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Μαθαίνοντας στην πορεία 

 

CEDEFOP Τομέας δεξιοτήτων 3 - Υποστηρικτικές ικανότητες 

3.6 Συμμετοχή σε έρευνα και αξιολόγηση 

Κύρια καθήκοντα είναι: 

a. Ανάπτυξη γνώσεων ερευνητικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών συλλογής 
δεδομένων, ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών, χρήσης ερευνητικής 
βιβλιογραφίας και ερευνητικής δεοντολογίας. 

b. Υλοποίηση σχεδίων έρευνας ή αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας όλων 
των μερών, αναζήτηση των απόψεων των χρηστών των υπηρεσιών, συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών, καθώς και προτάσεις χρηματοδότησης. 

c. Ερμηνεία, παρουσίαση και χρήση των ευρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων 
παρουσίασης και διάδοσης, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα στην πράξη. 

 
Τομείς δεξιοτήτων DIGICOMP: 

-Τομέας δεξιοτήτων 1. Πληροφορική και αλφαβητισμός δεδομένων  

-Τομέας δεξιοτήτων 2. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 

 

 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά έναν επαγγελματία επαγγελματικού προσανατολισμού 

που υποστηρίζει την δεοντολογία "να μην αφήνει κανέναν πίσω", ο οποίος καλείται να 

αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικού τύπου πελάτες/χρήστες υπηρεσιών στο πλαίσιο της 

 Τίτλος 
 

Δεξιότητα 

Περίληψη 
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πανδημίας του κορωνοϊού. Αυτός ο επαγγελματίας αναμένεται να αξιολογήσει την 

προσέγγιση του επαγγελματικού προσανατολισμού, να διεξάγει έρευνα για την αγορά 

εργασίας και να αναζητήσει καινοτόμους τρόπους για την υποστήριξη ενός φάσματος 

αναγκών των πελατών μέσω μιας διαδικτυακής μεθόδου εργασίας και να "μαθαίνει στην 

πορεία". 

 

Το Κέντρο Απασχόλησης Ballymun (BJC) ιδρύθηκε το 1986 ως κοινοτική απάντηση στη χρόνια 

ανεργία. Ως εθελοντική οργάνωση με φιλανθρωπικό καθεστώς, το BJC έχει αποδεδειγμένο 

ιστορικό στην παροχή πελατοκεντρικού επαγγελματικού προσανατολισμού και καινοτόμων 

υπηρεσιών. Στόχος του BJC είναι να παρέχει στα άτομα μεγαλύτερες επιλογές στην αγορά 

εργασίας και την ευκαιρία να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους, να αυξήσουν τις 

πιθανές αποδοχές τους και να μειώσουν την ευπάθειά τους στη φτώχεια. Στο πλαίσιο του 

ρόλου τους ως επαγγελματίες προσανατολισμού, το προσωπικό της BJC έχει αναλάβει τη 

διεξαγωγή έρευνας1 σχετικά με την αγορά εργασίας, τις τάσεις της, τα κριτήρια για την 

απασχόληση και τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πελάτες κατά την επιστροφή τους 

στο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, οι επαγγελματίες προσανατολισμού θα πρέπει να έχουν 

ενημερωμένες γνώσεις σχετικά με τους διάφορους οργανισμούς και τις πηγές 

πληροφόρησης που μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους στην επίτευξη των στόχων 

τους, προωθώντας λύσεις προσανατολισμένες στον πελάτη. Η έρευνα αυτή μπορεί να 

παρεµποδιστεί από τον ρυθμό των αλλαγών στη σύγχρονη κοινωνία και άλλους παράγοντες 

που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον επαγγελματία προσανατολισμού. Ως εκ τούτου, η 

BJC ενθαρρύνει τους επαγγελματίες προσανατολισμού να αξιολογούν2 τα ευρήματά τους και 

την επαγγελματική τους πρακτική.  

                                                      
1Σύμφωνα με την έκδοση CEDEFOP Panorama, 2009, σ. 87, η έρευνα, στο πλαίσιο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

λαμβάνει τη μορφή της χρήσης ερευνητικών μεθοδολογιών, όπως η συλλογή δεδομένων, η ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών 
πληροφοριών και η χρήση της ερευνητικής φιλολογίας και δεοντολογίας, για την καλύτερη δυνατή παρουσίαση των 
ακριβέστερων πληροφοριών για τους πελάτες που αναζητούν εργασία. 
2 Σύμφωνα με τη δημοσίευση CEDEFOP Panorama, 2009, σ. 87, η αξιολόγηση των ευρημάτων και της επαγγελματικής 

πρακτικής απαιτεί από το BJC και τους επαγγελματίες του να εφαρμόζουν σχέδια αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνουν 
συμφωνία όλων των μερών για την τήρηση της ερευνητικής δεοντολογίας, την αναζήτηση των απόψεων των πελατών τους, τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία αυτή και την εξέταση των προτάσεων χρηματοδότησης.  

