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Εισαγωγή στο έργο CURSOR 
 

Το έργο CURSOR-Crafting Career Roadmaps αποτελεί Στρατηγική Σύμπραξη με στόχο την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Το έργο προσφέρει στους νέους εργαζόμενους μια ευκαιρία για επαγγελματική ανάπτυξη 

με καινοτόμα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν στις δουλειές τους για να υποστηριχθούν 

οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες στο Σχεδιασμό Σταδιοδρομίας.  

Με το CURSOR, οι εταίροι επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διεθνή διάσταση των 

δραστηριοτήτων για τη νεολαία και να προωθήσουν τη νεανική εργασία υψηλής ποιότητας 

και χωρίς αποκλεισμούς. 

  

Ταυτότητα Έργου 
  

Tο πρόγραμμα CURSOR συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 

Βασική Δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Δράση: Πεδίο: Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας. 

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη Καινοτομίας. 

  

Εταίροι Έργου 
  

Η κοινοπραξία CURSOR αποτελείται από 4 εταίρους που εκπροσωπούν την Κύπρο, την 

Ιρλανδία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. 

 

Cyprus Organisation for Sustainable Education and Active 

Learning – SEAL CYPRUS – Κύπρος 

O SEAL CYPRUS είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη 

Λευκωσία, την διαιρεμένη πρωτεύουσα της Κύπρου. Τα μέλη μας 

προέρχονται και από τις δύο κοινότητες. Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν 

εθελοντικές δράσεις σε κοινωνικά θέματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Εργαζόμαστε με συμμετοχικές μεθόδους και τεχνικές μη τυπικής 

εκπαίδευσης. Χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων διαδραστικών εκπαιδευτικών 

μεθόδων για την παροχή ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μη τυπικής 

εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεργαζόμαστε με 

άτομα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς του δημοσίου τομέα. 

www.sealcyprus.org 

http://www.sealcyprus.org/
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 Universitatea Din Pitesti – UPIT – Ρουμανία 

 Tο Πανεπιστήμιο του Piteşti (UPIT) έχει πάνω από 10.000 

μαθητές, 500 επιτελεία και 6 σχολές (www.upit.ro). Περιοχές 

UPIT: εκπαίδευση / κατάρτιση; επιστημονική / εφαρμοσμένη 

έρευνα · καθοδήγηση / συμβουλευτική? Επαγγελματικός 

προσανατολισμός. Διεθνής συνεργασία; εκδόσεις.Το προσωπικό 

του είναι διαπιστευμένο και έχει εμπειρία σε έργα της ΕΕ. Το UPIT 

έχει εξειδικευμένα τμήματα: Κέντρο Εκπαίδευσης, Τμήμα 

Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού, Κέντρο Έργων Αειφόρου Ανάπτυξης, Κέντρο 

Διεθνούς Συνεργασίας, Ερευνητικά Κέντρα, Κέντρο Διασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Εκδοτικός Οίκος κλπ. Το UPIT είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων (EDC), το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (EfVET), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Απόσταση και την Ηλεκτρονική 

Μάθηση (EDEN), το Πανεπιστήμιο της Γαλλίας (AUF). www.upit.ro 

Tomorrow Sp. z.o.o. – Πολωνία 

 Aπό το 2008, Tomorrow συνδέει την τεχνολογία και την 

καινοτομία, παρέχοντας στους πελάτες τους μοναδικές λύσεις 

πολυμέσων. Οι ειδικοί μας κατασκευάζουν προσαρμοσμένες 

λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις υψηλές προσδοκίες 

της αγοράς και των χρηστών. Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητη, 

δοκιμασμένη τεχνολογία, βασισμένη στα διεθνή πρότυπα, που 

μας επιτρέπει να δημιουργούμε εικονικά περιβάλλοντα, εφαρμογές για κινητά, ολόκληρες 

πλατφόρμες ή προσομοιωτές κατάρτισης, που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις, 

βιομηχανία, περιβάλλον πληροφορικής καθώς και εκπαίδευση και πολιτισμό. Tomorrow 

χρησιμοποιεί ενεργά συστήματα “gamification” – δηλαδή, εισάγοντας τεχνικές και 

σχεδιασμό χαρακτηριστικό για παιχνίδια σε διαφορετικά πλαίσια. Οι πελάτες του 

Tomorrow περιλαμβάνουν τους μεγαλύτερους οργανισμούς της Πολωνίας (500+), 

συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (τράπεζες, ασφαλιστικές 

εταιρείες), πανεπιστημίων και ΜΚΟ ή κρατικών και τοπικών αρχών.www.tomorrow.pro 

 Future In Perspective Limited – FIP – Ιρλανδία 

  

Η Future In Perspective Limited είναι μια ιδιωτική εταιρεία που 

εργάζεται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, της ανάπτυξης νέων, της ηλεκτρονικής 

μάθησης, των ψηφιακών μέσων και της κοινωνικής ένταξης. Η 

εταιρεία εστιάζει το έργο της σε 6 βασικούς τομείς, διεξαγωγή 

έρευνας και ανάλυσης στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων · 

ανάπτυξη συνεχών πόρων επαγγελματικής κατάρτισης για τους νέους εργαζόμενους στον 

τομέα της νεολαίας, τους επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και των ενηλίκων · ανάπτυξη της κατάρτισης για την υποστήριξη της μάθησης στο χώρο 

www.upit.ro
http://www.upit.ro/
http://www.tomorrow.pro/
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εργασίας. σχεδιασμό πλαισίων αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας · σχεδιασμός 

πολυμέσων και ανάπτυξη μέσων μάθησης πλούσιων στα μέσα ενημέρωσης · 

αναπτύσσοντας έννοιες επωνυμίας και διαφημιστικές εκστρατείες για τους παρόχους 

κοινοτικής και εθελοντικής εκπαίδευσης για να επαναπροσλάβουν τους απρόθυμους 

εκπαιδευόμενους. www.fipl.eu 

 Εισαγωγή στις Πηγές Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας του CURSOR 
 

Οι εταίροι του έργου CURSOR έχουν αναπτύξει μια πλήρη σειρά πρωτοποριακών εργαλείων 
για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που επιθυμούν να υποστηρίξουν τους 
νέους με λιγότερες ευκαιρίες στο σχεδιασμό καριέρας. Αυτά τα εργαλεία είναι 
εκπαιδευτικοί πόροι για σχεδιασμό καριέρας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
καθημερινή εργασία με τους νέους. 
  
Το έργο CURSOR έχει αναπτύξει πόρους και εργαλεία σχεδιασμού σταδιοδρομίας που θα 
χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας για να βοηθήσουν τους 
νέους να αναλάβουν τον έλεγχο της καριέρας τους. Οι πόροι έχουν αναπτυχθεί βάσει μιας 
διεξοδικής ανάλυσης αναγκών που ήταν το αρχικό στάδιο του έργου CURSOR. Η ανάλυση 
των αναγκών αναπτύχθηκε παράλληλα με ένα Πλέγμα Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. 
Οι πόροι ομαδοποιούνται σε τέσσερα θέματα: 
  
ΕΑΥΤΟΣ: Κατανόηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των αξιών σας 
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: Κατανόηση αξιοποίησης των ταλέντων και προσωπικών ιδιοτήτων σας 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Οραματισμός εαυτού στον κόσμο της εργασίας, της κατάρτισης και της 
μάθησης 
ΔΙΚΤΥΑ: Προσδιορισμός ατόμων που μπορούν να σας υποστηρίξουν στην εύρεση ευκαιριών 
για εκπαίδευση και εργασία 
  
Η ταξινόμηση των παραπάνω θεμάτων εμπνεύστηκε από το Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
Διαχείρισης Σταδιοδρομίας (Career Management Skills Framework - CMS) της Σκωτίας. Εάν 
επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πλαίσιο CMS, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο 
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/34749/career_management_skills_fra
mework_scotland.pdf 
  
Οι εκπαιδευτικοί πόροι που αναπτύχθηκαν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των νέων 
εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας. Με τη χρήση αυτών των πόρων, οι εργαζόμενοι για 
τη νεολαία μπορούν να υποστηρίξουν τους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασμού 
σταδιοδρομίας και να προσδιορίσουν τις οδούς σταδιοδρομίας τους. 
  
Κάθε εκπαιδευτικός πόρος έχει παραχθεί σε μορφή βίντεο για να υποστηρίξει τη μάθηση 
σε μια ποικιλία διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Το βίντεο βρίσκεται στην πύλη 
ηλεκτρονικής μάθησης του έργου αλλά και στο Youtube. Όλοι οι πόροι διατίθενται σε όλες 
τις γλώσσες των εταίρων: Ελληνικά, Αγγλικά, Πολωνικά και Ρουμανικά. 

http://www.fipl.eu/
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/34749/career_management_skills_framework_scotland.pdf
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/34749/career_management_skills_framework_scotland.pdf
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Έξι πόροι έχουν αναπτυχθεί για κάθε ένα από τα θέματα Εαυτός, Δυνατά Σημεία, Ορίζοντες 
και Δίκτυα, τρεις από τους οποίους είναι Εισαγωγικού επιπέδου (I) και τρεις είναι 
Προχωρημένου επιπέδου (Α). Η διάρθρωση των πόρων είναι η εξής:  
  
R1 Εαυτός 1 (I) - Εργασιακές Αξίες 
R2 Εαυτός 2 (I) - Ο Εαυτός μου στην Κοινωνία 
R3 Εαυτός 3 (I) - Η Αίσθηση του Εαυτού 
R4 Εαυτός 4 (A) - Ημερολόγιο Αυτογνωσίας 
R5 Εαυτός 5 (A) - Διαχείριση Άγχους για χτίσιμο Ανθεκτικότητας 
R6 Εαυτός 6 (A) - Ο Κοινωνικός Εαυτός 
  
R7 Δυνατά Σημεία 1 (I) - Σχεδιασμός Ανάπτυξης Δυνατών Σημείων 
R8 Δυνατά Σημεία 2 (I) - Προσωπικό Χρονοδιάγραμμα- Ιχνηλατώντας τις Επιτυχίες μου 
R9 Δυνατά Σημεία 3 (I) - Αξιολόγησε τα Δυνατά σου Σημεία 
R10 Δυνατά Σημεία 4 (A) - Αναπτυξιακή Νοοτροπία 
R11  Δυνατά Σημεία 5 (A) - Χρησιμοποιώντας τα Δυνατά μου Σημεία για να θέσω Στόχους 
Σταδιοδρομίας 
R12 Δυνατά Σημεία 6 (A) - Προώθησε τη Σταδιοδρομία σου 
 
R13 Ορίζοντες  1 (I) - Το Δέντρο της Ανάπτυξης των Οριζόντων 
R14 Ορίζοντες  2 (I) - Εντοπίζοντας Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες 
R15 Ορίζοντες  3 (I) -  Σχεδίασε τη Διαδρομή της Σταδιοδρομίας σου 
R16 Ορίζοντες  4 (A) - Σχεδιασμός Προσωπικού Σεναρίου 
R17 Ορίζοντες  5 (A) - Παρουσιάζοντας Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες 
R18 Ορίζοντες  6 (A) - Παράγοντες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας 
 
R19 Δίκτυα 1 (I) - Κάνοντας Επαφές 
R20 Δίκτυα 2 (I) - Παρουσίαση σε λίγα Δευτερόλεπτα- Elevator Pitch 
R21 Δίκτυα 3 (I) - Δικτύωση - Γιατί 
R22 Δίκτυα 4 (A) - Ημερολόγιο Κοινωνικής Δικτύωσης 
R23 Δίκτυα 5 (A) - Χτίζοντας Συναισθηματική Νοημοσύνη για Επιτυχημένη Σταδιοδρομία  
R24 Δίκτυα 6 (A) - Δικτύωση - Πώς  

Για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς πόρους, οι εταίροι έχουν αναπτύξει πρόσθετο 
εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό το υλικό αποτελεί το Εγχειρίδιο που κρατάτε τώρα στα χέρια σας 
ή διαβάζετε ηλεκτρονικά. Για κάθε έναν από τους πόρους, μπορείτε να βρείτε το εξής υλικό: 
Θεωρητικό υπόβαθρο, οδηγίες για τη χρήση του πόρου και αναφορές (στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν πρόσθετοι πόροι που μπορείτε να μελετήσετε). 

Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο χρήσης των πόρων είναι να 

διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, οι ηγέτες της νεολαίας, οι 

εθελοντές της νεολαίας και οποιοιδήποτε άλλοι δυνητικοί διαμεσολαβητές γνωρίζουν καλά 

τη χρήση τους ούτως ώστε να υποστηρίξουν τους νέους στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας 

τους. 
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Οι εργαζόμενοι νεολαίας σε διαδικτυακά περιβάλλοντα 

μάθησης 
 

Η σημασία του διαδικτύου πρέπει να ληφθεί υπόψη στον τομέα της νεολαίας, δεδομένου 

ότι αυτά τα ηλεκτρονικά εργαλεία αποτελούν συχνά την πρώτη στάση για τους νέους. 

Καθώς η εργασία στον τομέα της νεολαίας προσαρμόζεται σε νέα πλαίσια, απαιτείται 

μεγαλύτερη ποικιλία μορφών για να προσεγγιστεί το ευρύτερο κοινό των νέων, ιδιαίτερα 

εκείνων που συνήθως δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες για νέους, όπως τα άτομα με 

λιγότερες ευκαιρίες. 

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας σήμερα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να 

καθοδηγήσουν τους νέους όσον αφορά την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο με χρήση της 

κριτικής τους σκέψης. Πρέπει να τους καθοδηγήσουν ούτως ώστε να συγκεντρώσουν τις 

ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο για τη μάθηση και την προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη.  

Ορισμένα από τα οφέλη της των διαδικτυακών μαθημάτων είναι: 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες διαδικτυακές τάξεις είναι πολύ λιγότερο δαπανηρές 

σε σύγκριση με την παραδοσιακή τάξη. Δεν υπάρχουν έξοδα μεταφοράς, διαμονής ή 

γευμάτων. Τα εκπαιδευτικά υλικά, όπως τα εγχειρίδια και οι οδηγοί, μπορούν επίσης να 

διατίθενται ψηφιακά, και με μικρότερο ή μηδενικό κόστος στον εκπαιδευόμενο. Στην 

περίπτωση του CURSOR, η εγγραφή στην πλατφόρμα e-learning του έργου είναι (και θα 

παραμείνει) δωρεάν. 

ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ένα προφανές όφελος των διαδικτυακών μαθημάτων είναι η προσβασιμότητα. Οι 

μαθητές δεν χρειάζεται να φύγουν από το σπίτι τους και μπορούν να παρακολουθήσουν 

άνετα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους μαθητές με αναπηρίες, καθώς οι 

περιορισμοί τους παρουσιάζουν ανησυχίες που θα προέκυπταν σε ένα πιο παραδοσιακό 

περιβάλλον μάθησης. Το διαδίκτυο και ο υπολογιστής, ο φορητός υπολογιστής και το 

smartphone παρέχουν πρόσβαση και σε άτομα με οπτικές και ακουστικές αναπηρίες. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

Οι ηλεκτρονικές τάξεις καταργούν την ταλαιπωρία του τυπικού χρονοδιαγράμματος, 

επιτρέποντας στους μαθητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους με μεγαλύτερη 

ευελιξία. Τα διαδικτυακά μαθήματα ελαχιστοποιούν επίσης την σύγκρουση του 

προγράμματος με προσωπικές ευθύνες, όπως οι εργασιακές και οικογενειακές 

δεσμεύσεις, επιτρέποντας στους μαθητές να συνεχίσουν τα μαθήματα με το δικό τους 

ρυθμό. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι το διαδίκτυο παρέχει στους εργαζόμενους στον 

τομέα της νεολαίας την ευκαιρία να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τη 

συμμετοχή σε ηλεκτρονικά μαθήματα σε σχέση με το επάγγελμά τους. Η έλλειψη 

ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας 

υπήρξε μία από τις βασικές ανάγκες που οδήγησαν στο σχεδιασμό του έργου CURSOR..  

Η φιλοδοξία των εταίρων είναι ότι οι νέοι εργαζόμενοι στα ευρύτερα δίκτυά τους θα 

καθοδηγήσουν τους νέους στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους με τη βοήθεια των 

πόρων που έχουν αναπτυχθεί από το έργο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι όλοι οι 

πόροι που δημιουργήσαμε μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να μάθουν με τρόπο 

αυτόνομο. 

Υπάρχουν τέσσερα βασικά στάδια για την ανεξάρτητη μάθηση, γνωστή ως αυτοδιδασκαλία: 

ετοιμότητα για μάθηση, καθορισμός μαθησιακοών στόχων, συμμετοχή στη διαδικασία 

μάθησης και αξιολόγηση της μάθησης. Ο ρόλος της αυτοκατευθυντικότητας θεωρείται 

πρωταρχικός στη διατήρηση της απασχολησιμότητας του ατόμου. Πιστεύουμε ότι με το 

έργο CURSOR καλύψαμε όλα τα παραπάνω στάδια. Επιπλέον, δημιουργήσαμε το υλικό και 

τη δομή για υποστήριξη της αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης σε ένα διαδικτυακό 

περιβάλλον. 

Το περιβάλλον μάθησης στο διαδίκτυο ήταν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο κατά την τελευταία δεκαετία (2010-2020). Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος του έργου CURSOR, επιλέχθηκε το εργαλείο διαχείρισης 

μαθημάτων eFront (https://www.efrontlearning.com/). 

Τα εξής χαρακτηριστικά του eFront οδήγησαν στην επιλογή του: είναι φιλικό προς το 

περιεχόμενο, διαθέτει μηχανισμό αξιολόγησης με εγγενή υποστήριξη για πολλαπλά είδη 

ερωτήσεων, κουίζ και δοκιμές με αναφορά σε όλα τα αποτελέσματα και υποστηρίζει την 

πιστοποίηση της μάθησης. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης CURSOR από τα κινητά τους τηλέφωνα. 

 

ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ CURSOR 
 

Μια πύλη ηλεκτρονικής μάθησης για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τη σταδιοδρομία 

σας! Μπορείτε ακόμη να λάβετε πιστοποιητικό με την ολοκλήρωση κάθε βήματος. 

Διαθέσιμη στα Αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά και Ρουμάνικα. Στην ηλεκτρονική πύλη του 

CURSOR θα βρείτε ενότητες σε 4 θέματα: 

ΕΑΥΤΟΣ: Κατανόηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των αξιών σας, 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: Κατανόηση αξιοποίησης των ταλέντων και προσωπικών ιδιοτήτων σας, 

https://www.efrontlearning.com/
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ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Οραματισμός εαυτού στον κόσμο της εργασίας, της κατάρτισης και της 

μάθησης, 

ΔΙΚΤΥΑ: Προσδιορισμός ατόμων που μπορούν να σας υποστηρίξουν στην εύρεση ευκαιριών 

για εκπαίδευση και εργασία. 

Εγγραφείτε εδώ και περιμένετε λίγα λεπτά για να λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. 

http://elearningportal.tomorrow.net.pl/ 

 

 

 

http://elearningportal.tomorrow.net.pl/
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Πλέγμα Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

 
Το Πλέγμα Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) έχει προετοιμαστεί βάση των ευρημάτων της έρευνας τεκμηρίωσης και της έρευνας πεδίου που διεξήχθει 

στην Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, σύμφωνα με τα Μαθησιακά Αποτελέσματα που εντοπίστικαν και παρουσιάστηκαν μέσω των 

εθνικών ερευνητικών εκθέσεων από τους εταίρους του έργου CURSOR. 

 

Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις/ Ικανότητες 

ΜΑ1: Μαθαίνοντας 

πώς να στηρίζεις 

τους νέους για να 

αναπτύξουν την 

αίσθηση εαυτού 

μέσα στην κοινωνία 

 

Γ1.1 Να έχεις τη γνώση για το πώς να 

χρησιμοποιείς δημοφιλή μοντέλα για να 

βοηθήσεις νέους να αναπτύξουν και να 

διατηρήσουν μια θετική αυτο-εικόνα. 

Δ1.1 Ανάπτυξη αυτό-εικόνας σε νέους 

Δ1.2 Χρήση εργαλείων για να υποστηρίζεις 

νέους στην εξισορρόπηση εργασιακής και 

προσωπικής ζωής. 

Σ.1. Ανεπτυγμένη ευαισθησία σε θέματα 

που αφορούν τη συμφιλίωση μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

ΜΑ2: Μαθαίνοντας 

πώς να κάνεις τους 

νέους ικανούς να 

αναπτύξουν τις 

δυνάμεις τους. 

 

Γ2.1 Να έχεις τη γνώση για μοντέλα που 

βοηθούν στην κατανόηση των τύπων των 

επαγγελμάτων που ταιριάζουν με κάθε 

προσωπικότητα. 

Δ2.1 Χρήση ερωτηματολογίων που 

αναδεικνύουν την εργασιακή 

προσωπικότητα των νεαρών ανθρώπων 

(π.χ. το τεστ του Holland). 

Σ.2. Αύξηση της κατανόησης της σχέσης 

μεταξύ προσωπικότητας και 

σταδιοδρομίας. 

MA3: Μαθαίνοντας 

πώς να κάνεις τους 

νέους ικανούς να 

Γ3.1 Να έχεις τη γνώση για το πώς 

χτίζονται τα επαγγελματικά δίκτυα. 

Δ3.1 Χρήση του LinkedIn για να κτίσεις ένα 

διαδικτυακό επαγγελματικό δίκτυο. 

Σ.3. Μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της 

σημασίας των κοινωνικών δικτύων για το 

σχεδιασμό σταδιοδρομίας. 
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Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις/ Ικανότητες 

αναπτύξουν σχέσεις 

και δίκτυα για 

υποστήριξη. 

 

ΜΑ4: Μαθαίνοντας 

πώς να 

υποστηρίζεις νέους 

στην πρόσβαση και 

αποτελεσματική 

χρήση ενός εύρους 

προϊόντων και 

υπηρεσιών 

διαχείρισης 

σταδιοδρομίας σε 

συγκεκριμένο τόπο 

και χρόνο που να 

ταιριάζει με τις 

ανάγκες τους. 

 

Γ4.1 Να έχεις ανεπτυγμένη γνώση για τα 

θέματα των πηγών Διαχείρισης 

Σταδιοδρομίας CURSOR. 

Γ4.2 Να έχεις εξελιγμένη γνώση στη χρήση 

των πηγών CURSOR σε εύρος συνθηκών. 

Γ4.3 Να έχεις εξελιγμένη γνώση των 

κύριων μαθησιακών αποτελεσμάτων που 

πρέπει να έχουν επιτευχθεί με την 

αποπεράτωση των Πηγών Διαχείρισης 

Σταδιοδρομίας CURSOR. 

Δ4.1 Χρήση των Πηγών Διαχείρισης 

Σταδιοδρομίας CURSOR σε ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον με νέους. 

Δ4.2 Διδασκαλία σε ένα περιβάλλον μικτής 

μάθησης. 

Δ4.3 Ανάπτυξη ενός πλαισίου αξιολόγησης 

για τις Πηγές CURSOR ώστε να 

χρησιμοποιούνται με νέους. 

Σ4.1 Επίδειξη χρήσης Πηγών Διαχείρισης 

Σταδιοδρομίας CURSOR σε νέους. 

Σ4.2 Ανάπτυξη ενός σχεδίου μαθήματος 

για την ενσωμάτωση των Πηγών 

Διαχείρισης Σταδιοδρομίας CURSOR μέσα 

σε συναντήσεις διδασκαλίας/ 

εκπαίδευσης. 

Σ4.3 Αξιολόγηση για το κατά πόσον έχουν 

επιτευχθεί τα ξεχωριστά μαθησιακά 

αποτελέσματα των Πηγών CURSOR. 

ΜΑ5: Μαθαίνοντας 

πώς να κάνεις τα 

νεαρά άτομα ικανά 

να αναγνωρίζουν 

Γ5.1 Να έχεις ανεπτυγμένη γνώση του 

εύρους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και κατάρτιση που είναι διαθέσιμα στους 

νέους ανθρώπους τοπικά, εθνικά και 

Δ5.1 Αναγνώριση μαθησιακών ευκαιριών 

για νέους. 

Δ5.2 Χρήση ψηφιακών πηγών για να 

ενθαρρύνεις νέους να ασχοληθούν ξανά με 

Σ5.1 Επίδειξη του τρόπου αναγνώρισης 

μαθησιακών ευκαιριών. 

Σ5.2 Επίδειξη του τρόπου χρήσης 

ψηφιακών εργαλείων για να βρεθούν 
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Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις/ Ικανότητες 

ευκαιρίες για 

ανάπτυξη των 

μαθησιακών τους 

στόχων και των 

δεξιοτήτων 

εργοδοτησιμότητας. 

διαδικτυακά. 

Γ5.2 Να έχεις ανεπτυγμένη γνώση για τα 

ψηφιακά εργαλεία και πηγές που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν. 

Γ.5.3 Να έχεις ανεπτυγμένη γνώση στο πώς 

να θέτεις ρεαλιστικούς στόχους για 

μαθητές σε μειονεκτική θέση. 

την παιδεία και την εκπαίδευση. 

Δ5.3 Να θέτεις SMART μαθησιακούς 

στόχους για μαθητές που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση. 

μαθησιακές ευκαιρίες διαδικτυακά. 

Σ5.3 Διδασκαλία σε νέους στο πώς να 

θέτουν SMART μαθησιακούς στόχους για 

τον εαυτό τους. 

ΜΑ6: 

Μαθαίνοντας πώς 

να υποστηρίζεις 

τους νέους στην 

έρευνα για πιθανές 

πορείες 

σταδιοδρομίας, 

πώς να 

προγραμματίζουν 

μια σταδιοδρομία 

οι ίδιοι και πώς να 

κατανοούν τη 

λειτουργία της 

αγοράς εργασίας. 

