literature show (Durlak et 

al., 2011) are linked to school success, mental health, and well-being, career readiness and 

social justice. Work with school to plan activities that allow students with disabilities to meet 

with classmates and be in contact with families using social media and the-video conferences 

could contribute to disseminate a culture of inclusiveness for all (Ponzetti & Valentini, 2020; 

Tremmel et al., 2020). 
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Covid 19 και νέοι με αναπηρία: Προκλήσεις και ευκαιρίες για 

το μέλλον. 

Lea Ferrari 

 

Εισαγωγή 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Covid-19 έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής όλου του κόσμου. Οι 

άνθρωποι έπρεπε να μάθουν να ζουν με νέες νόρμες και κανονισμούς σε όλους τους τομείς 

της καθημερινής ζωής, ξεκινώντας από την ανάγκη να υιοθετήσουν τις συστάσεις για την 

καθημερινή πλύση και υγιεινή και να τηρούν πρακτικές κοινωνικής αποστασιοποίησης. 

Αυτός ο νέος τρόπος ζωής αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για τους περισσότερους ανθρώπους, 

κυρίως για εκείνους που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως τα άτομα με 

αναπηρία.  

Πολλές ανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπο του Covid-19 σε αυτόν τον 

πληθυσμό προέκυψαν από την αρχή του. Παρακάτω θα εξεταστούν τρεις κύριοι  τομείς της 

ζωής για τις πιθανές επιπτώσεις τους στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη 

συμβουλευτική, δηλαδή η υγεία, η απασχόληση και η εκπαίδευση.  

Προκλήσεις υγείας   

Το ζήτημα της υγείας ήταν η πιο ανησυχητική πτυχή από την αρχή της πανδημίας για όλο τον 

κόσμο. Όσον αφορά ειδικά τα άτομα με αναπηρία, τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία 

δείχνουν ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από τον ιό και να υποστούν 

στη συνέχεια αρνητικές συνέπειες σε σχέση με άλλα άτομα (Turk et al., 2020). Αν λάβουμε 

υπόψη ότι περίπου το 16% των μαθητών έχουν αναπτυξιακές αναπηρίες (Zablotsky et al., 

2019), η σοβαρότητα της κατάστασης και για τους νέους ανθρώπους, η ευπάθεια των οποίων 

αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναδεικνύεται σε όλη της την τραγική διάσταση 

.  

Ο κίνδυνος να προσβληθούν από τη νόσο συνοδεύτηκε, από τη μία πλευρά, από την ανάγκη 

προστασίας των ατόμων με αναπηρία από το να νοσήσουν και, από την άλλη, από μια 

συζήτηση που εγείρεται σχετικά με τη θεραπεία που δικαιούνται σε περίπτωση μόλυνσης 

(Mello, Persad, & White, 2020).  

Ως επαγγελματίες που εργάζονται για την αύξηση της ευημερίας των πελατών, οι σύμβουλοι 

σταδιοδρομίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται 
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βοήθεια στην καθημερινότητα τους, όπως η τουαλέτα και το φαγητό. Κατά συνέπεια, τα 

άτομα αυτά είναι περισσότερο εκτεθειμένα στο να έρθουν σε επαφή με μέλη της οικογένειας 

ή επαγγελματίες φροντίδας που μπορεί να είναι φορείς του ιού. Επιπλέον, τα άτομα με 

αναπηρίες μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να εκτελέσουν τη σωστή στιγμή ή 

στο σωστό πλαίσιο ορισμένες προληπτικές δραστηριότητες, όπως το να φορούν τη μάσκα ή 

να πλένουν τα χέρια τους. Οι δυσκολίες αυτές μειώνουν την πιθανότητα τήρησης της 

κοινωνικής αποστασιοποίησης ή των προληπτικών κανόνων και τα εκθέτουν σε υψηλότερο 

κίνδυνο να νοσήσουν. Κατά συνέπεια, στα εργασιακά περιβάλλοντα, θα πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη προσοχή στη διδασκαλία και εκμάθηση νέων καθημερινοτήτων και στην 

πρόληψη της υγείας γενικότερα. Εκτός αυτού, η ψυχολογική δυσφορία που σχετίζεται με 

όλες αυτές τις προσπάθειες, θα πρέπει να γίνει μέρος της συζήτησης. 

Μια δεύτερη πτυχή που θα πρέπει να γνωρίζουν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, αφορά τις 

επικοινωνιακές προκλήσεις. Πολλά άτομα με αναπηρία επικοινωνούν με διαφορετικό τρόπο. 

Για όσους δεν μιλούν καθόλου ή με λίγες λέξεις, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουν 

τα συμπτώματα. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τόσο των ατόμων με αναπηρία όσο 

και εκείνων που συναντούν, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων και του εργοδότη. 

Επιπλέον, αναφερόμενοι στον τομέα της υγείας, οι δυσκολίες κατανόησης και παροχής 

επαρκούς θεραπείας είναι εμφανείς και για τους κλινικούς ιατρούς. Αυτή η πολυπλοκότητα 

συνεπάγεται τους κινδύνους μη αναγνώρισης του ιού και την ανεπάρκεια της θεραπείας. 

Ένας πρόσθετος παράγοντας κινδύνου που επιδεινώνει την κατάσταση αντιπροσωπεύεται 

από την αδυναμία πρόσβασης στα νοσοκομεία για τους γονείς και τους επαγγελματίες 

καθημερινής φροντίδας που γνωρίζουν το άτομο και θα μπορούσαν να μεσολαβήσουν στη 

διαδικασία επικοινωνίας.  

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα δυσκολιών που αυξάνουν τους κινδύνους να μην 

λαμβάνουν καθόλου τη φροντίδα. Ένα συνακόλουθο σημείο προβληματισμού αφορά τον 

τρόπο αναδιοργάνωσης πολλών υπηρεσιών ώστε να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτά τα 

άτομα και τις οικογένειές τους. Με αυτόν τον τρόπο θα τους εξασφαλιστούν ισότιμες 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, υποστήριξης απασχόλησης και σταδιοδρομίας και 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες (Drosos, Theodoroulakis, Antoniou, & Rajter, 2021. Sheppard-Jones 

et al., 2020). 

Γνωρίζουμε ότι τη στιγμή της μεγαλύτερης κορύφωσης της πανδημίας τα νοσοκομεία έπρεπε 

να αποφασίσουν ποιος θα εισαχθεί στην εντατική. Το μέγεθος των δυσκολιών θέτει τα άτομα 

με αναπηρία σε μεγαλύτερο κίνδυνο να μείνουν εκτός και να υποστούν διακρίσεις. Για 
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παράδειγμα, στις ΗΠΑ, ορισμένες πολιτείες, όπως η Γιούτα, συνέστησαν αποκλεισμούς στη 

μεταφορά στην εντατική για άτομα με πιο βαθύ γνωστικό περιορισμό. Παρόμοια 

πρωτόκολλα κυκλοφόρησαν και σε άλλες πολιτείες και έθνη. 

Αυτές οι ιδιαιτερότητες για τα άτομα με αναπηρία έχουν πολλές συνέπειες όχι μόνο για το 

άτομο αλλά και για τις οικογένειές του. Μπορούν να βιώσουν έναν αυξανόμενο αριθμό 

αρνητικών συναισθημάτων που σχετίζονται με το σύστημα υγείας εκτός από την εμφάνιση 

ενός "ύποπτου κλίματος".   

Έτσι, είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης το σύστημα υγείας δεν ήταν 

προετοιμασμένο να αναλάβει τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία και να διαθέτει 

διεπιστημονικό εξοπλισμό που να λειτουργεί. Οι διεπιστημονικές ομάδες αναγνωρίστηκαν 

ως μια πιθανή απάντηση των νοσοκομείων στην ανάγκη παροχής επαρκούς φροντίδας και η 

πρακτική αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι αυτή η επάρκεια δεν περιλαμβάνει μόνο τη φροντίδα του αρρώστου, αλλά και 

τη δημιουργία θετικής σχέσης με την οικογένεια και την εμπέδωση ενός υψηλότερου 

επιπέδου συμπόνιας και ανθρωπιάς στις καθημερινές εργασιακές δραστηριότητες. Παρά το 

γεγονός ότι οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας δεν ασχολούνται άμεσα με την υγειονομική 

περίθαλψη, τα θέματα υγείας δεν περιορίζονται στην ατομική λειτουργία. Διαδραματίζοντας 

έναν συγκυριακό ρόλο, μπορούν να επηρεάσουν το γενικότερο κλίμα στο οποίο οι άνθρωποι 

απευθύνονται σε υπηρεσίες   καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης και σταδιοδρομίας, και 

να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία.  

Προκλήσεις σταδιοδρομίας και απασχόλησης 

Υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι η απασχόληση αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα άτομα με 

αναπηρία. Τα παγκόσμια δεδομένα δείχνουν ότι λόγω του Covid-19 η εργασιακή τους 

κατάσταση επιδεινώθηκε. Πολλές πτυχές αναδεικνύονται ως σχετικές και η εικόνα είναι 

αρκετά σύνθετη (Drosos, et al., 2021). Οι προσωπικοί και οι συγκυριακοί παράγοντες 

αλληλεπιδρούν δυναμικά και απαιτούν από τους επαγγελματίες σταδιοδρομίας και 

απασχόλησης να λαμβάνουν υπόψη τους διάφορες πτυχές κατά τον σχεδιασμό των 

παρεμβάσεών τους, την οργάνωση των υπηρεσιών και την αναζήτηση νέων τρόπων για την 

αντιμετώπιση των αναγκών που σχετίζονται με το Covid-19. 

Αναζήτηση εργασίας. Όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας, δεν είναι εύκολη ως συνήθως, 

και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι σχεδόν αδύνατο να ακολουθηθούν οι 

παραδοσιακές διαδρομές. O Covid-19 έχει μειώσει τη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία 
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να εκτελέσουν πολλές από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας. 

Λόγω της αδυναμίας να μεταβούν στις υπηρεσίες απασχόλησης και των περιορισμών τους 

στην πρόσβαση και τη χρήση της τεχνολογίας, η προετοιμασία του βιογραφικού, η 

συμπλήρωση αιτήσεων και σχετικών εγγράφων, η εξάσκηση για μια συνέντευξη, η 

πραγματοποίηση διαδικτυακών συνεδριών με συμβούλους σταδιοδρομίας αναδεικνύονται 

σε ανυπέρβλητα εμπόδια. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη για όσους εργάζονται κατά 

κάποιο τρόπο. Όλες οι μορφές κατάρτισης/εκπαίδευσης στην εργασία (train-on-the-job) 

κινδυνεύουν λόγω της αδυναμίας του προσωπικού υποστήριξης της απασχόλησης να 

μετακινηθεί και να εργαστεί στην δουλειά. Για όσους καλούνται να εργαστούν ηλεκτρονικά 

από το σπίτι, η χαμηλή πρόσβαση στην τεχνολογία και οι χαμηλές τεχνικές δεξιότητες 

αναδεικνύονται ως κρίσιμα στοιχεία που περιορίζουν περαιτέρω τις ευκαιρίες απασχόλησης 

και τη διατήρηση της εργασίας τους. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, σε γενικές γραμμές, τα άτομα με αναπηρία 

εκτελούν εργασίες χαμηλής εξειδίκευσης ή βρίσκονται σε εισαγωγικό επίπεδο και αυτές 

είναι οι πρώτες θέσεις εργασίας που μειώνονται σε περιόδους κρίσεων. Κατά συνέπεια, 

βιώνουν υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας για το μέλλον τους. Ακόμη και σε κράτη όπως η 

Ιταλία, όπου η κυβέρνηση παρέχει κάποιες εγγυήσεις για την αδυναμία του εργοδότη να 

απολύσει και προσφέρει μορφές οικονομικής στήριξης τόσο στους εργαζόμενους όσο και 

στους οργανισμούς, είναι προφανές ότι υπάρχει τεράστια μείωση του εισοδήματος. Το 

χαμηλό εισόδημα συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις για την καθημερινή ζωή, από το 

καθημερινό φαγητό μέχρι την υγειονομική περίθαλψη, με αποτέλεσμα οι φτωχοί να γίνονται 

όλο και φτωχότεροι. 

Προσδοκίες και ανησυχίες. Όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα συμπυκνώνονται σε προσδοκίες 

για το μέλλον γεμάτες φόβο και ανησυχία για την απώλεια της εργασίας με μεγάλη 

ψυχολογική δυσφορία. Ο Baert και οι συνεργάτες του (2020), για παράδειγμα, εξέτασαν τον 

αναμενόμενο αντίκτυπο του COVID-19 στις εκβάσεις της σταδιοδρομίας και τις προσδοκίες 

σε μια ομάδα Βέλγων εργαζομένων και διαπίστωσαν ότι περίπου το 35% των εργαζομένων 

φοβήθηκαν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους και το 26% ότι δεν θα προαχθούν. Παρά κάποιες 

μικρές  αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων, υπάρχει γενική συμφωνία ότι η ανησυχία 

είναι πολύ εντονότερη στις ευάλωτες ομάδες. Τα άτομα με αναπηρία αναμένουν σοβαρές 

οικονομικές κρίσεις και οικονομική ανασφάλεια. Ορισμένα στοιχεία αποκάλυψαν ότι το 13% 

των ατόμων με αναπηρία πίστευαν ότι θα έχαναν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, ποσοστό περίπου τριπλάσιο από αυτό που ανέφεραν τα άτομα χωρίς αναπηρία 
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(5%) (Global Disability Inclusion, 2020). Επιπλέον, το 67% των ατόμων με αναπηρία ανέφεραν 

ότι θα βίωναν οξεία οικονομική ανασφάλεια, σε σύγκριση με το 52% των ατόμων χωρίς 

αναπηρία (Global Disability Inclusion, 2020). Ο αντίκτυπος του Covid-19 ως στρεσογόνου 

παράγοντα και οι λειτουργικοί περιορισμοί για τους εργαζόμενους με αναπηρία 

επιβεβαιώνονται από τους Umucu και Lee (2020), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι μαζί οι 

μεταβλητές αυτές εξηγούν το 23% της διακύμανσης της ανησυχίας για την απώλεια εργασίας 

σε 219 εργαζόμενους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Αυτό ήταν επίσης ανεξάρτητο από 

δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία και η φυλή. 

Προσαρμογές του χώρου εργασίας. Η βιβλιογραφία παρέχει επίσης κάποιες πληροφορίες 

σχετικά με το ρόλο του πλαισίου στη διευκόλυνση της απασχόλησης. Πρώτον, πρέπει να 

λάβουμε υπόψη ότι και οι εργοδότες βιώνουν μια κρίση λόγω του Covid-19, οπότε θα 

μπορούσε να είναι δύσκολο γι' αυτούς να παρέχουν διευκολύνσεις ή να προσφέρουν 

τεχνολογικές υποστηρίξεις στο σπίτι των ατόμων με αναπηρία. Σε πολλές χώρες, κάποιοι 

νόμοι τους ζητούν να καταστήσουν το χώρο εργασίας προσβάσιμο, αλλά αυτό δεν είναι 

εύκολο τώρα, παρά τις ευκαιρίες να επανεξεταστούν οι τρόποι εκτέλεσης πολλών εργασιών 

σε νέα περιβάλλοντα (Sheppard-Jones et al., 2020). Υπάρχουν επίσης δυσκολίες για τα άτομα 

με αναπηρία να έχουν διευκολύνσεις που επιτρέπουν την εργασία εξ αποστάσεως από το 

σπίτι και τα χαμηλά επίπεδα τεχνολογικών δεξιοτήτων τους αυξάνουν τις ανησυχίες να 

χάσουν τη δουλειά τους.  

Αυτοαποκάλυψη. Ένας άλλος παράγοντας που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στις συνέπειες του Covid-19 περιλαμβάνει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

αυτοαποκάλυψης και της ικανοποίησης από την εργασία. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα 

άτομα με αναπηρία τείνουν να μην λένε την ιστορία τους στους εργοδότες ή στους 

υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή η τάση έχει μειώσει δραματικά τη δυνατότητα να 

λάβουν υποστήριξη για την εξ αποστάσεως εργασία από το σπίτι και τους εκθέτει στην 

μόλυνση από  τον Covid-19. Για παράδειγμα, οι Jain-Link και Kennedy (2019) ανέφεραν ότι 

μόνο το 39% των απασχολούμενων ατόμων με αναπηρία αποκάλυψαν την αναπηρία τους 

στους διευθυντές τους και μόνο το 21% των ατόμων με αναπηρία την αποκάλυψαν στις 

ομάδες ανθρώπινου δυναμικού. Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι "οι εργαζόμενοι με αναπηρία 

που αποκαλύπτουν [την αναπηρία τους] στους περισσότερους ανθρώπους με τους οποίους 

συναναστρέφονται έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να αισθάνονται τακτικά ευτυχισμένοι 

ή ικανοποιημένοι στην εργασία τους σε σχέση με τους εργαζόμενους με αναπηρία που δεν 

το έχουν αποκαλύψει σε κανέναν (65% έναντι 27%). Είναι, επίσης, λιγότερο πιθανό να 
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αισθάνονται τακτικά νευρικοί ή ανήσυχοι (18% έναντι 40%) ή απομονωμένοι (8% έναντι 

37%)" (Jain-Link & Kennedy, 2019, σ. nd). 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ορισμένα άτομα με αναπηρία μπορεί να εξετάσουν πιο 

θετικά την ιδέα της αποκάλυψης της αναπηρίας τους, ώστε να λάβουν διευκολύνσεις για 

απομακρυσμένη εργασία και να αποτραπεί ο κίνδυνος μόλυνσης από το COVID-19. Βέβαια, 

η αποκάλυψη μιας αναπηρίας μπορεί να βιωθεί ως πολύ έντονο συναίσθημα, καθώς οι 

εργαζόμενοι με αναπηρία μπορεί να ανησυχούν για το πώς μπορεί να αντιδράσουν οι 

εργοδότες τους στην αποκάλυψη και στο αίτημά τους για προσαρμογές. Μελλοντικές 

έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν κατά πόσον η λήψη διευκολύνσεων μετριάζει τη σχέση 

μεταξύ λειτουργικών περιορισμών και ανησυχίας για απώλεια εργασίας. Όσον αφορά την 

κλινική πρακτική, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας μπορούν να συζητήσουν με τους πελάτες 

τους την ανάγκη για προσαρμογές και τον τρόπο αποκάλυψής τους στους εργοδότες. 

Αυθεντικότητα στην εργασία. Όσον αφορά την αποκάλυψη του Εαυτού, η αυθεντικότητα 

στην εργασία έχει προσελκύσει πρόσφατα την προσοχή ορισμένων μελετητών για τον πιθανό 

ρόλο της στη δημιουργία των συνθηκών έκφρασης και συμπεριφοράς ακολουθώντας τον 

αληθινό Εαυτό. Έχει οριστεί από τους Van den Bosh και Taris (2014a) ως ο βαθμός στον οποίο 

οι εργαζόμενοι είναι αληθινοί στον εαυτό τους στις περισσότερες καταστάσεις στην εργασία 

και ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και πεποιθήσεις στον εργασιακό χώρο. Είναι 

ενδιαφέρον ότι η εμπειρία της αυθεντικότητας στην εργασία δεν σχετίζεται με προσωπικά 

χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα, θεωρείται μια κατάσταση που διευκολύνει την προσαρμογή 

των ανθρώπων στον εργασιακό τους ρόλο ή λειτουργία και εξαρτάται από το εργασιακό 

περιβάλλον. Δηλαδή, το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να κάνει τη διαφορά στη 

συναισθηματική εργασιακή εμπειρία των εργοδοτών και επηρεάζει την απόφασή τους να 

αποκαλύψουν. Η σημασία της επιβεβαιώνεται από έναν αυξανόμενο αριθμό μελετών που 

δείχνουν ότι η αντίληψη των εργαζομένων για την αυθεντικότητα στην εργασία σχετίζεται με 

θετικά εργασιακά αποτελέσματα, όπως η ευημερία των εργαζομένων και η προσαρμογή τους 

στην εργασία τους μακροπρόθεσμα, με χαμηλότερο άγχος και αρνητικές συναισθηματικές 

επιπτώσεις (Van den Bosh & Taris, 2014b, 2016. Metin, Taris, Peeters, van Beek, & Van den 

Bosch, 2016). Με έναν από τους φοιτητές μου άρχισα να μελετώ την αντίληψη της 

αυθεντικότητας στην εργασία των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Συμμετείχαν σε 

αυτή τη μελέτη 30 άτομα, τα μισά από τα οποία έπασχαν από ψυχικές ασθένειες. Τα θέματα 

που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν καταστάσεις στην 

εργασία, όπου οι εργαζόμενοι σχηματίζουν μια εικόνα για τους συναδέλφους με και χωρίς 



Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

72 
 

αναπηρία που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που πραγματικά είναι. Αυτά συνεπάγονται 

μορφές διακρίσεων που σχετίζονται με εργασιακά περιβάλλοντα όπου οι άνθρωποι δεν 

γνωρίζονται μεταξύ τους και, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να σε κρίνουν αρνητικά χωρίς 

αυτοί να γνωρίζουν πραγματικά ποιος είσαι. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η 

εμπειρία παρεξηγήσεων με συναδέλφους που αγνοούν τις συγκεκριμένες ασθένειες του 

ατόμου και κατά συνέπεια δυσκολεύονται να βρουν μια εξήγηση για το τι συμβαίνει. Άλλες 

δυσκολίες βρέθηκε να σχετίζονται με κάποιες προσωπικές ικανότητες, όπως οι 

περιορισμένες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που γίνονται εμφανείς σε 

δυσάρεστα πλαίσια, όπως για παράδειγμα η αδυναμία έκφρασης αρνητικών 

συναισθημάτων. Βέβαια, παρά την ανάγκη να αναπτύξει κανείς τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές ικανότητες σε ατομικό επίπεδο, είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος του 

εργασιακού περιβάλλοντος και η δυνατότητα των συμβούλων σταδιοδρομίας να διευρύνουν 

την περιοχή επιρροής τους σε μεσαίο επίπεδο για τον επανασχεδιασμό οργανωσιακών 

πλαισίων που διευκολύνουν την αντίληψη της αυθεντικότητας στην εργασία.    

Από την άποψη αυτή, είναι άκρως επιθυμητή μια υψηλότερη συνεργασία μεταξύ των 

συμβούλων σταδιοδρομίας και του ανθρώπινου δυναμικού. Οι ερευνητικές δραστηριότητες 

που διεξήχθησαν πρόσφατα στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Κάτω 

Χώρες και τη Σερβία από τις ομάδες εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ 

«Connect!» (2019-2022; https://connect-erasmus.eu/) επιβεβαίωσαν τη συνάφεια αυτής της 

συνεργασίας στο πεδίο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι διακρατικές αναλύσεις 

δείχνουν σαφώς ότι οι δύο ομάδες επαγγελματιών εκτιμούν θετικά τη συνεργασία ως 

διεπιστημονική ομάδα προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των οργανισμών. Τα 

αποτελέσματα αυτά θα ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος 

κατάρτισης που θα έχει στις ρίζες του θέματα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς 

και τους αναπτυξιακούς στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ και θα απευθύνεται τόσο σε 

φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε επαγγελματίες.  . 

Καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση και ισότητα (Universal Design for Learning and 

equality). Μια ευκαιρία για την αύξηση μιας θετικής αλλαγής προς μια πιο βιώσιμη και 

ισότιμη πολιτική, διαδικασίες και προγράμματα και στον τομέα της απασχόλησης που 

προήλθε από τον Sheppard-Jones και τους συνεργάτες του (2020). Αυτοί, μάλιστα, 

διευρύνουν το δυνητικό όφελος από την υιοθέτηση του Καθολικού Σχεδιασμού για τη 

Μάθηση (βλ. CAST, 2018) για την υποστήριξη της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού, ιδίως 

όταν υπάρχουν ευάλωτα σημεία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται στην προσέγγιση αυτή ως 
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ένα πλαίσιο που μπορεί να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες και τους ενδιαφερόμενους 

φορείς σταδιοδρομίας και απασχόλησης ώστε να εξυπηρετήσουν το μεγαλύτερο εύρος 

εργαζομένων και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την ευημερία όλων. Στις τριμερείς 

γραμμές δράσης τους, περιλαμβάνουν μια δομική γραμμή, που αναφέρεται στη βελτίωση 

της υγείας και της ασφάλειας στις νέες θέσεις εργασίας που εκτελούνται σε νέα 

περιβάλλοντα, μια κοινωνική γραμμή, που αναφέρεται στην προώθηση θετικών στάσεων 

απέναντι στη διαφορετικότητα, στην αύξηση της συμμετοχής όλων και στην πρόταση 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς σε συναδέλφους και εργοδότες, και τέλος, μια κοινωνική 

γραμμή, που αναφέρεται στην ένταξη της προσέγγισης αυτής σε προγράμματα κατάρτισης 

και προγράμματα σπουδών για την προετοιμασία των μελλοντικών επαγγελματιών. 

Ο υψηλός βαθμός ευελιξίας και η προσεκτική προσοχή στον πλουραλισμό ευθύς αμέσως που 

χαρακτηρίζουν τον «Καθολικό Σχεδιασμό για τη Μάθηση», συνοδεύονται από αρκετά οφέλη 

για την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, μεταξύ των οποίων αναφέρονται: (1) η 

μειωμένη ανάγκη για προσαρμογές, επειδή οι χώροι εργασίας θεωρούνται εξαρχής χωρίς 

αποκλεισμούς, (2) η μείωση του στίγματος της αναπηρίας, επειδή από τη φύση της η 

προσέγγιση αυτή στοχεύει να δώσει φωνή σε διάφορες ομάδες και άτομα, όχι μόνο με 

αναπηρία και ταυτόχρονα οι τελευταίοι λαμβάνονται εξίσου υπόψη με τους εργαζόμενους 

χωρίς αναπηρία, (3) η προώθηση ενός εργασιακού χώρου χωρίς αποκλεισμούς, επειδή 

επιδιώκεται το υψηλό επίπεδο συμμετοχής σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα και (4) 

εκτεταμένα οφέλη για τον εργοδότη που λαμβάνει μια ανταπόδοση της επένδυσης σε όρους 

οργανωτικού, κοινωνικού και οικονομικού κέρδους. 

Η ενσωμάτωση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στη συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας απαιτεί όλο και περισσότερο μεγάλη προσοχή για να εγγυηθεί στις γυναίκες, 

στους έγχρωμους και στους χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ανθρώπους υψηλότερες 

ευκαιρίες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το να είσαι άνδρας, λευκός και με ανώτερο πτυχίο 

πηγαίνει χέρι-χέρι με ανταγωνιστική απασχόληση (Kaya, Hsu, Rumrill, Hanley-Maxwell, & 

Chan, 2020). Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν, επίσης, ότι η δημιουργία μακροχρόνιας 

εξαρτημένης σχέσης με τις υπηρεσίες δεν σχετίζεται τόσο θετικά με προληπτικές 

συμπεριφορές προς τον κόσμο της εργασίας. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας θα πρέπει να 

δώσουν προσοχή και στη δυναμική της εξάρτησης και να συνεργαστούν και πάλι με το άτομο 

και την οικογένεια για την προώθηση του αυτοπροσδιορισμού. Εάν τα άτομα που περνούν 

λιγότερο χρόνο με τις υπηρεσίες πετυχαίνουν περισσότερο, αυτό θα μπορούσε επίσης να 

σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση σύντομες και εστιασμένες. 
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Εάν όχι, θα πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διατηρηθούν τα άτομα 

παρακινημένα και αφοσιωμένα (Kaya et al., 2020). 

Εκπαιδευτικές προκλήσεις  

Το lockdown αιφνιδίασε τα σχολικά συστήματα, αναδεικνύοντας στις περισσότερες χώρες 

την έλλειψη ετοιμότητας τους  στο να παρέχουν διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε 

περίπου 2 εβδομάδες μετά την έναρξή του, δημιουργήθηκαν εθνικές κατευθυντήριες 

γραμμές και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ιταλία σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί 

το αρχικό σοκ, να καλυφθούν τα κενά και να συνεχιστεί η εκπαιδευτική αποστολή (INDIRE, 

2020). Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο οι Ιταλοί μαθητές έχασαν περισσότερες σχολικές ημέρες από 

ό,τι άλλες χώρες υψηλού εισοδήματος στον κόσμο (Mascheroni et al., 2021). Οι 

προβληματισμοί που προκύπτουν από διάφορες μελέτες, τουλάχιστον στο ιταλικό πλαίσιο, 

αναδεικνύουν ορισμένους πυρήνες κρισιμότητας και δράσης που πιθανότατα θα 

προσανατολίσουν το σχολικό σύστημα στο μέλλον. Είναι σαφές ότι οι πιο δομικές πτυχές που 

σχετίζονται με τη δυνατότητα πρόσβασης στην τεχνολογία αλληλεπιδρούν δυναμικά με τα 

προγράμματα κατάρτισης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών και με την 

ικανότητα δημιουργίας θετικών συνεργασιών με την οικογένεια και την κοινότητα, 

γενικότερα.   

Ψηφιακό χάσμα. Η νέα εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία θεωρεί την τεχνολογία ως το 

κύριο εργαλείο, απαιτεί πρόσβαση σε σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, ενδεχομένως φθηνή, 

και κατάλληλες συσκευές. Τα δεδομένα προέκυψαν σε όλο τους το φάσμα σε πολλές έρευνες 

και εκθέσεις, όπως αυτή του Save the Children (2021). Διαπιστώθηκε ότι περίπου το 28% των 

μαθητών ηλικίας 14 έως 18 ετών γνώριζαν τουλάχιστον έναν συμμαθητή τους, ο οποίος, 

λόγω του lockdown, αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχολείο, αναδεικνύοντας ως κύρια αιτία 

αυτής της σχολικής εγκατάλειψης τα προβλήματα συνδεσιμότητας. Η κακή σύνδεση ή η 

έλλειψη συσκευών αναφέρθηκαν στην πραγματικότητα ως τα σημαντικότερα διαρθρωτικά 

εμπόδια για τη δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Οι επαρκείς ψηφιακές τεχνολογίες γίνονται έτσι ο πρώτος παράγοντας που 

προστατεύει από τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό και την επιδείνωση των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων. Οι δυσκολίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σε 

μελέτη που διεξήχθη δύο μήνες μετά την έναρξη του lockdown στην Ιταλία, αναφέρουν ότι 

έχασαν την επαφή με περίπου 6-10% των μαθητών τους (Giovannella, Passarelli, & Persico, 

2020). 
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Στην προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες των ιδρυμάτων και των οικογενειών σε αυτή τη 

νέα και ξαφνική πρόκληση συμμετέχουν διάφοροι φορείς. Κατ' αρχάς, το Υπουργείο 

Παιδείας έχει διαθέσει 85 εκατομμύρια ευρώ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

διαθέτοντας το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού (70 εκατομμύρια) σε παιδιά και νέους 

που ανήκουν σε μειονεκτούσες κοινωνικοοικονομικές οικογένειες, προκειμένου να τους 

παράσχει τεχνολογικές συσκευές και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το υπόλοιπο ποσό αντ' αυτού 

χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ψηφιακών εκπαιδευτικών πλατφορμών από τα σχολεία (10 

εκατομμύρια) και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (5 εκατομμύρια). Ταυτόχρονα, οι 

κύριες παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν για να προσπαθήσουν να ανακτήσουν όσους είχαν 

αποκλειστεί από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση επικεντρώθηκαν στην παροχή υπολογιστών 

με δανεισμό για χρήση και στην αναζήτηση συνεργασίας με τις οικογένειες (INDIRE, 2020). 

Περαιτέρω υποστήριξη προήλθε επίσης από την κοινότητα, διάφορες ενώσεις και 

ενδιαφερόμενοι φορείς ενώθηκαν συχνά με μαθητές, σχολεία και εκπαιδευτικούς για να 

συγκεντρώσουν υλικά, όπως χρησιμοποιημένους υπολογιστές, ή χρηματοδότηση για να 

προσφέρουν συγκεκριμένες ενισχύσεις για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος. 

Ψηφιακές ικανότητες και συμπεριληπτικότητα των εκπαιδευτικών. Η σκέψη ότι για την 

ουσιαστική πρόσβαση στην τεχνολογία αρκεί το να είναι διαθέσιμη να είναι διαθέσιμη, είναι 

απλοϊκή. Προκειμένου να επωφεληθεί κανείς από την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι επίσης απαραίτητες. Η παροχή από τους 

εκπαιδευτικούς προσβάσιμων και χωρίς αποκλεισμούς πόρων και μαθησιακού υλικού, η 

παιδαγωγική καινοτομία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολλών μαθητών, οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες για την αποτελεσματική προσέγγιση όλων των μαθητών και των 

γονέων τους με τους νέους τρόπους είναι ζωτικής σημασίας. Η πανδημία επιτάχυνε τη 

διαδικασία της ψηφιοποίησης, αλλά απέχει πολύ από το να είναι βέλτιστη. Δύο μήνες μετά 

την έναρξη του lockdown, οι Ιταλοί εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι τείνουν να αναπαράγουν 

στο διαδίκτυο τις ίδιες τυπικές στρατηγικές διδασκαλίας και αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούσαν στην τάξη, επειδή αντιλαμβάνονται ότι αυτό συμβάλλει στο αίσθημα 

άνεσης στη νέα κατάσταση, στην εμπιστοσύνη στην ικανότητα παροχής διαδικτυακής 

εκπαίδευσης και στη θετική στάση απέναντι στη δυνατότητα υιοθέτησης μικτής μορφής 

εκπαίδευσης στο μέλλον. Προέκυψε μια γενική συμφωνία όσον αφορά την ανάγκη να 

επιμορφωθούν και να συμπεριλάβουν την ψηφιακή παιδαγωγική στα προγράμματα 

σπουδών των υπό εκπαίδευση  καθηγητών στα σχολεία (Giovannella et al., 2020). 
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Όσον αφορά ειδικά τους μαθητές με αναπηρίες, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην Ιταλία 

έχουμε πλήρη σχολική ένταξη και οι μαθητές με αναπηρίες παρακολουθούν την κανονική 

εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής  παράλληλης στήριξης αναμένεται να συνεργάζονται 

με τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης για τη μάθηση όλων των μαθητών της τάξης. 

Κατά την έναρξη του lockdown, οι εκπαιδευτικοί ειδικής παράλληλης στήριξης κλήθηκαν από 

το Υπουργείο Παιδείας να "διατηρούν εξ αποστάσεως αλληλεπίδραση με τους μαθητές και 

μεταξύ του μαθητή και των άλλων εκπαιδευτικών του σχολικού προγράμματος ή, όπου αυτό 

δεν είναι δυνατό, με την οικογένεια του μαθητή, αναπτύσσοντας εξατομικευμένο υλικό που 

θα χρησιμοποιηθεί με συγκεκριμένες μεθόδους εξ αποστάσεως μάθησης, συμφωνημένες με 

την ίδια την οικογένεια, καθώς και να παρακολουθούν, μέσω περιοδικής ανατροφοδότησης, 

την κατάσταση εφαρμογής του εξατομικευμένου σχεδίου μάθησης" (Nota prot. 188, 

Υπουργικό Σημείωμα, 17 Μαρτίου 2020). Δυστυχώς, η συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών του σχολικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, 

μια συνεργασία που τονίζεται από τη βιβλιογραφία ως σημαντική για την από κοινού 

υλοποίηση ενός κοινού σχεδίου για τους μαθητές με αναπηρίες, όσον αφορά τις στρατηγικές 

διδασκαλίας και τη διαχείριση της τάξης, γενικά δεν προέκυψε συχνά, και στις περισσότερες 

περιπτώσεις, ήταν αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης να 

προσαρμόσουν το διδακτικό υλικό που θα παραχωρούνταν στους μαθητές που το είχαν 

ανάγκη (INDIRE, 2020). Η έρευνα δείχνει επίσης ότι υψηλό επίπεδο συμμετοχής όλων των 

μαθητών στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί όταν οι 

εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με  τους συναδέλφους  τους και τις  οικογένειες από τη μία 

πλευρά και από την άλλη, αναπτύσσουν εξατομικευμένες μαθησιακές δραστηριότητες και 

υλικό, που παρέχονται με ασύγχρονο και συγχρονισμένο τρόπο και εμπλέκουν τους μαθητές 

σε μικρές ομάδες ή ατομικές εργασίες (Parmigiani, Benigno, Giusto, Silvaggio, & Sperandio, 

2020).  

Η πολυπλοκότητα της σχολικής ζωής κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει μειώσει σημαντικά 

τη δυνατότητα παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής κατά τη 

διάρκεια του σχολικού χρόνου σε όλους τους μαθητές. Μια ματιά στις δυσκολίες 

αντικατοπτρίζεται και στη φωνή μιας μικρής ομάδας εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, 

επίσης ειδικών στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική, οι οποίοι 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια συνέντευξη σχετικά με τις σκέψεις τους για τις ανάγκες 

επαγγελματικής ανάπτυξης που απαιτούν περισσότερες προσπάθειες και επενδύσεις για ένα 

επιτυχημένο μέλλον των μαθητών με αναπηρίες. Τα θέματα που προέκυψαν συμφωνούν με 

όσα έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα ανέφεραν: Χρήση της 
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διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την ψηφιοποίηση (δηλ. "χρήση της Ψηφιακής 

Τέχνης και Σχεδιασμού  για τη διδασκαλία δεξιοτήτων πληροφορικής χρήσιμων για την 

είσοδο στον κόσμο της εργασίας"), τόνωση των θετικών σχέσεων (δηλ. "βελτίωση της σχέσης 

με τους εκπαιδευτικούς ως μοχλός για την αύξηση της μάθησης και την καινοτομία των 

σχεσιακών στόχων με τους συμμαθητές" , "αναζήτηση εργαλείων πληροφορικής που θα 

μπορούσαν να εγγυηθούν στους μαθητές με αναπηρία την ενεργό συμμετοχή τους σε 

σχολικές δραστηριότητες, όχι μόνο σχετικές με τη μάθηση, αλλά κυρίως κοινωνικές"), 

προώθηση θετικών στάσεων για την ένταξη όλης της σχολικής κοινότητας (δηλ., 

"...ευαισθητοποίηση των μαθητών, των οικογενειών και των διαφόρων παραγόντων που 

υπάρχουν στο σχολείο σχετικά με τη σχολική ένταξη και διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες 

που πραγματοποιούνται αυξάνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες προς την κατεύθυνση της 

συμμετοχής όλων") -συμμετοχή της κοινότητας (δηλ. "συνεργασία με επιχειρήσεις για την 

ανάπτυξη σχεδίου για την ένταξη και τη μείωση των στερεοτύπων και των πολιτισμικών 

φραγμών"- "δικτύωση για την υποστήριξη των μαθητών και των μητέρων που συχνά δεν 

έχουν αρκετούς πόρους για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους"- κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

(δηλ. "η  συμπερίληψη είναι μακριά και η κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών για την 

συμπερίληψη είναι πάντα απαραίτητη").  

Συμμετοχή των γονέων. Η πανδημία έκανε εμφανή τον ρόλο των γονέων στη μαθησιακή 

διαδικασία των παιδιών. Η ανάγκη εμπλοκής τους για τη δημιουργία ενός κατάλληλου 

μαθησιακού περιβάλλοντος στο σπίτι αποδείχθηκε ότι συνδέεται με πολλούς ατομικούς και 

συγκυριακούς παράγοντες, όπως η ίδια η ψηφιακή τους επάρκεια καθώς και η 

διαθεσιμότητα των γονέων να φροντίζουν τα παιδιά τους όλη την ημέρα. Από την άποψη 

αυτή, οι οικογένειες με ιστορίες μετανάστευσης βρέθηκαν μεταξύ των πιο ευάλωτων 

(UNICEF, 2021).  

Οι προκλήσεις δεν ήταν λιγότερες για τους γονείς παιδιών και εφήβων με αναπηρία που 

ξαφνικά διακόπηκαν όλες οι υπηρεσίες υγείας, αποκατάστασης και εκπαίδευσης. Οι 

προκλήσεις και οι ανησυχίες τους για τον κίνδυνο να αρρωστήσουν, να χάσουν τη δουλειά 

τους, η κοινωνική απομόνωση που ήταν κοινή σε όλο τον πληθυσμό, επιδεινώθηκε από την 

ευθύνη της παροχής εκπαίδευσης και αποκατάστασης στο σπίτι με περιορισμένη ή  χωρίς 

καθόλου υποστήριξη από το προσωπικό των υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, πολλοί από αυτούς 

αντιλαμβάνονταν ένα υψηλό επίπεδο άγχους, όπως αίσθηση εγκατάλειψης, απομόνωσης, 

απογοήτευσης και θυμού. Μια μελέτη που διεξήχθη στην Ιταλία με 53 γονείς εφήβων με 

αναπηρία ηλικίας 13-18 ετών σχετικά με τις επιπτώσεις του εγκλεισμού δείχνει ότι περίπου 
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το 54% από αυτούς δεν ανέφεραν θετικές επιπτώσεις, το 47% ανησυχούσαν για την 

αναπηρία των παιδιών τους. Μόνο το 28% περίπου έκρινε θετικά τον χρόνο που περνούσε 

με την οικογένεια. Το άγχος ήταν επίσης παρόν και συσχετιζόταν με οικονομικά ζητήματα και 

το φόβο της προσβολής από τον ιό (Faccioli, Lombardi, Bellini, Costi, Sassi, & Pesci, 2021). Η 

θετική επίδραση της παραμονής στο σπίτι με την οικογένεια προέκυψε, επίσης, σε μια 

μελέτη που διεξήχθη με γονείς παιδιών με νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία στην 

Καλιφόρνια με τη συμμετοχή 77 γονέων. Ομοίως, ανησυχούσαν για τις μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις της πανδημίας στη ζωή των παιδιών τους λόγω της απουσίας διαφόρων 

υπηρεσιών (Neece, McIntyre, & Fenning, 2020).  

Τελικά σχόλια 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να δοθούν ορισμένες συστάσεις στους συμβούλους σταδιοδρομίας 

που εργάζονται με άτομα με αναπηρία για να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες του 

Covid-19. Πρώτα απ' όλα, να φροντίσουν  για τη δημιουργία ενός δικτύου που να 

περιλαμβάνει το άτομο, τους συμβούλους σταδιοδρομίας, τα σχολεία και την τεχνική 

εκπαίδευση, τις οικογένειες και άλλους επαγγελματίες για να αυξήσουν μεταξύ άλλων τις 

τεχνολογικές δεξιότητες, να σχεδιάσουν και να λάβουν μέρος στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. 

Περαιτέρω, η αναζήτηση νέων τρόπων σκέψης για το μέλλον, η χρήση της τεχνολογίας και η 

συμμετοχή της κοινότητας θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά στη δημιουργία μιας 

κουλτούρας συμμετοχής για όλους που θα διαρκεί στο μέλλον.  

Όσον αφορά το ζήτημα της απασχόλησης, προκύπτει ότι είναι ζωτικής σημασίας να 

σχεδιαστεί μια παρέμβαση που θα υποστηρίζει τους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες 

δεξιότητες τόσο τεχνικές όσο και ψυχοκοινωνικές, όπως οι κοινωνικές και συναισθηματικές, 

για να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους. Προωθήστε τα κίνητρα, την αυτό-

αποτελεσματικότητα και τον αυτοπροσδιορισμό και σχεδιάστε εστιασμένες και σύντομες 

παρεμβάσεις που αυξάνουν την αντίληψη ότι τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα θετικά.  Η 

παρακολούθησή τους για την κατανόηση συγκεκριμένων αναγκών ώστε να βοηθηθούν 

καλύτερα στη διατήρηση της εργασίας τους ή στην αλλαγή εργασίας, όπως η συζήτηση της 

ανάγκης για προσαρμογές και για τυχόν αποκάλυψη της κατάστασης της υγείας τους στους 

εργοδότες θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη απροσδόκητων γεγονότων. Ομοίως, στο 

σχολικό πλαίσιο, αναδεικνύεται ζωτικής σημασίας η υιοθέτηση πρακτικών που αποσκοπούν 

στην υποστήριξη της θετικής ανάπτυξης των νέων αυξάνοντας τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες μάθησης που, όπως δείχνει η βιβλιογραφία (Durlak et al., 2011), 

συνδέονται με τη σχολική επιτυχία, την ψυχική υγεία και ευημερία, την ετοιμότητα για 
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σταδιοδρομία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η συνεργασία με το σχολείο για τον σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους μαθητές με αναπηρία να συναντηθούν με τους 

συμμαθητές τους και να έρθουν σε επαφή με τις οικογένειές τους, χρησιμοποιώντας τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και τις βιντεοδιασκέψεις, θα μπορούσε να συμβάλει στη διάδοση μιας 

κουλτούρας συμμετοχικότητας για όλους (Ponzetti & Valentini, 2020. Tremmel et al., 2020). 
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The impact of the Covid-19 pandemic on professions and skills 
 

Despina Sidiropoulou-Dimakakakou 

Introduction 

This year's holidays have been very lonely. Without friends and family, with fear for our health, 

and with our social lives hurt because of an invisible enemy, a virus that is plaguing the entire 

planet. 

We are living in an unusual situation, an extremely difficult time. For the first time in modern 

history, humanity is experiencing a global pandemic that has changed our world in 

unprecedented ways. All over the world, people have experienced tremendous upheavals in 

their lives, including in health, well-being, education and work. These upheavals will continue 

for the foreseeable future as the pandemic's impact on health and the economy unfolds in 

the years ahead6.  Indeed, it is likely that after the current pandemic is over, we will face other 

similar phenomena, as the way we effect the environment may bring new pandemics or 

ecological disasters. In a recent interview with LIFO, Professor of atmospheric physics and 

General Secretary of the Academy of Athens Christos Zerefos said:  "When the ice melts, fossils 

and paleo-viruses unknown to us might be released and create pandemics. Maybe coronavirus 

is one of them. This scares me for the future."7 . 

