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Ενότητα 1: Το  Έργο GetThere 
 
1.1. Υπόβαθρο 
Παρά την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι νέοι σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας. Για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας, τα 
αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε 
όλους τους νέους, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση σε διάφορες θέσεις εργασίας στην ΕΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Νεολαία (2014) τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Η απασχόληση των νέων είναι επίσης το πρώτο θέμα 
προς συζήτηση στο πλαίσιο του Διαρθρωμένου Διαλόγου μεταξύ των δημοσίων κυβερνήσεων 
και οργανισμών και των οργανώσεων νεολαίας. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιούνται 
διάφορες δράσεις στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας 
των νέων μέσω: (i) στοχευμένης εκπαίδευσης, (ii) πρόσβασης σε κεφάλαια, (iii) επίβλεψης, και 
(iv) δικτύων και δομών υποστήριξης σε σχέση με τις δεξιότητες απασχόλησης των νέων. Σε όλη 
αυτή τη διαδικασία, οι πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) 
διαδραματίζουν ένα βάσικό ρόλο. Το ανακοινωθέν της Bruges (2010) αναφέρει ότι οι φορείς 
παροχής ΕΕΚ θα πρέπει να ενθαρρύνονται για να κάνουν συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Με αυτή την έννοια, το έργο GetThere θα εξοπλίσει τους παρόχους ΕΕΚ με μεθοδολογίες, 
εργαλεία και ικανότητες, ώστε να αποτελέσουν τους μέλλοντες εκπαιδευτικούς (δηλαδή 
εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές/ επαγγελματίες) και έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των ανέργων νέων σε όλες τις χώρες εταίρους. 
 

1.1. Πληροφορίες για το Έργο  
Το έργο GetThere – Ταξίδι προς την Απασχόληση σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus+. Στοχεύει στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ανεργίας των νέων 
και την ανάπτυξη καλύτερων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των νέων σε κάθε χώρα εταίρο 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα. 
 
 
Χρησιμοποιώντας ένα καινοτόμο μοντέλο προγράμματος σπουδών και μια δοκιμασμένη 
μεθοδολογία μάθησης, το έργο προσφέρει στους νέους ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για τη 

Η ανεργία αυξάνεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως μεταξύ των χωρών 
εταίρων του έργου GetThere: 
 
• 50,3% YU και 25,3% GU στην Ελλάδα 
• 45,8% YU και 20,0% GU στην Ισπανία 
• 27,2% YU και 10,8% GU στην Πορτογαλία 
• 24% YU και 11,7% GU στην Κύπρο 
• 13,6% YU και 4,9% GU στη Μεγάλη Βρετανία 
 
Eurostat (2016) 

«Μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ είναι να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι 

προοπτικές για την ανάπτυξη και την απασχόληση στους νέους της Ευρώπης» 

Antonio Tajani,  Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Industry and Entrepreneurship, 2011 
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μετάβαση στην απασχόληση. Το μοντέλο του προγράμματος σπουδών για την 
απασχολησιμότητα που παρέχει το έργο GetThere περιλαμβάνει τα εξής: 
 

 Καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία, 

 Πρόγραμμα σπουδών επικεντρωμένο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 
από το βρετανικό φορέα πιστοποίησης ASDAN, 

 Μεθοδολογία καθοδήγησης ομοτίμων, με βάση το Πρόγραμμα Καθοδήγησης 
(Mentoring Programme) του οργανισμού Diagrama (Europeace Youth), στο Ηνωμένο 
Βασίλειο 

 

1.2. Το Πρόγραμμα Σπουδών του `Εργου 
Το πρόγραμμα σπουδών του έργου συγκεντρώνει τις δεξιότητες ανάπτυξης του προγράμματος 
σπουδών του οργανισμού ASDAN και το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 
καθοδήγηση του EuroPeace Youth (EPY) και τώρα Diagrama. 
 
Ο οργανισμός ASDAN έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων που 
αναπτύσσουν την απασχολησιμότητα/ βασικές δεξιότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον 
κόσμο για πάνω από 30 χρόνια. Τα μαθήματα του ASDAN υιοθετούν μια προσέγγιση με βάση 
τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στην περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευομένων για τις 
προσδοκίες του εργοδότη και για το εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα σπουδών για την 
Απασχολησιμότητα και την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων ικανοποιεί τις ανάγκες των παρόχων που 
αναζητούν ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, για την απόκτηση 
προσόντων απασχολησιμότητας ή για την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας. 
  
Η μεθοδολογία EPY χρησιμοποιεί την καθοδήγηση ως μια μοναδική σχέση που περιλαμβάνει τη 
χρήση ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων και προσόντων, προκειμένου να υποστηρίξει τους 
άλλους. Η EPY αναπτύσσει τη μάθηση με βάση τη διασφάλιση ότι η εκπαίδευση και η 
αναπτυξιακή ένταξη είναι προσβάσιμες σε όλους. Ενθαρρύνει μια ολοκληρωμένη (θεραπευτική, 
δια βίου μάθηση, εκπαιδευτική) προσέγγιση όσον αφορά τις πιο ευάλωτες ομάδες της νεολαίας 
και των νεαρών ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη. Η προσέγγισή βοηθά τους εκπαιδευόμενους να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων που διασφαλίζουν τη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης 
και μακροπρόθεσμης ατομικής ανάπτυξης. 
 
Οι δραστηριότητες σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται και στις δύο προσεγγίσεις και διαθέτουν τα 
ακόλουθα: 

• είναι ευέλικτες και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων 
• υποστηρίζουν την εξατομικευμένη μάθηση 
• μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα πλαίσια και διαφορετικά προγράμματα 
εκμάθησης 
• ενθαρρύνουν μια προσέγγιση ‘pick and mix’, επιτρέποντας την επιλογή ευκαιριών 
μάθησης για ποικίλα χρονικά πλαίσια 
• είναι γενικές και μπορούν να προσαρμοστούν για να ικανοποιούν κάθε επαγγελματικό 
ενδιαφέρον 
• ανταποκρίνονται στις ατομικές και πολιτισμικές διαφορές 
• ευαισθητοποιούν τους εκπαιδευόμενους σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους, 
μέσω πρακτικών αναστοχασμού. 
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Το εγχειρίδιο του προγράμματος σπουδών του έργου GetThere προσφέρει στους εκπαιδευτές 
και τους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες να αναπτύξουν κατάλληλους τρόπους για να απευθυνθούν 
στους εκπαιδευόμενους μέσα σε ένα συστημικό πλαίσιο. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα μάθησης που ενισχύει τη μάθηση και προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες 
ανάγκες. 
 
 

1.3. Οι Εταίροι του `Εργου 
Η κοινοπραξία του έργου GetThere αποτελείται από έξι εταίρους οι οποίοι έχουν εργαστεί σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας. 
 

 
 

 

Ο οργανισμός ASDAN (Μεγάλη Βρετανία) είναι 
εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός και 
αναγνωρισμένος φορέας παροχής προγραμμάτων και 
προσόντων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη μάθηση, 
την απασχόληση και τη ζωή. 

 

 

Ο μη κερδοσκοπός οργανισμός Diagrama Foundation 
(Μεγάλη Βρετανία) φροντίζει για τις ανάγκες των 
ευάλωτων ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές 
δυσκολίες, με την υπεράσπιση και την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Βασικός σκοπός του είναι 
να προωθήσει την ανάπτυξη των κέντρων, των 
προγραμμάτων και της έρευνας με στόχο την πρόληψη, τη 
θεραπεία και την ένταξη των ατόμων με κοινωνικές 
δυσκολίες ή αυτών που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, 
ιδιαίτερα τα παιδιά, τις οικογένειες, τους νέους και τα 
εξαρτώμενα άτομα. 

 

Το Ινστιτούτο για την Προώθηση της Ανάπτυξης και της 
Εκπαίδευσης, INFODEF (Ισπανία), είναι ένας οργανισμός 
που ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και την 
ανάπτυξη προγραμμάτων για την προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης μέσω της παιδείας και του πολιτισμού. Το 
ινστιτούτο INFODEF λειτουργεί σε συνεργασία με τα 
σχολεία, τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, τη 
δημόσια διοίκηση και την κοινότητα, και των εθελοντι-
κών οργανώσεων για την παροχή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων 
για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. 

 

 

Ο οργανισμός ISQ – Ινστιτούτο για την Τεχνολογία και την 
Ποιότητα (Πορτογαλία) είναι ένας ιδιωτικός και ανεξάρ-
τητος μη-κερδοσοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 
1965. Παρέχει επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη 
και προωθεί τη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την 
ασφάλεια των ανθρώπων και των αγαθών στη βιομηχα-
νία και τις υπηρεσίες, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση, 
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με διεθνή παρουσία και προσανατολισμό, με παραρτή-
ματα σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
 

 

Το Ινστιτούτο ΙΕΚΕΠ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ελλάδα), που 
ιδρύθηκε το 1990, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, που λειτουργεί στην περιοχή της Αττικής, ως 
διαπιστευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Οι 
κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν: 

 • Υπηρεσίες κατάρτισης για επαγγελματίες διαφόρων 
ειδικοτήτων, καθώς και ανέργων, που καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα τομέων, όπως τους εξής: κατασκευές, 
περιβάλλον, ΤΠΕ, τουρισμός, πολιτισμός, βασικές 
δεξιότητες, κ.λπ. 

 • Ερευνητικές δραστηριότητες, κυρίως για την 
επαγγελματική καθοδήγηση, σε συνεργασία 
με Δημόσιους Οργανισμούς, Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, 
Πανεπιστήμια, κ.λπ. 
 

 

Το ερευνητικό κέντρο CARDET (Κύπρος) είναι ένας 
ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός 
οργανισμός για την έρευνα και την ανάπτυξη, που εδρεύει 
στην Κύπρο, με εταίρους σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα 
από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ευρω-μεσογειακή 
περιοχή για την έρευνα, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη. 
Η ομάδα του CARDET προσφέρει υψηλής ποιότητας 
έρευνα, καθώς και δυνατότητες ανάπτυξης και 
εκπαιδευτικών ευκαιριών, προς όφελος της κοινωνίας. 

1.4. Βασικά Ευρήματα του Έργου GetThere 
Για τη διερεύνηση των υφιστάμενων αναγκών σε κάθε χώρα δημιουργήθηκε μια δέσμη 
ερωτηματολογίων με σκοπό την προώθηση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας που στοχεύουν 
και στις δύο ομάδες συμφερόντων: των εκπαιδευτών και των δικαιούχων. 
 
Στόχος ήταν να εκτιμηθεί ποιές από τις δεξιότητες απασχολησιμότητας έχουν μεγαλύτερη 
σημασία για τις χώρες της εταιρικής σχέσης και/ ή των πελατών των οργανισμών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναπτύχθηκαν δύο πολύ παρόμοιες έρευνες και 
όλοι οι οργανισμοί-εταίροι τις παρέδωσαν σε δύο ομάδες-στόχους: 

 
• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: `Ανεργοι ή άτομα που παρακολουθούσαν κάποιο προγράμμα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Σύμβουλοι, Επόπτες Καριέρας & Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας, 
Εμπειρογνώμονες απασχολησιμότητας ΕΕΚ. 

 
Τα ευρήματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2, ως αποτέλεσμα των 112 ερωτηματολογίων 
που συμπληρώθηκαν από εκπαιδευτές και 162 ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από 
δικαιούχους που διανεμήθηκαν σε όλες τις χώρες εταίρους. 
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Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις έξι πιο σημαντικές δεξιότητες που αναφέρονται από τους 
δικαιούχους σε κάθε χώρα εταίρο. 
 
Πίνακας 1: Οι σημαντικότερες δεξιότητες απασχολησιμότητας των δικαιούχων 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ASDAN 
(Μεγάλη 
Βρετανία) 

Diagrama 
(Μεγάλη 
Βρετανία) 

INFODEF 
(Ισπανία) 

ISQ 
(Πορτογαλλία) 

IEKEP 
(Ελλάδα) 

CARDET 
(Κύπρος) 

Επικοινωνία X X X X X X 

Ομαδική Εργασία X X X X X X 

Λύση 
Προβλήματος 

X   X X X 

Ενημερότητα 
Πελάτη 

X X  X X  

Τεχνολογία  X X    

Αυτοδιαχείρηση X X   X X 

Αναζήτηση 
Επαγγελματικών 
Ευκαιριών 

 X X    

Υγεία και 
Ασφάλεια στην 
Εργασία 

X   X  X 

Δικαιώματα & 
Υποχρεώσεις 

  X X X X 

Αίτηση για 
Εργασία 

  X    

Εργασία με 
Αριθμούς 
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Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις έξι πιο σημαντικές δεξιότητες που αναφέρονται από τους 
εκπαιδευτές σε κάθε χώρα εταίρο. 
 
Πίνακας 2: Οι σημαντικότερες δεξιότητες απασχολησιμότητας των εκπαιδευτών 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ASDAN 
(Μεγάλη 

Βρατανία) 

Diagrama 
(Μεγάλη 

Βρετανία) 

INFODEF 
(Ισπανία) 

ISQ 
(Πορτογαλλία) 

IEKEP 
(Ελλάδα) 

CARDET 
(Κύπρος) 

Επικοινωνία X X X X X X 

Ομαδική 
Εργασία 

X X  X X X 

Λύση 
Προβλήματος 

X X  X X X 

Ενημερότητα 
Πελάτη 

X X X X  X 

Τεχνολογία  X   X  

Αυτοδιαχείριση X    X X 

Αναζήτηση 
Επαγγελματικών 
Ευκαιριών 

 X X   X 

Υγεία και 
Ασφάλεια στην 
Εργασία 

X   X   

Δικαιώματα & 
Υποχρεώσεις 

  X X X  

Αίτηση για 
Εργασία 

  X    

Εργασία με 
Αριθμούς 

  X    
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Ενότητα 2: Στόχοι του Εγχειριδίου 
Ο στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς της 
απασχολησιμότητας με μεθοδολογίες, εργαλεία και δεξιότητες για να ανταποκριθούν ενεργά 
στις ανάγκες των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζονται. Αυτό θα βοηθήσει να ενισχυθεί η 
προσωπική εξέλιξη, η απασχολησιμότητα και η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Οι στόχοι αυτού του εγχειριδίου είναι οι ακόλουθοι: 

 
1. Παροχή στους εκπαιδευτικούς απασχολησιμότητας νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για 
τη διευκόλυνση των ανθρώπων που εργάζονται σε όλες τις χώρες εταίρους. 
2. Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας και της καινοτομίας σε οργανισμούς και 
συστήματα απασχολησιμότητας. 
3. Ενσωμάτωση καινοτόμων δραστηριοτήτων μάθησης και μεθοδολογιών καθοδήγησης 
που παρέχονται από δύο κορυφαίους οργανισμούς, τον  ASDAN και τον Diagrama, 
αντίστοιχα. 

 
 

  

Οι εκπαιδευτικοί απασχολησιμότητας 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το 
εγχειρίδιο με τρεις διαφορετικές 
ομάδες: 

α) Τους νέους που θέλουν να 
προετοιμαστούν για την αγορά 
εργασίας 
β) Τους άνεργους που θέλουν να 
αυξήσουν τις πιθανότητές τους 
για εξεύρεση εργασίας 
γ) Τους μισθωτούς που θέλουν 
να ενισχύσουν τις δεξιότητές 
τους για να έχουν καλύτερες 
επιδόσεις στην εργασία τους 

Το εγχειρίδιο αυτό έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: 
 

1) Δραστηριότητες δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και καθοδήγησης σχετικά με τους 
πόρους που ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει με τους τελικούς χρήστες 
2) Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον εκπαιδευτή με σκοπό την αποτελεσματική 
παράδοση των μαθημάτων 
3) Κατευθυντήριες γραμμές για ειδικές δεξιότητες απασχολησιμότητας για τον 
εκπαιδευτή, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
4) Συμπληρωματικούς πόρους με τη μορφή πρόσθετων δραστηριοτήτων, συνδέσεις 
για βίντεο και χρήσιμες ιστοσελίδες 
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Ενότητα 3: Κατευθυντήριες Γραμμές για τον Εκπαιδευτή 
 
Σχεδιασμός του Προγράμματος 
Κατά το σχεδιασμό του προγράμματος, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να:  

1. Εξοικειωθούν με το περιεχόμενο. 
2. Προσαρμόσουν το περιεχόμενο για να ανταποκρίνεται στις 

 ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις. 
3. Εξετάσουν το χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για τις δραστηριότητες. 
4. Σχεδιάσουν τη δομή εργασίας. 
5. Ανατρέξουν στις Οδηγίες για τον Εκπαιδευτή στο τέλοςκάθε ενότητας. 

 

Κατευθύνοντας τους Εκπαιδευόμενους: Στρατηγικές 
Χτίστε μια σχέση εμπιστοσύνης 

- Να γνωρίζετε τις διαφορές μεταξύ εσάς και του εκπαιδευόμενου. Δεν προσπαθείτε να 
αλλάξετε τον εκπαιδευόμενο, αλλά να προσαρμόσετε το στυλ μάθησής του προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι που έχετε θέσει. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με την 
προσαρμογή ή την εύρεση εναλλακτικών τρόπων. 
- Να είστε ανοιχτοί και ειλικρινείς: Ως εκπαιδευτές θα πρέπει να είστε ανοιχτοί και 
ειλικρινείς με τους μαθητές σας, προκειμένου να δώσετε το παράδειγμα. Χτίστε μια 
αμφίδρομη σχέση που θα διασφαλίζει την παραγωγικότητα. 
- Ρωτήστε για τα συναισθήματά τους μετά από κάθε δραστηριότητα και κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος. Είναι σημαντικό να δέχεστε την ανατροφοδότησή τους. 
- Μην φοβάστε να αποκαλύψετε ότι δεν ξέρετε κάτι: Μπορείτε να παραπέμψετε τους 
εκπαιδευόμενους σε περισσότερες πηγές. Μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε την ευκαιρία 
ψάξετε κάτι περισσότερο και να φέρετε τις απαντήσεις στο μάθημα, αποδεικνύοντας ότι 
βρίσκεστε κι εσείς σε μια διαδικασία μάθησης. 
 

Μοντέλο θετικής συμπεριφοράς της απασχολησιμότητας 
- Να είστε υπομονετικοί με τους εκπαιδευόμενους καθώς αναπτύσσουν το δικό τους 
πρόγραμμα εργασίας. 
- Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις για να ενισχύσετε τις δεξιότητές τους στην επίλυση 
προβλημάτων. 
- Βεβαιωθείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν ότι είναι ασφαλές να μην επιτύχουν 
αρχικά. Δείξτε τους ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει συνήθως 
ανεπιτυχείς προσπάθειες, αλλά ότι μέσα από τη διαδικασία της αποτυχίας 
αποκαλύπτονται οι επιλογές προς την επιτυχία. 
- Δώστε θετική ανατροφοδότηση, ενθαρρύνοντας λεξιλόγιο που ενισχύει την προσπάθεια, 
ακόμη και σε μικρά επιτεύγματα. 
 

Ανταποκριθείτε στις ατομικές διαφορές 
- Διασφαλίστε την ποικιλία στα είδη των δραστηριοτήτων, προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες και στον τρόπο μάθησης. 
- Αναπτύξτε ποικιλία στον τρόπο εργασίας, δηλαδή ατομικά,  σε ζευγάρια, ομαδικά, κ.λπ. 
- Βεβαιωθείτε ότι οι δραστηριότητες συμπληρώνουν ή ενισχύουν τη μάθηση που 
κατακτάται μέσω εργασίας σε άλλα τμήματα. 
- Εφαρμόστε διαφορετικά στυλ μάθησης για να φιλοξενήσετε τα διαφορετικά ατομικά  
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στυλ μάθησης. 
  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τον εκπαιδευτή παρέχονται σε κάθε ενότητα 
απασχολησιμότητας. Αυτές κάνουν αναφορά στις Δραστηριότητες για το Μέντορα (Ενότητα 5), οι 
οποίες έχουν στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να χειρίζονται τις ψυχολογικές και 
εκπαιδευτικές ανάγκες των ομάδων με τις οποίες εργάζονται. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε σε 
αυτές για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ενίσχυσης των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας. 
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Ενότητα 4: Ενότητες Απασχολησιμότητας 

4.1. Ομαδική Εργασία 

Τι περιλαμβάνει 

Η ομαδική εργασία είναι η διαδικασία κατά την οποία μια ομάδα ανθρώπων συνεργάζονται για 
την επίτευξη ενός στόχου. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν, 
χρησιμοποιώντας τις ατομικές τους δεξιότητες και παρέχοντας εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση, παρά την όποια προσωπική σύγκρουση μεταξύ μερίδας ατόμων. 
 
Ένας καλός παίκτης της ομάδας είναι αυτός που μπορεί να αφήσει τις διαφορές του στο 
περιθώριο για να βοηθήσει στην επίτευξη ενός στόχου που θα ωφελήσει τόσο το άτομό του 
όσο και το στόχο. Αυτό το πρόσωπο χρειάζεται να έχει μια θετική ψυχική στάση, να παρέχει 
ενθάρρυνση στους άλλους, ένα ισχυρό εργασιακό ήθος, τη διάθεση να βοηθήσει ένα άλλο 
μέλος της ομάδας, εάν χρειαστεί, και την προθυμία να παρατηρεί, να ακούει και να ακολουθεί 
οδηγίες. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει επίσης να είναι διεκδικητικό στην περίπτωση που θα 
προκύψει η ανάγκη να ηγηθεί μιας κατάστασης. 
 
Η ικανότητα να συνεργάζεται ένα άτομο με άλλα είναι μείζονος σημασίας στην αγορά 
εργασίας. Σε μικρές επιχειρήσεις, σε ομάδες, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ακόμη αν ένα 
άτομο είναι αυτοεργοδοτούμενο, θα πρέπει να είναι ικανό να συνεργάζεται αποτελεσματικά με 
άλλα άτομα. 

 

 
 

Μια 
επιτυχημένη 

ομάδα... 

Ξέρει τι είναι αυτό 
που θέλει 

Έχει κοινούς 
στόχους 

Σέβεται τις αντίθετες 
απόψεις κάθε μέλους Εκτιμάει τη 

συμβολή κάθε 
μέλους 

Ολοκληρώνει 
αποτελεσματικά 
μια εργασία, δεν 

σπαταλάει το 
χρόνο και την 
ενέργειά της 

Έχει ότι χρειάζεται 
για να πετύχει 

τους στόχους της 
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Δραστηριότητες 

Δραστηριότητες 1 – Εργασία σε Ομάδα     15 λεπτά 
 
Με την ομάδα σας, συζητήστε και συμφωνήστε για τα  πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα: 

• της ατομικής εργασίας 
• της συνεργασίας με ένα άλλο πρόσωπο 
• της ομαδικής εργασίας  

 
 
 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Ατομική εργασία   

Συνεργασία με ένα άλλο 
πρόσωπο 

  

Ομαδική εργασία   
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Δραστηριότητα 2 – Κανόνες Ομαδικής Εργασίας       30 λεπτά 
 
Φτιάξτε μια λίστα με τους βασικούς κανόνες που θα ήταν χρήσιμοι κατά την εκτέλεση ενός 
ομαδικού σχεδίου δράσης στο χώρο εργασίας σας. 
 
Λίστε με κανόνες για την ομαδική εργασία 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 

 
Ετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση για να εξηγήσετε τους κανόνες και τη σημασία τους. 
 
 

 
                             Πηγή: pexels.com 

Δραστηριότητα 3 – Παιχνίδι Τετραγώνων        45 λεπτά 
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Πώς να ξεκινήσετε 

 Επιλέξτε κάποιον από την ομάδα σας για να ηγηθεί της δραστηριότητας αυτής. 

 Τα φύλλα εργασίας Α και Β θα πληροφορήσουν τον ηγέτη για το τι θα κάνει. 

 Χωριστείτε σε ομάδες των πέντε με τα επιπλέον άτομα στο ρόλο του παρατηρητή 

 Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει το δικό της τραπέζι στο οποίο θα εργάζεται. 

 Τακτοποιήστε τα τραπέζια, έτσι ώστε οι ομάδες να μην μπορούν να δουν τι κάνουν οι 
άλλες. 

