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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α. Σεµινάρια Γενικής Συµβουλευτικής µε θέµα τους τρόπους αναζήτησης
εργασίας και την σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος
Μέσα από την υπηρεσία της συµβουλευτικής, σκοπός του Γραφείου ∆ιασύνδεσης είναι η
υποστήριξη σε θέµατα σπουδών, καριέρας ή προσωπικής ανάπτυξης από το πρώτο έτος των
σπουδών των φοιτητών µέχρι και τα πρώτα χρόνια µετά την αποφοίτησή τους. Η αναζήτηση
εργασίας είναι µια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί σχεδιασµό, οργάνωση, µεθοδικότητα,
προγραµµατισµό, συστηµατικότητα, υποµονή και επιµονή, αφού διαµορφώνει και το
επαγγελµατικό µέλλον του υποψηφίου. Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων στο
εργασιακό περιβάλλον παίζει το βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο αποτελεί καθρέφτη του
υποψηφίου, µέσα από τη σύντοµη περιγραφή και ανάλυση των σπουδών και των
αρµοδιοτήτων που είχε κατά την µέχρι σήµερα εργασιακή του εµπειρία. Είναι το διαβατήριο
µε το οποίο θα φτάσει στη συνέντευξη επιλογής για περαιτέρω σπουδές (αν ενδιαφέρεται για
µεταπτυχιακό ή διδακτορικό) ή για πρόσληψη (αν ενδιαφέρεται για εργασία). Είναι το µέσο
που δίνει όλες εκείνες τις πληροφορίες (γνώσεις, εµπειρίες, ικανότητες) που θα κινήσουν το
ενδιαφέρον για περαιτέρω επαφή µε τον υποψήφιο.
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης στα πλαίσια της υποστήριξης των φοιτητών και των νέων
αποφοίτων στην προσπάθειά τους για αναζήτηση εργασίας, η οποία ταιριάζει στο προφίλ
τους, οργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σεµινάρια γενικής συµβουλευτικής µε θέµατα
τους τρόπους αναζήτησης εργασίας και τη συγγραφή του βιογραφικού σηµειώµατος. Εκτενείς
πληροφορίες σχετικά µε αυτά τα θέµατα παρατίθενται επίσης και στην ιστοσελίδα του
Γραφείου ∆ιασύνδεσης (www.career.aua.gr).
Από τα στοιχεία που συλλέγει το Γραφείο ∆ιασύνδεσης φαίνεται ότι από την έναρξη της
πραγµατοποίησης των παραπάνω εκδηλώσεων στις 25/1/1999 µέχρι τις 30/09/2010, έχουν
πραγµατοποιηθεί 51 οµαδικά εργαστήρια γενικής συµβουλευτικής µε 261 καταγεγραµµένες
συµµετοχές. Με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µέσα από την
κατατεθειµένη γνώµη των συµµετεχόντων, το Γ∆ από τις 6/2/2006 ξεκίνησε να διανέµει
στους συµµετέχοντες δελτία ανατροφοδότησης. Για το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα
κατατέθηκαν σε 21 εργαστήρια, 122 δελτία ανατροφοδότησης. Από τη στατιστική τους
ανάλυση φαίνεται ότι το ποσοστό συµµετοχής είναι µοιρασµένο µεταξύ γυναικών και αντρών
(51 έναντι 49%, αντίστοιχα).
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Όπως φαίνεται, η πλειονότητα των ατόµων που παρακολουθούν σχετικές εκδηλώσεις
ήταν προπτυχιακοί φοιτητές (65%). Ακολουθούν οι απόφοιτοι (29%) και άτοµα που φοιτούν
σε κάποιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα (6%). Όσον αφορά το έτος φοίτησης των προπτυχιακών
φοιτητών, τα ποσοστά είναι µοιρασµένα, µε αυξηµένα ποσοστά στο 3ο έτος σπουδών (32%)
και στους επί πτυχίω φοιτητές (25%). Τέλος, όσον αφορά στο Τµήµα φοίτησης, στην
πλειονότητά τους φοιτούσαν στα τµήµατα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας,
Επιστήµης και
Τεχνολογίας Τροφίµων και Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
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Επίσης προκύπτει ότι στην πλειονότητά τους οι συµµετέχοντες ήταν ευχαριστηµένοι µε
το θέµα, το περιεχόµενο, το ενηµερωτικό υλικό που διανεµήθηκε και εν γένει µε το σύνολο
των εκδηλώσεων των σεµιναρίων.

