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ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ 
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Έρευνες δείχνουν ότι 
στις μέρες μας υπάρχει 
κενό στη σύνδεση 
της ακαδημαϊκής 
εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας.

Πηγή: Endeavor Greece, 2017 (Σε συνεργασία με την ΕΥ & το ΟΠΑ)

Πηγή: Endeavor Greece, 2017 (Σε συνεργασία με την ΕΥ & το ΟΠΑ)

Οι φοιτητές αναγνωρίζουν την ανάγκη τόσο της παράλληλης εκπαίδευσης όσο και της προσωπικής ανάπτυξης:

των αποφοίτων των ελληνικών Πανεπιστημίων 
αφορά σε κλάδους που δε συμβάλλουν στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

των νέων θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικό σύστημα 
δεν τους προετοιμάζει για την αγορά εργασίας.

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

Απαρχαιωμένα
προγράμματα σπουδών 

Απουσία πρακτικής γνώσης
και ανάπτυξης. Soft skills

Περιορισμένη σύνδεση Πανεπιστημίων
με τον πραγματικό κόσμο

82%

• Projects από τις εταιρείες 
• Mentoring από στελέχη/καθηγητές 
• Σεμινάρια, career days κ.λπ.
• Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών 
• Πρακτική άσκηση
• Πρακτικά εργαλεία και επαγγελματική πιστοποίηση
• Ενεργή εμπλοκή φοιτητών 
• Οργανωμένη πληροφόρηση

• Έλλειψη οργανωμένης πληροφόρησης 
• Αδιαφορία από τους ίδιους τους φοιτητές 
• Μη ενεργή συμμετοχή των καθηγητών 
•  Ανεπαρκής επαγγελματικός προσανα-

τολισμός στα σχολεία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



3ORIENTUM TALENT ACADEMY

Αιτίες που εμποδίζουν τη διαδικασία στελέχωσης:

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΒΡΟΥΝ 
ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Οι εταιρείες δεν διαθέτουν 
τα κατάλληλα εργαλεία, 
καθώς επίσης τη γνώση 
και τον χρόνο που απαιτείται 
για να αναπτύξουν 
τις εργασιακές 
συμπεριφορές των νέων 
στην αγορά εργασίας.

των εργοδοτών δυσκολεύεται να βρει το κατάλ-
ληλο ανθρώπινο δυναμικό 

• Έλλειψη Εργασιακής Εμπειρίας
•  Έλλειψη Ατομικών Δεξιοτήτων, soft skills (ομαδικότητα, 

επικοινωνία, διαχείριση ομάδας)
•  Δυσκολία στην τοποθέτηση του κατάλληλου εργαζομένου 

στην κατάλληλη θέση εργασίας

77%
88%
30%
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Η Ακαδημία Ταλέντων (Talent Academy) αποτελεί μια διαδικασία εκπαίδευσης υπο-
ψήφιων που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και ενδιαφέρονται να 
ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ. 

Απευθύνεται σε εν ενεργεία φοι-
τητές, οι οποίοι, παράλληλα με τις 
σπουδές τους, θα έχουν την ευ-
καιρία να αναπτύξουν τις ατομικές 
τους δεξιότητες (soft skills) και να 
αυξήσουν τις πιθανότητες τους να 
βρουν εργασία. Το πρόγραμμα είναι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων και στόχο έχει να ανα-
πτύξει τις εργασιακές συμπεριφορές 
που αναζητούν οι εργοδότες.

Ενώ ο χάρτης της απασχόλησης μεταβάλλεται δραστικά, τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημί-
ων δεν προσαρμόζονται γρήγορα, με εξαίρεση τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το 53% των 
αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων παρακολουθούν αντικείμενα σπουδών που δε συμβάλλουν 
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Αναντιστοιχία των προσφερόμενων δεξιοτήτων με τις ανά-
γκες της αγοράς, γνώσεις που δεν προσαρμόζονται στις εξελίξεις και απουσία soft skills προβληματί-
ζουν τις επιχειρήσεις. Ανεπαρκή επαγγελματικό προσανατολισμό, έλλειψη οργανωμένης πληροφόρη-
σης, αδιαφορία από επιχειρήσεις και ΑΕΙ βλέπουν οι φοιτητές.