 Ο αρχηγός της ομάδας θα δώσει οδηγίες. 
 
Στόχος της δραστηριότητας είναι το κάθε μέλος της ομάδας να φτιάξει ένα τετράγωνο από τα 
διαθέσιμα κομμάτια χαρτιού. 
 
Ο αρχηγός της ομάδας δίνει σε όλους ένα φάκελο γεμάτο με διαφορετικά κομμάτια από χαρτί ή 
χαρτόνι, σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας A. Ο αρχηγός της ομάδας θα πρέπει να 
δώσει σαφείς οδηγίες. 
 
Μετά την ανάγνωσή τους στην ολομέλεια, ο αρχηγός της ομάδας θα αφήσει ένα αντίγραφο σε 
κάθε τραπέζι. Μόνο ο αρχηγός της ομάδας έχει το δικαίωμα να πει πότε θα σταματήσετε. 
 
 
Συζήτηση 
Όταν ολοκληρωθούν τα τετράγωνα, συζητήστε πώς τα πήγατε με το στόχο και πώς καταφέρατε 
να ολοκληρώσετε το έργο. Αφού το κάνετε αυτό, ο αρχηγός της ομάδας θα υποβάλει κάποιες 
ερωτήσεις από το φύλλο Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δραστηριότητα 3 – Φύλλο Εργασίας Α «Τα Τετράγωνα» 
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Οδηγίες για τον αρχηγό της ομάδας προτού ξεκινήσετε. 
 
1. Εκτυπώστε τα τετράγωνα σε χοντρό χαρτί ή κάρτα και κόψετε σε κομμάτια. Μην αλλάξετε 
χαρακτήρες. 
 
2. Βάλτε τα σε φακέλους A, B, C, D, E ως εξής: 
• στο Α, τα κομμάτια i, h, e  
• στο Β, τα κομμάτια a, a, a, c 
• στο C, τα κομμάτια a, j 
• στο D, τα κομμάτια d, f 
• στο Ε, τα κομμάτια g, b, f, c 
 
3. Δώστε μια δέσμη κομματιών με τετράγωνα σε κάθε ομάδα των 5 ατόμων. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε πλήρεις δέσμες φακέλων για κάθε ομάδα. 
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Δραστηριότητα 3 – Φύλλο Εργασίας Β «Κανόνες και Ερωτήσεις» 
 
Οδηγίες για τους παίκτες: 

• Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας δεν επιτρέπεται να μιλάτε μεταξύ σας 
• Δεν επιτρέπεται να βοηθάτε ο ένας τον άλλο ή να κάνετε νοήματα για κάτι που θέλετε 
• Μπορείτε να βάλετε τα κομμάτια σας στη μέση του τραπεζιού 
• Μπορείτε να πάρετε κομμάτια από τη μέση του τραπεζιού, αν νομίζετε ότι μπορεί να 
τα χρησιμοποιήσετε 
• Δεν επιτρέπεται να πάρετε τα κομμάτια κάποιου άλλου 
• Δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε ένα κομμάτι στο παζλ κάποιου άλλου 
• Μπορείτε να παίρνετε κομμάτια από τη μέση του τραπεζιού όσο συχνά θέλετε 
• Μπορείτε να βάζετε πίσω τα κομμάτια στη μέση του τραπεζιού όσο συχνά θέλετε 
• Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται από τη στιγμή που ο καθένας έχει ένα τετράγωνο 
μπροστά του και δεν υπάρχουν άλλα κομμάτια τετραγώνων. 
 

Οδηγίες για τους παρατηρητές: 
• Ακολουθούν τις οδηγίες οι παίκτες; 
• Ποια είναι η γλώσσα του σώματος τους; 
• Εργάζονται μόνο με το δικό τους τετράγωνο ή κοιτούν και σε αυτά των άλλων; 
 

Ερωτήσεις που θα πρέπει να τεθούν μετά: 
• Πώς ένιωσες όταν δεν πήρες το κομμάτι που χρειαζόσουν από τους συναδέλφους σου; 
• Πώς ένιωσες όταν κάποιος είχε ένα σημαντικό κομμάτι και δεν το πρόσεξε; 
• Πώς ένιωσες όταν κάποιος, του οποίου το κομμάτι ήταν έτοιμο, δεν έδειξε να 
σκέφτεται τους άλλους; 
• `Έχετε βιώσει ποτέ τα ίδια συναισθήματα απογοήτευσης ή επιτυχίας και σε άλλους 
τομείς της ζωής σας; 
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Δραστηριότητα 4 – Επίθετα Ομαδικής Εργασίας                   20 λεπτά 
 
Τα ακόλουθα επίθετα περιγράφουν μερικά από τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τα 
μέλη μιας ομάδας. Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο ή τρεις από 
αυτές τις ιδιότητες. Τονίστε τα επίθετα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να σας 
περιγράψουν καλύτερα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεξικό αν υπάρχουν λέξεις που δεν 
γνωρίζετε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιλέξτε τρία από τα χαρακτηριστικά που επισημαίνονται και γράψτε μια σύντομη 
παράγραφο αιτιολογώντας τις επιλογές σας. 

 
 

 
Κοιτάξτε τους ρόλους της ομάδας πιο κάτω: 
 
 
 
 

Σκεφτείτε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα. Γράψτε μια άλλη παράγραφο 
αιτιολογώντας τη σκέψη σας: 

 
 

 

 

Μπορείτε να ταιριάξετε τους υπόλοιπους ρόλους με τα άλλα μέλη της ομάδας; 

 
 

 

 

αξιόπιστος ώριμος συνεργάσιμος εξωστρεφής 

έμπιστος ενθουσιώδης διπλωματικός δημιουργικός 

αφοσιωμένος επαρκής διορατικός δυναμικός 

διακριτικός αποφασιστικός ευφάνταστος ανορθόδοξος 

επικοινωνιακός ευφάνταστος 

Διαπραγματευτής Εμπνευστές 
Ιδεών 

Διαμεσολαβητής Ηγέτες Χρονομετρητές 
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Δραστηριότητα 5 - Ρόλοι της Ομάδας              30 λεπτά 
 
Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για να εργαστούμε με άλλα άτομα. Μπορεί να 
συναντηθούμε με ένα άτομο ή φίλους ή να είμαστε μέλη σε μια πιο επίσημη ομάδα. Μερικές 
από αυτές τις ρυθμίσεις εργασίας λειτουργούν καλύτερα από άλλες. Τι κάνει τη διαφορά; 
 
Ποιους ρόλους και δουλειές θα επιλέγατε, ή σε ποιους/ ποιες έχετε εμπειρία; 

  
 
Ποιες δουλειές σας αρέσουν περισσότερο; 

 
 
Ποιες δουλειές θεωρείτε δύσκολες; 

 
 
Έχετε υπάρξει ποτέ μέλος μιας πραγματικά επιτυχημένης ομάδας; Τι νομίζετε 
ότι την έκανε επιτυχημένη; 
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Έχετε υπάρξει ποτέ μέλος μιας ομάδας που δεν λειτουργούσε καλά; Τι νομίζετε ότι 
συνέβη σε αυτή την ομάδα που την απέτρεψε από το να λειτουργήσει καλά; 

 
 
Μπορείτε να ονομάσετε κάποιες ομάδες στις οποίες είναι σημαντικό για τα μέλη τους να 
συνεργάζονται μεταξύ τους; 

 
 
Τι νομίζετε ότι κάνει αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες επιτυχημένες; 

 
 
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πιο έξυπνοι ή οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα 
και τα πιο συνεργάσιμα μέλη μιας ομάδας. Φαίνεται ότι ένα μίγμα προσωπικών 
χαρακτηριστικών κάνει μια ομάδα να είναι η καλύτερη. Ορισμένοι αναλυτές της συμπεριφοράς 
της ομάδας έχουν εντοπίσει μια σειρά από προσωπικά χαρακτηριστικά ως βασικούς ρόλους σε 
μια ομάδα. 
  

π.χ. πυροσβέστες, ιατρικές ομάδες, κ.λπ. 
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Βασικοί ρόλοι σε μια ομάδα 
Ο ηγέτης της ομάδας Ώριμος, ισορροπημένος, με προσήλωση στους 

στόχους της ομάδας και αυτοπεποίθηση. 
Ικανός να καταλαβαίνει τους άλλους, καλός 
ακροατής και καλός κριτής. Διασφαλίζει ότι 
όλα τα μέλη μετέχουν στην ομάδα.  

Ο εμπνευστής ιδεών Δημιουργικός, ευφάνταστος, πρωτοποριακός 
και ανορθόδοξος.  
Ικανός να σκέφτεται ‘διαφορετικά’ και να 
παράγει ιδέες για την ομάδα. 

Ο υπεύθυνος των πρακτικών θεμάτων Πρακτικός, αξιόπιστος, ικανός και καλός στον 
προγραμματισμό. 
Ικανός να εφαρμόζει πλάνα. Μπορεί να 
μετατρέπει ιδέες σε στόχους, πλάνα και σχέδια. 

Ο σχεδιαστής της ομάδας Εξωστρεφής, με ζήλο και κίνητρα, επιτυχής και 
παθιασμένος. 
Ικανός να εμπνέει τους άλλους και να φέρει σε 
πέρας τους στόχους του και της ομάδας. 

Ο κριτής Σοβαρός και με αναλυτική σκέψη. 
Ικανός να εξετάζει όλες τις οπτικές γωνίες και 
να εντοπίζει προβλήματα. Είναι ο αξιολογητής 
της ομάδας. 

Ο συλλέκτης πληροφοριών Έξυπνος, ενθουσιώδης και ενδιαφέρον, καλά 
δικτυωμένος. 
Ικανός στη συλλογή ιδεών, στην εύρεση νέων 
επαφών και υποστηρικτικών πόρων για την 
ομάδα. 

Το μέλος της ομάδας Φιλικός, αφοσιωμένος, διορατικός και καλός 
ακροατής. 
Ικανός να συνεργάζεται με οποιαδήποτε ομάδα, 
ευαίσθητος και καλός στο κτίσιμο γέφυρας 
μεταξύ ανθρώπων. 

Ο επιμελητής Προσεκτικός, συνειδητός, ένας τελειομανής 
που ανησυχεί για το επίπεδο.  
Ικανός για να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και 
να διασφαλίζει την επίβλεψη των συμφωνιών 
και την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Ο αστείος Παιγνιώδης, με δυνατή αίσθηση του χιούμορ 
και διασκεδαστικός. 
Ο κωμωδός. Ικανός για πειράγματα, για να 
αρχίζει τη διασκέδαση και να κάνει το κλόουν. 
Διατηρεί μια εύθυμη ατμόσφαιρα μεταξύ των 
μελών της ομάδας. 
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Οδηγίες για τον/την Εκπαιδευτή/τρια 

Προτείνουμε όπως ο διαμεσολαβητής τονίζει τη σημασία του σεβασμού προς τους άλλους. Για 
το λόγο αυτό παραθέτουμε κάποιες εισηγήσεις για αναστοχασμό στις ομάδες σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιδεικνύουμε σεβασμό και να τυγχάνουμε σεβασμού 
στο χώρο εργασίας. 
 

 

 

 

 

 

 

      6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ 
Έχετε το δικαίωμα να τυγχάνετε σεβασμού στο χώρο εργασίας σας και αν 
κάποιος δεν σας σέβεται, υποστηρίξετε τον εαυτό σας και αναφέρετε 
περιστατικά στα οποία σας φέρθηκαν άσχημα.  
Περνάτε χρόνο με ανθρώπους που σας σέβονται; 

5. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ ΑΛΛΟΥΣ 
Μαθαίνουμε να σεβόμαστε τους άλλους όταν παραμερίζουμε τη 
δυσαρέσκεια και τη ζήλια. Χρειάζεται θάρρος, αλλά προσπαθήστε να 
σεβαστείτε αυτούς που είναι καλύτεροι από εσάς κάποιες φορές και θα 
εκπλαγείτε από αυτό που θα κερδίσετε! 
Ποιος γνωρίζετε ότι χρειάζεται το σεβασμό σας; 

4. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ 
Για να έχετε αυτοσεβασμό, θα πρέπει να γνωρίζετε αυτό που πραγματικά 
είστε και να αποδέχεστε τη χρήσιμη και την επικοιδομητική κριτική 
κάποιου. 
Σέβεστε τους ανθρώπους που σας δίνουν ειλικρινή ανατροφοδότηση; 

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
Όταν ξεκινάτε να δουλεύετε, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με πολλούς 
ανθρώπους, διαφορετικούς από εσάς! Μερικές φορές αυτοί που είναι πιο 
αντίθετοι μπορεί να αποδειχθούν κάποιοι από τους καλύτερούς σας 
φίλους. 
Τι θα μάθετε από κάποιον διαφορετικό από εσάς; 

2. ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΗ 
Το να κάνουμε λάθη είναι ο τρόπος για να μαθαίνουμε. Μάθετε, λοιπόν, να 
συγχωρείτε τον εαυτό σας όταν κάνετε λάθη και σεβαστείτε αυτούς που 
έχουν το θάρρος να ζητήσουν συγγνώμη.  
Ένα καλό αφεντικό είναι το αφεντικό που λέει συγνώμη όταν έχει λάθος! 

1. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ! 
Δεν είναι εύκολο να συμπεριφερόμαστε στους άλλους με σεβασμό, αν δεν 
σεβόμαστε τον εαυτό μας. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και να 
αναγνωρίζετε τι σας κάνει μοναδικό, την προσωπικότητά σας, τα ταλέντα 
σας, τις αρχές σας, την ιστορία σας. 
Σέβεστε τον εαυτό σας όπως του αξίζει; 
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• Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους τη σημασία της ομαδικής 
εργασίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

• Εξηγήστε την έννοια της συνεργασίας και τη σημασία του 
σεβασμού προς τους άλλους. 

• Εξηγήστε τους τις διαφορές στο εργασιακό στυλ και πώς αυτές 
είναι αποτέλεσμα των διαφορών των ανθρώπων σε σχέση με το 
πώς μαθαίνουν. Χρησιμοποιήστε τη Δραστηριότητα «Πώς 
Μαθαίνω» (τμήμα 5.7) για να δείξετε στους εκπαιδευόμενους 
τις διαφορές στο στυλ μάθησης. 
 

Εξηγήστε 

 

• Δείξτε σε αυτούς τους διάφορους βασικούς ρόλους σε μια 
ομάδα. 

• Κάντε τους να προβληματιστούν σχετικά με το φυσικό τους 
ρόλο σε μια ομάδα και πώς μπορούν να συμβάλουν στην 
επιτυχία της ομάδας τους. 

• Χρησιμοποιήστε τη βιωματική μάθηση και τη δυναμική της 
ομάδας και δημιουργήστε δραστηριότητες ανάλογα με το 
ακροατήριο. 

• Χρησιμοποιήστε τη δραστηριότητα «Τεστ Πολλαπλής 
Νοημοσύνης» (τμήμα 5.8), για να βοηθήσετε τους 
εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και 
να διασφαλιστεί η καλύτερη συνεργασία με την υπόλοιπη 
ομάδα. 
 

Δείξετε 

• Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους για τις προσωπικές τους 
εμπειρίες στην ομαδική εργασία. 

• Ζητήστε τους να προβληματιστούν σχετικά με το πώς το 
διαφορετικό πολιτισμικό τους υπόβαθρο μπορεί να έχει 
προστιθέμενη αξία για την ομάδα. 

• Ζητήστε τους να θυμούνται, ανά πάσα στιγμή, τη σημασία του 
να σέβονται και να επιβραβεύουν τους άλλους. 

Ρωτήστε 
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4.2. Επικοινωνία 
 
Τι περιλαμβάνει 
Οι δεξιότητες επικοινωνίας στο χώρο εργασίας αντιστοιχούν με τη μεταφορά πληροφοριών 
απλά και με σαφήνεια, με τρόπο που να σημαίνει ότι τα πράγματα είναι κατανοητά και θα 
γίνουν. Πρόκειται για τη μετάδοση και λήψη μηνυμάτων με σαφήνεια, και την ικανότητα να 
‘διαβάζει’ κανείς το ακροατήριό του. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε πράγματα, όπως για 
παράδειγμα, να δώσετε και να κατανοήσετε οδηγίες, να μάθετε καινούρια πράγματα, να 
υποβάλλετε αιτήματα και ερωτήματα και να μεταφέρετε πληροφορίες με ευκολία. 
 
Σημαίνει, επίσης, ότι μπορείτε να προσαρμοστείτε σε νέες και διαφορετικές καταστάσεις, να 
‘διαβάστε’ τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων, να κάνετε συμβιβασμούς για την επίτευξη  
συμφωνίας και να αποφύγετε και να επιλύσετε μια σύγκρουση. Στην πραγματικότητα, ένα 
μεγάλο μέρος μιας καλής επικοινωνίας αφορά την ενσυναίσθηση, ώστε να μπορείτε να 
καταλάβετε πώς οι άλλοι θα ερμηνεύσουν τα λόγια και τη συμπεριφορά σας. Και μην ξεχνάτε 
ότι η επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Είναι για αυτό που το να είναι κάποιος καλός ακροατής 
είναι πολύ σημαντικό. 
 
 
 

 
 
 

  

Δεξιότητες 
Επικοινωνίας 

Προφορικές 
(Παρουσίαση, 

Ενημερότητα για το 
ακροατήριο, 

Κριτική ακρόαση, 
Γλώσσα του 
σώματος) 

Λεκτική 
(Ακαδημαϊκή γραφή, 

Αναθεώρηση/ 
Διόρθωση, Κριτική 

ανάγνωση, 
Παρουσίαση 

πληροφοριών)  

Μη Λεκτική 
(Ενημερότητα για 

το ακροατήριο, 
Αυτο-παρουσίαση,  

Γλώσσα του 
σώματος) 
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Δραστηριότητες  

Δραστηριότητα – Λεκτική / Μη-λεκτική επικοινωνία    30 λεπτά 
 

Η καλή επικοινωνία είναι μια σημαντική δεξιότητα στην επιχείρηση. Το να μπορεί κάποιος να 
επικοινωνεί αποτελεσματικά σημαίνει να μπορεί να είναι κατανοητός και να είναι ικανός να 
περνάει τα μηνύματα που θέλει αποτελεσματικά, όποια και να είναι αυτά. Η επικοινωνία είναι 
είτε λεκτική είτε μη λεκτική. Περιγράψτε παρακάτω τι σημαίνει λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία. 
 
           Λεκτική επικοινωνία σημαίνει: 

 
 
 
 

 
           
           Μη-λεκτική επικοινωνία σημαίνει: 

 
 
 
 

 
 

Περιγράψτε παρακάτω παραδείγματα λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και παραδείγματα 
για το πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται: 
 
Λεκτική 

Παραδείγματα Παραδείγματα για το πότε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί 

 
 

 

 
 

 

 
 
Μη-λεκτική 

Παραδείγματα Παραδείγματα για το πότε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί 
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Σενάριο Είδος επικοινωνίας Γιατί θα χρησιμοποιούσατε 
αυτό το είδος επικοινωνίας 

Σας ζητείται να ενημερώσετε ένα 
μέλος του κοινού ότι θα πρέπει να 
πληρώσει για μια αίτηση. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Θα πρέπει να οργανώσεις μια 
έξοδο της ομάδας σε ένα μέρος 
για το οποίο όλοι θα συμφωνούν. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Θα πρέπει να κάνεις μια 
διαπραγμάτευση για να σου δοθεί 
άδεια για να μπορέσεις να 
παρευρεθείς στα γενέθλια ενός 
φίλου το σαββατοκύριακο. Το 
αφήνεις τελευταία στιγμή, ενώ θα 
έπρεπε να είχες ενημερώσει τον 
υπεύθυνο εδώ και δυο 
εβδομάδες. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Εντόπισες ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στο ενημερωτικό 
έντυπο του οργανισμού και θα 
ήθελες να το παρακολουθήσεις. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Σενάριο 
Εργάζεστε στο οικονομικό τμήμα του 
τοπικού συμβουλίου, σε μια ομάδα 
έξι ατόμων. 
Πιο κάτω, περιγράψτε το είδος 
επικοινωνίας που θα 
χρησιμοποιούσατε σε κάθε μία από 
τις ακόλουθες καταστάσεις, 
αιτιολογώντας τη θέση σας. 
 

 
Πηγή: pexels.com 
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Δραστηριότητα 2 – Κακή Επικοινωνία                     30 λεπτά 
 
Σενάριο 
Η σκηνή διαδραματίζεται στη ρεσεψιόν μιας μεγάλης εταιρείας. 
Ο επισκέπτης έχει φτάσει και μετά από μια σύντομη συνομιλία με τη ρεσεψιονίστ, ζητάει το 
διευθυντή πωλήσεων. Η ρεσεψιονίστ καλεί το γραφείο πωλήσεων. Ο συντονιστής πωλήσεων 
φτάνει και ρωτάει τη ρεσεψιονίστ γιατί τους κάλεσε. Εκείνη γνέφει προς την κατεύθυνση του 
επισκέπτη, δεν λέει τίποτα, και επιστρέφει στη γραφειοκρατία. Ο συντονιστής πωλήσεων 
πλησιάζει τον επισκέπτη και τον ρωτάει γιατί τους έχει καλέσει. Ο επισκέπτης δίνει εξηγήσεις, 
προφανώς ενοχλημένος. Ο επισκέπτης είναι ο διευθύνων σύμβουλος μιας πολύ σημαντικής 
επιχείρησης και είναι ένας πολύ καλός πελάτης. 
 
Κάνετε κάποιες σκέψεις για την πιο πάνω σκηνή και καταγράψετε σε μια λίστα με 
παραδείγματα κακής επικοινωνίας. Σημειώστε λεπτομερώς τι θα έπρεπε να είχε γίνει.  
 
Παράδειγμα κακής επικοινωνίας Τι θα μπορούσε να είχε γίνει 
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Η καλή επικοινωνία είναι σημαντική δεξιότητα για μια επιχείρηση. Το να επικοινωνεί κανείς 
αποτελεσματικά σημαίνει ότι είναι σε θέση να κάνει τον εαυτό του κατανοητό και να περνάει 
το μήνυμα που θέλει, όποιο και να είναι αυτό. Κακή επικοινωνία μπορεί να σημαίνει ότι δεν 
μπορεί να περάσει αποτελεσματικά το μήνυμά. 
 

Περιγράψτε πιο κάτω από μια κατάσταση κακής επικοινωνίας την οποία βιώσατε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Περιγράψτε πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Περιγράψτε πώς αισθανθήκατε όταν η επικοινωνία ήταν φτωχή. 
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Δραστηριότητα 3 – Γλώσσα του Σώματος       10 λεπτά 
 
Τοποθετήστε τα ακόλουθα παραδείγματα της γλώσσας του σώματος στο σωστό πλαίσιο 
ανάλογα με το αν είναι θετικά ή αρνητικά: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετικά Αρνητικά 
  

 
  

σταυρωμένα χέρια χασμουρητό χαμόγελο 

δείχνω 

οπτική επαφή χέρια στους γοφούς κλίση προς τα εμπρός 

μάτια που στριφογυρίζουν 

κούνημα του κεφαλιού χαλαροί ώμοι συνοφρύωμα 

δάκτυλα που παίζουν 

 
           Πηγή: roberthalf.com 
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Δραστηριότητα 4 – Επικοινωνία με άλλους στο χώρο εργασίας     15 λεπτά 
 
Προσδιορίστε τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ 
τους στο χώρο εργασίας: 
1. 
2. 
3. 
 
 
Προσδιορίστε με ποιον θα πρέπει να επικοινωνείτε στο χώρο εργασίας (ή στο κέντρο 
κατάρτισης και εκπαίδευσης, στο σχολείο, στο κολλέγιο, κ.λπ.): 
 

Μέθοδος 
επικοινωνίας 

Με ποιον Αιτιολογήστε γιατί η μέθοδος που επιλέξατε 
είναι κατάλληλη 
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Δραστηριότητα 5 –  Κουίζ γνώσεων σχετικά με την επικοινωνία                        15 λεπτά 
 
1. Δηλώστε δυο διαφορετικά ακροατήρια με τα οποία μπορεί να πρέπει να επικοινωνήσετε. 