Συµπληρωµατικά µε τα οµαδικά εργαστήρια, στα πλαίσια της προσπάθειας του Γραφείου
να υποστηρίξει µε τον καλύτερο τρόπο τους απόφοιτους, δίνοντάς τους την αρτιότερη
πληροφόρηση για θέµατα εργασίας, διοργάνωσε
επίσης και 2 ηµερίδες µε θέµα:
«Επαγγελµατικές προοπτικές και προκλήσεις για τους αποφοίτους του Γ.Π.Α.» (12/5/2006)
µε 295 συµµετοχές και «Η θέση και η σηµασία του Γεωπόνου στην εκπαίδευση και στην
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κατάρτιση» (13/11/2007) µε 52 συµµετοχές. Στις ηµερίδες αυτές οι συµµετέχοντες
παρακολούθησαν εισηγήσεις από Γεωπόνους, εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων και
µέλη ∆ΕΠ του ΓΠΑ, σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα.
Στην πρώτη ηµερίδα συµπληρώθηκαν και κατατέθηκαν 101 δελτία ανατροφοδότησης.
Από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι στην ηµερίδα συµµετείχαν στην πλειονότητά τους
προπτυχιακοί φοιτητές, στο 3ο έτος φοίτησης ή επί πτυχίο, άρρενες, κυρίως από τα τµήµατα
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής και Επιστήµης και
Τεχνολογίας Τροφίµων.
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Οι συµµετέχοντες στην παραπάνω ηµερίδα σε γενικές γραµµές ήταν πολύ ικανοποιηµένοι
ή ικανοποιηµένοι από την οργάνωση της ηµερίδας (42 και 50%, αντίστοιχα).

Παράλληλα, το γενικό πρόγραµµα της ηµερίδας και το περιεχόµενο των γενικών
εισηγήσεων δεν τους ικανοποίησαν τόσο, ενώ αντίθετα παρουσιάστηκαν περισσότερο
ικανοποιηµένοι σε σχέση µε το ειδικό πρόγραµµα της ηµερίδας και το περιεχόµενο των
ειδικών εισηγήσεων.
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Τέλος, στο «βρίσκετε κατάλληλη την περίοδο που διοργανώθηκε η έκθεση ή η
εκδήλωση», το ποσοστό των φοιτητών που συµφώνησε έφτασε το 89%.
Όσον αφορά τη δεύτερη ηµερίδα µε τίτλο «Η θέση και η σηµασία του Γεωπόνου στην
εκπαίδευση και στην κατάρτιση», συµπληρώθηκαν και κατατέθηκαν 25 δελτία
ανατροφοδότησης. Από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι στην ηµερίδα συµµετείχαν πάλι
στην πλειονότητά τους προπτυχιακοί φοιτητές, στο 3ο έτος φοίτησης, άρρενες, κυρίως από τα
τµήµατα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής και Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής.
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Οι συµµετέχοντες στην παραπάνω ηµερίδα σε γενικές γραµµές φάνηκαν πολύ
ικανοποιηµένοι ή ικανοποιηµένοι από την οργάνωση, το πρόγραµµα και το περιεχόµενο των
εισηγήσεων της ηµερίδας.
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Β. Σεµινάρια Γενικής Συµβουλευτικής µε άλλα θέµατα

Από την αρχή της λειτουργίας του το γραφείο παρέχει υποστήριξη σε φοιτητές και
φοιτήτριες και για διάφορα άλλα θέµατα που αφορούν τις σπουδές τους, εκτός από την
αναζήτηση εργασίας και την σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος που αναφέρθηκαν στην
παραπάνω ενότητα. Στα πλαίσια αυτής της υποστήριξης διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του
ακαδηµαϊκού έτους σεµινάρια γενικής συµβουλευτικής, µε θέµατα όπως:
•
Οργάνωση του χρόνου και παραγωγική µελέτη
•
∆ιαχείριση άγχους εξετάσεων
•
Λήψη αποφάσεων – αυτογνωσία
•
Προσαρµογή και ένταξη
των πρωτοετών στην νέα
πραγµατικότητα
•
Συµβουλευτική φοιτητών: τι είναι, σε τι µπορεί να βοηθήσει
•
Σύνταξη πτυχιακής µελέτης
•
Αυτοεκτίµηση, αυτογνωσία & λήψη αποφάσεων
•
∆ιαπροσωπικές σχέσεις, ανάπτυξη συνεργασιών & επικοινωνία
•
Ενισχύοντας την ικανότητα διεκδίκησης
•
Η φοιτητική ζωή δεν είναι µόνο εξετάσεις

πανεπιστηµιακή

Από τα στοιχεία που συλλέγει το Γραφείο ∆ιασύνδεσης φαίνεται ότι από την καθιέρωση
των παραπάνω οµαδικών σεµιναρίων στις 5/9/2000 µέχρι και τις 30/09/2010
έχουν
καταγραφεί 159 συµµετοχές σε 32 οµαδικά σεµινάρια. Από τις 5/10/2005 που ξεκίνησε η
διανοµή δελτίων ανατροφοδότησης στους συµµετέχοντες των παραπάνω εκδηλώσεων,
συµπληρώθηκαν και κατατέθηκαν 26 δελτία ανατροφοδότησης σε 8 εκδηλώσεις αυτού του
είδους. Με βάση τα δελτία αυτά, οι γυναίκες συµµετείχαν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους
άντρες (62 έναντι 38%, αντίστοιχα).
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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η πλειονότητα των ατόµων που παρακολούθησαν
σχετικές εκδηλώσεις ήταν προπτυχιακοί φοιτητές (88%). Ακολουθούν οι απόφοιτοι (8%) και
άτοµα που φοιτούν σε κάποιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα (4%).