Πηγή: Endeavor Greece, 2017 (Σε συνεργασία με την ΕΥ & το ΟΠΑ)
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαμβάνει ομαδικά σεμινάρια, προσωπικές συνεντεύξεις, βιωματικές ασκήσεις, 
workshops, επαφή με εταιρίες, ψυχομετρικά εργαλεία, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα τέσσερα χρόνια φοίτησης 
και σκοπό έχουν την ατομική ανάπτυξη του κάθε συμμετέχοντα.

Η Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας πρωτοπόρα στον τομέα του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, δημιούργησε την Ακα-
δημία Ταλέντων προκειμένου να βοηθήσει τους φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ να 
αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες, ώστε να βρουν δουλειά μετά το τέλος των 
σπουδών τους.

«Στόχος μας είναι να αναλαμβάνουμε ένα παιδί από τα 15, 
στην Α' Λυκείου, να το παρακολουθούμε και να το εκπαι-
δεύουμε στις παράπλευρες δεξιότητές του,  μέχρι να βρει την 
1η του εργασία, στα 25 με 28.»

Νίκος Παυλάκος, Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, CEO,
TEDx Lesvos 2017
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TALENT ACADEMY
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ΣΤΟΧΟΣ
Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενεργοποιήσει τους φοιτητές να ενισχύ-
σουν το βιογραφικό τους σημείωμα από το πρώτο έτος σπουδών, προκειμένου να δη-
μιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό προφίλ όταν θα ξεκινήσουν την αναζήτηση εργασίας. 

Οι φοιτητές με τη συμμετοχή τους θα 
αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξι-
ότητες, που θα τους καταστήσουν 
ικανούς να αποκτήσουν τη θέση 
εργασίας που επιθυμούν, να αυξή-
σουν την παραγωγικότητά τους και 
να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους 
σημεία που θα τους ξεχωρίσουν.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες:

• Σχεδιάζουν το Ατομικό Πλάνο Δράσης τους (personal timeline) με τη βοήθεια των συμβούλων.
• Συμμετέχουν σε ομαδικά projects και ατομικές εργασίες.
• Προωθούνται σε εταιρίες για μερική απασχόληση και απόκτηση προϋπηρεσίας.
•  Παρακολουθούνται από τους συμβούλους σταδιοδρομίας και εποπτεύονται σε ακαδημαϊκά και ερ-

γασιακά θέματα.
•  Αντιλαμβάνονται τη δομή της αγοράς εργασίας (κλάδους επιχειρήσεων και τμήματα εταιρειών).
•  Αξιολογούνται μέσω ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ) που χρησιμοποιούνται στην επιλογή προσωπικού. 
• Εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη των παράπλευρών δεξιοτήτων τους (soft skills).
• Υποστηρίζονται στην διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακού. 
• Αποκτούν βιωματική εμπειρία της αγοράς εργασίας.
• Διαμορφώνουν το επαγγελματικό τους προφίλ. 
• Αναπτύσσουν εθελοντικές δράσεις.
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εισαγωγή στην Ακαδημία Ταλέντων

 Mentoring, Coaching 
 Ατομικό Πλάνο δράσης
 Σκοπός / Μεθοδολογία / Οφέλη

Time Management (Τεχνικές Διαβάσματος)

  Στοχοθεσία / Διαχείριση Χρόνου / 
Χρονικός Προγραμματισμός / Ιεράρ-
χηση Προτεραιοτήτων 

  Pomodoro Technique / Focus 
Techniques

Presentation Skills

  Δομή Παρουσίασης
  Non Verbal Communication
  Τεχνικά Βοηθήματα
  Γλώσσα Σώματος

Teamwork / Body Language

  Συμμετοχή σε Ομάδες – Ομίλους 
  Όσα λέγονται ή δε λέγονται με τη 

Γλώσσα του Σώματος

Emotional Intelligence

  Αναπτύσσοντας τη συναισθηματική 
νοημοσύνη

  Πώς η συναισθηματική νοημοσύνη 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός 
θετικού περιβάλλοντος εργασίας