Ιστορικό 
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Το Κέντρο Απασχόλησης Ballymun έχει δύο κύρια γραφεία, την έδρα στο κέντρο του Ballymun 

στα βόρεια της πόλης του Δουβλίνου (αστικό) και ένα άλλο στην παραλιακή πόλη Balbriggan 

στο Fingal (αγροτικό), το βόρειο τμήμα της κομητείας του Δουβλίνου. Το Κέντρο 

Απασχόλησης εξυπηρετεί ποικίλους πελάτες και παρέχει πρόσβαση σε συμβουλευτική για 

την απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία οδηγεί στην τοποθέτηση σε θέση 

εργασίας και, συνεπώς, σε ποιοτική απασχόληση και σε αυξημένο εισόδημα και εργασιακή 

ασφάλεια. 

Οι πελάτες στην περιοχή Ballymun, περιλαμβάνουν όσους παραπέμπονται από την 

Κοινωνική Πρόνοια και άλλους που προσέρχονται διερχόμενοι (αυτοπαραπομπή). Οι πελάτες 

μπορεί να είναι μακροχρόνια άνεργοι ή βραχυχρόνια άνεργοι. Η τυπική καθοδήγηση 

περιλαμβάνει μια αρχική συνάντηση αξιολόγησης, αξιολόγηση των αναγκών του πελάτη, 

αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης/εκπαίδευσης, καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με 

τις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας 

(συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος/συνοδευτικής 

επιστολής, προετοιμασίας συνέντευξης) και άλλα παρόμοια.  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, το BJC παρέμεινε ανοιχτό για το κοινό με 

μειωμένο αριθμό προσωπικού, καθώς αποτελεί βασική υπηρεσία για την κοινότητα. 

Εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά μέτρα απομακρυσμένης εργασίας από όλο το προσωπικό 

και οι περισσότεροι πελάτες προσαρμόστηκαν σε μορφές καθοδήγησης μέσω 

τηλεφώνου/βιντεοκλήσης κατά τις περιόδους περιοριστικών μέτρων. Ωστόσο, ορισμένοι 

πελάτες έχουν επηρεαστεί σημαντικά λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες 

όπως το διαδίκτυο και οι μεταφορές. 

Ταυτόχρονα, ο αντίκτυπος της πανδημίας από την άποψη της απομόνωσης και της 

απομακρυσμένης καθοδήγησης, έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη σύνδεσης μεταξύ του 

επαγγελματία και του πελάτη, δημιουργώντας κατά συνέπεια πρόσθετες προκλήσεις στην 

παροχή υποστήριξης για ένα φάσμα αναγκών που περιλαμβάνει επίπεδα ανάπτυξης της 

αυτοπεποίθησης και ένα πολύπλοκο ταξίδι μέσα από τη διαδικασία της διερεύνησης των 

συγκεκριμένων αναγκών, καθώς και την προσπάθεια να ενδυναμωθεί κάθε άτομο για να 

αναζητήσει ευκαιρίες. Για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, οι επαγγελματίες θα πρέπει 

να αξιολογήσουν τις πρακτικές τους από την περίοδο πριν από τη μεταστροφή και να 

εκτιμήσουν την πρακτικότητά τους στο πλαίσιο μετά τη μεταστροφή.  
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Επιπλέον, ο αυξανόμενος αριθμός των ατόμων που έχασαν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα 

της πανδημίας έχει αλλάξει δραματικά το φόρτο εργασίας για τους επαγγελματίες 

συμβούλους, με αποτέλεσμα να ασκείται πρόσθετη πίεση για την παροχή ψηφιακής 

συμβουλευτικής απασχόλησης. Αυτό σχετίζεται άμεσα με την ενασχόληση των 

επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού με την αξιολόγηση, διότι υπάρχει ανάγκη 

να ενημερώνονται τα συστήματα ώστε να μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε 

βαριές βάσεις δεδομένων, να διασφαλίζεται η ψηφιακή ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων των πελατών και να ενημερώνονται συνεχώς οι πλατφόρμες παρακολούθησης 

του επαγγελματικού προσανατολισμού. Κατά τα άλλα, οι προσφορές εργασίας αλλάζουν και 

οι τεχνολογικές ικανότητες είναι περισσότερο περιζήτητες. Οι επαγγελματίες του 

επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους για την αγορά 

εργασίας χρησιμοποιώντας διάφορες ερευνητικές μεθοδολογίες για να είναι σε θέση να 

υποστηρίζουν τους πελάτες τους σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  

Συνοψίζοντας, οι επαγγελματίες συμβουλευτικής χρησιμοποιούν διάφορες πλατφόρμες, 

όπως το Zoom, το Microsoft Teams, επηρεάζοντας τους πελάτες και τη δυναμική της αγοράς 

εργασίας, δουλεύοντας από το σπίτι ή με πελάτες που προτιμούν να έχουν πρόσβαση εξ 

αποστάσεως, με την πρόσθετη πίεση της γρήγορης προσαρμογής στην αυξανόμενη ζήτηση 

και τις προσδοκίες να μαθαίνουν στην πορεία, χωρίς αρκετό χρόνο για να αξιολογήσουν το 

έργο τους, να πραγματοποιήσουν κατάρτιση και έρευνα αγοράς εργασίας. 

 

 

Απομακρυσμένη καθοδήγηση, αποσύνδεση, απομόνωση, καινοτομία, αυξανόμενη ζήτηση 

και προσδοκίες, έρευνα και αξιολόγηση. 