 
 
 

2. Δηλώστε δυο διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας. 

 
 

3. Περιγράψτε πότε θα χρησιμοποιήσετε τις πιο πάνω μεθόδους επικοινωνίας. 

 
 
 

4. Δηλώστε δυο τρόπους για να διασφαλίσετε ότι ο γραπτός λόγος είναι εύκολα κατανοητός από 

τον αναγνώστη. 

5. Δηλώστε δυο διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σε ένα γράμμα που απαιτούν προσεκτικό 

έλεγχο για σκοπούς ακρίβειας. 

6. Περιγράψτε δυο τρόπους ελέγχου μιας γραπτής εργασίας. 

 
 

7. Δηλώστε δυο οργανωτικές διαδικασίες για να φυλάξετε τη γραπτή επικοινωνία. 

 

8. Περιγράψτε τρεις μεθόδους ενεργούς ακρόασης. 

 
 
 

9. Δώστε ένα λόγο για να ζητήσετε ανατροφοδότηση για τις επικοινωνιακές δεξιότητες. 
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Οδηγίες για τον/την Εκπαιδευτή/τρια 

 
 

 
  

• Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους τη σημασία 
της επικοινωνίας σε προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο. 

• Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνονται τα 
διαφορετικά στρώματα της επικοινωνίας και πώς 
αυτά μπορούν να αναπτυχθούν σε διάφορες 
επαγγελματικές καταστάσεις. 

Εξηγήστε 

• Δείξτε σε αυτούς διαφορετικούς τρόπους 
επικοινωνίας. 

•  Χρησιμοποιήστε βιωματική μάθηση και 
εναρκτήριες ασκήσεις σύμφωνα με το 
ακροατήριο και τη δυναμική της ομάδας. 

•  Χρησιμοποιήστε τη Δραστηριότητα «Ενεργητική 
Ακρόαση» (τμήμα 5.5), η οποία θα βοηθήσει 
τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν σε 
βάθος τους κατάλληλους και πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους για να 
επικοινωνήσουν και να δώσουν ιδέες και 
απαντήσεις στους άλλους.  

Δείξετε 

• Ρωτήστε τους εκπαδευόμενους για τις 
προσωπικές τους εμπειρίες σε σχέση με την 
επικοινωνία. 

•  Ζητήστε τους να φέρουν στο μάθημα το 
διαφορετικό πολιτισμικό τους υπόβαθρο 

• Ζητήστε τους να θυμούνται συνεχώς τη σημασία 
της μη λεκτικής επικοινωνίας. 

Ρωτήστε 
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4.3. Αυτοδιαχείριση 

Τι περιλαμβάνει 

Αυτοδιαχείριση ορίζεται η προσωπική εφαρμογή των αλλαγών στη συμπεριφορά που μπορεί 
να παράγει μια επιθυμητή βελτίωση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων της ζωής. Η 
αυτοδιαχείριση είναι μια σχετική έννοια και μπορεί να απαιτεί μικρή ή ευρείας κλίμακας 
μεταβολή ή εξέλιξη. Η αυτοδιαχείριση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο αποτελεσματική 
καθημερινή ζωή, για τον τερματισμό των κακών συνήθειων και την απόκτηση νέων, για την 
εκπλήρωση νέων στόχων και προσωπικών επιδιώξεων. Η εκμάθηση και η διδασκαλία 
δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης έχουν πολλά πλεονεκτήματα και οφέλη για το άτομο, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 
 
Η αυτοδιαχείριση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και να δείξουν πώς να 
συσχετίσουν τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με συγκεκριμένους ρόλους 
εργασίας. Η εξερεύνηση των δεξιοτήτων αυτοδιαχείρησης περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις που 
σχετίζονται με τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων. 

  

 

 

 
  

1. Ικανότητα 
διαχείρησης 

τρεχουσώς δεξιοτήτων 

• Προσδιορισμός 
τρεχουσών δεξιοτήτων 
απασχολησιμότητας 

• Προσδριορισμός 
περιοχών για βελτίωση 

• Κατανόηση της 
ανάγκης για αλλαγή 

2. Ικανότητα 
διαχείρησης νέων 

δεξιοτήτων 

• Προσδιορισμός νέων 
δεξιοτήτων 
απασχολησιμότητας 

• Προσδιορισμός 
βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων 
δρόμων καριέρας 

• Προσδιορισμός νέων 
ξεξιοτήτων για 
συγκεκριμένα 
επαγγγέλματα 

3. Ικανότητα 
κατανόησης του στυλ 

μάθησης   

• Κατανόηση των 
διαφορετικών στυλ 
μάθησης 

• Προσδιορισμός των 
προσωπικών 
καλύτερων στυλ 
μάθησης 

• Υιοθέτησή τους σε 
μελλοντική μαθησιακή 
εμπειρία ή ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 
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Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 1 – Αυτο-εξέταση        15 λεπτά 
Συμπληρώστε την παρακάτω λίστα ελέγχου για να δείτε ποιες περιοχές αυτοδιαχείρισης θα 
πρέπει να αντιμετωπίσετε ως μέρος αυτής της ενότητας.  
 
Πόσο καλός είσαι στο να ...; Εξαιρετικά Καλά Ικανοποιητικά Καθόλου 

Σχεδιάζεις τη μάθησή σου     

Αναγνωρίζεις τις δεξιότητες και τις ιδιότητες που 
απαιτούνται για την επιτυχία στην εργασία 

    

Είσαι ξεκάθαρος για τις δεξιότητες που 
χρειάζεται να αναπτύξεις και να βελτιώσεις 

    

Τηρείς τα χρονοδιαγράμματα     

Ντύνεσαι και να συμπεριφέρεσαι κατάλληλα σε 
διαφορετικές καταστάσεις 

    

Αντιλαμβάνεσαι τη σημασία της υγείας και 
ασφάλειας στον εργασιακό χώρο 

    

Παράγεις υψηλής ποιότητας έργο έγκαιρα     

Επικοινωνείς με ένα τρόπο που είναι κατάλληλος 
για την περίσταση 

    

Εργάζεσαι αποτελεσματικά με τους άλλους     

Γνωρίζεις τι είναι καλό και τι κακό για τον πελάτη     

Κάνεις χρήση της βοήθειας και της υποστήριξης 
όταν συνεργάζεσαι με άλλους 

    

Εντοπίζεις κατάλληλες επαγγελματικές ευκαιρίες 
για σένα 

    

Λαμβάνεις πληροφορίες για επαγγελματικές 
επιλογές 

    

Γράφεις βιογραφικά και γράμματα και να 
συμπληρώνεις αιτήσεις για εργασία 

    

Παρουσιάζεις τον εαυτό σου αποτελεσματικά σε 
συνεντεύξεις  

    

Αντιλαμβάνεσαι τα δικαιώματά σου και τις 
υποχρεώσεις σου 

    

Αναλαμβάνεις άμεσα και έγκαιρα δράση όταν 
αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα 

    

Κάνεις απλούς υπολογισμούς για να 
αντιμετωπίσεις βασικά αριθμητικά προβλήματα 
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Δραστηριότητα 2 – Κατάλληλο για εργασία     20 λεπτά 
Συμφωνήστε σε κάποιους στόχους και αλλαγές στην εμφάνιση και τα πρότυπα ενδυμασίας που 
νομίζετε ότι θα είναι επωφελή ή κατάλληλα. 
 
 
Για να είμαι έτοιμος για τη δουλειά χρειάζομαι: 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
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Δραστηριότητα 3 – Ημερολόγια Μάθησης     10 λεπτά τη μέρα 
Εξασκήστε τις δεξιότητες αναστοχασμού τηρώντας ημερολόγιο των δραστηριοτήτων μάθησής 
σας για μία εβδομάδα. 
Στο ημερολόγιό σας πείτε τι έχετε κάνει και τι έχετε σκεφτεί σχετικά με αυτό. Σχολιάστε το 
ημερολόγιό σας με τον εκπαιδευτή σας. 
 
Ημερολόγιο Μάθησης 

Μέρα Πρωί Απόγευμα 

Δευτέρα 
 
 
 

 
 

 

Τρίτη 
 
 
 

  

Τετάρτη 
 
 
 

  

Πέμπτη 
 
 
 

  

Παρασκευή 
 
 
 

  

Αναθεώρηση 
 
 
 

  

`Αλλο 
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Δραστηριότητα 4 – Τεστ Πολλαπλών Ικανοτήτων     60 λεπτά 
 
Βοηθήστε τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν περισσότερα για την ευφυΐα, τις δεξιότητες 
και τα βασικά τους κίνητρα. Μελετώντας το «Τεστ Πολλαπλών Ικανοτήτων» (τμήμα 5.8) οι 
εκπαιδευόμενοι θα ανακαλύψουν αυτό που πρέπει να αναπτύξουν για να ακολουθήσουν 
συγκεκριμένες διαδρομές καριέρας. Αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την 
ανάπτυξη της αυτοδιαχείρισης γενικά.  
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Δραστηριότητα 5 – Ανάπτυξη Δεξιότητας                                                45 λεπτά  
Συμφωνήστε επί ορισμένων στόχων για τη βελτίωση μιας δεξιότητας κατά τη διάρκεια μίας 
εβδομάδας περίπου (π.χ. σε ένα άθλημα ή στη χρήση υπολογιστή). Μπορεί να είναι χρήσιμο να 
αξιοποιήσετε τη Δραστηριότητα 4 εκ των προτέρων για να προσδιορίσετε τις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων. 
Έχουν βελτιωθεί οι επιδόσεις σας; Εξετάστε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε τόσο καλά κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης των στόχων σας. 
 
ΠΛΑΝΟ 

Περιγραφή της δεξιότητας που θέλω να αναπτύξω 
 
 
 
 
 

Πώς σχεδιάζω να το κάνω: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

Τι θα χρειαστώ: 
 
 
 
 
 

Ποιος θα με στηρίξει και πώς; 
 
 
 
 

Άλλες πληροφορίες 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Τι έκανα 
 
 
 
 
 

Τι πήγε καλά; 
 
 
 
 
 

Τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα; 
 
 
 
 

Αλλαγές που εφάρμοσα στο πλάνο μου 
 
 
 
 
 

Άλλες πληροφορίες 
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Οδηγίες για τον/την Εκπαιδευτή/τρια  

 

 
 
  

•Εξερευνήστε τις τρέχουσες δεξιότητες 
απασχολησιμότητας ως μέρος 
αναθεώρησης της αυτοδιαχείρισης. 

•Χρησιμοποιήστε τη δραστηριότητα 
«`Ασκηση με ονόματα» (τμήμα 5.4), ως 
ένα τρόπο κατανόησης του διαφορετικού 
πολιτισμικού υποβάθρου των 
εκπαιδευόμενων. 

Εξερευνήστε 

•Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο οι 
εκπαιδευόμενοι προσδιορίζουν την 
ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας τη 
δραστηριότητα «Τι αποκαλείς τον εαυτό 
σου» (τμήμα 5.5). Αυτό θα ενθαρρύνει τη 
βαθύτερη αυτογνωσία και, ως εκ τούτου, 
τις ισχυρότερες δεξιότητες 
αυτοδιαχείρισης. 

Κατανοήστε 

•Προγραμματίστε τη νέα μάθηση σε σχέση 
με τις τρέχουσες ανάγκες. 

•  Προγραμματίστε τη νέα μάθηση σε σχέση 
με τα προτιμώμενα στυλ μάθησης. 

•  Επανεξετάστε και προγραμματίστε την 
περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευομένων. 

Σχεδιάστε 
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4.4. Επίλυση Προβλήματος 
 

Τι περιλαμβάνει 

Η επίλυση προβλήματος μπορεί να αναλυθεί σε δύο στάδια (βλ. Σχήμα 1). Πριν από την 
αντιμετώπιση ενός προβλήματος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η φύση του προβλήματος 
(Στάδιο 1) και στη συνέχεια να αποκτηθεί μια βαθύτερη κατανόησή του (Στάδιο 2). 

 
Σχήμα 1: Στάδια στην επίλυση προβλήματος 

 
Το Στάδιο 1 απαιτεί από εσάς να εξετάσετε το πρόβλημα από την άποψη των στόχων και των 
εμποδίων, ώστε να το σπάσετε σε πιο διαχειρίσιμα υπό-προβλήματα. Για παράδειγμα: 
 

«Οι άνθρωποι συνεχώς αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τους στόχους» 
                                                                                                (κύριο πρόβλημα) 
«Δεν ξέρω πώς να τους το πω αυτό» (υπό-πρόβλημα 1) 
«Και καταλήγω να κάνω περισσότερη δουλειά» (υπό-πρόβλημα 2) 
 

Το Στάδιο 2 σας δίνει την ευκαιρία να εξετάσετε τις σχέσεις μεταξύ των βασικών στοιχείων του 
προβλήματος. Η χρήση απλών διαγραμμάτων καθιστά πιο εύκολη την κατανόηση και θέαση 
του προβλήματος. Για παράδειγμα, τα διαγράμματα αλυσίδας αποτελούν ένα από τα πιο απλά 
είδη οπτικών βοηθημάτων που χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν ένα πρόβλημα. Τα 
βασικά στοιχεία παρουσιάζονται σε μια σειροθετημένη λίστα και κάθε στοιχείο είναι 
συνδεδεμένο με άλλα στοιχεία πριν και μετά από αυτό. Αυτό αντιπροσωπεύει μια ακολουθία 
γεγονότων που απαιτούνται για μια λύση και αν κάποια από αυτές επιλυθεί τότε και τα άλλα 
στοιχεία θα επιλυθούν. 

Στάδιο 1: Καθορισμός 
του προβλήματος 

• Ποιοι είναι οι στόχοι 
και τα εμπόδια ενός 
προβλήματος; 

Στάδιο 2: Δόμηση του 
προβλήματος 

• Ο στόχος που 
δηλώνεται είναι ο 
πραγματικός στόχος; 

• Τα προβλήματα που 
δηλώνονται είναι τα 
πραγματικά 
προβλήματα; 

• Υπάρχουν άλλα 
προβλήματα; 
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Σχήμα 2: Διάγραμμα αλυσίδας για τα στοιχεία ενός προβλήματος 

Επικοινωνία Ανάθεση 
Εκπλήρωση 

στόχων 
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Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 1 – Αντιμετώπιση προβλημάτων     30 λεπτά 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Τι είδους προβλήματα είναι δυνατόν να συναντήσετε στο χώρο εργασίας; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Γιατί είναι σημαντικό να δράσετε άμεσα για αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα;                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Γιατί πρέπει να επιλυθεί ένα πρόβλημα; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Πώς θα το ξέρετε όταν το πρόβλημα έχει λυθεί; 
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Δραστηριότητα 2 – Εντοπισμός Προβλημάτων                                                               25 λεπτά 
Όταν τα προβλήματα εμφανίζονται στο χώρο εργασίας οι εργοδότες χρειάζονται προσωπικό 
που μπορεί να προβλέψει ένα πρόβλημα, να το επιλύσει και το αποτρέψει από το να συμβεί 
εξαρχής. Αυτή η πρόκληση θα σας βοηθήσει!  
 

A) Τα προβλήματα στην εργασία είναι φυσιολογικά 
Σκεφτείτε 3 διαφορετικά προβλήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στην εργασία 
κάτω από τις ακόλουθες κατηγορίες  
 

Προβλήματα με τον 
εξοπλισμό 

Προβλήματα με το 
προσωπικό 

Προβλήματα με τους 
παρόχους 

Προβλήματα με το 
προσωπικό άλλων 
οργανισμών 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

  
Είναι πολύ πιο εύκολο να μεταθέτουμε την ευθύνη και να πούμε «Δεν είναι δικό μου το 
πρόβλημα». Ωστόσο, όταν αρχίσει κανείς να 
εργάζεται, θα πρέπει να είναι υπεύθυνος και 
να μπορεί όχι μόνο να εντοπίζει ένα πρόβλημα, 
αλλά να το μοιράζεται και να συνεργάζεται με 
άλλους για την επίλυσή του.  
 
 
 

B) Από τον εντοπισμό του προβλήματος στην επίλυσή του 
Σε ζεύγη συζητήστε το ακόλουθο πραγματικό σενάριο: 
Είναι μια κουραστική μέρα στη δουλειά και ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι το 
φωτοτυπικό μηχάνημα έχει ξεμείνει από χαρτί. Το αφεντικό σας έχει ζητήσει να 
εκτυπώσετε υλικό για μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σε μισή ώρα. Με ποια 
από τις ακόλουθες απαντήσεις θα ήταν ευχαριστημένο το αφεντικό σας; 
 

1. Απογοητεύεστε και αγχώνεστε. Λέτε στο αφεντικό σας: «Αν θέλετε να 
εκτυπώσω υλικό, θα πρέπει να υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή!» 
2. «Αφεντικό, το φωτοτυπικό μηχάνημα ξέμεινε από χαρτί. Δεν μπορούσα να 
εκτυπώσω αυτά που ζητήσατε». 
3. «Αφεντικό το φωτοτυπικό μηχάνημα ξέμεινε από χαρτί, αλλά κατάφερα να 
δανειστώ μερικά φύλλα από το διπλανό γραφείο. Έχω δώσει νέα παραγγείλει 
που θα φτάσει αύριο».  
 

- Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν ποια απάντηση θα ήταν μια καλή 
προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος και γιατί; 
- Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν ποια απάντηση θα ήταν μια κακή 
προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος και γιατί; 
- Ποιες ιδιότητες παρουσιάζει η καλή/ κακή απάντηση; 
 

 
Πηγή: photos.merinews.com 
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Γ) Κατάδοση VS. Έκθεση προβλήματος 
Όταν υπάρχει πρόβλημα στην εργασία, μπορεί μερικές φορές να είναι πολύ δύσκολο να 
ενημερώσουμε το αφεντικό. Κάποιες φορές οι άνθρωποι δεν λένε τίποτα, διότι φοβούνται ότι 
θα ονομαστούν «καταδότες». Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορείτε να 
μοιραστείτε τα προβλήματα επαγγελματικά και ανοικτά. 
 
Καταγράψετε πέντε περιπτώσεις, που νομίζετε ότι είναι σημαντικό να μοιραστούμε ένα 
πρόβλημα, ακόμα κι αν πρόκειται για ένα λάθος που έκανε κάποιος άλλος. 
 
1. 
 
 

2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
  

 
 
Πείτε στους εκπαιδευόμενους πώς μπορούν να γίνουν από καταδότες ενός προβλήματος σε 
επιλυτές ενός προβλήματος με τέσσερις εύκολους τρόπους:  
 
 

  

Προσπαθήστε να θυμηθείτε 
ότι κατέχετε ήδη τις 

ιδιότητες που μπορούν να 
σας βοηθήσουν να 

επιλύνετε προβλήματα 

Ζητήστε τη γνώμη άλλων 
ανθρώπων για το πρόβλημα  

Γίνετε παρατηρητές καθώς 
λύνετε το πρόβλημα και 

σημειώστε τις ιδιότητες που 
αξιοποιήσατε για να το 

κάνετε αυτό 

Προσπαθήστε να 
προβλέψετε τα προβλήματα 

προτού εμφανιστούν και 
σκεφτείτε δημιουργικά για 

το πώς μπορείτε να τα 
αποφύγετε 
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Δραστηριότητα 3 – Διευθέτηση προβλημάτων  

3α) Γνωρίσματα ενός επιλυτή προβλημάτων        10 λεπτά 
Σε ζεύγη καταλήξετε σε οκτώ ιδιότητες (συνήθειες και χαρακτηριστικά) κάποιου που είναι 
επιλυτής προβλημάτων:  
 
 

 
 
 
Τώρα, τοποθετήστε τις σε σειρά ανάλογα με τη σημασία που νομίζετε ότι έχουν. Δεν υπάρχουν 
σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις θα ποικίλλουν για διαφορετικούς 
ανθρώπους. 
 

3β) Ποιο είναι το αντίθετο του επιλυτή προβλημάτων;      10 λεπτά 
Στον παρακάτω πίνακα γράψτε τις οκτώ ιδιότητες ενός επιλυτή προβλημάτων και, στη 
συνέχεια, σκεφτείτε ποιες είναι οι αντίθετες; (Σκεφτείτε τους ανθρώπους που ξέρετε που είναι 
καλοί στην επίλυση προβλήματος. Τι εκτιμάτε σ’ αυτούς; Π.χ. μπορούν να παίρνουν αποφάσεις 
γρήγορα, είναι θετικοί, είναι καλοί παίκτες μιας ομάδας, κ.λπ.). 
 
Επιλυτής προβλημάτων είναι αυτός που... Κάποιος που δεν είναι επιλυτής 

προβλημάτων είναι αυτός που... 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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3γ) Σχεδιασμός της στάσης του επιλυτή προβλημάτων     10 λεπτά 
Σε ζεύγη σκεφτείτε πέντε πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε αυτή την εβδομάδα για να 
σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μια στάση επιλυτή προβλημάτων. 
 

α) 
 
 
 
 

β)  
 
 
 
 

γ) 
 
 
 
  

δ)  
 
 
 
 

ε)  
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Δραστηριότητα 4 – Σχεδιασμός & αναθεώρηση της επίλυσης των προβλημάτων σας  

                                                                                                                                                  30 λεπτά 
 

Σημειώστε το πρόβλημα που χρειάζεται να επιλυθεί: 
 
Κάντε ένα πλάνο για το τι πρέπει να κάνετε: (Σημειώστε τα υλικά, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό 
και την υποστήριξη που μπορεί να χρειαστείτε) 

Στόχοι: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

Πόροι/ Βοήθεια 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
Πόσο χρόνο νομίζετε ότι θα πάρει η επίλυση του προβλήματος; 
 
Πώς και πότε θα ελέγξετε την πρόοδό σας; 
 
 

 

 
Ποια θέματα υγείας και ασφάλειας θα πρέπει να σκεφτείτε; 
 
 
Τι θα κάνετε αν τα πράγματα πάνε στραβά; 
 
 

 
Κατά την εκτέλεση του σχεδίου σας ποιες συμβουλές και τι υποστήριξη πήρατε;                                                     
 
 
Όταν κάνατε τον αναστοχασμό σας για την πρόοδό σας χρειάστηκε να αναθεωρήσετε το πλάνο 
σας;   Ναι     Όχι               
 
Αν ναι, τι κάνατε; 
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Μήπως επιλύσατε το πρόβλημα;   Ναι    Μερικώς    Όχι                                                                      
 
Πώς ελέγξατε ότι το πρόβλημα είχε λυθεί; 

Όταν είσασταν αντιμέτωποι με το πρόβλημα: 

Τι νομίζετε ότι πήγε καλά; Π.χ. `Ηταν καλό που 
υιοθετήσατε τις ιδέες κάποιου άλλου για 
διαφορετικούς τρόπους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι νομίζετε ότι δεν πήγε και τόσο καλά; Π.χ. Το 
σχέδιο θα μπορούσε να ήταν πιο λεπτομερές  
 
 
 
 
 

Περιγράψτε τι κάνατε για να αντιμετωπίσετε τυχόν δυσκολίες: 
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Δραστηριότητα 5 – Σκεφτείτε πιο μακριά      50 λεπτά 
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα για να ενισχύσουν τις 
δεξιότητες των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξηγήσουν 
στους μαθητές ότι για κάθε πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, θα μάθουν πώς να σκέφτονται πιο 
μακριά και να καταλήγουν σε μια καλή στρατηγική. Για να λειτουργήσει αυτό, θα πρέπει να 
κοινοποιηθεί στους συναδέλφους και να πραγματοποιείται με τη χρήση των δεξιοτήτων της 
ομαδικής εργασίας. 
 

        
Πηγή: eggnutritionercentre.org        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: 

Εσείς και η ομάδα σχεδιασμού σας θα πρέπει να κάνετε μια 
πλατφόρμα ή ένα στήριγμα που θα αποτρέψει ένα αυγό από 
το σπάσιμο ή ράγισμα όταν πέφτει από ύψος 3,5 μέτρων. 
Τα υλικά που θα σας δοθούν είναι τα εξής: 
- 15 καλαμάκια 
- 3 κομμάτια χαρτιού 
- 2 μπαλόνια 
- 3 μέτρα σελοτέιπ 
- ψαλίδι Οδηγίες: 

Συζητήστε και αποφασίστε ποιο όνομα θα 
δώσετε στην ομάδα σας. Στη συνέχεια, θα 
πρέπει να συζητήσετε το σχέδιό σας με την 
ομάδα σας και να το σχεδιάσετε.  
`Επειτα θα σας δοθούν τα υλικά σας και θα 
έχετε 30 λεπτά για να κατασκευάσετε το 
σχέδιό σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε χρήση 
όλων των υλικών. 
Ακολούθως, θα δοκιμάσετε το σχέδιό σας. Θα 
έχετε ένα αυγό για να πειραματιστείτε και να 
εξασκηθείτε και ένα για το τέλος (τελική 
πτώση).  