 

Γ6.1 Ανεπτυγμένη γνώση στην διερεύνηση 

διαφορετικών σταδιοδρομιών. 

Γ6.2 Ανεπτυγμένη γνώση στο σχεδιασμό 

μιας πορείας σταδιοδρομίας για 

διαφορετικές σταδιοδρομίες, 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες που είναι 

διαθέσιμες διαδικτυακά. 

Γ6.3. Εξελιγμένη γνώση για τις διαδικασίες 

που περιλαμβάνονται στην αίτηση 

εργοδότησης. 

Δ6.1 Ερευνητικές δεξιότητες 

Δ6.2 Δεξιότητες Κριτικής Σκέψης 

Δ6.3 Δεξιότητες Εκπαίδευσης 

Σ6.1 Επίδειξη σε νέους του τρόπου 

διερεύνησης πιθανών σταδιοδρομιών. 

Σ6.2 Επίδειξη σε νέους του τρόπου 

σχεδιασμού μιας πορείας σταδιοδρομίας 

για την επιλεχθείσα σταδιοδρομία. 

Σ6.2 Επεξήγηση της διαδικασίας αίτησης 

για εργοδότηση και πρόσληψης σε 

εργοδότηση σε νέους. 
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Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις/ Ικανότητες 

ΜΑ7: Αποκτώντας 

Κοινωνικές και 

Πολιτικές 

ικανότητες. 

Γ7.1. Να καθορίζεις γενικές και 

εξειδικευμένες κοινωνικές, πολιτικές και 

πολιτισμικές ιδέες. 

Γ.7.2. Να αναγνωρίζεις γενικά και 

εξειδικευμένα κοινωνικά, πολιτικά και 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τάσεις 

διαφόρων περιβαλλόντων (τοπικού, 

περιφερειακού, εθνικού, Ευρωπαϊκού, 

διεθνούς). 

Γ7.2. Να περιγράφεις τις ιδιαιτερότητες 

των διαφορετικών κοινωνικών, πολιτικών 

και πολιτισμικών περιβαλλόντων. 

 

Δ7.1. Επεξήγηση κοινωνικών, πολιτικών 

και πολιτισμικών ιδεών. 

Δ7.2. Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης για τη 

διερεύνηση και αξιολόγηση του 

περιβάλλοντος σύμφωνα με τις 

κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες (ειδικότερα με επίκεντρο τις 

υπάρχουσες πολιτισμικές 

πραγματικότητες: παραδόσεις, συνήθειες, 

πρότυπα, πρακτικές, κ.ο.κ.). 

Σ7.1. Διδασκαλία εκπαιδευομένων σε 

σχέση με διαπροσωπικές και πολιτισμικές 

ικανότητες. 

ΜΑ8: Εργασιακή 

στρατηγική 

σύμφωνα με μία 

ετερογενή ομάδα. 

Γ8.1. Να παρουσιάζεις και να επεξηγείς 

εργασιακές στρατηγικές.  

Γ8.2. Να επιλέγεις και να συνταιριάζεις 

εργασιακές στρατηγικές σύμφωνα με το 

ατομικό και ομαδικό προφίλ. 

Γ8.3. Να καθορίζεις (αναγνωρίζεις ή 

περιγράφεις) τα χαρακτηριστικά της 

ετερογενούς ομάδας. 

 

 

Δ8.1. Διάγνωση των χαρακτηριστικών μιας 

ετερογενούς ομάδας. 

Δ8.2. Ανάλυση και προγραμματισμός/ 

οργάνωση της εργασιακής στρατηγικής 

σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της 

ομάδας. 

Σ8.1. Ανάπτυξη μάθησης ομοτίμων  

Σ8.2. Εφαρμογή στρατηγικών ομαδικής 

ενσωμάτωσης. 
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Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις/ Ικανότητες 

ΜΑ9: Αποκτώντας 

διαφορετικές 

τεχνικές και πηγές 

προγραμματισμού 

σταδιοδρομίας 

σύμφωνα με το 

υπόβαθρο των 

μαθητών. 

Γ9.1. Να έχεις τη γνώση των τεχνικών του 

προγραμματισμού σταδιοδρομίας και 

νέων πηγών προγραμματισμού 

σταδιοδρομίας. 

Γ9.2. Να έχεις γνώση για την αναγνώριση 

του υποβάθρου των μελών της ομάδας. 

Γ9.4. Να αναγνωρίζεις και να επεξηγείς τα 

πλεονεκτήματα/ τα ωφελήματα των 

διαδικτυακών μαθησιακών 

περιβαλλόντων. 

 

Δ9.1. Επίδειξη κατανόησης των τεχνικών 

προγραμματισμού σταδιοδρομίας. 

Δ9.2. Διασύνδεση τεχνικών 

προγραμματισμού σταδιοδρομίας με το 

γνωστικό υπόβαθρο του μαθητή. 

Σ9.1. Εφαρμογή σωστών εργαλείων 

αναγνώρισης προφίλ. 

Σ9.2. Χρήση αποτελεσματικών τεχνικών 

προγραμματισμού σταδιοδρομίας. 

Σ9.3. Ανάπτυξη προγράμματος 

σταδιοδρομίας σύμφωνα με το προφίλ. 

Σ9.4. Ανεξάρτητη δράση διαμέσου των 

διαδικτυακών μαθησιακών 

περιβαλλόντων. 
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ΠΗΓΗ 1- ΕΑΥΤΟΣ 1- ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:  “Εργασιακές Αξίες” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Οι εργασιακές αξίες αποτελούν το σύνολο των πεποιθήσεων και των ιδεών που έχει ένα 

άτομο για το επάγγελμα ή τη δουλειά του.  Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες στις ανάγκες ενός 

εργαζομένου, και συχνά συνδέονται με διάφορα κίνητρα.  Οι εργασιακές αξίες είναι 

σημαντικές κατά την επιλογή επαγγέλματος, και επηρεάζουν την ικανοποίηση στην 

εργασία.  Είναι σημαντικό να γίνει ταυτοποίηση των σημαντικότερων εργασιακών αξιών 

πριν γίνει επιλογή καριέρας ή αποδοχή οποιασδήποτε θέσης εργασίας. 

Η Πηγή “Εργασιακές Αξίες” έχει αναπτυχθεί βάση της προσέγγισης της Θεωρίας Βασικών 

Ανθρώπινων Αξιών, η οποία δημιουργήθηκε από τον Shalom H. Schwartz.  Η Θεωρία των 

Βασικών Ανθρώπινων Αξιών προσπαθεί να μετρήσει Οικουμενικές Αξίες οι οποίες 

αναγνωρίζονται από όλες τις κύριες κουλτούρες.  Η θεωρία του Schwartz εντοπίζει δέκα 

αξίες με διαφορετικά κίνητρα, και περιγράφει τις δυναμικές σχέσεις μεταξύ τους.  Επίσης, 

πέρα από την ταυτοποίηση των δέκα βασικών αξιών, η θεωρία εξηγεί πώς αυτές οι δέκα 

αξίες συνδέονται και επηρεάζουν η μια την άλλη, καθώς η επιδίωξη για οποιαδήποτε από 

αυτές έχει ως αποτέλεσμα τη συμφωνία μεταξύ τους (συμμόρφωση και ασφάλεια) ή τη 

σύγκρουση με τουλάχιστον μια από τις αξίες (αγαθοεργία και δύναμη).  Η παράδοση και η 

συμμόρφωση έχουν παρόμοιους κινητήριους στόχους.  Οι αξίες μπορούν να είναι λίγο ή 

πολύ αντίθετες μεταξύ τους. Η πρώτη διάσταση είναι η δεκτικότητα προς την αλλαγή σε 

αντίθεση με την συντηρητικότητα, κατά τις οποίες εμφανίζονται αντίθετες έννοιες, όπως η 

ανεξαρτησία και η υπακοή.  Η δεύτερη διπολική διάσταση περιλαμβάνει την αυτο-ενίσχυση 

σε αντίθεση με την αυτοπεποίθηση, και ασχολείται από τη μια πλευρά με τα ενδιαφέροντα 

του ατόμου και από την άλλη πλευρά με το καλό των άλλων. Παρά το γεγονός πως η 

θεωρία ξεχωρίζει δέκα αξίες, τα όρια μεταξύ των κινήτρων είναι τεχνητά, και οι αξίες 

συμπίπτουν η μια με την άλλη.  Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τη σύγκριση μεταξύ 

των δέκα οικουμενικών αξιών του Schwartz και τις εργασιακές αξίες που έχουμε επιλέξει να 

παρουσιάσουμε. 

Οικουμενικές Αξίες – Το μοντέλο του 
Schwartz 

Εργασιακές Αξίες - CURSOR project 

Αγαθοεργία Συνεργασία 

Οικουμενικότητα Διαφορετικότητα 

Επίτευγμα Επιχειρηματικότητα 

Δύναμη Επιρροή 

Αυτοπροσδιορισμός  
Παρακίνηση 

Καινοτομία 

Επίτευγμα Πνευματικότητα 

Ασφάλεια 
Συμμόρφωση 
Παράδοση 

Δομή 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή στη δουλειά σας με νεαρά άτομα, μπορείτε να 

ξεκινήσετε κάνοντας μια εισαγωγή στο νόημα των εργασιακών αξιών. Ακολούθως, μπορείτε 

να παρουσιάσετε τις επτά κύριες εργασιακές αξίες: 

Συνεργασία 

Αναφέρεται στην ομαδικότητα και τη συνεργασία με άλλους στο χώρο εργασίας. Τα 

άτομα που δίνουν έμφαση σε αυτές στις αξίες προτιμούν ένα περιβάλλον εργασίας 

όπου τα άτομα συνεργάζονται μεταξύ τους. Αποζητούν κατανόηση, εκτίμηση και 

ανοχή. Δίνουν μεγάλη προσοχή στο εργασιακό κλίμα και τις σχέσεις με τους 

συναδέλφους τους. 

Διαφορετικότητα 

Αναφέρεται στην προτίμηση για ποικιλία και διαφορετικές εμπειρίες.  Τα άτομα που 

δίνουν σημασία σε αυτές τις αξίες προτιμούν να δουλεύουν με άτομα από 

διαφορετικές κουλτούρες. Επιζητούν την διαφορετικότητα και μπορούν εύκολα να 

δουλέψουν σε πολυεθνικά εργασιακά περιβάλλοντα ή ακόμη και σε άλλη χώρα.  

Προτιμούν επίσης να εναλλάσσουν έργα και στόχους.  

Επιχειρηματικότητα 

Αφορά τις επιχειρηματικές δράσεις.  Τα άτομα που δίνουν σημασία σε αυτή την αξία 

θέλουν να θέτουν στόχους και χρονοδιαγράμματα και αποζητούν την επιτυχία.  

Εστιάζουν στο κέρδος και δεν διστάζουν να ρισκάρουν. 

Επιρροή 

Αφορά τον έλεγχο ατόμων και διαδικασιών.  Τα άτομα που δίνουν έμφαση στην 

επιρροή θέλουν να βρίσκονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου έχουν την ευκαιρία 

να επηρεάσουν ανθρώπους, πηγές και καταστάσεις.  Τους αρέσει να λαμβάνουν 

αποφάσεις.   

Καινοτομία 

Αντιπροσωπεύει την ανάγκη εύρεσης καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα.  Τα άτομα 

που δίνουν έμφαση στην καινοτομία θέλουν να παράγουν πρωτότυπες ιδέες και να 

είναι δημιουργικοί. 

Πνευματικότητα 

Αναφέρεται στην ανάγκη ενασχόλησης με θεωρητικά ζητήματα. Τα άτομα που δίνουν 

βάρος σε αυτή την αξία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στη θεωρητική ανάλυση.  Από την 

άλλη, τα άτομα που έχουν πρακτική κατεύθυνση εκτιμούν την εξεύρεση άμεσων και 

απτών αποτελεσμάτων. 

Δομή 

Αντιπροσωπεύει την προτίμηση για επαγγέλματα με συγκεκριμένους κανόνες.  Τα 

άτομα που εκτιμούν τη δομή στο εργασιακό περιβάλλον θέλουν να έχουν μια 
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συγκεκριμένη ανάλυση του ρόλου τους με ξεκάθαρες οδηγίες.  Θέλουν να ξέρουν από 

την αρχή όχι μόνο τί να κάνουν αλλά και πώς να το κάνουν.  

Σε αυτό το σημείο, θα ήταν καλό να προσφέρετε χρόνο για επικοιδομητικό διάλογο με τους 

νέους. Αργότερα μπορείτε να τους καθοδηγήσετε να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα 

«Εκτιμήστε τις εργασιακές σας αξίες» τον οποίο θα τους δώσετε.  Θα πρέπει να τους 

εξηγήσετε πως ο χαμηλότερος βαθμός είναι το «ένα» και το ψηλότερος το «δέκα».  Στο 

τέλος, μπορείτε να συζητήσετε τα αποτελέσματα του κάθε ατόμου, τονίζοντας πόσο 

σημαντικό είναι να ξέρει κανείς την αξία του στην επιλογή επαγγέλματος ή στην αποδοχή 

μιας θέσης εργασίας. 
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ΠΗΓΗ 2 - ΕΑΥΤΟΣ 2 – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Ο Εαυτός μου 

στην Κοινωνία – Κατανόηση των Ρόλων και των Σχέσεων μου ” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Σκοπός αυτής της πηγής και της δραστηριότητας είναι να υποστηρίξουν τους νέους να 

εκτιμήσουν το γεγονός πως κατέχουν διάφορους ρόλους στη ζωή τους, και πως για κάθε 

ρόλο υπάρχουν προσδοκίες άλλων στις οποίες ανταποκρίνονται, καθώς και προσωπική 

τους υπευθυνότητα.  Με την ανάπτυξη αυτής της εκτίμησης, οι νέοι λαμβάνουν τη στήριξη 

που χρειάζονται για την κατανόηση των διαφόρων δεξιοτήτων και ταλέντων τους, που 

κατακτήθηκαν μέσω των διαφορετικών κοινωνικών ρόλων που κατέχουν και μέσω των 

σχέσεων που έχουν αναπτύξει στη ζωή τους.  

Όταν τα νέα άτομα έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, μπορεί να δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους ή να εκτιμήσουν τις δεξιότητές τους σε 

διάφορες δραστηριότητες. Ίσως να νιώθουν μειονεκτικά για τους εαυτούς τους και να 

νιώθουν αβοήθητοι όσον αφορά επιλογή καριέρας, γιατί πραγματικά πιστεύουν πως δεν 

είναι αρκετά καλοί.  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, η παρούσα πηγή στοχεύει 

στην καλλιέργεια εκτίμησης στους νέους για το εύρος των ρόλων και δυνατοτήτων που ήδη 

κατέχουν στη ζωή τους, χωρίς να το έχουν αντιληφθεί.  Ακόμη, στοχεύει στην ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησης μέσω της επαφής με άλλους και ανταπόκρισης στις προσδοκίες τους στο 

πλαίσιο των διαφόρων κοινωνικών τους ρόλων.  

Εάν τα νεαρά άτομα έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, αυτή η δραστηριότητα μπορεί να τους 

βοηθήσει να αναγνωρίσουν άτομα ή σχέσεις που συμβάλλουν στη χαμηλή τους 

αυτοπεποίθηση.  Αυτό θα είναι πολύ βοηθητικό για τους νέους να γνωρίζουν ούτως ώστε 

να διορθώσουν τις ανισορροπίες στις προσωπικές και επαγγελματικές τους σχέσεις. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή στη δουλειά σας με νεαρά άτομα, πρώτα πρέπει να 

κάνετε εισαγωγή σε κάποιους από τους κοινωνικούς ρόλους που κατέχουμε στη ζωή – 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εαυτό σας ως παράδειγμα – και για κάθε ρόλο να 

αναλύσετε τις προσδοκίες, τις ευθύνες, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες που σχετίζονται 

με αυτόν.  

Ακολούθως, μπορείτε να ρωτήσετε όλα τα νέα άτομα στην ομάδα σας να δημιουργήσουν 

ένα πίνακα για να αναδείξουν τους κοινωνικούς τους ρόλους.  Για κάθε ρόλο, καλό θα ήταν 

να τους ζητήσετε να παρουσιάσουν τις προσδοκίες και τα άτομα που τις έχουν, πώς τους 

κάνει ο ρόλος να νιώθουν, τις ευθύνες που έχουν, και τις δεξιότητες και δυνατότητες που 

πρέπει να έχουν ή έχουν ήδη αναπτύξει στο πλαίσιο του εκάστοτε ρόλου 
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Μετά από 30 λεπτά, μπορείτε να προσκαλέσετε εθελοντές να μοιραστούν τους πίνακές 

τους με ολόκληρη την ομάδα. Μόλις τελειώσουν οι παρουσιάσεις, μπορείτε να ρωτήσετε 

τους νέους να επιλέξουν ποιους κοινωνικούς ρόλους προτιμούν, και να μοιραστούν τις 

σκέψεις τους και τους λόγους επιλογής τους με την ομάδα.  

Για περαιτέρω συζήτηση, μπορείτε να ζητήσετε από τους νέους να αναλογιστούν τον 

κοινωνικό ρόλο που προτιμούν και να ρωτήσετε εάν υπάρχουν καριέρες οι οποίες τους 

επιτρέπουν να ζουν στο πλαίσιο αυτού του ρόλου – ή να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που 

συνδέονται με τον ρόλο σε ένα διαφορετικό πλαίσιο – και κατά πόσο θα τους ενδιέφερε 

εμβάθυνση σε αυτή την καριέρα.  
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ΠΗΓΗ 3- ΕΑΥΤΟΣ 3- ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Η Αίσθηση του Εαυτού: 

Σύντομη Εισαγωγή” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Κάθε άνθρωπος είναι ένα μοναδικό άτομο με σκέψεις, αισθήματα και συμπεριφορές.  Αυτό 

το άτομο έχει τη δυνατότητα να δει, να κατανοήσει και να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του με 

ένα μοναδικό τρόπο.  Οι ενήλικες στη ζωή κάθε νεαρού ατόμου βοηθούν να αναπτύξει τις 

ικανότητές του αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό.  Επομένως, μέσω των εμπειριών του 

αναπτύσσει την Αίσθηση του Εαυτού. 

Η πηγή “Η Αίσθηση του Εαυτού: Σύντομη εισαγωγή” έχει αναπτυχθεί βάση ανασκόπησης 

της βιβλιογραφίας (βλ. λίστα βιβλιογραφικών αναφορών) στο πεδίο του «Εαυτού» και της 

«Αίσθησης του Εαυτού». 

Η Αίσθηση του Εαυτού συμπεριλαμβάνει τους ρόλους, τα χαρακτηριστικά, τις 

συμπεριφορές και τις συσχετίσεις που θεωρούμε ως σημαντικές για τους εαυτούς μας. 

Παραδείγματα παραγόντων που βοηθούν στην ατομική μας ανάπτυξη συμπεριλαμβάνουν 

τα επαγγέλματα, τα χόμπι, οι σχέσεις, οι δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, και οι πνευματικές πεποιθήσεις. Η ταυτότητά μας και το πώς νιώθουμε 

για τον εαυτό μας είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα του περιβάλλοντός μας. Καθώς 

μεγαλώνουμε και ωριμάζουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, οι ταυτότητά μας μπορεί να 

αλλάξει με βάση τον χώρο και τον χρόνο.  Σχέσεις, δημιουργία οικογένειας, και άλλα 

γεγονότα στη ζωή μας μπορούν να βοηθήσουν στη μορφοποίηση της ταυτότητάς μας. Οι 

αλληλεπιδράσεις μας με άλλους μπορούν επίσης να σχηματίσουν την Αίσθηση του Εαυτού 

μας. Η Αίσθηση του Εαυτού περιλαμβάνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου, την 

αυτοεκτίμηση, την ταυτότητα και την εικόνα που έχει για τον εαυτό του.  Είναι ένας 

συνδυασμός του τρόπου με τον οποίο το άτομο βλέπει τον εαυτό του, τις εμπειρίες και το 

περιβάλλον του, και πως νιώθουν για το άτομό τους. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή στη δουλειά σας με νεαρά άτομα, μπορείτε να 

ξεκινήσετε με τον ορισμό της Αίσθησης του Εαυτού. Ακολούθως μπορείτε να παρουσιάσετε 

τις επτά εμπειρίες που συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας θετικής Αίσθησης Εαυτού:  

Αποδοχή και σεβασμός 

Το επίπεδο της αποδοχής και του σεβασμού που λαμβάνει το άτομο από ενήλικες 

αποτελεί ισχυρό παράγοντα διαμόρφωσης της αίσθησης προσωπικής ταυτότητας.  Ο 

σεβασμός προς τους άλλους εκφράζεται μέσω των αγνών σκέψεων και ενδιαφερόντων 

καθώς και η διατήρηση υψηλών προτύπων συμπεριφοράς και επιπέδων δυνατοτήτων. 
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Η επικοινωνία και η αντιμετώπιση που δεν ασκεί κριτική προς οικογένειες είναι επίσης 

σημαντικοί παράγοντες του σεβασμού.   

Επίτευξη σημαντικών έργων 

Μια θετική Αίσθηση του Εαυτού προέρχεται από την επίτευξη σημαντικών έργων. 

Πρέπει λοιπόν να είστε δημιουργικοί στον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων και των 

έργων που έχουν σημαντικό νόημα και η επίτευξή τους σας προσφέρει μια αίσθηση 

ευρύτερης συμβολής. 

Διασύνδεση θετικών προτύπων 

Τα άτομα που έχουν υπόψη κάποιον με ισχυρές αξίες ή εσωτερική δύναμη πριν να 

ξεκινήσουν ένα δύσκολο έργο τείνουν να προσπαθούν περισσότερο στο έργο και 

έχουν μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας, παρά από τα άτομα που δεν κάνουν αυτή τη 

διασύνδεση.   

Ειλικρινής ανατροφοδότηση 

Η ανατροφοδότηση σε ένα ολοκληρωμένο έργο πρέπει να παρέχεται με σεβασμό και 

να είναι ειλικρινής και συγκεκριμένη. Παρά να πεις «Καλή δουλειά!», καλύτερα να πεις 

“Ουάο! Δούλεψες πολύ σκληρά. Αυτό χρειάστηκε πολύ χρόνο και δεν τα έβαλες κάτω.” 

Έργα που έχουν ουσιαστική σημασία και αποτελούν πρόκληση  

Η δημιουργία εμπειριών που έχουν ουσιαστική σημασία και ανταποκρίνονται στο 

αναπτυξιακό επίπεδο του ατόμου συμβάλλουν σε μια θετική Αίσθηση του Εαυτού.  

Ευκαιρίες για ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ ομοτίμων  

Η εξεύρεση ευκαιριών που συνεισφέρουν στην συνεχή υποστήριξη από ομότιμους 

μπορεί να συμβάλλει σε μια θετική Αίσθηση του Εαυτού.  

Αντιμετωπίζοντας τις ήττες 

Οι ήττες αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας. Μερικές φορές τα πράγματα δεν 

καταλήγουν όπως θέλουμε, και γνωρίζοντας πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα 

γεγονότα και να τα μετατρέψουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης θα μας βοηθήσει στην 

οικοδόμηση μιας θετικής Αίσθησης του Εαυτού.  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να δοθεί χρόνος για γόνιμο διάλογο με τους νέους και να τους 

ζητηθεί να αξιολογήσουν την Αίσθηση του Εαυτού τους. Μπορείτε να τους δείξετε 

παραδείγματα αξιολογικών δοκιμίων και quiz Αίσθησης Εαυτού στο Διαδίκτυο και να τους 

υποστηρίξετε στην αξιολόγησή τους. Μπορείτε να ολοκληρώσετε υπενθυμίζοντας στους 

νέους πόσο σημαντικό είναι για την καριέρα τους ή την επιλογή θέσεως εργασίας να 

αξιολογήσουν την Αίσθηση του Εαυτού τους και να διατηρούν μια θετική Αίσθηση του 

Εαυτού τους. 
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ΠΗΓΗ 4 - ΕΑΥΤΟΣ – ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Ημερολόγιο 

Αυτογνωσίας” 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 
Η καταγραφή των σκέψεων στο χαρτί αποτελεί μια δραστηριότητα που βοηθά τον 

εγκέφαλο να χαλαρώσει και αφήνει χώρο για περισσότερη δημιουργικότητα.  Αυτό είναι 

ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της διατήρησης ημερολογίου.  Ένα χαρακτηριστικό 

διαπερνά τάσεις και μόδες.  Η μορφή ημερολογίου και τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

μπορεί να αλλάζουν, η δραστηριότητα όμως καθ’ εαυτή χρησιμοποιείται για αυτό-

εξερεύνηση, προσωπική βελτίωση και θεραπευτικούς σκοπούς.  Είναι γεγονός εδώ και 

δεκαετίες πως η διατήρηση ημερολογίου έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους.  

Αποτελεί μια πρακτική που υπάρχει για χιλιετίες και εντοπίζεται από τότε σε πολιτισμούς 

όπως οι Κινέζοι, ενώ πρόσφατα απέκτησε περισσότερους «θηλυκούς οπαδούς». Η 

διατήρηση ημερολογίου γινόταν κυρίως από άνδρες της υψηλής κοινωνίας ή που 

ταξίδευαν. Τα ταξιδιωτικά ημερολόγια δεν περιορίζονται στην περιγραφή των τοποθεσιών. 

Γινόταν καταγραφή της συναισθηματική και φυσικής κατάσταση του ατόμου και για των 

αλληλεπιδράσεων του με άλλα άτομα. Αυτές οι χρήσεις γίνονται και σήμερα, με τη 

διαφορά πως οι γυναίκες έχουν συγκεντρώσει τις απαραίτητες ικανότητες γραφής - μέσω 

της ισότητας στην εκπαίδευση – για να μπορούν να διατηρούν το δικό τους ιδιωτικό 

ημερολόγιο. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 
Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο ως εργαλείο για αυτο-βελτίωση καθώς και για αυτογνωσία. 