  

Λέξεις κλειδιά 
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Επαγγελματίας Καθοδήγησης: 

Ο Gino είναι ένας έμπειρος επαγγελματίας επαγγελματικού προσανατολισμού στο Κέντρο 

Απασχόλησης Ballymun, που έχει συνηθίσει να εργάζεται με την τεχνολογία και να 

υποστηρίζει διαφορετικούς πελάτες με ποικίλες ανάγκες. Ο Gino εργάζεται στον τομέα του 

επαγγελματικού προσανατολισμού για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια και έχει 

υποστηρίξει μια ποικιλία πελατών στο Κέντρο Εργασίας Ballymun. Κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας αντιμετώπισε πρόσθετες προκλήσεις. Ο κύριος τύπος πελατών με τους οποίους 

εργάζεται, ανήκει στην κατηγορία υψηλών αναγκών υποστήριξης, η οποία αποτελείται από 

άτομα που αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην απασχόληση, όπως ποινικό μητρώο και 

παρελθούσα ή τρέχουσα χρήση ναρκωτικών. Ο Gino είναι καλά συνδεδεμένος με διάφορες 

υπηρεσίες στην περιοχή, γεγονός που του επιτρέπει να παραπέμπει τους πελάτες σε 

υπηρεσίες που παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την εξέλιξή 

τους καθώς πλησιάζουν στην αγορά εργασίας. Όταν εργάζεται με "πελάτες υψηλών αναγκών 

υποστήριξης", ο Gino έχει συχνά την αίσθηση ότι η προσωπική προσέγγιση λειτουργεί 

καλύτερα και αυτό του επιτρέπει συνήθως να υποστηρίζει και να ενδυναμώνει τους πελάτες 

να καταρτίζουν ένα σχέδιο σταδιοδρομίας και να τους συνδέει με διάφορες υπηρεσίες στην 

περιοχή.  

Εκτός από αυτό, ο Gino εργάζεται επίσης με κλασικούς πελάτες. Συνήθως, οι πελάτες αυτοί 

μπορεί να απομακρυνθούν από τις αγορές εργασίας για διάφορους λόγους, όπως διακοπές 

καριέρας, αλλαγές στην απασχόληση, φροντίδα της οικογένειας κ.λπ. Συχνά είναι έτοιμοι να 

επιστρέψουν στην εργασία και έχουν κατανοήσει τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. 

Αυτοί οι πελάτες αναζητούν συνήθως καθοδήγηση για την απασχόληση, ώστε να μάθουν για 

βιώσιμες οδούς προς την απασχόληση και να έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη για την 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. 

Πελάτης Α, κατηγορίας υψηλών αναγκών υποστήριξης: 

Ο Carl είναι άνδρας 33 ετών, ζει στην αγροτική περιοχή της κομητείας Meath και είναι 

άνεργος τα τελευταία 5 χρόνια. Έχει αποφοιτήσει νωρίς από το σχολείο και ολοκλήρωσε το 

Βασικοί χαρακτήρες 
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κατώτερο πιστοποιητικό του (κατώτερο επίπεδο 3 του EQF της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης). Η κύρια εργασιακή του εμπειρία ήταν σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης που ονομάζεται TUS3 . Πριν από αυτό, πέρασε χρόνο μέσα και έξω από τη φυλακή 

για μικρές κατηγορίες για ναρκωτικά. Καθώς ο Carl λαμβάνει επίδομα για αναζήτηση 

εργασίας, παραπέμφθηκε από την Intreo (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης)4 στο Κέντρο 

Απασχόλησης Ballymun για υποστήριξη στην απόκτηση κατάρτισης/απασχόλησης. Ο Carl 

είχε ήδη ολοκληρώσει ένα έτος μαθητείας υδραυλικών και θα ήθελε να επιστρέψει για να το 

ολοκληρώσει και να γίνει πλήρως καταρτισμένος υδραυλικός. 

Καθώς ο Carl απέχει πολύ από την αγορά εργασίας, αντιμετωπίζει επίσης μια σειρά από 

εμπόδια, όπως χαμηλές δεξιότητες αλφαβητισμού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη 

πρόσβασης σε τάμπλετ/φορητό υπολογιστή, έλλειψη μεταφορικού μέσου - τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς είναι πολύ περιορισμένα στην περιοχή του. 

Πελάτης Β, κλασικός πελάτης: 

Η Sarah είναι μια 38χρονη γυναίκα με ένα παιδί που είναι τώρα 16 ετών και έχει 

συγκεκριμένες οικονομικές ανάγκες. Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας επικοινώνησε με τη 

Sarah για μια πρώτη συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί η κατάρτιση και η υποστήριξη για 

την αναζήτηση εργασίας, ώστε να επιστρέψει στο εργατικό δυναμικό. Η προηγούμενη 

απασχόλησή της ήταν στον τομέα της συμβουλευτικής πληροφορικής και της ανάπτυξης 

ιστοσελίδων και επιθυμεί να ενταχθεί ξανά σε αυτόν τον τομέα απασχόλησης. 

Η Sarah πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

ιστοσελίδων, αλλά δεν έχει εργαστεί στον τομέα αυτό για πάνω από 16 χρόνια. 