 

Revealing trends 

The pandemic has revealed many questions about the nature of work. First, the obstruction 

of basic work, regardless of gender, race and socio-economic level, has emerged8. Women, in 

particular, have been disproportionately affected by the coronavirus pandemic - both in jobs 

and businesses affected by coronavirus, and because of the increased demands they face as 

primary caregivers of the family, exacerbated by the recent stay-at-home and childcare 

responsibilities. The pandemic has also had a devastating impact on the employment of low-

income workers, young people (18-24) and older people over 50, with an increased risk of 

                                                           
6 See Falco, L., Smith, C.K., Calhoun, B., & Osborn, D. (2020). Career Research: Challenges and strategies 
in the time of COVID, NCDA, 1/11/20). 
7 Source: www.lifo.gr. 6/1/2021. «Listen to Science». Interview- Giannis Pantazopoulos convessing with 
General Secretary of the Academy of Athens and Physics Professor Christos Zerefos. 
8 Bowleg, L. (2020). We’re not all in this together: On COVID-19, intersectionality, and structural 
inequality. American Journal of Public Health, 110(7), 917. 

https://www.lifo.gr/podcasts/akou-tin-epistimi/307624/xristos-zerefos-otan-lionoyn-oi-pagoi-apokalyptontai-agnostoi-palaio-ioi-poy-mporei-na-apeleytherothoyn


Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

83 
 

long-term unemployment, a situation which, in addition to other disadvantages, can lead to 

the devaluation of their work skills9.   

In the last decade, Greece, Cyprus and other EU Member States have suffered serious social 

and economic upheavals due to the economic crisis. They faced difficulties in borrowing and 

had to resort to the IMF. In Greece, only recently (2020) the office of the IMF delegation in 

Athens was closed, while the last tranche that will "end" Greece's loan relationship with the 

IMF is scheduled for 3 June 202410. 

 During the economic crisis we have experienced major economic and social upheavals. 

Businesses closed down, professions collapsed, unemployment soared, and many of our 

fellow citizens were plunged into poverty. We were very afraid. However, we tried and hoped 

that there would be a recovery in the economy. And then... came the coronavirus! 

The pandemic interrupted the mild recovery of the economy. The extraordinary measures for 

coronavirus resulted in a 7.9% contraction of GDP in the first half of 2020. According to the 

IMF, "the Covid-19 pandemic is causing unprecedented uncertainty, with downside risks being 

reflected in all sectors of the economy, while a prolonged pandemic could derail any 

expectations of a recovery in tourism", a sector that has always been a source of significant 

revenue for Greece11. 

 

The concern 

Over the last year I have tried to study the evolution of the professions in the light of the 4th 

industrial revolution. In this effort, I have realized that I was finding it difficult to progress my 

study, due to the fact that the virus seems to be such a powerful catalyst in shaping the labour 

market and occupations that it seems to have a greater impact than technological 

development itself. 

                                                           
9 Kalev, A. (April, 2020).  Research: U.S. unemployment rising faster for women and people of color. 
Harvard Business Review. http://hbr.org/2020/04/research-u-s-unemployment-rising-faster-for-
women-and-people-of-color. 
10 “What does Greece owe to IMF- The plan for paying off”. iefimerida.gr (17/2/2021).  Retrieved from 
https://www.iefimerida.gr/oikonomia/posa-hrimata-ofeilei-akoma-i-ellada-sto-dnt 
11 See a) at 5,7% the recovery of Greece in 2021 –Viable debt. THE EVERYDAY  (30 November 2020). 
Taken from https://www.kathimerini.gr/economy/561179245/dnt-sto-5-7-i-anakampsi-tis-elladas-to-
2021-viosimo-to-chreos/ , and B) Eleni Stergiou (30 November 2020). The IMF discovers 9,5% downturn 
of the Greek economy for 2020. THE NEWS. Retrieved from 
https://www.tanea.gr/2020/11/30/economy/economy-greece/to-dnt-vlepei-yfesi-95-tis-ellinikis-
oikonomias-gia-to-2020/ 

http://hbr.org/2020/04/research-u-s-unemployment-rising-faster-for-women-and-people-of-color
http://hbr.org/2020/04/research-u-s-unemployment-rising-faster-for-women-and-people-of-color
https://www.iefimerida.gr/oikonomia/posa-hrimata-ofeilei-akoma-i-ellada-sto-dnt
https://www.kathimerini.gr/economy/561179245/dnt-sto-5-7-i-anakampsi-tis-elladas-to-2021-viosimo-to-chreos/
https://www.kathimerini.gr/economy/561179245/dnt-sto-5-7-i-anakampsi-tis-elladas-to-2021-viosimo-to-chreos/
https://www.tanea.gr/editor/eleni-stergiou/
https://www.tanea.gr/2020/11/30/economy/economy-greece/to-dnt-vlepei-yfesi-95-tis-ellinikis-oikonomias-gia-to-2020/
https://www.tanea.gr/2020/11/30/economy/economy-greece/to-dnt-vlepei-yfesi-95-tis-ellinikis-oikonomias-gia-to-2020/


Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

84 
 

 Today, therefore, I would like to share this reflection with you by posing two questions on 

which I will base my speech:  

 What will the labour market look like in the post-Covid era? 

 What do the occupations and skills required look like as they are shaped under 

the influence of the Covid-19 pandemic? 

 

Covid-19 and the acceleration of change12  

The issue of rapid change in the labour market and the impact of technology on the future of 

occupations was being discussed long before the pandemic.  The consequences of the 4th 

industrial revolution reinforced ideas about the separation of occupations that robots can do 

and those that humans can do. The 4th Industrial Revolution came with a focus on the use of 

robots and androids in industrial production and services, combining disciplines such as 

data/information management (Data Sciences), machine learning and artificial intelligence. 

The internet, new forms of energy, digital technology and automation are now steadily 

changing the way businesses and the economy operate.  

Emerging technologies bring many opportunities but also many risks and uncertainties. It is 

estimated that the use of AI in machines and the 'entry' of robots into the labour market will 

lead to the loss of 800 million jobs by 2030, equivalent to 20% of the global workforce today13. 

Robots have already taken the place of millions of people in industry and are now being 

pushed into services, thanks to advances in machine self-learning14.  

The pandemic does not, in principle, seem likely to change this picture. Recent research 

published by the McKinsey15 Institute shows that around 26% of occupations in Europe are in 

imminent danger. However, some of these were already vulnerable before the pandemic, 

                                                           
12  An extended discussion for this topic can be found in Through the looking glass: What the post-Covid-
19 world of work might look and five ways to prepare. from Dr Terri Simpkin, Associate Professor, 
Nottingham University Business School.  Taken from 
https://www.nottingham.ac.uk/alumni/newseventsandfeatures/news/news-items/alt/what-the-post-
covid-19-world-of-work-might-look-like-and-five-ways-to-prepare.aspx 
13 capital.gr / (26-6-2019). [The robots will take the place of 20 million manufacturing industry 
employees till 2030].taken from: https://www.capital.gr/diethni/3368156/ta-rompot-tha-paroun-ti-
thesi-20-ekatommurion-ergazomenon-sti-biomixania-eos-to-2030 
14 The ability of the machines to learn. 
15 Smit, S., Tacke, T., Lund, S., Manyika, J., & Thiel, L. (10-6-2020). The future of work in Europe - 

Automation, workforce transitions, and the shifting geography of employment. Discussion paper. 
The McKinsey Global Institute (MGI). 

https://www.nottingham.ac.uk/alumni/newseventsandfeatures/news/news-items/alt/what-the-post-covid-19-world-of-work-might-look-like-and-five-ways-to-prepare.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/alumni/newseventsandfeatures/news/news-items/alt/what-the-post-covid-19-world-of-work-might-look-like-and-five-ways-to-prepare.aspx
https://www.capital.gr/diethni/3368156/ta-rompot-tha-paroun-ti-thesi-20-ekatommurion-ergazomenon-sti-biomixania-eos-to-2030
https://www.capital.gr/diethni/3368156/ta-rompot-tha-paroun-ti-thesi-20-ekatommurion-ergazomenon-sti-biomixania-eos-to-2030
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such as professions related to consumer services, sales, accommodation, food services and 

professions in the construction industry.  

The changes brought to the labour market by the 4th industrial revolution, combined with the 

effects of the pandemic, seem to increase the risk of job loss. Jack Kelly, founder and CEO of 

the Compliance Search Group, a major US firm specialising in job search and recruitment, 

argues in a recent interview with Forbes magazine that:  

"Companies in industries that rely on part-time or lower-paid workers will have power over 

their workers. Millions of displaced restaurant, hotel, airlines, music and sports events, cruise 

lines and factory workers will be fighting each other to obtain a job. Hiring managers will have 

a wealth of résumés to choose from. As a consequence, management won't feel the need to 

pay well or offer good benefits, as the company will already have so many folks competing for 

a job.16"   

 

Working from home 

A direct consequence of the pandemic is that preconceived notions of how work is performed 

and where work is performed have been shattered by the sharp shift of workers to "work from 

home".  Siemens, for example, recently created a "work from anywhere" policy for a total of 

140,000 employees in the company, allowing them to work from anywhere for two or three 

days a week17. This policy was seen by the company's employees as a very positive 

consequence of the otherwise devastating coronavirus pandemic. 

Millions of people around the world started working remotely and this seems to be the future 

of work, at least for employees whose type of work does not require them to be physically 

present in a particular location. Working from home seems to open up opportunities for 

people who are geographically distant from their place of work or for people who prefer to 

work from home, as it gives them the flexibility they need to look after their children or elderly 

family members, improving in these cases the work-life balance. However, this is certainly not 

                                                           

16 Jack Kelly (9/4/2020).  How the Coronavirus Outbreak Will Change Careers And Lives For The 

Foreseeable Future. Forbes. Taken from https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/04/09/the-
aftermath-of-covid-19-will-cause-alarming-changes-to-our-careers-and-lives/?sh=5b7286794e52 
17 Jack Kelly (27/7/2020). Siemens says that 140.000 of its employees can work from anywhere. 

Forbes. Taken from  https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/07/27/siemens-says-that-140000-

of-its-employees-can-work-from-anywhere/?sh=573c2f0e6a44 

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/04/09/the-aftermath-of-covid-19-will-cause-alarming-changes-to-our-careers-and-lives/?sh=5b7286794e52
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/04/09/the-aftermath-of-covid-19-will-cause-alarming-changes-to-our-careers-and-lives/?sh=5b7286794e52
file:///C:/Users/DIMITRIS/Desktop/δροσος%20μετάφραση/edited/Gr%20to%20eng%20σιδηροπ/%20https:/www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/07/27/siemens-says-that-140000-of-its-employees-can-work-from-anywhere/
file:///C:/Users/DIMITRIS/Desktop/δροσος%20μετάφραση/edited/Gr%20to%20eng%20σιδηροπ/%20https:/www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/07/27/siemens-says-that-140000-of-its-employees-can-work-from-anywhere/
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the picture for all professions or for all workers, as not everyone can work from home and not 

everyone has the necessary equipment. 

Distance working has already been much discussed as a result of the implications of advanced 

technology in the future of work. However, this future (automation) has arrived faster than 

expected, as many countries, companies and employees have suddenly changed the way that 

they work and started working remotely in order to avoid transmission of the virus18.   Virtual 

distance working meetings, conferences, conferences, seminars, tutorials, etc. entered our 

lives overnight, and many financial activities are now carried out through digital platforms. 

Furthermore, as any difficulties in working remotely are gradually being removed, one 

wonders if this way of working will become the new normal/reality. According to the UN 

International Labour Organisation (ILO) 19, many large companies in developed countries have 

already stated that remote working will become the normal way of organizing work. Workers 

will not have to move to and from workplaces unless they choose to do so. 

These innovations have enabled many companies to remain financially active and retain a 

large proportion of their employees. However, this way of working is not possible for everyone 

and, as a result of the pandemic restrictions; many people have lost their jobs. Furthermore, 

we sit in front of a computer all day long, is that how we want our lives to be? With 

teleworking, the boundaries between professional and personal time for remote workers 

have become blurred, causing high levels of stress and exposing them to mental health risks. 

The issue of mental health risks to workers has been addressed by the United Nations and was 

reflected in a recent report (13/3/2020) entitled "COVID-19 and the need for action on mental 

health"20 . 

Digital transformation of work and remote working have other advantages, e.g., they enable 

older experienced workers to extend their working lives and also provide opportunities for 

people living in rural or remote areas. However, at the same time, it causes many workers a 

                                                           
18 Susan Hayter (27 May 2020). Business as unusual’: How COVID-19 could change the future of work. 
UN News.  Taken from https://news.un.org/en/story/2020/05/1064802 
19 The International Labour Organization- ILO is the specialized organization of UN, which aims to 
promote social justice and the globally recognized human and labour rights. It dictates the global work 
standards with the form of conventions and suggestions which define the minimum standards of the 
basic labour rights.  
20 United Nations Policy Brief (13 May 2020).  COVID-19 and the need for action on mental health. (... 
“Given the increased long-term needs caused by the pandemic, this is the time to address inequity and 
organize affordable community-based services that are effective and protective of people’s human 
rights as part of any national COVID-19 recovery plan. Mental health care must be included in health 
care benefit packages and insurance schemes to ensure essential mental health needs are covered”) 
(page 16). 
 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1064802
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sense of isolation and loss of identity and purpose. The social value of work and the sense of 

belongingness that comes from it cannot be replaced by virtual spaces. 

 

What is the future of the professions?  

 Considering pre-pandemic factors such as demographic changes, the adoption of advanced 

technology, and changes in business models, combined with the pandemic, the labour market 

landscape in the post-Covid era seems particularly complex. 

 This year's World Economic Forum reports on the occupations of the future21 comes at a 

critical time for the labour sector. The report maps the jobs and skills of the future, closely 

monitoring the changes that are taking place. This year, as expected, the report focuses on 

the long-term impact of the pandemic and predicts the following changes: 

    - Teleworking is here to stay.  

Some 84% of employers are ready to digitize ways of working immediately. According to 

employers, 44% of the workforce can work remotely. Automation is coming sooner than 

expected displacing 85 million jobs over the next five years. That, along with the Covid 19 

recession, means a double strike for workers.  

The occupations with the most reduced demand will include: data entry clerks, secretaries, 

accountants, factory workers, customer service representatives, general managers, financial 

analysts, postal workers, sales representatives, bank clerks, door to door sellers, technicians 

involved in the installation and repair of electronics and telecommunications products, 

construction workers, human resource specialists, etc. Among the professions with 

prospective, we find: data analysts, AI specialists, big data analysis specialists, e-marketing 

specialists, programmers, Internet of Things specialists, project managers, robotics engineers, 

strategy consultants, etc. 

- The adoption of technology by many companies will transform the nature of work, jobs and 

skills by 2025. 

Around 43% of the companies surveyed show that they are ready to reduce their workforce 

due to the adoption of new technologies, while 34% intend to increase their workforce for the 

                                                           
21 in.gr. (6 January 2021). [These are the occupations of the future -Which are going to vanish and which 
will appear -What does the International Global Forum foresee for the future of employment».  Taken 
from https://www.in.gr/2021/01/06/life/ayta-einai-ta-epaggelmata-tou-mellontos-poia-tha-
eksafanistoun-kai-poia-tha-emfanistoun/ 

https://www.in.gr/author/ingr-team/
https://www.in.gr/2021/01/06/life/ayta-einai-ta-epaggelmata-tou-mellontos-poia-tha-eksafanistoun-kai-poia-tha-emfanistoun/
https://www.in.gr/2021/01/06/life/ayta-einai-ta-epaggelmata-tou-mellontos-poia-tha-eksafanistoun-kai-poia-tha-emfanistoun/
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same reason. Five years from now, half of all work will be done by machines. As the economy 

and the labour market evolve, new roles will emerge in new sectors, for example AI, the green 

economy, social media management and the so-called 'care economy'. 

- In 2025, analytical thinking, creativity and flexibility will be among the most sought-after 

skills. 

 For employers critical thinking, analytical and problem-solving skills will become increasingly 

important in the coming years. Self-management skills such as active learning, resilience, 

stress tolerance and flexibility will become particularly important. The most competitive 

companies will look to upgrade the skills of their employees. From the employees who will 

remain in the same roles over the next five years, almost half will need retraining on their core 

skills. 

In a similar study by the McKinsey22 International Institute, it appears that the sectors that will 

be in demand include health professionals, social workers, scientists from the fields of Science, 

Technology, Engineering and Mathematics (STEM)23 and managers. In contrast, demand in 

occupations in which job roles require mainly physical activity, manual skills and basic 

cognitive skills will be in decline. 

And to mention our state, the consequences of the pandemic in our daily lives have led us to 

appreciate in Greece professions such as doctors and nurses, professionals whose role is and 

seems to remain prominent, and mental health professionals (psychologists and counsellors), 

as the pandemic has particularly tested our mental strengths, our personal, social and 

professional lives. Also, professions linked to teleworking, e-business, production automation 

and supply chains24.     

On the other hand, we acknowledge that occupations in tourism, air transport and shipping, 

arts and culture, entertainment, catering and retail trade (except food trade) sectors have 

declined. 

 

 

 

                                                           
22 See footnote n.8 
23 “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] is the acronym used by the people for 
the educational policy, for the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics 
24 Logistics: It is the term used to express a wide sector of business regarding the supply and transport 
of goods. Here is, also, noted an increase in the demand for trained staff. 
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Upgrading the skills of workers 

Upgrading the skills of workers, with an emphasis on digital skills, is cited by all international 

economic agents studying the problems arising from the pandemic as a priority level action. 

At the same time, skills such as collaboration, problem-solving, innovation, creativity, and 

personality traits such as resilience and adaptability are considered significant in the new 

reality25. A report by Deloitte Access Economics points out that two thirds of all occupations 

by 2030 will involve jobs in which soft skills, such as26: 

- Flexibility and adaptability/adaptation to change 

 In recent months we have all been trained to be flexible and adaptable. The skill of accepting 

and adapting to change is vital, as change will happen rapidly in the new era of work. 

Employers are increasingly looking for people who can respond to change and see it as an 

opportunity for development and innovation. 

- Willingness to upgrade skills 

 Rapid changes in the world of work create the need for different skills every time. Thus, the 

willingness to upgrade skills is in itself seen as a skill that contributes to further learning and 

training and shows future potential employers the employee's willingness to develop. 

- Emotional intelligence 

Emotional intelligence is defined as the ability of individuals to recognise their own emotions 

as well as the emotions of others, to distinguish between different emotions and name them 

appropriately, and to use emotional information to guide thinking and behaviour. 

Having emotional intelligence therefore means that one can recognise the feelings and 

behaviours of others and can demonstrate empathy, a very important skill, especially when 

people are feeling anxious as in the difficult times, we live in.  

- Effective communication 

Communication skills take a different form today, compared to the pre-pandemic era. As 

many of us continue to work from home, clarity in emails and virtual meetings is essential for 

                                                           
25 Nick Deligiannis (28/10/2020). 6 soft skills you’ll need for the post-Covid working world. 
Siliconrepublic. Taken from: https://www.siliconrepublic.com/advice/soft-skills-need-post-covid-
working-world 
26 Stephanie Lukins (23/6/2020).  “9 Skills You'll Need to Succeed In a Post-Coronavirus Business 
World”. Taken from https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/9-skills-youll-
need-succeed-post-coronavirus-business-world 

https://social.hays.com/author/nick-deligiannis/
https://www.siliconrepublic.com/advice/soft-skills-need-post-covid-working-world
https://www.siliconrepublic.com/advice/soft-skills-need-post-covid-working-world
https://www.topuniversities.com/users/stephanielukins
https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/9-skills-youll-need-succeed-post-coronavirus-business-world
https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/9-skills-youll-need-succeed-post-coronavirus-business-world
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building and maintaining relationships, establishing trust and achieving high levels of 

productivity. Video calls, virtual meetings and online presentations also require high levels of 

confidence, a characteristic that also contributes to effective communication. 

- Problem solving 

In a rapidly changing world of work, the need for people who are quick to adapt and solve 

problems in an effective way is considerable. Data recently published by the Society for 

Human Resource Management (SHRM)27 shows that 37% of employers in the US consider 

problem solving and critical thinking to be among the highest valued skills a prospective 

employee should have. 

In an era where false information and fake news are all too easily circulated (misinformation 

through social media misleads people) and critically approaching information is a daily 

struggle, it is very important to think clearly and logically and objectively evaluate information 

in order to make decisions. Critical thinking employees ask questions that help them dig 

deeper, such as questions like: what is going on? Why is this important? Who will be affected 

by this? Where is the information coming from? Can I be certain for this source of 

information? 

- Creativity and innovation 

Creativity is not only associated with typically creative jobs/professions, but is essential in 

every professional field. In the coming years, as businesses will need to evolve and adapt 

rapidly, creative workers will be useful because they will be able to help the business deal with 

challenges and opportunities quickly and effectively. Furthermore, during this turbulent and 

unstable time, business budgets are constrained, employers will be looking for people who 

have creative ideas and solutions to produce products/offer services at the lowest possible 

cost, without compromising quality and within set deadlines. 

 

How do all these changes affect our work as career counsellors? 

Career guidance is extremely useful in times of crisis, as it helps people to get out of the dead 

end that the crisis locks them into and find their way in life and work. In my view, a 

                                                           
27 Society for Human Resource Management. The Society for Human Resource Management is a 
professional union of members of Human Resources that is based in Alexandria, Virginia USA. It 
supports the tole of the human resource managers as a profession and it provides training, certification 
and networking to its members, at the same times it organizes conferences about management 
(https://www.shrm.org/) 

https://www.shrm.org/
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prerequisite for this purpose is the creation of public counselling services, because our fellow 

citizens who have lost their jobs at the present time are probably not in a position to pay for 

career guidance services, either for their children or for themselves. Perhaps, for example, it 

is time to develop career guidance services in secondary education, where, unfortunately, the 

institution of school career guidance has been abolished, and, moreover, in the midst of the 

economic crisis (2010-2011)28.  

In the period we are experiencing, the question arises "what form will career guidance take in 

the future?". In what ways will it continue helping people to make choices and find their place 

in the world? How easy is this in a time of global crisis and job shortages? How will we deal 

with clients from vulnerable groups who have been particularly affected by the pandemic?  

On the other hand, who is the current client of a career counsellor? Most likely, the pandemic 

has caused a reversal in the value system of clients. We will face questions of the kind: who 

am I; what is my place in the world? How vulnerable to similar crises will my chosen profession 

be? How can I shield myself?   

We can express various opinions and make a variety of suggestions, although we are still 

searching, such a crisis is unprecedented, so we are not sure of our efforts’ results. Theories 

and practice of career guidance were developed and applied in relatively normal times, unlike 

now. 

In my view, what we know as career counsellors is still applicable. Through education, 

experience and ongoing training we are well equipped to help our clients. With the help of 

technology, we also have additional means to offer our services. However, there are new data 

in our life and work. We may ourselves experience high levels of stress that affect our lives 

and our work, as a result issues of self-management arise. Furthermore, new tasks are likely 

to be added to the career guidance services that we have offered so far. The consequences of 

the virus include not only health issues, but also issues relating to our client’s mourning or 

loss, as well as financial, educational and professional consequences. The pandemic, also, 

                                                           
28 The deconstruction of the institution began in August 2010 with the abolition of Offices for 
Connection with the Labour market and Career Guidance at the Technical High schools of Greece and 
it continued in the 2011 school year with the abolition of the subject of School Career Guidance from 
the curriculum of the 1st class of Highschool.  
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seems likely to have an impact on the training and practice of career counsellors29, as well as 

on research30 and practical implementation31 of career guidance.    

I believe that as counsellors we should (and we are able to) give hope through our work. In 

our occupation we absolutely have to integrate teaching and training our clients to develop 

the skills and characteristics of flexibility, adaptability, resilience, courage and hope. 

The COVID-19 pandemic has encouraged us to recognize the delicate nature of our 

professional decisions, and how unexpected events can lead to the complete upheaval of our 

lives. It is probably time to help our clients become more pragmatic in their career choices 

and help their decisions go hand in hand with the professional trends that will follow in the 

post-coronavirus labour market. 

Dear colleagues, as counsellors we cannot predict exactly what will happen in the future, nor 

it is our job to advise our clients on pandemic issues. However, during this turbulent time, 

what we can do is help them cope with the fear and anxiety that accompanies uncertainty and 

mental distress. Adversity and insecurity are not new elements in human life. They have 

always been present in various ways, only this time they are present intensively. 

Summing up, I would like to conclude my speech by stating that the pandemic has caused 

serious upheavals in professional life and education, resulting in significant negative effects 

on people's mental health. New challenges are emerging for mental health professionals, 

including us as career counsellors. We must remain creative, collaborative and flexible to help 

our clients better respond to the problems that arise in real time. Ultimately, what we must 

acknowledge is the complex and dynamic nature of the pandemic and, therefore, the complex 

and dynamic implications for career guidance practice, counselor education, and research. 

                                                           
29 For example, in the training program of Psychology Department of the National and Kapodistrian 
University of Athens entitled «Reeducation of Career Guidance and Counselling practitioners », which 
was conducted from January 2020 to September 2020, various problems were raised due to the 
pandemic and the curfew. Therefore, although the start of the program was conducted in person, as 
originally planned, the programmed continued at its longest part with distance learning, synchronous 
or/and asynchronous. The scientific officer and the faculty had to work many hours, more than 
originally scheduled, trying not only to provide scientific knowledge but also to support the students in 
a state of intensity and stress. Furthermore, the practice of the students had major hardships and 
shortages.  
30 Conducting research during the pandemic seems to constitute a great challenge. Particularly in 
research with interviews, in which the researcher has to communicate face to face with the subjects, 
reliability issues are formed. Moreover, the question of how much the researcher is able to generalize 
the research results even beyond the current times is inquired, since the subjects reply during a 
pandemic state. Will their answers be the same when the pandemic is over? 
31 The new clients’ necessities will demand from us a more therapeutic approach with consequences 
in our education. Furthermore, the establishment of remote counselling will also have consequences 
in the education of career counsellors. 
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Οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19  
στα επαγγέλματα και τις δεξιότητες 

Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου 

 

 

Εισαγωγή 

Οι φετινές γιορτές ήταν πολύ μοναχικές. Χωρίς φίλους και συγγενείς, με φόβο για την υγεία 

μας και με πληγωμένη την κοινωνική μας ζωή εξ αιτίας ενός αόρατου εχθρού, ενός ιού που 

ταλαιπωρεί όλο τον πλανήτη. 

Ζούμε μια ασυνήθιστη κατάσταση, μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή. Για πρώτη φορά στη 

σύγχρονη ιστορία η ανθρωπότητα  βιώνει μια παγκόσμια πανδημία που έχει αλλάξει τον 

κόσμο μας με πρωτοφανείς τρόπους. Σε όλο τον πλανήτη, οι άνθρωποι έχουν βιώσει φοβερές 

ανατροπές στη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων υγείας, ευημερίας, εκπαίδευσης 

και εργασίας. Αυτές οι ανατροπές θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στο άμεσο μέλλον, καθώς 

οι συνέπειες της πανδημίας στους τομείς της υγείας και της οικονομίας θα εκτυλίσσονται στα 

χρόνια που έρχονται.32 Είναι, μάλιστα, πιθανό ότι μετά το πέρας της παρούσας πανδημίας 

θα αντιμετωπίσουμε και άλλα παρόμοια φαινόμενα, καθώς ο τρόπος με τον οποίο 

επιδρούμε στο περιβάλλον μπορεί να φέρει νέες πανδημίες ή οικολογικές καταστροφές. Σε 

πρόσφατη συνέντευξή του στο LIFO  ο καθηγητής της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Γ.Γ. της 

Ακαδημίας Αθηνών κ. Χρήστος Ζερεφός ανέφερε:  «Όταν λιώνουν οι πάγοι αποκαλύπτονται 

απολιθώματα και άγνωστοι σε μας παλαιo-ιοί που μπορεί να απελευθερωθούν και να 

δημιουργήσουν πανδημίες. Μπορεί ο κορωναϊός να είναι ένας από αυτούς. Αυτό με τρομάζει 

για το μέλλον»33. 

 

Αποκαλυπτικές τάσεις 

Η πανδημία έχει αποκαλύψει πολλά ζητήματα για τη φύση της εργασίας. Πρώτον, αναδύθηκε 

η παρεμπόδιση της βασικής εργασίας, ασχέτως γένους, φυλής και κοινωνικο-οικονομικού 

                                                           
32 Βλ. στο Falco, L., Smith, C.K., Calhoun, B., & Osborn, D. (2020). Career Research: Challenges and 
strategies in the time of COVID, NCDA, 1/11/20). 

33 Πηγή: www.lifo.gr. 6/1/2021. «Άκου την επιστήμη». Συνέντευξη - Ο Γιάννης Πανταζόπουλος 

συνομιλεί με τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και φυσικό, Χρήστο Ζερεφό.  

https://www.lifo.gr/podcasts/akou-tin-epistimi/307624/xristos-zerefos-otan-lionoyn-oi-pagoi-apokalyptontai-agnostoi-palaio-ioi-poy-mporei-na-apeleytherothoyn
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επιπέδου34. Οι γυναίκες, ειδικότερα, έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από την πανδημία του 

κορωναϊού – τόσο στις εργασίες και τις επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί από τον 

κορωναϊό, όσο και λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν ως πρωταρχικοί 

φροντιστές της οικογένειας, κάτι που επιδεινώνεται λόγω της πρόσφατης παραμονής και 

φροντίδας των παιδιών στο σπίτι. H πανδημία έχει, επίσης, προκαλέσει καταστροφικές 

συνέπειες στην απασχόληση των εργαζομένων χαμηλού εισοδήματος, νεαρών ηλικιών (18-

24) και ηλικιωμένων άνω των 50, με αυξημένο κίνδυνο να μείνουν μακροπρόθεσμα άνεργοι, 

κατάσταση που, πέραν των άλλων δεινών, μπορεί να οδηγήσει στην υποτίμηση των 

εργασιακών  δεξιοτήτων τους35. 

Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα, η Κύπρος και άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. υπέστησαν 

σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές ανατροπές, εξαιτίας της  οικονομικής κρίσης. 

Αντιμετώπισαν δυσκολίες δανεισμού και υποχρεώθηκαν να προσφύγουν στο Δ.Ν.Τ. Στην 

Ελλάδα, μόλις πρόσφατα (2020) έκλεισε το γραφείο της αντιπροσωπείας του Δ.Ν.Τ στην 

Αθήνα, ενώ η  τελευταία δόση που θα «κλείσει» τη δανειακή σχέση της Ελλάδας με το Δ.Ν.Τ 

έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουνίου του 202436. 

Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ζήσαμε μεγάλες  οικονομικές και κοινωνικές ανατροπές. 

Επιχειρήσεις έκλεισαν, επαγγέλματα κατέρρευσαν, η ανεργία εκτινάχθηκε στα ύψη, πολλοί 

συνάνθρωποί μας βυθίστηκαν στη φτώχια. Φοβηθήκαμε πολύ. Ωστόσο, προσπαθήσαμε και 

ελπίσαμε ότι θα υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας. Και έπειτα.. ήρθε ο κοροωναϊός! 

Η πανδημία διέκοψε την πορεία ήπιας ανάκαμψης της οικονομίας. Τα έκτακτα μέτρα για τον 

κορωναϊό είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του Α.Ε.Π.  κατά 7,9%  το α’ εξάμηνο του 

2020. Σύμφωνα με το Δ.Ν.Τ «η πανδημία του Covid-19 προκαλεί μια άνευ προηγουμένου 

αβεβαιότητα, με τους καθοδικούς κινδύνους να αποτυπώνονται σ’ όλους τους τομείς της 

οικονομίας, ενώ μια παρατεταμένη πανδημία θα μπορούσε να εκτροχιάσει κάθε προσδοκία 

                                                           
34 Bowleg, L. (2020). We’re not all in this together: On COVID-19, intersectionality, and structural 
inequality. American Journal of Public Health, 110(7), 917. 
35 Kalev, A. (April, 2020).  Research: U.S. unemployment rising faster for women and people of color. 
Harvard Business Review. http://hbr.org/2020/04/research-u-s-unemployment-rising-faster-for-
women-and-people-of-color. 

36 «Τι χρωστάει η Ελλάδα στο ΔΝΤ-Το σχέδιο για την αποπληρωμή». iefimerida.gr (17/2/2021). 

Ανακτημένο από https://www.iefimerida.gr/oikonomia/posa-hrimata-ofeilei-akoma-i-ellada-sto-dnt 

 

http://hbr.org/2020/04/research-u-s-unemployment-rising-faster-for-women-and-people-of-color
http://hbr.org/2020/04/research-u-s-unemployment-rising-faster-for-women-and-people-of-color
https://www.iefimerida.gr/oikonomia/posa-hrimata-ofeilei-akoma-i-ellada-sto-dnt
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ανάκαμψης του τουρισμού», ενός τομέα που πάντα αποτελούσε πηγή σημαντικών εσόδων 

για την Ελλάδα37 . 

Ο προβληματισμός 

Τον τελευταίο χρόνο προσπάθησα να μελετήσω την εξέλιξη των επαγγελμάτων υπό το 

πρίσμα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Στην προσπάθειά μου αυτή συνειδητοποίησα ότι 

δυσκολεύομαι να προχωρήσω τη μελέτη μου, εξ αιτίας του γεγονότος ότι ο ιός φαίνεται να 

αποτελεί έναν τόσο ισχυρό καταλυτικό παράγοντα στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας 

και των επαγγελμάτων, ώστε να μοιάζει ότι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και από  την ίδια την 

τεχνολογική εξέλιξη. 

Σήμερα, λοιπόν, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτό τον προβληματισμό μου, θέτοντας δύο 

ερωτήματα στα οποία θα στηρίξω την ομιλία μου:  

 Πώς φαίνεται ότι θα είναι η αγορά εργασίας στην μετά τον κορωναϊό  εποχή; 

 Ποια  διαφαίνεται ότι θα είναι τα επαγγέλματα και ποιες οι απαιτούμενες δεξιότητες 

όπως διαμορφώνονται υπό την επίδραση της πανδημίας του Covid-19; 

 

Covid-19 και η επιτάχυνση της αλλαγής38 

Το ζήτημα της ταχύτατης αλλαγής της αγοράς εργασίας και των συνεπειών της τεχνολογίας 

στο μέλλον των επαγγελμάτων συζητείτο πολύ πριν την πανδημία.  Οι συνέπειες της 4ης 

βιομηχανικής επανάστασης ενίσχυσαν τις  ιδέες για τον διαχωρισμό των επαγγελμάτων που 

μπορούν να κάνουν τα ρομπότ και αυτών που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Η 4η 

βιομηχανική επανάσταση ήρθε έχοντας στο επίκεντρο της την χρήση των ρομπότ και 

                                                           
37 Βλ. α) Στο 5,7% η ανάκαμψη της Ελλάδας το 2021 – Βιώσιμο χρέος. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (30 Νοεμβρίου 
2020). Ανακτημένο από https://www.kathimerini.gr/economy/561179245/dnt-sto-5-7-i-anakampsi-
tis-elladas-to-2021-viosimo-to-chreos/ , και β) Ελένη Στεργίου (30 Νοεμβρίου 2020). Το ΔΝΤ βλέπει 
ύφεση 9,5% της ελληνικής οικονομίας για το 2020. TA NEA. Ανακτημένο από 
https://www.tanea.gr/2020/11/30/economy/economy-greece/to-dnt-vlepei-yfesi-95-tis-ellinikis-
oikonomias-gia-to-2020/ 

38 Μια εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα αυτό μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο  Through the looking 
glass: What the post-Covid-19 world of work might look and five ways to prepare. Υπό Dr Terri Simpkin,  
Associate Professor, Nottingham University Business School. Ανακτημένο από 
https://www.nottingham.ac.uk/alumni/newseventsandfeatures/news/news-items/alt/what-the-post-
covid-19-world-of-work-might-look-like-and-five-ways-to-prepare.aspx 

 

 

https://www.kathimerini.gr/economy/561179245/dnt-sto-5-7-i-anakampsi-tis-elladas-to-2021-viosimo-to-chreos/
https://www.kathimerini.gr/economy/561179245/dnt-sto-5-7-i-anakampsi-tis-elladas-to-2021-viosimo-to-chreos/
https://www.tanea.gr/editor/eleni-stergiou/
https://www.tanea.gr/2020/11/30/economy/economy-greece/to-dnt-vlepei-yfesi-95-tis-ellinikis-oikonomias-gia-to-2020/
https://www.tanea.gr/2020/11/30/economy/economy-greece/to-dnt-vlepei-yfesi-95-tis-ellinikis-oikonomias-gia-to-2020/
https://www.nottingham.ac.uk/alumni/newseventsandfeatures/news/news-items/alt/what-the-post-covid-19-world-of-work-might-look-like-and-five-ways-to-prepare.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/alumni/newseventsandfeatures/news/news-items/alt/what-the-post-covid-19-world-of-work-might-look-like-and-five-ways-to-prepare.aspx
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ανδροειδών στην βιομηχανική παραγωγή και στις υπηρεσίες, συνδυάζοντας επιστήμες όπως 

της διαχείρισης δεδομένων/πληροφοριών (Data Sciences), της ευφυούς 

εκμάθησης/αυτοεκμάθησης των μηχανών (Machine Learning) και της τεχνητής νοημοσύνης 

(Artificial Intelligence). To διαδίκτυο, οι νέες μορφές ενέργειας, η ψηφιακή τεχνολογία και η 

αυτοματοποίηση αλλάζουν πλέον σταθερά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι 

επιχειρήσεις και η οικονομία.  

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες φέρνουν πολλές ευκαιρίες αλλά και πολλούς κινδύνους και 

αβεβαιότητες. Εκτιμάται ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις μηχανές και η «είσοδος» 

των ρομπότ στην αγορά εργασίας θα οδηγήσει σε απώλεια 800 εκατ. θέσεων εργασίας μέχρι 

το 2030, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του παγκόσμιου εργατικού σήμερα.39   Τα ρομπότ 

πήραν ήδη τη θέση εκατομμυρίων ανθρώπων στη βιομηχανία και προωθούνται στο εξής στις 

υπηρεσίες, χάρη στις προόδους στην αυτοεκμάθηση των μηχανών40.  

Η πανδημία δεν φαίνεται, καταρχάς, ότι θα αλλάξει  αυτή την εικόνα. Πρόσφατη έρευνα που 

δημοσιεύτηκε από το Iνστιτούτο McKinsey41 δείχνει ότι περίπου 26% των επαγγελμάτων στην 

Ευρώπη βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Όμως, κάποια από αυτά ήταν ήδη ευάλωτα και πριν 

την πανδημία, όπως επαγγέλματα που σχετίζονται με υπηρεσίες προς καταναλωτές, 

πωλήσεις, υπηρεσίες διαμονής, φαγητού καθώς και επαγγέλματα της δομικής βιομηχανίας 

(κατασκευές κτιρίων).  

Οι αλλαγές που φέρνει στην αγορά εργασίας η 4η βιομηχανική επανάσταση, σε συνδυασμό 

με τις  συνέπειες της πανδημίας,  φαίνεται ότι  αυξάνουν τον κίνδυνο της απώλειας θέσεων 

εργασίας. Ο Jack Kelly, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος  της Compliance Search Group, 

μεγάλης αμερικανικής εταιρείας που εξειδικεύεται σε θέματα εξεύρεσης θέσεων εργασίας 

και προσλήψεων, αναφέρει χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό 

Forbes:  

«Oι επιχειρήσεις που βασίζονται σε χαμηλόμισθους ή / και μερικής απασχόλησης 

εργαζόμενους θα έχουν ισχύ πάνω τους εργαζομένους τους, υπό την έννοια ότι  εκατομμύρια 

απολυμένων ανά τον κόσμο οι οποίοι εργάζονταν σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, αεροπορικές 

εταιρείες, εταιρείες ναυσιπλοΐας,  μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις και εργοστάσια θα 

                                                           
39 capital.gr / (26-6-2019). “Tα ρομπότ θα πάρουν τη θέση 20 εκατομμυρίων εργαζομένων στη 
βιομηχανία έως το 2030”. Ανακτημένο από: https://www.capital.gr/diethni/3368156/ta-rompot-tha-
paroun-ti-thesi-20-ekatommurion-ergazomenon-sti-biomixania-eos-to-2030 
40 Η ικανότητα των μηχανών να μαθαίνουν. 
41 Smit,S., Tacke, T., Lund, S., Manyika, J., & Thiel, L. (10-6-2020). The future of work in Europe - 
Automation, workforce transitions, and the shifting geography of employment. Discussion paper. 
The McKinsey Global Institute (MGI). 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/
https://www.capital.gr/diethni/3368156/ta-rompot-tha-paroun-ti-thesi-20-ekatommurion-ergazomenon-sti-biomixania-eos-to-2030
https://www.capital.gr/diethni/3368156/ta-rompot-tha-paroun-ti-thesi-20-ekatommurion-ergazomenon-sti-biomixania-eos-to-2030
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παλεύουν για μια θέση απασχόλησης. Οι υπεύθυνοι πρόσληψης των διαφόρων εργοδοτικών 

φορέων θα έχουν στη διάθεσή τους πλήθος βιογραφικών σημειωμάτων για να επιλέξουν. Ως 

συνέπεια δεν θα νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν καλές αμοιβές ή άλλα προνόμια, καθώς 

θα έχουν στη διάθεσή τους πλήθος κόσμου που θα παλεύει για μια θέση απασχόλησης»42  

Εργασία από το σπίτι 

 Μια άμεση συνέπεια της πανδημίας είναι ότι προκαθορισμένες αντιλήψεις   για το πώς 

εκτελείται και πού η εργασία έχουν καταρριφθεί από την απότομη μετακίνηση των 

εργαζομένων στην «εργασία από το σπίτι».  Η Siemens, για παράδειγμα, δημιούργησε 

προσφάτως την πολιτική «εργασία από οπουδήποτε» για ένα σύνολο 140.000 εργαζομένων 

στην εταιρεία, επιτρέποντάς τους να εργάζονται από οπουδήποτε  για  δύο ή τρεις ημέρες 

την εβδομάδα.43 Η πολιτική αυτή θεωρήθηκε από τους εργαζομένους της εταιρείας ως μια 

πολύ θετική συνέπεια της  κατά τα άλλα καταστροφικής πανδημίας του κορωναϊού. 

Εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο άρχισαν να εργάζονται εξ αποστάσεως και αυτό 

φαίνεται ότι θα είναι το μέλλον της εργασίας, τουλάχιστον για τους εργαζόμενους που το 

είδος τη δουλειάς τους δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία τους σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Η 

εργασία από το σπίτι  φαίνεται να ανοίγει ευκαιρίες για ανθρώπους που βρίσκονται 

γεωγραφικά μακριά από τον τόπο της εργασίας τους  ή για ανθρώπους που προτιμούν την 

εργασία από το σπίτι, καθώς τους παρέχει την ευελιξία που χρειάζονται για να φροντίσουν 

τα παιδιά τους ή τους ηλικιωμένους της οικογένειας, βελτιώνοντας στις περιπτώσεις αυτές 

την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ασφαλώς, όμως, αυτή δεν είναι η 

εικόνα για όλα τα επαγγέλματα ή για όλους τους εργαζομένους, καθώς ούτε όλοι μπορούν 

να εργαστούν από το σπίτι, ούτε έχουν όλοι τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

 

                                                           
42Jack Kelly  (9/4/2020).  How the Coronavirus Outbreak Will Change Careers And Lives For The 
Foreseeable Future. Forbes. Ανακτημένο από: 
 https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/04/09/the-aftermath-of-covid-19-will-cause-alarming-
changes-to-our-careers-and-lives/?sh=5b7286794e52  
 
43 Jack Kelly (27/7/2020). Siemens says that 140.000 of its employees can work from anywhere. Forbes. 

Ανακτημένο από https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/07/27/siemens-says-that-140000-of-

its-employees-can-work-from-anywhere/?sh=573c2f0e6a44 

 

 

 

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/07/27/siemens-says-that-140000-of-its-employees-can-work-from-anywhere
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/04/09/the-aftermath-of-covid-19-will-cause-alarming-changes-to-our-careers-and-lives/?sh=5b7286794e52
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/04/09/the-aftermath-of-covid-19-will-cause-alarming-changes-to-our-careers-and-lives/?sh=5b7286794e52
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/07/27/siemens-says-that-140000-of-its-employees-can-work-from-anywhere/?sh=573c2f0e6a44
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/07/27/siemens-says-that-140000-of-its-employees-can-work-from-anywhere/?sh=573c2f0e6a44
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Η εξ αποστάσεως εργασία έχει ήδη συζητηθεί πολύ ως αποτέλεσμα των συνεπειών της 

υψηλής τεχνολογίας για το μέλλον της εργασίας. Όμως, αυτό το μέλλον (η αυτοματοποίηση) 

έφτασε ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, καθώς πολλές χώρες, εταιρείες και εργαζόμενοι 

άλλαξαν τον τρόπο της δουλειάς τους αιφνίδια και άρχισαν να εργάζονται από απόσταση, 

προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού.44  Οι εικονικές εξ αποστάσεως συναντήσεις 

εργασίας, τα συνέδρια, σεμινάρια, διδασκαλίες κλπ. μπήκαν στη ζωή μας από τη μια μέρα 

στην άλλη, ενώ πολλές οικονομικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται πλέον μέσα από 

ψηφιακές πλατφόρμες.  Και καθώς σταδιακά αίρονται οι όποιες δυσκολίες στην εξ 

αποστάσεως εργασία, διερωτάται κανείς αν αυτός ο τρόπος εργασίας θα αποτελέσει τη νέα 

κανονικότητα /πραγματικότητα. Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας του ΟΗΕ 

(ILO)45, πολλές μεγάλες εταιρείες στις ανεπτυγμένες χώρες  έχουν ήδη δηλώσει ότι η εξ 

αποστάσεως εργασία θα γίνει ο  συνήθης τρόπος οργάνωσης της εργασίας. Οι εργαζόμενοι 

δεν θα χρειάζεται να μετακινούνται προς και από τους χώρους εργασίας, εκτός και αν το 

επιλέγουν. 