Η καταγραφή σε ημερολόγιο είναι ένα από τα πολλά μονοπάτια που οδηγούν στην  

αυτογνωσία. Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε στην καθημερινή ζωή μας οδηγεί σε μια 

διαφορετική πορεία. Για να βεβαιωθούμε ότι παραμένουμε πιστοί στο όραμά μας, είναι 

καλό οι μαθητές να χρησιμοποιούν ένα είδος πρακτικής για προβληματισμό σε συνδυασμό 

με το ημερολόγιο.  

Ημερολόγιο Αυτογνωσίας 

Αυτή η δραστηριότητα αποτελείται από αρκετά βήματα: 

1. Εισαγωγή στον τρόπο γραφής ημερολογίου. 

Αυτό το βήμα ενθαρρύνει τους μαθητές να γράφουν χωρίς να ανησυχούν για το 

πώς μεταφέρονται οι σκέψεις τους στο χαρτί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα διότι θέτει 

τη βάση για τη συνέχεια αυτής της πηγής. 

2. Μην ανησυχείτε για τη γραμματική. 

3. Αυτό το βήμα δίνει έμφαση στο να μην εστιάζουν στα γραμματικά λάθη κατά την 

καταγραφή στο ημερολόγιο.  Τοιουτοτρόπως, οι σκέψεις θα μεταφέρονται 

ελεύθερα.  Οι μαθητές ενθαρρύνονται να γράφουν σύντομες φράσεις ή σημεία αντί 

για μεγάλες και πολύπλοκες προτάσεις. 

4. Να γίνεται καταγραφή κάθε μέρα! 

Με αυτό το βήμα, οι μαθητευόμενοι ενθαρρύνονται να συνεχίζουν να γράφουν 
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καθημερινά στο ημερολόγιό τους. Αυτό είναι σημαντικό επειδή τους βοηθά στην 

ανάπτυξη μιας καλής συνήθειας. Επίσης, τους δείχνει ότι η καταγραφή στο 

ημερολόγιο μπορεί να είναι μόνο για μια απλή σκέψη ή ιδέα. Δεν χρειάζεται να 

είναι κάτι περίπλοκο. 

5. Κρατήστε αρχείο του ημερολογίου σας! 

Με αυτό το βήμα, οι μαθητευόμενοι ενθαρρύνονται να διατηρούν ένα οπτικό 

αρχείο των καταχωρίσεων των ημερολογίων τους. Η δημιουργικότητά τους μπορεί 

να αξιοποιηθεί μέσω της οπτικής παρουσίασης των καταχωρήσεων με τρόπους που 

υπερβαίνουν τη μορφή ημερολογίου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε άτομο μπορεί να 

βρει τον δικό του τρόπο να απεικονίσει την καταχώρησή του κάθε φορά. 

6. Ώρα για προβληματισμό! 

Το επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση μερικών καταχωρήσεων είναι να 

επιστρέψετε στην πρώτη καταχώρηση και να επανεξετάσετε όλα όσα έχουν 

γραφτεί! Θα εμφανιστούν πολλά και σημαντικά στοιχεία κατά τη διάρκεια αυτή. Οι 

μαθητευόμενοι ενθαρρύνονται να λάβουν υπόψη όσα παρατηρούν, διότι αυτό 

τους βοηθά να γνωρίσουν καλύτερα τους εαυτούς τους. 

7. Αξιολογήστε την συμπεριφορά σας. 

Οι μαθητευόμενοι ενθαρρύνονται να αξιολογήσουν τις σκέψεις και τις 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που έχουν σημειώσει σε κλίμακα που 

κυμαίνεται από θετικό σε αρνητικό. Σκοπός αυτού είναι η απόκτηση οπτικής του 

πώς οι σκέψεις και οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές μπορούν να αλλάξουν 

προς το καλύτερο με την πάροδο του χρόνου, όταν κάποιος το θέτει ως στόχο. 

8. Θύελλα ιδεών για την οικοδόμηση ενός νέου εαυτού! 

Η θύελλα ιδεών είναι μια μέθοδος προς την αυτογνωσία και την αυτό-βελτίωση. 

Εδώ, ενθαρρύνεται η αυτό-βελτίωση του εκπαιδευόμενου, αφήνοντας πίσω την 

αυτοκριτική. Οι ιδέες πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο των σκέψεων και 

συμπεριφορών που έχουν παρατηρηθεί μέσα από τις καταχωρήσεις του 

ημερολογίου. 

9. Σκεφτείτε πριν δράσετε! 

Στο επόμενο βήμα, οι μαθητευόμενοι ενθαρρύνονται τώρα να προχωρήσουν προς 

την κατεύθυνση των στόχων τους. Αυτό διευκολύνει την αίσθηση αυτοεκτίμησης, 

την επίτευξη στόχων και την αυτοπεποίθησή τους. 

10. Γιορτάστε την Αυθεντικότητά σας! 

Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο διότι καμία αλλαγή δεν κατοχυρώνεται αν δεν 

γιορταστεί η επιτυχία της! Έτσι, οι μαθητευόμενοι ενθαρρύνονται να χρωματίσουν 

τις καταχωρίσεις στο ημερολόγιο όποτε νιώθουν ευχαριστημένοι με την 

προσπάθειά τους, και μετά να κάνουν κάτι που τους αρέσει για να γιορτάσουν την 

αυτό-βελτίωση που επιτεύχθηκε.  
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ΠΗΓΗ 5 - ΕΑΥΤΟΣ 5- ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Διαχείριση 

Άγχους για χτίσιμο Ανθεκτικότητας” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ένας χώρος εργασίας αποτελεί συχνά ένα αγχωτικό περιβάλλον για τους νέους 

εργαζόμενους και τους εργοδότες. Ενώ ένα ποσοστό άγχους που σχετίζεται με την εργασία 

είναι φυσιολογικό, για παράδειγμα όταν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία ή υπάρχει 

ανάγκη επίλυσης μια σύγκρουσης, δεν είναι υγιές το στρες να αποτελεί σταθερό 

παράγοντα σε ένα χώρο εργασίας. Για τους νέους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν ακόμη 

εισέλθει στο χώρο εργασίας, είναι σημαντική η απαραίτητη προετοιμασία και υποστήριξη, 

ούτως ώστε να αναπτύξουν την αντοχή τους στο στρες, προτού ξεκινήσει να επηρεάζει τη 

ζωή και την υγεία τους. Αξίζει να τονιστεί στους νέους ότι το υπερβολικό ή μακροχρόνιο 

άγχος μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σωματική, συναισθηματική και ψυχική ευεξία 

του ατόμου. Το χρόνιο στρες μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοση και την 

παραγωγικότητα στην εργασία ή την εκπαίδευση, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να 

πυροδοτεί το άγχος στη ζωή μας. Ως εκ τούτου, ένα πρώτο βήμα για την προστασία του 

εαυτού μας από τις επιπτώσεις του στρες είναι να κατανοήσουμε τις κοινές αιτίες του στρες 

στο χώρο εργασίας. Με την κατανόηση των αιτίων του άγχους, μπορούμε να αρχίσουμε να 

λαμβάνουμε μέτρα για το μειώσουμε στο χώρο εργασίας ή να προετοιμάσουμε τους νέους  

για το άγχος που μπορεί να νιώσουν όταν κάνουν την είσοδο τους στο χώρο εργασίας.  

Είναι σημαντικό να πληροφορηθούν για τις διάφορες πηγές στρες στο χώρο εργασίας που 

μπορεί να συναντήσουν και να τους δοθεί υποστήριξη για να αναπτύξουν στρατηγικές 

αντιμετώπισης του άγχους από νεαρή ηλικία.  

Το εργασιακό στρες προκαλείται από μια σειρά παραγόντων - από τους ιδιόρρυθμους 

διευθυντές μέχρι το μεγάλο φόρτο εργασίας ή από κακές συνθήκες εργασίας ή από μια 

ανθυγιεινή εταιρική κουλτούρα. Ορισμένες κοινές πηγές στρες στο χώρο εργασίας είναι οι 

εξής: 

1. Εκφοβισμός και παρενόχληση - περιπτώσεις παρενόχλησης και εκφοβισμού των 

εργαζομένων από διαχειριστές ή / και συναδέλφους αποτελούν πηγή άγχους. 

2. Υπερβολική χρήση τεχνολογίας - οι εργοδότες που θέτουν υπερβολικές απαιτήσεις 

σε εργαζόμενους, όπως η ανταπόκριση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

τηλεφωνήματα ή άλλες εργασίες εκτός των ωρών εργασίας, μπορούν να 

προκαλέσουν πρόσθετο άγχος. 

3. Ακατάλληλο περιβάλλον εργασίας - έλλειψη προστατευτικού ρουχισμού, άνετου 

χώρου, κατάλληλου φωτισμού ή εξοπλισμού. Χώροι εργασίας στους οποίους 

επικρατεί η ζέστη, το κρύο, ο θόρυβος.  

4. Έλλειψη προσόντων - οι εργοδότες ζητούν από τους υπαλλήλους να εκτελούν 

καθήκοντα για τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή προσόντα ή εμπειρία. 
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5. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής - οι νυχτερινές ώρες 

εργασίας, οι πολλές ώρες εργασίας, η εργασία με βάρδιες κ.λπ. μπορούν να έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στην οικογενειακή και προσωπική ζωή, αυξάνοντας το 

προσωπικό άγχος. 

6. Ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την αμοιβή των εργαζομένων - οι 

διευθυντές και οι εργοδότες που δεν ενημερώνουν τους υπαλλήλους για τις 

αποφάσεις της εταιρείας που έχουν αντίκτυπο στη δουλειά τους είναι πηγή άγχους. 

7. Κακή ή ανεπαρκής διαχείριση - η αδύναμη ή αναποτελεσματική ηγεσία και 

διαχείριση μπορεί να αφήσει τους υπαλλήλους να αισθάνονται ότι στερούνται 

κατεύθυνσης ή υποστήριξης. 

8. Συγκρούσεις με συναδέλφους ή ανωτέρους - οι συγκρούσεις με τους συναδέλφους, 

ειδικά εάν αναφέρονται αλλά δεν αντιμετωπίζονται από τους διευθυντές, μπορεί 

να προκαλέσουν χρόνιο στρες. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή στη δουλειά σας με νέα άτομα, πρέπει πρώτα να 

εισαγάγετε μερικές από τις κοινές πηγές πίεσης στο χώρο εργασίας που αναφέρονται πιο 

πάνω και να ξεκινήσετε διάλογο για να διερευνήσετε εάν οι νέοι έχουν υποστεί άγχος από 

κάποια από αυτές τις πηγές. Εάν έχουν, θα πρέπει να τους ρωτήσετε ποιες τεχνικές 

χρησιμοποίησαν για να ξεπεράσουν αυτό το άγχος.  

Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε μερικές συχνές τεχνικές και δραστηριότητες που 

κάνουν οι άνθρωποι για να διαχειριστούν το άγχος της εγασίας, του σχολείου ή του 

προγραμματισμού της σταδιοδρομίας τους. Αυτές οι τεχνικές περιγράφονται στην πηγή για 

τη διαχείριση σταδιοδρομίας. Μπορείτε να εντοπίσετε τις τεχνικές και τις δραστηριότητες  

απευθείας από την πηγή ή να συζητήσετε τις πιο κάτω τεχνικές με την ομάδα: 

1. Η τακτική άσκηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την ανακούφιση του στρες 

καθώς παράγει ενδορφίνες -  ορμόνες ευφορίας. 

2. Η αφιέρωση χρόνου σεα χόμπι και άλλες δραστηριότητες μας βοηθά να κάνουμε 

πράγματα που απολαμβάνουμε στη ζωή. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να 

ξεπεράσουμε τις αρνητικές σκέψεις και τα άσχημα συναισθήματα. 

3. Μια βόλτα στη φύση μπορεί να μας βοηθήσει να ηρεμήσουμε. 

4. Η γιόγκα και το Pilates είναι πολύ καλοί τρόποι χαλάρωσης. 

5. Αλληλεπίδραση με φίλους και οικογένεια – μπορείτε να επανασυνδεθείτε εάν 

χάσατε επαφή με τον κοινωνικό σας περίγυρο λόγω του άγχους. Ο ποιοτικός χρόνος 

που περνάτε με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να σας βοηθήσει να 

«απενεργοποιήσετε» την αίσθηση του άγχους, αλλά παρέχει επίσης ένα δίκτυο 

υποστήριξης στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε όταν αντιμετωπίζετε περιόδους 

άγχους. 

6. Καθορισμός ορίων – μπορεί να γίνει συμφωνία ότι δεν θα βλέπετε μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το βράδυ ή τα σαββατοκύριακα, απενεργοποιήστε τα 

τηλέφωνά σας κατά τη διάρκεια της νύχτας για κοιμηθείτε καλά. 
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7. Κάνοντας δραστηριότητες που απολαμβάνουμε αποκτούμε μια αίσθηση «ροής» - 

αυτό γίνεται όταν είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι σε αυτή τη δραστηριότητα και 

χάνουμε την αίσθηση του χρόνου. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που 

μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την ευτυχία μας. 

8. Η "απενεργοποίηση" και η αποσύνδεση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί 

να μας προσφέρει ευκαιρία για πραγματική. Όλοι χρειαζόμαστε μια «ψηφιακή 

απεξάρτηση» τα βράδια για να μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε. 

 

Μετά τη χρήση της πηγής ή τη συζήτησης των πιο πάνω τεχνικών, ζητήστε από όλους 

τους νέους να προσδιορίσουν τουλάχιστον μία τεχνική που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να περιορίσουν τον αντίκτυπο που έχει το άγχος στην υγεία τους.  
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ΠΗΓΗ 6 - ΕΑΥΤΟΣ 6- ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Ο Κοινωνικός 

Εαυτός” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ο Εαυτός δεν δημιουργείται στην απομόνωση : οι πεποιθήσεις μας καλλιεργούνται τις 

παρατηρήσεις μας και τις αλληλεπιδράσεις μας με άλλους.  Ο Εαυτός έχει νόημα μόνο σε 

κοινωνικό πλαίσιο και δεν είναι λάθος να πούμε ότι η κοινωνική κατάσταση προσδιορίζει 

την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας και την αυτοεκτίμησή μας.  Βασιζόμαστε σε άλλους 

για την οικοδόμηση της «κοινωνικής πραγματικότητας», για να μας βοηθήσουν στον 

καθορισμό σκέψεων, συναισθημάτων και πράξεων. 

Η πηγή «Ο Κοινωνικός Εαυτός» έχει αναπτυχθεί μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης (βλ, 

βιβλιογραφικές αναφορές) στο πεδίο του «Κοινωνικού Εαυτού». 

Παράλληλα, οι άνθρωποι έχουν πολύπλοκα και ανεπτυγμένα πλαίσια εντός των οποίων 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, τον οποίο γενικότερα προσπαθούν να εκλαμβάνουν 

θετικά.    Αυτές οι γνωστικές και συναισθηματικές πτυχές του εαυτού μας επηρεάζονται σε 

μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές δυνάμεις που μας κατακλύζουν.  Η ανατροφοδότηση που 

λαμβάνουμε από άλλος μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή μας.  

Ακόμη, το κοινωνικό εθνικό μας υπόβαθρο μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο της 

αντίληψης που έχουμε για τον εαυτό μας.  Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η 

κοινωνική κατάσταση επηρεάζει την εκτίμηση και την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό 

μας. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε την πηγή στη δουλειά σας με νέα άτομα, μπορείτε να ξεκινήσετε με 

τον ορισμό του Κοινωνικού Εαυτού (Social Self).  Έπειτα, μπορείτε να παρουσιάσετε και να 

εξηγήσετε τις μορφές των κοινωνικών επιδράσεων στο πλαίσιο της Αίσθησης του Εαυτού.  

Ο Καθρεπτιζόμενος Εαυτός (The Looking-Glass Self): η Αίσθηση του Εαυτού 

μας επηρεάζεται από το πώς μας βλέπουν οι άλλοι 

Ο Καθρεπτιζόμενος Εαυτός ή το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας μέσα από την 

οπτική γωνία των άλλων, αποτελείται από τρία στοιχεία: 

• Πώς φανταζόμαστε ότι φαινόμαστε στους άλλους 

• Την κριτική που φανταζόμαστε ότι κάνουν οι άλλοι για εμάς 

• Την αυτό-εικόνα μας με βάση την αξιολόγηση των άλλων 
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Θεωρία Κοινωνικής Σύγκρισης (Social Comparison Theory): η Αίσθηση του 

Εαυτού μας επηρεάζεται από τη σύγκριση με άλλους 

Η αντίληψη και η εκτίμηση για το εαυτό μας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη 

διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης. Η κοινωνική σύγκριση γίνεται συνήθως σε 

επίπεδα τα οποία δεν έχουν σωστές απαντήσεις ή αντικειμενικά σημεία σύγκρισης και 

έτσι βασιζόμαστε στις αντιλήψεις των άλλων για πληροφορίες. Οπόταν, 

χρησιμοποιούμε εν μέρει την κοινωνική σύγκριση για να αναπτύξουμε την αντίληψη 

που έχουμε για τον εαυτό μας.  Συγκεκριμένα, για να διαμορφώσουμε ακριβή 

συμπεράσματα σχετικά με τις συμπεριφορές και στάσεις μας, τις δυνατότητες και τις 

απόψεις μας. 

Ανοδικές και Καθοδικές Συγκρίσεις (Upward and Downward Comparisons) 

επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση  

Η κοινωνική σύγκριση έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση του ατόμου από 

την αντίληψη του εαυτού. Όταν είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε θετικά τον εαυτό μας 

με άλλους, νιώθουμε καλά, όταν όμως το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι αρνητικό 

για εμάς, δείχνοντας πως οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς, τότε η αυτοεκτίμησή μας 

κλονίζεται.   

Η καθοδική κοινωνική σύγκριση (downward social comparison) γίνεται όταν 

προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια θετική εικόνα για τον εαυτό μέσω της 

σύγκρισης με άτομα σε χειρότερη θέση από εμάς.  Η σύγκριση αυτή καλλιεργεί θετικά 

συναισθήματα.  Η ανοδική κοινωνική σύγκριση (upward social comparison) συμβαίνει 

όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους που είναι σε καλύτερη θέση από εμάς, και 

αυτό επηρεάζει αρνητικά την αυτοεκτίμησή μας.  

Θεωρία Κοινωνικής Ταυτότητας (Social Identity Theory): η Αίσθηση του 

Εαυτού μας επηρεάζεται από τις ομάδες στις οποίες ανήκουμε 

Η θεωρία κοινωνικής ταυτότητας εισηγείται πως ένα μέρος της αίσθησης ταυτότητας 

και αυτοεκτίμησης του ατόμου οικοδομείται στο πλαίσιο των κοινωνικών ομάδων στις 

οποίες συμμετέχει.  Γενικότερα, η συμμετοχή σε ομάδες καλλιεργεί θετικά 

συναισθήματα, τα οποία αναδύονται λόγω της θετικής πλευράς από την οποία 

εκλαμβάνουμε τις ομάδες μας και επομένως τον εαυτό μας.  Η συμμετοχή σε ομάδες 

αποτελεί μέρος της ταυτότητας του ατόμου, και συχνά η συμμετοχή σε αυτές 

συνδέεται με θετική αίσθηση εαυτού. 

Παρουσίαση Εαυτού: η Αίσθηση του Εαυτού επηρεάζεται από τον περίγυρο 

Η αυτοεκτίμηση οικοδομείται όχι μόνο όταν εκλαμβάνουμε εμείς τον εαυτό μας 

θετικά, αλλά και όταν νιώθουμε θετικότητα και αποδοχή από τα άτομα γύρω μας.  Η 

τάση παρουσίασης μιας θετικής εικόνας για τον εαυτό μας σε άλλους με σκοπό την 

κοινωνική ανέλιξη ονομάζεται παρουσίαση εαυτού, και αποτελεί βασικό και φυσικό 

κομμάτι της καθημερινής μας ζωής.  
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Σε αυτό το σημείο, καλό θα ήταν να ενθαρρύνετε τους νέους να αναλύσουν καταστάσεις 

στις οποίες συμμετείχαν σε ανοδική και καθοδική κοινωνική σύγκριση, και να τους 

παροτρύνετε να περιγράψουν πώς οι συγκρίσεις αυτές επηρέασαν την αυτοεκτίμησή τους.  

Στο τέλος, μπορείτε να τους υπενθυμίσετε ότι ο Κοινωνικός Εαυτός αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για τις επαγγελματικές τους αποφάσεις. 
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ΠΗΓΗ 7 – ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Σχεδιασμός 

Ανάπτυξης Δυνατών Σημείων” 
 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
Τα δυνατά σημεία είναι οι δυνατότητες για υπεροχή, που μπορούν να βελτιωθούν μέσω 

της γνώσης, της προσβασιμότητας και της προσπάθειας (Biswas-Diener, Kashdan & Minhas, 

2011). Η γνώση για τους περιορισμούς και τις δυνατότητες είναι υψίστης σημασίας κατά τη 

διαδικασία βελτίωσης. Η προσβασιμότητα αναφέρεται στη διαθεσιμότητα ευκαιριών σε 

κοντινό σημείο και στις οποίες υπάρχει πρόσβαση. Το άτομο πρέπει επίσης να επεκτείνει 

τις προσπάθειές του μέσω της ανάγνωσης και κατανόησης εκπαιδευτικού και 

πληροφοριακού υλικού. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει τη χρήση των νέων πληροφοριών για  

αλλαγή συμπεριφορών, αντιδράσεων και τρόπου σκέψης.  

Τα ταλέντα είναι φυσικές ικανότητες που χρειάζονται καλλιέργεια, όμως ξεχωρίζουν το 

ταλαντούχο άτομο από την υπόλοιπη ομάδα. Ένα ταλέντο με αριθμούς μπορεί να βοηθήσει 

κάποιον να κατανοήσει μαθηματικές έννοιες ευκολότερα, αλλά το άτομο χρειάζεται 

καθοδήγηση στα Μαθηματικά ούτως ώστε να είναι σε θέση να λύνει προβλήματα. 

Τοιουτοτρόπως, ένα ταλέντο στη γυμναστική μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο είναι γενικά 

καλός αθλητής, αλλά και πάλι χρειάζεται εκπαίδευση και άσκηση για να είναι σε θέση να 

επιτυγχάνει όλα τα απαραίτητα που εκτελεί ένας ικανός αθλητής. 

Οι δεξιότητες είναι ικανότητες επιτυχίας ή να είσαι ειδικός σε κάτι.  Οι δεξιότητες μπορούν 

να αναπτυχθούν και να αυξηθούν μέσω της εκπαίδευσης, της εξάσκησης και της 

κατάρτισης.  Ένας βιρτουόζος στο πιάνο έχει κάνει εξάσκηση αμέτρητες ώρες για να μπορεί 

να υποστηρίζει πως κατέχει την δεξιότητα.   

Η γνώση μπορεί να αυξηθεί μέσω της εκπαίδευσης τόσο από επίσημους φορείς όσο και 

από την προσωπική μελέτη.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 
Αυτή η δραστηριότητα έχει αρκετά βήματα.  Αυτά τα βήματα είναι σημαντικά διότι 

χρειάζεται έχει προσφερθεί η απαραίτητη πληροφόρηση η οποία χρησιμεύει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και καθορισμού στόχων, καθώς και για την παροχή 

κινήτρου. 

Σχεδιασμός Ανάπτυξης Δυνατών Σημείων 

Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι η καθοδήγηση σχετικά με τις διαφορές και τις συσχετίσεις 

μεταξύ των δυνατών σημείων, των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της γνώσης.  Σε αυτό το 

βήμα θα προσφερθεί πληροφόρηση όπως διάφοροι ορισμοί και επεξήγηση των σχέσεων 

τους.  Επίσης, θα συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με το πως οι έννοιες αυτές 

μεταβάλλονται στον χρόνο. 
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Το δεύτερο βήμα είναι η καταγραφή όσο περισσότερων δυνατών σημείων χωρίς 

οποιαδήποτε κριτική. Ο μαθητευόμενος πρέπει να σημειώσει όλα τα δυνατά σημεία που 

έχουν. Σε αυτό το επίπεδο τα άτομα μπορούν να δίνουν δικά τους ονόματα σε σημεία τα 

οποία θέλουν να αναπτύξουν.  

Μέσω των βημάτων αυτών, ο μαθητευόμενος αξιολογεί την αποδοτικότητά του σε κάθε 

ένα από τα δυνατά σημεία που κατέγραψε.  Αυτές οι αρχικές αξιολογήσεις θα 

χρησιμοποιηθούν αργότερα, για εξέταση της προόδου αργότερα. Η προ-αξιολόγηση είναι 

αναγκαία διότι θέτει τους στόχους σε πιο απτό επίπεδο και πιο κοντά στην 

πραγματικότητα, και θέτει ρεαλιστικές προσδοκίες. 

Το επόμενο βήμα είναι η καταγραφή των δράσεων βελτίωσης των δυνατών σημείων.  Ο 

εκπαιδευόμενος πρέπει να καταγράψει όλες τις δράσεις που έχει αναλάβει για να 

βελτιώσει τα δυνατά του σημεία κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου ανάπτυξης 

δυνατών σημείων. 

Ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του βήματος είναι ο προβληματισμός, ο οποίος βοηθά 

την εκμάθηση και την προβολή των αποτελεσμάτων των δράσεων που είτε ολοκληρώθηκαν 

είτε όχι.  Ο προβληματισμός καλό θα ήταν να περιλαμβάνει φράσεις που ξεκινούν με «Τα 

δυνατά μου σημεία είναι...», «Χρειάζομαι βελτίωση στο…», «Τα αποτελέσματα των 

δράσεων μου θα είναι…», «Δεν θα υπάρξει βελτίωση στο…». 