Λεπτομέρειες αξιολόγησης: 

Η επόμενη δραστηριότητα καλείται «Πιάσε το 
αυγό». Εξηγήστε τις οδηγίες και τα κριτήρια 
αξιολόγησης στους μαθητές. 
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δραστηριότητα για να τους 
βοηθήσετε να κατανοήσουν τη σημασία του να 
σκέφτονται μακριά, εφαρμόζοντας και 
αναθεωρώντας όταν προσεγγίζουν ένα πρόβλημα. 
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Ποιο είναι το όνομα της ομάδας σας; 

 
 

 
Δώστε το διάγραμμα του σχεδίου σας εδώ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάθε ομάδα σχεδιασμού θα αξιολογηθεί στις ακόλουθες τρεις ξεχωριστές περιοχές: 
- Σχεδιασμός και επικοινωνία (μέχρι και 10 βαθμούς) 
- Ομαδική εργασία (μέχρι και 10 βαθμούς) 
- Επιτυχία στην τελική πτώση (μέχρι και 10 βαθμούς) 
 
Μπορείτε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία να πετύχετε 30 βαθμούς. Νικήτρια ομάδα είναι η ομάδα που 
θα λάβει τους περισσότερους βαθμούς. Εάν πετύχετε στην τελική πτώση του αυγού, αλλά δεν 
λάβετε καλή βαθμολογία στους άλλους τομείς μπορεί να μην κερδίσετε! 

Ποιος είναι στην ομάδα σας; 
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Κρατήστε σημειώσεις για την ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιήσατε για να κατασκευασετε το 
σχέδιό σας: 

Καλαμάκια:  
 
Φύλλα χαρτιού: 
 
Μπαλόνια: 
 
Σελοτέιπ: 
 
Ψαλίδι: 

Τι συνέβηκε στο αυγό κατά τη πτώση στην εξάσκηση; 

 
 
 
 

Τι συνέβηκε στο αυγό στην τελική πρώτη; Γιατί νομίζετε πως έγινε αυτό; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

Τελική βαθμολογία της ομάδας                                                                                                                              
/30 

Βαθμολογία για το Σχέδιο και την Επικοινωνία                                                                                                  
/10 
Τι πήγε καλά στο σχέδιο και την επικοινωνία της ομάδας σας;  
 
 
 
 
Τι θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα την επόμενη φορά; 
 
 
 

Βαθμολογία για την Ομαδική εργασία                                                                                                                                
/10 
Τι πήγε καλά στο σχέδιο και την επικοινωνία της ομάδας σας;  
 
 
 
 
Τι θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα την επόμενη φορά; 
 
 
 
 

Βαθμολογία για την Τελική πτώση                                                                                                                          
/10 
Τι πήγε καλά στο σχέδιο και την επικοινωνία της ομάδας σας;  
 
 
 
 
Τι θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα την επόμενη φορά; 
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Οδηγίες για τον/την Εκπαιδευτή/τρια  

 
 

 
  

• Εξηγήστε στους μαθητές ότι πρόκειται να 
εργαστούν για την ανάπτυξη μιας προσέγγισης για 
την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να τους 
στηρίξει στη ζωή τους, στο ταξίδι τους προς την 
απασχόληση και στα προβλήματα που θα 
συναντήσουν στην πορεία.  

Εξηγήστε 

• Προβάλετε την ταινία για τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλήματος (βρείτε την στους 
Συμπληρωματικούς πόρους, στην Ενότητα 6). 

• Συζητήστε την προσέγγιση που υιοθετήθηκε για 
την επίλυση προβλήματος με τους μαθητές και 
ζητήστε τους να επαναλάβουν τα βήματα που 
αναφέρθηκαν στην ταινία.  

• Χρησιμοποιήστε το «Τεστ Πολλαπλών 
Ικανοτήτων» (τμήμα 5.8). Αυτό θα βοηθήσει τους 
μαθητές να κατανοήσουν ότι μπορούν να 
προσεγγίσουν ένα πρόβλημα από περισσότερες 
από μία οπτικές γωνίες, δεδομένου ότι διαθέτουν 
διάφορες μορφές ικανοτήτων. 

Δείξτε 

• Ζητήστε τους να αναζητήσουν τα δικά τους 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα και να βρουν τρόπους 
να τα αλλάξουν. 

• Ζητήστε τους να σκεφτούν πώς το προσωπικό τους 
υπόβαθρο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο 
προσεγγίζουν τα προβλήματα. Χρησιμοποιήστε τη 
«Δραστηριότητα για το Σπιράλ της Ζωής» (τμήμα 
5.6), για να επιτευχθεί αυτό. 

• Ρωτήστε για ιδέες για πιθανά προβλήματα στο 
χώρο εργασίας ή για πραγματικά τρέχοντα 
προβλήματα. 

Ρωτήστε 
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4.5. Ευαισθητοποίηση Πελατών  

Τι περιλαμβάνει 

Οι εργοδότες θέλουν να προσλάβουν εκείνους που ξεπερνούν τις προσδοκίες και αν το κάνεις 
αυτό για τον πελάτη - και όχι μόνο για την εταιρεία - τότε θα είσαι πραγματικά σε θέση να 
αποδείξεις ότι μπορείς να παρέχεις άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. 
 
Η ευαισθητοποίηση των πελατών απαιτεί από εσάς να μπορείτε να μπείτε στη θέση του πελάτη 
και να καταλάβετε τι θέλει. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον 
τρόπο σκέψης του πελάτη. Σήμερα οι πελάτες είναι περισσότερο συνδεδεμένοι από ό, τι πριν. 
Έχουν πολλά σημεία επαφής με το εμπορικό σήμα, την εταιρεία ή την επιχείρηση: ιστοσελίδα, 
καταστήματα λιανικής πώλησης, τηλεφωνικά κέντρα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεοπτικές 
διαφημίσεις και εφαρμογές κινητών για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Ως εκ τούτου, για αυτήν 
την ενότητα, είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να έχουν γνώσεις για την διαδικτυακή σύνδεση 
του πελάτη (ΔΣ). Αυτό αναφέρεται σε: 
 

1.  Ένα κοινωνικό φαινόμενο που εμφανίστηκε μέσω της ευρείας χρήσης του Διαδικτύου 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και απογειώνεται με τις τεχνικές εξελίξεις στην 
ταχύτητα σύνδεσης (ευρυζωνική) στη δεκαετία που ακολούθησε. Η απευθείας σύνδεση 
ΔΣ είναι ποιοτικά διαφορετική από τη δέσμευση των πελατών εκτός Διαδικτύου. 

2. Η συμπεριφορά των πελατών που συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες που 
περιστρέφονται, άμεσα ή έμμεσα, γύρω από τις κατηγορίες προϊόντων (ποδηλασία, 
ιστιοπλοΐα) και άλλα θέματα κατανάλωσης. Περιέχει λεπτομέρειες για τη διαδικασία 
που οδηγεί σε θετική εμπλοκή του πελάτη με την εταιρεία ή την προσφορά, καθώς και 
τη συμπεριφορά που σχετίζεται με διαφορετικούς βαθμούς εμπλοκής του πελάτη. 

3. Πρακτικές  μάρκετινγκ που στοχεύουν να δημιουργήσουν την τόνωση ή να επηρεάσουν 
τη συμπεριφορά ΔΣ. Παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες ΔΣ-μάρκετινγκ πρέπει να είναι 
συνεπής τόσο online όσο και offline, το διαδίκτυο είναι η βάση του ΔΣ-marketing. 

4. Μετρήσεις που μετρούν την αποτελεσματικότητα των πρακτικών εμπορίας, οι οποίες 
επιδιώκουν να δημιουργήσουν, διεγείρουν ή να επηρεάσουν τη ΔΣ συμπεριφορά. 

 

 
      Πηγή: everydayinterviewtips.com   
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Κύκλος Εμπλοκής Καταναλωτή 
 
Ο Κύκλος Εμπλοκής Καταναλωτή (Γράφημα 3) δείχνει με ποιο τρόπο οι καταναλωτές 
εμπλέκονται σε μία διαδικασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αγορά. 

 

 
 

Figure 3: Ο Κύκλος Εμπλοκής Καταναλωτή  

Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους ότι το να δουλεύεις μέσα σε μία επιχείρηση σημαίνει ότι 
είσαι μέρος της μάρκας αυτής της επιχείρησης. Έτσι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους τα 
παρακάτω:  
 
Επίγνωση: Οι καταναλωτές δεν έχουν ακούσει προηγουμένως την μάρκα της επιχείρησής σας, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Πρέπει να κάνεις μια καλή πρώτη, δεύτερη και τρίτη εντύπωση 
ώστε να σε λάβουν υπ’ όψιν όταν προχωρήσουν στα στάδια του κύκλου εμπλοκής καταναλωτή.  
Μελέτη: Οι καταναλωτές ψάχνουν για πληροφορίες ώστε να μπορέσουν να μελετήσουν και να 
συγκρίνουν μεταξύ ανταγωνιστών και προσφορών. Επικοινώνησε την δική σας πρόταση αξίας 
και αύξησε την αυτοπεποίθηση στη μάρκα της επιχείρησής συ έτσι ώστε να αγοράσουν από 
εσένα.   
Αγορά: Οι καταναλωτές είναι πολυάσχολοι άνθρωποι και θέλουν να κάνουν τις αγορές τους με 
τρόπους που είναι εύκολοι για αυτούς. Να είστε όσο πιο ευέλικτοι γίνεται και να είναι εύκολος 
και κατανοητός ο τρόπος που μπορεί να γίνει η αγορά.  
Υποστήριξη: Οι καταναλωτές θέλουν να αγοράζουν από μάρκες που θα τους προσφέρουν 
καλές υπηρεσίες και υποστήριξη. Σιγουρευτείτε ότι τους υποστηρίζετε αν υπάρχουν ζητήματα, 
ερωτήσεις ή παράπονα.  
Αφοσίωση: Στους καταναλωτές αρέσει να τους εκτιμούν και να τους ανταποδίδουν για την 
δουλειά που προσφέρουν στην επιχείρησή σας. Να προσφέρετε αναγνώριση και κίνητρα για 
τους αφοσιωμένους πελάτες. 

Επίγνωση 

Μελέτη 

Αγορά 

Υποστήριξη 

Αφοσίωση 

Υπεράσπιση 
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Υπεράσπιση: Οι καταναλωτές που είναι ευχαριστημένοι με την εμπειρία που είχαν από την 
μάρκα της επιχείρησής σας είναι πολύ πιθανό να προτείνουν την μάρκα σε φιλικούς τους 
κύκλους. Ενδυναμώστε την δυνατότητα τους να μιλήσουν για λογαριασμό της εταιρίας σας σε 
φίλους και γνωστούς.1 
 
Καθένα από αυτά τα στάδια αντιπροσωπεύει την δυνατότητα να δημιουργηθεί μία βαθύτερη 
σχέση με τους καταναλωτές. Ο Κύκλος Εμπλοκής Καταναλωτών είναι μία αλυσίδα στην οποία 
είμαστε δυνατοί όσο ο πιο αδύναμος της κρίκος. Κάθε θραύση στην αλυσίδα σημαίνει ότι 
μπορεί να χάνουμε πελάτες καθώς περνάνε από αυτό το σημείο. Πρέπει να ρωτήσουμε τους 
εαυτούς μας, τι είναι αυτό που χρειάζεται ο καταναλωτής σε κάθε στάδιο.  
 
Ακόμα πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται πραγματικά σε 
ποιο σημείο του Κύκλου Εμπλοκής Καταναλωτή βρίσκονται. Δεν «βλέπουν» τι συμβαίνει στο 
παρασκήνιο και ενδιαφέρονται μόνο για την εμπειρία τους με την συγκεκριμένη μάρκα σαν 
σύνολο. Αυτός ο Κύκλος υπάρχει για εμάς, σαν αναφορά ώστε να μας βοηθήσει να παρέχουμε 
στους καταναλωτές μία μακροπρόθεσμη θετική εμπειρία σε σχέση με την μάρκα της 
επιχείρησής μας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κύκλο Εμπλοκής Καταναλωτών στο 
http://www.abbasalidina.com/ 

 
  

                                                      
1
 http://www.abbasalidina.com/the-customer-engagement-cycle/ 
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  

Δραστηριότητα 1 – Ορισμός του Καταναλωτή                                             
25  λεπτά      

 
Μέρος 1 
Συζητήστε την έννοια «καταναλωτής». Μαζί με άλλον έναν, σε ζευγάρια, δημιουργήστε μια 
λίστα με τουλάχιστον έξι διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών/ εργασιών και αναγνωρίστε ποιος 
είναι ο καταναλωτής σε κάθε περίπτωση. 
Π.χ. μηχανικός → άτομο με όχημα για επιδιόρθωση, τραυματιοφορέας → τραυματίας. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
  
Share your list and ideas with your group. 
 
Μέρος 2        
Επιλέξτε δύο από τους καταναλωτές στην προηγούμενη λίστα και συνδέστε τη συμπεριφορά 
του/της με τα στάδια του Κύκλου Εμπλοκής Καταναλωτή: 
 
 

Καταναλωτής1: Καταναλωτής 2: 

Επίγνωση 
 
 

  

Μελέτη 
 
 

  

Αγορά 
 
 

  

Υποστήριξη 
 
 

  

Αφοσίωση 
 
 

  

Υπεράσπιση 
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 Δραστηριότητα 2 – Εξυπηρέτηση Καταναλωτών                                                        20 λεπτά 
 

Από τη δική σας εμπειρία σαν καταναλωτής/τρια δώστε δύο παραδείγματα που 
παρουσιάζουν καλή πρακτική στην εξυπηρέτηση καταναλωτών. Π.χ. όταν αγοράζουμε κάτι 
από ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα, όταν καλούμε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών..   
 
 
 
 

Δώστε δύο παραδείγματα για το τι μπορεί να κάνει ένας πελάτης όταν δεν είναι καλή η 
εξυπηρέτησή του/της:                                
         

 
                     

Δώστε δύο παραδείγματα για το αποτέλεσμα της κακής εξυπηρέτησης πελατών που μπορεί 
να έχει στην επιχείρηση:       
 
 
 
 
 
 

Παρουσιάστε λόγος γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε καλή πρώτη εντύπωση στους 
καταναλωτές:                          
 
 
 
 
 
 

Ποια είναι τα βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες που οι πελάτες δέχονται από την 
επιχείρησή σας;    
 
 
 
 
                        

 Δώστε τρία παραδείγματα για τον τρόπο που η επιχείρησή σας προσπαθεί να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες των καταναλωτών:          
 
 
 
 
Παρουσιάστε πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με το δικό σας ρόλο στην 
εξυπηρέτηση πελατών: 
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Γιατί είναι σημαντικό να διατηρείται η εμπιστευτικότητα με τους πελάτες; 
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Δραστηριότητα 3 – Καλή και Κακή Εξυπηρέτηση Πελατών   30 λεπτά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Πηγή: care2.com 

Σε ομάδες, εξηγείστε τι θεωρείτε ότι είναι τα χαρακτηριστικά της καλής και 
της κακής εξυπηρέτησης πελατών χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω 
μεθόδους:  

- Αφίσα 
-  Εικονογραφημένο Φυλλάδιο  
- Ενημερωτική Σελίδα 

 
Παρουσιάστε το στην υπόλοιπη τάξη. 
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Δραστηριότητα 4 – Γλώσσα του Σώματος                                                          15 λεπτά 
 
Κόψτε τις παρακάτω κάρτες και ταιριάξτε τις στη γλώσσα του σώματος με την πιο σωστή 
ερμηνεία. 
Διαλέξτε τυχαία κάρτες που παρουσιάζουν γλώσσα του σώματος στα παιχνίδια ρόλων σας. 
 

Γλώσσα του Σώματος: 

Όρθια στάση, γρήγορο περπάτημα 

 

Ερμηνεία: 

Αυτοπεποίθηση  

 
 

Γλώσσα του Σώματος: 

Όρθιος/όρθια με τα χέρια στη μέση 

 

Ερμηνεία: 

Επιθετικότητα 

 
 

Γλώσσα του Σώματος: 

Καθισμένος/η με σταυρωμένα 
πόδια, ελαφρύ κλότσημα 

ποδιού  

Ερμηνεία: 

Βαρεμάρα 

 

Γλώσσα του Σώματος: 

Σταύρωμα χεριών 

 

Ερμηνεία: 

Αμυντικότητα 

 
 

Γλώσσα του Σώματος: 

Περπάτημα με τα χέρια στις τσέπες, 
σκυμμένοι ώμοι  

Ερμηνεία: 

Κατήφεια 

 

Γλώσσα του Σώματος: 

Κεφάλι ακουμπισμένο στα χέρια 

 

Ερμηνεία: 

Κούραση/ Βαρεμάρα 

 
 

Γλώσσα του Σώματος: 

Τρίβοντας τα χέρια  

 
 

Ερμηνεία: 
                                 Ανυπομονησία  
 
 

Γλώσσα του Σώματος: 

Ανοιχτές παλάμες 

 

Ερμηνεία: 

Ειλικρίνεια, διαφάνεια, αθωότητα  
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Γλώσσα του Σώματος: 

Χτυπώντας ελαφρά με τα δάχτυλα 

 
 

Ερμηνεία: 

Έλλειψη αυτοπεποίθησης/ 
ανασφάλεια  

 

Γλώσσα του Σώματος: 

Χάιδεμα/πιάσιμο μαλλιών 

 
 

Ερμηνεία: 

Έλλειψη αυτοπεποίθησης/ 
ανασφάλεια  

 
Γλώσσα του Σώματος: 

Ελαφρά γερμένο κεφάλι 

 
 

Ερμηνεία: 

Ενδιαφέρον 

 

Γλώσσα του Σώματος: 

Κοιτώντας κάτω, πρόσωπο 
στραμμένο αλλού  

 
 

Ερμηνεία: 

Δυσπιστία 

 

Γλώσσα του Σώματος: 

Φάγωμα νυχιών 

 
 

Ερμηνεία: 

Νευρικότητα 

 

 

 

 

 

Χρησιμοποιείστε τις κενές κάρτες για να προσθέσετε τις δικές σας ιδέες: 

 

Γλώσσα του Σώματος: 

 
 
 

Ερμηνεία: 

 

Γλώσσα του Σώματος: 

 
 
 

Ερμηνεία: 

 

Γλώσσα του Σώματος: 
 
 

Ερμηνεία: 
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Δραστηριότητα 5 – Παιχνίδι Ρόλων                                                                      20 λεπτά   

 
Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν την οπτική και των 
δύο εμπλεκόμενων πλευρών στην αλληλεπίδραση της εξυπηρέτησης πελατών. 

 
 
 
 
 
 
  

Φανταστείτε ότι εξυπηρετείτε έναν πελάτη ο/η οποίος/α αρχίζει να εκνευρίζεται 
μαζί σας.  
Πώς χειρίζεστε την κατάσταση;  
 
Δουλέψτε σε ζευγάρια και προσπαθήστε να είστε  όσο πιο αληθινοί γίνεται.  
Μετά το παιχνίδι ρόλων συζητήστε τα παρακάτω: 

- Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για τον πελάτη;  
- Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για τον βοηθό εξυπηρέτησης πελατών; 

Πώς θα ήταν αυτή η εμπειρία αν συνέβαινε διαδικτυακά; 
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Οδηγίες για τον/την εκπαιδευτή/τρια 

 
 

  

• Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους την σημασία των 
πελατών σε όλα τα είδη επιχειρήσεων. 

• Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους τη σημασία της 
κατανόησης των αναγκων και των παραπόνων των 
πελατών. 

• Παρουσιάστε στους εκπαιδευόμενους όλους τους 
διαφορετικούς τύπους πέλατών που μπορεί να 
συναντήσον και τους προβληματισμούς τους.. 

Εξήγησε 

• Δείξτε ενσυναίσθήση και δώστε ανατροφοδότηση 
στους εκπαιδευόμενους για τις δεξιότητες και τα 
όρια που έχει ο καθένας. 

• Χρησιμοποιήστε εμπειρική εκπαίδευση και 
δημιουργήστε ασκήσεις σύφωνα με το κοινό σας 
και τη δυναμική της ομάδας. 

Δείξε 

• Χρησιμοποιήστε την δραστηριότητα ''Σπείρα 
Ζωής'' (ενότητα 5.6) ώστε να προωθήσετε σε 
βάθος κατανόηση των εμπειριών του/της κάθε 
εκπαιδευόμενου/ης. Ρωτήστε τους 
εκπαιδευόμενους πως άλλαξε η κατανόηση ους για 
τους άλλους μεά από αυτή την 

Ρώτησε 
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4.6. Υγιεινή & Ασφάλεια 

Τι περιλαμβάνει 

Η Υγιεινή και Ασφάλεια ορίζεται ως ένας κατάλογος κανόνων και κανονισμών δημιουργημένοι 
να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα περιβάλλον καθώς και 
των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιβάλλον. Ο κατάλογος των κανόνων και των 
κανονισμών δεν είναι εξαντλητικός και διαφέρει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τη φύση του 
εργασιακού περιβάλλοντος και της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, κάποιες γενικές αρχές μπορούν 
να παρουσιαστούν όπως είναι στις παρακάτω δραστηριότητες.   

Με τη διαχείριση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας  «Υγιεινή & Ασφάλεια», οι 
εκπαιδευόμενοι  μπορούν να εντοπίσουν πιθανές  πτυχές της ασφάλειας και των κινδύνων στο 
δικό τους χώρο εργασίας ή εν γένει, καθώς και ποιοι κανόνες και κανονισμοί σχετίζονται με 
άλλες συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. 

Η διερεύνηση της «Υγιεινής & Ασφάλειας» περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις που σχετίζονται με 
την απασχολησιμότητα των εκπαιδευόμενων. 

 

  

1. Δυνατότητα μάθησης για την 
Υγιεινή & Ασφάλεια 

Κανόνες και κανονισμοί 
ασφάλειας 

•Αναγνώριση κανόνων Υγιεινής 
& Ασφάλειας σχετικές με την 
παρούσα κατάσταση.  

•Κατανόηση αντίδρασης σε 
κρίση Η επίγουσα ανάγκη. 

2. Δυνατότητα εφαρμοφής σε 
άλλες περιστάσεις 

•Επικοινωνία της Υγιεινής & 
Ασφάλειας σε άλλους. 

•Αναγνώριση των κανόων 
Υγιεινής & Ασφάλειας σε 
εργασιακά περιβαλλοντα 

3. Δυνατοτητα παρουσίασης 
πληροφοριώνγια την Υγιεινή &  

Ασφάλεια 

•Παρουσίαση πληροφοριών 
Υγιεινής & Ασφάλειας στους 
άλλους με σωστό και χρήσιμο 
τρόπο.  
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες    

Δραστηριότητα 1- Επείγουσα Κατάσταση       15 λεπτά  
Βρείτε τι να κάνετε σε μία επείγουσα κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον. Δείξτε γνώση 
συγκεκριμένων κινδύνων για την επιχείρηση ή την εργασία στην οποία βρίσκεστε ή θα θέλατε 
να βρίσκεστε και συμπληρώστε τις παρακάτω φόρμες ώστε να δείξετε την κατανόησή σας. 
Συζητήστε τα ευρήματά σας με έναν εκπαιδευτή ή μέσα στην ομάδα σας.  
 