Αυτές οι καινοτομίες έδωσαν την δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις να παραμείνουν 

δραστήριες  οικονομικά και να διατηρήσουν μεγάλο μέρος των εργαζομένων τους. Όμως, 

αυτός ο τρόπος εργασίας δεν είναι δυνατός για όλους και, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών 

μέτρων λόγω της πανδημίας, πολύς κόσμος έχει χάσει τη δουλειά του. Επί πλέον, καθόμαστε 

όλη την ημέρα μπροστά σε έναν Η/Υ, έτσι θέλουμε να είναι η ζωή μας; Με την εξ αποστάσεως 

εργασία τα όρια μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου των εργαζομένων από 

απόσταση έχουν καταστεί ασαφή, προκαλώντας  υψηλά επίπεδα άγχους και εκθέτοντάς τους 

σε κινδύνους για την ψυχική τους υγεία. Tο θέμα των κινδύνων στην ψυχική υγεία των 

εργαζομένων απασχόλησε τα Ηνωμένα Έθνη και αποτυπώθηκε σε πρόσφατη έκθεσή τους 

(13/3/2020) με τίτλο «COVID-19 και η ανάγκη για δράση στον τομέα της ψυχικής υγείας»46. 

                                                           
44 Susan Hayter (27 May 2020). Business as unusual’: How COVID-19 could change the future of work. 

UN News. Ανακτημένο από https://news.un.org/en/story/2020/05/1064802 

45 Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO-International Labour Organization) ) είναι η ειδικευμένη 
οργάνωση του ΟΗΕ που επιδιώκει την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς 
αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων. Καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εργασίας 
με τη μορφή συμβάσεων και συστάσεων οι οποίες ορίζουν τα ελάχιστα πρότυπα των βασικών 
δικαιωμάτων εργασίας. 
 
46 United Nations Policy Brief (13 May 2020).  COVID-19 and the need for action on mental health. (... 
“Given the increased long-term needs caused by the pandemic, this is the time to address inequity and 
organize affordable community-based services that are effective and protective of people’s human 
rights as part of any national COVID-19 recovery plan. Mental health care must be included in health 
care benefit packages and insurance schemes to ensure essential mental health needs are covered”) ( 
σελ.16). 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1064802
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας και η εξ αποστάσεως εργασία έχουν και άλλα 

πλεονεκτήματα, π.χ. δίνουν δυνατότητες σε μεγαλύτερης ηλικίας έμπειρους εργαζόμενους 

να παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο και δίνουν, επίσης, ευκαιρίες σε ανθρώπους που 

ζουν σε  αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Συγχρόνως, όμως, προκαλεί σε πολλούς 

εργαζόμενους μια αίσθηση απομόνωσης και απώλειας ταυτότητας και σκοπού. Η κοινωνική 

αξία της εργασίας και η αίσθηση του «ανήκειν» που προέρχονται από αυτήν, δεν μπορούν 

να αντικατασταθούν από εικονικούς χώρους. 

 

Ποια είναι η εικόνα των επαγγελμάτων;  

Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες προ-πανδημίας, όπως τις δημογραφικές αλλαγές, την 

υιοθέτηση της προηγμένης τεχνολογίας,  και τις αλλαγές στα μοντέλα των επιχειρήσεων, σε 

συνδυασμό με την πανδημία, το τοπίο της αγοράς εργασίας στη μετά τον κορωναϊό εποχή 

φαίνεται ιδιαίτερα σύνθετο. 

Η φετινή έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σχετικά με τα επαγγέλματα του 

μέλλοντος47 έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για τον τομέα της εργασίας. Η έκθεση χαρτογραφεί τις 

θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες του μέλλοντος, παρακολουθώντας στενά τις αλλαγές που 

συμβαίνουν. Φέτος, όπως είναι αναμενόμενο, η έκθεση εστιάζει στην  μακροπρόθεσμη 

επίδραση της πανδημίας και προβλέπει τις ακόλουθες αλλαγές: 

 

 

    

                                                           
47 in.gr. (6 Ιανουαρίου 2021). «Αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος- Ποια θα εξαφανιστούν και 
ποια θα εμφανιστούν -Τι προβλέπει η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το μέλλον της 
εργασίας». Ανακτημένο από https://www.in.gr/2021/01/06/life/ayta-einai-ta-epaggelmata-tou-
mellontos-poia-tha-eksafanistoun-kai-poia-tha-emfanistoun/ 
 
 

https://www.in.gr/author/ingr-team/
https://www.in.gr/2021/01/06/life/ayta-einai-ta-epaggelmata-tou-mellontos-poia-tha-eksafanistoun-kai-poia-tha-emfanistoun/
https://www.in.gr/2021/01/06/life/ayta-einai-ta-epaggelmata-tou-mellontos-poia-tha-eksafanistoun-kai-poia-tha-emfanistoun/
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 -  Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει.  

Περίπου το 84% των εργοδοτών είναι έτοιμο να ψηφιοποιήσει άμεσα τους τρόπους 

εργασίας. Σύμφωνα με τους εργοδότες το 44% του εργατικού δυναμικού μπορεί να εργαστεί 

εξ αποστάσεως. Η αυτοματοποίηση έρχεται συντομότερα απ’ ό, τι αναμενόταν εκτοπίζοντας 

85 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό, μαζί με την ύφεση 

εξαιτίας του κορωναϊού, σημαίνει διπλό χτύπημα για τους εργαζόμενους.  

 Τα επαγγέλματα με την μικρότερη ζήτηση θα περιλαμβάνουν: υπαλλήλους καταχώρησης 

δεδομένων, γραμματείς, λογιστές, εργάτες εργοστασίων, υπαλλήλους customer service, 

γενικούς διευθυντές, οικονομικούς αναλυτές, ταχυδρομικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους 

πωλήσεων, τραπεζικούς υπαλλήλους, πλανόδιους πωλητές, τεχνικούς που ασχολούνται με 

την εγκατάσταση και την επιδιόρθωση ηλεκτρονικών προϊόντων και προϊόντων 

τηλεπικοινωνιών, εργάτες οικοδομών, ειδικούς ανθρώπινου δυναμικού κ.α.      Στα 

επαγγέλματα με μέλλον βρίσκουμε: αναλυτές δεδομένων, ειδικούς της Τεχνητής 

Νοημοσύνης, ειδικούς στην ανάλυση των big data, ειδικούς του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, 

προγραμματιστές, ειδικούς του «διαδικτύου των πραγμάτων», project managers, 

μηχανικούς ρομποτικής, συμβούλους στρατηγικής κ.α. 

- Η υιοθέτηση της τεχνολογίας από πολλές εταιρίες θα μεταμορφώσει τη φύση της εργασίας, 

τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες έως το 2025. 

Περίπου το 43% των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν δείχνουν έτοιμες να μειώσουν το 

εργατικό δυναμικό τους λόγω της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, ενώ το 34% σκοπεύει 

να αυξήσει το εργατικό δυναμικό με την ίδια αιτιολογία. Πέντε χρόνια από τώρα, οι μισές 

από το σύνολο των εργασιών θα διεκπεραιώνονται από μηχανήματα. Καθώς η οικονομία και 

οι αγορά εργασίας εξελίσσονται, νέοι ρόλοι θα εμφανιστούν σε νέους κλάδους, όπως για 

παράδειγμα η Τεχνητή Νοημοσύνη, η πράσινη οικονομία, η διαχείριση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και η λεγόμενη «οικονομία της φροντίδας». 

- Το 2025 η αναλυτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η ευελιξία θα είναι μεταξύ των πιο 

περιζήτητων δεξιοτήτων. 

Για τους εργοδότες η κριτική σκέψη, η αναλυτική ικανότητα και η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων θα έχουν αυξημένη βαρύτητα τα επόμενα χρόνια. Οι δεξιότητες 

αυτοδιαχείρισης, όπως η ενεργή μάθηση, η ανθεκτικότητα, η αντοχή στο άγχος και η ευελιξία 
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αποκτούν πλέον ιδιαίτερη σημασία. Οι πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις θα φροντίσουν να 

αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους.  

Από τους εργαζόμενους πους που θα παραμείνουν στους ίδιους ρόλους τα επόμενα πέντε 

χρόνια, σχεδόν οι μισοί θα χρειαστούν επανεκπαίδευση πάνω στις βασικές τους δεξιότητες. 

Σε παρόμοια μελέτη του  Διεθνούς Ινστιτούτου   McKinsey48 φαίνεται ότι στους τομείς που 

θα είναι σε ζήτηση βρίσκονται οι επαγγελματίες υγείας, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 

επιστήμονες από τα πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της επιστήμης των 

Μηχανικών και των Μαθηματικών (STEM)49 και οι μάνατζερ. Αντιθέτως, η ζήτηση σε 

επαγγέλματα στα οποία οι εργασιακοί ρόλοι απαιτούν κυρίως σωματική δραστηριότητα, 

χειρωνακτικές δεξιότητες και βασικές νοητικές δεξιότητες θα είναι σε μείωση. 

 Και για να έλθουμε στα καθ΄ημάς, οι συνέπειες της πανδημίας στην καθημερινή μας ζωή μας 

έχουν οδηγήσει να εκτιμήσουμε στην Ελλάδα επαγγέλματα όπως αυτά των γιατρών και των 

νοσηλευτών, επαγγελματιών που ο ρόλος τους είναι  και φαίνεται ότι θα παραμείνει  

πρωταγωνιστικός,  και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας (ψυχολόγων και συμβούλων), 

καθώς η πανδημία έχει δοκιμάσει ιδιαίτερα τις ψυχικές μας αντοχές, την προσωπική, 

κοινωνική και επαγγελματική μας ζωή. Επίσης, ζήτηση φαίνεται να υπάρχει σε επαγγέλματα 

που συνδέονται με την τηλεργασία, τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, την αυτοματοποίηση της 

παραγωγής και τις αλυσίδες εφοδιασμού.50    

Από την άλλη, παρατηρούμε ότι παρουσίασαν πτώση τα επαγγέλματα που ανήκουν στους 

κλάδους του τουρισμού, αερομεταφορών και ναυτιλίας, τέχνης και  πολιτισμού, 

ψυχαγωγίας, εστίασης και λιανεμπορίου (πλην του εμπορίου τροφίμων). 

 

 

 

                                                           
48 Βλ. υποσημείωση αρ.34 
49 Ο όρος  “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το οποίο 
χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που 
αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα 
Μαθηματικά. 

50 (logistics): Αυτός ο κλάδος αφορά ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και τον συναντάμε παντού. Είναι, 
επομένως,  λογικό, επειδή ασχολείται με την τροφοδοσία και την διακίνηση των εμπορευμάτων, να 
σημειωθεί και εδώ μια αύξηση της ζήτησης σε καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.  

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe
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Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων 

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, 

αναφέρεται από όλους τους διεθνείς οικονομικούς φορείς που μελετούν τα προβλήματα τα 

οποία προέκυψαν  από την πανδημία, ως πρωταρχικής σημασίας δράση. Παράλληλα, 

δεξιότητες όπως αυτές της συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων, καινοτομίας, 

δημιουργικότητας, αλλά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως η ανθεκτικότητα και 

η προσαρμοστικότητα θεωρούνται σημαντικές στη νέα πραγματικότητα51. Σε αναφορά της 

Deloitte Access Economics επισημαίνεται ότι τα δύο τρίτα όλων των επαγγελμάτων μέχρι το 

2030 θα περιλαμβάνουν  εργασίες στις οποίες θα είναι απαραίτητες ήπιες δεξιότητες όπως52: 

- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα/ προσαρμογή στην αλλαγή 

Τους τελευταίους μήνες όλοι έχουμε ασκηθεί στο να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί. 

Η δεξιότητα του να δέχεσαι και να προσαρμόζεσαι στην αλλαγή είναι ζωτικής σημασίας, 

καθώς αλλαγές θα συμβαίνουν ταχύτατα στη νέα εποχή της εργασίας. Οι εργοδότες 

αναζητούν όλο και περισσότερο ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν στην αλλαγή 

και την βλέπουν σαν μια ευκαιρία για εξέλιξη και καινοτομία. 

- Προθυμία για την αναβάθμιση δεξιοτήτων 

Οι ταχύτατες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας δημιουργούν την ανάγκη για διαφορετικές 

δεξιότητες κάθε φορά. Έτσι, η διάθεση  για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων θεωρείται από 

μόνη της μια δεξιότητα που συμβάλλει στην περαιτέρω μάθηση και κατάρτιση και δείχνει 

στους μελλοντικούς πιθανούς  εργοδότες την προθυμία του εργαζόμενου να εξελιχθεί. 

- Συναισθηματική νοημοσύνη 

Ως συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται  η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα δικά 

τους συναισθήματα καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ 

διαφορετικών συναισθημάτων και να τα ονομάζουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν 

τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς. 

 

                                                           
51 Nick Deligiannis (28/10/2020). 6 soft skills you’ll need for the post-Covid working world. 
Siliconrepublic. Ανακτημένο από: https://www.siliconrepublic.com/advice/soft-skills-need-post-covid-
working-world 
52 Stephanie Lukins (23/6/2020).  “9 Skills You'll Need to Succeed In a Post-Coronavirus Business World”. 
Ανακτημένο από https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/9-skills-youll-need-
succeed-post-coronavirus-business-world 
 
 

https://www.cnbc.com/2020/06/02/linkedin-6-skills-college-grads-need-to-land-post-coronavirus-jobs.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://social.hays.com/author/nick-deligiannis/
https://www.siliconrepublic.com/advice/soft-skills-need-post-covid-working-world
https://www.siliconrepublic.com/advice/soft-skills-need-post-covid-working-world
https://www.topuniversities.com/users/stephanielukins
https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/9-skills-youll-need-succeed-post-coronavirus-business-world
https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/9-skills-youll-need-succeed-post-coronavirus-business-world
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Το να διαθέτει, λοιπόν,  κάποιος συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει ότι αναγνωρίζει τα 

συναισθήματα και τις συμπεριφορές των άλλων και μπορεί να επιδεικνύει ενσυναίσθηση,  

μια εξόχως σημαντική δεξιότητα, ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι  νιώθουν ανήσυχοι όπως στους 

δύσκολους καιρούς που ζούμε.  

 

 

- Αποτελεσματική επικοινωνία 

Οι δεξιότητες επικοινωνίας παίρνουν διαφορετική μορφή σήμερα, σε σχέση με την προ - 

πανδημίας εποχή. Καθώς πολλοί από εμάς συνεχίζουν να εργάζονται από το  σπίτι, η 

σαφήνεια στα  emails και στις εικονικές συναντήσεις είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και 

διατήρηση των σχέσεων, για την εδραίωση της εμπιστοσύνης και την επίτευξη υψηλών 

επιπέδων παραγωγικότητας. Οι βιντεοκλήσεις, οι εικονικές συσκέψεις και οι μέσω 

διαδικτύου παρουσιάσεις χρειάζονται, επιπλέον, υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης, 

χαρακτηριστικό που επίσης συμβάλλει στην καλή επικοινωνία. 

- Επίλυση προβλημάτων 

 Σε ένα κόσμο της εργασίας που αλλάζει ξαφνικά, η ανάγκη για ανθρώπους που είναι 

γρήγοροι στο να προσαρμοστούν και να λύνουν προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο είναι 

μεγάλη. Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν προσφάτως από την  Society for Human Resource 

Management (SHRM)53 δείχνουν ότι 37% των εργοδοτών στις ΗΠΑ θεωρούν πως η επίλυση 

προβλημάτων και η κριτική σκέψη εντάσσονται στις υψηλότερα αξιολογούμενες δεξιότητες 

που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος εργαζόμενος. 

Σε μια εποχή που πολύ εύκολα κυκλοφορούν ψεύτικες πληροφορίες (η λάθος πληροφορία 

μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα παραπλανά τους ανθρώπους) και η κριτική προσέγγιση της 

πληροφορίας είναι ένας καθημερινός αγώνας, είναι πολύ σημαντικό να σκέφτεται κάποιος 

καθαρά και λογικά και να αξιολογεί αντικειμενικά τις πληροφορίες προκειμένου να πάρει 

αποφάσεις. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν κριτική σκέψη κάνουν ερωτήσεις που τους 

βοηθούν να ψάξουν βαθύτερα, όπως π.χ. ερωτήσεις του είδους: τι συμβαίνει; Γιατί αυτό 

                                                           
53 Society for Human Resource Management. Η Εταιρεία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μια 

επαγγελματική ένωση μελών ανθρώπινων πόρων που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της 

Βιρτζίνια. Υποστηρίζει τον ρόλο των υπευθύνων ανθρώπινου δυναμικού ως επάγγελμα και παρέχει 

εκπαίδευση, πιστοποίηση και διασύνδεση στα μέλη του, ενώ διοργανώνει και συνέδρια για θέματα 

που αφορούν το μάνατζμεντ  (https://www.shrm.org/) 

. 

https://www.shrm.org/
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είναι σημαντικό; Ποιος θα επηρεαστεί από αυτό; Από πού έρχονται οι πληροφορίες; Μπορώ 

να είμαι βέβαιος/α για αυτή την πηγή πληροφοριών; 

 

 

- Δημιουργικότητα και καινοτομία 

 Η δημιουργικότητα δεν συνδέεται μόνο με τις τυπικά δημιουργικές εργασίες/επαγγέλματα, 

αλλά είναι απαραίτητη σε κάθε επαγγελματικό τομέα. Στα επόμενα χρόνια, καθώς οι 

επιχειρήσεις θα χρειάζεται να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται ταχύτατα, οι 

δημιουργικοί εργαζόμενοι θα είναι χρήσιμοι διότι θα μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση 

να αντιμετωπίσει γρήγορα και αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Επίσης, 

καθώς στη διάρκεια αυτής της ταραχώδους και ασταθούς εποχής οι προϋπολογισμοί των 

επιχειρήσεων περιορίζονται, οι εργοδότες θα αναζητούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν 

δημιουργικές ιδέες και λύσεις, ώστε να παραχθούν προϊόντα/προσφερθούν υπηρεσίες με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και εντός των καθορισμένων 

προθεσμιών.  

 

Πώς επηρεάζουν όλες αυτές οι αλλαγές το έργο μας ως επαγγελματικών συμβούλων; 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι εξαιρετικά χρήσιμος σε περιόδους κρίσης, καθώς 

βοηθά τους ανθρώπους να βγουν από το τέλμα που η κρίση τους βυθίζει  και να βρουν τον 

δρόμο τους στη ζωή και την εργασία. Κατά την άποψή μου, προϋπόθεση για τον σκοπό αυτό 

είναι η δημιουργία δημοσίων φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, διότι οι 

συνάνθρωποί μας που έχασαν τη δουλειά τους στην παρούσα φάση μάλλον δεν είναι σε 

θέση να πληρώσουν για υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού,  είτε για τα παιδιά 

τους είτε για τον εαυτό τους. Ίσως, για παράδειγμα, είναι καιρός να αναπτυχθούν υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην οποία δυστυχώς ο 

θεσμός του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού καταργήθηκε και, μάλιστα, εν μέσω 

οικονομικής κρίσης (2010-2011)54.  

                                                           
54 Η αποδόμηση του θεσμού άρχισε από τον Αύγουστο του 2010 με την κατάργηση των ΓΡΑ.ΣΥ. 
(Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Επαγγελματικά 
Λύκεια (ΕΠΑΛ) και συνεχίστηκε από το σχολικό έτος 2011 με την κατάργηση του μαθήματος του 
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣΕΠ) από το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ Τάξης των 
Λυκείων.  
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Στην περίοδο που βιώνουμε αναφύεται το ερώτημα «ποια μορφή θα έχει ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός στο μέλλον;». Με ποιους τρόπους θα συνεχίσει να δίνει βοήθεια στους 

ανθρώπους για να κάνουν επιλογές και να βρουν τη θέση τους στον κόσμο; Πόσο εύκολο 

είναι αυτό σε μια περίοδο παγκόσμιας κρίσης και έλλειψης θέσεων εργασίας; Πώς θα 

αντιμετωπίσουμε πελάτες από ευάλωτες ομάδες, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πληγεί από την 

πανδημία;  

Από την άλλη, ποιος είναι ο σύγχρονος πελάτης ενός επαγγελματικού συμβούλου; 

Πιθανότατα, η πανδημία έχει προκαλέσει ανατροπή του συστήματος αξιών των πελατών. Θα 

αντιμετωπίσουμε ερωτήματα του είδους: ποιος είμαι;  ποια η θέση μου στον κόσμο; Πόσο 

ευάλωτο σε παρόμοιες κρίσεις θα είναι το επάγγελμα που θα επιλέξω; Πώς μπορώ να 

θωρακιστώ;   

Μπορούμε να εκφράσουμε διάφορες απόψεις και να κάνουμε ποικίλες  προτάσεις, ωστόσο 

ψαχνόμαστε, τέτοια κρίση δεν έχει προηγούμενο, άρα δεν είμαστε σίγουροι για τα 

αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Οι θεωρίες και η πρακτική του επαγγελματικού 

προσανατολισμού αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν σε σχετικά  ομαλούς καιρούς, σε 

αντίθεση με το τώρα. 

Κατά την άποψή μου, ό,τι γνωρίζουμε ως επαγγελματικοί σύμβουλοι είναι ακόμη 

εφαρμόσιμο. Μέσω της εκπαίδευσης, της εμπειρίας και της συνεχούς κατάρτισης είμαστε 

αρκετά καλά εξοπλισμένοι για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας. Με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας έχουμε, επίσης, επί πλέον μέσα για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Όμως 

υπάρχουν νέα δεδομένα στη ζωή και το έργο μας. Μπορεί εμείς οι ίδιοι να βιώνουμε υψηλά 

επίπεδα άγχους που επηρεάζουν τη ζωή μας και τη δουλειά μας, οπότε εγείρονται  ζητήματα 

αυτοδιαχείρισης. Επί πλέον, στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού που μέχρι 

σήμερα προσφέραμε είναι πιθανό να προστεθούν νέα καθήκοντα. Στις συνέπειες του ιού δεν 

περιλαμβάνονται μόνο  τα θέματα υγείας, αλλά και θέματα αναφορικά με το πένθος ή την 

απώλεια πελατών μας, καθώς και στην όπως επίσης οικονομικές, εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές συνέπειες. Η πανδημία φαίνεται ότι θα έχει, επίσης, επιπτώσεις στην 
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εκπαίδευση   και την    πρακτική άσκηση των επαγγελματικών συμβούλων55, καθώς και στην 

έρευνα56 και την πρακτική εφαρμογή57 του επαγγελματικού προσανατολισμού.    

 

 

Πιστεύω ότι ως σύμβουλοι οφείλουμε και μπορούμε να δώσουμε ελπίδα μέσα από το έργο 

μας. Στη δουλειά μας πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουμε τη διδασκαλία και την εξάσκηση των 

πελατών μας προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά της ευελιξίας, 

της προσαρμοστικότητας, της ανθεκτικότητας, του θάρρους και της ελπίδας. 

Η πανδημία του  COVID-19 μας έχει ενθαρρύνει να αναγνωρίσουμε την ευαίσθητη φύση των 

επαγγελματικών μας αποφάσεων, και πώς απροσδόκητα γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν 

στην πλήρη ανατροπή της ζωής μας. Είναι, μάλλον,  καιρός να βοηθήσουμε τους πελάτες μας 

να γίνουν πιο  πραγματιστές στις επαγγελματικές τους επιλογές  ώστε οι αποφάσεις τους να 

συμβαδίζουν με τις επαγγελματικές τάσεις της αγοράς εργασίας στην μετα- κορωναϊό εποχή. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, ως σύμβουλοι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς τί θα γίνει 

στο μέλλον, ούτε είναι δουλειά μας να συμβουλέψουμε τους πελάτες μας για θέματα που 

αφορούν την πανδημία. Όμως, κατά τη διάρκεια αυτής της ταραχώδους εποχής, αυτό που 

μπορούμε να κάνουμε είναι να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τον φόβο και την 

                                                           
55 Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα κατάρτισης του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επιμόρφωση στελεχών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής και προσανατολισμού», το οποίο υλοποιήθηκε την περίοδο Ιανουάριος 2020-

Σεπτέμβριος 2020, δημιουργήθηκαν ποικίλα προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας και των 

απαγορεύσεων κυκλοφορίας. Έτσι, ενώ η έναρξη του προγράμματος έγινε δια ζώσης, όπως είχε αρχικά 

σχεδιαστεί, το πρόγραμμα συνεχίσθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του με εξ αποστάσεως διδασκαλία, 

σύγχρονη ή/και ασύγχρονη. Η επιστημονική υπεύθυνη και το διδακτικό προσωπικό χρειάστηκε να 

εργαστούν πολλές ώρες, περισσότερες από ό,τι αρχικά είχε προγραμματιστεί, προσπαθώντας, πέραν 

της παροχής επιστημονικής γνώσης, να υποστηρίξουν σπουδαστές σε κατάσταση έντασης και άγχους. 

Επίσης, η πρακτική  άσκηση των σπουδαστών είχε σοβαρές δυσκολίες και ελλείψεις. 

56 Η διεξαγωγή έρευνας κατά  την περίοδο της πανδημίας φαίνεται να αποτελεί μεγάλη πρόκληση. 

Ιδιαίτερα σε έρευνες με συνεντεύξεις, στις οποίες χρειάζεται να επικοινωνήσει ο ερευνητής πρόσωπο 

με πρόσωπο με τα υποκείμενα, τίθενται ζητήματα αξιοπιστίας. Γεννάται, επίσης, το ερώτημα κατά 

πόσο μπορεί να γενικεύσει ο ερευνητής τα αποτελέσματα της έρευνάς του και πέραν του παρόντος 

χρόνου, καθώς τα υποκείμενα απαντούν υπό το καθεστώς της πανδημίας. Θα είναι ίδιες οι απαντήσεις 

τους και όταν η πανδημία τελειώσει;  

57 Οι νέες ανάγκες των πελατών μας θα απαιτούν από εμάς μια πιο θεραπευτική 

προσέγγιση, με συνέπειες στην εκπαίδευσή μας. Συνέπειες, επίσης στην εκπαίδευση 

των επαγγελματικών συμβούλων θα έχει και η καθιέρωση της εξ αποστάσεως 

συμβουλευτικής.  
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αγωνία που συνοδεύει την αβεβαιότητα και την ψυχική δυσφορία. Οι αντιξοότητες και η 

ανασφάλεια  δεν είναι καινούργια στοιχεία στην ανθρώπινη ζωή. Πάντα ήταν παρόντα με 

διάφορους τρόπους, μόνο που τώρα είναι έντονα. 

Κλείνοντας την ομιλία μου θα έλεγα, συμπερασματικά, ότι η πανδημία προκάλεσε σοβαρές 

ανατροπές στην επαγγελματική ζωή και την εκπαίδευση, με αποτέλεσμα  σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Νέες προκλήσεις αναφύονται για 

τους ειδικούς ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων και ημών των επαγγελματικών 

συμβούλων. Πρέπει να παραμείνουμε δημιουργικοί, συνεργάσιμοι και ευέλικτοι για να 

βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ανταποκριθούν καλύτερα στα προβλήματα που 

προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο. Τελικά, αυτό που οφείλουμε να παραδεχτούμε είναι η 

σύνθετη και δυναμική φύση της πανδημίας και, συνεπώς, οι σύνθετες και δυναμικές 

συνέπειες για την πρακτική του επαγγελματικού προσανατολισμού, την εκπαίδευση των 

συμβούλων και την έρευνα.  
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Career guidance and counselling for people with disabilities: 

Social justice issues in the post-COVID-19 society 

Nikos Drosos 

 

Introduction 

The unprecedented pandemic of COVID-19 has caused enormous problems in the function of 

the economy, turning the health crisis into an economic one. Most countries and governments 

used social distancing and mandatory lockdown measures to limit the spread of the virus 

causing a sudden interruption of economic activity and, consequently, an economic recession 

and a large increase in unemployment are expected (IMF, 2020).  Many businesses, schools, 

shopping malls, and other organizations either closed their doors or ceased operations 

entirely, causing a sudden drop in economic activity and an acute decline in the world 

economic outlook. The International Monetary Fund named the current situation as "the 

Great Lockdown" considering that its economic impact will be similar to the financial crisis of 

the 1930s (Gopinath, 2020).  Greece, in particular, which was coming out of a long period of 

economic and social crisis having the highest unemployment rate in Europe, is facing a new 

great economic crisis (INE-GSEE, 2020).  

At this point it is necessary to stress that the crisis is discriminatory. Not everyone will suffer 

its consequences equally. The United Nations (UN, 2020, p.1) refers to the current crisis as a 

"human" one that "is attacking societies at their core", pointing out that the most precarious 

populations and vulnerable groups, including people with disabilities, who were already 

threatened by social exclusion, will suffer the most from its severity. As social cohesion is 

disrupted, governments should focus their efforts on policies aiming to reduce inequality and 

promote social justice. The IMF has asserted that for societies to recover, a "global response 

like no other" is needed (Georgieva, 2020). Recently, a Financial Times (2020) editorial argued 

that in the post-COVID-19 world, governments will have to become more involved in their 

economies, considering public services as essential investments rather than burdens and 

moving to economic models that boost the private sector without embracing austerity or 

neoliberal measures that maximise social inequalities. 

As the world moves towards a new normality, career counseling services have to adjust. The 

main question for career counselors that we will try to address in this study is "how to provide 

effective career counseling to people with disabilities in the post-COVID-19 world?". 
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Work is a right  

Work is an important part of the identity of people with and without disabilities and a 

dominant mechanism for their integration into society. It plays a central role in people's lives 

and is a decisive factor for their independent living and thus their dignity (European Congress 

on Disability, 2002). The UN Declaration on the Rights of Persons with Disabilities (2006) 

recognises the obligation of States to ensure an inclusive education system, by taking effective 

individualised support measures in line with the goal of full integration (Article 24), to give 

people with disabilities access to vocational guidance services, vocational and continuing 

education and to support their integration into the labour market by offering assistance in 

finding and maintaining employment (Article 27). In a similar vein, the United Nations' 

Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030 point to ensuring equal access for women and 

men to affordable and quality technical and vocational education and training (United 

Nations, 2015, Objectives 4.3. and 4.5.), as well as to achieving full and productive 

employment and decent work for women and men, including young people and persons with 

disabilities, and ensuring equal pay for work of equal value (United Nations, 2015, Objective 

8.5.). Nonetheless, people with disabilities are largely excluded from the labour market, with 

only 50.8% working (the corresponding figure for the general population is 75%) and 28.4% at 

risk of poverty or social exclusion (the corresponding figure for the general population is 

17.8%) (European Commission, 2021). This has a direct impact on their ability to live 

independently and participate equally in social life. In addition, they are usually excluded from 

most educational, economic, social and cultural opportunities with consequences for their 

quality of life (Groce, 2004). 

At this point it is worth mentioning that the term 'persons with disabilities' is used to describe 

as a single entity a highly heterogeneous group, whose members differ in terms of type and 

degree of disability. For the purposes of this paper, we refer to disabilities that have significant 

major implications on the career development and integration of individuals.  We also follow 

the social model of disability, which emphasizes environmental barriers that prevent people 

with disabilities from fully and equally participating in society, as opposed to the medical 

model that emphasizes the individual's disadvantage (Goering, 2015). For instance, if a 

student is in a wheelchair and cannot attend university classes because the building has steps, 

the social model considers the building to be the problem, not the individual. Therefore, the 

barrier needs to be removed (e.g. construction of a passageway). The aim of an inclusive 

society is therefore to create a more suitable environment that does not favour the social 

exclusion of people with disabilities. 
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The meaning of work 

People with disabilities do not see work simply as a way of increasing their income, but instead 

attribute a number of other meanings to it. For them, having a job means joy, having a 

structured daily life and occupation, feeling useful members of society and is linked to self-

efficacy beliefs. On the other hand, the absence of work means inactivity and immobility, a 

feeling of not being useful to society and a deterioration of their mental and physical health. 

In our recent research (Drosos & Tsampalati-Vacalopoulou, 2019) on people with mental 

disabilities, we highlighted the importance of work as a key institution in our society, which 

performs multiple functions in people's lives and is not only about earning income. There is a 

plethora of 'latent' functions such as having a structured daily schedule, participation in social 

activities, a sense of active participation in the wider society, gaining an identity and general 

psychological well-being (Gill, 1999; Jahoda, 1982). Possibly for the above reason, the majority 

of participants associated having a job with a positive emotion, joy, possibly anticipating all 

the aforementioned benefits in their lives. In addition, being employed was seen by several 

participants as evidence of their abilities and was associated with the development of self-

esteem and self-efficacy, as they meet society's expectations and demands for work despite 

their disability (Torres Stone et al., 2018). Work and the resulting financial rewards were 

associated with the potential for financial independence and autonomy. Although participants 

were adults, they were financially dependent on their families or state benefits and achieving 

autonomy is a key goal.  

Some additional elements that may hinder people’s with disabilities career development and 

need to be kept in mind by the career counsellor are the following: 

 people with disabilities may have limited opportunities for gaining work experience 

and may feel that their career options are too limited.  

 limited experiences may also lead to low self-awareness, low self-efficacy beliefs, lack 

of decision-making skills and little knowledge of the world of work 

 people with disabilities may have experienced discriminatory attitudes and low 

expectations of their potential from their social environment 

 

Moreover, as stated above a great percentage of people with disabilities are not employed 

and hence, they do not have access to income or health insurance. Consequently, they have 

to pursue the disability benefits that Social Security and Welfare services pay to people who 

are excluded from work due to a medical condition. In most countries this procedure takes 
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months to complete and is exhausting and overwhelming for the individual. In Greece (as in 

many countries) applicants have to prove that they are “disable enough” in order to have 

health insurance and a disability allowance that is below the poverty line. Fear of losing these 

benefits deters users from seeking employment and in many cases, it becomes an anti-motive 

for work. People believe (and with good reason) that re-instating their official disability status 

after losing a job would be such a lengthy and overwhelming bureaucratic procedure that they 

might opt not to get employed in the first place. 

 

Today’s world of work and its challenges 

Postmodern society is characterized by a new social arrangement of work due to globalization 

and rapidly improving technology. The vast majority of career theories and career counseling 

techniques that were developed in the 20th century focused primarily on career choice aiming 

at helping individuals to choose an occupation that would satisfy them for the rest of their 

life. The work environment, however, is rapidly changing. Today’s careers seem to be less 

linear and predictable, and they are characterized by more frequent transitions. The pandemic 

has contributed in making the world of work even more volatile and uncertain. 

New career theories have emerged to address today’s world of work challenges. These 

theories are based on the philosophical positions of constructivism and social constructionism 

(e.g.  Savickas et al., 2009), or they highlight the significance of self-efficacy beliefs (e.g. Bright 

& Pryor, 2011; Krumboltz, 2009), adaptability (e.g. Savickas, 1997), and hope and optimism 

(e.g. Niles, Amundson, & Neault, 2011). Individuals should be encouraged to explore the 

meaning that they give to work and career, and to construct or re-construct their own 

subjective view of themselves. These constructivist approaches could have considerable 

applicability in marginalized groups that need help in career planning (Buys et al., 2003). 

Acquired disability is a major event in people’s life and it might change the way they view 

themselves as a future working person.  

 

Contextual interventions and Social Justice 

We would like to raise awareness in two points in relation to social inclusion of people with 

disabilities: (a) different contexts require different interventions, and (b) career counseling 

should contribute to social justice. Career intervention models and strategies have to be 

flexible and situated within a specific context in order to address employment variations from 

country to country and provide a range of services to meet a growing variety of user’s needs. 

Though there are common characteristics regarding how to achieve success in the workplace, 
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different contexts do require different career counseling interventions. A career intervention 

that might be effective in Sweden, which has a different welfare support system for people 

with disabilities, might not be as effective in Greece, which has different needs. 

 Moreover, career counseling should always be placed within a social justice framework. In 

recent years, the issue of social justice has become increasingly preoccupied by professional 

counsellors, aiming to remove the social, economic and political barriers that limit the 

professional integration and development of people from vulnerable groups (Sultana, 2014; 

Hooley & Sultana, 2016). The International Association of Educational and Vocational 

Guidance (IAEVG) has identified advocacy for vulnerable populations as an essential part of 

counselling and guidance services (Arthur, Collins, Marshall, & McMahon, 2013) and 

emphasizes that vocational counsellors need to take into account social justice issues in order 

to achieve the goals of full and productive employment and decent work for all citizens. 

Focusing on individuals and ignoring the social context and the barriers that it poses to the 

users’ career development inevitably “normalizes” the current difficulties and hinders the 

search for viable alternatives and structural changes that could lead to better outcomes and 

promote social justice. Therefore, career guidance specialists should raise awareness among 

the public and the policy makers regarding unjust social structures that should change 

(Sultana, 2018).  

 Career counsellors, therefore, need to work at multiple levels in order to be able to respond 

to the challenges mentioned above and provide effective and of high-quality career 

counselling and guidance services: (a) with the individuals themselves who are threatened by 

social exclusion, (b) with potential employers, (c) with the institutions or people who 

formulate employment policies and (d) with the wider social environment of the individuals 

(Drosos, 2020). 

 

Networking with support organizations 

 Counselors should network with organizations that provide psychological, social, and welfare 

support to clients (e.g., social grocery stores, social services of municipalities, social 

pharmacies). Unemployed people often face a variety of other difficulties (e.g., psychological, 

psychiatric, social care); therefore, career counselors need to develop a wide network of 

professionals to whom they can refer to. In many cases, people may already receive a state 

allowance or pension and so need counseling for the benefits from social workers in order to 

make informed career choices. 
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Supported Employment and career counselling 

Supported employment is a general term that encompasses a wide variety of different 

methods and approaches of supporting people with disabilities or other disadvantaged groups 

to access and maintain paid employment in the free labor market (European Union of 

Supported Employment, 2010; Drosos & Antoniou, 2020). Fundamental elements of 

supported employment include: (a) individuals should receive adequate salary for their work, 

(b) people with disabilities should work under the same terms as all other employees in the 

free labor market, and (c) there is ongoing individualized needs-based support for both the 

employee and the employer (European Union of Supported Employment, 2010). The 

philosophy of supported employment is based on the belief that all people have the right and 

the ability to work.  Supported employment is driven by a deep belief that people facing 

difficulties can, through personalised and sustained support, find and, above all, maintain a 

job in the open labour market.  

Occupational intervention models are strongly influenced by the social and political contexts 

and policies, in which they are situated. The model presented, which has been developed in 

Greece, has been shaped and influenced by the current social framework, labor market, and 

mental health services contexts (for more information regarding the model, see Drosos & 

Theodoroulakis, 2019). It was developed by the Panhellenic Association for Psychosocial 

Rehabilitation and Work Integration, known in Greece as PEPSAEE58, and it was designed to 

                                                           
58 The Pan-Hellenic Association for Psychosocial Rehabilitation and Work Integration (PEPSAEE) 
(http://www.pepsaee.gr/) is a Scientific Not-for-Profit Organization that was established in 1996. It 
aims at facilitating the social inclusion of individuals with psychosocial difficulties, specializing in 

Holistic approach
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address the needs of mental health service users in Greece (people with mental health 

disabilities), but we believe it can serve the needs of people with disabilities in general. It is 

based on the Individual Placement and Support (IPS) model, which has attracted considerable 

interest and its superior effectiveness compared to all other occupational interventions for 

mental health service users has been well established (e.g. Bond et al., 2008, 2012; Drake, 

Bond, & Becker, 2012; Kinoshita et al., 2013). The name of the IPS model emphasizes its 

opposition to the “train first-place later” or “stepwise” models that had previously been 

widely accepted. These models assumed that people would benefit from training, internship 

or work in protective environments before acquiring competitive employment. On the other 

hand, IPS encompasses a “place first- train later” approach. In the IPS approach, people are 

extremely motivated entering a competitive job that matches their skills and interests, 

followed by specifically targeted training and support (Drake, Bond & Becker, 2012). 

The main characteristics of the PEPSAEE model are: 

1. There is a clear focus on paid employment. Unpaid internships, volunteer jobs or sheltered 

work are not encouraged. 

2. There is close co-operation with social/welfare services, mental health services etc. in order 

to provide better and more coherent services. 

3. Career counselors assess the people’s career interests, skills and values in order to create 

their “career profile,” as a way to help them gain a better understanding of their 

characteristics and give new meanings in their own work history in order to develop long-

term goals for their career future. Thenceforth, people are encouraged to develop short-

term goals to serve as stepping-stones towards their long-term career goals. When a long-

term career goal requires new skills and education, they are encouraged to attend the 

necessary training or education programs in order to develop skills needed to access a 

wider variety of jobs that match their preferences. 

4. Career counselors challenge dysfunctional thoughts and co-construct new narratives 

toward achieving career goals. The role of dysfunctional beliefs is extremely important. 

Their impact on a person's behavior and career choices is particularly so,- because 

cognitive mediation occurs in any change in career behavior—that is, one's beliefs function 

as mediating factors and change one's behavior. Beliefs such as “I can't find a job unless I 

have somebody important to help me,” “It's pointless to send résumés as there are no 

jobs,” and “With my disability, no one will hire me” may block the person from active 

                                                           
supporting, coordinating and empowering rehabilitation and work integration initiatives for people 
with mental health problems. 
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involvement in job searching and consequently minimize the chances of reintegrating into 

the labor market (i.e., such beliefs become a self‐fulfilling prophecy). 

5. Individualized “benefits-counselling” is provided in order to help people to make informed 

decisions. They are encouraged to examine how different work scenarios would affect their 

social security or disability allowance. 

6. Individuals are encouraged to develop an action plan towards achieving both their short-

term and their long-term career goals and, subsequently, they are supported in 

implementing this plan. The term “job placement” (used in the IPS model) is avoided 

because it implies a rather passive role of the person with disabilities who “is placed” in a 

job. On the other hand, the term “implementation of the action plan” suggests an active 

role of the individual who is responsible for implementing the chosen action plan. It also 

suggests that acquiring a job is just one part of the plan for achieving the user’s long-term 

career goals. Career counselors support the person in implementing this plan, which may 

include acquiring and maintaining a job for a significant period of time before advancing. 

7. Career counsellors’ network with the local labor market, cultivating relationships with local 

employers. There are several techniques aimed at effectively approaching employers, 

establishing contact, and cultivating close relationships in order to maximize opportunities 

for employment (Gavriil & Drosos, 2016). The establishment of regular communication 

between career counselors and employers/human resources managers provides 

counselors the opportunity to have direct information regarding new vacancies. 

Consequently, unemployed people with the required skills assessed by specialized career 

counselors are referenced for job interviews, saving time for the businesses. Moreover, 

career counselors may inform businesses about possible government funds that they can 

benefit from by hiring unemployed people with disabilities. Lastly, the organization of 

workshops and events provides to businesses the opportunity to demonstrate their 

corporate social responsibility activities regarding fighting unemployment and the 

incentive to hire unemployed people with disabilities. This networking is not aimed at 

replacing the individual in their search of potential employers, but at creating more 

favorable conditions to increase the chances for work rehabilitation. However, restricting 

job search to employers with established collaboration would potentially reduce the 

people’s choices to a limited variety of jobs. Therefore, people are encouraged to search 

for other possible employers as well. They are trained in job searching and self-

presentation techniques, and in developing social skills that would be useful in the first 

contact with possible employers. As suggested by Tsang (2001) and Cheung (2005), social 
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skills development when combined with career support may contribute to positive 

employment outcomes. 

8. Career counsellors provide individualized, time-unbound support.  Support continues for as 

long as the user feels that he/she needs it. 

 

These principles are put into practice by the following services: 

Individualized career (employment) counseling 

Career counselors provide individualized counselling, in order to facilitate a person’s career 

development, and to help him/her find and maintain a job. In addition, career planning 

supports people in defining both short-term and long-term career objectives, taking into 

account the necessary resources, steps, training, and timeframes required.  

Group career counseling  

Group career counselling is an intervention in which 8 to 15 people facing common career 

issues meet for discussions facilitated by a trained career counselor. Career counselors might 

also design experiential exercises aimed at developing various workplace skills (Pyle & 

Hayden, 2015). Group career counselling has proven to be very effective in developing 

people’s self-esteem and self-efficacy beliefs (Betz, 2004). Additionally, unlike individualized 

counselling group formats provide a unique opportunity for people to practice their 

communication and social skills in a safe environment. Group counselling takes places in 

parallel with individualized counselling and does not precede it.  

 

Career training 

Career training takes the form of seminars providing reliable information and teaching job‐

search techniques. Moreover, a job club is established whereby unemployed people without 

access to information technology may use computers and the internet for job‐hunting 

purposes. 



Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

121 
 

 

 

Epilogue: Toward social Justice 

The financial crisis that succeeds the COVID‐19 coronavirus crisis is expected to have a severe 

impact on society, affecting most those populations with precarious jobs and those who were 

already threatened by social exclusion. The theme of social justice, which has become 

prevalent in career counseling, focuses on the removal of social, economic, and political 

barriers that impede people's work integration and career advancement. In the post‐COVID‐

19 society the goals of full and productive employment and decent work for all citizens should 

become the main objectives of those national and international policies and strategies that 

are intended to address the major and sudden consequences of the pandemic on economies 

(Drosos, Theodoroulakis, Antoniou & Cernja Rajter, 2021). Interventions that overlook social 

inequalities and focus only on individual challenges tend to ignore the socioeconomic context 

and preserve the current status quo. Career counselors providing services to people with 

disabilities who are threatened with social exclusion should aim to reduce inequalities in 

society (Hooley & Sultana, 2016). To achieve this goal, they should work in multiple levels—

with individuals, with employers, with policy makers, and within the wider social context—in 

order to provide effective career counseling. Hooley et al. (2020) argued that career 

counselors should help people acquire a better understanding of the politics of their situation, 
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encourage them to challenge the mainstream ideas of normality, and promote solidarity and 

action.  

It is clear that at the middle‐ and macrolevels, career counselors should become advocates for 

socially vulnerable groups by promoting the necessary policies. The International Association 

of Educational and Vocational Guidance has recognized advocacy as an essential part of career 

development practice (Arthur et al., 2013; Repetto, 2008) and highlights the necessity of a 

social justice perspective in the counseling profession. Career services should be put in the 

epicenter of the recovery strategies, and it is the duty of career counselors to advocate for 

this. Government officials are more amenable to advocacy when it is implemented by 

organizations and associations and has media coverage; therefore, the counseling profession 

should be ready to submit theory‐ and evidence‐based proposals for the career counseling 

services that would better address post‐COVID‐19 needs. 

We will provide a small example of effective advocacy: as stated previously, disability 

compensation policies constitute the most commonly identified anti-motive for people with 

disabilities for participation in the free labor market. Therefore, in order to raise awareness 

among policy makers about this issue, a series of reports were sent to the Ministry of Labor, 

Social Insurance and Social Solidarity by PEPSAEE, and personal communication with high-

ranking Ministry officials was established. These efforts (along with the efforts of other 

organizations) contributed decisively in changing the relevant legislative framework. As of the 

last months of 2017, article 28 of the Law 4488/17 allows people with mental health 

disabilities or retardation to work in the free labor market and, simultaneously, to maintain 

their benefits and allowances. The new legislative framework creates new employment 

opportunities for people and removes a major obstacle to achieving a fulfilling career 

(although it only applies to some disabilities).  

In the post-COVID era the themes of social justice and work integration for marginalized 

people has to be put in the epicenter of the governments’’ response. Career counseling is 

essential in order for all other measures, such as creation of new jobs and up-skilling of people, 

to be effective.  
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Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σε 
άτομα με αναπηρία: Ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης στη 

μετά-COVID-19 κοινωνία 
Νίκος Δρόσος 

 

Εισαγωγή 

Η  πρωτοφανής πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στη 

λειτουργία της οικονομίας μετατρέποντας την υγειονομική κρίση σε οικονομική. Οι 

περισσότερες χώρες και κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν μέτρα  κοινωνικής αποστασιοποίησης 

και υποχρεωτικού εγκλεισμού (lockdown)  για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού 

προκαλώντας μια ξαφνική διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας και, συνεπακόλουθα, 

αναμένεται οικονομική ύφεση και μεγάλη αύξηση της ανεργίας (IMF, 2020).  Πολλές 

επιχειρήσεις, σχολεία, εμπορικά κέντρα και άλλοι οργανισμοί είτε περιόρισαν είτε 

σταμάτησαν εντελώς την λειτουργία τους, προκαλώντας μια ξαφνική πτώση στην οικονομική 

δραστηριότητα και μια οξεία μείωση στον παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ονόμασε την παρούσα κατάσταση ως «Μεγάλο Εγκλεισμό» (the 

Great Lockdown) θεωρώντας ότι οι οικονομικές του επιπτώσεις θα είναι αντίστοιχες της 

οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του ’30 (Gopinath, 2020).  Η Ελλάδα, ειδικότερα, η οποία 

έβγαινε από μια μακρά περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης έχοντας το μεγαλύτερο 

ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη, καλείται να αντιμετωπίσει μια εκ νέου μεγάλη οικονομική 

κρίση (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2020).  

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να τονίσουμε ότι η κρίση κάνει διακρίσεις. Δε θα υποφέρουν όλοι 

το ίδιο από τις συνέπειες της. Τα Ηνωμένα Έθνη (UN, 2020, σελ.1) αναφέρουν την παρούσα 

κρίση ως «ανθρωπιστική» που «χτυπάει τις κοινωνίες στην καρδιά τους» επισημαίνοντας ότι 

οι πιο επισφαλείς πληθυσμοί και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ανάμεσα τους και τα άτομα 

με αναπηρία, που ήδη απειλούνταν από κοινωνικό αποκλεισμό θα υποφέρουν περισσότερο 

από τη σφοδρότητα της. Καθώς η κοινωνική συνοχή διαταράσσεται, οι κυβερνήσεις θα 

πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση 

των ανισοτήτων και στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το ΔΝΤ έχει υποστηρίξει 

ότι για να ανακάμψουν οι κοινωνίες, απαιτείται μια "παγκόσμια αντίδραση που δεν έχει 

προηγούμενο" (Georgieva, 2020). Πρόσφατα, ένα κύριο άρθρο των Financial Times (2020) 

υποστήριξε ότι στη μετα-COVID-19 εποχή, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εμπλακούν 

περισσότερο στην οικονομία, θεωρώντας τις δημόσιες υπηρεσίες ως επένδυση και όχι ως 
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βάρος και προχωρώντας σε οικονομικά μοντέλα που ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα χωρίς να 

υιοθετούν μέτρα λιτότητας ή νεοφιλελεύθερα μέτρα που μεγιστοποιούν τις κοινωνικές 

ανισότητες. 

Καθώς ο κόσμος κινείται προς μια νέα κανονικότητα, οι υπηρεσίες επαγγελματικής 

συμβουλευτικής πρέπει να προσαρμοστούν. Το κύριο ερώτημα για τους επαγγελματικούς 

συμβούλους που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτή τη μελέτη είναι "πώς να 

παρέχουμε αποτελεσματική συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε άτομα με αναπηρία στον 

κόσμο μετά το COVID-19;’’ 

 

Η Εργασία είναι δικαίωμα 

Η εργασία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας των ατόμων με και χωρίς αναπηρία 

και κυρίαρχο μηχανισμό ένταξής τους στην κοινωνία. Κατέχει κομβικό ρόλο στη ζωή των 

ατόμων και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αυτόνομη διαβίωση τους και κατ’ 

επέκταση την αξιοπρέπεια τους (European Congress on Disability, 2002). Η Διακήρυξη για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (UN, 2006) αναγνωρίζει την υποχρέωση των 

κρατών να διασφαλίζουν ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνοντας 

αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης σύμφωνα με το στόχο της πλήρους 

ενσωμάτωσης (άρθρο 24), ώστε να δίνουν πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες σε υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού, στην επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 

καθώς και να υποστηρίζουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας προσφέροντας βοήθεια 

στην εύρεση και διατήρηση της εργασίας (άρθρο 27). Με παρόμοιο σκεπτικό, σύμφωνα με 

τους «Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη» των Ηνωμένων Εθνών έως το 2030 επισημαίνεται η 

διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης για γυναίκες και άνδρες σε προσιτή και ποιοτική τεχνική 

και επαγγελματική εκπαίδευση (United Nations, 2015, στόχοι  4.3. και 4.5.), καθώς και στην 

επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για 

γυναίκες και άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των νέων ανθρώπων και των ατόμων με 

αναπηρίες, καθώς και εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας (United Nations, 

2015, στόχος 8.5.). Παρ’ όλα αυτά τα άτομα με αναπηρία είναι σε μεγάλο βαθμό 

αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, καθώς μόνο το 50.8% εργάζεται (το αντίστοιχο 

ποσοστό για το γενικό πληθυσμό είναι 75%) και το 28.4% διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού (το αντίστοιχο ποσοστό του γενικού πληθυσμού είναι 17.8%) 

(European Commission, 2021). Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στη δυνατότητά τους για 

ανεξάρτητη διαβίωση και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Επιπλέον, συνήθως 
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εξαιρούνται από τις περισσότερες εκπαιδευτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 

ευκαιρίες με συνεπακόλουθα για την ποιότητα ζωής τους (Groce, 2004). 

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφέρουμε ότι ο όρος «άτομα με αναπηρία» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει ως ενιαίο σύνολο μια ιδιαίτερα ανομοιογενή ομάδα, τα 

μέλη της οποίας διαφέρουν ως προς το είδος και το βαθμό αναπηρίας. Για τις ανάγκες της 

παρούσης εργασίας, αναφερόμαστε σε αναπηρίες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 

επαγγελματική ανάπτυξη και ένταξη των ατόμων.  Επίσης, ακολουθούμε το κοινωνικό 

μοντέλο της αναπηρίας, το οποίο δίνει έμφαση στα περιβαλλοντικά εμπόδια που δεν 

επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, σε 

αντίθεση με το ιατρικό μοντέλο που δίνει έμφαση στη μειονεξία του ατόμου (Goering, 2015). 

Για παράδειγμα, εάν κάποιος φοιτητής είναι σε καροτσάκι και δε μπορεί να παρακολουθήσει 

τα πανεπιστημιακά μαθήματα, καθώς το κτήριο έχει σκαλοπάτια, τo κοινωνικό μοντέλο 

θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι το κτήριο και όχι το άτομο. Χρειάζεται, λοιπόν, άρση του 

εμποδίου (λ.χ. κατασκευή αναβατορίου). Στόχος, επομένως, μιας συμπεριληπτικής 

κοινωνίας είναι η διαμόρφωση ενός πιο κατάλληλου περιβάλλοντος που δε θα ευνοεί τον 

κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία. 

 

Το νόημα της εργασίας 

Tα άτομα με αναπηρία δε βλέπουν την εργασία απλώς ως έναν τρόπο αύξησης των 

εισοδημάτων, αλλά αντίθετα αποδίδουν σε αυτήν πλήθος άλλων νοημάτων. Η ύπαρξη 

εργασίας σημαίνει για αυτά χαρά, να έχουν μια δομημένη καθημερινότητα και ασχολία, να 

αισθάνονται χρήσιμα μέλη της κοινωνίας και συνδέεται με τις πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας.. Αντίθετα η απουσία εργασίας σημαίνει για τα άτομα αδράνεια 

και ακινησία, αίσθηση ότι δεν είναι χρήσιμα στην κοινωνία και επιδείνωση της ψυχικής και 

σωματικής τους υγείας. Σε πρόσφατη έρευνα μας (Δρόσος & Τσαμπαλάτη-Βακαλοπούλου, 

2019) σε άτομα με ψυχικές διαταραχές αναδείχθηκε η σημασία της εργασίας ως βασικός 

θεσμός της κοινωνίας μας, ο οποίος επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες στη ζωή των ανθρώπων 

και δεν αφορά μόνο στην απόκτηση εισοδήματος. Υπάρχει πληθώρα «λανθανόντων» 

λειτουργιών όπως η ύπαρξη δομημένου καθημερινού προγράμματος, η συμμετοχή σε 

κοινωνικές δραστηριότητες, η αίσθηση της ενεργούς συμμετοχής στην ευρύτερη κοινωνία, η 

απόκτηση ταυτότητας και γενικότερο ψυχολογικό ευ ζην (Gill, 1999. Jahoda, 1982). 

Ενδεχομένως για τον παραπάνω λόγο η πλειονότητα των συμμετεχόντων συνέδεσε την 

ύπαρξη εργασίας με ένα θετικό συναίσθημα, τη χαρά, προσδοκώντας, ενδεχομένως, όλα τα 

πλεονεκτήματα που θα έχουν στη ζωή τους αν έχουν μια εργασία. Επιπρόσθετα, η 
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απασχόληση θεωρήθηκε από αρκετούς συμμετέχοντες ως απόδειξη των ικανοτήτων τους και 

συνδέθηκε με την ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοαποτελεσματικότητας, καθώς παρά την 

ασθένεια ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και επιταγές της κοινωνίας για εργασία (Torres 

Stone et al., 2018). Η εργασία και οι συνεπακόλουθες οικονομικές απολαβές συνδέονται από 

τους συμμετέχοντες με τη δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτητοποίησης και αυτονομίας. 

Παρόλο που οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικες εξαρτιόνταν οικονομικά από τις οικογένειες 

τους ή τα κρατικά επιδόματα και η επίτευξη αυτονομίας αποτελεί βασικό στόχο.  

Κάποια επιπλέον στοιχεία που μπορεί να δυσχεραίνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των 

ατόμων με αναπηρία και χρειάζεται να τα έχει υπόψη ο επαγγελματικός σύμβουλος είναι τα 

εξής: 

 τα άτομα με αναπηρία ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ευκαιρίες για απόκτηση 

εμπειριών που σχετίζονται με επαγγελματικά θέματα και να θεωρούν ότι οι 

επαγγελματικές τους επιλογές είναι πολύ περιορισμένες.  

 οι περιορισμένες εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν και σε χαμηλή αυτογνωσία, χαμηλές 

πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας, έλλειψη δεξιοτήτων λήψης απόφασης και 

μικρή γνώση του κόσμου της εργασίας 

 τα άτομα με αναπηρία μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει από τον κοινωνικό περίγυρο 

συμπεριφορές διάκρισης και χαμηλές προσδοκίες για τις δυνατότητες τους. 

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με αναπηρία δεν 

εργάζεται και, ως εκ τούτου, δεν έχει πρόσβαση σε εισόδημα ή ασφάλιση υγείας. Κατά 

συνέπεια, πρέπει να διεκδικήσουν τα επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλουν οι υπηρεσίες 

κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας σε άτομα που αποκλείονται από την εργασία λόγω 

ιατρικής πάθησης. Στις περισσότερες χώρες η διαδικασία αυτή διαρκεί μήνες και είναι 

εξαντλητική και συντριπτική για το άτομο. Στην Ελλάδα (όπως και σε πολλές άλλες χώρες) οι 

αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι είναι "αρκετά ανάπηροι" προκειμένου να έχουν 

ασφάλιση υγείας και επίδομα αναπηρίας που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο φόβος 

της απώλειας αυτών των παροχών αποτρέπει τους χρήστες από την αναζήτηση εργασίας και 

σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αντικίνητρο για εργασία. Οι άνθρωποι πιστεύουν (και 

δικαιολογημένα) ότι η επαναφορά του επίσημου καθεστώτος αναπηρίας τους μετά την 

απώλεια μιας θέσης εργασίας θα ήταν μια τόσο χρονοβόρα και συντριπτική γραφειοκρατική 

διαδικασία που μπορεί να επιλέξουν να μην προσληφθούν εξαρχής. 
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Ο σημερινός κόσμος της εργασίας και οι προκλήσεις του 

Η μεταμοντέρνα κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια νέα κοινωνική διευθέτηση της εργασίας 

λόγω της παγκοσμιοποίησης και της ραγδαίας βελτίωσης της τεχνολογίας. Η συντριπτική 

πλειονότητα των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης και των μοντέλων συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας που αναπτύχθηκαν τον 20ό αιώνα επικεντρώθηκε κυρίως στην επιλογή 

σταδιοδρομίας με στόχο να βοηθήσει τα άτομα να επιλέξουν ένα επάγγελμα που θα τα 

ικανοποιούσε για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το εργασιακό περιβάλλον, ωστόσο, αλλάζει 

ραγδαία. Οι σημερινές σταδιοδρομίες φαίνεται να είναι λιγότερο γραμμικές και 

προβλέψιμες και χαρακτηρίζονται από συχνότερες μεταβάσεις. Η πανδημία συνέβαλε στο 

να γίνει ο κόσμος της εργασίας ακόμη πιο ασταθής και αβέβαιος. 

Νέες θεωρίες σταδιοδρομίας έχουν εμφανιστεί για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές 

προκλήσεις του κόσμου της εργασίας. Οι θεωρίες αυτές βασίζονται στις φιλοσοφικές θέσεις 

του κονστρουκτιβισμού και του κοινωνικού κονστρουξιονισμού (π.χ. Savickas et al., 2009) ή 

αναδεικνύουν τη σημασία των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας (π.χ. Bright & Pryor, 

2011- Krumboltz, 2009), της προσαρμοστικότητας (π.χ. Savickas, 1997) και της ελπίδας και 

αισιοδοξίας (π.χ. Niles, Amundson, & Neault, 2011). Τα άτομα θα πρέπει να ενθαρρύνονται 

να διερευνήσουν το νόημα που αποδίδουν στην εργασία και τη σταδιοδρομία και να 

κατασκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν τη δική τους υποκειμενική άποψη για τον εαυτό 

τους. Αυτές οι κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντική 

εφαρμογή σε περιθωριοποιημένες ομάδες που χρειάζονται βοήθεια στο σχεδιασμό της 

σταδιοδρομίας (Buys et al., 2003). Η επίκτητη αναπηρία είναι ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή 

των ανθρώπων και μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους ως 

μελλοντικό εργαζόμενο άτομο.  

 

Παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο και κοινωνική δικαιοσύνη 

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε δύο σημεία σε σχέση με την κοινωνική ένταξη 

των ατόμων με αναπηρία: (α) τα διαφορετικά πλαίσια και περιβάλλοντα απαιτούν 

διαφορετικές παρεμβάσεις και (β) η επαγγελματική συμβουλευτική θα πρέπει να συμβάλλει 

στην κοινωνική δικαιοσύνη. Τα μοντέλα συμβουλευτικής και οι στρατηγικές παρέμβασης 

πρέπει να είναι ευέλικτα και να λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο, προκειμένου να 

αντιμετωπίζονται οι διαφορές στην απασχόληση από χώρα σε χώρα και να παρέχεται ένα 

φάσμα υπηρεσιών για την κάλυψη μιας αυξανόμενης ποικιλίας αναγκών των ατόμων. Αν και 

υπάρχουν κοινά σημεία, τα διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια απαιτούν διαφορετικές 

παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής. Μία παρέμβαση που θα λειτουργούσε στη 
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Σουηδία, η οποία έχει πολύ διαφορετικό πλαίσιο υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία 

ίσως να μη λειτουργούσε το ίδιο καλά στην Ελλάδας, η οποία έχει διαφορετικές ανάγκες.  

Επιπλέον, η επαγγελματική συμβουλευτική θα πρέπει πάντα να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα αυτό απασχολεί όλο και 

περισσότερο τους επαγγελματικούς συμβούλους θέτοντας ως στόχο την άρση των 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών εμποδίων που περιορίζουν την επαγγελματική 

ένταξη και ανάπτυξη των ατόμων από ευάλωτες ομάδες (Sultana, 2014. Hooley & Sultana, 

2016). Η Διεθνής Ένωση για τον Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

(International Association of Educational and Vocational Guidance - IAEVG) έχει αναγνωρίσει 

τη συνηγορία (advocacy) για τους ευάλωτους πληθυσμούς ως ουσιαστικό τμήμα των 

υπηρεσιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού (Arthur, Collins, Marshall, & McMahon, 

2013) και υπογραμμίζει ότι οι επαγγελματικοί σύμβουλοι χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη 

τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους και 

παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους τους πολίτες. Η εστίαση 

μόνο στα άτομα και η αγνόηση του κοινωνικού πλαισίου και των εμποδίων που θέτει στην 

επαγγελματική τους εξέλιξη αναπόφευκτα "κανονικοποιεί" τις τρέχουσες δυσκολίες και 

εμποδίζει την αναζήτηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που 

θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα και να προωθήσουν την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό θα πρέπει να 

ευαισθητοποιήσουν το κοινό και τους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τις άδικες 

κοινωνικές συνθήκες που πρέπει να αλλάξουν (Sultana, 2018).  

Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι,  επομένως, χρειάζεται να δουλέψουν σε πολλαπλά επίπεδα, 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν  σε όλες τις παραπάνω προκλήσεις και να παρέχουν 

ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και 

προσανατολισμού: (α) με τα ίδια τα άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, (β) 

με τους δυνητικούς εργοδότες, (γ) με τους φορείς ή τα πρόσωπα που διαμορφώνουν τις 

πολιτικές απασχόλησης και (δ) με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των ατόμων (Δρόσος, 

2020).  

 

 

Δικτύωση με οργανώσεις υποστήριξης 

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να δικτυωθούν με οργανώσεις που παρέχουν ψυχολογική, 

κοινωνική και προνοιακή υποστήριξη στους πελάτες (π.χ. κοινωνικά παντοπωλεία, 
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κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, κοινωνικά φαρμακεία). Οι άνεργοι συχνά αντιμετωπίζουν 

ποικίλες άλλες δυσκολίες (π.χ. ψυχολογικές, ψυχιατρικές, κοινωνικής φροντίδας)- ως εκ 

τούτου, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας πρέπει να αναπτύξουν ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών 

στους οποίους μπορούν να κάνουν παραπομπές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι μπορεί 

να λαμβάνουν ήδη κρατικό επίδομα ή σύνταξη και έτσι χρειάζονται συμβουλευτική για 

παροχές από κοινωνικούς λειτουργούς προκειμένου να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές 

σταδιοδρομίας. 

 

Υποστηριζόμενη απασχόληση και συμβουλευτική σταδιοδρομίας 

Η υποστηριζόμενη απασχόληση είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει μια μεγάλη 

ποικιλία διαφορετικών μεθόδων και προσεγγίσεων για την υποστήριξη των ατόμων με 

αναπηρία ή άλλων μειονεκτουσών ομάδων ώστε να αποκτήσουν και να διατηρήσουν 

αμειβόμενη απασχόληση στην ελεύθερη αγορά εργασίας (Ευρωπαϊκή Ένωση 

Υποστηριζόμενης Απασχόλησης, 2010. Δρόσος & Αντωνίου, 2020). Τα θεμελιώδη στοιχεία 

της υποστηριζόμενης απασχόλησης περιλαμβάνουν: (α) τα άτομα πρέπει να λαμβάνουν 

επαρκή μισθό για την εργασία τους, (β) τα άτομα με αναπηρία πρέπει να εργάζονται με τους 

ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους άλλους εργαζόμενους στην ελεύθερη αγορά 

εργασίας, και (γ) υπάρχει συνεχής εξατομικευμένη υποστήριξη βάσει αναγκών τόσο για τον 

εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη (Ευρωπαϊκή Ένωση Υποστηριζόμενης Απασχόλησης, 

2010).   Η φιλοσοφία της υποστηριζόμενης απασχόλησης στηρίζεται στο δικαίωμα και στην 

δυνατότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι για εργασία. Η υποστηριζόμενη εργασία 

διακατέχεται από την βαθιά πίστη ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν διαφορές δυσκολίες 

Ολιστική Προσέγγιση

Κοινωνικοπρονοιακή
υποστήριξη Ψυχολογική υποστήριξη

Πρόληψη Ψυχιατρικών
Διαταραχών

Επαγγελματική συμβουλευτική
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μπορούν μέσα από την εξατομικευμένη και διαρκή υποστήριξη να βρουν αλλά και κυρίως να 

διατηρήσουν δουλειά στην ελεύθερη αγορά εργασίας. 

Τα μοντέλα επαγγελματικής παρέμβασης επηρεάζονται έντονα από το κοινωνικό και 

πολιτικό πλαίσιο και τις πολιτικές στις οποίες εντάσσονται. Το μοντέλο που παρουσιάζεται, 

το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, έχει διαμορφωθεί και επηρεαστεί από τα τρέχοντα 

κοινωνικά πλαίσια, την αγορά εργασίας και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας (για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο, βλ. Drosos & Theodoroulakis, 2019). Αναπτύχθηκε από 

την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση & την Επαγγελματική 

Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ59) και σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας στην Ελλάδα (άτομα με αναπηρία ψυχικής υγείας), αλλά πιστεύουμε ότι 

μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία γενικά. Βασίζεται στο μοντέλο 

Ατομικής Τοποθέτησης και Υποστήριξης (Individual Placement and Support –I PS), το οποίο 

έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον και η ανώτερη αποτελεσματικότητά του σε 

σύγκριση με όλες τις άλλες επαγγελματικές παρεμβάσεις για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας έχει τεκμηριωθεί (π.χ. Bond et al., 2008, 2012- Drake, Bond, & Becker, 2012- Kinoshita 

et al., 2013). Η ονομασία του μοντέλου IPS τονίζει την αντίθεσή του στα μοντέλα "εκπαίδευση 

πρώτα-τοποθέτηση αργότερα" ή "σταδιακά" που είχαν γίνει ευρέως αποδεκτά στο 

παρελθόν. Αυτά τα μοντέλα υπέθεταν ότι τα άτομα θα επωφελούνταν από την κατάρτιση, 

την πρακτική άσκηση ή την εργασία σε προστατευτικά περιβάλλοντα πριν αποκτήσουν 

ανταγωνιστική απασχόληση. Από την άλλη πλευρά, η IPS περιλαμβάνει μια προσέγγιση 

"πρώτα τοποθετείς - μετά εκπαιδεύεις". Στην προσέγγιση IPS τα άτομα μπαίνουν σε μια 

ανταγωνιστική θέση εργασίας που ταιριάζει στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους και 

δέχονται ειδικά στοχευμένη κατάρτιση και υποστήριξη (Drake, Bond & Becker, 2012). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου της ΠΕΨΑΕΕ  (Drosos & Theodoulakis, 2019) είναι: 

1. Υπάρχει σαφής εστίαση στην αμειβόμενη απασχόληση. Δεν ενθαρρύνονται η άμισθη 

πρακτική άσκηση, η εθελοντική εργασία ή η προστατευμένη εργασία. 

2. Υπάρχει στενή συνεργασία με τις κοινωνικές/προνοιακές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας κ.λπ. προκειμένου να παρέχονται καλύτερες και πιο συνεκτικές 

υπηρεσίες. 

                                                           
59 Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη 
(ΠΕΨΑΕΕ) (http://www.pepsaee.gr/) είναι ένας Επιστημονικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που 
ιδρύθηκε το 1996. Σκοπός της είναι η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με 
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, με εξειδίκευση στην υποστήριξη, το συντονισμό και την ενδυνάμωση 
πρωτοβουλιών αποκατάστασης και εργασιακής ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. 
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3. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας αξιολογούν τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τις 

δεξιότητες και τις αξίες των ατόμων προκειμένου να δημιουργήσουν το 

"επαγγελματικό προφίλ" των ατόμων, ως έναν τρόπο να τους βοηθήσουν να 

κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά τους και να δώσουν νέα νοήματα στο δικό 

τους εργασιακό ιστορικό, προκειμένου να αναπτύξουν μακροπρόθεσμους στόχους 

για το επαγγελματικό τους μέλλον. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι ενθαρρύνονται 

να αναπτύξουν βραχυπρόθεσμους στόχους που θα χρησιμεύσουν ως εφαλτήριο 

προς τους μακροπρόθεσμους επαγγελματικούς τους στόχους. Όταν ένας 

μακροπρόθεσμος στόχος σταδιοδρομίας απαιτεί νέες δεξιότητες και εκπαίδευση, 

ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν τα απαραίτητα προγράμματα κατάρτισης ή 

εκπαίδευσης προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

πρόσβαση σε μια ευρύτερη ποικιλία θέσεων εργασίας που ταιριάζουν στις 

προτιμήσεις τους. 

4. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας αμφισβητούν τις δυσλειτουργικές σκέψεις και 

συνδιαμορφώνουν νέες αφηγήσεις με τα άτομα προς την επίτευξη των 

επαγγελματικών στόχων. Ο ρόλος των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων είναι 

εξαιρετικά σημαντικός. Η επίδρασή τους στη συμπεριφορά και τις επιλογές 

σταδιοδρομίας ενός ατόμου είναι ιδιαίτερα σημαντική, -επειδή η γνωστική 

διαμεσολάβηση λαμβάνει χώρα σε κάθε αλλαγή στη συμπεριφορά σταδιοδρομίας - 

δηλαδή, οι πεποιθήσεις ενός ατόμου λειτουργούν ως διαμεσολαβητικοί παράγοντες 

και αλλάζουν τη συμπεριφορά του. Πεποιθήσεις όπως "Δεν μπορώ να βρω δουλειά 

αν δεν έχω κάποιον σημαντικό να με βοηθήσει", "Είναι άσκοπο να στέλνω 

βιογραφικά, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας" και "Με την αναπηρία μου, 

κανείς δεν θα με προσλάβει" μπορεί να εμποδίσουν το άτομο από την ενεργό 

συμμετοχή στην αναζήτηση εργασίας και κατά συνέπεια να ελαχιστοποιήσουν τις 

πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας (δηλαδή, τέτοιες πεποιθήσεις 

γίνονται αυτοεκπληρούμενη προφητεία). 

5. Παρέχεται εξατομικευμένη "συμβουλευτική για επιδόματα και παροχές", 

προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομα να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. 

Ενθαρρύνονται να εξετάσουν πώς διαφορετικά σενάρια εργασίας θα επηρέαζαν την 

κοινωνική ασφάλιση ή το επίδομα αναπηρίας τους. 

6. Τα άτομα βοηθούνται να διαμορφώσουν σχέδιο δράσης προς την επίτευξη των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων τους και υποστηρίζονται για να το 

υλοποιήσουν. Ο όρος "τοποθέτηση σε θέση εργασίας (job placement)" (που 
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χρησιμοποιείται στο μοντέλο IPS) αποφεύγεται διότι υπονοεί έναν μάλλον παθητικό 

ρόλο του ατόμου με αναπηρία που "τοποθετείται" σε μια θέση εργασίας. Από την 

άλλη πλευρά, ο όρος "εφαρμογή του σχεδίου δράσης" υποδηλώνει έναν ενεργό ρόλο 

του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του επιλεγμένου σχεδίου δράσης. 

Υποδηλώνει επίσης ότι η απόκτηση μιας θέσης εργασίας είναι μόνο ένα μέρος του 

σχεδίου για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων επαγγελματικών στόχων του χρήστη. 

Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι υποστηρίζουν το άτομο στην εφαρμογή αυτού του 

σχεδίου, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την απόκτηση και διατήρηση μιας θέσης 

εργασίας για σημαντικό χρονικό διάστημα πριν από την επαγγελματική ανέλιξη. 

7. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας δικτυώνονται με την τοπική αγορά εργασίας, 

καλλιεργώντας σχέσεις με τοπικούς εργοδότες. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που 

αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέγγιση των εργοδοτών, την καθιέρωση 

επαφών και την καλλιέργεια στενών σχέσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι 

ευκαιρίες απασχόλησης (Γαβριήλ & Δρόσος, 2016). Η καθιέρωση τακτικής 

επικοινωνίας μεταξύ των συμβούλων σταδιοδρομίας και των 

εργοδοτών/διαχειριστών ανθρώπινου δυναμικού παρέχει στους συμβούλους την 

ευκαιρία να έχουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με νέες κενές θέσεις εργασίας. Κατά 

συνέπεια, οι άνεργοι με τις απαιτούμενες δεξιότητες που αξιολογούνται από 

εξειδικευμένους συμβούλους σταδιοδρομίας παραπέμπονται για συνεντεύξεις 

εργασίας, εξοικονομώντας χρόνο για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι σύμβουλοι 

σταδιοδρομίας μπορούν να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για πιθανά κρατικά 

κονδύλια από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν προσλαμβάνοντας ανέργους με 

αναπηρία. Τέλος, η διοργάνωση εργαστηρίων και εκδηλώσεων παρέχει στις 

επιχειρήσεις την ευκαιρία να επιδείξουν τις δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης τους όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας και το κίνητρο για την 

πρόσληψη ανέργων με αναπηρία. Η δικτύωση αυτή δεν αποσκοπεί στην 

αντικατάσταση του ατόμου στην αναζήτηση δυνητικών εργοδοτών, αλλά στη 

δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την αύξηση των πιθανοτήτων εργασιακής 

αποκατάστασης. Ωστόσο, ο περιορισμός της αναζήτησης εργασίας σε εργοδότες με 

καθιερωμένη συνεργασία θα περιόριζε ενδεχομένως τις επιλογές των ατόμων σε μια 

περιορισμένη ποικιλία θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, τα άτομα ενθαρρύνονται να 

αναζητούν και άλλους πιθανούς εργοδότες. Εκπαιδεύονται σε τεχνικές αναζήτησης 

εργασίας και αυτοπαρουσίασης, καθώς και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

που θα ήταν χρήσιμες κατά την πρώτη επαφή με πιθανούς εργοδότες. Όπως 
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προτείνεται από τους Tsang (2001) και Cheung (2005), η ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, όταν συνδυάζεται με επαγγελματική υποστήριξη, μπορεί να συμβάλει 

σε θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση. 

8. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας παρέχουν εξατομικευμένη, χρονικά απεριόριστη 

υποστήριξη. Η υποστήριξη συνεχίζεται για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης 

αισθάνεται ότι τη χρειάζεται. 

Οι αρχές αυτές εφαρμόζονται στην πράξη από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Ατομική επαγγελματική συμβουλευτική (συμβουλευτική απασχόλησης) 

Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι παρέχουν ατομική συμβουλευτική, προκειμένου να 

διευκολύνουν την επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου και να το βοηθήσουν να βρει και να 

διατηρήσει μια θέση εργασίας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός σταδιοδρομίας υποστηρίζει τα 

άτομα στον καθορισμό τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων στόχων 

σταδιοδρομίας, λαμβάνοντας υπόψη τους απαραίτητους πόρους, τα βήματα, την κατάρτιση 

και τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα.  

Ομαδική επαγγελματική συμβουλευτική  

Η ομαδική συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι μια παρέμβαση κατά την οποία 8 έως 15 

άτομα που αντιμετωπίζουν κοινά θέματα σταδιοδρομίας συναντώνται για συζητήσεις που 

διευκολύνονται από έναν εκπαιδευμένο σύμβουλο σταδιοδρομίας. Οι επαγγελματικοί 

σύμβουλοι μπορεί επίσης να σχεδιάζουν βιωματικές ασκήσεις με στόχο την ανάπτυξη 

διαφόρων δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο (Pyle & Hayden, 2015). Η ομαδική 

επαγγελματική συμβουλευτική έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική στην ανάπτυξη της 

αυτοεκτίμησης και των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας των ανθρώπων (Betz, 

2004). Επιπλέον, σε αντίθεση με την ατομική συμβουλευτική, οι ομαδικές μορφές παρέχουν 

μια μοναδική ευκαιρία στους ανθρώπους να εξασκήσουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές 

τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η ομαδική συμβουλευτική πραγματοποιείται 

παράλληλα με την ατομική συμβουλευτική και δεν προηγείται αυτής.  

Επαγγελματικά εργαστήρια 

Τα επαγγελματικά εργαστήρια λαμβάνουν τη μορφή σεμιναρίων που παρέχουν αξιόπιστες 

πληροφορίες και διδάσκουν τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Επιπλέον, δημιουργείται μια 

λέσχη εργασίας όπου άνεργοι χωρίς πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας μπορούν 

να χρησιμοποιούν υπολογιστές και το διαδίκτυο για την αναζήτηση εργασίας. 
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Επίλογος: Προς την κοινωνική δικαιοσύνη 

Η οικονομική κρίση που διαδέχεται την κρίση του κορονοϊού COVID-19 αναμένεται να έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας περισσότερο τους πληθυσμούς με 

επισφαλείς θέσεις εργασίας και εκείνους που ήδη απειλούνταν από τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, το οποίο έχει επικρατήσει στην 

επαγγελματική συμβουλευτική επικεντρώνεται στην άρση των κοινωνικών, οικονομικών και 

πολιτικών φραγμών που εμποδίζουν την εργασιακή ένταξη και την επαγγελματική ανέλιξη 

των ανθρώπων. Στην κοινωνία μετά τον COVID-19 οι στόχοι της πλήρους και παραγωγικής 

απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους τους πολίτες θα πρέπει να 

αποτελέσουν τους κύριους στόχους εκείνων των εθνικών και διεθνών πολιτικών και 

στρατηγικών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στις 

οικονομίες (Drosos, Theodoroulakis, Antoniou & Cernja Rajter, 2021). Παρεμβάσεις που 

παραβλέπουν τις κοινωνικές ανισότητες και επικεντρώνονται μόνο σε μεμονωμένες 

προκλήσεις τείνουν να αγνοούν το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και να διατηρούν το 

σημερινό καθεστώς. Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με 

αναπηρία που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση 

των ανισοτήτων στην κοινωνία (Hooley & Sultana, 2016). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 

θα πρέπει να εργάζονται σε πολλαπλά επίπεδα -με τα άτομα, με τους εργοδότες, με τους 
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φορείς χάραξης πολιτικής και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο- προκειμένου να παρέχουν 

αποτελεσματική συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Οι Hooley κ.ά. (2020) υποστήριξαν ότι οι 

σύμβουλοι σταδιοδρομίας θα πρέπει να βοηθήσουν τα άτομα να αποκτήσουν καλύτερη 

κατανόηση της πολιτικής της κατάστασής τους, να τα ενθαρρύνουν να αμφισβητήσουν τις 

κυρίαρχες ιδέες της κανονικότητας και να προωθήσουν την αλληλεγγύη και τη δράση.  

Είναι σαφές ότι σε ένα δεύτερο επίπεδο οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας θα πρέπει να γίνουν 

συνήγοροι των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων προωθώντας τις απαραίτητες πολιτικές. Η 

Διεθνής Ένωση Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (International 

Association of Educational and Vocational Guidance - IAEVG) έχει αναγνωρίσει τη συνηγορία 

ως ουσιαστικό μέρος της πρακτικής ανάπτυξης σταδιοδρομίας (Arthur et al., 2013.  Repetto, 

2008) και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα μιας προοπτικής κοινωνικής δικαιοσύνης στο 

επάγγελμα του συμβούλου. Οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο 

των στρατηγικών ανάκαμψης και είναι καθήκον των επαγγελματικών συμβούλων να 

συνηγορούν γι' αυτό. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι πιο δεκτικοί στη συνηγορία όταν 

αυτή υλοποιείται από οργανώσεις και ενώσεις και έχει κάλυψη από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης- ως εκ τούτου, το επάγγελμα του συμβούλου θα πρέπει να είναι έτοιμο να 

καταθέσει προτάσεις βασισμένες τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη (theory‐ and 

evidence‐based) για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που θα καλύψουν 

καλύτερα τις ανάγκες μετά τον COVID-19. 

Θα παραθέσουμε ένα μικρό παράδειγμα αποτελεσματικής συνηγορίας: όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, οι πολιτικές αποζημίωσης των ατόμων με αναπηρία αποτελούν το 

συνηθέστερα αναγνωρισμένο αντικίνητρο για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην 

ελεύθερη αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής σχετικά με το θέμα αυτό, η ΠΕΨΑΕΕ απέστειλε μια σειρά από εκθέσεις στο 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιτυγχάνοντας 

προσωπική επικοινωνία με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου. Οι προσπάθειες αυτές 

(μαζί με τη προσπάθεια άλλων οργανώσεων) συνέβαλαν αποφασιστικά στην αλλαγή του 

σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Από τους τελευταίους μήνες του 2017, το άρθρο 28 του 

νόμου 4488/17 επιτρέπει σε άτομα με ψυχική αναπηρία ή νοητική καθυστέρηση να 

εργάζονται στην ελεύθερη αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, να διατηρούν τα επιδόματα και 

τις παροχές τους. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τα 

άτομα και αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη μιας ικανοποιητικής σταδιοδρομίας 

(αν και το μέτρο της διατήρησης του επιδόματος ισχύει μόνο για ορισμένες αναπηρίες).  
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Στη μετά-COVID εποχή τα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εργασιακής ένταξης 

των περιθωριοποιημένων ατόμων πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της αντίδρασης των 

κυβερνήσεων. Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικά όλα τα άλλα μέτρα, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων. 
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The role of Career Counselling and the career counsellor in the 

post-covid19 era: an approach to the transition from 

traditional career counselling to "algorithmic counselling"  

and new technologies 

Theodoros Stamkopoulos, Evangelos Theologis & Dimitrios Kotsifakos  

  

Introduction 

Career Counselling and the experts who represented it, as we have known until today, 

primarily helped individuals to discover themselves, their aptitudes and interests (Andersen 

& Vandehey, 2011). They encouraged them to believe in their strengths and potential, 

empowering them to decide about their studies, the career paths they would follow. 

Moreover, they provided information regarding new occupations in the labour market, 

changes in existing knowledge models and, finally, new digital skills they would have to 

acquire to correspond to the needs of the global labour market according to new economic 

models (Mydłowska, 2020). However, what was considered as the key element of the 

implementation of Career Counselling, the experiential meeting of the members of a group 

for the purpose of reflection and orientation (Ieva et al., 2009), has changed, and radically so 

(Nota et al., 2020). At the same time, in workplaces, a new type of process is being carried out 

as today’s work rhythms, under which old and new employees work, have a fundamentally 

different basis and have a completely different rhythm and intensity (Klonek et al., 2020) than 

the previous years. The consequences of the constraints and the unexpectedly violent 

applications of the new working conditions form, as never before, a complex and 

incomprehensible working, economic and social environment. The labour market of the 

"covid-19" period is bound by new conditions (new health and safety conditions, digital 

exclusion, new social divisions, special purpose licenses, data security, new code of conduct, 

etc.) (Wen, et al., 2020). Remote working, telecommuting, teleconferencing, remote 

automation of means of production, as well as new working and economic conditions, set new 

boundaries and constraints and bring about rapid changes in the work pattern we are familiar 

with. These conditions concern not only what new entrants to the labour market face, but 

also how those who have been working for years should manage their jobs. In view of all the 

above, changes in the methodology of Career Counselling are necessary. 
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Career Counsellors, who provide counselling, are in direct and constant communication with 

the clients. But what happens when serious reasons (such as a pandemic) prevent face-to-

face contact? The solution that has been implemented worldwide involves the mediation of 

communication systems which, through algorithms and communication protocols, formulate 

a mechanical communication framework, the internationally mandated 'distance education' 

(Maree, 2020). Something similar happens in programs of "Algorithmic Counselling, (AC)" 

(Kaselow et al., 2020, June). What we take for granted is that, AC falls under the category of 

Machine Learning and falls under the domain of Artificial Intelligence (Deshpande & Kumar, 

2018). AC algorithms perform complex combinations, not necessarily understandable by 

humans, have a lead in mining from large databases (big data), (Balica, 2018), and, through 

machine learning,  they are continuously self-improving and are ahead in speed, compared to 

the human scale of evolution (Nica, Miklencicova & Kicova, 2019). 

  

Objectives of the study   

The main purpose of our paper is to provide evidence-based suggestions and reflections on 

the new role of Career Counselling in the post-covid19 era. In the pandemic era, an era of 

prohibitions, restrictions, passivity, frustration, limitation of visions, mortality and exclusions, 

in different norms from the established, career counsellors are obliged to provide counselling 

services in completely revised terms.  The new conditions of the post-covid-19 era require, in 

addition to new types of assertive awareness by the workers themselves, a direct change and 

adaptation of the methodology used by career counsellors. More specifically, the paper 

focuses on the role that Career Counselling as a discipline and the Career Counsellor as a 

mentor or supporter are called upon to play in career issues in post-covid19 conditions. The 

impact of Information and Communication Technology (ICT) and personalized communication 

media, on the one hand, completely transform the old norms and, moreover, raise the 

question of the application of new models and patterns by counsellors in the practice of career 

guidance (Balkin, 2017).  

The secondary objectives of this article focus on capturing the necessity to transform/ revise 

the methods of traditional counselling, especially in the current phase of exclusion and 

pandemic times (covid-19) when they are underutilized. This objective is reinforced by the 

documented narrowness of the career choice of traditional counselling limiting the 

professional development prospects of the counselee, while what should be highlighted is the 

dialectical relationship between the individual and work, with a view to its continuous lifelong 
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development. In addition, this paper highlights the holistic-multidisciplinary dimension of the 

“new” counselling in terms of research and teaching of the discipline. The trends of this new 

approach are shaped by the same conditions of today's reality where everything is changing 

at a particularly rapid pace. The professions in particular, which are affected by the impact of 

technological and economic change, are evolving rapidly, while new specialisations are being 

created, some are being transformed and others are disappearing. The new vision of AC 

particularly emphasises the dynamic evolutionary nature of the discipline, exploiting the big 

data management methodology which integrates intelligent systems but does not replace the 

human factor. The interdisciplinary global research on AC issues seeks to introduce a new role 

for technology and science in conjunction with society. Within the framework of the digital 

readiness of Counsellor-Counselee, AC tries to integrate ICT on the one hand and the 

structures of algorithms on the other hand in the case of lifelong careers. In any case, the 

degree of social resistance to totalitarian mechanisms of generalised control is also being 

judged today. The questions which our paper raises concern: 

 On what terms can AC be exercised?  

 Can we fully trust the algorithm for a life orientation?   

 Can we hope or aspire for a fully autonomous counselling program?  

 Is the counselee's personal data safe, since machines, repositories and databases 

mediate? 

 Can an algorithm select the most appropriate counseling program?  

 Can an algorithm develop and support the counselling relationship?   

 Could the consultee benefit through an algorithmic guide?  

 Can the counsellor be replaced by the AC?  