Δευτερεύοντες χαρακτήρες: Alice (διευθυντής του Gino) και συνάδελφοι επαγγελματίες  

  

                                                      
3 Η πρωτοβουλία Tús είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που παρέχει βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες 

εργασίας σε ανέργους. Οι ευκαιρίες εργασίας είναι προς όφελος της κοινότητας και παρέχονται από κοινοτικές και εθελοντικές 
οργανώσεις τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. 

 
4 Το Intreo (η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) είναι ένα ενιαίο σημείο επαφής για όλες τις υπηρεσίες και τα μέσα 

στήριξης της απασχόλησης και του εισοδήματος. ΓνωρίZoomε ότι η αναζήτηση της πρώτης σας θέσης εργασίας ή η 
αναζήτηση μιας νέας θέσης εργασίας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. 



 

7 

 

 

 

(Σενάριο πριν την πανδημία) (Ο Carl) 

Ο Carl επισκέφθηκε το γραφείο Balbriggan του Κέντρου Εργασίας Ballymun πριν από τέσσερα 

χρόνια, πριν από την πανδημία. Ο Carl, με φτωχές δεξιότητες γραφής και πληροφορικής και 

ποινικό μητρώο, αισθάνεται απελπισμένος ως προς την εξεύρεση εργασίας. Επίσης, 

παρακολουθεί καθημερινά μια κλινική απεξάρτησης από τη μεθαδόνη, γεγονός που τον 

καθιστά μη διαθέσιμο για ευέλικτο ωράριο εργασίας, καθώς πρέπει να πηγαίνει στην κλινική 

κάθε πρωί. Ο Carl εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 του, είχε τακτικά προβλήματα και είχε 

παρατηρηθεί ότι είχε προβλήματα συμπεριφοράς, αν και ποτέ δεν διαγνώστηκε επίσημα. Στα 

16 του ξεκίνησε μια μαθητεία στον τομέα των υδραυλικών. Του άρεσε να δουλεύει με τα 

χέρια του και ένιωθε ότι ήταν πραγματικά καλός σε αυτή τη δουλειά. Παρόλα αυτά, ο Carl 

άντεξε στη μαθητεία του μόνο για ένα χρόνο, καθώς δεχόταν πίεση να βγάλει περισσότερα 

χρήματα για να στηρίξει την οικογένειά του. Ο Carl ήταν το μεγαλύτερο παιδί μιας 

μονογονεϊκής οικογένειας και είχε έξι αδέλφια. Η οικογένεια στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό 

στις πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας και ο Carl, που δεν πήγαινε πια σχολείο, βρισκόταν υπό 

πίεση να βρει επαρκή εργασία για να βοηθήσει στα οικονομικά. Ο Carl άρχισε να εργάζεται 

σε εργοτάξια με χειρωνακτικές εργασίες και εδώ ήταν που ήρθε σε επαφή με τα ναρκωτικά. 

Αρχικά έκανε χρήση για ψυχαγωγικούς λόγους, ο Carl γρήγορα εξελίχθηκε σε χαοτικό χρήστη 

ναρκωτικών και κατά συνέπεια έχασε τη δουλειά του. Στη συνέχεια, ο Carl άρχισε να διακινεί 

ναρκωτικά και κατηγορήθηκε αρκετές φορές γι' αυτό, αλλά και για κατοχή ναρκωτικών με 

την πάροδο των ετών.  

Κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων μηνών της προσωπικής και εργασιακής του καθοδήγησης, ο 

Carl μίλησε στον Gino για την προσωπική του κατάσταση και εξέφρασε το ενδιαφέρον του να 

επιστρέψει στην εκπαίδευση/κατάρτιση για να ολοκληρώσει μια μαθητεία στον τομέα των 

υδραυλικών. Ο Carl ήταν πρόθυμος να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό, 

αλλά υπήρχαν αρκετά εμπόδια που έπρεπε πρώτα να αντιμετωπιστούν. Ο Carl και ο Gino 

εργάστηκαν μαζί σε ένα σχέδιο εξέλιξης, το οποίο περιλάμβανε τη συνεργασία με άλλους 

φορείς της περιοχής που θα μπορούσαν να παράσχουν στον Carl την υποστήριξη που θα τον 

βοηθούσε να επιτύχει τον στόχο του. Αυτό θα επέτρεπε στον Carl να αντιμετωπίσει ορισμένα 

Η ιστορία της μελέτης περίπτωσης 
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από τα υποκείμενα ζητήματα, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα σε μεταφορικά μέσα, η 

καθημερινή συμμετοχή σε κλινική αποκατάστασης και οι χαμηλές δεξιότητες γραφής και 

πληροφορικής. Ακολουθώντας αυτό το σχέδιο, ο Carl θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη 

θέση για να προετοιμαστεί για εκπαίδευση και κατάρτιση πλήρους απασχόλησης. Το πρώτο 

βήμα του σχεδίου ήταν η παραπομπή του Carl σε ένα τοπικό κέντρο κατάρτισης που 

υποστηρίζει ενήλικες να εργαστούν πάνω στις δεξιότητες γραμματισμού και πληροφορικής. 

