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Κυρίες και κύριοι,
Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται περισσότερο από ποτέ, από ραγδαίες
µεταβολές στο κοινωνικό αλλά πολύ περισσότερο στο οικονοµικό γίγνεσθαι. H
παγκοσµιοποίηση

της

οικονοµίας,

η

συνεχής

ανάπτυξη

των

νέων

τεχνολογιών, η ταχεία διακίνηση της πληροφορίας και της γνώσης, καθιστούν
τα θεµέλια της παγκόσµιας κατανοµής αβέβαια και ασταθή.
Η αγορά εργασίας είναι ένας τοµέας στον οποίο αντικατοπτρίζεται έντονα η
οικονοµική ρευστότητα και η τεχνολογική µεταβλητότητα του αιώνα µας. Νέα
οικονοµικά συστήµατα εφαρµόζονται και πλήθος από νέα επαγγέλµατα
δηµιουργούνται εκεί που άλλα παλαιά εξαφανίζονται. Οι δεξιότητες που το
άτοµο καλείται να διαθέτει είναι πολύ περισσότερες και πολλές φορές εντελώς
νέες και διαφορετικές µε εκείνες των «παλαιών» επαγγελµάτων.
Παράλληλα,

η

γήρανση

του

πληθυσµού

εισάγει

νέα

δεδοµένα

και

διαµορφώνει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερα
χρόνια, σε συνθήκες καλύτερης υγείας και µε νέα πρότυπα οικογενειακής
οργάνωσης και απασχόλησης.
Πέραν των σηµαντικών αυτών κοινωνικών αλλαγών, η σύγχρονη εποχή και,
ιδιαίτερα η χρονιά που διανύουµε, χαρακτηρίζεται και από µια παγκόσµια
οικονοµική επιβράδυνση, µε αυξηµένο ανταγωνισµό, µε ανεπαρκείς πόρους,
συµπεριλαµβανοµένων των τροφίµων και της ενέργειας, και µε συνεχείς
αναταράξεις στις χρηµαταγορές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, επικρατεί
ανησυχία για

αύξηση της ανεργίας,

η οποία πλήττει ιδιαίτερα ορισµένες

οµάδες του εργατικού δυναµικού.

Οι δραστικές αυτές αλλαγές συνιστούν τη σύγχρονη επαγγελµατική
πραγµατικότητα και επηρεάζουν το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, της
απασχόλησης

και

των

επαγγελµάτων.
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Σύµφωνα

µε

µελέτες,

κάθε

εργαζόµενος κατά τη διάρκεια του επαγγελµατικού του βίου, µπορεί να
χρειαστεί να αλλάξει ή να αναµορφώσει αρκετές φορές την επαγγελµατική του
δραστηριότητα . Επί πλέον, θα χρειαστεί να επιµορφωθεί ή να προσαρµόσει
τα προσόντα του στα εκάστοτε νέα τεχνολογικά και παραγωγικά δεδοµένα.
Η εξειδίκευση αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση και ανάγκη στον τοµέα της
απασχόλησης, ενώ η απαίτηση αυτή θα εντείνεται όλο και περισσότερο. Στις
µέρες µας ζητείται «εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό» που κατέχει πολλαπλές
ικανότητες

και

«δεξιότητες»,

οι

οποίες

µάλιστα

πρέπει

να

είναι

προσανατολισµένες στην πράξη.
Όλα αυτά τα στοιχεία µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι για να είναι οι
επιχειρήσεις ανταγωνιστικές θα πρέπει να βασίζονται σε ένα ανθρώπινο
δυναµικό µε ευρύτερες γνώσεις περισσότερες δεξιότητες, µεγαλύτερη
υπευθυνότητα, αυξηµένη κινητικότητα και επιχειρηµατική αντίληψη. Σ’αυτή την
κατεύθυνση ο ΣΕΒ εκπροσωπώντας τη σύγχρονη επιχείρηση υποστηρίζει ότι
η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε όλα τα επίπεδα αποτελεί
µεγάλη εθνική πρόκληση.
Επι πλέον ο ΣΕΒ θεωρεί ότι η αποτελεσµατική σύνδεση της εκπαίδευσης µε
την αγορά εργασίας και η δια βίου προσαρµογή των γνώσεων των
εργαζοµένων και των ανέργων προς τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες στην καταπολέµηση της ανεργίας και την
παροχή

