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ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ 

Ειδικότητες µε επαγγελµατικό 
µέλλον στον καιρό Tns Kpions 

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΤΡΙΓΚΑ 

σχολική χρονιά έχει ήδη 
αρχίσει και οι µαθηχέβ τα 
Γ' λυκείου βρίσκονται σε 

i τροχιά πανελλαδικών, αναζήτησα 
επαγγελµατικού προσανατολισµού 

και αγωνίαε για το 
µέλλον. Η αλήθεια είναι ότι µπορεί 
να βρισκόµαστε στην αρχή σχεδόν 
Tns χρονιάβ, αλλά οι σκέψε» και ο 
προσανατολιστώ όσο αφορά το επάγγελµα 

που θα επιλέξετε πρέπει 
να είναι κάτι που θα oas απασχολεί 
από τώρα. Βέβαια, n τελική απόφαση 
θα παρθεί αφού βγουν και οι βαθµοί 
που θα κατακτήσετε eras εξετάσει. 

t >Οι υποψήφιοι 
πρέπει να γνωρίζουν 

τις σύγχρονες 
τάσεις 

στην αγορά 
εργασίας 

Opcos σε όλη τη διάρκειαταχρονπά 
πέρα από τα διαβάσµατα θα πρέπει 
να έχετε στο µυαλό oas και την αναζήτηση 

πληροφοριών όσο αφορά το 
επαγγελµατικό oas µέλλον, καθα» 
κάθε χρόνο oncos φαίνεται από tis 
επιλογέε των υποψηφίων στο µηχανογραφικό 

δελτίο, τα δεδοµένα 
αλλάζουν. Σε κάθε περίπτωση οι 
νέοι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν 
ποιε5 είναι οι τάσειε στη µελλονηκή 
αγορά εργασια και ανάλογα να 
κάνουν τι s επιλογέβ tous αρχικά eos 
npos tis οηουδέ5 tous και τον γενικότερο 

επαγγελµαηκότοα προσανατολισµό. 
Και φέτο5 -στην εποχή 

Tns Kpions-ήταν αναµενόµενο, για 
παράδειγµα, τα παιδιά να διαλέξουν 
σχολέβ που είναι κοντά στα σπίτια 
tous και σχολέ$ που πιστεύουν ότι 
tous εξασφαλίζουν επαγγελµατική 
αποκατάσταση. Γι' αυτό και σηµειώθηκε 

άνοδοβ oris βάσειε στα τµήµατα 
πληροφορικήε, oris αστυνοµικέ5 

σχολέ5, eras σχολέ5 που σχετίζονται 
µε xis καλλιέργειε5 και τη 

γεωργία (γεωπονία, φυτιιαα παραγωγή), 
KaOcos και oris axoXts µε 

µεγάλη ζήτηση (ιατρικέβ και νοµικέε) 
τόσο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ 

∆ιαδίκτυο και ιστοσελίδεε 
To ∆ιαδίκτυο έχει µπει οριστικά στη ζωή των 
ανθρώπων σε παγκόσµιο επίπεδο. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσει 

εξαρτώνται άµεσα από αυτό 
προκειµένου να διακινήσουν τα προϊόντα tous, 
όποια και να είναι αυτά. Η τεχνολογία κινείται µε 
Taxurorous ρυθµού5 και θα συνεχίσει να το κάνει 
δηµιουργώνπκ συνεχώε νέε$ ανάγκε5 και συνεnios 

νέε$ θέσεκ εργασία5. Για παράδειγµα, 
υπάρχει ήδη µια νέα ειδικότητα που σε Ευρώπη 
και Αµερική έχει τεράστια ζήτηση. Πρόκειται για 
τον social sitter, ο onoios αναλαµβάνει να ενηµε¬ 

ρώνει και να τρέχει tous προσωπικοα 
λογαριασµού5 κοινωνικήε δικτύωσα (facebook, 
twitter) εν05 επαγγελµατία όταν εκείνο5 δεν διαθέτει 

ελεύθερο χρόνο γι' αυτό. Στην εποχή των 
εφαρµογών Kivnms τηλεφωνια και του cloud 
computing, λίγεε θέσεβ είναι τόσο σηµαντικέ5 

όσο προγραµµάτισα^ εφαρµογών λογισµικού. 
Σύµφωνα µε τη µελέτη Tns BLS, όσον αφορά tis 
npoomr^s απασχόλησα για tous προγραµµάτισα 

λογισµικού, n αύξηση Tns απασχόλησα θα 
είναι ταχεία. 

mm 
ανοδικά κινήθηκαν και οι κτηνιατρικέ$ 

σχολέβ, αλλά και οι νοσηλευτικέε. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
αποτελούν ειδικότητε5 onos: ¦ 

Τα παραϊατρικά επαγγέλµατα: 
Ζήτηση δεν υπάρχει µόνο στην Ελλάδα, 

αλλά και σε ορισµένεβ χώρε$ 
του εξωτερικού. Νοσοκοµειακά ιδρύµατα 

και ιατρικά κέντρα σε διάφορε5 
χώρε5 Tns Ευρώπα ζητούν ειδικό•utks 

Φυσικοθεραπευτών, ∆ιαιτολόγων, 
Εργοθεραπευτών, Λογοθεραπευτών, 

νοσηλευτών κ.ά. Π' αυτόν 

άλλωστε τον λόγο ο υψηλότερο5 ανταγωνισµό5 
παρατηρείται στο τµήµα 

Επιστήµα ∆ιαιτολογία5 και ∆ιατροφή5 
Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου. 