Δεύτερον, ο Carl συνδέθηκε με μια τοπική υπηρεσία για τα ναρκωτικά, όπου μπορούσε να 

λάβει συμβουλές για τα ναρκωτικά και να συμμετάσχει σε ομάδες απεξάρτησης. Και τα δύο 

βήματα θα επέτρεπαν στον Carl να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην εργασία με 

ομάδες και να βελτιώσει τις δεξιότητες πληροφορικής και αλφαβητισμού του. Ο Gino και ο 

Carl αισθάνονται και οι δύο θετικά για το σχέδιο εξέλιξης που έχουν θέσει σε εφαρμογή και 

ο Carl αισθάνεται αισιόδοξος ότι, αν ακολουθήσει αυτά τα βήματα, θα έχει τελικά αρκετή 

διάθεση να επιστρέψει στη μαθητεία του. 

(Η Sarah) 

Εκτός από τη συμβουλευτική εργασία με τον Carl, ο Gino αισθάνεται εξίσου πιεσμένος από 

έναν άλλο πελάτη, τη Sarah. Η Sarah είναι μια ανύπαντρη μητέρα που έκανε ένα διάλειμμα 

από την αγορά εργασίας για να μεγαλώσει τον γιο της. Μετά από δεκαέξι χρόνια εκτός 

αγοράς εργασίας, η Sarah ενθαρρύνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας να επανέλθει 

στην αγορά εργασίας ή/και στην κατάρτιση. 

Πριν αποκτήσει τον γιο της, εργαζόταν στον τομέα της πληροφορικής με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό ιστοσελίδων και την ανάπτυξη λογισμικού. Η Sarah πιστεύει 

ότι αυτή είναι μια βιώσιμη επιλογή για την επιστροφή της στην εργασία τώρα και θα ήθελε 

υποστήριξη για την εξεύρεση εργασίας μερικής απασχόλησης σε αυτόν τον τομέα. Ψάχνει 

για μερική απασχόληση στον τομέα του σχεδιασμού ιστοσελίδων/ανάπτυξης λογισμικού, 

αλλά δυσκολεύεται να πάρει συνεντεύξεις για δουλειά. Η Sarah ασχολείται ενεργά με τη δική 

της έρευνα και προσβλέπει στον σύμβουλό της για ανατροφοδότηση και συμβουλές σχετικά 

με τα επόμενα βήματά της. Αισθάνεται ότι βρίσκεται υπό πίεση και ανησυχεί ότι αν δεν βρει 

κάτι σύντομα, η πληρωμή της για την αναζήτηση εργασίας μπορεί να περικοπεί ή να 

διακοπεί.  

Ο Gino, για να βοηθήσει τη Sarah, έψαξε διάφορες πηγές πληροφοριών σχετικά με 

προγράμματα μαθητείας πληροφορικής και ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της 
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πληροφορικής, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τη μηχανή αναζήτησης Google, ιστοσελίδες 

κυβερνητικών οργανισμών και το FIT, The ICT Talent Pipeline5 . Στη συνέχεια ο Gino έστειλε 

αυτές τις πηγές στη Sarah, η οποία τις διερεύνησε περαιτέρω. Αφού ο Gino ανέλυσε τις 

επιλογές μαθητείας στον τομέα των ΤΠΕ που είχε στη διάθεσή της η Sarah, διαπιστώνει ότι 

δεν έχει εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και παρά την 

προηγούμενη εμπειρία της στον τομέα, 16 χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και πολλά 

έχουν εξελιχθεί στον κόσμο της πληροφορικής. Από την έρευνα που διεξάγει ο Gino, σύντομα 

γίνεται σαφές ότι η προηγούμενη εμπειρία της δεν είναι πλέον σχετική ή χρήσιμη στην 

αναζήτησή της για απασχόληση στον συγκεκριμένο τομέα. Είναι προφανές ότι η Sarah θα 

πρέπει να επανεξειδικευτεί μέσω της εκπαίδευσης. Η Sarah ανησυχεί για το κόστος της 

επιστροφής στην εκπαίδευση και αισθάνεται συγκλονισμένη στην ιδέα αυτή.  

(πανδημία κορωνοϊού) 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας (ιδίως κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων) η επαφή 

με τους πελάτες του BJC περιορίστηκε σε απομακρυσμένη ή διαδικτυακή επικοινωνία. Λόγω 

των κυβερνητικών κατευθυντήριων γραμμών, δεν επιτρεπόταν η προσωπική συνάντηση. 

Αυτό δημιούργησε έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης των πελατών - το υβριδικό μοντέλο - έναν 

συνδυασμό τηλεφωνικών κλήσεων / κλήσεων με τηλεδιάσκεψη ή προσωπικών 

συναντήσεων. 

 

Ενώ οι τηλεφωνικές κλήσεις ήταν κατάλληλες για τα αρχικά ραντεβού (εγγραφής) και για μία 

ή δύο επακόλουθες συναντήσεις. Αυτός ο τρόπος εργασίας υπογράμμισε την ανάγκη για 

συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, δεδομένου ότι μια ποικιλία θεμάτων απλώς δεν 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί κατά την εργασία εξ αποστάσεως ή μέσω συναντήσεων Zoom 

με τους χρήστες των υπηρεσιών. Αυτό ενθάρρυνε τον Gino να επανεκτιμήσει την 

επαγγελματική του πρακτική και να αναζητήσει καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση των 

υπηρεσιών του BJC εν μέσω της πανδημίας.  