Στο τέλος του σχεδιασμού γίνεται καταγραφή των στόχων που έχουν επιτευχθεί. Το βήμα 

αυτό αναπτύσσει το κίνητρο και το αίσθημα του επιτεύγματος! Δεν εφαρμόζεται για να 

δημιουργήσει άγχος στον μαθητευόμενο, αλλά για να τον βοηθήσει να οργανώσει τους 

στόχους του και να διατηρούν ένα οπτικό αρχείο.  Μέσω της καταγραφής των στόχων, 

μεγαλύτερα επιτεύγματα είναι πιθανά, καθώς τα διασπά σε μικρότερα κομμάτια που είναι 

ευκολότερα στη διαχείριση.   
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ΠΗΓΗ 8 – ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

“Προσωπικό Χρονοδιάγραμμα – Ιχνηλατώντας τις Επιτυχίες 

μου, Εντοπίζοντας τα Δυνατά μου Σημεία” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Σύμφωνα με τον Δρ. Thomas Stanley, συγγραφέα του The Millionaire Mind, υπάρχουν 

συνήθως τέσσερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές των 

ανθρώπων:  

1. Προσωπικότητα – περιέχει τον προσωπικό προσανατολισμό των ατόμων, εάν είναι 

δηλαδή εκ φύσεως αισιόδοξοι, ρεαλιστές, δημιουργικοί, πρακτικοί, κτλ., καθώς και 

τις προσωπικές τους ανάγκες, εάν έχουν την επιθυμία για επιτυχία, κύρους, κτλ.  

2. Δυνατά σημεία και ενδιαφέροντα – οι άνθρωποι συνήθως έλκονται από καριέρες 

και τομείς που πιστεύουν ότι συμβαδίζουν με τα δυνατά τους σημεία, τα 

ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους, και επιλέγοντας αυτές τις καριέρες είναι πιο 

πιθανόν να επιτύχουν. 

3. Ταυτότητα Εαυτού – τα άτομα τείνουν να ακολουθούν καριέρες που ενισχύουν την 

εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Αυτό βασίζεται στην πεποίθηση ότι η καριέρα 

αποτελεί επέκταση του εαυτού.  

4. Κοινωνικό Υπόβαθρο – αυτός ο παράγοντας που ασκεί επιρροή βασίζεται στην 

εκπαίδευση των ατόμων και στην επαγγελματική τους κατάσταση, στο 

κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, στις οικογενειακές αξίες, κτλ.   

Όπως παρατηρούμε από την πιο πάνω λίστα, ο ρόλος των δυνατών σημείων, των 

ενδιαφερόντων, και της ταυτότητας του εαυτού είναι σημαντικός και επηρεάζει τον τύπο 

καριέρας που ακολουθούμε, καθώς και τις επαγγελματικές μας επιλογές. Με τη δημιουργία 

ενός προσωπικού χρονοδιαγράμματος, οι νέοι λαμβάνουν υποστήριξη στον εντοπισμό των 

δυνατών τους σημείων, στην κατανόηση του τρόπου επιρροής των εμπειριών και 

επιτευγμάτων τους από τα ενδιαφέροντά τους.  Επίσης, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της 

αίσθησης της προσωπικής ταυτότητας μέσω του συνδυασμού των δυνατών σημείων, των 

ενδιαφερόντων και των εμπειριών. 

Επιπλέον, η καταγραφή των επιτευγμάτων έχει αποδειχθεί να είναι ευεργετική στο πλαίσιο 

των δυνατοτήτων μας για καθορισμό και επίτευξη στόχων, καθώς η καταγραφή των 

προηγούμενων επιτευγμάτων μας, μας βοηθά στο να μείνουμε συγκεντρωμένοι στους 

μελλοντικούς μας στόχους.  Όταν δεν παρακολουθούμε και δεν αναγνωρίζουμε τα 

επιτεύγματά μας, λόγω της ανθρώπινης μας φύσης τείνουμε να εστιάζουμε στις αποτυχίες 

μας.  Παρακολουθώντας τις εμπειρίες του παρελθόντος, και δίνοντας σημασία στα δυνατά 

μας σημεία, καλλιεργούμε συναισθήματα ολοκλήρωσης και περηφάνιας, τα οποία είναι 

σημαντικά για να έχουμε μια θετική οπτική για το μέλλον.  Η καταγραφή και 

παρακολούθηση των προηγούμενων εμπειριών σε ένα Προσωπικό Χρονοδιάγραμμα μας 
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βοηθά να εντοπίσουμε τις δραστηριότητες, τις εμπειρίες και τα άτομα που συνδέονται με 

αυτό το αίσθημα ικανοποίησης.  Είναι βοηθητικό να κατανοούμε ποιες δραστηριότητες μας 

έδωσαν το μεγαλύτερο αίσθημα ικανοποίησης και το καλύτερο αποτέλεσμα, και τις 

χρησιμότερες πληροφορίες που χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού μελλοντικών 

στόχων που θέλουμε να επιτύχουμε στο μέλλον.  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, ο 

σχεδιασμός ενός Προσωπικού Χρονοδιαγράμματος είναι μια πολύ χρήσιμη εμπειρία για 

τους νέους ανθρώπους.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή στη δουλειά σας με νέα άτομα, θα πρέπει πρώτα να 

ξεκινήσετε με ένα διάλογο σχετικό με το θέμα, ζητώντας τους να ορίσουν την έννοια 

«δυνατό σημείο» και να δώσουν παραδείγματα δυνατών σημείων που μπορεί να έχουν τα 

άτομα γύρω τους.  Μια καλή άσκηση για μια ομάδα νέων ατόμων που είναι εξοικειωμένοι 

μεταξύ τους είναι η δημιουργία κύκλου και κάθε άτομο να καταγράψει ένα δυνατό σημείο 

κάποιου συμμαθητή του. Αυτή η άσκηση είναι πολύ θετική και ευεργετική και ενισχύεται το 

αίσθημα επιβεβαίωσης των δυνατοτήτων των νέων ατόμων. 

Όταν οι μαθητευόμενοι αντιληφθούν τον ορισμό ενός δυνατού σημείου, και έχουν 

παράδειγμα ενός δικού τους δυνατού σημείου, καλούνται να ολοκληρώσουν το προσωπικό 

χρονοδιάγραμμα.  Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δώσετε λευκά χαρτιά και χρωματιστά 

στυλό και μολύβια σε όλους και να τους ζητήσετε να σημειώσουν στα χρονοδιαγράμματά 

τους γεγονότα που αποτελούν ορόσημο στη ζωή τους. Ακολουθώντας το μοντέλο που έχει 

αναπτυχθεί στην πηγή για διαχείριση καριέρας, όταν έχουν εντοπίσει τα σημαντικά σημεία 

στη ζωή τους, πρέπει να τα βάλουν σε χρονολογική σειρά και να αξιολογήσουν κατά πόσο 

έχουν επιφέρει θετικές ή αρνητικές εμπειρίες στη ζωή τους.  Καλό θα ήταν να 

δημιουργήσουν το χρονοδιάγραμμα με άξονα χ οριζοντίως και άξονα ψ καθέτως. Κατά τη 

συμπλήρωση του χρονοδιαγράμματος, τα θετικά γεγονότα θα μπαίνουν στον άξονα χ, και 

τα γεγονότα που διασυνδέουν με αρνητικές αναμνήσεις να καταγράφονται στον άξονα ψ. 

Όταν ολοκληρώσουν, οι νέοι καλούνται να σχεδιάσουν ένα γράφημα για να παρουσιάσουν 

τα ψηλά και χαμηλά σημεία της ζωής τους, και να σημειώσουν τις σημαντικές στιγμές όπου 

χρησιμοποίησαν τα δυνατά τους σημεία, τις ικανότητες και τα ταλέντα τους.  

Η διαδικασία αυτή μπορεί να προσφέρει αίσθημα επιτεύγματος και αντιμετώπιση των 

αρνητικών.  Καθώς αυτή είναι μια προσωπική άσκηση και μπορεί να φέρει στην επιφάνεια 

αρνητικές αναμνήσεις και άσχημα συναισθήματα, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη το 

προσωπικό ταξίδι κάθε νέου ατόμου και να μην τους πιέσουμε να μοιραστούν τα 

χρονοδιαγράμματα τους με την ομάδα. Καλό θα ήταν να ζητήσετε από τα άτομα να 

ολοκληρώσουν μια άσκηση προβληματισμού όταν είναι μόνοι τους μετά το μάθημα, με το να 

καταγράψουν τα τρία πιο δυνατά τους σημεία που έχουν εντοπίσει, καθώς και να περιγράψουν την 

κατάσταση κατά την οποία καλλιεργήθηκαν αυτά τα σημεία στο χρονοδιάγραμμά τους.  Μπορούν 

επίσης να γράψουν στο ημερολόγιο τους σχετικά με μια καινούργια άποψη που έχουν αποκτήσει 

κατά την καταγραφή των επιτευγμάτων τους στο προσωπικό τους χρονοδιάγραμμα. 
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ΠΗΓΗ 9 – ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Αξιολόγησε τα 

Δυνατά σου Σημεία και τις Αδυναμίες σου” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ποια είναι τα δυνατά σου σημεία; Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει σίγουρα να γνωρίζεις 

για τον εαυτό σου, καθώς και την ερώτηση που ακολουθεί Ποιες είναι οι αδυναμίες σου;  

Αν δεν γνωρίζεις πώς να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις για τον εαυτό σου, τότε πρέπει να 

κάνεις ανάλυση των δυνατών σου σημείων και των αδυναμιών σου. 

Η πηγή “Αξιολόγησε τα Δυνατά σου Σημεία και τις Αδυναμίες σου” έχει αναπτυχθεί βάση  

βιβλιογραφικής ανασκόπησης (βλ. λίστα βιβλιογραφικών αναφορών) στο πεδίο των 

‘Δυνατών Σημείων και Αδυναμιών’. 

Η γνώση των δυνατών σημείων αλλά και των σημείων που χρειάζονται ενδυνάμωση μπορεί 

να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της προσωπικής ζωής και ανάπτυξης των επαγγελματικών 

αλληλεπιδράσεων.  Η αυτογνωσία είναι ένα ισχυρό εργαλείο που πολλά άτομα δεν 

λαμβάνουν υπόψη, διότι είναι δύσκολο ή τους κάνει να νιώθουν άβολα.  Κάποια σημεία τα 

οποία είναι δυνατά για κάποιον μπορεί να μην φαίνονται τόσο χρήσιμα σε κάποιον άλλο, 

γεγονός που προκαλεί σύγχυση στην κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων προσόντων ως 

δυνατά σημεία.  Τα πραγματικά δυνατά σημεία ξεχωρίζουν το άτομο από τους 

συναδέλφους του και το κάνουν μοναδικό.  Για το λόγο αυτό πρέπει να προσδιορίζονται τα 

δυνατά σημεία, όμως οι περισσότεροι δεν το κάνουν.  Πολλοί από εμάς έχουμε αναλύσει  

και δουλέψει στις αδυναμίες μας, όμως πολλά άτομα δε δίνουν την απαραίτητη προσοχή 

στα δυνατά τους σημεία.  Αυτό αποτελεί σφάλμα, καθώς η καλλιέργεια των δυνατών 

σημείων οδηγεί στην επιτυχημένη και ικανοποιητική σταδιοδρομία.  Επίσης, υπάρχει η 

πιθανότητα να κατέχουμε δυνατά σημεία τα οποία δεν έχουμε σκεφτεί.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή στη δουλειά σας με νεαρά άτομα, μπορείτε να 

ξεκινήσετε με τον καθορισμό της Ανάλυσης Δυνατών Σημείων και Αδυναμιών, και τη χρήση 

της στην αναπτυξιακή αξιολόγηση καθώς και την αξιολόγηση σταδιοδρομίας.  Ακολούθως 

μπορείτε να παρουσιάσετε και να εξηγήσετε τα βήματα της Αξιολόγησης των Δυνατών 

Σημείων και των Αδυναμιών: 

Καταγράψτε τα δυνατά σας σημεία 

Οι ουσιαστικές δεξιότητες και γνώσεις που έχετε αποκτήσει μέσω της επαγγελματικής 

σας εμπειρίας και εκπαίδευσης ίσως είναι οι πρώτες που θα έρθουν στο μυαλό σας.  

Τα δυνατά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο εμφανή είναι και τα πιο βασικά.  Ανατρέξτε 

στη παιδική και νεαρή σας ηλικία στο σχολείο και σε προηγούμενες δουλειές, και 

ανακαλέστε τις δραστηριότητες που απολαμβάνατε και στις οποίες είχατε επιτυχία.  Η 
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θέση εργασίας που κατέχετε τώρα ίσως σας δώσει κάποια στοιχεία, και για το λόγο 

αυτό είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή.  

Ζητήστε ανατροφοδότηση από άλλους  

Ζητήστε από συναδέλφους για ειλικρινή ανατροφοδότηση.  Ίσως αναφέρουν δυνατά 

σημεία τα οποία δεν αναγνωρίζετε, και τα ερωτήματά τους για τα δυνατά σας σημεία 

σας εμπνεύσουν για την εξεύρεση περισσότερων.  

Διαβάστε παλαιότερες ανατροφοδοτήσεις 

Ξαναδιαβάστε τις παλαιότερες ανατροφοδοτήσεις ή αναφορές αποδοτικότητας που 

λάβατε από ανωτέρους.   

«Προσλάβετε» τον εαυτό σας 

Σκεφτείτε σαν εργοδότης για να προσλάβετε τον εαυτό σας σε μια πιθανή θέση 

εργασίας, την οποία φαντάζεστε ή σας αρέσει.  Ρωτήστε τον εαυτό σας τους λόγους 

που θα κατακτούσατε τη θέση αλλά και τους λόγους που δε θα την κατακτούσατε.  

Γυρίστε πίσω στη λίστα με τα δυνατά σας σημεία 

Γυρίστε πίσω στην αρχική λίστα με τα δυνατά σας σημεία και προσθέστε όσα έχετε 

μάθει.  Χωρίστε τη λίστα σε κατηγορίες και σημασία.  Να είστε συγκεκριμένοι.  

Γενικευμένα δυνατά σημεία εύκολα εντοπίζονται όμως δεν είναι βοηθητικά.  

Συγκεκριμενοποιημένα δυνατά σημεία είναι αξιόπιστα και προσφέρουν ευκαιρίες.  

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν στην αναγνώριση της προσωπικότητάς τους 

μέσω Αξιολογήσεων Προσωπικότητας, όπως για παράδειγμα το Myers-Briggs Personality 

Type Indicator, το οποίο αποτελεί ένα ευρετήριο προσωπικής αναφοράς που σχεδιάστηκε 

για να εντοπίζει τον τύπο προσωπικότητας, τα δυνατά στοιχεία και τις προτιμήσεις ενός 

ατόμου.  Στο τέλος, πρέπει να τονίσετε πως η ανάλυση των δυνατών και αδύναμων 

σημείων είναι σημαντική στην επιλογή καριέρας και αποδοχής μιας θέσης εργασίας. 
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ΠΗΓΗ 10 – ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Αναπτυξιακή 

Νοοτροπία" 
 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
Η επιστήμη έχει εξελιχθεί από την πεποίθηση ότι το μυαλό έχει περιορισμένες δυνατότητες 

όσον αφορά την ευφυία, στην πεποίθηση ότι το μυαλό είναι ικανό να αυτό-τροποποιείται. 

Πρόσφατες επιστημονικές αναφορές υποστηρίζουν ότι μέσω μιας αναπτυξιακής 

νοοτροπίας – σε αντίθεση με μια στάσιμη νοοτροπία – τα άτομα μπορούν συνεχώς να 

βελτιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες τους για πολύ καιρό μετά πρώιμα 

στάδια ανάπτυξης.  Στο βιβλίο της, Mindset: The New Psychology of Success, η Carol Dweck 

περιγράφει μια μέθοδο απόκτησης αυτής της αναπτυξιακής νοοτροπίας και παραθέτει 

πηγές και σχετικές επιστημονικές μελέτες στο θέμα.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 
Αυτή η πηγή αποτελεί προσαρμογή της έννοιας της Αναπτυξιακής Νοοτροπίας.  Τα βήματα 

οδηγούν σε πρόκληση των περιοριστικών πεποιθήσεων και σκέψεων, ούτως ώστε να 

κατανοήσει το άτομο ότι η ανάπτυξη δε σταματά με το τέλος της επίσημης εκπαίδευσης.  

Μια χρήσιμη συμβουλή είναι η καταγραφή σκέψεων και συνειρμών, καθώς θα βοηθήσουν 

στην λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή αλλαγών.  

Αναπτυξιακή Νοοτροπία 

Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει αρκετά βήματα: 

1. Αναπτυξιακή Νοοτροπία σημαίνει Συνεχής Βελτίωση! 

Σε αυτό το σημείο, γίνεται εισαγωγή για τη διαφορά της έννοιας της στάσιμης και 

της αναπτυξιακής νοοτροπίας.  

2. Ακούστε την εσωτερική σας φωνή! 

Το πρώτο βήμα προς μια αναπτυξιακή νοοτροπία είναι να ακούσουμε την 

εσωτερική φωνή που μας σταματά από το να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. 

3. Μελετήστε τις Πεποιθήσεις σας! 

Το επόμενο βήμα είναι να μελετήσουμε τις πεποιθήσεις μας και όλα όσα 

πιστεύουμε, χωρίς απαραίτητα να έχουμε συγκεκριμένες αποδείξεις και γεγονότα 

για αυτά.  

4. Προσπαθήστε να κάνετε κάτι καινούργιο κάθε μέρα! 

Αυτή είναι μια πρόκληση για τον μαθητευόμενο για να αποδεχτεί την αλλαγή, 

καθώς του δίνεται η οδηγία να προσπαθήσει να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει, 

και να καταγράψει το αποτέλεσμα. 

5. Σημειώστε τα σημεία στα οποία έχετε επιτυχία! 

Στο σημείο αυτό εντοπίζονται οι πεποιθήσεις του μαθητευόμενου για τον εαυτό 

του. 

6. Ανταμείψτε τον εαυτό σας για τις επιτυχίες σας! 

Η ανταμοιβή αποτελεί τη βάση της αλλαγής συμπεριφοράς. Αυτό το βήμα έχει 
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στρατηγικά εισαχθεί στο σημείο αυτό για να βοηθηθεί ο μαθητευόμενος να το 

εντάξει στην καθημερινότητά του.  

7. Μάθετε γιατί αξίζει η προσπάθεια! 

Σε νοητικό επίπεδο, η ύπαρξη λόγου και ευρύτερου σκοπού πίσω από τις πράξεις 

παρέχει μεγάλη δύναμη κατά την προσπάθεια. Για το λόγο αυτό, στο βήμα αυτό 

ενθαρρύνεται ο προβληματισμός για την εξεύρεση μεγαλύτερου σκοπού πίσω από 

τις προσπάθειες του ατόμου.   

8. Εστιάστε στην επιτυχία! 

Σκοπός αυτού του βήματος είναι η διατήρηση χαμηλών προσδοκιών, ούτως ώστε 

να νιώθει ο μαθητευόμενος την πρόοδο που κάνει. 

9. Όχι Ακόμη! 

Μέρος της καινούργιας νοοτροπίας είναι οι λέξεις που επιλέγουμε στις συζητήσεις 

μας με άλλους, αλλά και με τον εαυτό μας.  Λέγοντας «Όχι ακόμη!», αντί «Δε θα τα 

καταφέρω ποτέ!», βάζει τον μαθητευόμενο στην κατεύθυνση προς τη διαδικασία 

αλλαγής. 

10. Αγαπήστε τον Εαυτό σας! 

Η αγάπη για τον εαυτό είναι βασικός παράγοντας για θετική αλλαγή.  Χωρίς αυτή, 

οποιαδήποτε προσπάθεια δεν έχει νόημα.  Εδώ πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

αγάπη για τον Εαυτό. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Group. 
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ΠΗΓΗ 11 – ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

“Χρησιμοποιώντας τα Δυνατά μου Σημεία για να θέσω Στόχους 

Σταδιοδρομίας” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η στήριξη προς τα νέα άτομα για κατανόηση των δυνατών τους σημείων και αξιοποίησή 

τους για καθορισμό της κατεύθυνσης της σταδιοδρομίας τους αποτελεί κύριο σημείο στη 

διασφάλιση καλοσχεδιασμένου πλάνου σταδιοδρομίας.  Οι νέοι πρέπει να διδαχθούν να 

είναι ειλικρινείς με τους εαυτούς τους σχετικά με τα δυνατά τους σημεία – αλλά και τις 

αδυναμίες τους – ούτως ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις σταδιοδρομίας και να 

θέτουν ρεαλιστικούς στόχους.  Ακόμη, μέσω αυτής της δραστηριότητας θα αναπτύξουν μια 

σημαντική δεξιότητα ζωής – τον καθορισμό στόχων.  

Όταν δουλεύετε με νέους για καθορισμό στόχων, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε κάποια 

βήματα για να τους στηρίξετε να κατανοήσουν την έννοια ενός στόχου καθώς και τους 

λόγους για τους οποίους πρέπει να θέτουν στόχους.  Στην πηγή για διαχείριση 

σταδιοδρομίας, συστήνουμε τη χρήση του μοντέλου SMART για καθορισμό στόχων 

σταδιοδρομίας.  Η πιο κάτω διαδικασία είναι σημαντικό να κατανοηθεί κατά τη διάρκεια 

γενικής συζήτησης με νέα άτομα για καθορισμό στόχων.  

1. Καθορισμός της έννοιας «στόχος»: 

α. Το πρώτο βήμα για να υποστηρίξουμε τους νέους να ορίσουν στόχους είναι 

να εντοπίσουμε πώς κατανοούν τον όρο.  Αν και μπορούν να καταλάβουν τη 

σημασία του στόχου σε άλλο πλαίσιο, ίσως δεν καταλαβαίνουν την αφηρημένη 

έννοια του όρου – όπως για παράδειγμα την κατάκτηση μιας θέσης στο 

πανεπιστήμιο. 

 

2. Σχεδιασμός των βημάτων που χρειάζονται για επίτευξη του στόχου: 

α. Οι νέοι πρέπει να έχουν υπόψη τους πόση προσπάθεια και χρόνος απαιτείται 

για την επίτευξη ενός στόχου.  Η προσπάθεια που είναι πρόθυμοι να βάλουν 

αντικατοπτρίζει τις βασικές τους αξίες, επιθυμίες και κίνητρα στο πλαίσιο της 

επίτευξης του στόχου τους.  

β. Όταν κατανοήσουν το κίνητρό τους, πρέπει να σκεφτούν τις πηγές και τους 

πόρους που χρειάζονται για επίτευξη του στόχου τους – στο οικονομικό, 

εκπαιδευτικό και εμπειρικό επίπεδο.  

γ. Ακολουθεί ο σχεδιασμός των βημάτων ένα προς ένα και η κατάταξή τους με 

τη σειρά που θα εκτελεστούν.  
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3. Εισαγωγή μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων: 

α. Στο σημείο αυτό πρέπει να παρουσιάσετε τη διαφορά μεταξύ 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων στους νέους, και να 

περιγράψετε τις διαφορές που έχουν ως προς την αντιμετώπιση και στάση, το 

κίνητρο και την προσπάθεια.  Για παράδειγμα, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι 

απαιτούν υπομονή και επιμονή, οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι απαιτούν έντονη 

προσπάθεια σε μικρότερο χρονικό διάστημα.  

 

4. Ονομασία των στόχων: 

α. Μετά τον προβληματισμό των προηγούμενων βημάτων, τώρα οι νέοι πρέπει 

να δώσουν όνομα στον στόχο τους.  Μπορούν να γράψουν, να σχεδιάζουν, να 

χτίσουν, να δημιουργήσουν ένα χρονοδιάγραμμα – οτιδήποτε για να δώσουν 

όνομα και μορφή στον στόχο τους, ούτως ώστε να τον νιώσουν πιο αληθινό και 

πιο εφικτό.  

 

5. Προσδιορισμός εμποδίων: 

α. Δυστυχώς, στην προσπάθειά μας για επίτευξη ενός στόχου, μπορούμε να 

συναντήσουμε κάποια εμπόδια.  Θα ήταν καλό να συζητήσετε με τους νέους 

για τα εμπόδια που ίσως συναντήσουν κατά την προσπάθεια επίτευξης των 

στόχων τους, καθώς και πιθανές λύσεις στα εμπόδια αυτά.  

Η πιο πάνω απλή διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί από τους νέους στην ομάδα σας για 

να τους υποστηρίξετε στον καθορισμό στόχων.  Για την άσκηση αυτή, ο στόχος τους δε 

χρειάζεται απαραίτητα να διασυνδέεται με τη σταδιοδρομία τους, μπορεί να είναι 

προσωπικός, κοινωνικός ή εκπαιδευτικός στόχος.  Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τη 

διαδικασία καθορισμού στόχων πριν να τους γίνει παρουσίαση στο θέμα των στόχων 

σταδιοδρομίας.   