 

Development data of the topic 

According to the president of the World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab in an interview 

with the online version of TIMES60 argues that we need an economic system that is more 

resilient, more inclusive and more sustainable, as the coronavirus pandemic has proved that 

neoliberalism in its current form is outdated (2020). The Counselling positions on the above 

should converge in favour of a fundamental reorientation of the global economy. The practice 

of counselling has not only to coexist, but also to contribute to the harmonious coexistence of 

algorithms and intelligent machines with society. The questions are rooted mainly in how 

                                                           
60 See: https://time.com/collection/great-reset/5900748/klaus-schwab-capitalism/  

https://time.com/collection/great-reset/5900748/klaus-schwab-capitalism/
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career guidance counsellors can make this connection between digitally illiterate, unskilled, 

or individuals who cannot understand such concerns as they have been or will be placed 

outside the "4th industrial revolution" (migrants, socially vulnerable groups, single-parent 

families, early 21st century outcasts) (Walsh, 2018). 

In addition, Guidance Counsellors also have to deal with phenomena of devaluation of social 

classes and de-specialization as all new technologies lead to a decrease in overall employment 

and phenomena such as "Technological Holidays", (Norbeck, 2021). Terms such as 

"Employability" (Fugate et al., 2021), “Flexible Work” (Marx, Reimann & Diewald, 2021), 

“Flexicurity” (Nielsen, Holm, & Lorenz, 2021), "lifelong training" and "lifelong Career Guidance 

and Counselling" become prominent at the beginning of the 21st century and after the 

onslaught of the pandemic.  The lengthen of working life, during which the average citizen is 

expected to change between eight and ten occupations and jobs, combined with the risks of 

integrating new technologies, are creating a completely unclear working landscape. Digital 

transformation and the establishment of a new digital reality, digital skills and the relationship 

with services and the state, cloud computing (cloud) combined with big data and metadata 

management are the ground of prevalence of new intelligent machines (Huang, Ninić & Zhang, 

2021). E-commerce and the need for cybersecurity have forced a complete shift of 

manufacturing industries and forced a shift to fully automated locations (Khallash, & Kruse, 

2012). Due to the forced and ongoing social distancing, the human workforce that will join 

these jobs will need to possess the necessary digital skills (WEF's Future of Jobs report and its 

projections to 2025) (Kholod, Ponomarev, & Gorlova, 2020). As technological developments 

in the labour market are rapid and information about the next day of "work" are conflicting, 

young workers and those who are integrated into production find it difficult to form an 

accurate picture of the knowledge and skills required to define a crystal-clear picture in the 

face of the information chaos they deal with. 

 

Limitations and constraints of the analysis  

The work of the counselor is based on an effective interpersonal relationship. The 

interpersonal dynamic counselling relationship is built on the effort made to structure the 

pillars that will support the upcoming transitions in the counselee's occupations and life. Self-

knowledge, information and decision making are required to be harmoniously intertwined so 

that the individual learns to consciously and maturely go through the transitions in work and 

life. The issue that counselling should address is to solve the problem of the overdevelopment 
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and the inflation of the 'axis' of information and universal digitalization, in relation to the axes 

of self-awareness and decision-making (Policy Links Unit, 2020). More attention should be 

paid through the consultative relationship to identifying the specific characteristics of the 

consultee, their interests, aptitudes and competences. The emphasis on digital skills should 

help them to critically read information and manage it rationally, with the ultimate goal of 

making sound and optimal decisions about their educational - professional careers and 

building a broader lifelong plan in line with their aptitudes and interests.  

A very serious limitation, which the AC should take into account, concerns the redefinition of 

the fact that entry into a profession is not the result of an instantaneous decision but, rather, 

of a long-term development process with the corresponding constraints and limitations. Each 

individual, in an attempt to maintain his or her own uniformity, seems to maintain a slow pace 

of development, while the external pace is accelerating. Thus, while a key condition for the 

success of career decisions is 'synchronization' (Arthur et al., 1989) with the environment; in 

reality it seems that there is usually a desynchronization, which cannot ensure the desired 

consequences of decisions. If, according to E. Morin (2002) learning to navigate in an uncertain 

world becomes a need as great as that of learning to read, will counselling be prepared to play 

its proper role? In 21st Century societies, the individual is bombarded by information, but is 

usually unable to put in order the information chaos, which he or she is exposed to and which 

he or she has not learned to approach actively, in a systematic way and with a specific strategy 

(Morin, 2007). Thus, the young person, as has been established in the 1980s by Rifkin and 

Howard (1980), often feels information overload and develops defensive or even negative 

attitudes towards information. In this regard Habermas (1987) states that the expansion of 

interactions within the space-time continuum can lead to an increase in anxiety, which acts as 

a catalyst and creates feelings of overwhelm in the face of the uncertainty that characterises 

an age where 'everything is fluid'. Is this limitation, which is maximised by the events of the 

covid-19 era, something the AC is able to overcome and positively define? Will AC contribute 

to helping individuals to develop professionally and prepare for their future working life so 

that they can deal with problems relating to career development, career choice or career 

adjustment? In this world, which is so uncertain, so fluid and so competitive, it is essential for 

the AC to accompany today's young people, in the new culture, and to support them at all 

stages of their transitions during their personal development and competence. 
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Future work   

The reorganization of the traditional model of Counselling and the transition to AC is a hybrid 

proposal, which, in fact, goes far beyond the known and commonly accepted boundaries. The 

transition is not a simple extension of the already known boundaries but a completely 

different mutation that defines the standards of developmental counselling in a completely 

different way. As the ratio of the fraction with the development of computer machines as the 

numerator and the need to use them as the denominator remains constant, the concern about 

the reduction of jobs is presented differently. The explosion of new professions increases the 

need to strengthen the institution of counselling to bring out the new digital skills within the 

pillar of self-awareness of the counselee. At the same time, a new threatening version of 

labour intensification, whether through digital faxing or teleworking, is being applied on a 

generalised global scale without a labour framework or labour rights being institutionalised. 

The new Counselling is called upon to reverse the fear and anxiety that people will lose their 

jobs to machines and is called upon to assist in controlling and designing the range of 

machines. The dynamic of controlling the new reality lies in the initial intervention of the 

design of the algorithm within itself, the structural "input - output", in order to incorporate 

the ethics and values that stand for the opposition, intensification and restructuring of 

production in favour of labour.  

In this range of changes in the space-time continuum, the proposals for the implementation 

of AC and upgrading of the role of the Career Counsellor are compulsory options.  The only 

feasible direction should concern the strengthening of the institution of Counselling with 

simultaneous staffing of relevant services, supporting of the already existing potential with 

continuous information, training and raising awareness. The request for the organisation of 

support networks with appropriate information material (diagnostic tools) highlights a 

shortcoming and at the same time a limitation: the necessary expansion of cooperation with 

other scientists and institutions and a strong openness to interdisciplinary approaches. At the 

same time, software and new telecommunications protocols should be developed for 

infrastructures for the rapid collection, evaluation and dissemination of professional and 

educational information and data.  
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Seeking and contributing to the cooperation of relevant structures and redefining the relevant 

conditions for the practice of AC should be:  

 organization of the structure for practicing Distance Counselling, 

 establishment of a permanent reproductive Counselling, 

 organisation of a commonly accepted diagnostic, stable model of 

implementation, which will produce uniform results, 

 the development of infrastructure and appropriate online tools, 

 the uniform mapping of the AC environment,  

 coordination with the environment and the labour market,  

 critical adaptation and evaluation of external data,  

 permanent and ongoing training of AC Counsellors  

 emphasis on short-term planning of the AC practice 

Conclusions 

In this article we have presented well-founded proposals on the directions and the new role 

of career counselling and career counsellors in the post-covid19 era. The adoption of new 

models of counselling practice, regardless of the form it takes and regardless of the 

percentage of integration of traditional counselling methods it contains, should be able to 

reconcile the holistic-multidisciplinary reality given the increasingly differentiated position of 

algorithmic science and the stage of ICT development. This type of AC should succeed in 

making an impact on young people in an uncertain, fluid and competitive world. The new 

culture and techniques of AC should underpin all the stages of social and work transitions that 

they are obliged to follow during their personal careers. In the face of ambiguity and 

indeterminacy, AC will have to counterbalance those with a dynamic and evolutionary 

character to balance the increased interaction of the individual with the new mechanical 

universe and the 'communities without form' that are being created in cyberspace via the 

Internet. Through the arguments of the article, we focused on the role that career counselling 

as a discipline, and the career counsellor as a mentor or supporter, is called upon to play in 

career guidance issues in post-covid19 conditions. Our proposal has attempted an overview 

of the new skills that can be used to practice Career Counselling in the post-covid19 era and 

has considered the implications of these changes in the field of Science, Psychology, the new 

Social Pedagogy, Sociology of Work, up to the boundaries of Economics, Administration, 

Human Resource Management and IT applications. Emphasis was specifically placed on the 

use of algorithmic models, through the management of big data and new patterns of 
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information extraction. We believe that the article contributes to a successful description of 

what effective Career Counselling should be like in the post-covid19 era. 
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Ο ρόλος της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του 
συμβούλου σταδιοδρομίας στη μετά-covid19 εποχή: μια 

προσέγγιση της μετάβασης από την παραδοσιακού τύπου 
επαγγελματική συμβουλευτική στην «αλγοριθμική 

συμβουλευτική» και τις νέες τεχνολογίες  

Θεόδωρος Σταμκόπουλος, Ευάγγελος Θεολογής & Δημήτριος Κοτσιφάκος  

Εισαγωγή 

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική και οι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι την εκπροσωπούσαν, 

όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα,  πρωτίστως βοηθούσαν τα άτομα να ανακαλύψουν τον εαυτό 

τους, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους (Andersen & Vandehey, 2011). Τους ενθάρρυναν 

να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και στις δυνατότητές τους, επιτρέποντας τους να 

αποφασίσουν για τις σπουδές τους, τις επαγγελματικές διαδρομές που θα ακολουθήσουν. 

Παράλληλα τους ενημέρωναν για τα νέα επαγγέλματα στην αγορά εργασίας, για τις αλλαγές 

στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά μοντέλα και τέλος, για τις νέες ψηφιακές δεξιότητες που θα 

έπρεπε να αποκτήσουν, όπως αυτές προέκυπταν στην παγκόσμια αγορά  εργασίας από τα 

νέα οικονομικά πρότυπα (Mydłowska, 2020). Όμως, αυτό που θεωρούσαμε ως κλειδί της 

εφαρμογής της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, την βιωματική συνάντηση των μελών μίας 

ομάδας με σκοπό τον αναστοχασμό και τον προσανατολισμό (Ieva et al., 2009), έχει αλλάξει, 

και μάλιστα ριζικά (Nota et al., 2020). Ταυτόχρονα, στους χώρους εργασίας, επιτελείται μία 

νέου τύπου διεργασία καθώς οι σημερινοί ρυθμοί εργασίας κάτω από τους οποίους 

εργάζονται παλιοί και νέοι εργαζόμενοι, διαθέτουν μια θεμελιωδώς διαφορετική βάση και 

έχουν εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση (Klonek et al., 2020). Οι συνέπειες των 

περιορισμών και οι αναπάντεχα βίαιες εφαρμογές των νέων εργασιακών συνθηκών 

διαμορφώνουν όσο ποτέ άλλοτε, ένα πολύπλοκο και δυσνόητο εργασιακό, οικονομικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Η αγορά εργασίας της “covid-19” περιόδου σφραγίζεται από νέους 

όρους (νέοι όροι ασφάλειας και υγιεινής, ψηφιακός αποκλεισμός, νέες κοινωνικές 

διαιρέσεις, άδειες ειδικού σκοπού, ασφάλεια δεδομένων, νέος κώδικας δεοντολογίας  κλπ.) 

(Wen, et al., 2020). Η εργασία από απόσταση, η τηλεργασία, οι τηλεδιασκέψεις, η  εξ 

αποστάσεως αυτοματοποίηση των μέσων παραγωγής αλλά και νέοι εργασιακοί και 

οικονομικοί όροι, θέτουν νέες οριοθετήσεις και περιορισμούς και επιφέρουν ραγδαίες 

αλλαγές στο εργασιακό πρότυπο το οποίο είχαμε υπόψη μας. Αυτές οι συνθήκες αφορούν 

όχι μόνο τι αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, αλλά και το πώς θα 
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πρέπει να διαχειριστούν τις εργασιακές τους θέσεις όσοι εργάζονται χρόνια. Με βάση όλα τα 

παραπάνω, εκ των πραγμάτων, επιβάλλονται και αλλαγές στην μεθοδολογία προσέγγισης 

της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. 

Ο Σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος ασκεί Συμβουλευτική βρίσκεται σε άμεση και διαρκή 

επικοινωνία με τους συμβουλευόμενους. Τι θα συμβεί όμως όταν σοβαροί λόγοι (όπως πχ 

μια πανδημία) δεν επιτρέπουν τη δια ζώσης επαφή; Η λύση η οποία εφαρμόστηκε 

παγκοσμίως αφορά τη διαμεσολάβηση επικοινωνιακών συστημάτων τα οποία, μέσω 

αλγορίθμων και επικοινωνιακών πρωτοκόλλων, διαμορφώνουν ένα μηχανικό πλαίσιο 

επικοινωνίας, την επιβαλλόμενη διεθνώς «εξ’  αποστάσεως εκπαίδευση» (Maree, 2020). Κάτι 

ανάλογο συμβαίνει και σε προγράμματα «Αλγοριθμικής Συμβουλευτικής, (ΑΣ)» (Kaselow et 

al., 2020, June). Αυτό που έχουμε ως δεδομένο είναι ότι, η ΑΣ εντάσσεται στην κατηγορία της 

Μηχανικής Μάθησης και εμπίπτει στο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (Deshpande & 

Kumar, 2018). Οι αλγόριθμοι της ΑΣ εκτελούν πολύπλοκους συνδυασμούς  όχι απαραίτητα 

κατανοητούς από τον άνθρωπο, έχουν το προβάδισμα στην εξόρυξη από μεγάλες βάσεις 

δεδομένων (big data), (Balica, 2018), ενώ, μέσω της μηχανικής μάθησης, αυτοβελτιώνονται 

συνεχώς και προηγούνται στην ταχύτητα, σε σχέση με την ανθρώπινη κλίμακα εξέλιξης (Nica, 

Miklencicova & Kicova, 2019).  

Στόχοι του άρθρου   

Η εισήγηση μας έχει ως κύριο σκοπό, την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων και 

προβληματισμών σχετικά με τον νέο ρόλο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στη μετα-

covid19 εποχή. Στην εποχή της πανδημίας, εποχή των απαγορεύσεων, των περιορισμών, της 

παθητικότητας, της απογοήτευσης, του περιορισμού των οραμάτων, της θνητότητας και των 

αποκλεισμών, ο ρόλος της συμβουλευτικής και ο σύμβουλος καλούνται σε διαφορετικές από 

τις καθιερωμένες νόρμες, να παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής με εντελώς 

αναθεωρημένους όρους.  Οι νέες συνθήκες της μετα-covid-19 εποχής απαιτούν, εκτός των  

νέων τύπων διεκδικητικής συνειδητοποίησης από τους ίδιους τους εργαζομένους, άμεση 

αλλαγή και προσαρμογή μεθοδολογίας και από τους Συμβούλους σταδιοδρομίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η εισήγηση εστιάζει στο ρόλο που καλείται να παίξει η Επαγγελματική 

Συμβουλευτική ως επιστήμη και ο Σύμβουλος σταδιοδρομίας ως μέντορας ή ως 

υποστηρικτής, σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού σε μετά-covid19 συνθήκες. Η 

επίδραση της Τεχνολογίας Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα εξατομικευμένα 

μέσα επικοινωνίας, αφενός μετασχηματίζουν ολικά το παλιό και αφετέρου, θέτουν το 
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ερώτημα της εφαρμογής νέων μοντέλων και προτύπων από τους συμβούλους για την 

άσκηση του επαγγελματικού προσανατολισμού (Balkin, 2017).  

Οι δευτερεύοντες στόχοι του παρόντος άρθρου εστιάζουν στο να αποτυπωθεί η 

αναγκαιότητα εξέλιξης των μεθόδων της παραδοσιακής συμβουλευτικής, ειδικά στην 

σημερινή φάση όπου σε περιόδους αποκλεισμού και πανδημίας (covid-19) υπολειτουργεί. 

Την προηγούμενη στόχευση την ενισχύει η καταγεγραμμένη στενότητα της επαγγελματικής 

επιλογής της παραδοσιακής συμβουλευτικής να οριοθετεί τις επαγγελματικές προοπτικές 

εξέλιξης του συμβουλευμένου, ενώ αυτό που θα έπρεπε να αναδεικνύει, είναι η διαλεκτική 

σχέση ατόμου και εργασίας, με γνώμονα την συνεχή  ανάπτυξή της  σ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του. Επιπρόσθετα, η παρούσα εργασία αναδεικνύει την ολιστική-πολυεπιστημονική 

διάσταση της νέας συμβουλευτικής σε ότι αφορά την έρευνα αλλά και τη διδασκαλία του 

θεσμού. Οι τάσεις αυτής της νέας προσέγγισης διαμορφώνονται μέσα από τις ίδιες συνθήκες 

της σημερινής πραγματικότητας όπου όλα αλλάζουν με ιδιαίτερα γοργό ρυθμό. Ειδικά τα 

επαγγέλματα τα οποία επηρεάζονται από την επίδραση των τεχνολογικών και οικονομικών 

αλλαγών μετεξελίσσονται ραγδαία ενώ νέες ειδικότητες γεννιούνται, άλλες μεταλλάσσονται 

και άλλες χάνονται. Η νέα οπτική της ΑΣ υπογραμμίζει ιδιαίτερα τον  δυναμικό-εξελικτικό 

χαρακτήρα του θεσμού, αξιοποιεί τη μεθοδολογία διαχείρισης των μεγάλων δεδομένων η 

οποία εντάσσει τα ευφυή συστήματα αλλά δεν υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα. Η 

διεπιστημονική παγκόσμια έρευνα για τα ζητήματα της ΑΣ προσπαθεί να εισαγάγει έναν νέο 

ρόλο για την τεχνολογία και τις επιστήμες σε συνδυασμό με την κοινωνία. Μέσα στο πλαίσιο 

της ψηφιακής ετοιμότητας Συμβούλου – συμβουλευμένου η ΑΣ προσπαθεί να εντάξει 

αφενός τις ΤΠΕ και αφετέρου τις δομές των αλγορίθμων στην υπόθεση της δια βίου 

σταδιοδρομίας. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα επίσης κρίνεται και ο βαθμός των κοινωνικών 

αντιστάσεων απέναντι σε ολοκληρωτικούς μηχανισμούς γενικευμένου ελέγχου. Τα 

ερωτήματα τα οποία θέτει η εργασία μας αφορούν: 

 Με ποιους όρους μπορεί να ασκηθεί η ΑΣ;  

 Μπορούμε να εμπιστευτούμε πλήρως τον αλγόριθμο για έναν προσανατολισμό 

ζωής;   

 Μπορούμε να ελπίζουμε ή να επιδιώκουμε σε ένα πλήρως αυτονομημένο 

πρόγραμμα συμβουλευτικής;  

 Τα προσωπικά δεδομένα του συμβουλευόμενου είναι ασφαλή, από την στιγμή που 

διαμεσολαβούν μηχανές, αποθετήρια και βάσεις δεδομένων; 

 Ένας αλγόριθμος μπορεί να επιλέξει το καταλληλότερο πρόγραμμα συμβουλευτικής 

διαδικασίας;  
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 Μπορεί ένας αλγόριθμος να αναπτύξει και να υποστηρίξει τη συμβουλευτική σχέση;   

 Ο/Η συμβουλευόμενος/η θα μπορούσε να ωφεληθεί μέσα από έναν αλγοριθμικό 

οδηγό;  

 Ο σύμβουλος μπορεί να αντικατασταθεί από την ΑΣ;  

Στοιχεία ανάπτυξης του θέματος 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum, 

WEF), Klaus Schwab σε συνέντευξή του στην ηλεκτρονική έκδοση των TIMES61 υποστηρίζει 

ότι χρειαζόμαστε ένα οικονομικό σύστημα πιο ανθεκτικό, πιο περιεκτικό και πιο βιώσιμο, 

καθώς η πανδημία του κορωνοϊού έδειξε ότι ο νεοφιλελευθερισμός στη σημερινή του μορφή 

έκλεισε τον κύκλο του» (Time, 2020). Οι θέσεις της Συμβουλευτικής σε αυτά τα οποία 

αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να συγκλίνουν υπέρ ενός θεμελιώδους 

αναπροσανατολισμού της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η άσκηση συμβουλευτικής 

καλείται όχι μόνο να συνυπάρξει, αλλά, και να συμβάλει στην αρμονική συνύπαρξη των 

αλγορίθμων και των ευφυών μηχανών με την κοινωνία. Το ερωτήματα τα οποία τέθηκαν 

πηγάζουν κυρίως από το πως θα μπορέσουν οι Σύμβουλοι επαγγελματικού 

προσανατολισμού να κάνουν αυτή τη σύνδεση ανάμεσα σε άτομα ψηφιακά αναλφάβητα, 

ανειδίκευτους, ή σε άτομα που δεν μπορούν να κατανοήσουν τέτοιους προβληματισμούς 

καθώς έχουν τεθεί ή θα τεθούν εκτός της «4ης βιομηχανικής επανάστασης» (μετανάστες, 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, παρίες των αρχών του 21ου αιώνα) 

(Walsh, 2018).  

Επιπρόσθετα, οι Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν να αντιμετωπίσουν και 

φαινόμενα απαξίωσης κοινωνικών στρωμάτων και αποειδίκευσης καθώς όλες οι νέες 

τεχνολογίες οδηγούν σε μείωση της συνολικής απασχόλησης και σε φαινόμενα τύπου 

«Τεχνολογικής Αργίας», (Norbeck, 2021). Όροι όπως «απασχολησιμότητα» (Employability) 

(Fugate et al., 2021), «ευέλικτη εργασία» (Flexible Work) (Marx, Reimann & Diewald, 2021), 

«ευελιξία/ασφάλεια» (Flexicurity) (Nielsen, Holm, & Lorenz, 2021), «δια βίου κατάρτιση» και 

«δια βίου Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας» αποκτούν στην αρχή του 21ου αιώνα και μετά την επέλαση της πανδημίας, 

νέους προσδιορισμούς.  Η αύξηση της διάρκειας του εργασιακού βίου κατά την οποία ο 

μέσος πολίτης προβλέπεται να αλλάζει οκτώ με δέκα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας, σε 

συνδυασμό με τα ρίσκα της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών, διαμορφώνουν ένα 

                                                           
61 Βλ. https://time.com/collection/great-reset/5900748/klaus-schwab-capitalism/  

https://time.com/collection/great-reset/5900748/klaus-schwab-capitalism/
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εντελώς ασαφές εργασιακό τοπίο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εδραίωση μιας νέας 

ψηφιακής πραγματικότητας, οι ψηφιακές δεξιότητες και η σχέση με τις υπηρεσίες και το 

κράτος, το υπολογιστικό νέφος (cloud) σε συνδυασμό με τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων 

και μεταδεδομένων (big data) είναι το υπέδαφος της επικράτησης των νέων ευφυών 

μηχανών (Huang, Ninić & Zhang, 2021). Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ανάγκη για 

κυβερνοασφάλεια επέβαλλαν την πλήρη μετατόπιση μεταποιητικών κλάδων και ανάγκασαν 

σε αλλαγή θέσεων πλήρως αυτοματοποιημένων (Khallash, & Kruse, 2012). Λόγω της 

αναγκαστικής και συνεχιζόμενης κοινωνικής αποστασιοποίησης το ανθρώπινο εργατικό 

δυναμικό το οποίο θα εντάσσεται σε αυτές τις θέσεις εργασίας θα πρέπει να κατέχει τις 

αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες (έκθεση του WEF για το Μέλλον των Θέσεων Εργασίας  και 

προβλέψεις της μέχρι το 2025) (Kholod, Ponomarev, & Gorlova, 2020). Καθώς οι τεχνολογικές 

εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι ραγδαίες και οι πληροφορίες σχετικά με την επόμενη 

μέρα της «εργασίας» είναι αντικρουόμενες, οι νέοι εργαζόμενοι αλλά και όσοι είναι 

ενταγμένοι στην παραγωγή, δυσκολεύονται να σχηματίζουν ακριβή εικόνα για τις  γνώσεις 

και τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να οροθετούν μία σαφή εικόνα απέναντι στο 

πληροφοριακό χάος που αντιμετωπίζουν. 

Οριοθετήσεις και περιορισμοί της ανάλυσης  

Η δουλειά του συμβούλου βασίζεται σε μια αποτελεσματική διαπροσωπική σχέση. Η 

διαπροσωπική δυναμική συμβουλευτική σχέση χτίζεται στην προσπάθεια που καταβάλλεται 

για να δομηθούν οι πυλώνες οι οποίοι θα υποστηρίξουν τις επερχόμενες μεταβάσεις στα 

επαγγέλματα και στη ζωή του συμβουλευόμενου. Η αυτογνωσία, η πληροφόρηση και η λήψη 

απόφασης, απαιτείται να συσχετίζονται αρμονικά, έτσι ώστε το άτομο να μάθει να περνά 

συνειδητά και με ωριμότητα τα μεταβατικά στάδια στην εργασία και στη ζωή. Το θέμα το 

οποίο θα έπρεπε να διαπραγματεύεται η συμβουλευτική αφορά την επίλυση του 

προβλήματος της υπερανάπτυξης και της διόγκωσης του «άξονα» της πληροφόρησης και της 

καθολικής ψηφιοποίησης, σε σχέση με τους άξονες της αυτογνωσίας και της λήψης 

αποφάσεων (Policy Links Unit, 2020). Θα έπρεπε μέσα από τη συμβουλευτική σχέση να 

δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

συμβουλευόμενων, των ενδιαφερόντων τους, των κλίσεων και των ικανοτήτων. Η έμφαση 

στις ψηφιακές δεξιότητες θα έπρεπε να βοηθά την κριτική ανάγνωση των πληροφοριών και 

την ορθολογιστική διαχείρισή τους με τελικό στόχο τη λήψη ορθών και βέλτιστων 

αποφάσεων σχετικά με την εκπαιδευτική -επαγγελματική σταδιοδρομία τους αλλά και τη 

δόμηση ενός ευρύτερου σχεδίου ζωής ανάλογο με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους.  
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Ένας πολύ σοβαρός περιορισμός, τον οποίο η ΑΣ θα πρέπει να υπολογίσει, αφορά την 

αναδιατύπωση του δεδομένου ότι η  είσοδος σε ένα επάγγελμα δεν είναι αποτέλεσμα μιας 

στιγμιαίας απόφασης αλλά, μιας μακροχρόνιας αναπτυξιακής διαδικασίας με τους 

αντίστοιχους περιορισμούς και οριοθετήσεις. Κάθε άτομο, σε μια προσπάθεια  να διατηρήσει 

την ομοιόσταση του, δείχνει να διατηρεί ρυθμούς αργούς ως προς τον τρόπο της ανάπτυξής 

του, τη στιγμή που οι εξωτερικοί ρυθμοί επιταχύνονται. Έτσι, ενώ βασικός όρος για την 

επιτυχία των επαγγελματικών αποφάσεων είναι ο ‘συγχρονισμός’ (Arthur et al., 1989) του με 

το περιβάλλον, στην πράξη, φαίνεται πως συνήθως υπάρχει αποσυντονισμός, γεγονός που 

δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις επιθυμητές συνέπειες των αποφάσεων. Αν σύμφωνα με τον 

E. Morin (2002): «το να μαθαίνεις να προσανατολίζεσαι σ’ έναν αβέβαιο κόσμο, καθίσταται 

μια ανάγκη τόσο σπουδαία, όσο αυτή του να μαθαίνεις να διαβάζεις», η συμβουλευτική 

άραγε θα είναι προετοιμασμένη να παίξει το ρόλο που της αναλογεί; Στις κοινωνίες του 21ου 

αιώνα το άτομο βομβαρδίζεται από πληροφορίες, αλλά αδυνατεί συνήθως να βάλει σε τάξη 

το πληροφοριακό χάος στο οποίο εκτίθεται και το οποίο δεν έχει μάθει να προσεγγίζει 

ενεργά, με συστηματικό τρόπο και συγκεκριμένη στρατηγική (Morin, 2007). Έτσι, o νέος 

άνθρωπος, όπως έχει διαπιστωθεί την δεκαετία του 1980 από τους Rifkin και Howard (1980), 

αισθάνεται συχνά πληροφοριακή υπερφόρτιση και  αναπτύσσει διάθεση αμυντική ή ακόμη 

και αρνητικές στάσεις προς την πληροφορία. Για το θέμα αυτό ο Habermas (1987) αναφέρει 

ότι «η επέκταση των δια δράσεων μέσα στο χωρόχρονο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

ανησυχίας, η οποία δρα καταλυτικά και δημιουργεί αισθήματα συντριβής μπροστά στην 

αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει μια εποχή όπου ‘τα πάντα ρει’». Τον περιορισμό αυτό, ο 

οποίος μεγιστοποιείται με τα τεκταινόμενα της εποχής του covid-19, είναι άραγε σε θέση να 

τον ξεπεράσει και να τον προσδιορίσει θετικά η ΑΣ; Θα συμβάλλει άραγε η ΑΣ στην 

υποβοήθηση του ατόμου να αναπτυχθεί επαγγελματικά και να προετοιμαστεί για τη 

μελλοντική επαγγελματική του ζωή ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία 

σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη, την επαγγελματική επιλογή ή την 

επαγγελματική προσαρμογή; Μέσα σ’ αυτό το κόσμο τον τόσο αβέβαιο, τον τόσο ρευστό και 

τόσο ανταγωνιστικό η ΑΣ επιβάλλεται να συνοδοιπορήσει με  τους σημερινούς νέους, με την 

νέα κουλτούρα, και να τους στηρίξει σ’ όλα τα στάδια των μεταβάσεων κατά τη διάρκεια της 

προσωπικής τους πορείας και επάρκειας. 
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Μελλοντικές εργασίες   

Η αναδιοργάνωση του παραδοσιακού μοντέλου της Συμβουλευτικής και η μετάβαση στην 

ΑΣ, είναι μια υβριδική πρόταση, η οποία εκ των πραγμάτων ξεπερνά κατά  πολύ τα γνωστά 

και κοινώς αποδεκτά όρια. Η μετάβαση δεν είναι μια διεύρυνση των ήδη γνωστών ορίων 

αλλά μία εντελώς διαφορετική μετάλλαξη η όποια οριοθετεί εντελώς διαφορετικά τα 

πρότυπα της αναπτυξιακής συμβουλευτικής. Καθώς παραμένει σταθερός ο λόγος του 

κλάσματος που έχει ως αριθμητή την εξέλιξη των υπολογιστικών μηχανών και ως 

παρονομαστή την ανάγκη χρήσης τους,  η ανησυχία για μείωση των θέσεων εργασίας τίθεται 

διαφορετικά. Η έκρηξη των νέων επαγγελμάτων μεγαλώνει την ανάγκη ενίσχυσης του 

θεσμού της συμβουλευτικής για να αναδείξει τις νέες ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο του 

πυλώνα της αυτογνωσίας των συμβουλευόμενων. Ταυτόχρονα μια νέα απειλητική εκδοχή 

εργασιακής εντατικοποίησης, είτε με το ψηφιακό φασόν, είτε με την τηλεργασία, 

εφαρμόζεται σε γενικευμένη – παγκόσμια κλίμακα χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί το εργασιακό 

πλαίσιο ή τα εργασιακά δικαιώματα. Η νέα συμβουλευτική καλείται να ανατρέψει την 

τρομοκράτηση και την ανησυχία ότι θα χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους από τις 

μηχανές και καλείται να συνδράμει στον έλεγχο και τον τρόπο σχεδιασμού της εμβέλειας των 

μηχανών. Η δυναμική ελέγχου της νέας πραγματικότητας έγκειται στην αρχική παρέμβαση 

του σχεδιασμού του αλγορίθμου στο εσωτερικό του, το δομικό «input – output», με σκοπό 

την ενσωμάτωση της ηθικής και των αξιών που πρεσβεύει στην εναντίωση, στην 

εντατικοποίηση και την αναδιάρθρωση της παραγωγής υπέρ της εργασίας.  

Σε αυτό το εύρος αλλαγών του χωροχρόνου οι προτάσεις για την εφαρμογή της ΑΣ και την 

αναβάθμιση του ρόλου του Σύμβουλου Σταδιοδρομίας είναι υποχρεωτικές επιλογές.  Η 

μοναδική εφικτή κατεύθυνση θα πρέπει να αφορά την ενίσχυση του θεσμού της 

Συμβουλευτικής με ταυτόχρονη στελέχωση σχετικών υπηρεσιών, την υποστήριξη του ήδη 

υπάρχοντος δυναμικού με συνεχόμενη ενημέρωση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση. Το 

αίτημα για οργάνωση δικτύων υποστήριξης με κατάλληλο πληροφοριακό υλικό (διαγνωστικά 

εργαλεία) αναδεικνύει μια έλλειψη και ταυτόχρονα μια οριοθέτηση: την απαραίτητη 

διεύρυνση της συνεργασίας  με άλλους επιστήμονες και φορείς και ένα ισχυρό άνοιγμα σε 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργηθούν λογισμικά και νέα 

τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα για υποδομές ταχείας συγκέντρωσης, αξιολόγησης και 

διάδοσης επαγγελματικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών  και δεδομένων.  
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Επιδίωξη και συνεισφορά στη συνεργασία  των συναφών δομών και επαναπροσδιορισμός 

των σχετικών όρων για την άσκηση ΑΣ θα πρέπει να είναι:  

• η οργάνωση της δομής για άσκηση Συμβουλευτικής Εξ αποστάσεως, 

• η θεσμοθέτηση σταθερής αναπαραγωγικής Συμβουλευτικής, 

• η οργάνωση ενός κοινά αποδεκτού διαγνωστικού, σταθερού μοντέλου εφαρμογής,  

το  οποίο θα παράγει ενιαία αποτελέσματα, 

• η ανάπτυξη υποδομών και κατάλληλων διαδικτυακών εργαλείων, 

• η ενιαία χαρτογράφηση του περιβάλλοντος της ΑΣ,  

• ο συντονισμός με το περιβάλλον και την αγορά εργασίας,  

• η κριτική προσαρμογή και η αποτίμηση των εξωτερικών δεδομένων,  

• η μόνιμη και σε σταθερή βάση επιμόρφωση των Συμβούλων της ΑΣ 

• η έμφαση στο βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό της άσκησης ΑΣ.  

Συμπεράσματα 

Στο παρόν άρθρο καταθέσαμε τεκμηριωμένες προτάσεις σχετικά με τις κατευθύνσεις και τον 

νέο ρόλο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του συμβούλου σταδιοδρομίας στη μετά-

covid19 εποχή. Η υιοθέτηση νέων μοντέλων άσκησης συμβουλευτικής, ανεξάρτητα από ποια 

μορφή θα πάρει και άσχετα με το ποσοστό ενσωμάτωσης των παλαιών μεθόδων 

συμβουλευτικής το οποίο θα περιέχει, θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκεράσει την 

ολιστική-πολυεπεπιστημονική πραγματικότητα με δεδομένο την αυξητικά διαφοροποιημένη 

θέση της αλγοριθμικής επιστήμης και του σταδίου εξέλιξης των ΤΠΕ. Αυτός ο τύπος της ΑΣ 

θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδράσει στους νέους και στις νέες, μέσα σε έναν κόσμο 

αβέβαιο, ρευστό και ανταγωνιστικό. Η νέα κουλτούρα και οι νέες τεχνικές της ΑΣ θα πρέπει 

να στηρίξουν όλα τα στάδια των κοινωνικών και εργασιακών μεταβάσεων τα οποία είναι 

υποχρεωμένοι/ες να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της προσωπικής τους πορείας. Η ΑΣ 

θα πρέπει να αντιτάξει έναντι της ασάφειας και της απροσδιοριστίας ένα δυναμικό και 

εξελικτικό χαρακτήρα για να ισορροπήσει  την αυξημένη  αλληλεπίδραση του ατόμου με το 

νέο μηχανικό σύμπαν και τις «άμορφες κοινότητες» οι οποίες δημιουργούνται στον 

κυβερνοχώρο μέσω του διαδικτύου. Μέσω των επιχειρημάτων του άρθρου εστιάσαμε στο 

ρόλο που καλείται να παίξει η επαγγελματική Συμβουλευτική ως επιστήμη, και ο σύμβουλος 

σταδιοδρομίας ως μέντορας ή ως υποστηρικτής, σε ζητήματα επαγγελματικού 
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προσανατολισμού σε μετά-covid19 συνθήκες. Η πρόταση μας επιχείρησε μία επισκόπηση 

των νέων δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την άσκηση της 

Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στην μετά-covid19 εποχή και συνυπολόγισε τις επιπτώσεις 

αυτών των αλλαγών στο χώρο των Επιστημών, της Ψυχολογίας, της νέας Κοινωνικής 

Παιδαγωγικής, της Κοινωνιολογίας της Εργασίας, έως και των ορίων της οικονομίας, της 

διοίκησης, της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού και των εφαρμογών πληροφορικής. 

Έμφαση δόθηκε ειδικά στη χρήση αλγοριθμικών μοντέλων, μέσα από τη διαχείριση των 

μεγάλων δεδομένων (big data) καθώς και στα νέα πρότυπα εξόρυξης των πληροφοριών. 

Θεωρούμε ότι το άρθρο συμβάλλει σε μια πετυχημένη περιγραφή για το πώς θα πρέπει να 

είναι μια αποτελεσματική Επαγγελματική Συμβουλευτική στη μετά-covid19 εποχή. 
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The COVID-19 crisis as a career choice  

and vocational behavior shock 

Theodoros Antoniou & Paraskevi Nikiforou 

Introduction 

The COVID-19 pandemic has infected more than 3.5 million people worldwide, with more than 

250,000 deaths (JHU, 2020) with short- and long-term economic and social impacts on 

individuals' careers and work environments. As an illustration, initial estimates by the 

International Labour Organization (ILO) (2020) indicate that, about 7% of working time will 

disappear in the second half of 2020, leaving up to 200 million unemployed, individuals and 

small business owners working in services, tourism, travel and retail. There may also be 

significant increases in underemployment and reduced wages, resulting in an 8.8 million 

increase in the number of 'poor workers'. Coronavirus disease (COVID-19) has changed our 

lives in many ways, including the way we work. It has affected the way we use technology, our 

work-life balance and the future of flexible working. Such unforeseen and unplanned events 

happen to most people and can have a strong influence on their careers (Hirschi, 2010). On 

the other hand, as we continue to face an ever-changing labour market, non-linear careers 

are the new trend. Career development is no longer clearly defined. As a result, employees 

today have more responsibility to take charge of their own career development. Therefore, 

there is a need to further understand the phenomenon of career shock and its impact 

(Akkermans et al., 2018; Seibert et al., 2013). 

 

A conceptual approach to career shocks and the case of COVID-19 

 A career shock can be defined as “a disruptive and extraordinary event that is, at least to 

some degree, caused by factors outside the focal indiviual’s control and that triggers a 

deliberate thought process concerning one’s career” (Akkermans et al., 2018, p. 4) and 

therefore can make career opportunities stand out (Seibert et al., 2013; Slay et al., 2006). 

Career shocks have been conceptualized as external career events and they are, at least in 

part, unexpected and outside the individual's control. Moreover, such career shocks lead to 

an intentional thought process that may result in a subsequent career change (Akkermans et 

al., 2018). These include career decisions, career development and career success. Crucially, 

a career shock triggers an intentional thought process about career choices - it does not 
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necessarily have to lead to a career change and can even lead to an individual becoming more 

determined to pursue their own current career path. Thus, a career shock is an intrapsychic 

reaction to an external event, involving two key elements, an event and a process. The 

disruptive and extraordinary event is not necessarily a career shock in and of itself. While it 

appears that the COVID-19 pandemic is highly disruptive, the impact depends on the personal 

characteristics of each individual and the existing context at any given time. Shocks, which can 

lead to career changes through a process of deliberate thinking, represent a key driver of 

career transitions, career decisions, and career development (Akkermans et al., 2018; Bright 

et al., 2005; Slay et al., 2006).  In terms of the potential impact of a career shock, while some 

people may deliberately continue in the same career and possibly seek employment in a 

similar position, others may decide to change their orientation (see Baruch et al., 2016).  

Although most researchers who have studied the impact of chance events emphasize the 

unpredictable nature of such events (e.g., Hirschi, 2010; Krumboltz, 2009; Rojewski, 1999), 

the literature on shocks suggests that such events may differ in the degree to which they are 

unexpected (e.g., Holtom et al., 2005). Finally, the literature on random events and shocks 

agrees that career shocks can be either positive or negative (Holtom et al., 2005). Akkermans 

and colleagues (2018) argue that, career shocks can have different characteristics, which 

potentially determine the impact on career, such as frequency, controllability, intensity, 

valence and duration. It seems that low controllability makes it more likely to initiate a 

deliberate thought process (Akkermans et al., 2018). The degree of intensity, duration and 

vigor experienced also varies, depending on individual circumstances. In terms of valence, the 

pandemic will generally be classified as negative, for example due to job insecurity, loss of 

income, emotional impact of social distancing and increased general anxiety. For example, the 

unexpected loss of a mentor or fellow employee may be decoded as a major shock by one 

person, while another person may continue working normally without any particular 

problems Career shocks are an event that leads to a deliberate thought process and may then 

lead an individual to take action. 

 The experience of a career shock must be separated from its possible outcome, such as a 

career change (Akkermans et al., 2018). Research has shown that, career shocks can have a 

positive (e.g., promotion) or negative (e.g., loss of a mentor) intrinsic motivation (Holtom et 

al., 2005), and this can have a different impact on an individual's career. For example, 

individuals who experienced positive shock showed increased intentions to apply for graduate 

education (Seibert et al., 2013). In addition, Lee and Mitchell (1994) explored career shocks as 

motivations for volunteering in different fields. Studies conducted in this area showed, for 
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example, that unplanned events affected school-to-work transitions (Hirschi, 2010). In 

addition, several studies examined the role of career shock on employees' decision to quit 

(e.g., Morrell et al., 2004). Similarly, with the valence of shock, the impact on an individual's 

career caused by career shock can be positive or negative (Seibert et al., 2013). A shock with 

positive valence is likely to have a positive impact on one's career, while negative shocks are 

events that are likely to have a negative impact (Akkermans et al., 2018). Shocks enhance 

young workers' efforts to pursue career success and build employability efforts, while 

negative career shocks undermine this process (Blokker et al., 2019).  

On the other hand, careers are less linear than in the past (Arthur et al., 2005; Hall, 2004). Not 

all career transitions need be solely due to a career shock, but they can act as an accelerating 

event that triggers a thought process about career choices. An individual can change 

employers, a position within the organization, or even become an entrepreneur without a 

career shock being involved. However, given the changing global and economic realities, 

shocks may be increasingly common and impact individuals' careers. As a counterbalance, it 

is possible to develop lifelong career management skills, in particular the skill of career 

adaptability. 

 

Impact of COVID-19 on careers 

Although a career shock is usually difficult to anticipate as an event and avoid, the individual 

element of dealing with career shocks is often quite malleable, meaning there is much to do 

in terms of preparing for and dealing effectively with career shocks. Moreover, the 

consequences of career shock are directly influenced by the interaction between 

environmental and individual factors. A career shock may have a different impact in the short 

and long term and for different career stages. Below we describe a number of features that 

can be used to understand and explore similarities and differences between these shocks. 

Although this list of characteristics is long, we present some of them in the hope of facilitating 

the evidence-based construction of a career shock typology that can then be used as a basis 

for further study. Beginning this discussion with the characteristics implied by our definition 

of shocks (e.g., frequency, controllability, predictability, and valence), Seibert and colleagues 

(2013) argue that, the effects of a career shock may not be immediate, but rather only appear 

over time. To explain the effects of a career shock, systems theory (Morgeson, Mitchell, & Liu, 

2015) supports this notion of interactions. Specifically, it suggests that, stronger events - 

characterized by novelty, criticism, and disruption - are more likely to trigger change. The 
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career event and the individual together determine the effects of career shock. In attempting 

to explain the effects, Bourdieu's theory argues that, although habit is embedded and highly 

stable, it is, also, constantly reinforced or modified by experiences and events, in which it is 

possible to embed COVID-19. An individual's ability to readjust his or her own potential is a 

crucial factor in how successfully he or she can cope with a career shock. Blokker et al. (2019) 

argue that individuals who develop reflexivity can make the most positive use of career 

shocks. Similarly, Seibert, Kraimer, and Heslin (2016) presented a wide range of psychological 

and behavioral strategies that individuals can use to become resilient when faced with a 

shock. The strategies include, among others, managing emotions, cultivating a growth 

mindset, and developing social relationships.  

The rapid growth of the COVID-19 pandemic has led to changes in employment across the 

world. As workers around the world face drastic career changes almost throughout the 

pandemic, the work of career specialists has become more imperative than perhaps ever 

before. Millions of workers face sudden and unexpected job loss (Bureau of Labor Statistics, 

2020), while millions more are adjusting to the "new normal" of working individually (Noguchi, 

2020).In addition to health risks, workers face psychological stress from conducting their work 

while distancing themselves from others, wearing protective masks, and using sanitizing. All 

these are systematic reminders of the serious threat to human health (Centers for Disease 

Control, 2020). Although the nature of the impact of COVID-19 may vary, we expect that few 

workers will escape this pandemic without radical changes to their occupational sector and 

work environment. 