Negotiation Skills / Networking

  Η τέχνη της Διασύνδεσης
  Η τέχνη της Διαπραγμάτευσης

Erasmus / Πρακτική Άσκηση

  Φορείς Πρακτικής άσκησης
  Οδηγός συμπεριφοράς κατά τη 

διάρκεια  
της πρακτικής

  ERASMUS

Πώς επιλέγω Μεταπτυχιακό

  Εναλλακτικές Καριέρες
  Σύνδεση του Μεταπτυχιακού με την 

αγορά εργασίας 
  Ελλάδα ή Εξωτερικό

CV / Cover Letter / Interview Skills

  Βασικές Αρχές Βιογραφικού Σημει-
ώματος 

  Συνοδευτική Επιστολή
  Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

  Σύνδεση υποψηφίων με την αγορά 
εργασίας

  Πλάνο Αναζήτησης Εργασίας
  Φορείς Υποστήριξης Εργασίας
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΣΩ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ORIENTUM

Τα τεστ της Orientum είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα και σταθμισμένα σε ελληνικό 
πληθυσμό. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ανάπτυξης: Δρ. Ιωάννης Τσαούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχομετρίας, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Δρ. Γεωργία Κουμουνδούρου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της 
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

• Μέτρηση Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
• 6 Επαγγελματικοί Τύποι
• 38 Επαγγελματικές Κατηγορίες

Holland, (1959, 1997)

• Μέτρηση Εργασιακής Συμπεριφοράς
• 5 Διαστάσεις Προσωπικότητας 
• 30 Χαρακτηριστικά Εργασιακής Συμπεριφοράς
• 9 Ρόλοι στην Ομάδα

Costa & McCrae, 1985

• Μέτρηση Εργασιακών Αξιών & Κινήτρων
•  Τι κινητοποιεί ένα άτομο, ώστε να έχει καλύτερη από-

δοση
•  Συνδυασμός ατομικών κινήτρων  του ατόμου με τις 

αξίες της εταιρείας
Super, 1970

• Μέτρηση Γλωσσικής Ικανότητας
• Ικανότητα στην Επικοινωνία
• Ταχύτητα επεξεργασίας πληροφορίας 

Spearman, 1927

• Μέτρηση Αριθμητικής Ικανότητας
• Κατανόηση Αριθμητικών Πληροφοριών 
• Ερμηνεία Αριθμητικών Δεδομένων

Spearman, 1927

• Μέτρηση Συνθετικής και Αφαιρετικής Ικανότητας
• Λήψη απόφαση και Κριτικής Σκέψης
• Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων

Spearman, 1927
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Ο κάθε υποψήφιος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, θα έχει τον προσωπικό 
του σύμβουλο (coach / mentor), ο οποίος θα τον βοηθά να αναπτυχθεί και να εξελι-
χθεί σε ατομικό επίπεδο.

Η αξιολόγηση του κάθε συμμετέ-
χοντα γίνεται με τη χρήση ψυχο-
μετρικών εργαλείων με σκοπό τον 
σχεδιασμό του επαγγελματικού του 
προφίλ. Το συγκεκριμένο portfolio 
θα βοηθήσει τον κάθε συμβουλευ-
όμενο ώστε να λάβει τις κατάλληλες 
αποφάσεις προκειμένου να σκια-
γραφήσει την επαγγελματική του 
σταδιοδρομία.

Ατομικό Πλάνο Ενεργειών 

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν καταγεγραμμένο ένα ολοκληρωμένο εξατομικευμένο Σχέδιο 
Δράσης ή Πλάνο Ενεργειών, το οποίο θα τους  βοηθήσει να διαχειριστούν αποτελεσματικά την καριέρα 
τους και να αποδείξουν στους μελλοντικούς τους εργοδότες ότι έχουν ήδη αναπτύξει παράπλευρες δε-
ξιότητες, απαραίτητες για την αγορά εργασίας.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΕΣ

Η Orientum, μέσα από αναλύσεις ερευνών αλλά και με τη συνεργασία εταιρειών που ασχολούνται με 
την κίνηση του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, προσπαθεί να τοποθετήσει τον κατάλ-
ληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση εργασίας. Ο συνδυασμός του πρώτου πτυχίου με το κατάλληλο 
μεταπτυχιακό ή με κάποιο παράλληλο πρόγραμμα επιμόρφωσης κ.λπ., δημιουργεί τις Εναλλακτικές 
Καριέρες για τον κάθε υποψήφιο. Το σημαντικό επομένως ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί δεν είναι 
πλέον τι κάνει ένας απόφοιτος μιας σχολής στην αγορά εργασίας, αλλά τι ΑΛΛΟ μπορεί να κάνει!