 

(Μετά την πανδημία)  

Όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού και τέθηκαν σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα, ο 

Gino ένιωσε ανησυχία για τον Carl, καθώς είχε αναφέρει προηγουμένως ότι δεν είχε 

                                                      
5 Το ICT Associate Apprenticeship είναι ένα εθνικό πρόγραμμα μαθητείας στον τομέα της τεχνολογίας στην Ιρλανδία. 
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πρόσβαση σε υπολογιστές και ιδιαίτερα καθώς το σχέδιο που είχαν θέσει σε εφαρμογή θα 

γινόταν τώρα διαδικτυακά και στο άμεσο μέλλον. Ο Carl αγωνίζεται να παραμείνει 

συνδεδεμένος με όλες τις υπηρεσίες υποστήριξής του, καθώς και με τον επαγγελματία 

συμβουλευτικής μέσω της νέας ανέπαφης προσέγγισης της εργασίας. Ο Gino ανησυχεί 

επίσης, καθώς γνωρίζει ότι ο Carl είναι ήδη απομονωμένος και φοβάται ότι αυτό θα τον 

ωθήσει περισσότερο στην απομόνωση και τον αποκλεισμό χωρίς την υποστήριξη που 

χρειάζεται ο Carl αυτή τη στιγμή. Όταν ο Gino μιλάει με τον Carl εξηγώντας του τους νέους 

τρόπους εργασίας, ο Carl τείνει να απογοητεύεται και να ταράζεται και κατά συνέπεια δεν 

απαντάει στο τηλέφωνο για το επόμενο ραντεβού του. 

Παρομοίως, ο Gino και η Sarah άρχισαν να αναζητούν σχετικές θέσεις μαθητείας 

πληροφορικής και εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης κατάλληλα για τις ανάγκες 

της. Ωστόσο, βρήκε μόνο πολύ χαμηλά αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και ακριβά 

ιδιωτικά μαθήματα, τα οποία η Sarah δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά. Ταυτόχρονα, η 

Sarah του διαβιβάζει ανεπιτυχή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αιτήσεις 

εργασίας από μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, με αποτέλεσμα ο Gino να αισθάνεται ότι δεν 

ξέρει πώς να υποστηρίξει τη Sarah ώστε να διαχειριστεί καλύτερα τις επαγγελματικές της 

προσδοκίες. Είναι σαφές σε αυτό το σημείο τόσο στον Gino όσο και στη Sarah ότι πρέπει να 

επιστρέψει στην εκπαίδευση/κατάρτιση πριν μπορέσει να βρει δουλειά στον αγαπημένο της 

κλάδο. Η ιδέα της επιστροφής σε πλήρη εκπαίδευση ή κατάρτιση κάνει τη Sarah να 

αισθάνεται πολύ καταβεβλημένη και αγχωμένη. Το ζήτημα αυτό επιδεινώνεται ακόμη 

περισσότερο λόγω της πανδημίας, καθώς οποιοδήποτε μάθημα κατάρτισης ξεκινήσει θα 

είναι διαδικτυακό και η Sarah ανησυχεί ότι δεν θα λάβει επαρκή υποστήριξη για να 

ολοκληρώσει ένα μάθημα εξ αποστάσεως. Έχει πρόσθετες ανησυχίες σχετικά με το κόστος 

των μαθημάτων κατάρτισης, καθώς πολλά από αυτά βρίσκονται πολύ έξω από τον 

προϋπολογισμό της. Εξίσου, ανησυχεί ότι αν δεν αναλάβει σύντομα κατάρτιση ή 

απασχόληση, η πληρωμή της θα διακοπεί ή θα περικοπεί από την Intreo (Δημόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης), βλ. παραπάνω αναφορά.  

Ο Gino θα ήθελε να προσφέρει χρόνο και υποστήριξη και στους δύο πελάτες του, αλλά 

βρίσκει τον εαυτό του να περιβάλλεται από πολλά εμπόδια, τα οποία επιδεινώνονται από 

την πανδημία του κορωνοϊού. Αισθάνεται επίσης ότι ξοδεύει πολύ περισσότερο χρόνο 

ασχολούμενος με την αξιολόγηση και την έρευνα για τη Sarah, η οποία παρακολουθεί τακτικά 

και έχει υψηλές προσδοκίες από τις ικανότητες του Gino να την υποστηρίξει. Αντίθετα, ο Carl 
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ασχολείται τώρα λιγότερο και αισθάνεται ακόμη πιο απελπισμένος και απομονωμένος στην 

κατάστασή του.  

Ο Gino αισθάνεται αποκομμένος από τους πελάτες και τους συναδέλφους του. Ο Gino μιλάει 

στην επικεφαλής της ομάδας του Alice, για το ότι αισθάνεται χαμένος όσον αφορά τον τρόπο 

υποστήριξης πελατών όπως ο Carl και η Sarah, οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες 

αλλά αντιμετωπίζουν εξίσου πολλά εμπόδια στην επαγγελματική τους εξέλιξη.  