In many ways, we see the pandemic as a magnifying glass, bringing the knowledge previously 

demonstrated by career development scholars to the forefront of public life. For example, we 

know that work and family life are not separate entities, but are deeply intertwined and 

overlapping (Richardson, 2012), a fact currently reinforced by video calls at home and parents 

during the workday. We know that work helps people meet basic needs such as material, 

social networking and self-determination needs (Blustein, 2019). This leaves questions about 

how to respond in a work context in which many workers experience various forms of 

deprivation. Decades of research documentation serve as a key aspect of the pandemic in 

mental health. The COVID-19 crisis has posed significant challenges, but also an opportunity 

to build on past research work to rediscover resources, practices and policies to positively 

change the labour market landscape. 
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Necessity of career adaptability in the COVID-19 period 

According to the European portal “Eures” (2021), the impact of the COVID-19 pandemic on 

careers and professional behaviour involves the use of technology, work-life balance, 

communication, flexibility and adaptability. Moreover, in addition to career adaptability, 

other skills that are essential in the labour market in the post-Covid-19 era are leadership 

skills, emotional intelligence, technological skills, digital and coding skills, creativity and 

innovation, and critical thinking (Eures, 2021). In recent years, the concept of career 

adaptability has been emphasized as an essential resource for successful career development 

and positive responses to a number of career and work challenges and positive well-being 

(Chan & Mai, 2015; Johnston, Maggiori, & Rossier, 2016; Zacher, 2015). Savickas (2015) 

defined career adaptability as a psychosocial construct that indicates an individual's readiness 

and resources for dealing with career development issues, career transitions, and personal 

career difficulties. The theoretical construct presents four axes of adaptability: concern, 

control, curiosity and confidence.  

The literature on career adaptability is dominated by quantitative studies. However, there are 

promising qualitative studies that provide considerable richness and depth to the concept and 

highlight the importance of career adaptability. Research findings suggest that career 

adaptability is indeed a psychosocial resource that contributes to positive transitions and 

personal functioning in adolescents, young adults, adults and older workers. Based on the 

findings of the research to date, two important goals for future research on career adaptability 

are suggested: the development of theory and the development of methods-tools to measure 

it.  

Career Counseling in the era of COVID-19 

In a study by the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop, 

2014), several cases of instability and inability to chart a coherent career path were identified, 

which were attributed to people's inability to find the right career information and lack of 

career management skills. Career counselling responds perfectly to this need. It facilitates the 

individual's self-awareness, provides information about the labour market and contributes to 

the development of skills, empowering and supporting the individual to manage their career. 

A prerequisite for the effectiveness of the practices implemented is an approach by the 

counsellor tailored to the individual, involving a discussion with the individual and an 

assessment of their skills, attitudes and preferences. According to Kelsey and colleagues 

(2020), career counselling at the career guidance level needs to focus on the following: 
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 Self-awareness , skills 

 Continuous information on changes in education systems and curricula 

 Continuous information on current policies in education and employment 

 Information on current policies on education, training and employment policies, and 

on current policies in the field of education and training. Current labour and insurance 

legislation 

 Provision of appropriate interventions for populations with limited 

educational/vocational and employment options.  

In addition, at the mental health level, Kelsey and colleagues argue that career counseling 

needs to focus on the following: 

 Recognition of the "unique" needs of each individual/family 

 Use of interventions that target basic, social needs and free choice of actions (self-

determination) 

 Use of trauma-informed approaches in career counselling. 

 

Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα 

From our examination of the literature during the COVID-19 pandemic it became clear that 

there is not just one way of working but many. The characteristics of the environment (i.e., 

the career event) and the individual (the decision making) together determine the outcomes 

of a career shock. Career shocks have negative effects for some individuals and positive effects 

for others. Although at this stage the pandemic clearly appears to be a negatively severe shock 

for most individuals, in the future it may also bring positive outcomes. The COVID-19 

pandemic can be considered a career shock that will have a significant impact on people's 

work and careers. The impact will be the result of a dynamic interaction between factors that 

will vary among different individuals and different contexts. In addition there may be 

differences between short and long term impacts. Hopefully, this paper will give rise to other 

scholars and career counsellors to study and understand the impact of COVID-19 on work and 

career as a career shock. This will enable data to be generated in order to support people to 

cope more effectively with career shocks.  

In short, career development experts have a vital role to play both in understanding the 

impact of the COVID-19 pandemic and in practical and policy responses. In particular, 
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advocacy to protect workers in relation to unemployment, mental health, work-family balance 

and workplace inequality is at the heart of what our sector can offer in the midst of this crisis. 

The global pandemic has brought a deep and widespread sense of uncertainty, fear and loss. 

However, an emerging sense of hope is centred on the belief that, our society can be 

reconstructed to become more supportive and equitable. Through the work of collective 

advocacy and the efforts of individual professionals, we hope that career specialists will view 

this time of crisis as an opportunity to help shape a world where decent and supportive work 

is possible for all who desire it. Answers to short- and long-term effects of the pandemic on 

career choice and professional behaviour can be provided by longitudinal research in different 

contexts with different assessments and criteria. The results of these surveys can be used in 

the context of career counselling, helping to support sustainable career development for 

individuals (pupils, students, adults).  
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Η κρίση COVID-19 ως σοκ επιλογής σταδιοδρομίας και 

επαγγελματικής συμπεριφοράς 

Θεόδωρος Αντωνίου & Παρασκευή Νικηφόρου 

 

Εισαγωγή  

Η πανδημία COVID-19 έχει μολύνει πάνω από 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, με 

περισσότερους από 250.000 να πεθαίνουν (JHU, 2020) με βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην σταδιοδρομία των ατόμων και 

στα εργασιακά περιβάλλοντα. Ενδεικτικά, οι αρχικές εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (ΔΟΕ) (2020) δείχνουν ότι, περίπου το 7% του χρόνου εργασίας θα εξαφανιστεί το 

δεύτερο εξάμηνο του 2020, αφήνοντας έως και 200 εκατομμύρια ανέργους, ιδιώτες και 

ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που εργάζονται σε υπηρεσίες, τουρισμό, ταξίδια και λιανικό 

εμπόριο. Μπορεί επίσης να υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις υποαπασχόλησης και των 

μειωμένων μισθών, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 8,8 εκατομμύρια του αριθμού των 

«φτωχών εργαζομένων». Η νόσος από τον κορονοϊό (COVID-19) έχει αλλάξει τη ζωή μας από 

πολλές απόψεις, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εργασίας μας. Έχει επηρεάσει τον 

τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής και το μέλλον της ευέλικτης απασχόλησης. Τέτοια απρόβλεπτα και μη 

προγραμματισμένα γεγονότα συμβαίνουν στους περισσότερους ανθρώπους και μπορούν να 

έχουν ισχυρή επιρροή στην καριέρα τους (Hirschi, 2010). Από την άλλη, καθώς συνεχίζουμε 

να αντιμετωπίζουμε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, οι μη γραμμικές 

σταδιοδρομίες είναι η νέα τάση. Η εξέλιξη της σταδιοδρομίας δεν είναι πλέον σαφώς 

καθορισμένη. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι σήμερα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη να 

αναλάβουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επομένως, υπάρχει ανάγκη να κατανοήσουμε 

περαιτέρω το φαινόμενο της σταδιοδρομίας σοκ και τον αντίκτυπο του (Akkermans et al., 

2018. Seibert et al., 2013). 

 

Εννοιολογική προσέγγιση των σοκ καριέρας και η περίπτωση του COVID-19  

Τα σοκ σταδιοδρομίας μπορούν να οριστούν ως «ενοχλητικά και έκτακτα γεγονότα, 

τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, που προκαλούνται από παράγοντες εκτός του ατόμου και 

αυτό προκαλεί εσκεμμένη διαδικασία σκέψης σχετικά με την καριέρα κάποιου» (Akkermans 
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et al., 2018, σ. 4) και, επομένως, μπορεί να κάνει τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας να ξεχωρίζουν 

(Seibert et al., 2013; Slay et al., 2006). Τα σοκ σταδιοδρομίας που έχουν νοηματοδοθεί ως 

εξωτερικές εκδηλώσεις σταδιοδρομίας, τουλάχιστον εν μέρει, είναι απρόσμενα και εκτός του 

ελέγχου του ατόμου. Επιπλέον, τέτοια σοκ σταδιοδρομίας οδηγούν σε μια σκόπιμη 

διαδικασία σκέψης που μπορεί να οδηγήσει σε μεταγενέστερη αλλαγή σταδιοδρομίας 

(Akkermans et al., 2018). Σε  αυτά συμπεριλαμβάνονται επαγγελματικές αποφάσεις, 

επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματική επιτυχία. Είναι σημαντικό ότι ένα σοκ 

σταδιοδρομίας προκαλεί μία εσκεμμένη διαδικασία σκέψης σχετικά με τις επιλογές 

σταδιοδρομίας - δεν χρειάζεται απαραίτητα να οδηγήσει σε μια αλλαγή σταδιοδρομίας και 

μπορεί ακόμη και να οδηγήσει στο να γίνει ένα άτομο πιο αποφασισμένο να ακολουθήσει τη 

δική του τρέχουσα πορεία σταδιοδρομίας. Έτσι, ένα σοκ σταδιοδρομίας είναι μια 

ενδοψυχική αντίδραση σε ένα εξωτερικό γεγονός, περιλαμβάνοντας δύο βασικά στοιχεία, 

ένα γεγονός και μια διαδικασία. Το διασπαστικό και εξαιρετικό γεγονός δεν είναι απαραίτητα 

ένα σοκ καριέρας από μόνο του. Ενώ φαίνεται ότι η πανδημία COVID-19 είναι εξαιρετικά 

αποδιοργανωτική, ο αντίκτυπος εξαρτάται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε 

ατόμου και το υφιστάμενο πλαίσιο κάθε φορά. Τα σοκ που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές 

σταδιοδρομίας μέσω μιας διαδικασίας σκόπιμης σκέψης αντιπροσωπεύουν βασικό 

παράγοντα μεταβάσεων, αποφάσεων σταδιοδρομίας και εξέλιξης σταδιοδρομίας 

(Akkermans et al., 2018. Bright et al., 2005. Slay et al., 2006).  Όσον αφορά τον πιθανό 

αντίκτυπο ενός σοκ σταδιοδρομίας, ενώ μερικοί άνθρωποι μπορεί σκόπιμα να συνεχίζουν 

την ίδια καριέρα και ενδεχομένως να επιδιώξουν να βρουν απασχόληση σε παρόμοια θέση, 

άλλοι ενδέχεται να αποφασίσουν να αλλάξουν τον προσανατολισμό τους (βλ. Baruch et al., 

2016).  

Αν και οι περισσότεροι ερευνητές από τη βιβλιογραφία για τα τυχαία γεγονότα δίνουν 

έμφαση στην απρόβλεπτη φύση τέτοιων εκδηλώσεων (π.χ. Hirschi, 2010. Krumboltz, 2009. 

Rojewski, 1999), η βιβλιογραφία για τα σοκ προτείνει ότι τέτοια γεγονότα μπορεί να 

διαφέρουν ως προς τον βαθμό στον οποίο είναι απροσδόκητα (π.χ. Holtom et al., 2005). 

Τέλος, και η βιβλιογραφία για τυχαία γεγονότα και σοκ συμφωνεί ότι τα σοκ σταδιοδρομίας 

μπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά (Holtom et al., 2005). Ο Akkermans και οι 

συνεργάτες του  (2018) υποστηρίζουν ότι οι διακυμάνσεις της σταδιοδρομίας μπορούν να 

έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία ενδεχομένως καθορίζουν τον αντίκτυπό στη 

σταδιοδρομία, όπως συχνότητα, δυνατότητα ελέγχου, ένταση, σθένος και διάρκεια. 

Φαίνεται ότι η χαμηλή δυνατότητα ελέγχου του καθιστά πιο πιθανό να ξεκινήσει μια σκόπιμη 

διαδικασία σκέψης (Akkermans et al., 2018). Ο βαθμός έντασης, διάρκειας και σθένους που 
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βιώνεται ποικίλλει επίσης, ανάλογα με τις μεμονωμένες περιστάσεις. Όσον αφορά το σθένος, 

η πανδημία θα ταξινομηθεί γενικά ως αρνητική, για παράδειγμα λόγω εργασιακής 

ανασφάλειας, απώλειας εισοδήματος, συναισθηματικού αντίκτυπου της κοινωνικής 

αποστασιοποίησης και αυξημένης γενικής ανησυχίας. Για παράδειγμα, η απροσδόκητη 

απώλεια ενός μέντορα ή συναδέλφου εργαζομένου μπορεί να αποκωδικοποιηθεί ως μείζον 

σοκ από ένα άτομο, ενώ ένα άλλο άτομο μπορεί να συνεχίζει κανονικά την εργασία του χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήματα Τα σοκ σταδιοδρομίας αποτελούν ένα γεγονός που οδηγεί σε 

εσκεμμένη διαδικασία σκέψης και που μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει ένα άτομο να 

αναλάβει δράση. 

 Η εμπειρία ενός σοκ σταδιοδρομίας πρέπει να διαχωριστεί από το πιθανό αποτέλεσμα του, 

όπως η αλλαγή σταδιοδρομίας (Akkermans et al., 2018). Έρευνα έχει δείξει ότι, τα σοκ 

σταδιοδρομίας μπορεί να έχουν θετικό (π.χ. προώθηση) ή αρνητικό (π.χ. απώλεια μέντορα) 

εσωτερικό κίνητρο (Holtom et al., 2005), και αυτό μπορεί να έχει διαφορετικό αντίκτυπο στην 

καριέρα κάποιου ατόμου. Για παράδειγμα, άτομα που βίωσαν το θετικό σοκ έδειξαν 

αυξημένες προθέσεις να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακή εκπαίδευση (Seibert et al., 

2013). Επιπλέον, οι Lee και Mitchell (1994) διερεύνησαν τα σοκ σταδιοδρομίας ως κίνητρα 

εθελοντισμού σε διαφορετικούς τομείς. Μελέτες που έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα έδειξαν, 

για παράδειγμα, ότι τα μη προγραμματισμένα γεγονότα επηρέασαν τις μεταβάσεις από το 

σχολείο στο χώρο εργασίας (Hirschi, 2010). Επιπλέον, αρκετές μελέτες εξέτασαν το ρόλο του 

σοκ της σταδιοδρομίας στην απόφαση των υπαλλήλων να παραιτηθούν (π.χ. Morrell et al., 

2004). Ομοίως, με το σθένος του σοκ, ο αντίκτυπος στην καριέρα ενός ατόμου που 

προκαλείται από σοκ σταδιοδρομίας μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός (Seibert et al., 

2013). Ένα σοκ με θετικό σθένος είναι πιθανό να έχει θετικό αντίκτυπο στην καριέρα 

κάποιου, ενώ τα αρνητικά σοκ είναι γεγονότα που πιθανότατα θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

(Akkermans et al., 2018). Τα σοκ ενισχύουν τις προσπάθειες των νέων εργαζομένων για 

επιδίωξη επιτυχίας στη σταδιοδρομία τους και οικοδόμησης προσπάθειών 

απασχολησιμότητας, ενώ τα αρνητικά σοκ σταδιοδρομίας υπονομεύουν αυτή τη διαδικασία 

(Blokker et al., 2019).  

Από την άλλη, οι σταδιοδρομίες είναι λιγότερο γραμμικές από ότι στο παρελθόν (Arthur et 

al., 2005. Hall, 2004). Δεν είναι απαραίτητο όλες οι μεταβάσεις σταδιοδρομίας να οφείλονται 

αποκλειστικά σε ένα σοκ σταδιοδρομίας, μπορούν όμως να λειτουργήσουν ως ένα 

επιταχυντικό γεγονός που προκαλεί διαδικασία σκέψης για τις επιλογές σταδιοδρομίας. Ένα 

άτομο μπορεί να αλλάξει εργοδότες, μια θέση εντός του οργανισμού, ή ακόμη και να γίνει 

επιχειρηματίας χωρίς να εμπλέκεται ένα σοκ σταδιοδρομίας. Ωστόσο, δεδομένης της 
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μεταβαλλόμενης παγκόσμιας και οικονομικής πραγματικότητας, τα σοκ μπορεί να είναι όλο 

και πιο συχνά και να επηρεάζουν τις σταδιοδρομίες των ατόμων. Ως αντιστάθμισμα είναι 

δυνατόν να αναπτυχθούν δεξιότητες δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας και 

συγκεκριμένα η δεξιότητα της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας. 

 

Επιπτώσεις του COVID-19 στη σταδιοδρομία 

Αν και ένα σοκ σταδιοδρομίας είναι συνήθως δύσκολο να προβλεφθεί ως γεγονός και να 

αποφευχθεί, το μεμονωμένο στοιχείο της αντιμετώπισης των σοκ σταδιοδρομίας είναι συχνά 

αρκετά εύπλαστο, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά να κάνουμε όσον αφορά την 

προετοιμασία και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σοκ σταδιοδρομίας. Από την άλλη, 

οι συνέπειες του σοκ σταδιοδρομίας επηρεάζονται άμεσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των περιβαλλοντικών και των ατομικών παραγόντων. Ένα σοκ σταδιοδρομίας μπορεί να έχει 

διαφορετικό αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα  και μακροπρόθεσμα και για τα διαφορετικά στάδια 

καριέρας. Παρακάτω περιγράφουμε έναν αριθμό χαρακτηριστικών που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν ώστε να κατανοηθούν και να διερευνηθούν ομοιότητες και διαφορές 

μεταξύ αυτών των σοκ. Αν και αυτή η λίστα με τα χαρακτηριστικά είναι μεγάλη, 

παρουσιάζουμε κάποια από αυτά με την ελπίδα να διευκολυνθεί η τεκμηριωμένη 

οικοδόμηση μιας τυπολογίας του σοκ σταδιοδρομίας που μπορεί στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθεί ως βάση για περαιτέρω μελέτη. Ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση με τα 

χαρακτηριστικά που υπονοούνται από τον ορισμό μας για τα σοκ (π.χ. συχνότητα, 

δυνατότητα ελέγχου, προβλεψιμότητα και σθένος), ο Seibert και οι συνεργάτες του (2013) 

υποστηρίζουν ότι, τα αποτελέσματα ενός σοκ σταδιοδρομίας μπορεί να μην είναι άμεσα, 

αλλά μάλλον εμφανίζονται μόνο με την πάροδο του χρόνου. Για την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων ενός σοκ σταδιοδρομίας η συστημική θεωρία (Morgeson, Mitchell, & Liu, 

2015) υποστηρίζει αυτή την έννοια των αλληλεπιδράσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι, 

ισχυρότερα γεγονότα - που χαρακτηρίζονται από καινοτομία, κριτική και διαταραχή - είναι 

πιο πιθανό να προκαλέσουν αλλαγή. Το γεγονός της σταδιοδρομίας και το άτομο  καθορίζουν 

μαζί τα αποτελέσματα του σοκ σταδιοδρομίας. Στην προσπάθεια ερμηνείας των επιδράσεων, 

η θεωρία του Bourdieu υποστηρίζει ότι, η συνήθεια είναι ενσωματωμένη και εξαιρετικά 

σταθερή, αλλά συνεχώς ενισχύεται ή τροποποιείται από εμπειρίες και γεγονότα, στα οποία 

είναι δυνατόν να εντάξουμε τον COVID-19. Η ικανότητα του ατόμου να αναπροσαρμόσει το 

δικό του δυναμικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το πόσο επιτυχώς μπορεί να 

αντιμετωπίσει ένα σοκ σταδιοδρομίας. Οι Blokker et al. (2019) υποστηρίζουν ότι, τα άτομα 

που αναπτύσσουν ανακλαστικά, μπορούν να αξιοποιήσουν θετικότερα τα σοκ 
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σταδιοδρομίας. Ομοίως, οι Seibert, Kraimer και Heslin (2016) παρουσίασαν ένα μεγάλο 

εύρος ψυχολογικών και συμπεριφορικών στρατηγικών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

άτομα για να γίνουν ανθεκτικά όταν αντιμετωπίζουν ένα σοκ. Οι στρατηγικές περιλαμβάνουν 

μεταξύ των άλλων, την διαχείριση συναισθημάτων, την καλλιέργεια μιας αναπτυξιακής 

νοοτροπίας, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων.  

Η ταχεία ανάπτυξη της πανδημίας COVID-19 έχει οδηγήσει σε αλλαγές στην απασχόληση σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Καθώς οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν δραστικές 

επαγγελματικές αλλαγές σχεδόν καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, το έργο των ειδικών 

σταδιοδρομίας έχει γίνει πιο επιτακτικό από ό, τι ίσως ποτέ άλλοτε. Εκατομμύρια 

εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ξαφνική και απροσδόκητη απώλεια θέσεων εργασίας (Bureau 

of Labor Statistics, 2020), ενώ εκατομμύρια περισσότεροι προσαρμόζονται στη «νέα 

κανονικότητα» της εργασίας μεμονωμένα (Noguchi, 2020) Εκτός από τους κινδύνους για την 

υγεία, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ψυχολογική πίεση από τη διεξαγωγή της εργασίας 

τους ενώ απομακρύνονται από τους άλλους, φορώντας προστατευτικό εξοπλισμό και 

χρησιμοποιώντας απολυμάνσεις. Όλα αυτά αποτελούν συστηματικές υπενθυμίσεις της 

σοβαρής απειλής για την υγεία του ανθρώπου (Κέντρα Ελέγχου για την ασθένεια, 2020). Αν 

και η φύση των επιπτώσεων του COVID-19 μπορεί να ποικίλει, αναμένουμε ότι λίγοι 

εργαζόμενοι θα ξεφύγουν από αυτήν την πανδημία χωρίς ριζικές αλλαγές στο επαγγελματικό 

τους τομέα και εργασιακό περιβάλλον. 

Με πολλούς τρόπους, βλέπουμε την πανδημία ως επαγγελματικό μεγεθυντικό φακό, 

φέρνοντας τη γνώση που αποδεικνύεται προηγουμένως από τους μελετητές ανάπτυξης 

σταδιοδρομίας στο προσκήνιο της δημόσιας ζωής. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι η 

επαγγελματική και η οικογενειακή ζωή δεν είναι ξεχωριστές οντότητες, αλλά είναι βαθιά 

αλληλένδετες και αλληλεπικαλυπτόμενες (Richardson, 2012), γεγονός που ενισχύεται επί του 

παρόντος από βιντεοκλήσεις στο σπίτι και γονείς κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. 

Γνωρίζουμε ότι η εργασία βοηθά τους ανθρώπους να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες, όπως 

υλικές, την κοινωνική δικτύωση και τις ανάγκες αυτοδιάθεσης (Blustein, 2019). Αυτό αφήνει 

ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε ένα εργασιακό πλαίσιο, στο οποίο πολλοί 

εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές στέρησης. Οι δεκαετίες ερευνητικής 

τεκμηρίωσης λειτουργούν ως βασική πτυχή της πανδημίας στην ψυχική υγεία. Η κρίση του 

COVID-19 έχει προκαλέσει σημαντικές προκλήσεις, αλλά και μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε 

την προηγούμενη ερευνητική δουλειά για να ανακαλύψουμε εκ νέου πόρους, πρακτικές και 

πολιτικές για να αλλάξουμε θετικά το τοπίο της αγοράς εργασίας. 
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Αναγκαιότητα προσαρμοστικότητας σταδιοδρομίας στην περίοδο COVID-19 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πύλη Eures (2021), οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην 

σταδιοδρομία και την επαγγελματική συμπεριφορά, αφορούν την χρήση της τεχνολογίας, 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την επικοινωνία, την ευελιξία 

και την προσαρμοστικότητα. Επιπλέον, εκτός της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, 

άλλες δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας στην μετά covid-19 εποχή είναι 

οι ηγετικές ικανότητες, η συναισθηματική νοημοσύνη, οι τεχνολογικές δεξιότητες, οι 

ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες κωδικοποίησης, η δημιουργικότητα και καινοτομία και 

η κριτική σκέψη (Eures, 2021). Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της προσαρμοστικότητας στην 

καριέρα τονίζεται ως μία πηγή απαραίτητη για επιτυχή επαγγελματική ανάπτυξη και  θετική 

αντίδραση σε έναν αριθμό προκλήσεων στο τομέα της καριέρας και εργασίας και θετικής 

ευεξίας (Chan & Mai, 2015. Johnston, Maggiori, & Rossier, 2016. Zacher, 2015). Ο Savickas 

(2015) όρισε την προσαρμοστικότητα της σταδιοδρομίας ως «ψυχοκοινωνική κατασκευή που 

υποδηλώνει την ετοιμότητα ενός ατόμου και τους πόρους για την αντιμετώπιση ζητημάτων  

επαγγελματικής ανάπτυξης, των επαγγελματικών μεταβάσεων και των προσωπικών 

δυσκολιών της καριέρας». Η θεωρητική δομή παρουσιάζει τέσσερις άξονες της 

επαγγελματικής προσαρμοστικότητας: την ανησυχία, τον έλεγχο, την περιέργεια και 

αυτοπεποίθηση.  

Η βιβλιογραφία για την επαγγελματική προσαρμοστικότητα κυριαρχείται από ποσοτικές 

μελέτες. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές υποσχόμενες ποιοτικές μελέτες που παρέχουν 

σημαντικό πλούτο και βάθος στην έννοια και τονίζουν τη σημασία της προσαρμοστικότητας 

σταδιοδρομίας. Ευρήματα ερευνών δείχνουν ότι η επαγγελματική προσαρμοστικότητα 

αποτελεί όντως ψυχοκοινωνικό πόρο που συμβάλλει σε θετικές μεταβάσεις και προσωπική 

λειτουργία σε εφήβους, νεαρούς ενήλικες, ενήλικες και ηλικιωμένους εργαζόμενους. Με 

βάση τα πορίσματα των ερευνών μέχρι σήμερα, προτείνονται δύο σημαντικοί στόχοι για τη 

μελλοντική έρευνα της προσαρμοστικότητας σταδιοδρομίας: η ανάπτυξη της θεωρίας και η 

ανάπτυξη μεθόδων - εργαλείων για τη μέτρηση της.  

 

Επαγγελματική συμβουλευτική στην περίοδο του COVID-19 

Σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Cedefop, 2014), εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις αστάθειας και αδυναμίας χάραξης μιας 

συνεκτικής επαγγελματικής πορείας, οι οποίες αποδόθηκαν στην αδυναμία των ατόμων να 

βρουν σωστές πληροφορίες σε θέματα σταδιοδρομίας, καθώς και στην έλλειψη δεξιοτήτων 
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διαχείρισης σταδιοδρομίας. Η επαγγελματική συμβουλευτική απαντάει απόλυτα σε αυτή την 

ανάγκη. Διευκολύνει την αυτογνωσία του ατόμου, παρέχει πληροφόρηση για την αγορά 

εργασίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενδυναμώνοντας και υποστηρίζοντας το 

άτομο για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποτελεσματικότητα των πρακτικών που εφαρμόζονται είναι μια προσέγγιση από το 

σύμβουλο προσαρμοσμένη στο άτομο, που να περιλαμβάνει συζήτηση μαζί του και 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των συμπεριφορών και των προτιμήσεών του. Σύμφωνα με τον 

Kelsey και τους συνεργάτες του (2020), η επαγγελματική συμβουλευτική σε επίπεδο 

επαγγελματικού προσανατολισμού είναι αναγκαίο να επικεντρώνεται στα ακόλουθα: 

• Αυτογνωσία , δεξιότητες 

• Συνεχής πληροφόρηση  για τις αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα και τα 

προγράμματα σπουδών 

• Συνεχής ενημέρωση για τις τρέχουσες πολιτικές στην εκπαίδευση και απασχόληση 

• Ενημέρωση για επαγγελματικά / εργασιακά δικαιώματα. Ισχύουσα εργασιακή και 

ασφαλιστική νομοθεσία 

• Παροχή κατάλληλων παρεμβάσεων για πληθυσμούς με περιορισμένες 

εκπαιδευτικές / επαγγελματικές και εργασιακές  επιλογές.  

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο ψυχικής υγείας, οι Kelsey και οι συνεργάτες του, υποστηρίζουν ότι 

η επαγγελματική συμβουλευτική είναι αναγκαίο να επικεντρώνεται στα ακόλουθα: 

• Αναγνώριση των «μοναδικών»  αναγκών  κάθε ατόμου / οικογένειας 

• Χρήση παρεμβάσεων που στοχεύουν στις βασικές, κοινωνικές ανάγκες και την 

ελεύθερη επιλογή πράξεων (αυτοδιάθεση) 

• Χρήση προσεγγίσεων σχετικά με το «τραύμα» στην επαγγελματική συμβουλευτική. 

 

Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα 

Από την ενασχόληση μας με την βιβλιογραφία κατά την περίοδο της πανδημία COVID-19 

φάνηκε ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος εργασίας αλλά πολλοί. Τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος (δηλαδή, το συμβάν σταδιοδρομίας) και το άτομο (η λήψη απόφασης) 

καθορίζουν μαζί τα αποτελέσματα ενός σοκ σταδιοδρομίας. Τα σοκ σταδιοδρομίας έχουν για 

κάποια άτομα αρνητικές και για κάποια άλλα θετικές επιπτώσεις. Αν και στην παρούσα φάση 

η πανδημία φαίνεται να είναι σαφώς ένα αρνητικά βαρύ σοκ για τα περισσότερα άτομα, στο 

μέλλον μπορεί να επιφέρει και θετικά αποτελέσματα. Η πανδημία COVID-19 μπορεί να 

θεωρηθεί σοκ σταδιοδρομίας που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη εργασία και στην 

σταδιοδρομία των ανθρώπων. Ο αντίκτυπος θα είναι η συνέπεια μιας δυναμικής 
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αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων που θα διαφέρουν για τους ανθρώπους και για τα 

διαφορετικά πλαίσια. Επιπλέον μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων συνεπειών. Ευελπιστούμε  ότι, η παρούσα εργασία θα δώσει αφορμή και 

σε άλλους μελετητές και συμβούλους σταδιοδρομίας να μελετήσουν και να κατανοήσουν τις 

επιπτώσεις του COVID-19  στην εργασία και τη σταδιοδρομία ως σοκ καριέρας. Έτσι είναι 

δυνατόν να προκύψουν δεδομένα προκειμένου οι άνθρωποι να υποστηρίζονται 

αποτελεσματικότερα να αντιμετωπίζουν τα σοκ σταδιοδρομίας. Εν ολίγοις, οι ειδικοί για την 

ανάπτυξη της σταδιοδρομίας έχουν ζωτικό ρόλο να διαδραματίσουν τόσο στην κατανόηση 

των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 όσο και στην πρακτική και στις πολιτικές 

απαντήσεις. Συγκεκριμένα, η συνηγορία για την προστασία των εργαζομένων σε σχέση με 

την ανεργία, την ψυχική υγεία, την ισορροπία εργασίας-οικογένειας και την εργασιακή 

ανισότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του τι μπορεί να προσφέρει ο τομέας μας εν μέσω αυτής 

της κρίσης. Η παγκόσμια πανδημία έχει φέρει μια βαθιά και διαδεδομένη αίσθηση 

αβεβαιότητας, φόβου και απώλειας. Ωστόσο, μια αναδυόμενη αίσθηση ελπίδας 

επικεντρώνεται στην πεποίθηση ότι, η κοινωνία μας μπορεί να αναδομηθεί και να γίνει πιο 

υποστηρικτική και δίκαιη. Μέσα από το έργο της συλλογικής υπεράσπισης και των 

προσπαθειών των μεμονωμένων επαγγελματιών, ελπίζουμε ότι οι ειδικοί σταδιοδρομίας θα 

αντιμετωπίσουν αυτή την περίοδο κρίσης ως ευκαιρία να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός 

κόσμου όπου η αξιοπρεπής και υποστηρικτική εργασία είναι εφικτή για όλους όσους το 

επιθυμούν. Απαντήσεις για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 

πανδημίας στην επιλογή σταδιοδρομίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς μπορούν να 

δώσουν διαχρονικές έρευνες σε διαφορετικά πλαίσια  με διάφορες αξιολογήσεις και 

κριτήρια. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της  

επαγγελματικής συμβουλευτικής, συμβάλλοντας στη στήριξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης 

σταδιοδρομίας των ατόμων (μαθητών, φοιτητών, ενηλίκων).  
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Planning my career in the post-covid 19 era:  

support and suggestions from the Career Guidance  

and Counselling services 

Efrosini Myrgioti, Kyriaki Pantelidou & Maria Sarakinou 

 

Introduction 

The unprecedented situation that the whole planet is experiencing with the covid-19 

pandemic is testing the psychological and social resilience of individuals and societies but at 

the same time accelerating the rapid technological and economic developments of recent 

years. The result is the emergence of new patterns in the field of work, the emergence of new 

occupational sectors and the disappearance of others.  Many sectors will have a negative 

trend and others will show a positive employment rate. It is certain that growth or decline 

indicators in many sectors will differ from country to country but will also have common 

features at global level. Organisations and businesses are preparing for new ways of working 

while workers are facing the new landscape that is taking shape with caution and a sense of 

uncertainty.  Important factors such as personality, character and talents, dynamically 

developing occupational specialisations, knowledge and skill intensity will play a catalytic role 

in their future choices. 

The role of counselling and career guidance services is important and crucial at this juncture, 

and career services are becoming more necessary than ever before. The first step for a 

successful career remains the choice of studies that excite and provide a sense of fulfillment 

and satisfaction to continue successfully in the next steps, because this will support the 

foundations for the start of a career. In a world that will not be the same as the one we know, 

young people are called upon to live, make decisions, work and evolve. The concerns of young 

people and their parents will remain the same, such as which studies are better or which area 

of work offers career advancement. But the answers will be different in the post-covid era.  

The role of the Career Guidance and Counselling (CGC) services therefore becomes very 

important.  If we take into account the complexity of the Greek educational system with its 

constant changes, the importance of CGC services will be particularly critical in managing all 

the changes, transitions, new data and crises that our young people will have to face. The 
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prescriptions of the past that seemed easier to decide on have become more complex and 

demanding today because of new data and developments.  

Career Counselling and Guidance services in the post-covid 19 era must be given a more 

expanded and crucial role in order to avoid mistakes and misguided choices. Specialised career 

counsellors, strengthening their role, upgrading their skills combined with valid and up-to-

date information material on studies and work , new tools and more constitute the help that 

CGC can offer to help the candidate to set his/her goals, to understand the incentives that will 

enhance his/her efforts and the reasons that will motivate him/her to make choices. 

 

The necessity of Guidance and Counselling services in the post-COVID era  

Our aim is to highlight the necessity of Counselling and Career Guidance services in the post-

covid era - without this implying that under more normal circumstances they are not 

necessary - and to map new dimensions.  

 The K.E.S.Y. (Educational and Counselling Centres) were established in 201862 (by Law 

4547/2018). They provide services in the areas of special educational and 

psychosocial needs and Vocational Guidance.  

 There are 71 K.E.S.Y.63 (one centre for each prefecture except for large prefectures 

where there are more) and for the career guidance sector 140 positions are foreseen 

throughout the country for teachers specialised in career guidance. 

 Career guidance is the institution that acts as a mediator between the individual and 

society, between individual aspirations and reality, i.e. the opportunities for work and 

education offered by society.   

 It is therefore inextricably linked to the economic, social, political and cultural 

conditions that prevail (OEPEK, 2007) 

So what was in place until the pandemic emerged and what is further triggered? 

The pandemic and the mandatory lock down imposed for many months in addition to the 

psychological consequences has significantly disrupted economic activities with all that this 

entails. This pandemic is a challenge for all of us, let alone for young people, who have to deal 

                                                           
62 With the law. 4823/2021 (which was issued after the Cypro-Greek Conference of Counselling and 
Career Guidance 2021 had taken place), the KESYs were replaced by the KEDASYs and no longer have 
the jurisdiction to provide career guidance services. On the contrary, the creation of new structures for 
career guidance is foreseen, but at the time of writing these structures have not yet been created. 
63 See previous footnote. 
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with it as one of the many challenges they will face in their future paths, in their personal lives, 

in their studies and in their careers. However, especially for prospective students, there is still 

uncertainty and anxiety about their future choices and the exams they will soon be taking part 

in.  

Some important questions arise at this point: Do the children understand that forced changes 

are being launched around them, both in the professions and in the structure of working life? 

Are they aware that these rapid social and economic changes are also affecting the world of 

work and the individual's career in an unpredictable way?  

But everything around us has been shouting - for years now - that the facts have changed and 

are changing rapidly. The rapid changes in technology have triggered changes in all other areas 

of our lives - economy, society, politics and many other disciplines. There are no longer 'fixed 

paths' on which workers can plan their careers.  The days when only the qualification was 

important are a thing of the past. Today's labour market requires both hard or vertical skills, 

i.e. formal and 'quantified' qualifications (degrees, diplomas, evidence of computer 

knowledge and use, language skills, etc.) and soft skills, i.e. skills related to personality traits 

or attitudes. And as the experts say "hard skills can "get you the interview", but you need soft 

skills to get - and more importantly keep - the job". 

Now we are obliged to take into account a new factor as well: the pandemic and the post-

covid era. At some point after the pandemic is over we will return to normality, but that 

doesn't mean our world will be the same. What we knew as normality until yesterday will 

probably have to be forgotten. But the new normality will be the world of the future in which 

we will all live, create and work. 

 

The world after the pandemic?  Before and after 

Flexible forms of work, teleworking, the influx of new technologies, key technologies such as 

Artificial Intelligence - affecting a range of professions - were launched before the health crisis. 

But the pandemic has accelerated developments. It accelerated the development of certain 

occupational sectors and innovative, knowledge and skill-intensive specialisations. For 

example, according to Forrester research, we can expect an increase in the number of so-

called “digital nomads”, i.e. people who choose to work remotely, from their computer, often 

changing their place of residence (SEPE, 2020). In the very near future, fewer and fewer 

workers will be dependent on a corporate working environment. 
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New culture  

The experts' assessment that teleworking will become the new normal means that a new work 

culture will also have to be developed. In contrast to the prevailing perception until recently - 

I give him/her orders and I have control - a culture is developing that does not measure the 

time I spend in the office but calculates the value of what I ultimately produce. 

Post-covid era and new professions 

In addition to testing our psychological and social resilience, covid-19 will also shape new 

realities in the field of work (Euronews, 2020; Korfiatis, 2020). Accelerating the already rapid 

technological and economic developments of recent years, the result will be the formation of 

new data in the field of work, the emergence of new occupational sectors and the 

disappearance of others.  Many sectors will have a negative trend and others will show a 

positive employment rate. It is certain that the indicators of growth or decline in many sectors 

will differ from country to country, but will also have common features at global level 

according to surveys, studies and the articles written by experts that are coming to light. 

IT skills 

Scholars observe that digitisation and the massive shift to teleworking are driving demand for 

ICT-related skills and related qualifications to higher levels. This is not only because of the 

increase in demand for IT professionals, but also because digital skills are increasingly needed 

in jobs where previously they were not. The researchers note that the importance of 

professional qualifications related to sales and marketing is also growing as companies that 

were heavily affected by the pandemic have hired staff to help them develop or expand their 

online stores or digital sales strategies. 

Other skills 

In addition to digital skills and according to the e-Platform for Adult Learning in Europe (EPALE, 

2020) the spread of the coronavirus highlights the need for supervisors and managers to be 

able to inspire and motivate colleagues and encourage collaboration at a distance. Taking the 

initiative and being proactive are some other leadership skills.  EPALE also supports the need 

for emotional intelligence skills such as empathy, self-control and finally creativity, 

adaptability and innovation are also skills necessary in the post-covid era. The pandemic is 

therefore having an impact not only on jobs but also on the skills that employers in Europe 

are looking for in their staff, according to an analysis by the European Centre for the 

Development of Vocational Training (Cedefop). 
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But what about labour rights? 

The collapse of labor relations inherited from the economic crisis has been compounded by 

the health crisis which, like a perfect storm, is further reducing the bargaining power of 

workers. Within a short period of time, differences between workers are widening, depending 

on whether they can work from home or not, creating an unstable and less predictable and 

intensified work model with unclear boundaries between working time and leisure time. Thus, 

a seemingly neutral measure imposed by the needs of the times - teleworking - produces 

results that are not necessarily neutral, but instead exacerbates social competition.  

And how can young people cope with all these? 

In the face of these emerging and innovative specialisations, students are asking themselves 

what they will eventually study to succeed in the "modern careers and new sectors" that are 

trending and will be in demand. They are obliged and compelled to understand and manage 

all this complexity and uncertainty at the age of 16, 17 or 18, when even older young people 

have not grasped the gravity of these changes.  But that is the reality. And within it they have 

to make their decisions and develop the necessary skills.  

But how do you decide at 15 or 17 which subjects of study and later careers are right for you? 

How do you know what suits you best? Reasonable questions that we hear every day, both 

from children themselves and from their teachers and parents. Young people need answers 

and help to plan their future. Telling a young child "study what you love" is an important 

suggestion, but in reality, not an easy one at all. It is not easy because firstly he/she has to find 

out what he/she loves and secondly because, in any case, work integration is the ultimate goal 

of children and parents alike. And all this has to take place in a Greek educational system with 

constant changes both in the requirements for University studies and the high school’s 

curriculums. 

Career Guidance will play an important role in enlightening today's adolecent student to know 

that in each sector there are individual specializations that differentiate the prospects of each 

choice. The basic degree, as today's reality proves, is one of the many paths one will take in 

one's career. Therefore there are no good and bad studies or "diamond studies" that apply 

for everyone. Today, more than ever before, it is clear that a young person's decisions about 

his/her choice of studies and work require knowledge of his or herself, qualifications, good 

use of his/her potential, exploration of alternative and career options, planning, goal setting, 

decision-making skills, implementation of goals and also empowerment to overcome any 

failure or obstacles along the way (Sidiropoulou, Argyropoulou & Drosos, 2014).   
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 The constant change in the educational system is a puzzle that candidates have to solve. 

Moreover they have to realize that success at university is an important step in life. But it is 

not life itself. Striving to succeed in the things that make you happy, satisfied, productive and 

creative is the point. There are many important studies and technical schools, which if found 

to suit and interest a young person can become their successful choice and opportunity to 

develop professionally. Another important challenge for young people is to set role models. 

They should be fascinated by and try to resemble successful people in science, art, work and 

the market. Each person is unique and special and with the help of experts can be guided to 

mature and appropriate choices of studies and thus careers that suit and enhance themselves.  

 Generalizations, such as “some studies have more prestige than others” are not mature 

criteria for choices. Wrong career decisions often bring negative results not only to the 

individual, but also to social coherence and well-being. No matter how the new reality is 

shaped, one's work ability and career in dynamically evolving professions will not be 

independent of the personality, qualifications, talents and skills of the young person who 

wishes to study, train and learn to work. Studies that do not match the person's personality 

and potential more likely will not have good results, no matter how good the prospects may 

appear. 

The role of career guidance and counseling services 

But how will today's adolescents learn and understand all this?  This is a matter of organised, 

reliable and modern CGC services. And unfortunately the Greek educational system does not 

offer them in a stable and organised way. In our country, for years now, the institution of CGC 

has, unfortunately, been weakened. The trainings of the staff have stopped and there is no 

official and organized central repository of material, valid and up-to-date to support the 

activities of the CGC services, but also the needs of students, teachers and of course the family 

that is anxious about the future of their children. In addition, structures that supported 

students in schools have been abolished, along with the career guidance course (with the 

notable exception of Vocational schools).  

What is the situation in other countries? 

We cannot be indifferent to what is happening with regard to the CGC services provided in 

other countries. According to a study by the Organisation for the Education of Teachers 

(OEPEK), three reports carried out by the OECD, the European Commission and the World 

Bank in 2003 on policies regarding guidance in 37 countries worldwide concluded that in 

middle-income countries guidance and counselling systems tend to be less developed than in 



Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

191 
 

high-income countries. An exception is Poland which, although not a country with high 

economic growth, has established a very good system of counselling services.  

All the aforementioned facts lead to the conclusion that the official state should understand 

that CGC is an imperative and not a luxury. The role of CGC services has always been and still 

is necessary, essential and crucial. In the post-covid era this importance and value is multiplied 

to avoid mistakes and misguided choices.  

Effective career guidance services require:: 

 specialised career counsellors 

 regular training for these counsellors 

 strengthening of  their role 

 upgrading of their skills, together with up-to-date and reliable information material 

on studies and employment 

 new tools. 

 All this is the help that the CGC services can offer to assist the candidate to set his/her 

objectives, to understand the incentives that will enhance his/her efforts and the reasons that 

will motivate him/her to make his/her choices. Reliable CGC services are required to enable 

students to turn the lens on themselves and explore aspects of themselves, to explore issues 

related to the labour market and the opportunities of educational and professional mobility, 

to become aware of the social and economic environment that affects their plans. And more 

importantly: to become happy and productive. 

Appropriate preparation for the various changes means "knowing and understanding what is 

happening around and within me" by adopting a critical attitude so as not to adapt passively 

and uncritically to different situations, but to explore and act in order to change them 

according to my needs and objectives. In this way, our young people and youth will have the 

best possible support. 

And as the famous Greek writer, Nikos Kazantzakis, says: 

"You have the brushes you have the paints, paint heaven and get in". 
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Σχεδιάζω τη σταδιοδρομία μου στη μετά- covid 19 εποχή: 

υποστήριξη και προτάσεις των υπηρεσιών ΣυΕΠ 

Ευφροσύνη Μυργιώτη, Κυριακή Παντελίδου, & Μαρία Σαρακίνου 

 

Εισαγωγή 

Η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει όλος ο πλανήτης με την πανδημία του covid-19 

δοκιμάζει τις ψυχολογικές και κοινωνικές αντοχές των ατόμων και των κοινωνιών αλλά 

ταυτόχρονα επιταχύνει τις έτσι και αλλιώς ταχύτατες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις 

των τελευταίων χρόνων. Αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση νέων δεδομένων στο πεδίο της 

εργασίας, την ανάδειξη νέων επαγγελματικών κλάδων και την εξαφάνιση άλλων.  Πολλοί 

τομείς θα έχουν αρνητικό πρόσημο και άλλοι θα παρουσιάσουν θετικό δείκτη απασχόλησης. 