Αν κάποιος/α έχει ένα ατύχημα: 
Τι κάνω; 
 
 
 
 
 

Σε ποιόν το λέω; Πού πάω; 

 
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάμαι σε μία επείγουσα κατάσταση; 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

Αν δω ή αν μυρίσω φωτιά: 

Τι κάνω; 
 
 
 
 
 

Σε ποιόν το λέων; Που πάω; 

 
Αν δω ή αν ακούσω το συναγερμό φωτιάς: 

Τι κάνω; 
 
 
 
 
 
 

Σε ποιόν το λέων; Που πάω; 
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Δραστηριότητα 2 – Διαδικασίες Υγιεινής & Ασφάλειας         25 λεπτά 
 
Κάντε μία λίστα με διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας σας ή σε ένα από τα 
παρακάτω μέρη:  

 Supermarket 

 Εργοτάξιο 

 Κομμωτήριο  

 Συνεργείο  

 Κέντρο αναψυχής 

 Κουζίνα 

 Άλλος συμφωνημένος χώρος 

  

Υγιεινή & Ασφάλεια στο χώρο εργασίας  
Για να κάνω τη δουλειά μου με ασφάλεια πρέπει να… 
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Ζωγραφίστε ή βρείτε παραδείγματα σημάτων ασφαλείας και περιγράψτε τι σημαίνουν στα 
παρακάτω κουτιά:  

Παράδειγμα 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράδειγμα 2 Παράδειγμα 3 

Σημασία: 
 
 

Σημασία: 
 

Σημασία: 
 

Παράδειγμα 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 

Σημασία: 
 
 

Σημασία: 
 

Σημασία: 
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Δραστηριότητα 3 – Έλεγχος ασφαλείας      30 λεπτά 
Διενεργείστε μία έρευνα σε ένα χώρο εργασίας για να δείτε πόσο ασφαλής είναι. 
Δημιουργείστε μία λίστα με τις βελτιώσεις που θεωρείτε ότι χρειάζονται για να γίνει πιο 
ασφαλής. 
 
Διενεργείστε μία έρευνα χρησιμοποιώντας τα 
παρακάτω κριτήρια για να δείτε εάν εσείς και άλλοι/ες 
συνάδελφοι καταλαβαίνετε πόσο ασφαλής είναι ο χώρος 
εργασίας σας.   

Εγώ (Tick) Άλλο 
προσωπικό  
(Tick) 

1. Όνομα και εξήγηση του ρόλος του/της 
υπεύθυνου/ης  

  

2. Κάντε μία βόλτα επιθεώρησης του χώρου    

3. Δείξτε μία αφίσα υγιεινής και ασφάλειας και 
δείτε αν υπάρχει κατανόηση και περισσότερες 
πληροφορίες  

  

4. Γνώση των τοποθεσιών που βρίσκονται εκτός 
ορίων  

  

5. Είναι δεδομένο τι θα κάνουμε σε περίπτωση που 
ακουστεί ο συναγερμός φωτιάς  

  

6. Επεξήγηση εγκαταστάσεων πρώτων βοηθειών 
και προσωπικό υπεύθυνο για πρώτες βοήθειες  

  

7. Ασφαλείς τρόποι εργασίας έχουν παρουσιαστεί 
και επεξηγηθεί  

  

8. Γνώση των κίνδυνων στο περιβάλλον εργασίας 
και των αντιδράσεων που απαιτούνται  

  

9. Εξήγηση χειρονακτικών τεχνικών    

10.  Επεξήγηση/ παρουσίαση προστατευτικού 
προσωπικού εξοπλισμού  

  

11. Επεξήγηση διαδικασίας αναφοράς ατυχήματος   

 Κατάλογος Βελτιώσεων 
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Δραστηριότητα 4 – Αφίσα Υγιεινής & Ασφάλειας    60 λεπτά 
 
 Δημιουργείστε μία αφίσα που θα προωθεί την υγιεινή και την ασφάλεια ή περιγράψτε 
τρόπους που θα διατηρήσουν το περιβάλλον εργασίας σας καθαρό και περιποιημένο. Για τη 
βοήθειά σας, χρησιμοποιήστε το παρακάτω φύλλο: 
 

1. Δουλέψτε σε ζευγάρια και καταγράψτε ό,τι γνωρίζετε για το αντικείμενο  
 
 
 
 
 
 

2. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ή της διατήρησης ενός 
χώρου εργασίας καθαρού και περιποιημένου;  

 
 
 
 
 
 

3. Σκεφτείτε τα βασικά μηνύματα που θέλετε να περάσετε στο κοινό σας και 
καταγράψτε τα με σειρά προτεραιότητας  

 
 
 
 
 

4. Σκεφτείτε μία ή περισσότερες εικόνες που θα βοηθήσουν να γίνει η αφίσα σας 
πιο επιδραστική και περιγράψτε την/τες παρακάτω  

 
 
 
 
 
 

5. Υπάρχουν άλλα στοιχεία σχεδιασμού που θα θέλατε να συμπεριλάβετε π.χ. 
μέγεθος αφίσας, στυλ γραμμάτων, κτλ;  
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Δραστηριότητα 5 – Διαφορετικοί τρόποι μάθησης Υγιεινής & Ασφάλειας 60 λεπτά 
 
Ανακαλύψτε τον προτιμότερο μαθησιακό τρόπο των φίλων ή των συναδέλφων σας. Κάντε το 
συμπληρώνοντας τη δραστηριότητα διαφορετικών τρόπων μάθησης (ενότητα 5.7). Έχοντας υπ 
όψιν τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης: Οπτικός, Ακουστικός, Κιναισθητικός, θα μπορέσετε 
να καταλάβετε τι χρειάζεται για να βελτιώσετε την κατανόηση των κανόνων της Υγιεινής και 
Ασφάλειας για το κοινό σας μέσω των διαφορετικών τρόπων μάθησης.  
 

 
 
Δημιουργείστε μία αφίσα για τον τοίχο, μία παρουσίαση ή ένα γραπτό κείμενο που ταιριάζει 
στις ανάγκες τους για να δείξετε τις διαφορετικές πρακτικές που είναι πιο επισφαλείς ή 
επικίνδυνες και δε θα έπρεπε να επιτρέπονται στο χώρο εργασίας.  
 
Πείτε λίγα λόγια στην ομάδα σας για την παρουσίασή σας.  
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Οδηγίες για τον/την Εκπαιδευτή/τρια 

 

 
  

• Εξηγείστε στους εκπαιδευόμενους τη σημασία των 
λόγων ύπαρξης κανόνων και κανονισμών Υγιεινής & 
Ασφάλειας. 

• Αφήστε τους να κάνουν ερωτήσεις που σχετίζονται με 
το θέμα της Υγιεινής & Ασφάλειας σε σχέση με τις δικές 
τους εμπειρίες. 

Εξηγήστε 

• Ερευνήστε τις διαφορετικές όψεις Υγιεινής & Ασφάλειας 
στον παρόντα χώρο εργασίας. 

• Καταγράψτε πληροφορίες για αυτόν με τον κατάλληο 
τρόπο. 

• Ερευνείστε άλλους τομείς Υγιεινής & Ασφάλεαις σε 
διαφορετικούς χώρους εργασίας.  

Ερευνήστε 

• Ζητήστε από τυς εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν τα 
ευρήματα τους σχετικά με την Υγιεινή & Ασφάλεια με 
τον κατάλληλο τρόπο. 

• Χρησιμοποιείστε τον κατάλληλο τρόπο μάθησης για να 
αυξήσετε το αποτέλεσμα της παρουσίας σας.(Αναφορά 
στη δραστηριότητα ''Πως μαθαίνω''. ενότητα 5.7.).. 

• Επανεξετάστε το αποτέλεσμα των παρουσιάσεων με το 
κοινό. 

Παρουσιάστε 
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4.1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 
 

Τι περιλαμβάνουν 

Κάθε επιχείρηση έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τους σχετικούς 
κανόνες και κανονισμούς. Οι εργοδότες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι κάνουν ό,τι μπορούν για 
να είναι σωστοί. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις δικές τους υποχρεώσεις 
αλλά και τα δικαιώματά τους καθώς και τις υποχρεώσεις του εργοδότη τους για σχετικά 
θέματα, όπως μισθοί, συμβόλαια, ρεπό και ώρες εργασίας.  
 

 
Πηγή: vision.org 

 
 
Η νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας απαιτεί από τους εργοδότες να 
εξασφαλίζουν ότι ο χώρος εργασίας παρέχει σωματική και ψυχική υγεία στους εργαζομένους. 
Αυτό σημαίνει ότι συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 
εργασίας που δε βλάπτει τη σωματική και ψυχική ευεξία.   
Σε κάθε χώρα, υπάρχει διαφορετική νομοθεσία για το χώρο εργασίας. Οι εργοδότες είναι 
υποχρεωμένοι να υπακούουν στη νομοθεσία και να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές 
περιβάλλον εργασίας.  Για να το κάνουν πρέπει να αποφύγουν ή να μειώσουν πιθανούς 
κινδύνους και να παρέχουν τις σωστές συνθήκες εργασίας.  



 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  

Δραστηριότητα 1 – Ατομικά Δικαιώματα και Ευθύνες        20 λεπτά 
  

Οδηγίες: Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους να ταιριάξουν δύο 
δικαιώματα με τις αντίστοιχες συνθήκες. Η δραστηριότητα έχει 
σχεδιαστεί για να επικεντρώνεται στην κατανόηση ατομικών 
δικαιωμάτων σε διαφορετικές καταστάσεις. Δεν θεωρείται ότι 
οι εκπαιδευόμενοι έχουν αυτά τα δικαιώματα στην παρούσα 
στιγμή. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την έναρξη διαλόγου για άλλα δικαιώματα που μπορεί να 
σχετίζονται με κάθε περίπτωση.   

 

Εκπαίδευση 
 
Ως καταναλωτής/τρια 
 
Στην κοινότητα  
 
Πολιτική  
 
Στην οικογένεια 
 
Στην εργασία  

Το δικαίωμα στη μάθηση 
 
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση μέχρι την ηλικία 
των 16 χρόνων  
 
Το δικαίωμα ψήφου στα 18 χρόνια 
 
Το δικαίωμα στη σίτιση  
 
Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι  
 
Το δικαίωμα σε αλλαγή προϊόντος ή 
επιστροφής χρημάτων   
 
Το δικαίωμα στην ασφάλεια 
 
Το δικαίωμα στην αγάπη  
 
Το δικαίωμα αγοράς αγαθών σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας 
 
Το δικαίωμα της προστασίας από το νόμο 
 
Το δικαίωμα στον κατώτατο επιτρεπόμενο 
μισθό 
 
Το δικαίωμα εργασίας σε ασφαλές εργασιακό 
χώρο 



 

Δραστηριότητα 2 – Δικαίωμα ή Υποχρέωση      25 λεπτά 
Τι πρέπει να κάνω;  
Χρωματίστε τα παρακάτω κουτιά ώστε να δείχνουν ποια πρόταση αντιστοιχεί σε δικαιώματα και 
ποια σε υποχρεώσεις: 
 

Ελευθερία από σκλαβιά Να μιλάς σωστά στους 
άλλους  

Να ακούς τους άλλους 

Να έχεις δίκαιη δίκη και 
να σε προστατεύει ο 
νόμος  

Να φέρεσαι σε όλους σαν 
ίσους- ανεξάρτητα από 
φυλή, θρησκεία ή φύλλο 

Να έχεις σπίτι και 
εκπαίδευση  

Ελευθερία έκφρασης 
γνώμης  

Να φροντίζεις τον εαυτό 
σου και τους άλλους  

Να υπακούς το νόμο  

Να φροντίζεις το 
περιβάλλον  

Να ψηφίζεις σε μια 
δημοκρατία 

Ελευθερία από 
βασανιστήρια 

 
Τι συνδέει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις;  
Διαλέξτε δύο δικαιώματα και σκεφτείτε κάποιες υποχρεώσεις που έχετε που συνδέονται με αυτά 
τα δικαιώματα. Για παράδειγμα, αν σε προστατεύει ο νόμος, έχεις σαν υποχρέωση να υπακούς 
στους νόμους.  
 

Αν έχεις το δικαίωμα να... 
 
 
 
 

Αν έχεις το δικαίωμα να... 
 
 
 
 

Τότε έχεις την υποχρέωση να: 
 
 
 
 

Τότε έχεις την υποχρέωση να: 
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Δραστηριότητα 3- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις        40 λεπτά 
 
Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν πώς να διερευνούν τα 
δικαιώματά τους και τι θα πρέπει να γνωρίζουνε για αυτά.¨ 
 
Ενότητα Α: Οι νέοι και ο Νόμος 

Σε ομάδες, βρείτε τι απαγορεύεται από το νόμο στους νέους ανθρώπους να κάνουν μέχρι να 
συμπληρώσουν συγκεκριμένες ηλικίες μεταξύ των 13 και των 19 χρόνων.  
 
Παρουσιάστε τις πληροφορίες στη μορφή διαγράμματος.  
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
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Ενότητα Β: Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 
 
 
 
 
 

Σε ομάδες, βρείτε τη Χάρτα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Διεθνούς Αμνηστίας και ανακαλύψτε 
πώς δημιουργήθηκε.  
 
Σχεδιάστε ένα μπλουζάκι που να προωθεί τη δουλειά της Διεθνούς Αμνηστίας.  
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Δραστηριότητα 4 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στην εργασία   30 λεπτά 
Περιγράψτε τρία από τα βασικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην εργασία:  
 

Δικαιώματα που έχουν όλοι οι 
εργαζόμενοι:  

Ποιο είναι το όφελος των εργαζομένων από αυτό το 
‘δικαίωμα’;  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Εξηγείστε τι διαφορές μπορεί να υπάρχουν στα δικαιώματα ενός εργαζομένου που εργάζεται σε μία 
συγκεκριμένη εργασία ή επαγγελματικό κλάδο (π.χ. τουριστικά, δικαίωμα στην απεργία, εργασία με 
βάρδιες κτλ):  
 
 
 
 
 
 
 
Δώστε δύο παραδείγματα νόμων που βοηθάνε στην προστασία των εργαζομένων στη δουλειά:  
 
 
 
 
 
 
Σε ποιόν θα μπορούσατε να πάτε για να σας βοηθήσει σε τυχόν προβλήματα με τη δουλειά που 
σχετίζονται με τα δικαιώματα των εργαζομένων; Δώστε δύο παραδείγματα:  
 
 
 
 
 
Παρουσιάστε τα βήματα που θα έπρεπε να κάνει ένας εργαζόμενος αν είχε παράπονα για κάποιο 
θέμα στη δουλειά του/της: 
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Περιγράψτε τρείς από τις βασικές ευθύνες που έχει ένας/μια εργαζόμενος/η στη δουλειά του/της:  
 

Ευθύνη:  Πώς αυτή η ‘ευθύνη’ ωφελεί άλλους εργαζομένους ή/και τον 
εργοδότη;  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Δώστε τρία παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο ένας/μία εργαζόμενος/η μπορεί να συλλέξει 
πληροφορίες για τις ευθύνες του/της στο χώρο εργασίας  
1. 
2. 
3. 
 
Περιγράψτε τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας εργαζόμενος αν χρειαστεί να αντιμετωπίσει 
πειθαρχικές διαδικασίες στη δουλειά του/της:  
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Δραστηριότητα 5 –Ασφάλεια στο χώρο εργασίας      20 λεπτά 
 
 

Περιγράψτε τον 
κίνδυνο 

Ποιος θα μπορούσε 
να υποστεί βλάβη; 
Πως; 
 

Πόσο πιθανό είναι 
να συμβεί; 

Αν συμβεί, πόσο 
σοβαρή μπορεί να 
είναι η βλάβη; 

Το μπορεί να γίνει 
για να μειωθεί ο 
κίνδυνος; 
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Οδηγίες για τον/την Εκπαιδευτή/τρια  
 
 

 
 

•Ρώτα τους εκπαιδευόμενους για τις εμπειρίες τους στο χώρο 
εργασίας σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. 

•Ρώρα τους πόσο ενήμεροι είναι για τα δικαιώματα τυς ωε 
εργαζόμενοι τώρα ή στο μέλλον. 

•Ρώτα τους με ποιο τρόπο σκέφτονται να μάθουν τα δικαιώματα 
τους. 

Ρώτα 

 

•Εξήγησε στους εκπαιδευόμενους οτι τα δικαιώματα τους μπορεί 
κάποιες φορές να παραβιωαστούν. 

•Χρησιμοποίησε τη δραστηριότητα ''Πως αναφέρεσαι στον 
εαυτό σου'' (ενότητα 5.5.) για να καθοδηγηθούν οι 
εκπαιδευόμενοι στη διαδικασία κατανόησης για θέματα που 
σχετίζονται με την ταυτόητα των ανθρώπων και πως αυτά 
μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων (π.χ. ρατσισμός, bullying, διακρίσεις). 

Εξήγησε 

 

•Ερεύνησε διαφορετικά κομμάτια των Διακαιωμάτων και των 
Υποχρεώσεων σε διαφορετικούς χώρους εργασίας 
(συμπεριλαμβανομένης της έμφυλλης διάστασης). 

•Ερεύνησε τη νομοθεσία της χώρας για τους χώρους εργασίας και 
μοιραστείτε τα αποτελέσματα με τους εκπαιδευόμενους. 

Ερεύνησε 
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4.7. Εξερευνώντας Ευκαιρίες Εργασίας/Καριέρας  

Τι περιλαμβάνει 

Με τη διαχείριση της δεξιότητας «Εξερευνώντας Ευκαιρίες Εργασίας/ Καριέρας» οι εκπαιδευόμενοι 
θα μάθουν να αναγνωρίζουν πιθανές ευκαιρίες εργασίας αλλά και να κατανοούν και να μπορούν να 
δείξουν πώς μπορούν να συνδέσουν τα ενδιαφέροντά τους, τις δεξιότητες τους και τα προσόντα τους 
σε συγκεκριμένους ρόλους εργασίας.   

 

Η Εξερεύνηση Ευκαιριών Εργασίας/ Καριέρας συμπεριλαμβάνει δύο διαστάσεις που σχετίζονται με 
την απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων.  

 

 

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να μπορούν να: 

- ταυτοποιούν εργασιακούς ρόλους σχετικούς με τον εαυτό τους  

- παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικές με τον εαυτό τους  

επικοινωνούν άμεσα πληροφορίες για τον εαυτό τους που σχετίζονται με τον εργασιακό ρόλο  

-  

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να μπορούν να: 

- χρησιμοποιούν πληροφορίες που τους δίνονται για να ταυτοποιήσουν ευκαιρίες εργασίας  

- αναγνωρίζουν τις δεξιότητές τους και τα ενδιαφέροντα τους  

- αναγνωρίζουν δεξιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα χρειαζόντουσαν για 
συγκεκριμένες εργασίες.  

 
 

 
 
 
 

 
Source: pexels.com 

Η δυνατότητα να επικοινωνούν πληροφορίες για τον εαυτό τους που 
είναι which is relevant to a particular job role 

Η δυνατότητα κατανόησης πώς σχετίζονται οι δεξιότητες και τα 
ενδιαφέροντά τους με πιθανές ευκαιρίες εργασίας  
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  

 

Δραστηριότητα 1 – Ταίριασμα προσωπικότητας    30 λεπτά  
 
Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν τα 
διαφορετικά στοιχεία της προσωπικότητας που χρειάζονται σε διάφορες εργασίες  
 
1α) Προτείνετε εργασίες          

Χωρίστε την τάξη στα δύο και ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους της μίας ομάδας να προτείνουν 
διάφορες εργασίες: όσο μεγαλύτερη ποικιλία υπάρχει, τόσο το καλύτερο! Αν οι εκπαιδευόμενοι 
έχουν πολλές ιδέες, μπορείτε να ζητήσετε από τον καθένα δύο.  
Γράψτε τις εργασίες στη μία μεριά του πίνακα. 
 
1β) Ονομάστε χαρακτηριστικά προσωπικότητας        

Τώρα ρωτήστε την άλλη ομάδα της τάξης να ονομάσει χαρακτηριστικά προσωπικότητας και δυνατά 
σημεία: γράψτε τα στην άλλη μεριά του πίνακα. Σιγουρευτείτε ότι έχετε ονομάσει χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας (π.χ. δημιουργικότητα, προσοχή στη λεπτομέρια, κοινονικότητα) και όχι δεξιότητες 
απασχολησιμότητας όπως αριθμητικές ικανότητες ή γνώσεις πληροφορικής.  
 
1γ) Ταιριάξτε χαρακτηριστικά προσωπικότητας με την κάθε δουλειά  

Καθώς οι εκπαιδευόμενοι προτείνουν τα χαρακτηριστικά, ρωτήστε τους να πουν σε ποιές δουλειές θα 
ταίριαζαν.  
Ταιριάξτε τα στον πίνακα τραβώντας γραμμές από τη μία μεριά στην άλλη.  
 
1δ) Αναστοχασμός         

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να έχετε στον πίνακα μία μάζα από γραμμές αλλά αυτή θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύει το εύρος των διαφορετικών δουλειών που ταιριάζουν με τους διαφορετικούς τύπους 
προσωπικότητας.  
Αν κάποιες δουλειές ή χαρακτηριστικά δεν έχουν πολλές γραμμές μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε 
αυτά και να ζητήσετε από τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν ποιά είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που η κάθε δουλειά χρειάζεται ή ποιές δουλειές σχετίζονται με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. 
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2α) Εύρεση εργασιών         

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να ερευνήσουν τρεις διαφορετικές εργασίες που θα τους άρεσε 
να κάνουν χρησιμοποιώντας διαφορετικές πηγές πληροφοριών: 

- εφημερίδες 
- Internet 
- Τοπικά γραφεία εύρεσης εργασίας  

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο (portfolio). 
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να καταγράψουν τις αναζητήσεις τους στο χαρτοφυλάκιο τους.  
 

2β) Καταγράψτε ενδιαφέροντα και εμπειρίες         

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν μία λίστα των ενδιαφερόντων τους, των 
εμπειριών τους, των δεξιοτήτων τους και των χαρακτηριστικών τους και να σκεφτούν πώς θα 
μπορούσαν αυτά να τους βοηθήσουν στην αναζήτηση ευκαιριών εργασίας.  
 
Καθοδηγήστε τους εκπαιδευόμενους σε αυτή τη διαδικασία και θυμήστε τους να κάνουν τα 
παρακάτω:  

- Να περιγράψουν τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες που χρειάζονται σε κάθε 
δουλειά. 

- Να παρατηρήσουν τυχόν κενά μεταξύ της λίστας και των προυποθέσεων για τις θέσεις 
εργασίας.  

 
Μην ξεχνάτε:  

  
 
  
 
 
 
  

Βοηθήστε τους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες και τα 
χαρακτηριστικά  

Καθοδηγήστε τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν ποιες δεξιότητες, 
χαρακτηριστικά και εμπειρίες χρειάζονται σε κάθε δουλειά  

 
Πηγή: linkedin.com 
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Δραστηριότητα 3 – Δεξιότητες που έχω αναπτύξει       30 λεπτά 

 
3α) Ομαδική συζήτηση        

Καθοδηγήστε μία κουβέντα με τους εκπαιδευόμενους ώστε να τους βοηθήσετε να: 

- Σκεφτούν τις δεξιότητες τους, τα χαρακτηριστικά τους και τα δυνατά τους σημεία  
- Αναγνωρίσουν τρεις διαφορετικές δουλειές που θα τους ταιριάζαν  

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να καταγράψουν τα βασικά στοιχεία της συζήτησης στο 
χαρτοφυλάκιό τους.  
 
Μην ξεχνάτε:  

 

 
 
 

3γ) Καταγράψτε δεξιότητες και εργασίες        

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν ποιοί τύποι δουλειάς θα ταιριάζαν περισσότερο στα 
χαρακτηριστικά τους και στο χαρακτήρα τους. Μετά ζητήστε τους να δημιουργήσουν μία λίστα στο 
χαρτοφυλάκιό τους. 

  

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψιν τις εργασιακές τους 
εμπειρίες μέχρι τώρα και να σκεφτούν τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει 

και χρησιμοποιήσει στους χώρους εργασίας τους  
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Δραστηριότητα 4 – Επόμενα Βήματα      50 λεπτά  
 
Καθοδηγήστε τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν τα επόμενά τους βήματα στην αναζήτηση εργασίας 
που είναι ρεαλιστική και τους ταιριάζει.  
 