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε την πηγή με τους νέους, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με μια 

συζήτηση σχετικά με τη σημασία καθορισμού στόχων σταδιοδρομίας.  Σε μια ανοικτή 

συζήτηση, θέστε το ερώτημα και σημειώστε τις απαντήσεις τους.  Συνεχίστε τη συζήτηση 

ρωτώντας τους εάν έχουν θέσει προηγουμένως στόχους σταδιοδρομίας ή αν έχουν επί του 

παρόντος τέτοιους στόχους.  Ζητήστε από όσα άτομα θέλουν να μοιραστούν με την ομάδα 

τους στόχους σταδιοδρομίας τους.   
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Για τους νέους στην ομάδα που δεν έχουν θέσει ποτέ στόχους σταδιοδρομίας, θα ήταν 

καλό να ξεκινήσετε με τις πιο κάτω ερωτήσεις για το επάγγελμα που ονειρεύονται, τις 

οποίες θα απαντήσει ο καθένας ξεχωριστά: 

 

1. Σε ποιο σημείο βρίσκομαι τώρα; 
2. Σε ποιο σημείο θέλω να φτάσω; 
3. Τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω την δουλειά που ονειρεύομαι; 

Όταν απαντήσουν τις πιο πάνω ερωτήσεις, είναι έτοιμοι να καθορίσουν κάποιος στόχους 

σταδιοδρομίας.  Κατά τη διάρκεια αυτή, καλό θα ήταν να ζητήσετε από τους νέους να 

δουλέψουν ο κάθε ένας ξεχωριστά.  Δε συστήνεται να τους ζητηθεί να μοιραστούν με την 

ομάδα τους στόχους τους, καθώς η αυτοπεποίθηση των νέων ατόμων είναι ένα ζήτημα που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη.  Τοιουτοτρόπως, κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι 

νέοι εργάζονται ατομικά. 

 

Το επόμενο βήμα είναι να γίνει εισαγωγή Στόχων με βάση το μοντέλο SMART:   

 

• Specific - Συγκεκριμένος 

• Measurable - Μετρήσιμος 

• Attainable - Εφικτός 

• Realistic - Ρεαλιστικός 

• Timed-oriented – Χρονικά Δεσμευτικός 
 

Μπορείτε να παρουσιάσετε αυτά τα βήματα με παραδείγματα που περιλαμβάνονται στην 

πηγή διαχείρισης σταδιοδρομίας.  Οι νέοι, ατομικά, σκέφτονται την απάντησή στους στην 

τρίτη ερώτηση: «Τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω την δουλειά που ονειρεύομαι;» και 

ακολουθούν το μοντέλο SMART για να σημειώσουν τους στόχους τους.  Στο τέλος του 

μαθήματος, μπορείτε να μαζέψετε τους στόχους από το μοντέλο SMART από κάθε άτομο 

και ακολούθως να τους προσφέρετε προσωπική ανατροφοδότηση.  
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ΠΗΓΗ 12 – ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

“Προώθησε τη Σταδιοδρομία σου” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Όπως έχετε δει στις προηγούμενες πηγές, η Ανάλυση Δυνατών Σημείων και Αδυναμιών 

αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, 

καθώς είναι χρήσιμο κατά την αξιολόγηση των δυνατών σημείων αλλά και των σημείων 

που χρειάζονται ενδυνάμωση.  Τα Δυνατά Σημεία και οι Αδυναμίες χρησιμοποιούνται για 

αξιολόγηση του εαυτού σας: συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων, γνώσεων, εμπειρίας και 

κινήτρου.  Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε ευκαιρίες και απειλές, και να τα 

χρησιμοποιήσετε για αξιολόγηση του περιβάλλοντός σας – όπως για παράδειγμα ζητήματα 

στον χώρο εργασίας και βιομηχανίες που ονειρεύεστε για την σταδιοδρομία σας.  

Η πηγή “Προώθησε τη Σταδιοδρομία σου” έχει αναπτυχθεί βάση βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης (βλ. λίστα αναφορών) στο πεδίο των «Δυνατών Σημείων και Αδυναμιών». 

Η επιτυχία της σταδιοδρομίας μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση των 

δυνατοτήτων και τη μείωση των κινδύνων απόδοσης.  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δύο δεκαετιών, η έρευνα έχει συνδέσει τα δυνατά σημεία της προσωπικότητας με ένα ευρύ 

φάσμα θετικών αποτελεσμάτων στην εργασία και τη ζωής, συμπεριλαμβανομένης της 

ευεξίας και της διαχείρισης του στρες, των κινήτρων, της δημιουργικής επίλυσης 

προβλημάτων και των βελτιωμένων σχέσεων, της αυτοπεποίθησης, της επιτυχημένης 

σταδιοδρομίας και της ομαδικής εργασίας.  Η έρευνα έδειξε επίσης τη σημασία της 

συζήτησης των περιοχών που απειλούν την απόδοση, καθώς και την ανάπτυξη περιοχών με 

δυνατά σημεία.  Περιοχές όπως η υπερβολική ή ακατάλληλη χρήση των δυνατών είτε των 

αδύναμων περιοχών που μπορούν να διαταράξουν / εκτροχιάσουν τις επιδόσεις, πρέπει 

επίσης να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτύχουμε. Η κατανόηση και η 

βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων, οι ιδιότητες που ενθαρρύνουν και επιτρέπουν την 

καλύτερη δουλειά, βοηθούν στην ενίσχυση της απόδοσης. 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή στη δουλειά σας με νέα άτομα, μπορείτε να 

ξεκινήσετε εξηγώντας τους γιατί πρέπει να επικεντρωθούν στην αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων τους για να έχουν επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη και στη συνέχεια 

μοιραστείτε μαζί τους τα βήματα που ακολουθούν την εκτέλεση της Ανάλυσης Δυνατών 

Σημείων και Αδυναμιών : 
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Καθορισμός κινήτρων σταδιοδρομίας και δημιουργία πίνακα οράματος 

(vision board) 

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε τα κίνητρά σας και τον τρόπο που συσχετίζονται 

με τη σταδιοδρομία σας.   Ξεκινώντας με λευκό πίνακα, σκεφτείτε ποιος είναι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας στην επόμενη ευκαιρία σταδιοδρομίας που θα σας τύχει.  

Απαντήστε στην ερώτηση «Ποιο είναι το όραμα για την σταδιοδρομία μου;» και 

δημιουργήστε ένα πίνακα οράματος (vision board), ως οπτική αναπαράσταση (μια 

συλλογή από φωτογραφίες, σχέδια σημειώσεις κτλ.) όλων όσων επιθυμείτε να 

επιτύχετε στη σταδιοδρομία και τη ζωή σας, τις φιλοδοξίες και τα όνειρα που έχετε, με 

τρόπο που σας εμπνέει. 

Ανάπτυξη σκοπού σταδιοδρομίας 

Να είστε σαφείς σχετικά με όσα θέλετε να επιτύχετε στην σταδιοδρομία σας.  

Αξιολογήστε πιθανές θέσεις εργασίας και αναλογιστείτε κατά πόσο συμφωνούν με 

κίνητρα και το όραμά σας.  Ο σκοπός της σταδιοδρομίας σας είναι οι μακροπρόθεσμοι 

στόχοι σας.  Σύμφωνα με την Ανάλυση των Δυνατών Σημείων και των Αδυναμιών, 

καταγράψτε όσα θέλετε να επιτύχετε στη σταδιοδρομία σας σε 3, 5, 10 χρόνια.  Ο 

σκοπός της σταδιοδρομίας σας θα σας δώσει την κατεύθυνση που χρειάζεστε για το 

μονοπάτι της σταδιοδρομίας σας.  Ο μακροπρόθεσμος σκοπός σας μπορεί να σας 

βοηθήσει στον καθορισμό ρεαλιστικών βραχυπρόθεσμων στόχων.  Απαντήστε την εξής 

ερώτηση κατά τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας: “Είμαι ικανός να επιτύχω τους 

μακροπρόθεσμους στόχους και μακροπρόθεσμους σκοπούς της σταδιοδρομίας μου;». 

Δημιουργία δράσης πλάνου 

Δημιουργήστε ένα πλάνο δράσης με τους τρόπους επίτευξης των στόχων και σκοπών 

της σταδιοδρομίας σας, το οποίο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Στόχοι μοντέλου S.M.A.R.T.  (Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Εφικτοί, Χρονικά 

δεσμευτικοί); 

• Δράσεις και πηγές που χρειάζονται για επίτευξη των στόχων σας 

• Ανασκόπηση: σας βοηθά στην προσαρμογή των στόχων και της περαιτέρω 

ανάπτυξης. 

Οικοδόμηση αυτοπεποίθησης μέσω της ανανέωσης του βιογραφικού 

σημειώματος 

Ένα βιογραφικό σημείωμα δεν χρησιμοποιείται μόνο για την απόκτηση μιας θέσης 

εργασίας.  Η οικοδόμηση ενός βιογραφικού σημειώματος είναι μια διαδικασία υπό 

εξέλιξη.  Με την ανανέωσή του, οικοδομείται η αυτοπεποίθηση και η κατανόηση 

σχετικά με την επίτευξη των στόχων σταδιοδρομίας.  Κάποιες ενότητες, όπως το 

προσωπικό προφίλ, οι δεξιότητες και η εμπειρία, χρειάζονται τακτική ενημέρωση.  
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Σταδιακά αναπτύσσονται δεξιότητες και εμπλουτίζεται η εμπειρία στο πλαίσιο της 

σταδιοδρομίας του ατόμου.  Αυτό δεν είναι πάντα εμφανές, παρά μόνο κατά τη 

διαδικασία ενημέρωσης του βιογραφικού.   

 

Καταγραφή συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης 

Τρεις σημαντικοί παράγοντες στο πλαίσιο της ανάπτυξης σταδιοδρομίας είναι η 

καταγραφή, ο προβληματισμός και η ανασκόπηση.  Η συνεχής επαγγελματική 

ανάπτυξη (Continuous professional development - CPD) αποτελεί επένδυση στον εαυτό 

σας.  Η καταγραφή της προόδου βοηθά στον προγραμματισμό, καταγραφή και 

ανασκόπηση των μαθησιακών διαδικασιών σας, στην ενδυνάμωση της 

αυτοπεποίθησης και την ανέλιξη της σταδιοδρομίας σας.  

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να ωθήσετε τους νέους να κάνουν ένα εσωτερικό απολογισμό 

και να δουν κατά πόσο κατέχουν τα εξής δυνατά σημεία: κουράγιο, αποφασιστικότητα, 

ευελιξία.  Συνοψίζοντας, πρέπει να τονιστεί ότι θα μάθουν και θα αναπτυχθούν 

περισσότερο στα πεδία που έχουν τις περισσότερες δυνατότητες.  Η σταδιοδρομία τους 

εξελίσσεται με βάση τα δυνατά τους στοιχεία! 
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ΠΗΓΗ 13 - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Το Δέντρο της 

Ανάπτυξης των Οριζόντων” 
 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Η παρούσα εκπαιδευτική πηγή βασίζεται στην ιδέα ότι ο αυτοσχεδιασμός ενεργοποιεί το 

μυαλό μέσω της δημιουργικότητας με τρόπο ο οποίος προωθεί θετική αλλαγή και κίνητρο 

για αλλαγή.  Η απεικόνιση του δέντρου χρησιμοποιείται διότι η ανάπτυξη αποτελεί μια 

έμφυτη ικανότητα του δέντρου, το οποίο είναι ένας τρισδιάστατος ζωντανός οργανισμός 

που μπορεί να μεγαλώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Τοιουτοτρόπως, παρομοιάζεται με 

τις ευκαιρίες που έρχονται στη ζωή.  

Αυτή η πηγή βασίζεται επίσης στο κίνητρο των ίδιων των μαθητών να συλλέξουν ευκαιρίες 

ανάπτυξης.  Η ιδέα αυτή δεν συμβαδίζει με την παραδοσιακή οπτική της προσφοράς 

ευκαιριών ανάπτυξης από τον εκπαιδευτή, και έτσι ενεργοποιούνται οι μαθητές για τη δική 

τους ανάπτυξη.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Αυτή η πηγή είναι δημιουργική, και συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό μιας οπτικής 

αναπαράστασης ενός τρισδιάστατου δέντρου.  Η πηγή μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τον 

σχεδιασμό του δέντρου, αλλά αποτελεί μια χρήσιμη αλληγορία που βοηθά στην κατανόηση 

του θετικού μηνύματος της ανάπτυξης ευκαιριών.   

Το Δέντρο της Ανάπτυξης των Οριζόντων 

Τα βήματα της δραστηριότητας είναι τα εξής: 

1. Η επιλογή είναι δική σας. 

Ένα εισαγωγικό βήμα που καλεί τον μαθητευόμενο να απομακρυνθεί από την 

στασιμότητα και να προχωρήσει προς την εξέλιξη. 

2. Το δέντρο της ανάπτυξης. 

Στο σημείο αυτό προσπαθήστε να σχεδιάσετε ένα τρισδιάστατο δέντρο σε ένα 

χαρτί, με σκοπό συμπλήρωσής του με καινούργιες σημειώσεις με τη μορφή 

κλαδιών, φύλλων και φρούτων. 

3. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε; 

Με αυτό το βήμα δίνεται η οδηγία στον μαθητευόμενο να κάνει εσωτερικό και 

εξωτερικό απολογισμό και να κοιτάξει τις βάσεις στις οποίες προχωρεί.  Επίσης, 

αυτή είναι η στιγμή πρέπει να αναγνωρίσει τα εμπόδια που συναντά.  Αυτό γίνεται 

με θετική νοοτροπία, και ακολουθεί η εξεύρεση εναλλακτικών σειρών δράσεων και 

ο  προγραμματισμός που πρέπει να προηγηθεί. 

4. Τί μπορείτε να φτάσετε; 

Σε αυτό το βήμα, ο μαθητευόμενος καλείτε να αναζητήσει ευκαιρίες ανάπτυξης.  
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5. Καταγράψτε την προσπάθεια που κάνετε! 

Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την καταγραφή των προσπαθειών που έχουν γίνει και 

ένα στοιχείο προβληματισμού.  Αυτά βοηθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και την αλλαγή συμπεριφοράς. 

6. Προγραμματίστε τις ανταμοιβές σας! 

Ο προγραμματισμός των ανταμοιβών αποτελεί σημαντικό μέρος της μετατροπής 

της συμπεριφοράς και οι ευκαιρίες, η ανέλιξη και η ανάπτυξη αποτελούν 

δραστηριότητες που απαιτούν αρκετές αλλαγές συμπεριφοράς.   

7. Ώρα για προβληματισμό! 

Αυτό το βήμα είναι καθαρά για προβληματισμό και για συλλογή των 

αποτελεσμάτων των προσπαθειών που έχουν γίνει.  Κατά το βήμα αυτό αναμένεται 

ο καθορισμός νέων στόχων και η ανάπτυξη εναλλακτικών δράσεων. 

8. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά! 

Με αυτό το τελικό βήμα, ο μαθητευόμενος καλείται να διατηρήσει μια θετική 

οπτική για τις νέες ευκαιρίες που ίσως εμφανιστούν στον ορίζοντα στο μέλλον.  

Αυτό καλεί τον μαθητευόμενο να κρατήσει τη μέθοδο και την παρούσα πηγή 

υπόψη του και να διατηρήσει το νέο συνήθειο του σχεδιασμού στο δέντρο της 

ανάπτυξης των οριζόντων. 
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ΠΗΓΗ 14 - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Εντοπίζοντας 

Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ο όρος μεταβιβάσιμες δεξιότητες αναφέρεται στις δεξιότητες και ικανότητες που είναι 

σχετικές και εφαρμόζονται σε διάφορα πλαίσια, σενάρια και πτυχές της ζωής, όπως για 

παράδειγμα την επαγγελματική, κοινωνική, οικογενειακή ή εκπαιδευτική πτυχή.  Οι 

μεταβιβάσιμες δεξιότητες αποκτώνται μέσω των εμπειριών μας σε επαγγελματικό, 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.  Για το λόγο ότι είναι «μεταβιβάσιμες» σε μεγάλο 

εύρος πλαισίων, μπορούν επίσης να χαρακτηριστούν ως «φορητές δεξιότητες».  

Κατά την αίτηση για μια θέση εργασίας, είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως οι 

μεταβιβάσιμες δεξιότητες και η παρουσίαση τους στους εργοδότες.  Οι άνθρωποι τείνουν 

να δίνουν βάση στις μεταβιβάσιμες δεξιότητες που κατέχουν όταν κάνουν αίτηση για μια 

θέση εργασία, ή όταν σκέφτονται να αλλάξουν καριέρα.  Όταν ένα άτομο δεν έχει την 

απαραίτητη εμπειρία για μια θέση εργασίας ή όταν επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα καινούργιο 

επαγγελματικό πεδίο ή τομέα, καλό θα ήταν να ξεκινήσει από τις δεξιότητες που ήδη έχει 

και πώς μπορεί να τις χρησιμοποιήσει σε διαφορετικά πλαίσια.  Κατά την εργασία με νέα 

άτομα που ίσως δεν έχουν αρκετή επαγγελματική πείρα, η ενίσχυσή τους ως προς την 

αναγνώριση των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους μπορεί να τους δώσει περισσότερη 

αυτοπεποίθηση στην εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας, καθώς δίνεται έμφαση στις 

δεξιότητες που ήδη κατέχουν και έχουν αναπτύξει.  

Στην μοντέρνα αγορά εργασίας, οι εργοδότες ψάχνουν ολοένα και περισσότερο 

υπαλλήλους που κατέχουν ένα πακέτο μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, καθώς αυτά τα άτομα 

τείνουν να προσαρμόζονται ευκολότερα, να είναι ποιο ευέλικτοι και να ανταποκρίνονται 

θετικά στην αλλαγή στο πλαίσιο της εταιρίας, του οργανισμού, ή του εργασιακού ρόλου.  

Για την εξασφάλισή της θέσεως εργασίας, είναι σημαντικό να μπορούν οι νέοι να 

αναγνωρίζουν τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες που κατέχουν, καθώς και να δίνουν 

παραδείγματα εφαρμογής τους.  Αυτό θα τους ενισχύσει στη διαδικασία εξεύρεσης 

εργασίας.  

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή στη δουλειά σας με νέα άτομα, θα πρέπει αρχικά να 

κάνετε εισαγωγή στο θέμα των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, με μια συζήτηση για τις 

δεξιότητες που ανέπτυξαν σε ένα πλαίσιο και τις χρησιμοποίησαν σε άλλο σενάριο. 

Ακολούθως, ζητήστε από τους νέους να εφαρμόσουν όσα έμαθαν κατά τη συζήτηση για τη 

δημιουργία ενός ορισμού των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων.   
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Όταν ο ορισμός καθοριστεί από την ομάδα, ζητήστε από τους νέους να δουλέψουν ατομικά 

για τη δημιουργία μιας λίστας μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τις οποίες απέκτησαν μέσω 

διαφόρων καταστάσεων.  Τονίστε πως δε χρειάζεται να είναι δεξιότητες που απέκτησαν στο 

σχολείο ή στη δουλειά.  Μπορούν να συμπεριλάβουν δεξιότητες που απέκτησαν λόγω του 

ρόλου τους στην οικογένεια, μέσω εθελοντικής εργασίας, ομάδων νεολαίας, 

προσκοπισμού, ή άλλου είδους δραστηριότητα. 

Ούτως ώστε να ενισχύσετε τους νέους να γράψουν τις λίστες των μεταβιβάσιμων 

δεξιοτήτων τους, καλό θα ήταν να διαβάστε δυνατά τις κατηγορίες και παραδείγματα 

δεξιοτήτων που παρουσιάζονται στην πηγή διαχείρισης της σταδιοδρομίας, και να ζητήσετε 

από όλους να σημειώνουν τις δεξιότητες που κατέχουν σε κάθε κατηγορία.  Διαβάστε αργά 

την πιο κάτω λίστα έτσι ώστε οι νέοι να έχουν χρόνο να δημιουργήσουν τη λίστα τους χωρίς 

να αφήσουν πίσω κάποια κατηγορία: 

1. Επίλυση Προβλημάτων.  Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν: 

• Έρευνα και συλλογή πληροφοριών  

• Οργάνωση και κατηγοριοποίηση πληροφοριών 

• Ανάλυση πληροφοριών 

• Αξιολόγηση ευρημάτων και κριτική αποτελεσμάτων 

• Τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων και εξεύρεση πιθανών λύσεων 
 

2. Μάθηση, η οποία περιλαμβάνει: 

• Την ικανότητα λήψης πληροφοριών μέσω γραπτών, προφορικών, 
ακουστικών και οπτικών πηγών   

• Τη δυνατότητα αντίληψης και κατανόησης μιας έννοιας 

• Τη δυνατότητα χρήσης υφιστάμενης γνώσης για δημιουργία καινούργιων 
ιδεών 

• Τη δυνατότητα χρήσης μιας εμπειρίας για τη δημιουργία μιας ιδέας και την 
υλοποίηση μιας πράξης  

 
3. Αριθμητική, η οποία περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες: 

• Αριθμητικός υπολογισμός 

• Βασική αριθμητική, πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός κτλ.  

• Χειρισμός αριθμών 

• Κατανόηση οικονομικών πληροφοριών και αρχείων 

• Ερμηνεία οικονομικών πλάνων και προϋπολογισμών 

• Ανάπτυξη οικονομικών πλάνων και προϋπολογισμών 

• Τήρηση οικονομικών αρχείων 

• Ανάλυση, ερμηνεία και χρήση στατιστικών με ακρίβεια 
 

4. Επικοινωνία: Αποτελεί ένα ευρύ φάσμα μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που 
περιλαμβάνει γραπτή και λεκτική επικοινωνία.  Συγκεκριμένα, η επικοινωνία 
περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες:  

• Συγγραφή ξεκάθαρων και συνοπτικών οδηγιών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, 
γραμμάτων, αναφορών ή εκθέσεων  

• Επιμέλεια και τροποποίηση εγγράφων 
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• Χρήση λέξεων για προώθηση εκδηλώσεων, προϊόντων υπηρεσιών μέσω 
κοινωνικών μέσων δικτύωσης, παραδοσιακών μέσων, και προωθητικού 
υλικού  

• Δημιουργική χρήση λέξεων 

• Συγγραφή έγκυρου περιεχομένου 

• Προσέγγιση ποικιλόμορφου κοινού μέσω γραπτής επικοινωνίας 

• Παρουσίαση πληροφοριών σε γραπτή και προφορική μορφή 

• Διεκπεραίωση ομιλιών, παρουσιάσεων και συζητήσεων 

• Δεξιότητες καλού ακροατή 

• Ενεργός ακρόαση 

• Ομιλία ξένης γλώσσας 

• Χρήση κατάλληλης γλώσσας για την εκάστοτε ηλικία 

• Συνομιλία και κατανόηση με ομιλητές ξένων γλωσσών 
 

5. Ηγεσία: αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν: 

• Λήψη πρωτοβουλίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο 

• Οργάνωση εκδηλώσεων ή συναντήσεων 

• Διαχείριση και διεκπεραίωση έργων και προγραμμάτων 

• Παρακίνηση άλλων για εργασία 

• Καθοδήγηση ομάδων με ομότιμους και συναδέλφους για τη διεκπεραίωση 
εργασίας εγκαίρως 

• Διαχείριση ατόμων και πόρων 

• Λήψη αποφάσεων 

• Παροχή ξεκάθαρων και συνοπτικών οδηγιών σε άλλους 

• Λήψη προσωπικής, επαγγελματικής, και ομαδικής ευθύνης  
 

6. Υλοποίηση και διεκπεραίωση: αυτές οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες δείχνουν την 
ικανότητα ολοκλήρωσης έργων.  Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων γίνεται μέσω 
ων πιο κάτω:  

• Εφαρμογή οδηγιών  

• Ολοκλήρωση έργων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πιστοποιήσεων 
κατάρτισης, εργασιών  

• Βελτίωση της αποδοτικότητας ολοκλήρωσης καθηκόντων 

• Επινόηση στην ολοκλήρωση δύσκολων έργων 
 

7. Σωματικές δεξιότητες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν: 

• Χρήση εργαλείων, 

• Χειρισμός μηχανημάτων, 

• Ολοκλήρωση απαιτητικής δουλειάς με τα χέρια, 

• Σωματικός συντονισμός, 

• Προγραμματισμός στρατηγικής σε σωματικό διαγωνισμό. 
 

8. Δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων, 
συμπεριλαμβανομένου των πιο κάτω: 

• Διαπραγματευτικές δεξιότητες 

• Ενσυναίσθηση 

• Συμβουλευτική  
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• Διαχείριση δύσκολων ατόμων  

• Διαμεσολάβηση για εξεύρεση λύσης μεταξύ αντιπαραβαλλόμενων 
πλευρών 

• Χειρισμός πελατών 

• Δικτύωση 

• Συνεργασία με συνάδελφους ή ομότιμους 

• Παρουσίαση ομαδικής παρουσίασης για την εργασία ή την εκπαίδευση 
   

Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, κάθε νέο άτομο πρέπει να έχει μια λίστα των 

μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων του, στις οποίες μπορούν να αναφερθούν όταν καλεστούν για 

συνέντευξη για κατάκτηση θέσης εργασίας ή περαιτέρω εκπαίδευση.  Δε θα ζητηθεί από 

τους νέους να μοιραστούν τις δεξιότητές τους με την ομάδα, αλλά μπορούν να κάνουν μια 

ανασκόπηση μόνοι τους και να σκεφτούν πώς μπορούν να τους χρησιμεύσουν στο πλαίσιο 

μιας συνέντευξης.   
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ΠΗΓΗ 15 - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Σχεδίασε τη 

Διαδρομή της Σταδιοδρομίας σου” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ο Σχεδιασμός της Σταδιοδρομίας αποτελεί τη συνεχή διαδικασία προβληματισμού σχετικά 

με ενδιαφέροντα, αξίες, δεξιότητες και προτιμήσεις, εξερεύνηση της ζωής, διαθέσιμες 

επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές, και διασφάλιση ότι η εργασία συνάδει με τις 

προσωπικές περιστάσεις.  

Η πηγή «Σχεδίασε τη Διαδρομή της Σταδιοδρομίας σου» έχει αναπτυχθεί βάση 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης (βλ. λίστα αναφορών) στο πεδίο της ‘Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας’. 