Μέσω του Προγράμματος Talent Academy, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ανακα-
λύψουν τις εναλλακτικές καριέρες 



11ORIENTUM TALENT ACADEMY

«Μέχρι στιγμής το talent academy είναι πολύ εποικοδομητικό για μένα, καθώς πέρα από το οτι έχω 
γνωρίσει νέα άτομα και γενικότερα είμαι μέλος μιας ομάδας, μαθαίνω πράγματα και βιώνω 

εμπειρίες οι οποίες είναι δεδομένο οτι θα με βοηθήσουν και στην συνέχεια της φοιτητικής 
μου ζωής αλλά και μετά από αυτήν. Πράγματα όπως είναι η διαχείριση χρόνου, με την 
όποια δεν είχα καλή σχέση ανέκαθεν. Πλέον με όσα εσείς μας είπατε και με το εκπλη-
κτικό βίντεο από την διάλεξη του Tim Urban στο TED, αρχίζω και διαχειρίζομαι τον 
χρόνο μου καλύτερα. Τέλος, βιώνω νέες εμπειρίες όπως η δουλειά που μας αναθέσατε 

στην έκθεση στο Γκάζι, η όποια ήταν η πρώτη μου επαφή με εργασία, και ένα από τα 
πολλά σημαντικά που αποκόμισα από αυτήν ήταν οτι για πρώτη φορά είδα την κατάσταση 

από την οπτική γωνία του ''πωλητή'' και όχι από αυτή του πελάτη.»
Θανόπουλος Άγγελος, 1ο έτος, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΟΠΑ 

«Με το πρόγραμμα της Orientum έβαλα στόχο την αυτοβελτίωση, την οποία και κα-
τάφερα να πετύχω. Με συμβουλές για διαχείριση χρόνου, αλλά και μέσω βιωμα-
τικών εμπειριών για ανάπτυξη των soft skills, πιστεύω ότι ο όποιος συμμετάσχει 
θα λάβει εφόδια για την μετέπειτα ζωή του, τόσο στον προσωπικό, όσο και στον 
επαγγελματικό τομέα.»
Νικολοπούλου Ηρώ, 1ο έτος, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Παν. Πειραιά

«Το talent academy είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε φοιτητές προκειμένου να τους επι-
κουρήσει στα χρόνια των σπουδών τους. Άρχικά, θέτει τα θεμέλια της καριέρας κάποιου, βάζοντας τον 

στη διαδικασία να κάνει ένα επαγγελματικό πλάνο και να θέσει ορισμένους εργασιακούς στό-
χους, με βάση τους οποίους θα προσανατολίσει τις επιλογές και τις ενέργειές του στη δι-

άρκεια της προυπτυχιακής του πορείας. Επιπλέον, προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για 
την οργάνωση του διαβάσματος, το οποίο στην πανεπιστημιακή φάση αλλάζει μορ-
φή. Καθώς επίσης η προσωπικότητα ενός φοιτητή είναι ακόμα υπό διαμόρφωση, ο 
συμμετέχων ανακαλύπτει νέα ενδιαφέροντα που το talent academy του προσφέρει 
τη δυνατότητα να καλλιεργήσει. Η καλλιέργεια επεκτείνεται και στις εργασιακές ικα-

νότητες κάποιου, όπως είναι για παράδειγμα η συνεργασία, η γρήγορη προσαρμογή 
στον εργασιακό χώρο, η ορθή αξιοποίηση των social media, η συμπεριφορά σε μία 

συνέντευξη για εργασία, για την οποία δυστυχώς δεν υπάρχει το υπόβαθρο στα ελληνικά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα.»
Θεοχάρη Βάσια, 1ο έτος, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

TESTIMONIALS 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ:
 Παπαδά 2 & Μεσογείων, Τ.Κ. 115 25
Αθήνα, Σταθµός ΜΕΤΡΟ «ΚΑΤΕΧΑΚΗ»
 210 6778777   |    210 6774444

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
 25ης Μαρτίου 37, Τ.Κ. 54 645

Θεσσαλονίκη
 2310 868478

 info@orientum.gr   |    www.orientum.gr
 Facebook.com/orientum