4α) Ομαδική Συζήτηση        

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν μία λίστα με τα επόμενα βήματά τους και 
συζητήστε τα μαζί τους.  
Η λίστα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για το πώς να: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4β) Συμφωνείστε στα επόμενα βήματα         

Μετά τη συζήτηση για τα επόμενα βήματα, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμφωνήσουν στα ποιό 
σημαντικά βήματα και να βάλουν προθεσμίες ώστε να τα επιτύχουν.  
 
 
  

- Βελτιώσουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητάς τους  
- Βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες  
- Βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά τους  
- Αναγνωρίσουν ταιριαστές δουλειές όταν διαφημίζονται  
- Βρουν τί περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δουλειές πριν κάνουν 

αίτηση για αυτές   
- Αναλογιστούν πόσο θα πάρει να πάνε από το ένα βήμα στο άλλο  
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Δραστηριότητα 5 – Τί έμαθα        30 λεπτά  
 
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που έχουν δημιουργήσει για 
να υποστηρίξουν τα επιτεύγματά τους στις προηγούμενες δραστηριότητες. Μετά, ζητήστε τους να 
οργανώσουν αυτά τα στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο τους ώστε να διευκολύνουν την αξιολόγησή τους.  
 
Μην ξεχνάτε:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

  

Τα στοιχεία πρέπει να είναι ξεκάθαρα και να συνδέονται με τις 
δραστηριότητες  

Βάζοντας τα στοιχεία στη σωστή σειρά οι εκπαιδευόμενοι θα βοηθηθούν 
να κατανοήσουν αν είναι όλα στα σωστά σημεία  

Όταν χρησιμοποιούν εκτυπώσεις από το Internet οι εκπαιδευόμενοι 
πρέπει να σημειώνουν τις σημαντικές πληροφορίες και να 
συμπεριλαμβάνουν σχόλια στα περιθώρια που να λένε γιατί είναι 
χρήσιμες  
 



 

 

95 

Οδηγίες για τον/την Εκπαιδευτή/τρια 

 
  

• Δημιουργήστε μια σχέση στην οποία θα 
είστε περισσότερο μέντορας παρά 
εκπαιδευτής για τους 
εκπαιδευόμενους.Αυτό θα επιτρέψει 
στους εκπαιδευόμενους να σας μιλήσουν 
ανοιχτά για τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με την πορεία της καριέρας τους.  

Μέντορας 

 

• Καθοδήγησε τους εκπαιδευόμενους μέσω 
εθνικών ιστοσελίδων καριέρας να βρούνε 
θέσεις εργασίας, τρόπους αίτησης για 
δουλειες και κατανόησης χρήσης των 
ιστοσελίδων αυτών.  

• Χρησιμοποίησε τις  Συμπληρωματικές Πηγές 
(Ενότητα 6) για να τους δείξεις συνδέσμους 
που θα τους φανούν χρήσιμοι στην 
αναζήτηση εργασίας.  

 

 

Καθοδήσησε 

• Μοιράσου την προσωπική σου γνώμη για 
προσπάθεια απόδοσης ή αποτέλεσμα, με 
έπαινο (εύνοια) ή/και κριτική (δυσμένοια). 

• Χρησιμοποίησε την δραστηριότητα 
'Ενεργητική Ακρόαση' (ενότητα 5.5) για να 
δείξεις στους εκπαιδευόμενους πώς να 
επικοινωνούν, ώστε να τους φανεί χρήσιμο 
κατά την αναζήτηση εργασίας ώστε να 
εκφράζουν τους προβληματισμούς τους.  

Μοιράσου 
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Ενότητα 5: Μεθοδολογία Mentoring & Δραστηριότητες 

5.1. Εισαγωγή 
 
 

 
 
 

 
 
Η σειρά μαθημάτων Mentoring που έχει δημιουργηθεί από τον Brian De Lord βασίζεται στη θεωρία 
και πρακτική που χρησιμοποιήθηκε στις υπηρεσίες που παρείχε η οργάνωση EuroPeace Youth (τώρα 
μέρος της οργάνωσης Diagrama). Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμπληρώνει και να προσθέτει σε 
προηγούμενη γνώση αντί να δρα σαν υποκατάστατο. Ο στόχος είναι να προστεθούν προτάσεις/ 
υποδείξεις σε ό,τι ήδη γνωρίζει και ακολουθεί ο/η εκπαιδευτής/τρια και να αναστοχαστεί για τυχόν 
αλλαγές που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Έτσι θα βελτιωθεί η δεξιότητα λήψης αποφάσεων των 
νέων ανθρώπων και των εκπαιδευτών/τριών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Objectives: 
 
 
 
 
Το Mentoring είναι μία μοναδική σχέση που συμπεριλαμβάνει τη χρήση ενός φάσματος 
διαφορετικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών ώστε να μπορεί κάποιος να υποστηρίζει τους άλλους. 
Η σειρά μαθημάτων μπορεί να επιτρέψει στους συμμετέχοντες/ουσες  να υποστηρίξουν τα άτομα 
που καθοδηγούν ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες στο ταξίδι της Δια Βίου Μάθησης. Η κατάρτιση 
θα προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες/ουσες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τους κατάλληλους 
τρόπους για να ανταποκρίνονται σε ευάλωτα παιδιά και ενήλικες μέσα σε ένα συστημικό πλαίσιο. 

5.2. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα  
- Να ισορροπήσει η ανάγκη για ευελιξία και η σημαντικότητα των ορίων σε μία σχέση 

καθοδήγησης (mentoring). 

Τι είναι το Mentoring? 
“Κατανόηση, Επεξήγηση, Ανταπόκριση, ‘Έλεγχος. Να ανταποκρίνεσαι όπως πρέπει και 
να είσαι βοηθητικός στην κατανόηση των αναγκών αντί να θυμάσαι απλά τις δικές 
σου εμπειρίες”. Brian De Lord. 

 
 
 
 
 
 
 

Ευάλωτοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες χρειάζονται 
περισσότερη ακαδημαϊκή υποστήριξη για να 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες και προσόντα και 
να τα αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους 
πορεία.  Εμείς σαν δάσκαλοι πρέπει να 
διερευνούμε τους λόγους που κάποιοι/ες 
εκπαιδευόμενοι/ες δεν έχουν καταφέρει να 
χρησιμοποιήσουν τις εκπαιδευτικές εμπειρίες 
που έχουν αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια. 
Όταν οι ευάλωτοι εκπαιδευόμενοι κατανοούν 
και μπορούν να επικοινωνήσουν τις 
προηγούμενες δυσκολίες τους και να 
παρουσιάσουν τις ανάγκες τους, είναι πολύ 
πιθανό να ασχοληθούν με τη δύσκολη (κατά 
αυτούς) πορεία προς την επιτυχία.  

 

Source: pexels.com 
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- Ξεκινά με τη διπλή διαδικασία της κατανόησης του εαυτού και της αντανακλαστικής πρακτικής 
ώστε να δημιουργηθεί μία αποτελεσματική σχέση που θα είναι αμοιβαία επωφελής.  

- Να μπορεί να υποστηρίζει τους καθοδηγούμενους στην κατανόηση των αποτελεσμάτων όλων 
των μορφών καταπίεσης και πώς αυτές γίνονται εμφανείς στη συμπεριφορά και στην 
αντίληψη ταυτότητας.  

- Να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων για να εξασφαλίζει ακριβή 
κατανόηση και κατάλληλες απαντήσεις.  

- Να αναπτύσσει και να επιδεικνύει δεξιότητες που καλλιεργούν την εκπαιδευτική και τη 
συναισθηματική ανάπτυξη. 

- Η ικανότητα να καθοδηγεί την εξέλιξη καριέρας γύρω από την έννοια και το σκοπό του 
παγκόσμιου πολίτη.  

- Να μπορεί να αναγνωρίζει τις αρχές και τις προκαταλήψεις στις οποίες βασίζονται οι κρίσεις.  
- Να μπορεί να ισορροπεί συνεργατικές και ανταγωνιστικές επιρροές ώστε να δουλεύει 

αποτελεσματικά με το προσωπικό, επαγγελματίες και εθελοντές. 

5.3. Περιεχόμενο & Δραστηριότητες 
Το περιεχόμενο βασίστηκε στις παρακάτω αρχές:  

- Ένα εύρος διαφορετικών παρεμβάσεων καθοδήγησης mentoring and coaching. 
- Στρατηγικές για την ανάπτυξη και διατήρηση της γνώσης του εαυτού μέσα από 

αναστοχαστικές πρακτικές.  
- Δημιουργία πολλαπλών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την εμπλοκή, την κατανόηση και την 

αντιμετώπιση.  
- Στρατηγικές ανάπτυξης δυνατοτήτων εκπαίδευσης των καθοδηγούμενων.  
- Παράδοση όλων των παρεμβάσεων σε ένα μη καταπιεστικό, αναστοχαστικό πλαίσιο. 
- Η κατανόηση των υποχρεώσεων για την εμπιστευτικότητα και την προστασία.  
- Στρατηγικές για την παράδοση επαγγελματικού προσανατολισμού και προετοιμασία για 

πρωτοβουλίες απασχόλησης.  
- Καλλιέργεια και συνεργασία με υποστηρικτικό δίκτυο ιδιωτών και οργανώσεων.  

 
Οι δραστηριότητες που προτείνονται παρακάτω έχουν δημιουργηθεί με στόχο οι εκπαιδευτές να 
έχουν επίγνωση και να ανατροφοδοτούνται ώστε να παραδώσουν το εκπαιδευτικό υλικό στους 
εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευτές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ώστε να προωθήσουν τη 
γνώση στις ομάδες τους. Προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν οι δραστηριότητες αυτές σε συνδυασμό 
με τις δραστηριότητες Απασχολησιμότητα που παρουσιάστηκαν στην 4η Ενότητα. 
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5.4. Δραστηριότητα 1: Άσκηση Ονομάτων  
 Αυτή είναι μία χρήσιμη άσκηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γνωριμία της ομάδας, για το 
σπάσιμο του πάγου. Βοηθάει ώστε να γίνει κατανοητό με ποιόν τρόπο αποκαλεί ο καθένας τον εαυτό 
του και τι σημαίνει για τους/ις ίδιους/ες. Αυτή η δραστηριότητα βοηθάει να έρθει πιο κοντά μια 
ομάδα που αποτελείται από διαφορετικές κουλτούρες βοηθώντας τα μέλη της να πάνε πέρα από το 
όνομα και να εξερευνήσουν την ταυτότητα το καθενός σε μεγαλύτερο βάθος.  
 
Αυτή η άσκηση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια εμπειρίες που σχετίζονται με διαφορετικά 
πολιτισμικά υπόβαθρα. Για τον εκπαιδευτή είναι σημαντικό να λάβει υπόψη ότι το πολιτισμικό 
υπόβαθρο είναι ένα μείγμα εσωτερικών χαρακτηριστικών και παρουσίασης του εαυτού. Ο 
εσωτερικός κόσμος του καθενός αποτελείται από μυριάδες κομματιών όπως είναι η θρησκεία, το 
κράτος, η οικογένεια, το φύλο, η σεξουαλικότητα καθώς και η κουλτούρα. Η παρουσίαση του εαυτού   
συμπεριλαμβάνει την εμφάνιση ή την προσωπικότητα και τα πιστεύω του κάθε ατόμου.  
 
 

 
     Πηγή: communicationtheory.org  

                                                                                                               30 λεπτά 
Άσκηση Ονομάτων 

Ο κάθε εκπαιδευόμενος/η θα ξεκινήσει λέγοντας το όνομά του/της και θα συνεχίσει προσθέτοντας κάτι 
σε αυτό, είτε μία ιστορία, μία εξήγηση, ένα συναίσθημα, ένα νόημα (οι εκπαιδευτές/ριες πρέπει να 
ξεκινήσουν δίνοντας οι ίδιοι/ες το πρώτο παράδειγμα). 

Μετά από αυτή την εισαγωγή, ρωτήστε τους/τις εκπαιδευόμενους/ες:  
Τι σκέφτεστε για την εξήγηση που έδωσαν οι άλλοι για το όνομά τους;  
Μάθατε κάτι περισσότερο για τους άλλους από αυτά που είπαν;  

Συζήτηση: Είναι σημαντικό να γίνει συζήτηση για το νόημα των ονομάτων των άλλων   
- Συνδέεται το νόημα με την οικογένεια, την εθνότητα, τη θρησκεία, την κουλτούρα;  
- Ποια είναι η εξήγηση του ονόματος;  
- Πώς αισθάνεται το άτομο για το όνομά του/της;  
 

Κλείσιμο: “Ακούγοντας πέρα από την ακοή μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση ” 
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5.5. Δραστηριότητα 2: Πώς αποκαλείτε τον εαυτό σας; 
 
Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει του εκπαιδευόμενους να καταλάβουν τον 
εαυτό τους με τρόπο που τους ορίζει. Ο εκπαιδευτής πρέπει να εμψυχώσει τους εκπαιδευόμενους να 
σκεφτούν με ποιο τρόπο χρησιμοποιούν την ταυτότητα τους και τι σημαίνει η ταυτότητά τους για 
τους/τις ίδιους/ες. Για να γίνει αυτή η δραστηριότητα ο εκπαιδευτής πρέπει να ρωτήσει όλους τους 
εκπαιδευόμενους τις παρακάτω ερωτήσεις και να ξεκινήσει μια κουβέντα γύρω από την ταυτότητα 
και τη νοηματοδότησή της για τους ίδιους. 

                                                                                                                                                               25 min 
 

1) Ποιος είμαι; 
2) Πώς θέλω να με προσδιορίζουν οι άλλοι;  
3) Τι σημαίνει η ταυτότητά μου για μένα;  
4) Τι σημαίνει η ταυτότητα των άλλων για μένα; 

 
Κάνοντας τις ερωτήσεις αυτές ο εκπαιδευτής επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν 
ζητήματα που σχετίζονται με το ρατσισμό, το σεξισμό, την ομοφοβία και την αναπηρία. Μέσα από τη 
συζήτηση μπορεί ο εκπαιδευτής να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να εξερευνήσουν τα 
καταπιεστικά στοιχεία της πραγματικότητας και να ξυπνήσει ένα επίπεδο κριτικής αντίληψης των 
εκπαιδευόμενων με το να τους ενθαρρύνει να δουν πέρα από τις αρχικές ταμπέλες της ταυτότητας. 
  

“Όταν αποκαλείς τον εαυτό σου Ινδό/ή 
ή Μουσουλμάνο/α ή Χριστιανό/ή ή 
Ευρωπαίο/α ή οτιδήποτε άλλο ασκείς 
βία. Αντιλαμβάνεσαι γιατί κάτι τέτοιο 
είναι βία; Γιατί ξεχωρίζεις τον εαυτό 
σου από την υπόλοιπη ανθρωπότητα. 
Όταν ξεχωρίζεις τον εαυτό σου βάση 
πίστης, παράδοσης, θρησκείας 
θρέφεις τη βία. Οπότε ένας άνθρωπος 
που προσπαθεί να κατανοήσει τη βία 
δεν ανήκει σε κανένα έθνος, καμία 
θρησκεία ή πολιτικό κόμμα ή μερικό 
σύστημα, ενδιαφέρεται με τη συνολική 
κατανόηση της ανθρωπότητας.”  
― Jiddu Krishnamurti 
 

 
Πηγή: pexels.com 
 

http://www.goodreads.com/author/show/850512.Jiddu_Krishnamurti
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5.5. Δραστηριότητα 3: Ενεργητική Ακρόαση 

                                                                                            
                                           Source: pexels.com 
 
Η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει τις παρακάτω δεξιότητες και χαρακτηριστικά: 
a. Ταίριασμα:  Τόνος φωνής, τέμπο, στάση σώματος, αναπνοή, κατηγορήματα 
b. Υπαναχωρήσεις: Πηγαίνοντας πίσω σε αυτά που έχουν ειπωθεί και έχουν γίνει για να είναι 

σίγουρο ότι όλοι οι συμμετέχοντες καταλαβαίνουν τα ίδια.. 
c. Προσοχή στο Συνομιλητή: Δίνοντας ενσυνείδητα όλη την προσοχή στο/η συνομιλητή/τρια, αντί 

για τον εαυτό μας, ώστε να είναι η εμπειρία του/της το πιο σημαντικό κατά τη διάρκεια αυτής 
της αλληλεπίδρασης.  

d. Παράφραση: Κατά τη διαδικασία της ενεργητικής ακοής, με δικά μας λόγια προσπαθούμε να 
περιγράψουμε την εμπειρία που μετέδωσε ο/η συνομιλητής/τρια μας. 

e. Αντανάκλαση Συναισθημάτων: Περιεχόμενο+ Συναίσθημα= Νόημα. 
f. Χρήση Ερωτήσεων: Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι βοηθητικές ώστε να  ενθαρρύνουν το/τη 

συνομιλητή/τρια να είναι πιο συγκεκριμένος/η στα λεγόμενά του/της. Χρησιμοποιείστε ανοιχτού 
και κλειστού τύπου ερωτήσεις.  

g. Αναγνώριση Αδυναμιών: Να γνωρίζετε τι λέτε στους εκπαιδευόμενούς σας και να είναι 
σύμφωνα με τις δικές σας γνώσεις και ειδικότητα. Αυτό είναι ένα πραγματικά δυνατό σημείο. 
 

Για να πιστοποιήσετε την ακρίβεια της κατανόησής σας και για να κάνετε τους άλλους να αισθάνονται 
πιο κατανοητοί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω για να είστε σίγουροι ότι θα δώσετε 
εποικοδομητική ανατροφοδότηση: 
 
h. Παρέχοντας ανατροφοδότηση: Ξεκινήστε με τα θετικά στοιχεία και οτιδήποτε χρειάζεται να 

βελτιωθεί. Να είστε συγκεκριμένοι/ες. Αποφύγετε σχόλια όπως «καλό» ή «απαίσιο». Όταν είστε 
συγκεκριμένοι/ες, η ανατροφοδότηση που δίνετε διευκολύνει στη μάθηση. Αναφερθείτε σε 
συμπεριφορές που είναι δυνατόν  να αλλάξουν. Προσφέρετε εναλλακτικές, προτείνετε 
διαφορετικούς τρόπους από αυτούς που παρατηρήσατε. Αναγνωρίστε ότι η ανατροφοδότηση 
που δίνετε είναι απλώς η γνώμη σας και αφήστε στο εκπαιδευόμενο άτομο το δικαίωμα να κάνει 
επιλογές.  Να θυμάστε ότι η ανατροφοδότηση που απαιτεί αλλαγή είναι ανεπιτυχής. 

i. Λαμβάνοντας ανατροφοδότηση:  Ακούστε πρώτα την ανατροφοδότηση που σας δίνουν και μην 
βιαστείτε να την απορρίψετε ή να επιχειρηματολογήσετε εναντίον της. Αποσαφηνίστε αυτό που 
σας λένε. Μην στηρίζεστε μόνον σε μία πηγή, διασταυρώστε ζητώντας την άποψη κι άλλων 

Αυτή η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αυξήσει τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης 
των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι 
χωρίζονται σε ζευγάρια και εξασκούν την 
ενεργητική ακρόαση, ώστε να κατανοήσουν την 
σημασία της επικοινωνίας και της συνειδητής 
προσοχής στην αλληλεπίδρασή τους με τους 
άλλους. Οι εκπαιδευτές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτή την άσκηση για την 
δημιουργία εμπιστοσύνης. 
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ανθρώπων. Αποφασίστε τι θα κάνετε ως προς τα συμπεράσματα της ανατροφοδότησης. 
Ευχαριστήστε το άτομο που σας έδωσε ανατροφοδότηση.  

 
 

                                                                                                                                                                45 min 
Μέρος 1ο : Ακρόαση σε ζευγάρια 

Το άτομο A μιλάει για ό,τι θέλει εκτός από τη δουλειά του.  
Το άτομο Β απλώς ακούει. 

Το άτομο B (δηλαδή το άτομο που ακούει ) δίνει ανατροφοδότηση στο άλλο άτομο για όσα είπε.   
Αλλάξτε ρόλους και επαναλάβατε με διαφορετική ερώτηση/ανατροφοδότηση.  

Στο τέλος της δραστηριότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες εκφράζουν ό,τι αισθάνθηκαν ως ακροατές ή 
ομιλητές. Κατανόηση, διευκρινήσεις, ανταπόκριση, διερεύνηση.  
 

Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε τριάδα, όπου το τρίτο άτομο εκφράζει τη δική του 
ανατροφοδότηση σε σύγκριση με τα αισθήματα των δύο άμεσα εμπλεκομένων.  

 
Στη συνέχεια συζητήστε με τους/τις εκπαιδευόμενους/ες τις παρακάτω ανθρώπινες ιδιότητες. 
Ζητήστε τους να σκεφτούν την σημασία τους στα επαγγελματικά πλαίσια. Χωρίς αυτές τις ανθρώπινες 
ιδιότητες, η ενεργή ακρόαση καθίσταται μηχανική και ανειλικρινής.   
 

 Ανθρωπιά  
 Χιούμορ  
 Ταπεινότητα  
 Τιμιότητα  
 Ακεραιότητα  
 Ειλικρίνεια  
 Ψυχικό σθένος, δύναμη 
 Αγάπη  

Μέρος 2ο : Καλός και κακός ακροατής 

Σχηματίστε ζευγάρια.  
Το άτομο A μιλάει για ό,τι θέλει εκτός από τη δουλειά του.  
Το άτομο  B  ακούει εφαρμόζοντας τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης  (a-g) και τις ανθρώπινες 
ιδιότητες που περιγράφονται παραπάνω. Δίνει ανατροφοδότηση χρησιμοποιώντας τις αρχές 
δημιουργικής ανατροφοδότησης  (h-i). 

Στη συνέχεια επαναλάβατε τη δραστηριότητα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φορά τις παραπάνω 
δεξιότητες και ιδιότητες 

Αλλάξτε ρόλους και επαναλάβατε την δραστηριότητα. 

- Συζήτηση: Περιγράψτε πώς σας φάνηκε η δραστηριότητα, τι αισθανθήκατε. Προσπαθήστε να 
συζητήσετε:  

- Ποιες δεξιότητες συνιστούν την «ενεργητική ακρόαση»;  
- Ποιες ανθρώπινες ιδιότητες θα μπορούσαν να διευκολύνουν την εφαρμογή της «δημιουργικής 

ανατροφοδότησης»;  
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- Ποιες ανθρώπινες ιδιότητες κάνουν καλύτερη την επικοινωνία; 
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5.6. Δραστηριότητα 4: H σπείρα της ζωής  
Η δραστηριότητα αυτή διευκολύνει στην εμβάθυνση της εμπειρίας των ανθρώπων και βοηθάει στην 
κατανόηση της θεωρίας της «κληρονομιάς εμπειρίας», η οποία μοιάζει με χάρτη. Η θεωρία 
υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος διαμορφώνεται από την επίδραση που έχουν επάνω του οι εμπειρίες 
της ζωής του. Δηλαδή, βιώνει την κληρονομιά της εμπειρίας του.  Η ‘Σπείρα της ζωής’  σχεδιάστηκε ως 
εργαλείο για την καλλιέργεια της αυτογνωσίας. Βασίζεται στην αρχή ότι για να καταλάβουμε την 
τωρινή συμπεριφορά μας πρέπει να κατανοήσουμε πώς μας έχει επηρεάσει το παρελθόν μας ή πώς 
νομίζουμε ότι το παρελθόν επηρεάζει σήμερα τη ζωή μας.  

                                                                                                                                                             60 λεπτά 
Για τη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να ακολουθήσει τα 
παρακάτω βήματα: 

5) Ζητήστε από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να σκεφτούν ποια γεγονότα της ζωής τους 
θεωρούν σημαντικά και να εξετάσουν πώς αυτά τα βιώματα επηρέασαν τις απόψεις 
τους και την κληρονομιά τους  

6) Ζητήστε από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να πλέξουν/τοποθετήσουν τυχαία γεγονότα 
της ζωής τους στη σπείρα/ spiral. Η άσκηση αυτή γίνεται κατ’ιδίαν ώστε το 
περιεχόμενό της να παραμείνει ιδιωτικό. Ο/Η εκπαιδευτής/ρια πρέπει να δώσει 
πρώτος/η το παράδειγμα εφαρμόζοντας την άσκηση στη δική του/της ζωή.  