Επίσης προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες ήταν ευχαριστηµένοι ως επί τω πλείστω µε το
θέµα, το περιεχόµενο, το ενηµερωτικό υλικό που διανεµήθηκε και εν γένει µε το σύνολο των
εκδηλώσεων των σεµιναρίων.
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Στο ερώτηµα «επιθυµείτε τη διοργάνωση παρόµοιων σεµιναρίων στο µέλλον, το ποσοστό
των φοιτητών που συµφώνησε έφτασε το 96%, γεγονός που αναδεικνύει τη χρησιµότητα
των συγκεκριµένων εκδηλώσεων, όπως την αντιλαµβάνονται και οι φοιτητές. Σύµφωνα µε
τους συµµετέχοντες, θα προτιµούσαν τα σεµινάρια να διαπραγµατεύονται και θέµατα, όπως
οι σχέσεις µε το κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να συνδυάζεται η επιτυχία στα µαθήµατα µε την
οµαλή ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων.
Τέλος, οι συµµετέχοντες πληροφορήθηκαν για τη διοργάνωση των συγκεκριµένων
εκδηλώσεων σε µεγαλύτερο ποσοστό από κάποιο έντυπο ή αφίσα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης
(72%), αλλά και σε µικρότερο βαθµό από κάποιο e-mail (12%), από το δικτυακό τόπο του
Γραφείου (8%), από µέλη ∆ΕΠ του Γ.Π.Α. ή τα Fora των φοιτητών.
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Σεµινάρια γενικής συµβουλευτικής µε θέµα τους τρόπους αναζήτησης εργασίας και την
σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος ή άλλα θέµατα, συνεχίζουν να πραγµατοποιούνται και
κατά την περίοδο από 1/10/2010 έως σήµερα, όπου το Γραφείο ∆ιασύνδεσης λειτουργεί στα
πλαίσια του ΕΣΠΑ. Σύντοµα θα αναρτηθούν χρήσιµα στατιστικά στοιχεία και για την περίοδο
αυτή των εκδηλώσεων.
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Παράρτηµα
∆ελτίο ανατροφοδότησης Σεµιναρίων Γενικής Συµβουλευτικής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Ανατροφοδότηση Σεµιναρίου
(Γενικής Σ. & Επιχειρηµατικότητας)
Παρακαλούµε να συµπληρώσετε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο προκειµένου να µας
βοηθήσετε να βελτιώσουµε την ποιότητα των µελλοντικών εκδηλώσεων / σεµιναρίων που
θα διοργανώσουµε
Αθήνα

/

/2012

Προπτυχιακός Φοιτητής

Εξάµηνο σπουδών …………………………………………….…………

Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Εξάµηνο σπουδών…………………………………………...…………

Απόφοιτος

Εργαζόµενος

Άνεργος

Έτος αποφοίτησης………………….

Άλλο (διευκρινείστε) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Πανεπιστήµιο ………………………………………………..

Τµήµα………………………………………………………………………….

Άνδρας

Γυναίκα

Το θέµα του σεµιναρίου ήταν:
Το ενηµερωτικό υλικό που σας µοιράστηκε ήταν:
Θεωρείτε ότι το σεµινάριο γενικά ήταν:

Mάθατε για το σεµινάριο από:

Πολύ Καλό

Μέτριο

Καλό

Κακό

Πολύ Καλό

Μέτριο

Καλό

Κακό

Πολύ Καλό

Μέτριο

Καλό

Κακό

έντυπο ή Αφίσα
δικτυακό τόπο Γραφείου
∆ιασύνδεσης
συµφοιτητή/συνάδελφο

e-mail
φοιτητικό forum
ανακοίνωση / άρθρο
στον τύπο
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Αλλιώς (διευκρινίστε) ....................................................

Επιθυµείτε τη διοργάνωση παρόµοιων σεµιναρίων
στο µέλλον;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Προτείνετε θέµατα για µελλοντικά σεµινάρια:
Παρακαλούµε παραδώστε το ερωτηµατολόγιο στον εισηγητή κατά την έξοδό σας.
Σας ευχαριστούµε πολύ!
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