Εξαιρετικά δύσκολη είναι n εισαγωγή 
και στο τµήµα Εργοθεραπεία 

του ΤΕΙ AOnvas αλλά και για το 
τµήµα Νοσηλευτιισά του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. 
Αντίθετα, ευκολότερη είναι n εισαγωγή 

για το τµήµα Λογοθεραπεια 
του T El Ηπείρου, Ιατρικών Εργαστηρίων 

TO Θεσσαλονίκα και Φυσικοθεραπεία 
ΤΕΙ Aapias. Σα ειδικό- 

τητε5 µε ζήτηση είναι κάποιε5 «περίεργε5», 
onoos για παράδειγµα οι 

κατασκευαστέ5 µελών του ανθρώπινου 
σώµατοβ. ¦ 

Ξένεβ γλώσσεβ, µετάφραση, διερµηνεία: 
Πλέον έχει γίνει συνείδηση 

των ανθρώπων on onoios ξέρει 
ξένεε γλώσσε5 έχει ένα τέλειο διαβατήριο 

για την αγορά εργασίαε. 
∆ιερµηνεία, εκπαιδευ^ και µεταφραστέβ, 

που συνδέονται µε τον τοµέα 
Tns γλώσσαε έχουν σηµαντικέ5 

ευκαιρίεβ απορρόφησα στην αγορά 
εργασια. Ειδικότερα οι µεταφραστέε 

γλωσσών εκτ05 Tns Ευρώπη5, όπω8 
Tns κινεζιιοά και Tns αραβική5 γλώσaas, 

είναι πλέον περιζήτητοι. ¦ 
Λογιστέβ: To επάγγελµα αυτό δεν 

«πεθαίνει» ποτέ και πολύ περισσότερο 
στην εποχή pas όπου οι λογιoris 
έχουν την τιµητική tous, προκειµένου 

να ξεµπλέξουν επιχειρήσει 
και φυσικά πρόσωπα από τον κυκεώνα 

Tns εφορία. Οσο λοιπόν υπάρχουν 
φόροι οι λογιστέβ θα είναι εκεί 

και Ba pas περιµένουν!! ¦ 
∆ιαχειριστεί αποβλήτων: Καθώβ 

n ανακύκλωση µπαίνει στην καθηµερινότητά 
pas και n προστασία του 

περιβάλλον^ αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη, οι κανονισµοί για τη διαχείριση 

αποβλήτων γίνονται όλο και 
mo αυστηροί. Αυτό σηµαίνει ότι n 
συγκεκριµένη βιοµηχανία θα παρουσιάσει 

µίαν ανάπτυξη και θα δηµιουργήσει 
πολλέβ Θέσεΐ5 εργασία. 

Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε 
οτιδήποτε αφορά τον τοµέα αυτό, 
από τη συλλογή, την επεξεργασία 
και την περαιτέρω παρακολούθηση 
των σκουπιδιών, θα είναι περιζήτητοι. 

Επιπλέον, οι συνεχώ5 µεταβαλλόµενε5 
πρακτικέ5 αειφορία5 και οι 

νέοι mo, οικολογικοί τρόποι για την 
αντιµετώπιση των αποβλήτων µπορεί 

να προσφέρουν µια δυναµική 
καριέρα, µε υψηλούβ µισθού5 στο 
επιστηµονικό προσωπικό που δραστηριοποιείται 

στον τοµέα αυτό. ¦ 
Ασφάλεια: Επιχειρήσει αλλά και 

φυσικά πρόσωπα δίνουν µεγάλη 
βαρύτητα oris υπηρεσι^ ασφάλει 
κάθε είδοα. Επίσα n ειδικότητα του 
φρουρού θα έχει άνθηση oncos δείχνουν 

τα πράγµατα καθώβ όλο και 
περισσότερο αυξάνεται, ιδιαιτέρα» 
eras µεγάλε5 πόλεις, n ζήτηση για 
cppoupo0s (security), σε επιχειρήσει, 

καταστήµατα αλλά και δηµόσιous 
χώροα, ενώ επενδύονται χρήµατα 
στην ασφάλεια-φύλαξη, κυρίcos 

µε την έννοια Tns περιπόλου. ¦ 
Αναλυτέβ αγοράβ: Οι αναλυά 

ms αγορά5βοηθοΰνη5επιχειρήσεΐ5 
να κατανοήσουν καλύτερα tis ανάγκε5 

Tns αγορά5. Κατά την επόµενη 
δεκαετία, τα άτοµα αυτά αναµένεται 
να είναι σε µεγάλη ζήτηση. ¦ 

Σύµβουλοι επιχειρήσεων: Λειτουργούν 
eos σύµβουλοι για tis επιχειρήσεΐ5 

βοηθώνταε στο 
management, στην αποτελεσµατική 
λειτουργία tous, Οι έρευνεβ δείχνουν 
ότι n αύξηση ms ζήτησα στην ειδικότητα 

αυτή θα είναι κατακόρυφη. 
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