7) Ζητήστε από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να εξετάσουν τα γεγονότα που 
τοποθέτησαν στη σπείρα και να εξηγήσουν την ιστορία που κρύβεται πίσω από το κάθε 
βίωμα. Αφήστε τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να διαλέξουν αν θέλουν η άσκηση να 
παραμείνει ιδιωτική.   

8) Στο τέλος ζητήστε από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να σκεφτούν πάνω στην ιστορία 
και να εντοπίσουν προφανή θέματα, ζητήματα ή συνδέσεις, με τη βοήθεια του/της 
εκπαιδευτή/ριας αν χρειάζεται.   

9) Επαναλάβατε την άσκηση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ώστε να καλλιεργηθούν 
διαφορετικά επίπεδα αυτογνωσίας. 

  



 

 

104 

 
Άσκηση «Η σπείρα της ζωής»: Ποια είναι η κληρονομιά μου; 

 
Έστω ότι η σπείρα συμβολίζει τη ζωή σας στο πλαίσιο της άσκησης. Σκεφτείτε τα παιδικά 
σας χρόνια, σχέσεις, συσχετίσεις, καθοριστικά γεγονότα κλπ.   
Τι παρατηρείτε;  
Συζητείστε για όσα αποτυπώνει η σπείρα. 
 Ποια γεγονότα;  
Ποιες ιστορίες κρύβονται πίσω τους; 
 Πώς τα αναλύετε; Πως συσχετίζονται μεταξύ τους; 

 

5.7. Δραστηριότητα  5: Πώς μαθαίνω; 
Ο τρόπος που μαθαίνουμε είναι σημαντικός για να κατανοήσουμε τα δυνατά σημεία και τις 
αδυναμίες μας. Στην πορεία της μάθησης είναι πιθανόν να συναντήσουμε εμπόδια καθοριστικά για 
την εξέλιξή μας. Ποιες είναι οι ατομικές μαθησιακές εμπειρίες; Γιατί μπορεί να εμποδίσουν την 
μάθηση, ιδίως των νέων; 
 
Σύμφωνα με το  ΟΑΚ (Οπτικός, Ακουστικός, Κιναισθητικός) μοντέλο τρόπων μάθησης οι περισσότεροι 
άνθρωποι ανήκουν σε κάποιο από τους  εξής τρεις τύπους μάθησης  (δεν υπάρχει καλός και κακός τύπος 
μάθησης):  

 

Ο ΟΠΤΙΚΟΣ τύπος προτιμά να βλέπει ή να παρατηρεί πράγματα, όπως εικόνες, 
διαγράμματα, οπτικές παρουσιάσεις, φυλλάδια, ταινίες κλπ. Τα άτομα που 
ανήκουν σ’αυτή την κατηγορία χρησιμοποιούν συχνά φράσεις όπως «δείξε μου» ή 
«ας ρίξουμε μια ματιά σ’αυτό» και τα καταφέρνουν καλύτερα με κάτι καινούριο 
αφού διαβάσουν τις οδηγίες ή παρακολουθήσουν κάποιον άλλο να το κάνει. 
Πρόκειται για άτομα που εργάζονται με λίστες, γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις. 
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Ο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ τύπος προτιμά να ακούει μια νέα πληροφορία, μέσω της ομιλίας 
και του ήχου. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν συχνά φράσεις όπως 
«πες μου» ή «ας το συζητήσουμε» και τα καταφέρνουν καλύτερα με κάτι 
καινούριο αφού ακούσουν τις οδηγίες κάποιου ειδικού. Είναι οι άνθρωποι που 
ακολουθούν εύκολα τις οδηγίες του τηλεφωνητή ή που θυμούνται όλους τους 
στίχους των τραγουδιών που ακούν 

 

Ο ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ τύπος προτιμά την άμεση φυσική εμπειρία, προτιμά να αγγίζει, 
να αισθάνεται, να κάνει. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν συχνά 
φράσεις όπως «ας δοκιμάσουμε» ή «πώς αισθάνεσαι γι’αυτό;». Μαθαίνουν 
κάνοντας, στην πορεία. Πρόκειται για τα άτομα που τους αρέσει να 
πειραματίζονται και δεν κοιτάζουν ποτέ πρώτα τις οδηγίες! 
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                                                                                                                                                                45 λεπτά 
Quiz: Πώς μαθαίνω; Μέρος 1ο  

Οι παρακάτω προτάσεις περιγράφουν τρόπος με τους οποίους μαθαίνουν οι άνθρωποι. Χρησιμοποιείστε το 
σύστημα βαθμολογίας που ακολουθεί για να βρείτε πώς μαθαίνετε εσείς. Γράψτε δίπλα σε κάθε πρόταση 
τον αριθμό που σας εκφράζει καλύτερα,  
4. =  πλησιάζει πολύ  
3. = πλησιάζει αρκετά  
2. =  πλησιάζει  
1. = ελάχιστα ισχύει στην περίπτωσή σας 
  
Οι σημαντικές αποφάσεις μου βασίζονται σε : 
  

 Ό,τι αισθάνομαι βαθιά μέσα μου  
 Ο,τι μου ακούγεται καλύτερο  
 Ο,τι μου φαίνεται καλύτερο  
 Επιχειρήματα υπέρ και κατά 

 
Σε μια διαφωνία επηρεάζομαι περισσότερο από : 
  

 Τον τόνο της φωνής του άλλου ατόμου  
 Αν μπορώ ή όχι να δω την άποψη του άλλου ατόμου  
 Τη λογική των επιχειρημάτων του άλλου ατόμου  
 Αν διαισθάνομαι ή όχι τα αισθήματα του άλλου ατόμου   

  
Τα καταφέρνω καλά να: 
  

 Βρίσκω τον ιδανικό ήχο (ηχηρότητα) σ’ένα στερεοφωνικό  
 Διαλέγω το κύριο σημείο ενός θέματος που με ενδιαφέρει  
 Επιλέγω τα κατάλληλα έπιπλα  
 Κάνω ελκυστικούς χρωματικούς συνδυασμούς  
 

Δείχνω στους άλλους τι συμβαίνει μέσα μου με : 
 

  Τα ρούχα που φοράω και την εξωτερική μου εμφάνιση  
 Τα αισθήματα που εκδηλώνω  
 Τις λέξεις που χρησιμοποιώ  
 Tον τόνο της φωνής μου  

  
Μερικά στοιχεία για τον εαυτό μου: 

 
 Είμαι πολύ ευαίσθητος/η στους ήχους γύρω μου  
 Κατανοώ εύκολα και γρήγορα νέες πληροφορίες και δεδομένα  
 Εχω μεγάλη ευαισθησία στα υφάσματα που φοράω 
 Τα χρώματα και η διακόσμηση ενός χώρου με επηρεάζουν πολύ 

 
 

Σύστημα βαθμολογίας  
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               1_____ K   2_____ A   3_____ A 
   _____ A     _____ Ο     _____ Δ 
   _____ Ο     _____ Δ     _____ K 
   _____ Δ     _____ K     _____ Ο 
  
 4_____ Ο   5_____ A 
   _____ K     _____ Δ 
   _____ Δ     _____ K 
   _____ A     _____ Ο 
  
  Σύνολο  
  
  
 Ο =  K=  A=  Δ=  

 

 
ΟΑΚ Τρόποι Μάθησης Αυτό-Αξιολόγηση (Μέρος 2ο )  

Κυκλώστε την απάντηση που αντιπροσωπεύει περισσότερο τη συνήθη συμπεριφορά σας. 
 
1. Όταν πρέπει να χρησιμοποιήσω μια καινούρια συσκευή, συνηθίζω να :  
a) διαβάζω πρώτα τις οδηγίες  
b) ακούω κάποιον που την έχει ήδη χρησιμοποιήσει  
c) ξεκινώ να την δοκιμάσω, βλέποντας και κάνοντας  
 
2. Όταν χρειάζομαι ταξιδιωτικές οδηγίες, συνηθίζω να:  
a) κοιτάζω τον χάρτη  
b) ρωτάω για να μου πουν  
c) ακολουθώ το ένστικτό μου ή έστω μια πυξίδα  
 
3. Όταν φτιάχνω ένα καινούριο φαγητό, μου αρέσει να : 
a) ακολουθώ τη συνταγή  
b) τηλεφωνώ σε φίλους/ες για συμβουλές  
c) ακολουθώ το ένστικτό μου και δοκιμάζω καθώς μαγειρεύω  
 
4. Αν χρειασθεί να διδάξω σε κάποιο άτομο κάτι καινούριο, προτιμώ να:  
a) καταγράψω τις οδηγίες  
b) εξηγήσω προφορικά  
c) να κάνω μια μικρή επίδειξη και να το αφήσω να δοκιμάσει 
 
5. Έχω την τάση να λέω : 
a) κοίτα πώς το κάνω  
b) άκουσε τις οδηγίες μου  
c) δοκίμασε μόνος/η  
 
6. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο μου αρέσει περισσότερο να : 

a) πηγαίνω σε μουσεία και γκαλερί  
b) ακούω μουσική και να μιλάω με τους φίλους μου  
c) κάνω σπορ ή να φτιάχνω πράγματα  
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7. Όταν αγοράζω ρούχα, συνηθίζω να : 

a) φαντάζομαι πώς θα δείχνουν επάνω μου 
b) συζητώ το θέμα με το προσωπικό του μαγαζιού  
c) τα δοκιμάζω και ελέγχω αν μου πάνε 

  
8. Όταν επιλέγω πού θα πάω διακοπές, συνηθίζω να : 

a) διαβάζω πολλά διαφημιστικά φυλλάδια 
b) ακούω τις συμβουλές των φίλων μου 
c) φαντάζομαι πώς θα είναι εκεί 

 
 9.  Πριν αγοράσω αυτοκίνητο, θα : 

a) διάβαζα κριτικές και παρουσιάσεις σε περιοδικά και εφημερίδες 
b) συζητούσα το θέμα με τους φίλους μου 
c) θα έκανα δοκιμαστική οδήγηση σε διάφορους τύπους αυτοκινήτων 

  
10. Όταν χρειάζεται να μάθω μια καινούρια δεξιότητα, με διευκολύνει περισσότερο να: 

a) παρακολουθώ τι κάνει ο/η εκπαιδευτής/ρια  
b) συζητώ με τον/την εκπαιδευτή/ρια ακριβώς τι πρέπει να κάνω 
c) δοκιμάσω μόνος μου και να επεξεργαστώ το θέμα καθώς το κάνω 

  
11. Για να παραγγείλω ένα πιάτο σε εστιατόριο, συνήθως : 

a) φαντάζομαι πώς θα δείχνει το φαγητό  
b) εξετάζω τις επιλογές στο μυαλό μου ή με τον/την φίλο/η μου  
c) φαντάζομαι τη γεύση του φαγητού 

 
12. Σε μια συναυλία, δεν σταματώ να : 

a) κοιτάζω τους μουσικούς και τους άλλους ακροατές/ριες  
b) ακούω τους στίχους και το ρυθμό  
c) κινούμαι μαζί με τη μουσική  

  
13. Για να συγκεντρωθώ, συνηθίζω να: 

a) εστιάζω στις λέξεις ή στις εικόνες που βρίσκονται μπροστά μου 
b) συζητώ στο μυαλό μου το πρόβλημα και τις λύσεις του 
c) τριγυρίζω, παίζω με μολύβια, αγγίζω πράγματα  

  
14. Διαλέγω έπιπλα και είδη σπιτιού με βάση : 

a) τα χρώματα και την όψη τους 
b) την περιγραφή των πωλητών/ριών 
c) την υφή τους και την αίσθηση που αφήνει το άγγιγμά τους  

 
15. Η πρώτη μου ανάμνηση είναι : 

a) κάτι που βλέπω  
b) κάτι που μου λένε 
c) κάτι που κάνω 

  
16. Όταν ανησυχώ για κάτι, : 

a) οπτικοποιώ το χειρότερο σενάριο  
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b) συζητώ με τον εαυτό μου αυτό που με ανησυχεί περισσότερο  
c) δεν μπορώ να καθίσω ήσυχα, τριγυρνώ και αλλάζω θέση συνεχώς  

  
17. Αυτό που τραβάει σε άλλους ανθρώπους είναι: 

a) η εμφάνιση τους  
b) τα λόγια τους 
c) τα αισθήματα που μου προκαλούν 

 
18. Για να προετοιμαστώ για ένα διαγώνισμα ή εξετάσεις, συνηθίζω να: 

a) γράφω περιλήψεις, κάνω διαγράμματα και κρατώ σημειώσεις  
b) συζητώ τις σημειώσεις μου, με τον εαυτό μου ή με κάποιο άλλο άτομο  
c) φαντάζομαι τις κινήσεις που πρέπει να κάνω ή το πείραμα  

  
19. Αν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι σε κάποιον, συνηθίζω να: 

a) δείχνω αυτό που εννοώ  
b) εξηγώ με διαφορετικούς τρόπους μέχρι να το κατανοήσει  
c) τον/την ενθαρρύνω να προσπαθήσει και τους εξηγώ τι θέλω να πω καθώς το κάνουν  

  
20. Λατρεύω να : 

a) παρακολουθώ ταινίες, βλέπω φωτογραφίες, εικαστικά, παρατηρώ τους ανθρώπους  
b)  ακούω μουσική ή ραδιόφωνο, να μιλάω με φίλους  
c) κάνω σπορ, χορό, να δοκιμάζω φαγητά και κρασιά  

 
21.  Περνάω τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο μου : 
a) βλέποντας τηλεόραση 
b) μιλώντας με φίλους/ες  
c) κάνοντας σπορ ή φτιάχνοντας πράγματα 
 
22. Όταν πρέπει να κάνω μια καινούρια επαφή, συνηθίζω να : 
a) κανονίζω μια συνάντηση από κοντά 
b) παίρνω πρώτα τηλέφωνο  
c) οργανώνω κάτι που μπορούμε να κάνουμε από κοινού, π.χ. μια δραστηριότητα ή ένα γεύμα 
 23. Σε μια καινούρια γνωριμία παρατηρώ πρώτα : 
a) την εμφάνιση και τα ρούχα  
b) τη φωνή και τα λόγια  
c) τη στάση του σώματος και την κίνηση  
 
24. Όταν θυμώνω, συνηθίζω να : 
a) ξαναζώ στο μυαλό μου το επεισόδιο που με νευρίασε 
b) υψώνω τη φωνή και λέω αυτά που αισθάνομαι  
c) κοπανάω πόρτες, χτυπιέμαι και δείχνω με φυσικό τρόπο το θυμό μου  
 
25.  Συγκρατώ στη μνήμη μου ευκολότερα: 
a) πρόσωπα  
b) ονόματα  
c) πράγματα που έκανα  
 
26. Πιστεύω ότι μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος σου λέει ψέματα από  
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a) αν αποφεύγει να σε κοιτάξει  
b) αν αλλάζει ο τόνος της φωνής του 
c) αν το λέει η διαίσθησή σου  
 
27. Όταν συναντώ ένα/μία παλιό/α φίλο/η, : 
a) λέω “ πόσο χαίρομαι που σε βλέπω!” 
b) λέω  “πόσο χαίρομαι που σε ακούω!” 
c) τον/την αγκαλιάζω ή δίνω το χέρι μου  
 
28.  Θυμάμαι καλύτερα κάτι : 
a) αν κρατήσω γραπτές σημειώσεις   
b) αν επαναλάβω δυνατά κάποιες λέξεις-κλειδιά  
c) αν εξασκήσω τη δραστηριότητα ή αν επαναλαμβάνω αυτό που πρέπει να κάνω στο μυαλό μου  
 
29.  Αν πρέπει να παραπονεθώ για κάποιο εμπόρευμα, προτιμώ να : 
a) γράψω ένα γράμμα  
b) διαμαρτυρηθώ τηλεφωνικά  
c) πάω πίσω το εμπόρευμα ή να το στείλω με το ταχυδρομείο   
 
30. Λέω συχνά : 
a) Βλέπω τι εννοείς  
b) Ακούω αυτό που λες  
c) Καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι 
 

Προσθέστε τώρα τις  απαντήσεις A, B και Γ  που επιλέξατε. 
  
A =    B=    C= 
 Αν διαλέξατε περισσότερα Α, είστε ΟΠΤΙΚΟΣ τύπος . 
  
Αν διαλέξατε περισσότερα Β είστε ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ τύπος. 
  
Αν διαλέξατε περισσότερα Γ είστε ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ τύπος.  
  
 Υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν με συνδυασμό των παραπάνω τρόπων. Αν είστε στην περίπτωση αυτή, 
διαβάστε τις εξηγήσεις που σας αντιστοιχούν παρακάτω. 
 
Oταν εντοπίστε σε ποιο μαθησιακό τύπο ανήκετε, διαβάστε την εξήγηση που θα βρείτε παρακάτω και 
σκεφτείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας ώστε να μαθαίνετε με τον τρόπο που σας 
ταιριάζει περισσότερο.  
 
  
Οπτικός, Ακουστικός ή Κιναισθητικός τύπος μάθησης: περιγραφή 
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ΟΠΤΙΚΟΣ  
 Δεν αποσπάται από ήχους και θορύβους  

 Δεν θυμάται εύκολα προφορικές οδηγίες  

 Καλλιγράφος, κρατά τακτικές σημειώσεις  

 Θυμάται εικόνες  

 Παρατηρητικός/ή, ήσυχος/η  
 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 
 Αποσπάται εύκολα  

 Μαθαίνει ακούγοντας  

 Αγαπά τη μουσική  

 Διαβάζει φωναχτά  

 Ο πιο ομιλητικός τύπος από τους τρεις. Αγαπά τις συζητήσεις, αλλά επίσης τείνει να 
μονοπωλεί την κουβέντα  

 

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ 
 Μαθαίνει κάνοντας  

 Κινείται πολύ  

 Απομνημονεύει καθώς κινείται, ό,τι βλέπει  

 Αγαπά τα βιβλία με πλοκή και δράση  

 Δίνει σημασία στη διαίσθηση, δεν τα πάει καλά με τις λεπτομέρειες  
 

 
 
Οι περισσότεροι άνθρωποι ανήκουν σε ένα από τους παραπάνω τύπους μάθησης. Υπάρχουν όμως και 
άνθρωποι που συνδυάζουν χαρακτηριστικά δύο τύπων και σπανιότερα και των τριών.  
Όταν ο/η εκπαιδευόμενος/η κατανοεί σε ποιο μαθησιακό τύπο ανήκει, τότε αποκτά και επίγνωση με 
ποιο τρόπο μαθαίνει καλύτερα κι έτσι μπορεί να διαλέξει τι του/της ταιριάζει καλύτερα. Δεν υπάρχει 
σωστός και λάθος τρόπος. Υπάρχουν απλώς διαφορετικοί τύποι μάθησης που αποδίδουν καλύτερα 
για κάθε συγκεκριμένο άτομο. Ας σημειωθεί ότι το παραπάνω ερωτηματολόγιο δεν είναι ένα 
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πιστοποιημένο εργαλείο μέτρησης, αλλά εργαλείο που δίνει ενδείξεις ώστε να εκτιμήσει κάποιος/α 
ποιο είναι το μαθησιακό στυλ που προτιμά  
 
 
 
 
 
 
 
  

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα μαθησιακά στυλ, τους μαθησιακούς τύπους και την 
καλλιέργεια της προσωπικότητας στο at www.businessballs.com. 
 
Ευχαριστούμε την Victoria Chislett που σχεδίασε το παραπάνω ερωτηματολόγιο. Η Victoria 
Chislett  είναι ψυχολόγος με ειδίκευση στις εφαρμογές της ψυχολογίας στους οργανισμούς. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο  email: performance_psychologist at yahoo.com 
 

http://www.businessballs.com/
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5.8. Δραστηριότητα 6:  Test Πολλαπλής Νοημοσύνης  
 

 
Πηγή: pexels.com 
 

Σύμφωνα με τον Gardner υπάρχουν εφτά διαφορετικοί τύποι ευφυΐας:  

 

Τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους όχι ως προς τον αριθμό τύπων νοημοσύνης που διαθέτουν αλλά 
από την ένταση των τύπων αυτών, δηλαδή από το λεγόμενο «προφίλ νοημοσύνης» που διαθέτουν, 
καθώς και από τον τρόπο που οι διαφορετικές «νοημοσύνες» παρουσιάζονται και συνδυάζονται 
μεταξύ τους όταν το άτομο καλείται να εκτελέσει κάποια δουλειά, να επιλύσει κάποιο πρόβλημα και 
να προχωρήσει σε διαφορετικούς τομείς.  Η θεωρία του Gardner αμφισβητεί το εκπαιδευτικό 
σύστημα που θεωρεί ότι όλοι μπορούν να μάθουν την ίδια ύλη, με τον ίδιο τρόπο και ότι ένα ενιαίο 
σύστημα είναι αρκετό για να εξασφαλίσει σε όλους/ες τους/τις μαθητές/ριες πρόσβαση στη γνώση. 

 

 

 

Νοημοσύνη Γλώσσα 

Λογική 

Μαθηματική 

Αναλυση 

Χωρική 

Αναπαράσταση 

Μουσική  

Σκέψη Χρήση του 
σώματος για την 

επίλση 
προβληματων 

Κατανόηση των 
άλλων 

Κατανόηση του 
Εαυτού 

Η δραστηριότητα βασίζεται στη θεωρία Πολλαπλής 
Νοημοσύνης του  Howard Gardner. 
 
Η θεωρία βασίζεται σε πρόσφατες γνωστικές έρευνες  
και τεκμηριώνει ότι “υπάρχουν διαφορετικά είδη 
νοημοσύνης και επομένως οι άνθρωποι μαθαίνουν, 
θυμούνται, αποδίδουν και κατανοούν με 
διαφορετικούς τρόπους” (Gardner, 1991). 

"Eνα σύνολο αντιφατικών αντιλήψεων μπορεί να  είναι εκπαιδευτικά περισσότερο 
αποτελεσματικό. Οι άνθρωποι μαθαίνουν με τρόπους που είναι αναγνωρίσιμα διαφορετικοί. Το 
ευρύ φάσμα των μαθησιακών αναγκών –ίσως και η κοινωνία στο σύνολό της, όχι μόνον κάθε 
άτομο- θα εξυπηρετούνταν καλύτερα αν οι γνωστικοί τομείς παρουσιάζονταν με διαφορετικούς 
τρόπους και αν η μάθηση κατακτιόταν με ποικίλες μεθόδους  
Gardner, 1991 



 

                                                                                                                                                                                                                60 λεπτά 

Test Πολλαπλής Νοημοσύνης 

Βαθμολογήστε τις παρακάτω προτάσεις :  
1 = Διαφωνώ απολύτως  
2 = Διαφωνώ  
3 = Συμφωνώ  
4 = Συμφωνώ απολύτως 

 
 
 

Σημειώστε τη βαθμολογία σας μόνον στα λευκά κουτάκια Σκορ 

Μου αρέσει να γνωρίζω περισσότερα για τον εαυτό μου                

Μπορώ να παίξω ένα μουσικό όργανο                

Βρίσκω πιο εύκολο να λύνω προβλήματα όταν κάνω κάτι σωματικό                 

Συχνά έχω ένα τραγούδι ή ένα μουσικό κομμάτι στο μυαλό μου                

Βρίσκω την κατάρτιση προϋπολογισμού και τη διαχείριση των χρημάτων μου εύκολες                

Βρίσκω εύκολο να δημιουργώ ιστορίες                 

Είχα πάντα καλό σωματικό συντονισμό               

Όταν μιλάω με κάποιον, τείνω να ακούω τις λέξεις που χρησιμοποιεί και όχι μόνο αυτό που εννοεί               

Διασκεδάζω με σταυρόλεξα, αρκτικόλεξα και άλλα παζλ λέξεων                

Δε μου αρέσει η αμφισημία, προτιμώ τα πράγματα ξεκάθαρα                 

Μου αρέσουν τα παζλ λογικής όπως το 'sudoku'               

Μου αρέσει η αυτοσυγκέντρωση                

Η μουσική είναι πολύ σημαντική για μένα                
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Είμαι πειστικός/ή ψεύτης                 

Κάνω κάποιο άθλημα ή χορό                

Με ενδιαφέρει πολύ η ψυχομετρία (τεστ προσωπικότητας) και τεστ ευφυΐας  (IQ)               

Οι άνθρωποι με παράλογη συμπεριφορά με ενοχλούν                

Βρίσκω ότι η μουσική που μου αρέσει κάθε φορά σχετίζεται με τη συναισθηματική μου κατάσταση                 

Είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος και μου αρέσει να βρίσκομαι με άλλους                 

Μου αρέσει να είμαι συστηματικός και ακριβής                

Βρίσκω τα γραφήματα και τους πίνακες εύκολα στην κατανόηση                 

Είμαι καλός/ή στη ρίψη αντικειμένων – βελάκια, βότσαλα, frisbees, κτλ.               