µεγαλύτερης

ασφάλειας

απασχόλησης

στους

ίδιους

τους

εργαζόµενους.
Σ’ αυτό το πλαίσιο ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός καλείται να παίξει ένα
σύνθετο και καθοριστικό ρόλο ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην
εκπαίδευση στο σύνολό της ή στις ειδικές µορφές της και στην αγορά
εργασίας και τις ανάγκες της παραγωγής.
Το γενικότερο θέµα που πρέπει να απασχολεί το σύγχρονο επαγγελµατικό
προσανατολισµό είναι πως µπορούν οι πολίτες να εφοδιαστούν µε τις σωστές
δεξιότητες προκειµένου να έχουν καλύτερες ευκαιρίες στη σύγχρονη
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οικονοµία ως εργαζόµενοι, επιχειρηµατίες και καταναλωτές. Αυτό δεν είναι
απλώς ζήτηµα επαγγελµατικής κατάρτισης µε τη συµβατική έννοια του όρου.
Αφορά περισσότερο τους τύπους των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που
απαιτούνται για έναν νέο τύπο οικονοµίας και εργασίας ως απαραίτητα εφόδια
που χρειάζονται οι πολίτες για να πετύχουν.
Ως εκ τούτου, ένας σύγχρονος επαγγελµατικός προσανατολισµός πρέπει να
λαµβάνει υπόψη :
•

τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε όσον αφορά τις εξελίξεις στην
απασχόληση την κατάρτιση και διαβίου µάθηση

•

Τα ιδιαίτερα προβλήµατα και ανάγκες των ανέργων νέων, των ανέργων
γυναικών,

των

µειονεκτούντων

ατόµων

και

των

ηλικιωµένων

εργαζοµένων στο πλαίσιο της παράτασης του επαγγελµατικού βίου
•

Τις ιδιαίτερες ανάγκες των µεταναστών εργαζοµένων και την ένταξή
τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας

•

Την αύξηση της συµµετοχής στη δια βίου µάθηση µε στόχο τη συνεχή
ενίσχυση της απασχολησιµότητας

•

Την αποδοχή της διαφορετικότητας

•

Την εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα

•

Την

καλλιέργεια

και

την

ανάπτυξη

της

καινοτοµίας

και

επιχειρηµατικότητας
Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να επισηµάνω µια συγκεκριµένη πρωτοβουλία του
ΣΕΒ για την ίδρυση του Σωµατείου «Επιχειρηµατικότητα Νέων» και το οποίο
στο πλαίσιο του µαθήµατος του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
ευαισθητοποιεί και καλλιεργεί το «σπόρο» της επιχειρηµατικότητας σε
µαθητές και µαθήτριες.
Στον

ΣΕΒ

πιστεύουµε

ότι

οι

Σύµβουλοι

του

Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού πρέπει να συνεργάζονται ενεργά µε τα Κέντρα Προώθησης
της Απασχόλησης του ΟΑΕ∆ προκειµένου να ενηµερώνονται για τις ανάγκες
των ανέργων και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε δεξιότητες. Ακόµη ότι
πρέπει να ενηµερώνονται για τις εξελίξεις και τα συµπεράσµατα του Εθνικού
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Συµβουλίου Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε
την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)

καθώς και να δηµιουργήσουν

δίαυλο

συνεργασίας µε τους κοινωνικούς εταίρους προκειµένου να λαµβάνουν
υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες της οικονοµίας και κοινωνίας.
Τέλος, ο σύγχρονος επαγγελµατικός προσανατολισµός πρέπει ακόµα να
συµβάλει στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του εργαζόµενου σε τοµείς όπως
λήψη

αποφάσεων,

διαχείριση

της

αλλαγής,

οµαδική

εργασία,

αποτελεσµατική επίλυση συγκρούσεων, αντιµετώπιση του στρες και γενικά
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση της
πολυπλοκότητας που καλούµαστε

όλοι να εντάξουµε στη σύγχρονη

πραγµατικότητα.
Εποµένως, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός στην ολοκληρωµένη µορφή
του είναι µια διαχρονική, εξελικτική διαδικασία, µια συνεχής προσπάθεια που
αρχίζει πολύ νωρίς στη ζωή του ατόµου και δεν τελειώνει παρά µόνον όταν
αυτό αποσυρθεί από κάθε ενεργό δραστηριότητα, κοινωνική ή επαγγελµατική.
Έτσι µόνο ο επαγγελµατικός προσανατολισµός µπορεί να συµβάλει
ουσιαστικά στην αύξηση της απασχόλησης αλλά και στη δηµιουργία
ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων.
Σας ευχαριστώ.
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