Η Alice υπενθυμίζει στον Gino ότι η δουλειά του είναι να είναι προσαρμοστικός και ευέλικτος 

απέναντι στις αντιξοότητες και ότι αν δυσκολεύεται να βρει λύσεις, πρέπει να απευθυνθεί 

στους συναδέλφους του και στα δίκτυά του για ιδέες και πιθανές λύσεις. Ενθαρρύνει τον 

Gino να συνεχίσει τη δική του έρευνα σχετικά με τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης που 

είναι διαθέσιμες για τη Sarah και αφορούν όσους επιστρέφουν στην εκπαίδευση ως 

μονογονείς. Υπενθυμίζει επίσης στον Gino ότι πολλοί άλλοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν 

παρόμοιες προκλήσεις στην τρέχουσα κρίση υγείας και του προτείνει να ενημερωθεί για το 

πώς ξεπερνούν αυτές τις προκλήσεις. 

Ο Gino εκτιμά την υποστήριξη από τον προϊστάμενό του, αλλά της εξηγεί ότι λόγω των 

κλειδαριών και της απομακρυσμένης εργασίας, δεν μπόρεσε να συνεργαστεί σε μεγάλο 

βαθμό με τους συναδέλφους του. Επιπλέον, υπάρχει αυξανόμενος φόρτος εργασίας από 

πολλούς περισσότερους πελάτες που έχασαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, και τώρα αγωνίζεται επίσης με την έλλειψη χρόνου για να συνεννοηθεί με τους 

συναδέλφους του. 

Η Alice αναγνωρίζει αυτές τις δυσκολίες και προτείνει τη δημιουργία μιας εβδομαδιαίας 

ομαδικής συνάντησης μέσω Zoom για τους συναδέλφους επαγγελματίες για να συζητήσουν 

τις προκλήσεις τους και να προσφέρουν υποστήριξη ο ένας στον άλλο. Αυτή η πρόταση της 

Alice θα ενθαρρύνει τη διατήρηση των έργων αξιολόγησης μεταξύ του προσωπικού του BJC 

και θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών του κατά τη διεξαγωγή έρευνας 

με προσανατολισμό τον πελάτη.  

(Συνάντηση της ομάδας καθοδήγησης)  

Ο Gino διαπιστώνει ότι δεν είναι ο μόνος επαγγελματίας που αγωνίζεται να βρει καινοτόμες 

ιδέες για να συνεργαστεί με τους πελάτες εξ αποστάσεως. Ο Gino παρουσιάζει τις τρέχουσες 

προκλήσεις του για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος που αντιμετωπίζουν οι 
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πελάτες του, αλλά και ο ίδιος ως επαγγελματίας καθοδήγησης. Εξηγεί την πρόκληση της 

ψηφιακής ενδυνάμωσης του πελάτη του Carl και την πολυπλοκότητα της υποστήριξης ενός 

απαιτητικού πελάτη όπως η Sarah.  

(Προτάσεις για την υποστήριξη της Sarah) 

Πολλοί από τους συναδέλφους συμπάσχουν και ταυτίζονται με τις εμπειρίες του Gino και 

προτείνουν διάφορες επιλογές για τη Sarah, όπως δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση σε 

θέματα επιχειρηματικότητας, εξωτερικές συμβάσεις για ψηφιακούς κόμβους και διεθνείς 

ευκαιρίες συμβουλευτικής εξ αποστάσεως για αγγλόφωνους. Υπενθυμίζουν επίσης στον 

Gino ότι η Sarah δικαιούται έως και 1000 ευρώ από την επιχορήγηση υποστήριξης πελατών 

για επιπρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει 

τυχόν οικονομικές πιέσεις και επιβαρύνσεις που μπορεί να αισθάνεται. Συνεργαζόμενος με 

τους συναδέλφους του, ο Gino έχει απαλλαγεί από ένα μέρος του βάρους της αύξησης της 

έρευνας που είναι απαραίτητη για τη διαχείριση του επαγγελματικού προσανατολισμού σε 

ένα μετα-πανδημικό περιβάλλον.  

(Προτάσεις για την υποστήριξη του Carl) 

Επιπλέον, ο Gino ενθαρρύνεται να επικοινωνήσει με τις εξωτερικές υπηρεσίες με τις οποίες 

έχει συνδέσει τον Carl, όπως η τοπική υπηρεσία ναρκωτικών και η υπηρεσία αλφαβητισμού 

ενηλίκων, οι οποίες επίσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την εξ αποστάσεως 

προσέλκυση πελατών, ώστε να μάθει πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις.  

Μέσω της υποστήριξης από τους συνομηλίκους του, ο Gino συνειδητοποιεί ότι μια τοπική 

υπηρεσία αλφαβητισμού ενηλίκων δανείζει φορητούς υπολογιστές σε πελάτες, ώστε να 

μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μέσω διαδικτύου. Ταυτόχρονα, η τοπική 

υπηρεσία ναρκωτικών με την οποία συνδέεται ο Gino έχει μεταφέρει πολλές από τις 

υπηρεσίες της στο διαδίκτυο. Αν ο Gino μπορέσει να παραλάβει τον φορητό υπολογιστή από 

την υπηρεσία αλφαβητισμού και να τον φέρει στον Carl, τότε θα έχει πρόσβαση σε 

διαδικτυακή εκπαίδευση και υποστήριξη. Πράγματι, ο Carl είναι ανήσυχος για την ιδέα της 