Ένα ρεαλιστικό πλάνο σταδιοδρομίας αποτελεί συχνά πολύτιμο εργαλείο προσωπικής 

ανάπτυξης και εξέλιξης.  Τα άτομα που δεν θέτουν στόχους, συνήθως επαναπαύονται και δεν 

αναπτύσσουν δεξιότητες για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στον επιχειρηματικό κόσμο.  Μέσω 

του σχεδιασμού για το μέλλον και του καθορισμού συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, θα 

κατανοήσετε πως το σχέδιο της διαδρομής της σταδιοδρομίας διασφαλίζει πως δε θα χάσετε το 

κίνητρό σας κατά τη διαδρομή.  Μέσω της υπευθυνότητας της ύπαρξης σταθερών στόχων και 

της έμπνευσης που θα λάβετε με την επίτευξη των στόχων σας, ο σχεδιασμός της διαδρομής της 

σταδιοδρομίας σας αποτελεί ευκαιρία αξιοποίησης των πραγματικών σας δυνατοτήτων.   

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε την πηγή στη δουλειά σας με νέα άτομα, μπορείτε να ξεκινήσετε με 

την επεξήγηση των απαραίτητων βημάτων για τη δημιουργία ενός ρεαλιστικού και εφικτού 

πλάνου: 

• Να σκέφτεστε μεγαλόπνοα (Think big) 

• Καθορίστε τα δυνατά σας σημεία και όσα απολαμβάνετε 

• Να προσαρμόζεστε 

Να σκέφτεστε μεγαλόπνοα (Think big) 

Μην αδικείτε τον εαυτό σας με το πλάνο της σταδιοδρομίας σας.  Εάν δεν κατέχετε τις 

απαραίτητες δεξιότητες για τη δουλειά που επιθυμείτε, αυτό δεν πρέπει να σας 

σταματά από το να προσπαθείτε.  Ακόμη, μέσω της προβολής του πλάνου σας 

μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερο κίνητρο.  Επίσης, μην περιορίζετε το σχέδιο 

σταδιοδρομίας σας στην παρούσα πορεία σας ή την επιθυμητή δουλειά.  Εάν η 

δουλειά των ονείρων δεν σχετίζεται καθόλου με την τρέχουσα σταδιοδρομία σας, 

ξεκαθαρίστε τα απαραίτητα βήματα για να κάνετε τη μετάβαση. 

Καθορίστε τα δυνατά σας σημεία και όσα απολαμβάνετε 
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Τα χρήματα αποτελούν βασικό κίνητρο στο πλαίσιο σχεδιασμού σταδιοδρομίας. Αλλά 

τα χρήματα δεν πρέπει να είναι ο κύριος στόχος σας: η εστίαση μόνο στο οικονομικό 

κομμάτι μπορεί να οδηγήσει σε ένα ανεπιτυχές σχέδιο σταδιοδρομίας, στη μελλοντική 

δυστυχισμένη επαγγελματική εμπειρία και στην πρόωρη εξάντληση.  Επικεντρωθείτε 

σε αυτό που σας αρέσει να κάνετε και στα δυνατά σας σημεία. 

Να προσαρμόζεστε 

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η σταδιοδρομία σας θα ακολουθήσει τη διαδρομή που 

έχετε σχεδιάσει: καθώς κάνετε βήματα προς τη θέση εργασίας των ονείρων σας, 

μπορεί να παρατηρήσετε ότι οι προτιμήσεις σας έχουν αλλάξει με την πάροδο του 

χρόνου. Έτσι, μην φοβάστε να προσαρμόσετε το σχέδιο καριέρας σας.  Η αλλαγή αυτή 

δεν σημαίνει ότι παραιτείστε από τα όνειρά σας.  Απλά σημαίνει ότι αναθεωρείτε. 

Καθώς περνάτε από τη δική σας διαδικασία σχεδιασμού, μπορείτε να καθορίσετε τα 

σημεία που θέλετε να αλλάξετε και τι να διατηρήσετε ως status quo.  Επιστρέψτε στο 

αρχικό σχέδιο σταδιοδρομίας σας και προσθέστε νέους στόχους.  

Ακολούθως, πρέπει να συζητήσετε τους λόγους του Έγκαιρου Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας: 

Ο Έγκαιρος Σχεδιασμός Διαδρομής της Σταδιοδρομίας βοηθά στην 

αναγνώριση των ενδιαφερόντων 

Η εξερεύνηση των δυνατών σας σημείων και όσων απολαμβάνετε βοηθά στην 

συγκέντρωση για επίτευξη μιας σταδιοδρομίας στο πεδίο επιλογής σας.  

Ο Έγκαιρος Σχεδιασμός Διαδρομής της Σταδιοδρομίας προετοιμάζει 

διανοητικά και πνευματικά 

Με τον έγκαιρο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, μπορείτε να μελετήσετε ή να 

εξασκήσετε περισσότερα σε ένα σχετικό πεδίο και αυτό σας προετοιμάζει διανοητικά 

για το είδος της εργασίας που θα κάνετε όταν αποφοιτήσετε, και θα αποκτήσετε μια 

θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

Ο Έγκαιρος Σχεδιασμός Διαδρομής της Σταδιοδρομίας προσφέρει πολύτιμη 

εμπειρία 

Η εμπειρία μπορεί να διδάξει μια πληθώρα μαθημάτων: τι σας αρέσει να κάνετε κάθε 

μέρα και τι δεν μπορείτε να ανεχτείτε. Ο έγκαιρος σχεδιασμός της σταδιοδρομίας είναι 

ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποκτήσετε αυτή την εμπειρία. 

Ο Έγκαιρος Σχεδιασμός Διαδρομής της Σταδιοδρομίας επιτρέπει ομαλή 

μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία 

Ο Έγκαιρος Σχεδιασμός Διαδρομής της Σταδιοδρομίας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

πρακτική άσκηση, η οποία θα ενισχύει τη δημιουργία γνώσεων και δεξιοτήτων για τη 

βιομηχανία, την ανάληψη καθηκόντων πλήρους απασχόλησης παρόμοια με εκείνα των 

εργαζομένων, την κατανόηση του επιπέδου άγχους, της εργασιακής ηθικής και των 
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δεξιοτήτων που απαιτεί η ένταξη στο εργατικό δυναμικό, και θα διευκολύνει τη 

μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία. 

Ο Έγκαιρος Σχεδιασμός Διαδρομής της Σταδιοδρομίας προσφέρει ευκαιρίες 

δικτύωσης 

Σχεδιάζοντας τη διαδρομή της σταδιοδρομίας σας εγκαίρως, θα αποκτήσετε χρήσιμες 

ευκαιρίες δισκύωσης: επιχειρηματικές επαφές, συμβουλές για τη βιομηχανία και πιθανές 

προσφορές για θέσεις εργασίας.  Αυτά θα ενισχύσουν τις πιθανότητες εξασφάλισης 

θέσεως εργασίας μετά την αποφοίτηση στο πεδίο επιλογής σας. 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να ωθήσετε τους νέους να συζητήσουν την κατάσταση του 

σχεδιασμού σταδιοδρομίας τους, μέσω της απάντησης σε ερωτήματα όπως «Έχετε ξεκινήσει 

ήδη τον σχεδιασμό της διαδρομής της σταδιοδρομίας σας; Εάν έχετε ξεκινήσει, σε ποιο σημείο 

βρίσκεστε, πόσο λεπτομερές είναι το Σχέδιο;», κτλ. 

Καλό θα ήταν να κλείσετε με μια υπενθύμιση προς τους νέους ότι ο σχεδιασμός της διαδρομής 

της σταδιοδρομίας είναι σημαντικός διότι μπορεί να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τα δυνατά 

τους σημεία και να χτίσουν αυτοπεποίθηση.  Το πιο σημαντικό που τους επιτρέπει όμως είναι 

να έχουν πλήρη έλεγχο της σταδιοδρομίας τους.    
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ΠΗΓΗ 16 - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Σχεδιασμός 

Προσωπικού Σεναρίου” 
 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
Ο οραματισμός του μέλλοντος είναι αδιαμφισβήτητα ένα ισχυρό εργαλείο στην κατανόηση 

του μελλοντικού σημείου στο οποίο επιθυμεί να βρίσκεται το άτομο.  Πολλά άτομα 

χρησιμοποιούν τον οραματισμό ως εργαλείο για ομιλίες σε κοινό, διαπραγματεύσεις, και 

άλλα.  Στην παρούσα πηγή, ο οραματισμός είναι το πρώτο βήμα προς την αυτογνωσία, η 

οποία οδηγεί στη δράση προς την διεύρυνση των Οριζόντων.  

Η άποψη αυτή είναι σημαντική στο πλαίσιο της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας, καθώς ο 

τελικός σκοπός ενός Προσωπικού Σεναρίου αποτελεί σκοπό ζωής.  Συνεπώς, είναι 

σημαντικό το Προσωπικό Σενάριο να παράγεται εσωτερικά.  Το κίνητρο για επίτευξη των 

στόχων είναι επίσης σημαντικό, καθώς τα εμπόδια κατά τη διαδρομή προς την επιτυχία 

ίσως αποσπάσουν την προσοχή του μαθητευόμενου.  Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται η 

χρήση ανταμοιβής και επαίνου στην παρούσα πηγή.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 
Αυτή η πηγή αποτελεί οδηγό για τον σχεδιασμό Σεναρίου για Προσωπική ανάπτυξη.  

Δίνονται οδηγίες στους μαθητευόμενους να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα με τη σειρά 

που παρουσιάζονται καθώς το ένα χτίζει πάνω στα αποτελέσματα του προηγούμενου.  Οι 

μαθητευόμενοι θα χρειαστούν λίγες άδειες κόλες χαρτί, χρωματιστά μολύβια και πένες. 

Σχεδιασμός Προσωπικού Σεναρίου 

Αυτή η δραστηριότητα έχει αρκετά βήματα: 

1. Οραματιστείτε το Μέλλον σας! 

Το πρώτο βήμα αποτελεί εσωτερικό βήμα, όπου βρίσκεται το όνειρο.  Σε αυτό το 

βήμα, οι μαθητευόμενοι σκέφτονται και οραματίζονται τον μελλοντικό τους εαυτό.  

Πώς φαντάζονται τον εαυτό τους στο μέλλον; 

2. Περιγράψτε το Όραμά σας! 

Το επόμενο βήμα είναι η έκφραση του οράματος σε άλλους, μέσω γραπτού λόγου.  

Δίνεται η οδηγία στους μαθητευόμενους να χρησιμοποιήσουν όση λεπτομέρεια 

χρειάζονται.   

3. Ποιες δεξιότητες θα σας βοηθήσουν να στην επίτευξη του οράματος σας;  

Στο σημείο αυτό οι μαθητευόμενοι προβληματίζονται στο πλαίσιο των 

απαραίτητων δεξιοτήτων και δυνατοτήτων που χρειάζονται για να βελτιωθούν 

ούτως ώστε ο μελλοντικός τους εαυτός να γίνει πραγματικότητα.   

4. Πόση βελτίωση χρειάζεστε; 

Στο βήμα αυτό οι μαθητευόμενοι υπολογίζουν το ποσοστό βελτίωσης των 

ικανοτήτων, της γνώσης και των δυνατοτήτων που πρέπει να επιτύχουν.   

5. Καθορίστε τις Προτεραιότητές σας. 

Σε αυτό το βήμα ζητείται από τους μαθητευόμενους να κατατάξουν βάση 
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προτεραιότητας τους μικρούς στόχους.  Τους ζητείται να κατατάξουν τα βήματα 

βελτίωσης βάση προϋποθέσεων. 

6. Πώς να πάτε από το σημείο A στο σημείο B. 

Αυτό είναι το βήμα δράσης, καθώς απαιτεί από τους μαθητευόμενους να λάβουν 

ενέργειες προς επίτευξη των μικρών στόχων που κατέταξαν στο προηγούμενο 

βήμα.   

7. Προσωπική ανάλυση SWOT. 

Τώρα, οι μαθητευόμενοι αναλύουν τα προσωπικά τους σενάρια για Δυνατά Σημεία, 

Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές.   Η γνώση αυτών βοηθά τη διαδρομή τους προς 

επίτευξη του εαυτού που έχουν οραματιστεί και έχουν περιγράψει πιο πάνω. 

8. Προγραμματισμός επιβραβεύσεων. 

Οι επιβραβεύσεις και ο έπαινος αποτελούν κύρια σημεία στην επίτευξη στόχων.  

Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για διατήρηση του κινήτρου παρά τις δυσκολίες και 

τα εμπόδια που προκύπτουν.   

9. Καταγραφή Προόδου. 

Η καταγραφή των προσπαθειών για εξέλιξη θα βοηθήσει αργότερα όταν ο 

μαθητευόμενος κάνει ανασκόπηση και θυμάται πώς έδρασε, τί είχε επιτυχία και τί 

όχι. 

10. Ανασκόπηση και Αναθεώρηση. 

Το τελικό βήμα αποτελεί υπενθύμιση για συνεχή αναθεώρηση μετά την 

ανασκόπηση.  Το αρχικό πλάνο δε χρειάζεται να αποτελεί τη μοναδική προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων.  Σε περίπτωση που το πρώτο πλάνο έχει σφάλματα, το βήμα 

αυτό θα βοηθήσει στη διόρθωσή τους.   

Βιβλιογραφικές Αναφορές 
Maslow, A. H. (1970), Motivation and Personality, (2nd Edition), Harper & Row, New York. 
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ΠΗΓΗ 17 - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 5- ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

“Παρουσιάζοντας Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Όταν εργάζεστε με νέους που μπορεί να έχουν περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία, κενά 

στο βιογραφικό τους σημείωμα ή ημιτελής ακαδημαϊκές σπουδές, αλλά που εξακολουθούν 

να αναζητούν εργασία, είναι σημαντικό να τους υποστηρίξετε στην αξιοποίηση των 

δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν έτσι ώστε μπορούν να παρουσιάσουν τα δυνατά τους σε μια 

συνέντευξη.  Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να υποστηριχθούν οι νέοι να εντοπίσουν 

και να παρουσιάσουν τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές τους.  Κατά τη συνεργασία με τους 

νέους, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες είναι δεξιότητες και 

ικανότητες που έχουν ήδη αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής τους στο σχολείο, την 

οικογενειακή ζωή, τους κοινωνικούς κύκλους, τις θέσεις εθελοντισμού, τις ομάδες και τις 

ομάδες νεολαίας, όπου έμαθαν κάποια πράγματα.  Ως εκ τούτου, υπάρχει μια τεράστια 

ποικιλία πλαισίων και σεναρίων για τους νέους που προσφέρουν προβληματισμό ούτως 

ώστε να μπορέσουν να βρουν τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες που κατέχουν. 

Όταν έχουν ολοκληρώσει τις λίστες με τις δεξιότητες τους, οι νέοι πρέπει να διδαχθούν πώς 

να τις παρουσιάζουν σε πιθανούς εργοδότες.  Συστήνεται να γίνει χρήση της μεθόδου 

STARL σε ένα πλαίσιο συνέντευξης.  Η μέθοδος STARL αποτελείται από τα εξής σημεία: 

Κατάσταση,  Αποστολή, Δράση, Αποτέλεσμα και Μάθηση (Situation, Task, Action, Result 

and Learning).  Πρόκειται για ένα βασικό μοντέλο που μπορείτε να διδάξετε στους νέους 

για τη σύνοψη και την παρουσίαση των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους σε πιθανούς 

εργοδότες.  Υπάρχουν 5 βήματα για τη χρήση της μεθόδου STARL: 

1. Κατάσταση – εδώ πρέπει να περιγράψουν την κατάσταση και να εξηγήσουν μια 

εμπειρία που είχαν στην οποία έκαναν χρήση των δεξιοτήτων τους.  Εδώ πρέπει να 

περιγράψουν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονταν, τους ανθρώπους που 

εμπλέκονται και τις πηγές στις οποίες είχαν πρόσβαση.  Η περιγραφή πρέπει να 

είναι σύντομη.  

2. Αποστολή – εδώ πρέπει να περιγράψουν όσα τους ζητήθηκαν.  Μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει την περιγραφή ενός προβλήματος που αντιμετώπισαν ή ενός 

δύσκολου ανθρώπου που έπρεπε να χειριστούν ή ανάλυση των διαφόρων 

εμποδίων που έπρεπε να ξεπεράσουν για την ολοκλήρωση ενός έργου. 

3. Δράση – εδώ πρέπει να περιγράψουν τις δράσεις  ή δραστηριότητες που 

πραγματοποίησαν όταν ανέλαβαν την αποστολή.  Για να περιγράψουν τη δράση 

τους, πρέπει να αξιολογήσουν όσα έχουν κάνει στο πλαίσιο της κατάστασης που 

έχουν περιγράψει και να τα επαναλάβουν στον εργοδότη κατά τη συνέντευξη. 

4. Αποτέλεσμα – στο σημείο αυτό πρέπει να παρουσιάσουν εν συντομία τα 

αποτελέσματα της δράσης τους.  Για να γίνει αυτό, πρέπει να προβληματιστούν στο 

συγκεκριμένο αντίκτυπο που είχε η δράση τους στην κατάσταση ή στο έργο. 
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5. Μάθηση – στο τελευταίο βήμα, οι νέοι πρέπει να είναι σε θέση να δείξουν πως 

κατάφεραν να προβληματιστούν στο πλαίσιο του σεναρίου που περιέγραψαν και 

πως έχουν μάθει από την εμπειρία.  Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουν τις 

δεξιότητες και ικανότητες που έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια του σεναρίου, και 

τί έχουν κερδίσει από την εμπειρία.  Πρέπει επίσης να παρουσιάσουν τους τρόπους 

με τους οποίους η δεξιότητα είναι μεταβιβάσιμη και να προσφέρουν ένα 

παράδειγμα εφαρμογής της στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

Η μέθοδος STARL είναι ένα βασικό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο παρουσίασης 

μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων σε εργοδότες, και δείχνει πως οι νέοι έχουν την απαραίτητη 

ωριμότητα και αυτογνωσία για εντοπισμό των δεξιοτήτων που κατέχουν και παρουσίαση 

εφαρμογής τους σε διαφορετικά πλαίσια.  

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Το πρώτο βήμα για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή με νέα άτομα είναι να βεβαιωθείτε 

πως έχουν μια λίστα με μεταβιβάσιμες δεξιότητες που έχουν εντοπίσει.  Για να τους 

υποστηρίξετε στη σύνταξη της λίστας, καλό θα ήταν να διαβάσετε δυνατά τις κατηγορίες 

δεξιοτήτων που παρουσιάζονται πιο κάτω και να ζητήσετε από τους νέους να σημειώσουν 

τις δεξιότητες που κατέχουν σε κάθε κατηγορία.  Διαβάστε αργά ούτως ώστε να έχουν 

χρόνο να συμπληρώσουν τις λίστες τους χωρίς να αφήσουν πίσω κάποια κατηγορία.  

1. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
2. Δεξιότητες μάθησης και απόκτησης νέας γνώσης 
3. Δεξιότητες γραμματισμού 
4. Αριθμητικές ικανότητες 
5. Επικοινωνία – γραπτή, προφορική και μη-λεκτική  
6. Ηγετικές ικανότητες 
7. Ικανότητα διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης έργων, αποστολών, εργασιών κτλ.  
8. Σωματικές δεξιότητες και ικανότητες 
9. Δεξιότητες στο πλαίσιο ανάπτυξης ανθρωπίνων σχέσεων 
10. Ψηφιακές δεξιότητες 

 
Όταν διαβάσετε αυτές τις κατηγορίες, βεβαιωθείτε πως κάθε άτομο έχει μια λίστα 
μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την επόμενη 
δραστηριότητα.  
 
Για την επόμενη δραστηριότητα, πρέπει πρώτα να παρουσιάσετε τα βήματα που 
απαιτούνται για τη μέθοδο STARL, τα οποία αναγράφονται πιο πάνω.  Με ολόκληρη την 
ομάδα, εξετάστε μια μεταβιβάσιμη δεξιότητα, και δώστε ένα παράδειγμα χρήσης της 
μεθόδου STARL για παρουσίαση της δεξιότητας σε ένα πιθανό εργοδότη.  
 
Μετά από την ανοιχτή συζήτηση, χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια για μια δραστηριότητα 
εναλλαγής ρόλων.  Αυτή η δραστηριότητα θα επαναληφθεί τουλάχιστον δυο φορές, ούτως 
ώστε κάθε άτομο να έχει την ευκαιρία να αναλάβει και τους δυο ρόλους.  
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Ο πρώτος ρόλος είναι του εργοδότη σε μια συνέντευξη για μια θέση εργασίας.  Ο δεύτερος 
ρόλος είναι ο υποψήφιος για τη θέση αυτή.  Σε αυτό το σενάριο, ο εργοδότης θα ρωτήσει 
τον υποψήφιο μια από τις πιο κάτω ερωτήσεις, και ο υποψήφιος θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τη μέθοδο STARL για να απαντήσει:   
 

1. Πες μου για μια δύσκολη απόφαση που χρειάστηκε να λάβεις πρόσφατα. 

2. Περιέγραψε μια δύσκολη κατάσταση στο σχολείο, στο σπίτι ή στην εργασία και πώς 

την αντιμετώπισες. 

3. Δώσε ένα παράδειγμα όπου έλαβες πρωτοβουλία. 

4. Δώσε ένα παράδειγμα προσπάθειας που έκανες και απέτυχες. 

 

Μετά από αυτό το πρώτο παράδειγμα, οι ρόλοι αλλάζουν και ο εργοδότης πρέπει να 

ρωτήσει τον υποψήφιο μια από τις άλλες ερωτήσεις.  Όταν κάθε νέος έχει διαδραματίσει 

και τους δυο ρόλους, μαζέψτε ολόκληρη την ομάδα και ρωτήστε τους: (1) πώς τους φάνηκε 

η δραστηριότητα με τη χρήση της μεθόδου STARL, (2) κατά πόσο θα άλλαζαν κάτι στην 

απάντησή τους την επόμενη φορά.  

 

Όταν έχουν απαντηθεί αυτές οι ερωτήσεις και υπάρχει χρόνος, επαναλάβετε το παιχνίδι 

ρόλων ξανά με τους νέους για να απαντήσουν τις άλλες δυο ερωτήσεις της λίστας.  Αυτό θα 

παραχωρήσει περισσότερο χρόνο για εξάσκηση και να κάνουν τις αλλαγές στην απάντησή 

τους που είχαν αναφέρει πως θα έκαναν. 
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ΠΗΓΗ 18 - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

“Παράγοντες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού της σταδιοδρομίας – τις παιδικές φαντασιώσεις – 

μέχρι τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην ενηλικίωση, οι ιδέες για τη σταδιοδρομία του 

ατόμου επηρεάζονται από πληθώρα παραγόντων.  

Η πηγή “Παράγοντες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας” έχει αναπτυχθεί βάση βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης (βλ. λίστα αναφορών) στο πεδίο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη σταδιοδρομίας». 

Η έρευνα καταδεικνύει πως ο σχεδιασμός σταδιοδρομίας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 

από γονείς εκπαιδευτικούς, φίλους, ακαδημαϊκή εμπειρία λυκείου, και την αυτο-

αποτελεσματικότητα.  Οι εθνικές και φυλετικές προσδοκίες, ο η κουλτούρα και ο τύπος της 

προσωπικότητας θεωρούνται επίσης παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό 

σταδιοδρομίας των νέων.  Όταν σκεφτόμαστε την επιλογή σταδιοδρομίας, έρχονται αμέσως 

στο νου πολλά πράγματα - περιγραφή θέσεων εργασίας, απαιτούμενη κατάρτιση και 

εκπαίδευση, προοπτικές σταδιοδρομίας και μισθός - αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 

που μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μας.  Οι διάφορες θεωρίες μπορούν να μας 

βοηθήσουν να πλαισιώσουμε το γιατί και πώς συμβαίνουν τα πράγματα.  Σε αυτή την 

περίπτωση, οι θεωρίες ανάπτυξης της σταδιοδρομίας μας βοηθούν να εξηγήσουμε γιατί και 

πώς επιλέγουμε να ακολουθήσουμε συγκεκριμένους τομείς σταδιοδρομίας.  Όμως, καμία 

θεωρία δεν εξηγεί τα πάντα, οπότε είναι καλό να εξετάσουμε αυτούς τους παράγοντες από 

πολλαπλές προοπτικές. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε την πηγή στη δουλειά σας με νέα άτομα, μπορείτε να ξεκινήσετε με 

την περιγραφή των κυριότερων παραγόντων: 

Τύπος Προσωπικότητας 

Η γνώση του τύπου προσωπικότητας θα σας βοηθήσει στην επιλογή πεδίου 

σταδιοδρομίας το οποίο σας ταιριάζει, στην αναζήτηση εργασίας, στην προώθηση του 

εαυτού σας και στην αξιολόγηση των ευκαιριών που εμφανίζονται. 

Δεξιότητες, ικανότητες και ταλέντα 

Τα πιο πάνω συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση (κυρίως την ακαδημαϊκή εμπειρία 

στο λύκειο) και τις ολοκληρωμένες εκπαιδεύσεις και καταρτίσεις.  Λαμβάνοντας 

υπόψη τος δεξιότητες, τις ικανότητες και τα ταλέντα σας, ίσως ανακαλύψετε τους 

τρόπους που ταιριάζουν σε μια συγκεκριμένη δουλειά ή επάγγελμα, δημιουργήσετε τα 
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επαγγελματικά σας προφίλ για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή εντοπίσετε 

δραστηριότητες που απολαμβάνετε και στις οποίες έχετε ένα επίπεδο ικανότητας. 