Είναι βέβαιο ότι οι δείκτες ανάπτυξης ή υποχώρησης σε πολλούς κλάδους θα είναι 

διαφορετικοί από χώρα σε χώρα αλλά θα έχουν και κοινά χαρακτηριστικά σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για τους νέους τρόπους εργασίας 

ενώ οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα και αίσθημα αβεβαιότητας το νέο 

τοπίο που διαμορφώνεται.  Σημαντικοί παράγοντες όπως η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας 

και τα ταλέντα, δυναμικά αναπτυσσόμενες επαγγελματικές εξειδικεύσεις, η ένταση της 

γνώσης και των δεξιοτήτων θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο  στις μελλοντικές τους 

επιλογές. 

Σημαντικός και κρίσιμος ο ρόλος σε αυτή τη συγκυρία ο ρόλος των υπηρεσιών 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που αναδεικνύονται πιο αναγκαίες 

από ποτέ. Το πρώτο βήμα παραμένει η επιλογή σπουδών που ενθουσιάζουν και παρέχουν 

αίσθημα πληρότητας και ικανοποίησης για να συνεχίσει με επιτυχία στα επόμενα βήματα, 

διότι αυτό θα στηρίξει τα θεμέλια για το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας. Σε έναν κόσμο που δεν 

θα είναι ο ίδιος με αυτόν που γνωρίζουμε οι νέοι καλούνται να ζήσουν, να επιλέξουν, να 

εργαστούν να εξελιχθούν. Οι προβληματισμοί των νέων και των γονέων τους θα 

παραμείνουν οι ίδιοι, όπως για παράδειγμα ποιες σπουδές είναι καλύτερες ή ποιος τομέας 

εργασιακός προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση. Οι απαντήσεις όμως θα είναι 

διαφορετικές.  Επομένως ο ρόλος των υπηρεσιών ΣυΕΠ αποκτά μεγάλη βαρύτητα.  Αν 

συνυπολογίσουμε την πολυπλοκότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τις 

συνεχόμενες αλλαγές η σημασία των υπηρεσιών ΣυΕΠ θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην 

διαχείριση όλων των αλλαγών, των μεταβάσεων, των νέων δεδομένων και των κρίσεων που 
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θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι νέοι και νέες μας. Οι συνταγές του παρελθόντος που 

φάνταζαν πιο εύκολες, για να αποφασίσει κάποιος, σήμερα λόγω των νέων δεδομένων και 

εξελίξεων, έχουν γίνει πιο σύνθετες και απαιτητικές.  

Οι  υπηρεσίες της  Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού στη μετά-

covid 19 εποχή πρέπει να αποκτήσουν πιο διευρυμένο και αναγκαίο ρόλο, ώστε να 

αποφευχθούν λάθη και άστοχες επιλογές. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, 

ενίσχυση του ρόλου τους, αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σε συνδυασμό με έγκυρο και 

επίκαιρο πληροφοριακό υλικό για τις σπουδές και την εργασία , νέα εργαλεία και άλλα είναι 

η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η ΣυΕΠ, ώστε ο υποψήφιος να θέσεις τους στόχους του, 

να αντιληφθεί τα κίνητρα που θα ενισχύσουν την προσπάθειά του και τους λόγους που θα 

τον παρακινήσουν να κάνει τις επιλογές του.  

 

Η αναγκαιότητα των υπηρεσιών Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού στην μετά-covid 

εποχή 

 Σκοπός μας είναι να τονίσουμε  την αναγκαιότητα των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και  

Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην μετά-covid εποχή - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπό 

συνθήκες περισσότερο ομαλές  δεν είναι αναγκαίες  -  και να χαρτογραφήσουμε και νέες 

διαστάσεις.  

 Τα Κ.Ε.Σ.Υ64 (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) ιδρύθηκαν το 

2018 (με το νόμο 4547/2018). Παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς των ειδικών 

εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού.  

 Υπάρχουν 71 Κ.Ε.Σ.65Υ (ένα κέντρο για κάθε νομό εκτός από τους μεγάλους νομούς 

όπου υπάρχουν περισσότερα ) και για τον τομέα Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

προβλέπονται  140  θέσεις σε όλη τη χώρα  για  Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στη 

ΣυΕΠ. 

 Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι εκείνος ο θεσμός, που λειτουργεί 

διαμεσολαβητικά μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας, μεταξύ των ατομικών 

                                                           
64 Με το ν. 4823/2021 (ο οποίος εκδόθηκε αφού είχε λάβει χώρα το ΚυπροΕλλαδικό Συνέδριο 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 2021) τα ΚΕΣΥ αντικαταστάθηκαν από τα ΚΕΔΑΣΥ και δεν 
έχουν πλέον την αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Αντίθετα 
προβλέπεται η δημιουργία νέων δομών για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά ως τη στιγμή 
που γράφονται οι γραμμές αυτές οι εν λόγω δομές δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί. 
65 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση. 
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φιλοδοξιών και της πραγματικότητας, δηλαδή των ευκαιριών για εργασία και 

εκπαίδευση που προσφέρει η κοινωνία.   

 Κατά συνέπεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένος  με τις  οικονομικές, κοινωνικές, 

πολιτικές και τις πολιτιστικές συνθήκες που επικρατούν (ΟΕΠΕΚ, 2007) 

Τι ίσχυε λοιπόν μέχρι να προκύψει η πανδημία  και τι πυροδοτείται περαιτέρω; 

Η πανδημία και το υποχρεωτικό lock down που επιβάλλεται για πολλούς μήνες εκτός από τις 

ψυχολογικές συνέπειες έχει διαταράξει σημαντικά τις οικονομικές δραστηριότητες με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται. Αυτή η πανδημία είναι μια πρόκληση για όλους μας, πόσο μάλλον για 

τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι καλούνται να τη διαχειριστούν ως μια πρόκληση από τις 

πολλές που θα συναντήσουν στις μελλοντικές τους διαδρομές, στην προσωπική ζωή, στις 

σπουδές και στην επαγγελματική τους πορεία. Δεν παύει όμως κυρίως για τους υποψήφιους 

μαθητές/τριες να επικρατεί η αβεβαιότητα και η αγωνία για το τι θα γίνει με τις μελλοντικές 

τους επιλογές και τις εξετάσεις που σε λίγο καιρό θα πάρουν μέρος.  

Στο σημείο αυτό προκύπτουν κάποιες σημαντικές ερωτήσεις: Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι 

γύρω τους δρομολογούνται αναγκαστικές αλλαγές τόσο στα επαγγέλματα όσο και στη δομή 

της εργασιακής ζωής; Ενημερώνονται ότι Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές,  κοινωνικές και 

οικονομικές  επηρεάζουν και τον κόσμο της εργασίας και τη σταδιοδρομία του ατόμου με 

τρόπο απρόβλεπτο;  

Τα πάντα όμως, γύρω μας φωνάζουν  -εδώ και χρόνια - ότι τα δεδομένα άλλαξαν και 

αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς. Οι ταχύτατες αλλαγές στην τεχνολογία έχουν πυροδοτήσει 

αλλαγές και σε όλους τους άλλους τομείς της ζωής μας, οικονομία, κοινωνία, πολιτική και σε 

πολλούς άλλους κλάδους. Δεν υπάρχουν πλέον «σταθερά μονοπάτια» πάνω στα οποία 

μπορούν οι εργαζόμενοι να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  Οι εποχές 

που σημασία είχε μόνο ο τίτλος σπουδών, ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα η αγορά εργασίας 

απαιτεί τόσο τις  σκληρές ή αλλιώς κάθετες δεξιότητες (hard skills)  δηλαδή  τα τυπικά και 

«ποσοτικοποιημένα» προσόντα  (πτυχία, διπλώματα, αποδεικτικά γνώσης & χρήσης Η/Υ, 

γλωσσομάθειας, κτλ) όσο και τις μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες  (soft skills) που έχουν 

σχέση με  τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή τις συμπεριφορές. Κι όπως λέγεται από 

τους ειδικούς «τα “hard skills” μπορούν να σου “φέρουν” τη συνέντευξη, αλλά χρειάζεσαι τα 

“soft skills” για να πάρεις - και το πιο σημαντικό να διατηρήσεις - τη θέση εργασίας». 

Τώρα πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη μας και έναν νέο παράγοντα. Την 

πανδημία και την μετά-covid εποχή. Κάποια στιγμή μετά το τέλος της πανδημίας θα 

γυρίσουμε σε μια κανονικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι ο κόσμος μας θα είναι ο 
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ίδιος. Αυτό που γνωρίζαμε ως κανονικότητα μέχρι χθες μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε. 

Θα είναι όμως ο κόσμος του μέλλοντος στον οποίο όλοι μας θα ζήσουμε, θα δημιουργήσουμε 

και θα εργαστούμε. 

 

Ο κόσμος μετά την πανδημία;  Πριν και μετά 

Οι ευέλικτες μορφές εργασίας, η εξ αποστάσεως απασχόληση, η εισβολή των νέων 

τεχνολογιών, κομβικές τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη -που επηρεάζουν μια σειρά 

από επαγγέλματα- είχαν δρομολογηθεί πριν την υγειονομική κρίση. Η πανδημία όμως 

επιτάχυνε τις εξελίξεις. Επιτάχυνε την ανάπτυξη επαγγελματικών κλάδων, καινοτόμες 

εξειδικεύσεις υψηλής, έντασης, γνώσης και δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 

έρευνα της Forrester, αναμένεται  η αύξηση του αριθμού των λεγόμενων ψηφιακών 

“νομάδων” (Digital Nomads), δηλαδή των ανθρώπων που επιλέγουν να απασχολούνται εξ 

αποστάσεως, από τον υπολογιστή τους, αλλάζοντας συχνά τόπο κατοικίας (ΣΕΠΕ, 2020). Στο 

πολύ κοντινό μέλλον όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι θα εξαρτώνται από ένα εταιρικό 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

Νέα κουλτούρα  

Η εκτίμηση των ειδικών  πως η τηλεργασία θα γίνει η νέα κανονικότητα, σημαίνει ότι θα 

πρέπει να αναπτυχθεί και μια νέα εργασιακή κουλτούρα. Αντίθετα με την επικρατούσα μέχρι 

πρόσφατα  αντίληψη– του δίνω εντολές και ελέγχω – αναπτύσσεται η κουλτούρα της 

αντίληψης ότι δεν μετράμε το χρόνο που περνάω στο γραφείο αλλά υπολογίζουμε την αξία 

αυτού που τελικά παράγω. 

Μετά covid εποχή και νέα επαγγέλματα 

Εκτός από την δοκιμασία που υφίστανται οι ψυχολογικές και κοινωνικές μας αντοχές  ο  

covid-19  θα διαμορφώσει και νέα δεδομένα  στο πεδίο της εργασίας (Euronews, 2020. 

Κορφιάτης, 2020). Επιταχύνοντας  τις έτσι και αλλιώς ταχύτατες τεχνολογικές και οικονομικές 

εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, το αποτέλεσμα θα είναι η διαμόρφωση νέων δεδομένων 

στο πεδίο της εργασίας, η ανάδειξη νέων επαγγελματικών κλάδων και η εξαφάνιση άλλων.  

Πολλοί τομείς θα έχουν αρνητικό πρόσημο και άλλοι θα παρουσιάσουν θετικό δείκτη 

απασχόλησης. Είναι βέβαιο ότι οι δείκτες ανάπτυξης ή υποχώρησης σε πολλούς κλάδους θα 

είναι διαφορετικοί από χώρα σε χώρα, αλλά θα έχουν και κοινά χαρακτηριστικά σε 
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παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με έρευνες, μελέτες και την αρθρογραφία ειδικών 

επιστημόνων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. 

Δεξιότητες πληροφορικής 

Οι μελετητές παρατηρούν ότι η ψηφιοποίηση και η μαζική στροφή στην τηλεργασία οδηγεί 

σε υψηλότερα επίπεδα τη ζήτηση για δεξιότητες σχετικές με τις τεχνολογίες πληροφορικής 

και επικοινωνιών και τα συνδεόμενα με αυτές προσόντα. Αυτό γίνεται όχι μόνο λόγω της 

αύξησης στη ζήτηση για επαγγελματίες πληροφορικής, αλλά και διότι οι ψηφιακές 

δεξιότητες είναι ολοένα περισσότερο αναγκαίες σε θέσεις εργασίας, όπου μέχρι πρότινος 

δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Οι μελετητές προσθέτουν ότι η σημασία των επαγγελματικών 

προσόντων που σχετίζονται με τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, επίσης αυξάνεται, καθώς οι 

επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν βαρέως από την πανδημία προσέλαβαν προσωπικό, που θα 

τις βοηθήσει να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τα online καταστήματά τους ή τις στρατηγικές 

ψηφιακών πωλήσεων. 

Άλλες δεξιότητες 

Εκτός από τις ψηφιακές δεξιότητες και σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE, 2020) η εξάπλωση του κορωνοϊού αναδεικνύει 

την ανάγκη οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές να πρέπει να είναι σε θέση να εμπνέουν και 

να παρέχουν κίνητρα στους συναδέλφους και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία εξ 

αποστάσεως. Η ανάληψη πρωτοβουλίας και η προορατικότητα είναι μερικές ακόμη ηγετικές 

ικανότητες.  Επίσης, η EPALE υποστηρίζει την ανάγκη για  ικανότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης όπως η ενσυναίσθηση, ο αυτοέλεγχος και τέλος η δημιουργικότητα, η 

προσαρμοστικότητα και η καινοτομία είναι και αυτές δεξιότητες απαραίτητες στην μετα 

covid εποχή. Επομένως η πανδημία έχει αντίκτυπο όχι μόνο στις θέσεις εργασίας αλλά και 

στις δεξιότητες που ψάχνουν για το προσωπικό τους οι εργοδότες στην Ευρώπη, όπως 

προκύπτει από ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Cedefop). 

Τι γίνεται όμως με τα εργασιακά δικαιώματα; 

Στην κατάρρευση των εργασιακών σχέσεων που κληρονομήθηκαν από την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης προστίθεται η υγειονομική κρίση η οποία σαν μια τέλεια καταιγίδα 

μειώνει ακόμη περισσότερο τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Μέσα σε μικρό 

χρονικό διάστημα διευρύνονται οι διαφορές μεταξύ των εργαζομένων, ανάλογα αν μπορούν 

να εργαστούν από το σπίτι ή όχι, δημιουργείται ένα ασταθές και λιγότερο προβλέψιμο και 

εντατικοποιημένο μοντέλο εργασίας με ασαφή όρια μεταξύ χρόνου εργασίας και ελεύθερου 
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χρόνου. Έτσι ένα φαινομενικά ουδέτερο μέτρο και επιβεβλημένο από τις ανάγκες των καιρών 

–η τηλεργασία –παράγει αποτελέσματα που δεν είναι απαραίτητα ουδέτερα, αντίθετα 

οξύνεται ο κοινωνικός ανταγωνισμός.  

Και τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι νέοι και οι νέες; 

Μπροστά σε αυτές τις αναδυόμενες και καινοτόμες εξειδικεύσεις οι μαθητές/τριες 

αναρωτιούνται, τι θα σπουδάσουν τελικά, για να πετύχουν στις «σύγχρονες σταδιοδρομίες 

και τους νέους κλάδους» που αναπτύσσονται και θα έχουν ζήτηση. Είναι υποχρεωμένοι και 

υποχρεωμένες να κατανοήσουν  και να διαχειριστούν όλη αυτή την περιπλοκότητα, την 

αβεβαιότητα  στην ηλικία των 16, 17 ή 18 ετών, όταν ακόμη και  μεγαλύτεροι νέοι και νέες 

δεν έχουν αντιληφθεί τη βαρύτητά τους.  Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μέσα σε 

αυτή πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές που 

απαιτούνται.  

Πώς όμως να αποφασίσεις στα 15 ή στα 17 σου ποια αντικείμενα σπουδών και μετέπειτα 

επαγγέλματα είναι κατάλληλα για σένα; Πώς θα καταλάβεις τι σου ταιριάζει καλύτερα; 

Εύλογα ερωτήματα που τα ακούμε καθημερινά τόσο από τα ίδια τα παιδιά όσο και από τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Οι νέοι, για να σχεδιάσουν το μέλλον τους χρειάζονται 

απαντήσεις και βοήθεια. Το να λες σε ένα νέο παιδί «σπούδασε αυτό που αγαπάς» είναι μια 

σημαντική πρόταση, αλλά στην πραγματικότητα, καθόλου εύκολη. Πρώτον, διότι πρέπει να 

ανακαλύψει τι είναι αυτό που αγαπάει και δεύτερον γιατί έτσι και αλλιώς η επαγγελματική 

αποκατάσταση είναι το τελικό ζητούμενο παιδιών και γονέων. Και όλα αυτά μέσα σε ένα  

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με  συνεχείς αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης  και στα 

τμήματα σπουδών. 

Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός που θα διαφωτίσει 

το σημερινό έφηβο μαθητή να γνωρίσει ότι σε κάθε κλάδο υπάρχουν επιμέρους 

εξειδικεύσεις που διαφοροποιούν τις προοπτικές της κάθε επιλογής. Το βασικό πτυχίο, όπως 

η πραγματικότητα σήμερα το αποδεικνύει, είναι μια από τις πολλές διαδρομές που κάποιος 

θα διανύσει στη σταδιοδρομία του. Επομένως δεν υπάρχουν καλές και κακές σχολές ή 

«σπουδές διαμάντια» για όλους. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ γίνεται, λοιπόν,  σαφές ότι 

οι αποφάσεις ενός νέου ανθρώπου για την επιλογή  σπουδών και εργασίας του απαιτούν 

γνώση του εαυτού, των προσόντων του, αξιοποίησης του δυναμικού του, διερεύνησης των 

εναλλακτικών και επαγγελματικών επιλογών, σχεδιασμός, στοχοθεσία, λήψη συνετών 

αποφάσεων, υλοποίηση των στόχων αλλά και ενδυνάμωση για ξεπέρασμα οποιασδήποτε 
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αποτυχίας ή εμποδίων σε όλη αυτή τη διαδρομή (Σιδηροπούλου, Αργυροπούλου & Δρόσος, 

2014).   

 Οι συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση και στο περιεχόμενο του Μηχανογραφικού Δελτίου είναι ένας γρίφος που 

πρέπει να επιλύσουν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες. Όπως επίσης πρέπει να αντιληφθούν 

ότι η  επιτυχία στο πανεπιστήμιο είναι ένα σημαντικό βήμα στη ζωή. Δεν είναι όμως η ίδια η 

ζωή. Το να προσπαθείς να πετύχεις σε αυτά που σε κάνουν ευτυχισμένο, ικανοποιημένο, 

παραγωγικό και δημιουργικό  είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν πολλές σημαντικές σπουδές και 

τεχνικές σχολές, οι οποίες εφόσον διαπιστωθεί ότι ταιριάζουν και ενδιαφέρουν έναν νέο 

άνθρωπο μπορεί να γίνουν η επιτυχημένη του επιλογή και η ευκαιρία να εξελιχθεί 

επαγγελματικά. Μια ακόμη σημαντική προτροπή και πρόκληση είναι να βάζουν τα νέα 

παιδιά στο μυαλό τους πρότυπα σημαντικών γι αυτά ανθρώπων. Να γοητεύονται και να 

προσπαθούν να μοιάσουν σε επιτυχημένους ανθρώπους της επιστήμης, της τέχνης, της 

εργασίας, της αγοράς. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ξεχωριστός και με τη βοήθεια 

των ειδικών μπορεί να οδηγηθεί σε ώριμες και εύστοχες επιλογές σπουδών και κατ’ 

επέκταση σταδιοδρομίας που ταιριάζει και αναδεικνύει τον εαυτό του.  

 Οι γενικές εκτιμήσεις, όπως πχ, οι απόψεις για καταξιωμένες σπουδές ή για τις βάσεις δεν 

αποτελούν ώριμα κριτήρια επιλογών. Οι λάθος επαγγελματικές αποφάσεις πολλές φορές 

φέρνουν αρνητικά  αποτελέσματα όχι μόνο στο ίδιο το άτομο, αλλά και στην κοινωνική 

πρόοδο και ευημερία. Όπως κι αν διαμορφωθεί η νέα πραγματικότητα, η εργασιακή 

ικανότητα και η σταδιοδρομία του καθενός σε δυναμικά εξελισσόμενα επαγγέλματα, δε θα 

είναι ανεξάρτητη από την προσωπικότητα, τα προσόντα, τα ταλέντα και τις δεξιότητες του 

νέου ανθρώπου που επιθυμεί να σπουδάσει, να καταρτιστεί, να μάθει να εργάζεται. Ο,τι δεν 

ταιριάζει με την προσωπικότητα και το δυναμικό του ανθρώπου, δεν είναι δύσκολο να χάσει 

τη δυναμική του όσο καλές κι αν παρουσιάζονται οι προοπτικές του. 

 

Ο ρόλος των υπηρεσιών ΣυΕΠ 

Όμως, πώς θα μάθει  και θα κατανοήσει ο σημερινός έφηβος/η όλα αυτά;  Αυτό  είναι θέμα 

οργανωμένων, αξιόπιστων και σύγχρονων υπηρεσιών ΣυΕΠ. Και δυστυχώς ελληνικό το 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν τις  προσφέρει με σταθερό και οργανωμένο τρόπο. Στη χώρα μας,  

εδώ και χρόνια,   ο θεσμός της ΣυΕΠ, δυστυχώς, αποδυναμώνεται. Οι επιμορφώσεις των 

στελεχών έχουν σταματήσει και δεν υπάρχει ένα επίσημο και οργανωμένο κεντρικά 

αποθετήριο υλικού, έγκυρου και επίκαιρου να υποστηρίξει τις δράσεις της ΣυΕΠ, αλλά και 
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τις ανάγκες μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και φυσικά της οικογένειας που αγωνιά για το 

μέλλον των παιδιών της. Επιπλέον έχουν καταργηθεί δομές που υποστήριζαν τους 

μαθητές/τριες μέσα στα σχολεία, έχει καταργηθεί το μάθημα του επαγγελματικού 

προσανατολισμού (πλην των ΕΠΑΛ).  

Τι γίνεται σε άλλες χώρες; 

Δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους το τι γίνεται σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

ΣυΕΠ σε άλλες χώρες. Σύμφωνα, λοιπόν,  με μελέτη του Οργανισμού Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ), τρεις εκθέσεις που εκπονήθηκαν από τον  ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα, κατά το έτος 2003,   με αντικείμενο τις πολιτικές που 

διέπουν τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε 37 χώρες παγκόσμια,  κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι  στις χώρες μεσαίου εισοδήματος τα συστήματα Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού τείνουν να είναι λιγότερο ανεπτυγμένα από ότι στις 

χώρες με υψηλά εισοδήματα. Εξαίρεση αποτελεί η Πολωνία η οποία, αν και χώρα με όχι 

υψηλή οικονομική ανάπτυξη, έχει καθιερώσει ένα πολύ καλό σύστημα παροχής υπηρεσιών 

Συμβουλευτικής.  

Όλα αυτά και όσα προαναφέρθηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επίσημη  πολιτεία 

πρέπει να κατανοήσει ότι η  ΣυΕΠ είναι επιτακτική ανάγκη κι όχι πολυτέλεια. Ο ρόλος των 

υπηρεσιών ΣυΕΠ ήταν πάντα και είναι αναγκαίος, σημαντικός και καθοριστικός. Στην μετά 

covid εποχή αυτή η σημασία και αξία πολλαπλασιάζεται,  ώστε να αποφευχθούν λάθη και 

άστοχες επιλογές.  

Απαιτούνται: 

 εξειδικευμένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας 

 τακτική επιμόρφωση των συμβούλων αυτών 

 ενίσχυση του ρόλου τους 

 αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σε συνδυασμό με έγκυρο και επίκαιρο 

πληροφοριακό υλικό για τις σπουδές και την εργασία 

 νέα εργαλεία. 

 Όλα αυτά είναι η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η ΣυΕΠ, ώστε ο υποψήφιος να θέσεις 

τους στόχους του, να αντιληφθεί τα κίνητρα που θα ενισχύσουν την προσπάθειά του και τους 

λόγους που θα τον παρακινήσουν να κάνει τις επιλογές του. Απαιτούνται αξιόπιστες 

Υπηρεσίες ΣυΕΠ, για να καταφέρουν οι μαθητές/τριες να στρέψουν το φακό στον εαυτό τους 

και να διερευνήσουν τις πλευρές του, να διερευνήσουν  θέματα που σχετίζονται με την 

αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κινητικότητας, ώστε 
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να γνωρίσουν το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που επηρεάζει τα σχέδιά τους. Για να 

γίνουν ευτυχισμένοι και παραγωγικοί. 

Κατάλληλη προετοιμασία για τις διάφορες αλλαγές σημαίνει ότι «γνωρίζω  και κατανοώ όσα 

συμβαίνουν γύρω μου και μέσα μου» υιοθετώντας μια κριτική στάση, ώστε να μην 

προσαρμόζομαι παθητικά και άκριτα στις διάφορες καταστάσεις, αλλά να διερευνώ και να 

δρω, έτσι ώστε να τις μεταβάλλω ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους μου. Έτσι οι νέοι 

και νέοι μας θα έχουν την καλύτερη δυνατή στήριξη. 

Κι όπως λέει ο Καζαντζάκης: 

«Έχεις τα πινέλα έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα».  
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ABSTRACTS 

KEYNOTE SPEAKER : Dr. Tristram Hooley 

Professor of Career Education and Director of Research for The Careers & Enterprise 
Company, University of Derby, United Kingdom 

Writer and Researcher Focusing on Career and Career Guidance 

Hope for 2021: The importance of career guidance to the Covid and post-Covid 
world 

In this lecture Professor Hooley examines the impact of Covid on career guidance. He 
explores the challenges that the pandemic has created for careers professionals and 
discusses what kinds of responses are possible. He also discusses the role that career 
guidance can play in economic and social renewal. 

 

INVITED SPEAKER: Dr. Lea Ferrari 

Associate Professor in Psychology at the Department of Philosophy, Sociology, Pedagogy 
and Applied Psychology, University of Padova, Italy 

Covid 19 and young people with disabilities: Challenges and opportunities for the 
future  

The Covid-19 emergency has forced the entire school system of many countries to new 
ways of teaching and learning as well as the world of work to change the usual way of 
working. Access to distance learning, which previously represented a minimal part of the 
training system, has in fact become the mainly compulsory mode for participation. 
Similarly, most jobs have turned online with many forms of smart and agile working. These 
changes represent a challenge for all people, from students to teachers, for families, for 
workers, and employers. Among all the people, those most penalized and sometimes 
forgotten were students and workers with disabilities.  

After a glance in the international literature to identify the main actual challenges for health 
and employment with a focus on people with disabilities, we will reflect on the educational 
situation. Emphasis will be placed on the implications for the educational and career 
development of people with disabilities and social renewal. 

 

INVITED SPEAKER: Dr. Laurent Sovet 

Assistant Professor in Career Counseling Psychology, Laboratory of Applied Psychology and 
Ergonomics, Université de Paris, France 

Adapting career interventions during the Covid-19 pandemic: A case study 

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

 

INVITED SPEAKER: Dr. Despoina Sidiropoulou-Dimakakou 

Professor of  Career Assessment and Guidance, Department of Psychology, National and 
Kapodistrian University of Athens. 

The impact of the Covid-19 pandemic on professions and skills 

For the first time in modern history, humanity is experiencing a global pandemic that has 
changed our world in unprecedented ways. Across the globe, people have experienced 
tremendous upheavals in their lives, including issues of health, well-being, education and 
work.  These upheavals we are experiencing now will continue for the foreseeable future 
as the pandemic's impact on health and the economy unfolds in the years ahead. 

This paper addresses the consequences of the Covid-19 pandemic in terms of how work is 
organized, the demand for occupations, and the skills required of workers in the post-
Covid-19 era. Reference is also made to the potential effects of the pandemic on the 
practice and research of career guidance, as well as on the training of its practitioners.  

 

INVITED SPEAKER: Dr. Nikos Drosos 

Assistant Professor of Career Guidance and Counselling, Department of Social and 
Behavioural Sciences, European University Cyprus 

Career guidance and counselling for people with disabilities: issues of social 
justice in the post-Covid-19 society 

The unprecedented pandemic of COVID-19 has caused enormous problems in the 
functioning of the economy, turning the crisis into an economic and very possibly a 
humanitarian one. People with disabilities and people from socially vulnerable groups will 
suffer most from its severity. This presentation examines the role of career guidance and 
counselling in the work integration of people with disabilities and the achievement of 
greater social justice.  It presents a new model of career counselling for people with 
disabilities.  The role of career counsellors in reducing social inequalities is also discussed.  
The presentation examines the multiple levels at which professional counsellors need to 
work in the post-COVID-19 era to promote solidarity and contribute to reducing social 
inequalities.   

 

 

 

 



Career Counselling and Guidance in the Post-Covid-19 era 

 

205 
 

ABSTRACTS 

Distance utilization of the Volunteer Experts Registry for online support Career Education 
Programmes (C.E.P.) of the 1st  Center for Educational and Counselling Support (CECS) 
and the online implementation of a Career Day in the post-Covid era 

The sudden emergence of the covid-19 pandemic upended the way every social structure 
operated and stopped face-to-face teaching in every educational institution with the 
exception of special education units. Therefore, the provision of Counselling and Career 
Guidance of the 1st CECS to the school units of Secondary Education and individual 
counselling sessions to the 11th and 12th grade students, was adjusted to the distance 
method according to a decree of the Ministry of Education, in order to maintain the support 
of Career Guidance of the students with the aim of enhancing their self-awareness and the 
definition of personal and career goals in studies and work.  

This study presents the necessary (due to covid-19) modification of the operation of the 
Volunteer Register Experts as a collaboration of the 1st CECS of Thessaloniki and the 
Department of the Program for Specialisation in Career Counselling and Guidance (PSCCG) 
in the School of Pedagocial and Technological Education (ASPETE) in Thessaloniki for the 
currently running school year. Without changing the original educational purpose of 
establishing the Register of Volunteer Experts, its mode of operation was adapted to covid-
19 conditions and the online utilization of its members was designed to support the 12 
Career Education programmes approved this year by the 1st CECS in schools under its 
responsibility, as well as the organisation of a Career Day in each school unit, with the 
cooperation of the Teachers' Association of the school unit and the staff of the 1st  CECS of 
Thessaloniki. The adjusted mode of operation of the Register of Volunteer Experts and, by 
extension, the distance provision of Career Guidance and Counselling services from the 1st 
CECS, includes extensive use of the Technology of Information and Communication 
Technology (ICT) with proposed web-based study and career walks to support the 12 Career 
Education Programmes and the professional profiles of its members Register to be 
presented at the Online Career Days. 

SPEAKERS: 

- Kostas Tsapournas, Educator and Career Counselor, 1st  Centre for Educational and 
Counselling Support (CECS) of Thessaloniki  

- Kostas Vegoudaki , Educator and Career Counselor, 1st CECS of Thessaloniki  
- Apostolos Papadopoulos, Deputy Head of the department, 1st CECS of Thessaloniki  
- Petros Stagiopoulos, Director, Head of the department, 1st CECS of Thessaloniki  
- Dr. Sophia Aslanidou, Professor of Pedagogical Department, Coordinator of the 

Annual Program of Pedagogical Training and PSCCG of Thessaloniki 
- Dr. Andreas Economou, Associate Professor of Pedagogical Department, Scientific 

Coordinator of the Register of Volunteer Experts 

Knowledge is power and time is... precious! The “Counselling and Career Guidance” office 
in the digital era  

- Do you want to become more efficient and more effective in your work? 
- Do you get tired of writing down all the interviews every day? 
- Do you find it difficult to pull files out of drawers?    
- Are you constantly looking for the location of yesterday's files and where the 

individual slip you passed the day before yesterday is, before you left the office?  
The answer to the above questions is the correct and secure digitalization of the files. 
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The Digital General File of Counselling and Career Guidance (CCG) is the core of the Kykkou 
B  ́ High School Counseling and Career Education Office’s processes. It is the brain that 
records and coordinates what happened, what needs to be done and tracks the progress 
of each case. It is the tool where all information concerning the Counseling Office and our 
students is entered and extracted. Through our practice we eliminate the constraints of 
work space, work time, and the way in which all processes are conducted. 

The benefit is the ability to pass information to your file while you are in a Pedagogical 
Team at the other end of the school or your colleague is entering information, from 
participant attendance records to basic conclusion information and recommendations, 
while you are facilitating a multidisciplinary team.   

The benefit is multiple ways of entering, with a keyboard, a scanner or even vocalizing the 
interviews and more.  The benefit is time saving because the entry is done only once and 
can be done in many different ways depending on the situation. Perhaps, the way this 
information is input is the big benefit, the key to success. A great benefit is being able to 
have all the information you want on your computer at the office or at home, on your 
mobile or tablet.  A benefit is to enter information and have it securely displayed in real 
time on all your devices, as well as your colleague's. 

When you don't have to transfer it, copy it, condense it, you save time. When you don't 
have to run around looking for that information, again, you save time. Therefore, you use 
your time effectively and become more efficient. When you become more efficient, you 
save time. This is very important because the time we have available for our students is not 
more efficient, you save time. This is very important because the time we have available 
for our students is not unlimited. By saving it, you leave more time for counseling and 
guidance.  You devote more energy to the essence of the institution called counseling and 
you make it easier to use the tool we call counseling interview.  The magic of the interview 
unfolds effortlessly and the "chore" of recording information becomes a game. The best... 
all of this can be done remotely, something that was tried during the pandemic and the 
total lockdown we went through. Even today in partial closure conditions, the results are 
beyond encouraging. 

In our brief intervention we will present something simple. We will show you how we enter 
this information, where we get it from, how we process it and how we make use of it by 
having it at our disposal. We will compare established practice with our proposal and 
explain how this proposal simplifies procedures. Finally, we will outline the future we 
envision through the integration of other tools! 

SPEAKER:  

Antonis Antoniou, Assistant Director of Counselling and Career Guidance Office, Lyceum 
Kykkou B’ 

Do I need to say the same thing 22 times? 

 
Telling a true story is a proven, simple yet powerful way to get the listener’s attention, the 
student, the counselee and even any adult. Since ancient times, storytelling has been an 
educational and entertaining means of capturing the interest of the listener. Even Jesus 
Christ himself had used parables to teach his speech. Even today, when technology provides 
us with a variety of tools for spectacular presentations and impressive graphical 
representations of data, the telling of a simple story still has a more powerful impact. 

On hearing a story, the listener better understands the message we want to convey, feels 
more empathy and therefore and above all, learns in a pleasant way. Sometimes his 
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thoughts match the stories he hears and by recalling his own experiences he reflects on the 
future. The most important advantage of telling a story is that it is more deeply engraved 
in the listener's memory. 

Storytelling becomes even more important in the age of the pandemic where the speaker, 
due to distance learning, needs to employ various creative means to keep the listener's 
interest alive. It is also easily discernible that the digital narrative, as a learning strategy, 
significantly enhances educational effectiveness. 

Undoubtedly, narrative is a valuable tool to us counsellors. By way of illustration, it can be 
used in in talks to parents, in lessons to students, in career or personal interviews, in 
pedagogical conferences of the Teachers Union. Some key components of a successful 
narrative are the right structure, an interesting plot, the existence of one or more 
protagonists and, above all, the transmission of a central idea. 

Either with the difficult conditions of distance education or with the conditions of normality 
there is always room for an interesting story that can take the listener to another place, so 
that he can be educated in the most pleasant way.  

SPEAKER: 

Lefkos Demosthenous, Counsellling and Career Guidance teacher 

Good practices in career counselling during the period of COVID from the Center for 
Educational and Counselling Support (CECS) of Rhodes 

COVID-19 is the biggest challenge ever faced by education systems. Many countries have 
turned to online education. To this end, UNESCO has developed key recommendations to 
ensure that learning remains unaffected during the COVID-19 crisis. Career counselling 
could not remain unaffected during the period of massive school closures. Distance career 
counselling has for years been working in a complementary way to the face-to-face career 
guidance, using a variety of electronic means. This practice, like traditional counselling, in 
the COVID 19 era successfully meets the needs of the individual for rational career choices. 

In particular, it aims to reach underprivileged populations, reducing the need for travel for 
both parties (counsellor - counselee). Distance career counselling may be informative or 
provided on a regular basis (e.g. assessment of career guidance tests, etc.). In the context 
of the operation of the CECSs in the pandemic era, platforms are widely used as the main 
tool for providing career counselling to students. In this direction, the following distance 
career counselling practices of the CECS Rhodes during the pandemic period are presented. 
These apply to all four of the established axes of career guidance: self-knowledge, 
information, decision making and transition. The presented data of the sessions include 
quantitative and qualitative data. With regard to self-knowledge, 50 online individual 
counselling sessions were carried out where mainly the Holland's interest test was 
administered. 

In some cases, the interest test had been answered online previously by the counselee. This 
was followed by online discussion - quantitative and qualitative analysis of the results. All 
personality types emerged in various combinations and percentages. Participants 
considered career guidance as an exciting journey towards self-awareness. A journey of 
"self-discovery", where the adolescent has the opportunity to get to know himself or 
herself better discovering his or her aptitudes and interests and setting future goals. 
Information on studies and and careers was acquired by citing and exploring sources of 
information, but also by encouraging pupils to develop a critical active role in searching for 
sources of information about university curricula and about the connection between 
university courses and careers and their connection to the labour market. Studies and 
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careers from all fields (humanities, science - technology, health and economy - IT) were 
explored. In the decision-making process, a number of activities and a relevant career test 
were used in decision making. The students seemed to enjoy the online counselling and 
showed that they have digital skills. Moreover, there was a general consensus from the 
counsellor and the students about the need for complementary - synergistic use of distance 
learning with face-to-face counselling.  

Distance counselling should not be seen as a practical alternative to counselling, but as a 
practice of It. It should be seen as a practice of counselling with application in specific cases 
and with clear limitations. The vocational guidance section of the CECS is nowadays called 
upon to facilitate the individual in making career decisions, strengthening self-control, self-
action, self-direction and autonomy in managing their choices in the COVID-19 era. Career 
counsellors have to organize, develop innovative and attractive online counselling, which 
will actively engage students to participate in self-awareness, information, decision making 
and transition sessions. 

SPEAKERS: 

- Maria Karaisarli, Career Guidance Counsellor, Center for Educational and 
Counselling Support of Rhodes 

- Georgios Vassiloglou, Psychologist 
- Haralambos Vassiloglou, Economist 
- Theodoros Antoniou, Career Guidance Counsellor, Center for Educational and 

Counselling Support of Heraklion 
- Demosthenes Vassiloglou, Special Education Teacher 
- Paraskevi Nikiforou, Clinical-School Psychologist, PhD Candidate in School 

Psychology 

The Covid-19 crisis as a shock for career choice and vocational behavior  

The advent of the COVID-19 pandemic has resulted in drastic changes in the career choice 
of individuals around the world. It appears it affects career preferences, acting as a career 
shock. The aim of this paper is to conduct a literature review regarding career shock and 
the emerging factors that are both coming from and associated with career choice and 
career behaviour of individuals. Building on career shock, we examine how individual and 
environmental factors influence individuals and the careers they pursue. Although the 
pandemic was difficult to predict and controll, the literature review highlights that certain 
psychological resources can make this career shock more manageable. Psychological 
resources, - career skills/capabilities such as professional adaptability, mental resilience 
and preparedness for contingency make a positive contribution to individuals' professional 
behaviour.  

These skills can facilitate careers and give more meaning to personal and professional life. 
In addition, the career choice varies across age groups and is linked the receptiveness to 
learning these skills. It seems that young people, having become familiar with digital skills, 
are looking for new careers involving new technologies. Furthermore, the positive or 
negative effects of career reorientation depend on the meaning that working individuals 
attribute to their careers. In addition to individual factors, environmental factors, such as 
family, friends, colleagues, online communities providing social support, can lead to 
rational career management. The individual factors and environmental factors are in a 
dynamic interaction. Due to this interaction, the negative career shock has for some people 
negative and for others positive effects.  

Although at this stage the pandemic is clearly a negative shock for most individuals, in the 
future it may also bring positive effects. Career counselling has an important role to play in 
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this direction, in supporting individuals managing their careers positively in the face of a 
pandemic. This paper will hopefully contribute to further exploration and understanding of 
career and work behaviour in the era of Covid-19 as a career shock. 

SPEAKERS: 

- Theodoros Antoniou, Center fot Educational and Counselling Support, Heraklion 
- Paraskevi Nikiforou, Clinical-School Psychologist 

I design my Career in the post-Covid era: Support from career counseling services 

The unprecedented situation that the whole planet is experiencing with the covid-19 
pandemic is testing the psychological and social resilience of individuals and societies, but 
at the same time it is, also, accelerating the already rapid technological and economic 
developments of recent years. The result is the emergence of new facts in the field of work, 
the emergence of new occupational sectors and the disappearance of others. Many sectors 
will have a negative trend and others will show a positive employment rate. It is certain 
that growth or decline indicators in many sectors will differ from country to country but will 
also have common features at global level. 

Organisations and businesses are preparing for new ways of working while workers are 
facing the new landscape that is taking shape with caution and a sense of uncertainty. 
Important factors such as: 

 Personality, character and talents 
 The dynamically developing professional specialisations 
 The intensity of knowledge and skills 

will be the catalyst in their future choices. 

In this context, the role of guidance and counselling services is important and crucial, as 
they become more necessary than ever before. The first step remains the choice of studies 
that excite and provide a sense of fulfillment and satisfaction, because this step will lay the 
foundations for the beginning of a career. The pandemic situation is the greatest challenge 
that young people could experience and one of the many that they will encounter in their 
future personal journeys, educational and professional paths. The world will return to 
normal after the end of the pandemic, but according to experts' estimates, this normality 
will not be the same as the one we have known until now. 

In a world that will not be the same as the one we know, young people are called upon to 
live, to choose, to work and to develop. The concerns of young people and their parents 
will remain the same, such as which studies are better or which field of study is better, or 
which sector is better or which field of work offers better aspects in job finding. But the 
answers will be different. Therefore, the role of the Career Counsellors services becomes 
more crucial.  

If we take into account the complexity of the Greek educational system with its constant 
changes, the importance of services will be particularly critical in managing all the changes, 
transitions, new data and crises that our young people will have to face. The prescriptions 
of the past that seemed easier to decide on, today, because of new developments, have 
become more complex and demanding. 

The services of  career counselling and guidance in the post-covid 19 era need to acquire a 
broader and necessary role in order to avoid mistakes and misguided choices. Career 
Counselling with specialised career counsellors (reliable and up-to-date information 
materials on studies and work, new tools, etc.) can help candidates to set their goals, 
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understand the incentives that will boost their efforts and the reasons that will motivate 
them to make their choices. 

Speakers: 

- Efrosini Myrgioti, Educator specialised in School Career Guidance 
- Kyriaki Pantelidou, Educator specialised in School Vocational Guidance. 
- Maria Sarakinou, Educator specialised in School Career Guidance, Gender 

Counsellor in Education and Employment issues 

Discovering “Ithaca” via the Career Guidance course in a vocational Lyceum 

 
In Greece we are, due to COVID-19, in a digital education mode and with the data of the 
school educational system practice having now changed course, probably irreversibly. But 
is that all that has changed? Certainly, a lot has changed in our everyday life and School 
Career Guidance could not fail to change, to at least try to listen to the 'spirit' of the times. 

In the context of the course of School Career Guidance in a vocational lyceum (senior high 
school), we used the poem "Ithaca" by Constantine Cavafy to give a different 
interdisciplinary dimension to the concept of job search, the difficulties of working life and 
the effort of collecting qualifications. Our primary objectives were to activate students for 
effective use of computers and internet search tools, but also to get to know poetry through 
the messages of the enriched and always timeless "Ithaca". 

Initially, we asked all the 10th grade students (112 students), in which the course is taught 
in 2 one-hour sessions per week, to read the poem "Ithaca" and try to identify elements of 
connection with Career Guidance, if and only if they find that they exist. This was followed 
by a discussion with students in each class for one hour in four of the five classes and for 
two hours in one class at the request of the students themselves. 

An initial collation of students' views was made and the findings are positive, both in terms 
of enabling students to first look for the poem, read it, then analyse it and draw useful 
conclusions through "Ithaca" for the world of work and to understand the concept of 
continuous lifelong development of the individual. 

We plan, upon returning to face-to-face training, to deepen the discussion, collect students' 
texts, capture with paintings and poems by the students the allegory of the poem, in order 
to reflect the association with Career Guidance and then distribute questionnaires to all 
students. Also, an attempt will be made to tape-record at least 5 interviews. Subsequently, 
the new data will provide food for thought and improvement for the action. 

 
SPEAKER:  
Petros K. Salavasidis, Computer Scientist-Researcher 

The role of Career Counselling and the career counsellor in the post-covid19 era: an 
approach to the transition from traditional career counselling to "algorithmic 
counselling" and new technologies 

The main purpose of this article is to present evidence-based proposals and reflections on 
the new role of Career Counselling and the career counsellor in the post-covid19 era. 
Specifically, the article focuses on the role that Career Counselling as a discipline, and the 
career counsellor as a mentor or supporter, is called upon to play in career guidance issues 
in post-covid19 circumstances. Our proposal, utilizing the term "Algorithmic Counseling", 
attempts an overview of new skills that can be utilized to practice Career Counseling in the 
post-covid19 era. Our new proposal takes into account the changes in the field of Science, 
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Psychology, the new Social Pedagogy, Sociology of Work, up to the limits of Economics, 
Management, Human Resource Management, IT applications, and the use of algorithmic 
mathematical models, through the management of big data and new patterns of 
information extraction. The main aim of the article is to contribute to the structuring of a 
successful and effective Career Counselling in the post-covid19 era. 

