
 

 
 

Υλοποίηση Κύκλου Στοχευμένου Διαλόγου (Focus Groups) 

Ο διάλογος έλαβε χώρα, στην Αθήνα, στις 14, 15 και 19 Ιουλίου 2016, με πάνω από 80 συμμετέχοντες 
από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: επιχειρήσεις, επιχειρηματικούς φορείς, πανεπιστήμια, νέους, φορείς 
νεολαίας και επιχειρηματικότητας, Πολιτεία, Μ.Κ.Ο. κ.ά.. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή αυτής της διαβούλευσης, όπως ειπώθηκε από 
πλευράς συμμετεχόντων, έδωσε την ευκαιρία να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι -για πρώτη φορά- 
εκπρόσωποι από τα γραφεία πρακτικής άσκησης των πανεπιστημίων με εκπροσώπους από την 
επιχειρηματική κοινότητα και να έχουν έναν εποικοδομητικό διάλογο. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης αρχικά με βάση τον φορέα που 
εκπροσωπούσαν και έπειτα σε μεικτό διάλογο. 

Η δεξαμενή άντλησης πιθανών συμμετεχόντων βασίστηκε σε όσες επιχειρήσεις είχαν απαντήσει στο 
ερωτηματολόγιο για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, στις προτάσεις της ομάδας Task Force που 
έχει συστήσει το CSR Hellas με εκπροσώπους μελών του, καθώς και στις συνεργασίες του τελευταίου 
ανά τα χρόνια λειτουργίας του. 

Focus Group 1 – Επιχειρήσεις (14 συμμετέχοντες) 

Focus Group 2 - Κοινωνικοί Εταίροι & Κοινωνία Πολιτών  (9 συμμετέχοντες) 

Focus Group 3 - Ακαδημαϊκή Κοινότητα (19 συμμετέχοντες) 

Focus Group 4 - Νεολαία & Σχετικοί Φορείς (19 συμμετέχοντες) 

Focus Group 5 – Μεικτό (20 συμμετέχοντες) 

 

  



 

 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Τα βασικά ερωτήματα που ετέθησαν προς συζήτηση ήταν: 

1. Με ποιον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των πρακτικών ασκήσεων, δεδομένου 
ότι ακόμη και ο ίδιος ο όρος («πρακτική άσκηση») έχει απαξιωθεί διαστρεβλωθεί/κακοποιηθεί; 

2. Ποιες είναι οι συνεργασίες που απαιτούνται και με ποιον τρόπο μπορούμε να τις πετύχουμε 
ώστε να εργαστούμε από κοινού; 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Ανάγκη αναθεώρησης/βελτίωσης υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 

2. Η αναθεώρηση των ορισμών που χρησιμοποιούνται και η συμφωνία σε κοινή ορολογία θα 
βοηθούσε. 

3. Η αναντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ ζητούμενων και προσφερόμενων (κοινωνικών) 
δεξιοτήτων θα πρέπει να εξαλειφθεί. 

4. Απαραίτητη η ενημέρωση/εκπαίδευση ωφελουμένων και εκπαιδευτών/εποπτών. 

5. Ανάγκη για βελτίωση και ενίσχυση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων μερών με κατάλληλη μέριμνα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

6. Πρόταση για κατάρτιση ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών και εκπόνηση πιλοτικού σχεδίου 
εφαρμογής αποτελεσματικού μοντέλου πρακτικής άσκησης. 

  