Συμπεριφορά, αυτό-παρουσίαση και αυτό-αποτελεσματικότητα  

Συχνά, η συμπεριφορά είναι σημαντικότερος παράγοντας από την εργασιακή 

απόδοση. Εξετάστε τους στόχους σας και τροποποιήστε ανάλογα τη συμπεριφορά σας, 

την αυτο-παρουσίαση και την αυτο-αποτελεσματικότητα σας. 

Κουλτούρα 

Η κουλτούρα διαμορφώνει τις αξίες και τις προσδοκίες. Το πολιτισμικό υπόβαθρο, 

καθώς και η περιφέρεια και η εθνικότητα μπορούν να επηρεάσουν τη μελλοντική 

επιλογή εργασίας. Η κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε 

τις αποφάσεις σταδιοδρομίας σε ευρύτερο επίπεδο και πώς κάνετε τις επιλογές σας. 

Φύλο 

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν βιώσει στερεότυπα σχετικά με τη 

σταδιοδρομία. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τον εαυτό σας ως άτομο μπορεί να 

επηρεάσει τόσο τις ευκαιρίες όσο και τα εμπόδια που γίνονται αντιληπτά καθώς 

κάνετε αποφάσεις σταδιοδρομίας.  

Ενδιαφέροντα 

Υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ του τύπου προσωπικότητας και των πεδίων 

σταδιοδρομίας, ένα σύστημα ταξινόμησης που ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και τις προσωπικές προτιμήσεις στα χαρακτηριστικά της εργασίας. 

Μπορείτε να βρείτε το 'ταίρι' σας και να λάβετε μια λίστα με συναφή επαγγέλματα, 

συμπληρώνοντας ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο (π.χ. στο 

https://www.careerkey.org/explore-career-options/personality-career-

match.html#.XBpHNlwzZnI ) 

Ρόλοι ζωής 

Ο ρόλος ως υπάλληλος αποτελεί έναν από τους ρόλους της ζωής σου.  Άλλοι ρόλοι που 

κατείχες ή κατέχεις είναι παιδί, σπουδαστής και γονέας.  Αυτοί οι ρόλοι αλλάζουν κατά 

τη διάρκεια της ζωής σας.  Ο τρόπος αντίληψης του εαυτού σας σε αυτούς τους 

ρόλους, τις απαιτήσεις τους και τους εξωτερικούς παράγοντες που σας επηρεάζουν, 

μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που βλέπετε τη σταδιοδρομία σας γενικότερα και 

πώς κάνετε τις επιλογές σας. 

Κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

Όλες οι επιλογές σταδιοδρομίας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινωνίας και της 

οικονομίας.  Τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή σας επηρεάζουν τις επιλογές που 

έχετε στη διάθεσή σας και ακόμη και τις επιλογές σας.  Οι αλλαγές στην οικονομία και 
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την αγορά εργασίας ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας 

σας. 

Προηγούμενες εμπειρίες 

Οι θετικές εμπειρίες και τα πρότυπα ατόμων με συγκεκριμένες σταδιοδρομίες μπορεί 

να επηρεάσουν το σύνολο των σταδιοδρομιών που θεωρείτε ως επιλογές για τον 

εαυτό σας.  Είναι πιθανό να εξετάσετε το ενδεχόμενο να συνεχίσετε μια συγκεκριμένη 

εργασία εάν είχατε θετική εμπειρία κατά τη διάρκειά της. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

επικεντρωθείτε σε περιοχές όπου έχετε προηγουμένως επιτύχει και αποκτήσατε θετική 

αυτοεκτίμηση. 

Γονείς, Εκπαιδευτικοί, Φίλοι 

Οι κοινωνικοποιητές, όπως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι φίλοι, έχουν μεγάλη επιρροή 

και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις επιλογές σταδιοδρομίας, καθώς οι συζητήσεις 

που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία γίνονται κυρίως με γονείς, συνομηλίκους και 

δασκάλους ή συμβούλους. Η συμμετοχή των οικογενειών είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας πρόβλεψης της επιλογής σταδιοδρομίας στα επαγγέλματα που κυριαρχούνται 

φυλετικά.  

Στο σημείο αυτό, καθοδηγήστε τους νέους σε μια συζήτηση με θέμα την κατάσταση του 

σχεδιασμού της σταδιοδρομίας τους, θέτοντας ερωτήματα όπως  «Έχετε ξεκινήσει τον 

σχεδιασμό της σταδιοδρομίας σας;», «Εάν έχετε ξεκινήσει, πόσο λεπτομερής είναι ο σχεδιασμός 

σας;» κτλ. 

Τελειώστε υπενθυμίζοντας στους νέους ότι ο σχεδιασμός σταδιοδρομίας είναι σημαντικός 

καθώς τους βοηθά να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία και να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση.  

Επίσης, το σημαντικότερο που τους προσφέρει είναι ο πλήρης έλεγχος της σταδιοδρομίας τους.   
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ΠΗΓΗ 19 - ΔΙΚΤΥΑ – ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Κάνοντας Επαφές σε 

Σεμινάρια και Συνέδρια” 
 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Κάθε σύμβουλος σταδιοδρομίας θα συμφωνήσει ότι η συμμετοχή σε συνέδρια και 

σεμινάρια θα δώσει στα άτομα που μόλις κατέκτησαν μια θέση εργασίας και στα άτομα 

που ψάχνουν ακόμη, την ευκαιρία να μάθουν για τις νέες τάσεις που κυριαρχούν στον 

τομέα τους.  Μπορούν να λάβουν πιστοποιητικά για να εμπλουτίσουν το βιογραφικό και το 

portfolio τους.  Ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα που μπορούν να κερδίσουν από ένα 

συνέδριο ή ένα σεμινάριο είναι οι επαφές.  Αυτές οι επαφές μπορούν να ενσωματωθούν σε 

ένα δίκτυο ατόμων που θα τους είναι πολύτιμο καθ 'όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 

τους. 

Η οικοδόμηση επαγγελματικών επαφών μπορεί να αποτελεί πρόκληση, ειδικά για κάποιον 

που μόλις ξεκινάει στην καριέρα του. Αλλά, όπως και κάθε δύσκολο έργο, η δημιουργία 

επαφών είναι πιο εύκολη όταν διασπαστεί σε κομμάτια. 

Η δικτύωση δεν πρέπει να περιορίζεται στην ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών και στην 

άσκοπη συζήτηση. Η δικτύωση μπορεί να είναι πραγματικά διασκεδαστική. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

 

Αρχικά, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα διάλογο για τα πλεονεκτήματα της παρουσίας σε 

συνέδρια και σεμινάρια.  Ακολούθως, μπορείτε να εστιάσετε στο πλεονέκτημα της 

δημιουργίας επαγγελματικών επαφών. 

Στη συνέχεια μπορείτε να προσφέρετε στους μαθητευόμενους μια σειρά συμβουλών για τη 

δημιουργία επαφών κατά τη μικρή χρονική διάρκεια ενός σεμιναρίου ή ενός συνεδρίου. 

Γίνετε juggler 

Η αρχή μιας συζήτησης αποτελεί άσκηση ισορρόπησης διαφόρων πραγμάτων την ίδια ώρα.  

Μάθετε πως να κρατάτε επαφή με τα μάτια, το χαμόγελο, να δίνετε θετική επιβεβαίωση, 

να σηκώνετε το χέρι σας για ένα χαιρετισμό και να λέτε κάτι ουσιαστικό.  Όταν αυτά 

δημιουργούν μια καλή επικοινωνιακή ενέργεια. 

Μην προσπαθείτε να λύσετε τα προβλήματα του ατόμου που γνωρίσατε 

Κάποιοι θεωρούν πως ένα παράπονο αποτελεί τρόπο έναρξης μιας συζήτησης με έναν 

άγνωστο.  Δε χρειάζεται να δώσετε λύσεις στα προβλήματα του συνομιλητή σας.  Είναι πιο 

εποικοδομητικό για μια σχέση εάν τον ενθαρρύνετε να λύσει τα προβλήματά του ο ίδιος.   



 

 

 

  

 66 

Ξεχάστε την ψιλοκουβέντα  

Αποφύγετε τη συζήτηση επί του καιρού και προχωρήστε κατευθείαν σε ουσιαστικά θέματα.  

Οι άνθρωποι είναι πιο δεκτικοί σε σοβαρές συζητήσεις παρά σε ψιλοκουβέντα.  Το 

καλύτερο όμως, είναι η συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τον συνομιλητή σας.  

Αποφύγετε την ανάκριση 

Οι ερωτήσεις είναι ενδιαφέρον, αλλά μην το παρακάνετε.  Κάποιος που βρίσκεται στο 

αεροπλάνο δίπλα από κάποιον που τον ανακρίνει είναι αρνητική εμπειρία.  Αποφύγετε την 

πίεση της συζήτησης με ερωτήσεις.  Χρησιμοποιήστε καλύτερες δηλώσεις.   

Μιλήστε σαν να είστε ήδη φίλοι 

Δηλώσεις που συμπεριλαμβάνουν και τους δυο σας στην ίδια ιστορία δημιουργούν αμέσως 

συμπάθεια.  Για παράδειγμα «Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ θα ήθελα να έχω ένα καφέ 

τώρα».  Τέτοιες δηλώσεις ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση χωρίς να την απαιτούν.    

Πέστε κάτι ανάλαφρο 

Οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται όταν τους εμπιστεύεσαι εσύ αρκετά ούτως ώστε να είσαι 

άνετος και να μην έχεις αμυντική στάση.  Πείτε μια αστεία ιστορία και γελάστε μαζί με τους 

υπόλοιπους, για να νιώσουν άνετοι να ανοιχτούν. 

Μην καυχηθείτε 

Όσον αφορά την προώθηση του εαυτού σας, το κλειδί είναι η λεπτότητα.  Αφήστε τον νέο 

σας φίλο να μάθει τα επιτεύγματά σας αργότερα.   

Μη σκέφτεστε, απλά ακούστε! 

Είναι δύσκολο να μη σκέφτεσαι την επόμενη απάντησή σου κατά τη διάρκεια που κάποιος 

σου μιλάει.  Πρέπει να συγκρατηθείτε και να ακούσετε όσα έχει να πει ο συνομιλητής σας.  

Αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για ένα διάλογο να έχει ροή.   

Στο τέλος, συμβουλέψτε τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τα πιο πάνω με τους 

συμμαθητές ή τους φίλους τους.   

Βιβλιογραφικές αναφορές 
Οι συμβουλές στην παρούσα πηγή έχουν προσαρμοστεί από το άρθρο του περιοδικού 

WIRED UK  από τον Wayne Elise έκδοσης Μαρτίου 2013. 
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ΠΗΓΗ 20 - ΔΙΚΤΥΑ 2- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: «Παρουσίαση σε 

λίγα Δευτερόλεπτα - Elevator Pitch» 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ατόμου, σε διάφορες περιστάσεις όπως 

συνεντεύξεις ή εκδηλώσεις διασύνδεσης, ένα άτομο συχνά έρχεται αντιμέτωπο με το 

ερώτημα να περιγράψει τον εαυτό του.  Καθώς οι περισσότεροι δεν νιώθουν άνετα να 

«πουλούν» τον εαυτό τους σε έναν άγνωστο σε μια εκδήλωση δικτύωσης ή σε έναν 

εργοδότη σε μια συνέντευξη, ένα σύντομο προφίλ που περιέχει δεξιότητες, εμπειρία και 

προσόντα αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για να απαντηθεί το σχετικό ερώτημα.  Η 

παρούσα πηγή στοχεύει στην παροχή υποστήριξης των νέων για να προετοιμάσουν μια 

τέτοια παρουσίαση για τον εαυτό τους.  

Ο όρος ‘elevator pitch’ αναφέρεται σε μια σύντομη που διαρκεί 30-60 δευτερόλεπτα, και 

περιλαμβάνει ποιο είναι το άτομο, τί μπορούν να προσφέρουν και τους λόγους που αυτός ο 

άγνωστος πρέπει να θέλει τους προσλάβει.  Εν συντομία, αυτή η παρουσίαση είναι μια 

περίληψη προσόντων, δεξιοτήτων και εμπειριών.  Ονομάζεται elevator pitch γιατί η 

παρουσίαση έχει σχεδιαστεί να εκτελείται στην ίδια χρονική περίοδο που θα είχε κάποιος 

εάν βρισκόταν σε έναν ανελκυστήρα με έναν πιθανό εργοδότη και ήθελε να τον πείσει να 

τον προσλάβει.  Αυτές οι παρουσιάσεις μπορούν να σχεδιαστούν για επιχειρηματικές ιδέες 

ούτως ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να «πουλούν» τις επιχειρήσεις του σε πιθανούς 

επενδυτές.  Η παρούσα πηγή εστιάζει στη δημιουργία μιας προσωπικής παρουσίασης λίγων 

δευτερολέπτων, που θα βοηθήσει τους νέους να εξελιχτούν στη σταδιοδρομία τους.    

Παρά το γεγονός πώς οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ιδέες για τα στοιχεία που 

συμβάλλουν σε μια καλή παρουσίαση, μια σύντομη παρουσίαση δευτερολέπτων πρέπει 

τουλάχιστον να περιλαμβάνει όνομα, εκάστοτε τίτλος εργασίας, μια πρόταση για την 

επαγγελματική εμπειρία, τις κύριες δεξιότητες, μοναδικές και ξεχωριστές δεξιότητες και 

εμπειρίες, και να τελειώνει με την αναφορά ενός σκοπού σταδιοδρομίας ή τον τύπο 

εργασίας που ψάχνουν.   

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα πηγή στη δουλειά σας με νέα άτομα, πρέπει πρώτα 

να βεβαιωθείτε πως δημιουργείτε ένα υποστηριχτικό περιβάλλον εμπιστοσύνης με την 

ομάδα σας, στο οποίο οι νέοι νιώθουν άνετα για να μοιραστούν τις σύντομες παρουσιάσεις 

τους.  Το επόμενο βήμα είναι να γίνει εισαγωγή της έννοιας “Elevator Pitch”, και να 

ξεκινήσουν τις παρουσιάσεις τους. 

Για να τους υποστηρίξετε να γράψουν τις παρουσιάσεις τους, δείτε τα πιο κάτω βήματα και 

καθοδηγήστε τους μαθητευόμενους για να απαντήσουν όλες τις πιο κάτω ερωτήσεις:  
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1. Το πρώτο βήμα είναι το κάθε άτομο να γράψει το όνομά του. 

2. Ακολούθως πρέπει να κάνουν το εξής ερώτημα στον εαυτό τους:  

a. Τι δεξιότητες έχω;  Για να είναι σε θέση να απαντήσουν, είναι σημαντικό να 

κάνουν ανασκόπηση των δεξιοτήτων τους και να αξιολογήσουν τα δυνατά 

τους σημεία.  Πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψουν με ακρίβεια και 

εγκυρότητα όσα μπορούν να προσφέρουν σε έναν πιθανό εργοδότη.  Στο 

σημείο αυτό καλό είναι να ληφθούν υπόψη επαγγελματικά και ακαδημαϊκά 

επιτεύγματα.   

3. Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη μιας παρουσίασης λίγων δευτερολέπτων είναι ο 

καθορισμός των μοναδικών και ξεχωριστών χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου. 

Παρά το γεγονός πως παρατέθηκαν οι βασικές δεξιότητες στην έναρξη της 

παρουσίασης, είναι σημαντικό να χτίσουν πάνω σε αυτό κατά τη διάρκεια της 

παρουσίασης, συζητώντας τις δεξιότητες και εμπειρίες που κατέχουν που τους 

κάνουν ξεχωριστούς.  Είναι επίσης σημαντικό να έχουν ξεκάθαρη εικόνα των 

ξεχωριστών επαγγελματικών ικανοτήτων τους ούτως ώστε οι άλλοι να 

κατανοήσουν καλύτερα τα δυνατά τους σημεία και οι εργοδότες να εκτιμήσουν την 

αξία τους σε μια εταιρεία.   Για να εντοπίσουν αυτά τα δυνατά σημεία, οι νέοι 

πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με τα σημεία στα οποία νιώθουν μεγαλύτερη 

σιγουριά.  Σε ποιες πτυχές της δουλειάς ή του σχολείου είναι άριστοι;  Ποιο είναι το 

αγαπημένο τους θέμα και γιατί;  Σε ποια σημεία είναι καλύτεροι από τους 

συναδέλφους/συνομήλικους τους;  

4. Το επόμενο βήμα είναι να θέσουν ένα στόχο και να καθορίσουν τί χρειάζονται από 

άλλους.  Ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ένας στόχος 

στην παρουσίασή τους είναι για να είναι εμφανές στους άλλους πώς μπορούν να 

βοηθήσουν τον νέο.  Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τον στόχο του ατόμου 

ούτως ώστε να μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξή του.  Για να βοηθήσετε τους 

νέους να θέσουν αυτόν τον στόχο, ζητήστε τους να σκεφτούν το αποτέλεσμα που 

επιθυμούν από την παρουσίαση.  Θέλουν να αναπτύξουν μια νέα δεξιότητα, να 

αποκτήσουν νέες εμπειρίες ή να λάβουν υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για μια 

θέση εργασίας;  Εάν παρουσιάζουν σε πιθανό εργοδότη, τί ελπίζουν να κερδίσουν 

με την εργασία τους στην συγκεκριμένη εταιρεία;  Εάν δυσκολεύονται να 

απαντήσουν αυτές τις ερωτήσεις, ζητήστε τους να διαβάσουν περίγραφες θέσεων 

εργασίας που επιθυμούν και να βρουν τους λόγους για τους οποίους τους 

ενδιαφέρουν.  Ακολούθως, συνδέστε τους με τον καθορισμό στόχων 

σταδιοδρομίας.     

5. Ένα ακόμη στοιχείο που περιλαμβάνεται σε μια παρουσίαση λίγων δευτερολέπτων 

σχετίζεται με το κίνητρο.  Αυτό συνδέεται με τον σκοπό, αλλά αντί να εστιάζει στο 

«ποια είναι» η παρουσίαση, δίνει έμφαση στο «γιατί».  Κατά τη διάρκεια 

καθορισμού κινήτρου, αρχικά πρέπει οι νέοι να αναλύσουν την συναισθηματική 

τους επένδυση προς την αλλαγή σταδιοδρομίας, εξασφάλιση μιας νέας δουλειάς, 

ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ένα νέο πεδίο κτλ.  Για να καθοριστεί το κίνητρο τους, 
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απλά ρωτήστε τους: γιατί σας αρέσει η δουλειά σας.  Ή γιατί θέλετε αυτή τη 

δουλειά ; Ποιους θα θέλατε να εμπνεύσετε ή να βοηθήσετε μέσω της δουλειάς σας;  

Όταν οι νέοι στην ομάδα σας έχουν απαντήσει όλες τις πιο πάνω ερωτήσεις και έχουν 

γράψει μια σύντομη παρουσίαση για τον εαυτό τους, είναι σημαντικό να τους δοθεί η 

ευκαιρία να την εξασκήσουν.  Για να γίνει αυτό, δώστε οδηγία στους νέους να σηκωθούν 

από τις καρέκλες τους και να περπατήσουν στην τάξη.  Δημιουργήστε μια εικονική 

εκδήλωση δικτύωσης, και ζητήστε τους να περπατήσουν στο δωμάτιο.  Κάθε φορά που 

κάποιος τους σταματά, πρέπει να παραδίδουν την παρουσίασή τους, και να ακούσουν 

επίσης την παρουσίαση του συνομιλητή τους.  Τοιουτοτρόπως, οι νέοι θα έχουν την 

ευκαιρία εξάσκησης της παρουσίασής τους, αλλά και να ακούσουν τα άλλα μέλη της 

ομάδας, που ίσως τους βοηθήσει στην βελτίωση της δικής τους παρουσίασης. 

  



 

 

 

  

 70 

ΠΗΓΗ 21 - ΔΙΚΤΥΑ – ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: «(Προσωπική και 

διαδικτυακή) Δικτύωση – Γιατί;» 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η δικτύωση αποτελεί πολύτιμη στρατηγική σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού σταδιοδρομίας.   

Με απλά λόγια, αποτελεί την σύνδεση με άλλα άτομα – τα οποία αποτελούν τις πιο 

χρήσιμες πηγές σε κάθε επιδίωξή σας.  Ουσιαστικά, περιλαμβάνει την επαφή με άλλα 

άτομα μέσω της επικοινωνίας σε διάφορες πλατφόρμες.  Η δικτύωση απαιτείται στην 

επαγγελματική ζωή, καθώς η απομόνωση δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση σε ένα γραφείο ή 

χώρο εργασίας.  

Η πηγή “(Προσωπική και διαδικτυακή) δικτύωση για την ανάπτυξη σταδιοδρομίας: Γιατί;” 

έχει αναπτυχθεί βάση βιβλιογραφικής ανασκόπησης (βλ. λίστα αναφορών) στο πεδίο 

«Δικτύωση για τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας». 

Οι ερευνητές έχουν αποδείξει ότι η δικτύωση αποτελεί πλέον αναγκαία ικανότητα, και 

αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών.  Οι δεξιότητες δικτύωσης 

είναι απαραίτητες για αξιοποίηση σημαντικών σχέσεων σε επαγγελματικό και προσωπικό 

περιβάλλον.  Υπάρχει αδήριτη ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών δεξιοτήτων και πρακτικών 

δικτύωσης για την επίτευξη δημιουργίας, καλλιέργειας και αξιοποίησης των εγκάρσιων 

σχέσεων που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση έργων και επηρεάζουν τα αποτελέσματα.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα πηγή στη δουλεία σας με νέους, μπορείτε να 

παραθέσετε τον ορισμό της δικτύωσης και να παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους 

η Δικτύωση είναι Σημαντική στην Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας:  

Η Δικτύωση είναι Σημαντική στην Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας 

• Η δικτύωση με υψηλά προσοντούχα άτομα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας μέσω της βελτίωσης της επαγγελματικής απόδοσης.  

• Όταν κάνετε επαφές με άτομα που δουλεύουν σε μεγάλες και δημοφιλείς 

εταιρείες, οι πιθανότητες ανάπτυξης σταδιοδρομίας αυξάνονται.  

• Όταν μεγαλώνει το δίκτυο σας, κατανοείτε καλύτερα διάφορες επαγγελματικές 

απαιτήσεις και ευκαιρίες, ούτως ώστε να μην χάσετε κάποια καλή θέση εργασίας.   

• Μέσω της δικτύωσης, μαθαίνεις μέσω μιας διασυνδεδεμένης επαγγελματικής 

κοινότητας και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δεξιότητες δικτύωσης που κατέχεις 

ούτως ώστε να αυξήσεις τις γνώσεις σου για επαγγελματικές τακτικές και πρακτικές. 
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• Η δικτύωση διευρύνει τον κύκλο σας και προσθέτει προσοντούχες προσωπικότητες 

σε αυτόν.  Η επαφή με ειδήμονες και επαγγελματίες μπορεί να αποδειχθεί βοηθητικό 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας. 

• Μπορείτε να αναπτύξετε την εμπειρογνωμοσύνη σας και την εφαρμογή της μέσω 

της παρατήρησης άλλων επιτυχημένων επαγγελματιών του δικτύου σας.  

• Η δικτύωση ανανεώνει τις δεξιότητες και ικανότητες για την επίτευξη δύσκολων 

έργων.  Όσο μεγαλύτερο δίκτυο έχετε, τόσο μεγαλύτερο εύρος επαγγελματικών.   

Ακολούθως πρέπει να τονίσετε ότι η προσωπική όσο η διαδικτυακή δικτύωση πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά, και να παρουσιάσετε τα πλεονεκτήματα για αυτά τα είδη 

δικτύωσης:   

Λογοι επιλογής προσωπικής δικτύωσης  

Η προσωπική αλληλεπίδραση είναι η σημαντικότερη καθώς η επαφή εκτός γραφείου 

προσφέρει:: 

• χρόνο γνωριμίας με τα άτομα του δικτύου, 
• νέες ιδέες και νέους τρόπους σκέψης, 
• αύξηση μάθησης χωρίς τους αντιπερισπασμούς του γραφείου, 
• ενίσχυση δημιουργικότητας. 
 
Λόγοι επιλογής διαδικτυακής δικτύωσης 

Λόγοι: 

• προσφέρει στους εργοδότες περίληψη της εμπειρογνωμοσύνης, των δυνατών 
σημείων και της επαγγελματικής πείρας, 
• διαχωρίζει τα άτομα με χαμηλότερες τεχνολογικές δεξιότητες, 
• προσφέρει ένα ηλεκτρονικό αρχείο επαφών για μελλοντικές αναφορές, 
• προσφέρει στους πιθανούς εργοδότες να σας αξιολογήσουν προσωπικά και 
επαγγελματικά με βάση τις αναρτήσεις σας.  
 
Επαγγελματικά Πλεονεκτήματα της Δικτύωσης 1 

Προσφέρει παραπομπές στόμα με στόμα. Ένα ποσοστό 57% των θέσεων εργασίας 

καλύπτονται μέσω μιας επαφής δικτύου.  

Επαγγελματικά Πλεονεκτήματα της Δικτύωσης 2 

Καλλιεργεί και ενισχύει την δημιουργικότητα.  96% των υπαλλήλων της Adobe θέτουν 

τη δημιουργικότητα ως κεντρική αρχή στον κόσμο και στην εταιρεία.  

Επαγγελματικά Πλεονεκτήματα της Δικτύωσης 3 

Σας διασυνδέει με μέντορες.  68% όσων σχεδιάζουν να παραμείνουν στις εταιρείες 

τους για 5 χρόνια έχουν μέντορες. 
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Ποιότητα Πλεονεκτημάτων Ζωής της Δικτύωσης 

Ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο αποτελεί ένδειξη ψυχολογικής, συναισθηματικής και 

σωματικής ευφορίας.  Ένα υγιές και δυνατό δίκτυο οδηγεί στη μείωση πιθανοτήτων 

ανάπτυξης άνοιας, καρκίνου του μαστού και πρόωρου θανάτου. 