SPEAKERS: 

- Theodoros Stamkopoulos, Philologist, Head of School Career Guidance (SCG), Centre for 
Educational and Counselling Support (CECS)Kozani 

- Evangelos Theologis, Electrical Engineer, Head of SCG, CECS Elefsina. 

- Dimitrios Kotsifakos, Teacher of Electrical Engineering, Technical Highschool of Greece 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Dr. Tristram Hooley 

Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διευθυντής Έρευνας για την The 
Careers & Enterprise Company, Πανεπιστήμιο του Derby, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Ελπίδα για το 2021: Η σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού στον 
κόσμο του Covid και στον  κόσμο μετά τον Covid 

Στη διάλεξη αυτή, ο καθηγητής Hooley θα εξετάσει τον αντίκτυπο του Covid στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό. Θα διερευνήσει τις προκλήσεις που δημιούργησε η 
πανδημία για τους επαγγελματικούς συμβούλους και θα διερευνήσει το πώς μπορούν να 
απαντήσουν στις προκλήσεις αυτές. Θα εξετάσει, επίσης, τον ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην οικονομική και κοινωνική 
ανανέωση. 

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Dr. Lea Ferrari 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, 
Παιδαγωγικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, Ιταλία 

Covid 19 και νέοι με αναπηρία: Προκλήσεις και ευκαιρίες για το μέλλον  

Η έκτακτη ανάγκη του Covid-19 ανάγκασε ολόκληρο το σχολικό σύστημα πολλών χωρών 
να εφαρμόσει νέους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και τον κόσμο της 
εργασίας να αλλάξει τον συνήθη τρόπο παροχής εργασίας. Η πρόσβαση στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία προηγουμένως αποτελούσε ένα ελάχιστο μέρος του 
εκπαιδευτικού συστήματος, έχει γίνει στην πραγματικότητα ο βασικός υποχρεωτικός 
τρόπος συμμετοχής σε αυτό. Ομοίως, οι περισσότερες θέσεις εργασίας έχουν μετατραπεί 
σε διαδικτυακές με πολλές μορφές έξυπνης και ευέλικτης απασχόλησης. Οι αλλαγές αυτές 
αποτελούν πρόκληση για όλους τους ανθρώπους, από τους μαθητές μέχρι τους 
εκπαιδευτικούς, για τις οικογένειες, για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Μεταξύ 
όλων αυτών των ανθρώπων, εκείνοι που υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειες τους 
και μερικές φορές ξεχνιούνται είναι οι μαθητές και οι εργαζόμενοι με αναπηρία.  

Αφού ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή βιβλιογραφία για να εντοπίσουμε τις κύριες 
πραγματικές προκλήσεις για την υγεία και την απασχόληση με έμφαση στα άτομα με 
αναπηρία, θα προβληματιστούμε σχετικά με την εκπαιδευτική κατάσταση. Έμφαση θα 
δοθεί στις επιπτώσεις για την εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων με 
αναπηρία και την κοινωνική ανανέωση. 
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Dr. Laurent Sovet 

Επίκουρος καθηγητής Ψυχολογίας Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Εργονομίας, Université de Paris, Γαλλία 

Προσαρμογή των παρεμβάσεων σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
Covid-19: Μια μελέτη περίπτωσης 

Σε μια προοπτική δια βίου προσανατολισμού, οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας 
(ΔΔΣ) αποτελούν κεντρικά μαθησιακά αποτελέσματα για την εφαρμογή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σταδιοδρομίας (European Lifelong Guidance Policy Network, 2015).  Τα 
τελευταία χρόνια, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Εργονομίας (LaPEA) 
ξεκίνησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα δράσης που επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός 
θεωρητικού πλαισίου για τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας και σχετικών 
δραστηριοτήτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία. Η παρουσίαση αυτή 
χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει τη διαδικασία δημιουργίας ενός 
πλαισίου ΔΔΣ και τη χρήση του για την ανάπτυξη 24ωρης παρέμβασης σταδιοδρομίας σε 
πρωτοετείς φοιτητές πανεπιστημίου. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ο τρόπος με τον 
οποίο η αρχική παρέμβαση προσαρμόστηκε και μετασχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας Covid-19. Γίνεται σύγκριση της αποτελεσματικότητα των δύο παρεμβάσεων 
σταδιοδρομίας και ακολουθεί συζήτηση. 

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δρ. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου 

Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στα επαγγέλματα και τις δεξιότητες 

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

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

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δρ. Νίκος Δρόσος 

Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής, Τμήμα 
Κοινωνικών Επιστημών & Επιστημών Συμπεριφοράς, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σε άτομα με αναπηρία: 
Ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης στη μετά-Covid-19 κοινωνία  
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Η πρωτοφανής πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στη 
λειτουργία της οικονομίας μετατρέποντας την κρίση σε οικονομική και πολύ πιθανόν σε 
ανθρωπιστική. Τα άτομα με αναπηρία και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες θα υποφέρουν 
περισσότερο από τη σφοδρότητα της. Στην παρούσα παρουσίαση εξετάζεται ο ρόλος της 
επαγγελματικής συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού για την 
επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Παρουσιάζεται νέο μοντέλο επαγγελματικής συμβουλευτικής για άτομα με 
αναπηρία. Συζητείται, επίσης, ο ρόλος των επαγγελματικών συμβούλων για τη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων. Η παρουσίαση εξετάζει τα πολλαπλά επίπεδα στα οποία 
χρειάζεται να δουλέψει ο επαγγελματικός σύμβουλος στη μετα-COVID-19 εποχή για να 
προωθήσει την αλληλεγγύη και να βοηθήσει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

Εξ αποστάσεως αξιοποίηση του Μητρώου Εθελοντών Εμπειρογνωμόνων για τη 

διαδικτυακή υποστήριξη Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας (Π.Α.Σ.) του 1ου 

Κ.Ε.Σ.Υ. και τη διαδικτυακή υλοποίηση Ημέρας Καριέρας στη μετά-Covid εποχή 

Η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας covid-19 ανέτρεψε τον τρόπο λειτουργίας κάθε 
Κοινωνικής δομής και σταμάτησε τη δια ζώσης διδασκαλία σε κάθε Εκπαιδευτική βαθμίδα 
με εξαίρεση τις μονάδες Ειδικής Αγωγής. Ως εκ τούτου,  η παροχή υπηρεσιών 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ.  προς τις σχολικές 
μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και Ατομικής Συμβουλευτικής Συνεδρίας 
προς τους μαθητές/τριες Β` και Γ` Λυκείου, αναπροσαρμόστηκε στην εξ` αποστάσεως 
μέθοδο σύμφωνα με Φ.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να  διατηρηθεί η υποστήριξη 
του Επαγγελματικού Προσανατολισμού των μαθητών/τριών με στόχο την ενίσχυση της 
αυτογνωσίας τους και την οριοθέτηση προσωπικών  στόχων και Σταδιοδρομίας στις 
σπουδές και την εργασία.  

Στην εισήγηση παρουσιάζεται η αναγκαία (λόγω covid-19) τροποποίηση της λειτουργίας 
του Μητρώου Εθελοντών Εμπειρογνωμόνων ως συνεργασία του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α` 
Θεσσαλονίκης και του τμήματος Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης για τη φετινή 
σχολική χρονιά. Χωρίς να μεταβάλλεται ο αρχικός εκπαιδευτικός σκοπός σύστασης του 
Μητρώου Εθελοντών Εμπειρογνωμόνων, αναπροσαρμόστηκε ο τρόπος λειτουργίας του 
σε συνθήκες covid-19 και σχεδιάστηκε η διαδικτυακή αξιοποίηση των μελών του για την 
υποστήριξη των 12 φετινών προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που έχει εγκρίνει το 
1ο Κ.Ε.Σ.Υ. σε σχολικές μονάδες ευθύνης του καθώς και η εξ αποστάσεως οργάνωση 
δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού όπως η Διαδικτυακή Ημέρα Καριέρας σε 
κάθε σχολείο του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ., με τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής 
μονάδας και των στελεχών ΣυΕΠ του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης. Ο 
αναπροσαρμοσμένος τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Εθελοντών Εμπειρογνωμόνων και 
κατ` επέκταση της εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ., περιλαμβάνει ευρεία αξιοποίηση 
της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με προτεινόμενους 
διαδικτυακούς περιπάτους σπουδών και επαγγελμάτων για την υποστήριξη των αναγκών 
επαγγελματικού προσανατολισμού των 12 Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και των 
επαγγελματικών προφίλ των μελών του Μητρώου που θα παρουσιασθούν στις 
Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας. 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 
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- Κώστας Τσαπουρνάς, Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π., 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α` Θεσσαλονίκης: 
- Κώστας Βεγουδάκης, Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π., 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α` Θεσσαλονίκης: 
- Απόστολος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής προϊστάμενος, 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α` Θεσσαλονίκης 
- Πέτρος Σταγιόπουλος, Προϊστάμενος,  1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α` Θεσσαλονίκης 
- Δρ. Ασλανίδου Σοφία, Καθηγήτρια  Παιδαγωγικού Τμήματος, συντονίστρια Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 

και Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης, Π.Ε.ΣΥ.Π. – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης  
- Δρ. Οικονόμου Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος, 

Επιστημονικά υπεύθυνος του Μητρώου Εθελοντών Εμπειρογνωμόνων, Π.Ε.ΣΥ.Π. – 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης 

Η γνώση είναι δύναμη και ο χρόνος είναι... πολύτιμος! Το Γραφείο ΣΕΑ στην Ψηφιακή 
Εποχή  

  

- Θέλεις να γίνεις πιο αποδοτικός και πιο αποτελεσματικός στη δουλειάς σου;  
- Μήπως σε κουράζει η καθημερινή καταγραφή όλων των συνεντεύξεων;  
- Μήπως σε δυσκολεύει η ανάσυρση φακέλων από τα συρτάρια;  
- Ψάχνεις συνεχώς να βρεις που έβαλες τη χθεσινή απόφαση και που είναι το 

ατομικό δελτίο που πέρασες προχθές, πριν φύγεις από το Γραφείο;  
Η απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα είναι η σωστή και ασφαλής ψηφιοποίηση των 
φακέλων.  

Ο Ψηφιακός Γενικός Φάκελος ΣΕΑ είναι ο πυρήνας των διεργασιών του Γραφείου 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Λυκείου Κύκκου Β΄. Είναι ο εγκέφαλος 
που καταγράφει και συντονίζει τι έγινε, τι πρέπει να γίνει και ιχνηλατεί την εξέλιξη της 
κάθε περίπτωσης. Είναι το εργαλείο όπου εισάγονται και εξάγονται όλες οι πληροφορίες 
που αφορούν  το Γραφείο Συμβουλευτικής και τους μαθητές μας.  

Μέσα από τη δική μας πρακτική εξαλείφονται οι περιορισμοί του χώρου εργασίας, του 
χρόνου εργασίας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο γίνονται όλες οι διεργασίες.  

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

Το όφελος είναι η καταχώρηση με πολλαπλούς τρόπους, με ένα πληκτρολόγιο, ένα 
σαρωτή ή ακόμη και φωνητικά τις συνεντεύξεις και όχι μόνο.   

Το όφελος είναι η  εξοικονόμηση χρόνου γιατί η καταχώρηση γίνεται μόνο μια φορά και 
μπορεί να γίνει αναλόγως της περίπτωσης με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ίσως ο 
τρόπος εισροής αυτών των πληροφοριών να είναι και το μεγάλο όφελος, το κλειδί της 
επιτυχίας.   

Όφελος είναι να μπορείς να έχεις όλες τις πληροφορίες που θέλεις στον υπολογιστή σου 
στο γραφείο ή στο σπίτι, στο κινητό ή στο tablet.   

Όφελος είναι να καταχωρείς πληροφορίες και αυτές να εμφανίζονται με ασφάλεια σε 
πραγματικό χρόνο σε όλες τις συσκευές σου, όπως και του ή της συναδέλφου σου.   

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

Στη σύντομη παρέμβασή μας θα σας παρουσιάσουμε κάτι απλό. Θα σας δείξουμε πώς 
εισάγουμε αυτές τις πληροφορίες, από που τις αντλούμε, πως τις επεξεργαζόμαστε και 
πως τις αξιοποιούμε έχοντας τις στη διάθεσή μας. Θα συγκρίνουμε την καθιερωμένη 
πρακτική με την πρότασή μας και θα εξηγήσουμε γιατί απλουστεύει τις διαδικασίες. Τέλος, 
θα σας σκιαγραφήσουμε το μέλλον που εμείς οραματιζόμαστε μέσα από την ενσωμάτωση 
και άλλων εργαλείων!  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  

Αντώνης Αντωνίου, Βοηθός Διευθυντής Σ.Ε.Α., Γραφείο Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικής Αγωγής Λύκειου Κύκκου Β΄ 

Μήπως χρειάζεται να πω το ίδιο πράγμα 22 φορές; 

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

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

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

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

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

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 

Λεύκος Δημοσθένους, Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 

Καλές πρακτικές επαγγελματικής συμβουλευτικής την περίοδο του COVID του ΚΕΣΥ 
Ρόδου. 

 

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

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

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

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

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 

- Μαρία Καραϊσαρλή, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, Κ.Ε.Σ.Υ. Ρόδου, 
- Γεώργιος Βασίλογλου, Ψυχολόγος 
- Χαράλαμπος Βασίλογλου, Οικονομολόγος 
- Θεόδωρος Αντωνίου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, Κ.Ε.Σ.Υ. 

Ηρακλείου 
- Δημοσθένης Βασίλογλου, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής 
- Παρασκευή Νικηφόρου, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολικής 

Ψυχολογίας 
 

Η κρίση COVID-19 ως σοκ επιλογής σταδιοδρομίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς 

 

Η έλευση της πανδημίας COVID-19 έχει ως αποτέλεσμα δραστικές αλλαγές στην επιλογή 
επαγγέλματος των ατόμων ανά τον κόσμο. Φαίνεται ότι επηρεάζει τις επαγγελματικές 
προτιμήσεις, λειτουργώντας ως σοκ στη σταδιοδρομία τους. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με το σοκ σταδιοδρομίας και 
τους παράγοντες που αναδύονται και συνδέονται τόσο με την επιλογή σταδιοδρομίας όσο 
και με την επαγγελματική συμπεριφορά των ατόμων. Βασιζόμενοι στο σοκ σταδιοδρομίας, 
εξετάζουμε πώς οι ατομικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τα άτομα και 
τα επαγγέλματα που ακολουθούν. Αν και η πανδημία ήταν δύσκολο να προβλεφθεί και να 
ελεγχθεί, η βιβλιογραφική ανασκόπηση υπογραμμίζει ότι, ορισμένοι ψυχολογικοί πόροι 
μπορούν να κάνουν αυτό το σοκ σταδιοδρομίας περισσότερο διαχειρίσιμο. Ψυχολογικοί 
πόροι, - δεξιότητες/ικανότητες σταδιοδρομίας όπως η επαγγελματική 
προσαρμοστικότητα, η ψυχική ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα στο τυχαίο συνεισφέρουν 
θετικά στην επαγγελματική συμπεριφορά των ατόμων.  

Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να διευκολύνουν τη σταδιοδρομία και να προσδώσουν 
περισσότερο νόημα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Επιπλέον, η επιλογή 
σταδιοδρομίας διαφοροποιείται στις διάφορες ηλικιακές ομάδες και συνδέεται με τη 
δεκτικότητα εκμάθησης των παραπάνω δεξιοτήτων. Φαίνεται ότι οι νέοι, έχοντας 
εξοικείωση με ψηφιακές δεξιότητες, αναζητούν νέα επαγγέλματα στα οποία εμπλέκονται 
οι νέες τεχνολογίες. Ακόμη, οι θετικές ή οι αρνητικές επιπτώσεις επαναπροσανατολισμού 
της σταδιοδρομίας εξαρτώνται από την ήδη υπάρχουσα νοηματοδότηση των εργαζομένων 
ατόμων. Εκτός των ατομικών παραγόντων, οι περιβαλλοντικοί  παράγοντες, όπως η 
οικογένεια,  οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι διαδικτυακές κοινότητες, παρέχοντας κοινωνική 
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υποστήριξη, μπορούν να οδηγήσουν σε ορθολογική διαχείριση της σταδιοδρομίας. Οι 
ατομικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεπίδραση. 
Λόγω της αλληλεπίδρασης, το αρνητικό σοκ σταδιοδρομίας έχει για κάποιους ανθρώπους 
αρνητικές και για κάποιους άλλους θετικές επιπτώσεις. 

 Παρόλο που στην παρούσα φάση η πανδημία είναι σαφώς ένα αρνητικά βαρύ σοκ για τα 
περισσότερα άτομα, στο μέλλον μπορεί να επιφέρει και θετικά αποτελέσματα. Σημαντικό 
ρόλο στην κατεύθυνση αυτή καλείται να παίξει η επαγγελματική συμβουλευτική 
υποστηρίζοντας τα άτομα στη θετική διαχείριση της σταδιοδρομίας εν μέσω πανδημίας. 
Η παρούσα εργασία ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην περαιτέρω διερεύνηση και 
κατανόηση της σταδιοδρομίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς στην εποχή του Covid-
19 ως σοκ σταδιοδρομίας. 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 

- Θεόδωρος Αντωνίου, Εκπαιδευτικός ΚΕΣΥ Ηρακλείου 
- Παρασκευή Νικηφόρου, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος, Α/βάθμια Εκπαίδευση 

Ηρακλείου 

Σχεδιάζω τη σταδιοδρομία μου στη μετά-Covid εποχή: Yποστήριξη και προτάσεις των 
υπηρεσιών ΣυΕΠ 

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

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για τους νέους τρόπους εργασίας ενώ οι  
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα και αίσθημα αβεβαιότητας το νέο  
τοπίο που διαμορφώνεται. Σημαντικοί παράγοντες όπως:  

 Η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας και τα ταλέντα 
 Δυναμικά αναπτυσσόμενες επαγγελματικές εξειδικεύσεις 
 Η ένταση της γνώσης και των δεξιοτήτων 

θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στις μελλοντικές τους επιλογές. 

 Σημαντικός και κρίσιμος ο ρόλος σε αυτή τη συγκυρία ο ρόλος των υπηρεσιών  
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που αναδεικνύονται πιο  
αναγκαίες από ποτέ. Το πρώτο βήμα παραμένει η επιλογή σπουδών που ενθουσιάζουν  
και παρέχουν αίσθημα πληρότητας και ικανοποίησης για να συνεχίσει με επιτυχία στα  
επόμενα βήματα, διότι αυτό θα στηρίξει τα θεμέλια για το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας.  
Η κατάσταση της πανδημίας είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα μπορούσαν να  
βιώσουν οι νέοι και μια από τις πολλές που θα συναντήσουν στις μελλοντικές διαδρομές  
της προσωπικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας. Ο κόσμος με το τέλος  
της πανδημίας θα επιστρέψει στην κανονικότητα, αλλά σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις των 
ειδικών αυτή η κανονικότητα δεν θα είναι η ίδια με αυτή που γνωρίζαμε μέχρι  
σήμερα.  
Σε έναν κόσμο που δεν θα είναι ο ίδιος με αυτόν που γνωρίζουμε καλούνται να ζήσουν,  
να επιλέξουν, να εργαστούν να εξελιχθούν. Οι προβληματισμοί των νέων και των γονέων  
τους θα παραμείνουν οι ίδιοι, όπως για παράδειγμα ποιες σπουδές είναι καλύτερες ή  
ποιος τομέας εργασιακός προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση. Οι απαντήσεις όμως  
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θα είναι διαφορετικές. Επομένως ο ρόλος των υπηρεσιών ΣυΕΠ αποκτά μεγάλη  
βαρύτητα.  
Αν συνυπολογίσουμε την πολυπλοκότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με  
τις συνεχόμενες αλλαγές η σημασία των υπηρεσιών ΣυΕΠ θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην  
διαχείριση όλων των αλλαγών, των μεταβάσεων, των νέων δεδομένων και των κρίσεων  
που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι νέοι και νέες μας. Οι συνταγές του παρελθόντος  
που φάνταζαν πιο εύκολες, για να αποφασίσει κάποιος, σήμερα λόγω των νέων  
δεδομένων και εξελίξεων, έχουν γίνει πιο σύνθετες και απαιτητικές.  

Οι υπηρεσίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού στη μετά- 
covid 19 εποχή πρέπει να αποκτήσουν πιο διευρυμένο και αναγκαίο ρόλο, ώστε να  
αποφευχθούν λάθη και άστοχες επιλογές. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας,  
ενίσχυση του ρόλου τους, αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σε συνδυασμό με έγκυρο και  
επίκαιρο πληροφοριακό υλικό για τις σπουδές και την εργασία , νέα εργαλεία και άλλα  
είναι η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η ΣΥΕΠ, ώστε ο υποψήφιος να θέσεις τους  
στόχους του, να αντιληφθεί τα κίνητρα που θα ενισχύσουν την προσπάθειά του και τους  
λόγους που θα τον παρακινήσουν να κάνει τις επιλογές του. 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 

- Ευφροσύνη Μυργιώτη, Εκπαιδευτικός με Εξειδίκευση στον Σχολικό Επαγγελματικό  
Προσανατολισμό  

-  Κυριακή Παντελίδου, Εκπαιδευτικός με Εξειδίκευση στον Σχολικό Επαγγελματικό  
Προσανατολισμό 

- Μαρία Σαρακίνου, Εκπαιδευτικός με Εξειδίκευση στον Σχολικό Επαγγελματικό  
Προσανατολισμό, Σύμβουλος Φύλου σε θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης 

Ανακαλύπτοντας την «Ιθάκη» μέσα από το μάθημα του Σχολικού  
Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Επαγγελματικό Λύκειο 

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

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

ποίηση μέσω της πλούσιας σε μηνύματα και πάντα διαχρονικής «Ιθάκης».  

Αρχικά ζητήσαμε από το σύνολο των μαθητών της Α τάξης (112 μαθητές), στην οποία 
διδάσκεται το μάθημα σε 2 μονόωρα ανά εβδομάδα, να διαβάσουν το ποίημα «Ιθάκη» 
και να προσπαθήσουν να εντοπίσουν στοιχεία σύνδεσης με τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό, εάν και εφόσον κρίνουν ότι αυτά υπάρχουν. Ακολούθησε συζήτηση με 
τους μαθητές ανά τμήμα για μια ώρα στα τέσσερα από τα πέντε τμήματα και για δύο ώρες 
στο ένα τμήμα μετά από αίτημα των ίδιων των μαθητών. Έγινε μια πρώτη σταχυολόγηση 
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των απόψεων των μαθητών και τα ευρήματα είναι θετικά, τόσο για την ενεργοποίηση των 
μαθητών να αναζητήσουν αρχικά το ποίημα, να το διαβάσουν, ακολούθως να το 
αναλύσουν και να αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα μέσω της «Ιθάκης» για τον 
επαγγελματικό χώρο και για την κατανόηση της έννοιας της συνεχούς δια βίου εξέλιξης 
του ατόμου.  

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

 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  
Πέτρος Κ. Σαλαβασίδης, Πληροφορικός-Ερευνητής, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 
Ενηλίκων 

Ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του συμβούλου σταδιοδρομίας στη 
μετά-Covid19 εποχή: Μια προσέγγιση της σχέσης της παραδοσιακής συμβουλευτικής με 
την «αλγοριθμική συμβουλευτική» των νέων τεχνολογιών 

Το παρόν άρθρο έχει ως κύριο σκοπό την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων και 
προβληματισμών σχετικά με τον νέο ρόλο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του 
συμβούλου σταδιοδρομίας στη μετά-covid19 εποχή. Πιο συγκεκριμένα, η εισήγηση 
εστιάζει στο ρόλο που καλείται να παίξει η Επαγγελματική Συμβουλευτική ως επιστήμη, 
και ο σύμβουλος σταδιοδρομίας ως μέντορας ή ως υποστηρικτής, σε ζητήματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού σε μετά-covid19 συνθήκες. Η πρόταση μας, 
αξιοποιώντας τον όρο «Αλγοριθμική Συμβουλευτική», επιχειρεί μία επισκόπηση των νέων 
δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την άσκηση της Επαγγελματικής 
Συμβουλευτικής στη μετά-covid19 εποχή. Η νέα μας πρόταση συνυπολογίζει τις αλλαγές 
στο χώρο των Επιστημών, της Ψυχολογίας, της νέας Κοινωνικής Παιδαγωγικής, της 
Κοινωνιολογίας της Εργασίας, έως και τα όρια της οικονομίας, της διοίκησης, της 
διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, των εφαρμογών πληροφορικής, αλλά και τη 
χρήση αλγοριθμικών μαθηματικών μοντέλων, μέσα από τη διαχείριση των μεγάλων 
δεδομένων (big data) και τα νέα πρότυπα εξόρυξης των πληροφοριών. Η βασική επιδίωξη 
του άρθρου είναι να συμβάλει στην δόμηση μιας πετυχημένης και αποτελεσματικής 
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στη μετά-covid19 εποχή. 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 

- Θεόδωρος Σταμκόπουλος, Φιλόλογος, Υπεύθυνος ΣΕΠ, Κ.Ε.Σ.Υ. Κοζάνης 

- Ευάγγελος Θεολογής, Ηλεκτρολόγος,Υπεύθυνος ΣΕΠ, Κ.Ε.Σ.Υ. Ελευσίνας 

- Δημήτριος Κοτσιφάκος, Kαθηγητής Ηλ/κης ΕΠΑΛ 
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CVs of Invited Speakers 

 

Dr. Tristram Hooley, Professor of Career Education at the 

Inland Norway University of Applied Sciences and the 
University of Derby, UK  

Presentation Title: Hope for 2021: The importance of career 
guidance to the Covid and post-Covid world 

Short Bio: Dr. Tristram Hooley is a writer and researcher 
focusing on career and career guidance. He is Professor of Career Education at the 
Inland Norway University of Applied Sciences and at the University of Derby in the UK. 
He is also Chair of the Board of Adviza, a Director of NICEC and on the Board of the 
International Centre for Career Development and Public Policy. His research focuses 
on the intersection between career and career guidance and politics, technology and 
the wider context. He is committed to social justice and is on the editorial board of 
the Career Guidance for Social Justice website. He has published ten books and 
numerous articles and papers and writes the Adventures in Career Development blog. 

 

 

Dr. Lea Ferrari, Associate Professor in Psychology, University of 

Padova 

Presentation Title: Covid 19 & young people with disabilities: 

Challenges and opportunities for the future 

Short Bio: Dr. Lea Ferrari is an associate professor in psychology at 

the Department of Philosophy, Sociology, Pedagogy and Applied 

Psychology, University of Padova, Italy. Her research efforts are 

devoted to the study of variables and processes involved in career construction models to 

promote work and social participation, quality of life and work satisfaction. Attention is 

devoted to contextual factors with a preventive focus and to mindset and positive outcomes. 

Activities include setting up of instruments, planning and efficacy verification of intervention 

programs. She teaches Diversity management in the workplace and Psychology of inclusion 

for people with disability. 

Together with Scott Solberg (Boston University) she is coordinating the International Research 

Network on Social and Emotional Competences and Career Development that aims to study 

similarities and differences across culture and foster SEL skills in educators to make their 

children ready for the world of work. She is involved in two European projects: CONNECT! that 

aims to link career counseling with HR practices, and psSMILE that aims to promote social 

emotional competences in primary schools. She serves as editor of the Turkish Journal of 

Education TURJE for the counseling and guidance field and of the newsletter of the IAAP 

Counseling Division 16. 
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She also serves as ad hoc reviewer of many international journals. She is also member of the 

Board of the University Network for Innovation in Guidance Foundation from 2017. 

 

Dr. Laurent Sovet, Assistant Professor in Career Counseling 

Psychology, Laboratory of Applied Psychology and Ergonomics 

Université de Paris, France 

Presentation Title: Adapting career interventions during the Covid-19 

pandemic: A case study 

Short Bio: Laurent Sovet is an assistant professor in career counseling 

psychology at the Université de Paris (France) and a full member of Laboratory of Applied 

Psychology and Ergonomics since 2016. He is in charge of a teaching unit dedicated to career 

education for first-year university students. His current research interests are focused on the 

conceptualization of career management skills, effectiveness of career education, and 

meaning-centered career interventions. 

 

Dr. Despina Sidiropoulou-Dimakakou, Professor of Career 

Assessment and Guidance, Department of Psychology, University of 

Athens, Greece 

Presentation Title: The impact of the Covid-19 pandemic on professions 

and skills 

Short Bio: Despina Sidiropoulou-Dimakakakou is Professor of Career 

Assessment and Guidance at the Department of Psychology, National 

and Kapodistrian University of Athens. She has done postgraduate studies in Career Guidance 

and Counseling at the University of Wisconsin - Madison, USA and at the Department of 

Philosophical and Social Studies of the University of Crete, Greece. She was for many years 

Director of the MSc in Counselling and Career Guidance and the MSc in Career Counselling 

and Guidance at the University of Athens, as well as Director of the Career Guidance and 

Counselling Laboratory. She has presented a large number of papers at scientific conferences 

and workshops in Greece and abroad and has published, authored, edited and co-edited 18 

books and more than a hundred articles, chapters and scientific reports in scientific journals 

and edited volumes. Her scientific and research interests include career guidance and 

counselling of the general population and specific social groups, career assessment, and 

contemporary trends and innovations in career guidance. She is a member of the International 

Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG), the International Test 

Commission (ITC), and the National (American) Career Development Association (NCDA). 
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Dr. Nikos Drosos, Assistant Professor of Career Guidance and 

Counselling, Department of Social and Behavioral Sciences, European 

University Cyprus 

Presentation Title: Career guidance and counselling for people with 

disabilities: issues of social justice in the post-Covid-19 society 

Short bio: Dr. Nikos Drosos is an Assistant Professor in Career Guidance 

and Counselling in the European University Cyprus and the 

Coordinator of its relevant master (MA) programme. He has been working in the field of 

counselling and career guidance for more than 15 years, having undertaken the supervision, 

development, implementation and assessment of various international career counseling 

projects. He is currently scientific responsible for 3 European projects (Erasmus+, Creative 

Europe) regarding work re-nitegration of socially vulnerable groups. He is a member of the 

Scientific Committee of the European Doctoral Programme in Career Guidance and 

Counselling (ECADOC), a member of the Board of Directors of the Pan-Hellenic Union for 

Psycho-social Rehabilitation and Work Integration (PEPSAEE), and Vice-President of the Greek 

Union for Supported Employment (ELETYPE). He has taught in postgraduate programmes in 

the National and Kapodestrian University of Athens for many years. He has numerous awards 

for his social activity, and for academic excellence. He is, also, the co-creator of the "ARIADNE" 

career tests (www.ariadne-project.gr) that have, already, helped more than 15,000 students 

in Greece and Cyprus decide their future career. 
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Βιογραφικά των προσκεκλημένων ομιλητών 

 

Dr. Tristram Hooley, Καθηγητής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Διευθυντής Έρευνας για The Careers & 

Enterprise Company, Πανεπιστήμιο του Derby. 

Τίτλος εισήγησης: Ελπίδα για το 2021: Η σημασία του 

επαγγελματικού προσανατολισμού στον κόσμο του Covid και μετά 

τον Covid 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: Ο Dr. Tristram Hooley είναι 

συγγραφέας και ερευνητής και εστιάζει σε θέματα σταδιοδρομίας και επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Είναι Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Πανεπιστήμιο 

του Derby, καθηγητής ΙΙ στο Inland Norway University of Applied Sciences και επικεφαλής της 

έρευνας στο Institute of Student Employers. Είναι επίσης πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Adviza, διευθυντής του NICEC και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

International Centre for Career Development and Public Policy. Η έρευνά του επικεντρώνεται 

στη σχέση της σταδιοδρομίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού με την πολιτική, 

την τεχνολογία και το ευρύτερο πλαίσιο. Είναι προσηλωμένος στην κοινωνική δικαιοσύνη και 

είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του δικτυακού τόπου Career Guidance for Social 

Justice. Έχει δημοσιεύσει οκτώ βιβλία και πολυάριθμα άρθρα και εργασίες και γράφει επίσης 

το ιστολόγιο Adventures in Career Development (Περιπέτειες στην ανάπτυξη σταδιοδρομίας)  

 

Dr. Lea Ferrari, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας, 

University of Padova 

Τίτλος εισήγησης: Covid-19 & νέοι με αναπηρία: Προκλήσεις και 

ευκαιρίες για το μέλλον 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: Η Δρ Lea Ferrari είναι 

αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου της Πάντοβα, Ιταλία. Οι ερευνητικές της προσπάθειες είναι αφιερωμένες στη 

μελέτη των μεταβλητών και των διαδικασιών που εμπλέκονται στα μοντέλα κατασκευής 

σταδιοδρομίας για την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής συμμετοχής, της ποιότητας 

ζωής και της εργασιακής ικανοποίησης. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν 

τη δημιουργία ψυχομετρικών εργαλείων, τον σχεδιασμό και την επαλήθευση της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων παρέμβασης. Διδάσκει Διαχείριση της 

διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο και Ψυχολογία της ένταξης για άτομα με αναπηρία. 

Μαζί με τον Scott Solberg (Πανεπιστήμιο της Βοστώνης) συντονίζει το Διεθνές Ερευνητικό 

Δίκτυο για τις Κοινωνικές και Συναισθηματικές Ικανότητες και την Επαγγελματική Ανάπτυξη 

(International Research Network on Social and Emotional Competences and Career 

Development), το οποίο έχει ως στόχο να μελετήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ 

των πολιτισμών και να προωθήσει τις δεξιότητες SEL στους εκπαιδευτικούς, ώστε τα παιδιά 

τους να είναι έτοιμα για τον κόσμο της εργασίας. Συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκά 
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προγράμματα: το CONNECT! που αποσκοπεί στη σύνδεση της συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας με τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, και το psSMILE που αποσκοπεί στην 

προώθηση των κοινωνικοσυναισθηματικών ικανοτήτων στα δημοτικά σχολεία. Είναι 

συντάκτης του τουρκικού περιοδικού TURJE για τον τομέα της συμβουλευτικής και της 

καθοδήγησης και του ενημερωτικού δελτίου του τμήματος συμβουλευτικής 16 της IAAP. 

Είναι επίσης ad hoc κριτής πολλών διεθνών περιοδικών. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ιδρύματος University Network for Innovation in Guidance από το 2017. 

 

 

Dr. Laurent Sovet, Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικής 

Συμβουλευτικής, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και 

Εργονομίας, Université de Paris, Γαλλία 

Τίτλος εισήγησης: Προσαρμογή των παρεμβάσεων σταδιοδρομίας 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19: Μια μελέτη περίπτωσης 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: Ο Laurent Sovet είναι επίκουρος 

καθηγητής στην επαγγελματική συμβουλευτική στο Université de Paris (Γαλλία) και πλήρες 

μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Εργονομίας από το 2016. Είναι 

υπεύθυνος μιας διδακτικής μονάδας αφιερωμένης στην εκπαίδευση σταδιοδρομίας για 

πρωτοετείς φοιτητές πανεπιστημίου. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

επικεντρώνονται στην εννοιολόγηση των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, στην 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης σταδιοδρομίας και στις παρεμβάσεις σταδιοδρομίας 

με επίκεντρο το νόημα. 

 

Δρ. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Καθηγήτρια 

Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης Τμήμα Ψυχολογίας, 

ΕΚΠΑ 

Τίτλος Παρουσίασης: Οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στα 

επαγγέλματα και τις δεξιότητες 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: Η Δέσποινα Σιδηροπούλου-

Δημακάκου είναι καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και 

Καθοδήγησης του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin – 

Madison των Η.Π.Α. και στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική 

και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» και του Π.Μ.Σ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και 

Προσανατολισμός» του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής της Φιλοσοφικής Σχολής. Έχει παρουσιάσει μεγάλο 

αριθμό εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

και έχει δημοσιεύσει, συγγράψει, επιμεληθεί και συν-επιμεληθεί 18 βιβλία και πάνω από 

εκατό άρθρα, κεφάλαια και επιστημονικές αναφορές σε επιστημονικά περιοδικά και 

συλλογικούς τόμους. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον 
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επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική συμβουλευτική του γενικού 

πληθυσμού καθώς και ειδικών κοινωνικών ομάδων, την επαγγελματική αξιολόγηση, και τις 

σύγχρονες τάσεις και καινοτομίες στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι μέλος των 

επιστημονικών εταιρειών International Association for Educational and Vocational Guidance 

(IAEVG), International Test Commission (ITC), και National (American) Career Development 

Association (NCDA). 

 

Δρ. Νίκος Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής επαγγελματικού 

προσανατολισμού και συμβουλευτικής, Τμήμα Κοινωνικών 

Επιστημών και Επιστημών της Συμπεριφοράς, Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Τίτλος εισήγησης: Επαγγελματικός προσανατολισμός και 

συμβουλευτική σε άτομα με αναπηρία: Ζητήματα κοινωνικής 

δικαιοσύνης στη μετά-COVID-19 κοινωνία 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: Ο Δρ. Δρόσος είναι Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

Συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και συντονιστής του αντίστοιχου 

μεταπτυχιακού προγράμματος. Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε μεταπτυχιακά προγράμματα 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Ταμίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση & 

Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.), ιδρυτικό μέλος του NICE 

(Network for Innovation in Career Guidance and Counselling Foundation) και μέλος της 

Επιστημονικής Επιτροπής του European Doctoral Programme in Career Guidance and 

Counselling (ECADOC). Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε τρία Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

(Erasmus+, Creative Europe). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα 

επαγγελματικής αξιολόγησης και στα θέματα επαγγελματικής προσαρμοστικότητας και 

επαγγελματικής συμβουλευτικής σε κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς. 

 

 

 

  



Επαγγελματική Συμβουλευτική και 
Προσανατολισμός στη μετά-covid19 Εποχή

Career Counselling and Guidance 
in the Post-COVID-19 Era

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /  PROGRAM



Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 /  Tuesday 19 January 2021
Προγραμμα - PrOGram

Παρουσίαση - Συντονισμός  
Αντώνης Αντωνίου, Βοηθός Διευθυντής ΣΕΑ

9:00-9:30 ΈνΑρξη ΣυνΈδρίου - Χαιρετισμοί  
Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, Πρύτανης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

δρ Κυπριανός δ. Λούης, Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου

Καθηγητής Μιχάλης Κασσωτάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συγγραφέας

ΘΕΜΑΤΑ / TOPICS ΟΜΙΛΗΤΕΣ / SPEAKERS

9:30-10:00 η γνώση είναι δύναμη και ο χρόνος είναι... πολύτιμος! 
Το Γραφείο ΣΈΑ στην ψηφιακή εποχή Αντώνης Αντωνίου, Βοηθός Διευθυντής ΣΕΑ

10:00-10:30 Covid 19 and young people with disabilities:  
challenges and opportunities for the future

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

10:30-11:00 adapting career interventions during  
the Covid-19 pandemic: a case study

invited speaker: Laurent sovet 
Assistant Professor in Career Counseling Psychology, Laboratory of 
Applied Psychology and Ergonomics, Université de Paris, France

11:00-11:30 διάλειμμα / Break

11:30-12:00 οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στα 
επαγγέλματα και τις δεξιότητες

ΠροΣΚΈΚΛηΜΈνη οΜίΛηΤρίΑ:  
δέσποινα Σιδηροπούλου - δημακάκου 
Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης, Τμήμα 
Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12:00-12:30 Σχεδιάζω τη σταδιοδρομία μου στη μετά-Covid εποχή: 
Yποστήριξη και προτάσεις των υπηρεσιών ΣυΈΠ

Έυφροσύνη Μυργιώτη (Παρουσίαση της εισήγησης), 
Εκπαιδευτικός με Εξειδίκευση στον Σχολικό Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό

Κυριακή Παντελίδου, Εκπαιδευτικός με Εξειδίκευση στον  
Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Μαρία Σαρακίνου, Εκπαιδευτικός με Εξειδίκευση στον Σχολικό 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Σύμβουλος Φύλου σε Θέματα 
Εκπαίδευσης και Απασχόλησης  

12:30-13:00

ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής και 
του συμβούλου σταδιοδρομίας στη μετά-Covid19 
εποχή: Μια προσέγγιση της σχέσης της παραδοσιακής 
συμβουλευτικής με την «αλγοριθμική συμβουλευτική» 
των νέων τεχνολογιών 

Θεόδωρος Σταμκόπουλος (Παρουσίαση της εισήγησης),  
Φιλόλογος, Υπεύθυνος ΣΕΠ, Κ.Ε.Σ.Υ. Κοζάνης

Έυάγγελος Θεολογής, Ηλεκτρολόγος,Υπεύθυνος ΣΕΠ,  
Κ.Ε.Σ.Υ. Ελευσίνας

δημήτριος Κοτσιφάκος, Kαθηγητής Ηλ/κης ΕΠΑΛ

13:00 - 13:30

Έξ αποστάσεως αξιοποίηση του Μητρώου Έθελοντών 
Έμπειρογνωμόνων για τη διαδικτυακή υποστήριξη 
Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας (Π.Α.Σ.) του  
1ου Κ.Έ.Σ.υ. και τη διαδικτυακή υλοποίηση ημέρας 
Καριέρας στη μετά Covid εποχή

Κώστας Τσαπουρνάς (Παρουσίαση της εισήγησης), 
Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π, Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης 

Κώστας Βεγουδάκης, Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π, Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης

Απόστολος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος,  
Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης

Πέτρος Σταγιόπουλος, Προϊστάμενος, Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης

δρ. Σοφία Ασλανίδου, Καθηγήτρια  Παιδαγωγικού Τμήματος, 
Συντονίστρια Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης

δρ. Ανδρέας οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού 
Τμήματος, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Μητρώου Εθελοντών 
Εμπειρογνωμόνων

Σημείωση: Μετά από κάθε παρουσίαση θα δίνεται χρόνος για απορίες και σχόλια από τους συμμετέχοντες.

note: Q&A session will follow after each presentation.



ΕΠΙΣΤημονΙκη οργανωΤΙκη ΕΠΙΤροΠη / SCIEnTIfIC OrGanIzInG COmmITTEE
δέσποινα Σιδηροπούλου - δημακάκου, Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
νίκος δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς,  
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
δρ. Αντρέας Φιλίππου, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Υ.Σ.Ε.Α, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
eλένη Παπαστεφάνου, ΕΜΕ Υ.Σ.Ε.Α, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
Λευκή Χατζητοφή, Πρόεδρος Συνδέσμου Καθηγητών ΣΕΑ (ΟΕΛΜΕΚ)
Μαρίνα Αλεξάνδρου, Διευθύντρια Επικοινωνία και Μάρκετινγκ, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021  /  Wednesday 20 January 2021
Προγραμμα - PrOGram

Παρουσίαση - Συντονισμός  
Κώστας ίερείδης, Βοηθός Διευθυντής ΣΕΑ

ΘΕΜΑΤΑ / TOPICS ΟΜΙΛΗΤΕΣ / SPEAKERS

9:00-9:30
Ανακαλύπτοντας την «ίθάκη» μέσα από το μάθημα 
του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού σε 
επαγγελματικό λύκειο

Πέτρος Κ. Σαλαβασίδης, Πληροφορικός-Ερευνητής

9:30-10:00 η Κρίση Covid-19 ως σοκ επιλογής σταδιοδρομίας  
και επαγγελματικής συμπεριφοράς

Θεόδωρος Αντωνίου (Παρουσίαση της εισήγησης),  
Εκπαιδευτικός, Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου 
Παρασκευή νικηφόρου, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος,  
Α/βάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου

10:00-10:30
Έπαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική  
σε άτομα με αναπηρία: Ζητήματα κοινωνικής  
δικαιοσύνης στη μετά-Covid-19 κοινωνία

ΠροΣΚΈΚΛηΜΈνοΣ οΜίΛηΤηΣ: νίκος δρόσος 
Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
Συμβουλευτικής, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 
Συμπεριφοράς, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

10:30-11:00 διάλειμμα / Break

11:00 - 12:00
Hope for 2021: the importance of career guidance  
to the Covid and post-Covid world

keYnote speaker: dr. tristram Hooley 
Professor of Career Education and Director of Research for The Careers & 
Enterprise Company, University of Derby, Writer and Researcher Focusing 
on Career and Career Guidance

12:00-12:30 Mήπως χρειάζεται να πω το ίδιο πράγμα 22 φορές; Λεύκος δημοσθένους 
Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

12:30-13:00 Καλές πρακτικές επαγγελματικής συμβουλευτικής  
την περίοδο του Covid του ΚΈΣυ ρόδου

Μαρία Καραϊσαρλή (Παρουσίαση της εισήγησης), 
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κ.Ε.Σ.Υ. Ρόδου

Γεώργιος Βασίλογλου, Ψυχολόγος

Χαράλαμπος Βασίλογλου, Οικονομολόγος

Θεόδωρος Αντωνίου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου

δημοσθένης Βασίλογλου, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής

Παρασκευή νικηφόρου, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος,  
Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας

13:00-13:30

Πορίσματα 
δέσποινα Σιδηροπούλου - δημακάκου, Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης, Τμήμα Ψυχολογίας,  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

νίκος δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και  
Επιστημών Συμπεριφοράς, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σημείωση: Μετά από κάθε παρουσίαση θα δίνεται χρόνος για απορίες και σχόλια από τους συμμετέχοντες.
note: Q&A session will follow after each presentation.
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