χρήσης υπολογιστή και Zoom για να παρακολουθήσει τα μαθήματά του, καθώς δεν έχει 

χρησιμοποιήσει ποτέ στο παρελθόν το Zoom. Ως καινοτόμα απάντηση σε αυτή την πρόκληση, 

ο Gino και ένας συνάδελφός του αποφασίζουν να αναπτύξουν έναν βήμα προς βήμα ηχητικό 

βίντεο οδηγιών για να καθοδηγήσουν τους πελάτες στη χρήση του Zoom. Όταν 

ολοκληρώνεται, διαβιβάζει έναν σύνδεσμο στον Carl με οδηγίες για το πώς να τον ανοίξει. Ο 
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Carl παραδέχτηκε ότι είδε το βίντεο πολλές φορές πριν καταλάβει πώς να χρησιμοποιήσει το 

Zoom, αλλά τελικά κατάφερε να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Αν και πολύ δύσκολη στην αρχή, η 

λύση αυτή αποδείχθηκε επιτυχής για τον Carl, και όχι μόνο μπορούσε να συμμετέχει στις 

ομάδες και την εκπαίδευσή του από το σπίτι, αλλά ένιωθε εξίσου πιο σίγουρος για τη χρήση 

του υπολογιστή.  

Η συνεργασία του Gino και των συναδέλφων του στην έρευνα και την αξιολόγηση των 

πρακτικών τους οδήγησε σε καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες του, τον Carl και την Sarah 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της περαιτέρω ψηφιοποίησης σε έναν μετα-

πανδημικό κόσμο.  

Συμπέρασμα: 

Όλοι οι επαγγελματίες πρέπει να κάνουν περισσότερη έρευνα και αξιολόγηση της δικής τους 

πρακτικής και να βρουν νέους τρόπους για να υποστηρίξουν τους παραδοσιακού τύπου 

πελάτες, ίσως μέσω μιας υβριδικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει τόσο διαδικτυακές 

όσο και προσωπικές συναντήσεις, επειδή μπορεί να είναι πιο τεχνολογικά προβληματικοί και 

να δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν σε έναν πιο ψηφιοποιημένο κόσμο εργασίας. 

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν ότι αν εργαστούν συλλογικά τόσο στο εσωτερικό του οργανισμού 

τους όσο και στο εξωτερικό, είναι ευκολότερο να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους και να βρουν 

πιο αποτελεσματικές μεθόδους για την υποστήριξη απομονωμένων πελατών, ενώ 

εξακολουθούν να ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές προστασίας για την πανδημία. Ο Gino 

θυμάται τις ικανότητές του στην αντιμετώπιση δύσκολων πελατών και απευθύνεται σε 

ορισμένα από τα εξωτερικά του δίκτυα για να δει πώς αντιμετωπίζουν τον νέο κόσμο της 

εργασίας. 

Ο Gino αισθάνεται τώρα πιο κινητοποιημένος να συνεργαστεί με τους συναδέλφους του για 

την καλύτερη υποστήριξη του Carl, της Sarah και άλλων. Αναγνωρίζει επίσης ότι, καθώς ο 

κόσμος αλλάζει και προσαρμόζεται στην πανδημία του κορωνοϊού, οι πελάτες πρέπει να 

μάθουν νέες δεξιότητες ενώ αναζητούν εργασία και βιώσιμη απασχόληση. Ο Gino επιδίδεται 

σε κάποια έρευνα τόσο στο διαδίκτυο όσο και στη δικτύωση με άλλες υπηρεσίες για να μάθει 

για νέες καινοτόμες ιδέες για την υποστήριξη και καθοδήγηση των συναδέλφων 

επαγγελματιών και των πελατών τους κατά τη μετάβασή τους στην εξ αποστάσεως εργασία. 

Όλοι μαθαίνουμε στην πορεία! 
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1. Τι αφορά αυτή η Μελέτη Περίπτωσης; Συνοψίστε την κύρια ιδέα της μελέτης 
περίπτωσης και περιγράψτε την συνοπτικά με δικά σας λόγια. 

2. Τι άλλο μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση του Gino με μεγαλύτερη σαφήνεια; 
Αντιμετωπίζει αυτή η Μελέτη Περίπτωσης με σαφήνεια την ικανότητα του 
επαγγελματία να ασχολείται με την έρευνα και την αξιολόγηση; 

3. Η εισαγωγή (αφηγηματική περιγραφή) δημιουργεί ένα σαφές σημείο εκκίνησης για 
τη μελέτη περίπτωσης; Θα μπορούσε κάποιο άλλο μέρος του σχεδίου της μελέτης 
περίπτωσης να αποτελέσει καλύτερη εισαγωγή; 

4. Είναι συνεκτικό το σχέδιο της μελέτης περίπτωσης; Ποιες παράγραφοι δεν 
συνδέονται καλά με τις προηγούμενες ή τις επόμενες; 

5. Επιλέξτε τις καλύτερες φράσεις, παραγράφους ή/και ιδέες της μελέτης περίπτωσης. 
Μπορούν να αξιοποιηθούν διεξοδικότερα; Πώς; 

6. Υπάρχουν υποθέσεις, στερεότυπα ή ασυνείδητες προκαταλήψεις στη Μελέτη 
Περίπτωσης που θα πρέπει να επανεξεταστούν; 

 

Ερωτήσεις, σχόλια και θέματα συζήτησης 