Στο σημείο αυτό, καλό θα ήταν να ξεκινήσετε μια συζήτηση με τους νέους ζητώντας τους να 

αναλύσουν το δίκτυό τους.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ερωτήσεις όπως: «Πόσο δυνατό 

και μεγάλο είναι επί του παρόντος το δίκτυό σας;», «Με ποιους τρόπους μπορείτε να 

αξιοποιήσετε καλύτερα το δίκτυο σας για σχεδιασμό και ανάπτυξη της σταδιοδρομίας 

σας;», «Ποιες αλλαγές χρειάζονται στο δίκτυό σας ούτως ώστε να το κάνετε πιο επικερδές;» 

Κλείνοντας, μπορείτε να τους υπενθυμίσετε πως για να επωφεληθούν από τη δικτύωση 

τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο σταδιοδρομίας, πρέπει να οικοδομήσουν 

ουσιαστικές σχέσεις παρά απλά να προσθέτουν στον αριθμό επαφών τους.   
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ΠΗΓΗ 22- ΔΙΚΤΥΑ – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Ημερολόγιο 

Κοινωνικής Δικτύωσης” 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
Ένα κοινωνικό άτομο είναι μέλος μιας ομάδα με πολλά άλλα άτομα.  Αυτό που ξεχωρίζει το 

άτομο είναι η έκφραση, η κοινωνικότητα και το κίνητρο.  Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται 

το άτομο μπορεί να φέρει άλλους κοντά του ή να τους απομακρύνει.  Μπορεί να 

δημιουργήσει ή να χαλάσει σχέσεις.  Ακόμη και όταν το άτομο δε θέλει να γίνει φίλος με 

όλους, η έκφραση μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας του με 

απροσδόκητους τρόπους.  Η κοινωνικότητα αποτελεί όλα όσα κάνουμε όταν μιλούμε με 

άλλους, όταν κάνουμε καινούργιες επαφές και καινούργιους φίλους.  Το κίνητρο είναι κάτι 

που κρύβεται πίσω από τις λέξεις μας.   

Με την παρούσα πηγή, ο μαθητευόμενος θα μάθει περισσότερα για τις διαδικασίες 

γνωριμίας με νέα άτομα, και επανασύνδεσης με άτομα που ήδη γνωρίζει.  Για να 

αξιοποιήσετε πλήρως την παρούσα πηγή καθοδηγήστε τους μαθητευόμενους να έχουν 

κίνητρα που δεν βασίζονται στην κέρδος.  Η μέθοδος που περιγράφεται πιο κάτω είναι η 

εστίαση στην γνωριμία με τους άλλους, και όχι σε όσα μπορούν να προσφέρουν.  Μιλήστε 

με τους μαθητευόμενους σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της συζήτησης με σκοπό το κέρδος 

και της συζήτησης με σκοπό τη γνώση και πληροφόρηση. 

Οι δραστηριότητες απαιτούν αρκετό γράψιμο, καθώς είναι γνωστό πως το γράψιμο 

ενισχύει την μνήμη.  Επίσης, απαιτούν την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών διότι ενισχύουν τη 

μάθηση.  Ακόμη, οι δραστηριότητες επιτρέπουν τον αυτοσχεδιασμό, ο οποίος τις κάνει να 

προσαρμόζονται εύκολα σε όλους ασχέτως πλαισίου.  Ακόμη μια σημαντική πτυχή αυτού 

του πακέτου δραστηριοτήτων είναι πως εστιάζουν σε ικανότητες τις οποίες οι περισσότεροι 

άνθρωποι έχουν κατακτήσει επιτυχώς.  Τοιουτοτρόπως η διεκπεραίωσή τους είναι πιο 

εύκολη.  Τέλος, ακολουθούν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη δημιουργία επαφών με 

άλλους μέσω της ενθάρρυνσης των μαθητευομένων να μάθουν περισσότερα για τον 

συνομιλητή τους αντί να αναμένουν μόνο να κερδίσουν κάτι από αυτόν.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 
Η δομή αυτής της άσκησης είναι απλή αλλά σταδιακή.  Αυτό σημαίνει ότι τα βήματα πρέπει 

να γίνονται με τη σειρά.  Ο λόγος για τη σειρά αυτή είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε 

βήματος, τα οποία απαιτούνται για το επόμενο. 

Ημερολόγιο Αυτογνωσίας 

Το πακέτο δραστηριοτήτων πιο κάτω αναπτύσσεται σε ένα ημερολόγιο καθώς έχει μορφή 

καθημερινής καταχώρησης για σκοπούς διατήρησης αρχείου.  Η λέξη «ημερολόγιο» 

συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο για να βοηθήσει τους μαθητευόμενους να δομήσουν τις 

σημειώσεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διεκπεραίωσης των εργασιών.  Μια 

τέτοια δομή δεν απαιτεί κάποιο τετράδιο ή ημερολόγιο.  Μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα 

με τη χρήση ενός απλού χαρτιού (όπως A5 ή A4). 
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Αυτή η δραστηριότητα έχει αρκετά βήματα: 

1. Συλλογή ιδεών για υπάρχουσες επαφές του ατόμου. 

Αυτή είναι μια εργασία συλλογής ιδεών στην οποία οι μαθητευόμενοι 

καθοδηγούνται για να κατανοήσουν πως τα άτομα που γνωρίζουν βρίσκονται στο 

δίκτυό τους.  Μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε λίστα επαφών, όπως του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου ή της σελίδας τους στο Facebook. 

2. Δημιουργία Προσωπικών Καρτών. 

Για αυτή την εργασία, ο μαθητευόμενος γράφει ονόματα επαφών και τα ταξινομεί 

αλφαβητικά.  Θα χρειαστεί μικρά κομμάτια χαρτιού (μεγέθους Α5 ή μικρότερα) και 

θα γράψει πάνω πληροφορίες για το κάθε άτομο.  Τα χαρτιά πρέπει να είναι 

ξεχωριστά και να ταξινομηθούν με αλφαβητική σειρά.  Μια εισήγηση είναι να 

φυλαχτούν σε ένα ασφαλές κουτί.   

3. Προσέγγιση των επαφών που ήδη κατέχει το άτομο. 

Για την εργασία αυτή, ο μαθητευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τηλέφωνο, ή προσωπική επικοινωνία.  Μπορεί να επιλέξει τον τρόπο 

που θεωρεί πιο κατάλληλο για την περίπτωση.   

4. Συζήτηση για τα πλεονεκτήματα της κοινωνικότητας. 

Πρόκειται για μια συζήτηση που μπορεί να λάβει χώρα σε μια ομάδα ή σε 

ζευγάρια. 

5. Συζήτηση περί διαθεσιμότητας. 

Αυτό αποτελεί συζήτηση σε ομάδες ή σε ζευγάρια. 

6. Καθορισμός συναντήσεων με άτομα για οικοδόμηση σχέσεων. 

Στο σημείο αυτό ο μαθητευόμενος θα έχει πολλές ευκαιρίες να αυτοσχεδιάσει 

χρησιμοποιώντας τις κοινωνικές του δεξιότητες και να βελτιώσει τις σχέσεις του με 

το κοινωνικό του δίκτυο.  Στη διαδικασία που εισηγείται η σχετική πηγή, υπάρχουν 

ευκαιρίες για οικοδόμηση δικτύου.   

7. Δημιουργία κοινωνικού χάρτη. 

Η αφιέρωση χρόνου για τη δημιουργία ενός οπτικού χάρτη του δικτύου των ατόμων 

που γνωρίζει ο μαθητευόμενος θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόησή του.  

Ενισχύει επίσης την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για συνεργασία! 

8. Ώρα για αξιολόγηση! 

Το τελευταίο βήμα είναι να γίνει ανασκόπηση των προσωπικών καρτών για ακόμη 

μια φορά και να δοθούν απαντήσεις σε κάποιους προβληματισμούς.  
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ΠΗΓΗ 23- ΔΙΚΤΥΑ 5 – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “Χτίζοντας 

Συναισθηματική Νοημοσύνη για Επιτυχημένη Σταδιοδρομία” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ούτως ώστε να υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία και δικτύωση με ποικίλες ομάδες 

επαφών στον ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο σύγχρονο εργασιακό χώρο, είναι σημαντικό 

οι εργαζόμενοι του μέλλοντος να αναπτύσσουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Η καλλιεργημένη συναισθηματική νοημοσύνη υποστηρίζει επίσης τους νέους 

ανθρώπους με τους οποίους εργάζεστε στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών σταδιοδρομίας 

που εμφανίζονται, καθώς και στην καλλιέργεια ευελιξίας για ανταπόκριση στις αλλαγές της 

αγοράς εργασίας. Ο Daniel Goleman περιγράφει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως "την 

ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και αυτά των άλλων, να κινητοποιούμε 

τον εαυτό μας και να διαχειριζόμαστε καλά τα συναισθήματα με τον εαυτό μας και στις 

σχέσεις σας". 

Η συναισθηματική νοημοσύνη ενσωματώνει πτυχές της ενσυναίσθησης, συνειδητοποίησης 

των άλλων, αυτογνωσίας και ελέγχου των δικών μας συναισθημάτων και συναισθηματικών 

αντιδράσεων. Ενώ το IQ μετράει τις παραδοσιακές μορφές νοημοσύνης του ατόμου, όπως 

η υποκείμενη γνώση ή η ικανότητα για μάθηση, η αξιολόγηση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης ενός ατόμου ή του EQ μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, 

το EQ αξιολογεί τη διαπροσωπική νοημοσύνη ενός ατόμου: αυτή είναι η ικανότητά τους να 

κατανοούν και να ερμηνεύουν τις προθέσεις, τα κίνητρα και τις επιθυμίες άλλων 

ανθρώπων. Δεύτερον, το EQ μετράει την ενδοπροσωπική νοημοσύνη ενός ατόμου που 

είναι η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τον εαυτό του και τις επιθυμίες, τα κίνητρά του, 

τους φόβους και τα συναισθήματά του. 

Στο έργο του, ο Goleman περιγράφει τα πέντε σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Αυτά περιλαμβάνουνΑυτογνωσία 

1. Αυτοσυγκράτηση 

2. Εσωτερικό κίνητρο 

3. Ενσυναίσθηση 

4. Κοινωνικές δεξιότητες. 

Αυτά τα πέντε συστατικά της συναισθηματικής νοημοσύνης ταιριάζουν στις δύο κατηγορίες 

του EQ. Τα σημεία 1 έως 3 σχετίζονται με την ενδοπροσωπική νοημοσύνη ενός ατόμου και 

τα στοιχεία 4 και 5 σχετίζονται με τη διαπροσωπική νοημοσύνη. 

Σε σχέση με την ενδοπροσωπική νοημοσύνη, η αυτογνωσία σχετίζεται με τη γνώση και την 

κατανόηση των δικών μας προσωπικών διαθέσεων. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν ερεθίσματα 

που μας προκαλούν να αντιδράσουμε συναισθηματικά. Ένα σημάδι ότι κάποιος έχει 

αυτογνωσία είναι όταν μπορεί να γελάσει με τον εαυτό του και  και να έχει μια αίσθηση 
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του χιούμορ. Αυτός ο τύπος συνειδητοποίησης είναι το πρώτο βήμα στον έλεγχο και τη 

ρύθμιση των συναισθημάτων και των αντιδράσεών μας προς άλλους ανθρώπους. Η 

αυτορρύθμιση αφορά την αξιοποίηση αυτής της συνείδησης, ώστε να μπορούμε να 

ελέγξουμε αποτελεσματικά τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις μας. Όταν εντοπίζουμε 

τους παράγοντες ενεργοποίησης, πρέπει να είμαστε σε θέση να αναπροσανατολίζουμε 

αυτές τις ενοχλητικές παρορμήσεις και να ρυθμίζουμε τις διαθέσεις. Αυτός ο τύπος ελέγχου 

είναι κεντρικός παράγοντας ανάπτυξης ενός υψηλού EQ. Τέλος, από την άποψη της 

ενδοπροσωπικής μας νοημοσύνης, είναι σημαντικό να κατανοούμε τα εσωτερικά μας 

κίνητρα. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί από το πάθος ενός ατόμου για εργασία που 

υπερβαίνει τα εξωτερικά οφέλη, όπως τα χρήματα, την θέση ή την προβολή. Αυτό αφορά 

κυρίως την κατανόηση του τι είναι σημαντικό στη ζωή και την ικανότητα να δείξουμε την 

προθυμία μας να βελτιώσουμε τον εαυτό μας στην καριέρα μας ή σε άλλες πτυχές της ζωής 

μας. 

Όσον αφορά τη διαπροσωπική νοημοσύνη ενός ατόμου, ένα άτομο έχει ενσυναίσθηση 

όταν δείχνει ότι καταλαβαίνει τα συναισθήματα των άλλων. Ο τρόπος με τον οποίο το 

δείχνει αυτό είναι το πώς αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους σύμφωνα με το πώς είναι 

πιθανό να αντιδράσουν. Η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει επίσης την ευαισθησία σε άλλες 

πολιτιστικές παραδόσεις, έτσι ώστε οι άλλοι να μην προσβάλλονται. Η ανάπτυξη και η 

πρακτική της ενσυναίσθησης είναι μια βασική ικανότητα για τα σύγχρονα περιβάλλοντα 

εργασίας και γι 'αυτό είναι ζωτικής σημασίας οι νέοι μαθητές να αναπτύξουν αυτό το 

χαρακτηριστικό για να υποστηρίξουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους στο μέλλον. Η 

τελική δομή της καλής συναισθηματικής νοημοσύνης σχετίζεται με τις κοινωνικές 

δεξιότητες ενός ατόμου. Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε και 

διαχειριζόμαστε σχέσεις, δίκτυα και επαγγελματικές επαφές. Οι νέοι μαθητευόμενοι, οι 

νέοι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους ή όσοι αναζητούν 

εργασία πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν σχέσεις με άλλους. Σε αυτό το σετ 

δεξιοτήτων περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιδίωξης συμβιβασμού με τους άλλους και η 

υποστήριξη της άποψής κατά τη διαφωνία με άλλους. Αυτές οι δεξιότητες είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμες σε ανταγωνιστικές ή ομαδικές συνεντεύξεις. Αυτά είναι τα σημάδια των ατόμων 

που έχουν αρκετά υψηλό EQ για να είναι διπλωματικοί συνάδελφοι, αλλά και 

αποφασιστικοί, επικεντρωμένοι και αποτελεσματικοί εργαζόμενοι. 

Το EQ είναι ζωτικής σημασίας σε σύγχρονα επαγγελματικά περιβάλλοντα, αλλά ειδικά για 

εκείνους που αναζητούν μια καριέρα ή αλλαγή θέσης εργασίας. Εάν ένας υπάλληλος έχει 

υψηλό EQ, αυτό σημαίνει ότι έχει υψηλό επίπεδο αυτογνωσίας που σημαίνει ότι μπορεί να 

αναγνωρίσει και να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

κατά τη δικτύωση με συνομηλίκους, συναδέλφους ή πιθανούς εργοδότες. Προκειμένου να 

προχωρήσουν στην σταδιοδρομία τους, οι νέοι πρέπει να είναι σε θέση να χειριστούν 

κριτική, να διαχειριστούν την απόρριψη και να δείξουν ανθεκτικότητα. Πρέπει να 

κρατήσουν τα συναισθήματά τους υπό έλεγχο και να παραμείνουν επαγγελματίες ανά 

πάσα στιγμή. Μια καλή ανταπόκριση στην κριτική ή την απόρριψη δείχνει ένα βαθμό 
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αυτογνωσίας και ελέγχου που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που αναζητούν οι  

εργοδότες. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα πηγή στη δουλειά σας με τους νέους, μπορείτε να 

ξεκινήσετε με εισαγωγή των πέντε κύριων οικοδομημάτων της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, τα οποία περιγράφονται πιο πάνω. 

1. Αυτογνωσία 

2. Αυτοσυγκράτηση 

3. Εσωτερικό κίνητρο 

4. Ενσυναίσθηση 

5. Κοινωνικές δεξιότητες. 

Αφού παρουσιάσετε τα πιο πάνω σημεία, μπορείτε να ξεκινήσετε διάλογο με τους νέους 

για να συζητήσετε τα σημαντικά χαρακτηριστικά για τους νέους εργαζόμενους. Ειδικότερα, 

θα πρέπει να συζητήσετε με τους νέους μαθητές γιατί είναι σημαντικό να ελέγχουν τα 

συναισθήματά τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα συναισθήματα και τις 

συμπεριφορές τους, ειδικά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει 

να τονίσει τη σημασία των υψηλών επιπέδων συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Μετά από αυτή τη συζήτηση, μπορείτε να δώσετε έμφαση σε ορισμένα από τα βήματα που 

περιγράφονται στην πηγή σχεδιασμού σταδιοδρομίας, όπως: αφιέρωση χρόνου για να 

παρατηρήσετε πώς νιώθουν, να παρατηρήσετε πώς συμπεριφέρονται, αναλαμβάνοντας 

την ευθύνη για τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους και την πρακτική της 

ενσυναίσθησης. Μετά από αυτό, μπορείτε να παουσιάσετε ένα σύντομο παιχνίδι ρόλων, 

έτσι ώστε να μπορούν να ασκήσουν τη διαχείριση ενός σεναρίου σύγκρουσης σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας καλή και κακή συναισθηματική νοημοσύνη. 

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτό το παιχνίδι ρόλων με διαφορετικά σενάρια μέχρι να 

μπορέσουν οι μαθητές σας να δουν καλές και κακές πρακτικές σε σχέση με το EQ. Στο τέλος 

αυτού του παιχνιδιού ρόλων, ανοίξτε ξανά το διάλογο με τους νέους μαθητές, για να 

συζητήσετε τα σενάρια που διαδραματίστηκαν και τα βήματα που πρέπει να λάβουν για να 

αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους. 
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ΠΗΓΗ 24 - ΔΙΚΤΥΑ – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: “(Προσωπική 

και διαδικτυακή) Δικτύωση – Πώς;” 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι δικτύωσης στους οποίους θα εμπλακείτε κατά τη δημιουργία 

της σταδιοδρομίας σας: 

● Η επιχειρησιακή δικτύωση συνεπάγει την οικοδόμηση σχέσεων με τους ανθρώπους με 

τους οποίους συνεργάζεστε σε τακτική βάση, όπως προμηθευτές και συναδέλφους. 

● Η προσωπική δικτύωση σας βοηθά να βρείτε υποστήριξη όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίες 

στην καριέρα και την προσωπική σας ζωή. 

● Η στρατηγική δικτύωση γίνεται όταν στοχεύετε κάποιον που θα προσθέσει ένα 

συγκεκριμένο όφελος στο δίκτυό σας . 

 
Η πηγή «(Προσωπική και διαδικτυακή) δικτύωση για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας: πώς ;» Έχει αναπτυχθεί με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (βλ. 

Λίστα βιβλιογραφικών αναφορών) στον τομέα« Δικτύωση για σχεδιασμό σταδιοδρομίας » . 

Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι η δικτύωση αποτελεί σημαντικό μέρος της εύρεσης 

εργασίας. Αλλά υπάρχουν διάφορες απόψεις για τον καλύτερο τρόπο. Για να διαχειριστείτε 

το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας ή την αναζήτηση εργασίας αποτελεσματικά, ίσως είναι 

έξυπνο να είστε συστηματικοί σχετικά με τη δικτύωσή σας. Μόλις γίνει κατανοητή η ανάγκη 

για αποτελεσματική δικτύωση , το επόμενο επίπεδο είναι η γνώση και η εφαρμογή 

πρόσθετων στρατηγικών για την καλύτερη δυνατή χρήση της κοινωνικής και 

επαγγελματικής δικτύωσης. 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πηγή 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή στο έργο σας με νέους ανθρώπους, θα πρέπει να 

τους εξηγήσουμε ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη 

δικτύωση: 

Βήμα 1: Σωστή νοοτροπία 

Η δικτύωση μοιάζει περισσότερο με τη γεωργία παρά με το κυνήγι. Θα είναι πιο 
επιτυχής μακροπρόθεσμα με την καλλιέργεια σχέσεων με τους ανθρώπους παρά με 
την προσπάθεια να κλείσετε τη συμφωνία σε μια πρώτη συνάντηση. 

Βήμα 2: Απαραίτητα υλικά για επαφή μαζί σας ανά πάσα στιγμή 

Αυτά περιλαμβάνουν ένα πληροφοριακό καρτελάκι με όνομα, επαγγελματικές κάρτες, 
ένα φυλλάδιο ή ένα βιογραφικό σημείωμα. Μην τα δώσετε πανοτύ - αυτό τους κάνει 
να νιώθουν λιγότερο πολύτιμοι. 
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Βήμα 3: Ρόλος οικοδεσπότη, όχι επισκέπτη 

Ένας οικοδεσπότης αναμένεται να κάνει πράγματα για τους άλλους, ενώ ένας 
επισκέπτης κάθεται και χαλαρώνει. Κάντε τους ανθρώπους να αισθάνονται 
ευπρόσδεκτοι και άνετοι. Παρουσιάστε άλλους σε άτομα που έχετε ήδη συναντήσει, 
ειδικά αν έχουν κάτι κοινό. Προσεγγίστε ανθρώπους που στέκονται μόνοι τους. 

Βήμα 4: Ακούστε και κάνετε ερωτήσεις 

Θυμηθείτε ότι ένα καλό δίκτυο έχει δύο αυτιά και ένα στόμα και τα χρησιμοποιεί 
αναλογικά. Μάθετε για τις επιχειρήσεις των άλλων καθώς και για τα εξωτερικά τους 
ενδιαφέροντα. 

Βήμα 5: Δώστε πληροφορίες ή παραπομπές όποτε είναι δυνατόν 

Οι καλύτεροι δικηγόροι πιστεύουν στη φιλοσοφία του κέρδους. Αν δεν επιχειρήσετε 
πραγματικά να βοηθήσετε τους ανθρώπους που συναντάτε, τότε δεν είστε 
αποτελεσματικοί σε ένα δίκτυο. Η αμοιβαιότητα δημιουργεί τη σχέση. Η επιτυχία στις 
επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα υπηρεσιών και σχέσεων. 

Βήμα 6: Οι μικρές πράξεις ευγένειας μετράνε πολύ στον σημερινό κόσμο 

Μια ευχαριστήρια σημείωση ή μια τηλεφωνική συνομιλία μετά την υποβολή κάποιας 
παραπομπής δείχνει ότι εκτιμάτε τη σχέση και τις προσπάθειές τους. Είναι πιο πιθανό 
να σας θυμούνται και να ενδιαφέρονται να σας βοηθήσουν ξανά. 

Βήμα 7: Βάλτε σκοπό να γνωρίσετε νέους ανθρώπους 

Ενώ είναι πιο άνετο για τους περισσότερους από εμάς να βγούμε με φίλους και 
συνεργάτες, συμμετέχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις για να συναντήσετε νέους 
ανθρώπους. Βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας. Ορίστε ένα στόχο για το πόσους 
ανθρώπους συναντάτε ή ορίστεχρονικά όρια για το χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε 
άτομο. 

Βήμα 8: Γράψτε σημειώσεις στις επαγγελματικές κάρτες που συλλέγετε 

Καταγράψτε οτιδήποτε νομίζετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει να θυμηθείτε τους 
ανθρώπους ή τις συνομιλίες που είχατε, ειδικά ό, τι υποσχεθήκατε να κάνετε. Αν είναι 
δύσκολο να το κάνετε αυτό κατά τη συνάντηση, σταματήστε στο σπίτι σας ή στο 
αυτοκίνητό σας και γράψτε όσο μπορείτε να θυμηθείτε. 

Βήμα 9: Να είστε ο εαυτός σας! Να είστε αυθεντικοί! 

Θυμηθείτε, χτίζετε σχέσεις που μπορεί να διαρκέσουν πολύ καιρό. Οι άνθρωποι σας 
εμπιστεύονται περισσότερο όταν βλέπουν μια συνοχή στη συμπεριφορά. Η 
εμπιστοσύνη και η γνώση αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη μιας 
σχέσης. Παρουσιάστε τον εαυτό σας με θετικό και επαγγελματικό τρόπο. 

Βήμα 10: Κρατήστε επαφή! 

Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος της δικτύωσης. Ζητήστε άδεια για να μπορείτε να 
καλείτε, να να στέλνετε e-mail ή πληροφορίες. Τότε κάνετε ό,τι έχετε πει πως θα 
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κάνετε. Εάν κάποιος σας βοήθησε να πάρετε μια συνέντευξη ή σας έδωσε μια 
παραπομπή, διατηρήστε επαφή και ενημερώστε τους πώς πήγαν τα πράγματα. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τους ζητήσετε να περιγράψουν το τρέχον δίκτυο τους με 

βάση τα παραπάνω 10 βήματα. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

ερωτήσεις όπως « Πιστεύετε ότι κάνατε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες;», «Μπορείτε να 

κάνετε κάτι καλύτερο για να βελτιώσετε το δίκτυό σας;» . 

Για να κλείσετε, μπορείτε να τους υπενθυμίσετε ότι αφού αναπτύξουν μια σαφέστερη 

εικόνα για τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, δεν πρέπει να ξεχάσουν να ξεκινήσουν 

την επέκταση του δικτύου των επαφών τους. Μπορείτε μπορεί επίσης να δώσετε μερικές 

συμβουλές για αυτό (πχ. Να συμμετέχουν σε επαγγελματικές ενώσεις, blogs, ιστοσελίδες, 

άρθρα εφημερίδων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επίσημα προγράμματα δικτύωσης, 

επαγγελματικά συνέδρια, συζητήσεις και ακόμη να χρησιμοποιήσουν ένα πιο επίσημο 

εργαλείο, την ενημερωτική συνέντευξη). 
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