Βρίσκω εύκολο να θυμάμαι εκφράσεις και ρητά                

Μπορώ πάντα να αναγνωρίσω μέρη που έχω βρεθεί στο παρελθόν, ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία                 

Μου αρέσει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών                

Όταν συγκεντρώνομαι τείνω να σχεδιάζω αφηρημένα                 

Θα μπορούσα να χειριστώ ανθρώπους αν το ήθελα                

Μπορώ να προβλέψω τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις με αρκετή 
ακρίβεια  

              

Βρίσκω τη νοητική αριθμητική εύκολη                 

Μπορώ να αναγνωρίσω ήχους χωρίς να βλέπω τι τους προκαλεί                 

Στο σχολείο ένα από τα αγαπημένα μου μαθήματα ήταν τα φιλολογικά                 

Μου αρέσει να σκέφτομαι ένα πρόβλημα αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνέπειες                 

Μου αρέσουν οι συζητήσεις και οι διάλογοι                

Αγαπώ τα αθλήματα με υψηλή αδρεναλίνη και τις τρομακτικές ιδέες                 
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Προτιμώ τα ατομικά αθλήματα                

Νοιάζομαι για τα αισθήματα των γύρω μου                

Το σπίτι μου είναι γεμάτο φωτογραφίες και ζωγραφιές                

Μου αρέσει και είμαι καλός/ή στο να φτιάχνω πράγματα- Πιάνουν τα χέρια μου                  

Μου αρέσει να έχω μουσική υπόκρουση                

Βρίσκω εύκολο να θυμάμαι αριθμούς τηλεφώνων                

Βάζω στόχους και πλάνα για το μέλλον                 

Είμαι άνθρωπος που χρησιμοποιεί πολύ την αφή                

Μπορώ να πω εύκολα ποιος με συμπαθεί και ποιος όχι                

Μπορώ εύκολα να φανταστώ πως θα φαινόταν ένα αντικείμενο από μια άλλη άποψη                 

Ποτέ δε χρησιμοποιώ τις οδηγίες για έπιπλα σε επίπεδη συσκευασία που τα φτιάχνεις μόνος/η σου                

Βρίσκω εύκολο να μιλάω σε αγνώστους ανθρώπους                

Για να μάθω κάτι καινούριο, πρέπει απλά να το δοκιμάσω                

Συχνά βλέπω καθαρές εικόνες όταν κλείνω τα μάτια μου                

Δε χρησιμοποιώ τα δάχτυλά μου όταν μετράω                

Συχνά μιλάω στον εαυτό μου – δυνατά ή μέσα στο κεφάλι μου                

Στο σχολείο μου άρεσαν/ αγαπώ τα μαθήματα μουσικής                 

Όταν είμαι στο εξωτερικό, το βρίσκω εύκολο να «πιάνω» τα βασικά μιας άλλης γλώσσας               

Βρίσκω εύκολα και διασκεδαστικά τα παιχνίδια με μπάλα                

Το αγαπημένο μου μάθημα στο σχολείο ήταν/ είναι τα μαθηματικά                

Πάντα ξέρω πώς αισθάνομαι                
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Είμαι ρεαλιστής/στρια σε σχέση με τα δυνατά μου στοιχεία και τις αδυναμίες μου                

Κρατάω ημερολόγιο                

Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τη γλώσσα του σώματος των άλλων ανθρώπων                

Το αγαπημένο μου μάθημα στο σχολείο ήταν/ είναι τα καλλιτεχνικά                

Βρίσκω ευχαρίστηση στο διάβασμα                 

Μπορώ να διαβάσω εύκολα έναν χάρτη                

Με αναστατώνει να βλέπω κάποιον να κλαίει και να μη μπορώ να βοηθήσω                

Είμαι καλός/ή στο να λύνω διαφωνίες μεταξύ άλλων                

Πάντα ονειρευόμουνα να γίνω τραγουδιστής ή μουσικός                

Προτιμώ τα ομαδικά αθλήματα                

Το να τραγουδάω με κάνει χαρούμενο/η                

Ποτέ δε χάνομαι όταν είμαι μόνος/η σε ένα καινούριο μέρος                

Όταν μαθαίνω να κάνω κάτι, προτιμώ να κοιτάω σχέδια και διαγράμματα για το πώς λειτουργεί                

Περνάω ευχάριστα χρόνο μόνος/η μου                

Οι φίλοι μου έρχονται σε μένα για ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλές                
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Προσθέστε τις βαθμολογίες σε κάθε στήλη και γράψτε το σύνολο τις κάθε μιας στα κουτιά στο δεξί  μέρος. Η υψηλότερη βαθμολογία 
δείχνει τις φυσικές σας δυνατότητες και τα δυνατά σας σημεία- τη φυσική σας ευφυΐα. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις.  
Οι δυνατότερες μου ευφυΐες είναι (γράψτε τες εδώ): 

 

Τύπος ευφυΐας  Η βαθμολογία 

Γλωσσική                 

Λογική-Μαθηματική                

Μουσική                

Σωματική- Κιναισθητική               

Χωρική- Οπτική                 

Διαπροσωπική                 

Ενδοπροσωπική               

© V Chislett MSc and A Chapman 2005-06, based on Gardner's Multiple Intelligences Model.    Available free from 

www.businessballs.com.   Not to be sold or published. The authors accept no liability.  

 
 
 



 
 
Τύπος νοημοσύνης  

Περιγραφή νοημοσύνης Tυπικοί ρόλοι, προτιμήσεις, 
δυνατότητες  

Σχετικά καθήκοντα, 
δουλειές, δραστηριότητες 
ή τεστ.  

Προτιμώμενο μαθησιακό 
στυλ  

1. Γλωσσική Λέξεις, γλώσσες, γραπτός 
και προφορικός λόγος. 
Απομνημόνευση, 
διερμηνεία και εξηγήσεις 
μέσω της γλώσσας, 
κατανόηση της σχέσης 
μεταξύ επικοινωνίας και 
νοήματος.    

Συγγραφείς, δικηγόροι, 
δημοσιογράφοι, ομιλητές/ριες, 
εκπαιδευτικοί, επιμελητές 
κειμένων, φιλόλογοι, 
ποιητές/ριες, εκδότες, 
μεταφραστές/ριες, σύμβουλοι 
δημοσίων σχέσεων, 
παρουσιαστές/ριες,  
σχολιαστές/ριες.  

Συγγραφή οδηγιών, 
ομιλία για κάποιο θέμα, 
γραπτή εργασία-έκθεση, 
συγγραφή ομιλίας, 
σχολίου για κάποιο 
θέμα, προσθήκη 
αρνητικής ή θετικής 
χροιάς σε μια ιστορία.  

Λέξεις και λόγος  

2. Μαθηματική-
λογική  

Λογική σκέψη, ανίχνευση 
προτύπων, επιστημονική 
τεκμηρίωση και 
αφαίρεση, ανάλυση 
προβλημάτων, εκτέλεση 
μαθηματικών 
υπολογισμών, 
κατανόηση της σχέσης 
αιτίας-αποτελέσματος 
ώστε να οδηγεί σε 
συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα ή 
συμπέρασμα.  

Επιστήμονες, μηχανικοί, ειδικοί 
ΗΥ, λογιστές/ριες, στατιστικοί, 
ερευνητές/ριες,  αναλυτές/ριες, 
χρηματιστές/ριες, τραπεζικοί, 
ασφαλιστές/ριες, 
διαπραγματευτές/ριες, 
διευθυντές/ριες 

Μαθηματικές πράξεις 
νοερά, κατάστρωση 
διαδικασίας για κάποια 
περίπλοκη μέτρηση, 
ανάλυση το τρόπου 
λειτουργίας μιας 
μηχανής, σχεδιασμός 
διαδικασίας, 
κατάστρωση στρατηγικής 
για την επίτευξη στόχου, 
εκτίμηση της αξίας μιας 
επιχείρησης, ανάλυση 
πρότασης.  

Αριθμοί, λογικοί 
συλλογισμοί  

3. Mουσική  Μουσική ικανότητα, 
συνείδηση,εκτίμηση και 
χρήση ήχου, αναγνώριση 
τονικών και ρυθμικών 
μοτίβων, κατανόηση της 
σχέσης μεταξύ ήχου και 
συναισθήματος.  

Μουσικοί, τραγουδιστές/ριες, 
συνθέτες/ριες, DJ, μουσικοί 
παραγωγοί, χορδιστές μουσικών 
οργάνων, μηχανικοί ήχου, 
ηχολήπτες/ριες, επαγγέλματα 
ψυχαγωγίας, καθηγητές 
φωνητικής αγωγής, σύμβουλοι 
ήχου και περιβάλλοντος.  

Εκτέλεση μουσικού 
κομματιού, τραγούδι, 
κριτική για μουσικό 
κομμάτι, διδασκαλία 
μουσικού κομματιού, 
επιλογή μουσικής για 
τηλεφωνικά συστήματα, 
ασανσέρ κλπ.  

μουσική, ήχοι, ρυθμοί  
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4. Σωματική – 
Kιναισθητική   

Ελεγχόμενη σωματική 
κίνηση, επιδεξιότητα στα 
χέρια, ευλυγισία, 
συντονισμός σώματος 
και βλέμματος.  

Χορευτές/ριες, ηθοποιοί, 
αθλητές/ριες, 
δύτες,γυμναστές/ριες, 
πυροσβέστες, εργονόμοι, 
στρατιωτικοί, οστεοπαθολόγοι, 
ψαράδες, χειροτέχνες, σεφ, 
κηπουροί, θεραπευτές/ριες.   

Ταχυδακτυλουργία,  
εκμάθηση γυμναστικής 
άσκησης, διδασκαλία με 
χρήση μίμησης, πέταγμα 
χαρταετού, προπόνηση 
σε κάτι, εργονομική 
διαμόρφωση μιας θέσης 
εργασίας.  

Φυσική άσκηση και 
κίνηση, άγγιγμα και 
αίσθηση.  

5. Χωρική-Οπτική Οπτική και χωρική 
αντίληψη, ερμηνεία και 
δημιουργία εικόνων, 
εικονογραφημένη 
φαντασία και έκφραση, 
κατανόηση της σχέσης 
μεταξύ εικόνας και 
νοήματος, μεταξύ χώρου 
και επίδρασης.  

Καλλιτέχνες, σχεδιαστές/ριες, 
καρτουνίστες, αρχιτέκτονες, 
γραφίστες/ριες, φωτογράφοι, 
γλύπτες/ριες, πολεοδόμοι, 
εφευρέτες, μηχανικοί, 
σύμβουλοι αισθητικής, 
αισθητικοί.  

Σχεδιασμός 
κουστουμιού, ερμηνεία 
εικόνας, σχέδιο 
διακόσμησης δωματίου, 
σχέδιο εταιρικού 
σήματος, σχεδιασμός 
κτιρίου, τακτοποίηση 
ντουλάπας ή βαλίτσας.   

Εικόνες, σχήματα, 
πίνακες ζωγραφικής, 
τρισδιάστατος χώρος.  

6. Διαπροσωπική Αντίληψη των 
αισθημάτων των άλλων, 
ικανότητα συσχέτισης με 
τους άλλους, ερμηνεία 
της συμπεριφοράς και 
της επικοινωνίας, 
κατανόηση της σχέσης  
μεταξύ ανθρώπων, 
μεταξύ ανθρώπων και 
καταστάσεων.  

Θεραπευτές/ριες, στελέχη 
τμημάτων προσωπικού, 
διαμεσολαβητές/ριες, ηγέτες, 
σύμβουλοι, πολιτικοί, 
εκπαιδευτικοί, πωλητές/ριες, 
κληρικοί, ψυχολόγοι, 
δάσκαλοι/ες, γιατροί, 
νοσοκόμοι, προπονητές/ριες, 
επαγγέλματα πρόνοιας, 
διαφημιστές/ριες, μέντορες 
(αυτός ο τύπος νοημοσύνης 
συσχετίζεται με την 
αποκαλούμενη πλέον 
«Συναισθηματική νοημοσύνη») 

Ερμηνεία των 
εκφράσεων του 
προσώπου, ένδειξη 
αισθημάτων μέσω 
κίνησης, επίδραση στα 
αισθήματα των άλλων 
μέσα από τη στάση του 
σώματος, συμβουλές – 
προετοιμασία άλλων 
ατόμων. 

Ανθρώπινη επαφή, 
επικοινωνία, 
συνεργασία, ομαδική 
εργασία.  
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7. Eνδο-προσωπική Αυτογνωσία, αυτό-
συνείδηση, αντικειμενική 
κρίση για τον εαυτό, 
ικανότητα κατανόησης 
του εαυτού και της 
σχέσης με τους άλλους 
και τον κόσμο, της 
ανάγκης για αλλαγή και 
της αντίδρασης στην 
αλλαγή.  

Kατά τεκμήριο κάθε άτομο που 
έχει αυτογνωσία και 
επεξεργάζεται και αλλάζει τις 
σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τη 
συμπεριφορά του ανάλογα με 
την κατάσταση, τους άλλους 
ανθρώπους, τους σκοπούς και 
τους  στόχους τους. Από την 
άποψη αυτή προσομοιάζει με το 
Επίπεδο Αυτό-ενεργοποίησης 
Maslow. Επίσης υπάρχει σαφής 
συσχέτιση μεταξύ  αυτού  του 
τύπου νοημοσύνης και της 
αποκαλούμενης 
«Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης».  

Διαμόρφωση και επιλογή 
των ατομικών στόχων και 
των προσωπικών 
αλλαγών που 
απαιτούνται για την 
επίτευξή τους (χωρίς 
απαραιτήτως να 
αποκαλύπτονται σε 
άλλους), εφαρμογή του 
προσωπικού 
«Παράθυρου Johari» και 
επιλογή των ευκαιριών 
ανάπτυξης, διερεύνηση 
και απόφαση για το 
μοντέλο 
Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης που 
ταιριάζει στο άτομο. 

Αναστοχασμός, 
αυτογνωσία.  



 

 

Ενότητα 6: Συμπληρωματικές πηγές 
 
Eνότητες για την 
απασχολησιμότητα  

Συμπληρωματικές πηγές 

4.1. Ομαδική εργασία  Σύνδεσμοι Video:  

 https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=zfkIh_4ZaNs 
Επιπρόσθετη δραστηριότητα: 
 Quiz για την ομαδική εργασία: http://facework.today/challenges/team-
working/#steps-quiz  

4.2. Επικοινωνία  Σύνδεσμοι Video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=JwjAAgGi-90 

 https://vimeo.com/96610684 

 https://vimeo.com/tag:communication+styles 
 

4.3. Αυτό-οργάνωση , 
αυτοδιαχείριση  

Σύνδεσμοι Video : 

 https://www.youtube.com/watch?v=EdM45YlNj98 

 https://www.youtube.com/watch?v=xGF20H2hu0w 

 https://www.youtube.com/watch?v=Rp28T-ZjViM 
 

4.4. Επίλυση 
προβλημάτων  

Σύνδεσμοι Video : 

 Problem-solving Barclays Life Skills: https://vimeo.com/144112628 
 

a. Customer   
Awareness
/ 

Ευσυνειδησία  στις 
πωλήσεις  

Επιπρόσθετη δραστηριότητα :  

 Eμπάθεια και άλλες δεξιότητες : 
http://www.businessballs.com/empathy.htm 

Σύνδεσμος Video:  

  Η εμπειρία του πελάτη,  Steve Jobs: 
https://www.youtube.com/watch?v=1SIeTmORl0E 

 

4.6. Υγεία & ασφάλεια  Σύνδεσμοι Video :  

 https://www.youtube.com/watch?v=Jgfe5O6xwA8 

 https://www.youtube.com/watch?v=VKmKhP2bQwE 

 https://www.youtube.com/watch?v=HgS7k_mp0D4 
 

4.7. Δικαιώματα  & 
ευθύνες  

Επιπρόσθετες δραστηριότητες:  

 Quiz για την ασφάλεια στην εργασία: 
http://smartmove.safetyline.wa.gov.au/pluginfile.php/317/mod_resource/c
ontent/4/SmartMoveQuizzes.pdf 

  Quiz για την ασφάλεια στην εργασία: 
https://www.surreyschools.ca/schools/earlmarriott/Departments/HACE/Doc
uments/Rights%20and%20Responsibilities%20of%20Workers%20Info%20an
d%20Quiz.pdf 

4.8.Διερευνώντας 
ευκαιρίες εργασίας  

Website links: 

 Εθνική Εβδομάδα Καριέρας (Ηνωμένο Βασίλειο): δωρεάν  πρόσβαση σε 
επαγγελματική καθοδήγηση και  ευκαιρίες εκπαίδευσης: 
http://nationalcareersweek.com/careers-resources/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
https://www.youtube.com/watch?v=zfkIh_4ZaNs
http://facework.today/challenges/team-working/#steps-quiz
http://facework.today/challenges/team-working/#steps-quiz
https://www.youtube.com/watch?v=JwjAAgGi-90
https://vimeo.com/96610684
https://vimeo.com/tag:communication+styles
https://www.youtube.com/watch?v=EdM45YlNj98
https://www.youtube.com/watch?v=xGF20H2hu0w
https://vimeo.com/144112628
http://www.businessballs.com/empathy.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1SIeTmORl0E
https://www.youtube.com/watch?v=Jgfe5O6xwA8
https://www.youtube.com/watch?v=VKmKhP2bQwE
https://www.youtube.com/watch?v=HgS7k_mp0D4
https://www.surreyschools.ca/schools/earlmarriott/Departments/HACE/Documents/Rights%20and%20Responsibilities%20of%20Workers%20Info%20and%20Quiz.pdf
https://www.surreyschools.ca/schools/earlmarriott/Departments/HACE/Documents/Rights%20and%20Responsibilities%20of%20Workers%20Info%20and%20Quiz.pdf
https://www.surreyschools.ca/schools/earlmarriott/Departments/HACE/Documents/Rights%20and%20Responsibilities%20of%20Workers%20Info%20and%20Quiz.pdf
http://nationalcareersweek.com/careers-resources/
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Ενότητα 7: Πλαίσιο αξιολόγησης  
 
Eυρωπαϊκό Πλαίσιο  Πιστοποίησης  (EQF) 
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης (EQF) “είναι κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς που συνδέει τα 
συστήματα επαγγελματικών προσόντων των χωρών μεταξύ τους, λειτουργώντας ως μηχανισμός 
μετατροπής για να καταστήσει τα προσόντα πιο κατανοητά μεταξύ των διαφόρων χωρών και 
συστημάτων στην Ευρώπη” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008). Είναι ένα εργαλείο μετάφρασης που βοηθά 
την επικοινωνία και τη σύγκριση μεταξύ των συστημάτων επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη. 
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2016) βοηθά στη σύγκριση εθνικών συστημάτων προσόντων και επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ 
τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2008). 
  
 
Κατανοώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης  
Στην καρδιά του Ευρωπαικού Πλαισίου Πιστοποίησης είναι οκτώ κοινά Ευρωπαικά επίπεδα 
αναφοράς, τα οποία περιγράφονται μέσω των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων: γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες. Το κάθε επίπεδο  ορίζεται από ένα σύνολο περιγραφικών δεικτών, όπου τα 
μαθησιακά αποτελέσματα αντιστοιχούν στα προσόντα του συγκεκριμένου επιπέδου σε οποιοδήποτε 
σύστημα επαγγελματικών προσόντων. Αυτό καθιστά ακόμη πιο κατανοητό τι μπορεί και τι κατανοεί 
ένας εκπαιδευόμενος  με προσόντα που σχετίζονται με το Ευρωπαικό Πλαίσιο Πιστοποίησης. Τα οκτώ 
κοινά Ευρωπαικά επίπεδα περιγράφονται σε σχέση με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες 
στον παρακάτω πίνακα. Το πλαίσιο πιστοποίησης που καλύπτεται σε αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει τα 
επίπεδα 1-3 του Ευρωπαικού Πλαισίου Πιστοποίησης (βλέπε Πίνακα 3). 
 
 
Εφαρμογή του Ευρωπαικού Πλαισίου Πιστοποίησης σε Εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο  
Το Ευρωπαικό Πλαίσιο Πιστοποίησης υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο 
με τη Σύσταση της 23ης Απριλίου του 2008, δεσμεύοντας της χώρες της ΕΕ να βάλουν σε εφαρμογή 
του Ευρωπαικό Πλαίσιο Πιστοποίησης. Έτσι, έγινε δυνατή η σύγκριση πιστοποιήσεων σε όλες της 
βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης από τη σχολική εκπαίδευση έως την ακαδημαϊκή, 
επαγγελματική και την κατάρτιση σε κάθε ένα από τα επίπεδά τους (Ευρωπαική Επιτροπή, 2016).    
  
Ο πίνακας δεξιοτήτων του προγράμματος GetThere που συνοδεύει αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει το 
σημείο που βρίσκονται τα Εθνικά Πλαίσια Πιστοποίησης και το Ευρωπαικό Πλαίσιο Πιστοποίησης στις 
χώρες της εταιρικής Σύμπραξης. Περιγράφονται τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε σχέση με τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες όπως περιγράφονται για κάθε ενότητα των Δεξιοτήτων  
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Πίνακας 3: Επιπεδό 1 -3 του Ευρωπαικού Πλαισίου Πιστοποίησης  
ΕΠΠ 
Επίπεδο 

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 

 Στο πλαίσιο του ΕΠΠ, η 
γνώση περιγράφεται ως 
θεωρητική και/η έμπρακτη  

Στο πλαίσιο του ΕΠΠ, οι 
δεξιότητες περιγράφονται ως  
 
Γνωστικές (χρήση λογικής, 
διαισθητικής και 
δημιουργικής σκέψης) 
 
Πρακτικές (αφορούν τη 
χειρωνακτική επιδεξιότητα 
και τη χρήση μεθόδων, 
υλικών, εργαλείων και 
οργάνων) 
 

Στο πλαίσιο του ΕΠΠ, οι 
ικανότητες περιγράφονται σε 
σχέση με την υπευθυνότητα 
και την αυτονομία  

Επίπεδο 1 Βασικές γενικές γνώσεις Βασικές δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη 
διεξαγωγή απλών έργων  
 

Εργασία ή μελέτη κάτω από 
άμεση επιτήρηση σε ένα 
δομημένο πλαίσιο  
 

Επίπεδο 2 Βασική έμπρακτη γνώση σε 
ένα τομέα εργασίας ή 
μελέτης   
 

Βασικές γνωστικές ή 
πρακτικές δεξιότητες που 
απαιτούνται για το χειρισμό 
σχετικών πληροφοριών ώστε 
να διεξαχθούν έργα και να 
επιλυθούν προβλήματα 
ρουτίνας με τη χρήση απλών 
κανόνων και εργαλείων  

Εργασία ή μελέτη κάτω από 
άμεση επιτήρηση με κάποιο 
βαθμό αυτονομίας  
 

Επίπεδο 3 Γνώση γεγονότων, αρχών, 
διαδικασιών και γενικών 
εννοιών σε κάποιο πλαίσιο 
εργασίας ή μελέτης  
 

Ένα φάσμα γνωστικών και 
πρακτικών δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση έργων και λύση 
προβλημάτων με την επιλογή 
και εφαρμογή   
Βασικών μεθόδων, 
εργαλείων, υλικών και 
πληροφοριών  
 

Ανάληψη ευθύνης για την 
ολοκλήρωση έργων στην 
εργασία ή τη μελέτη; 
Προσαρμογή της 
συμπεριφοράς στις συνθήκες 
για την επίλυση προβλημάτων 
 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα άλλα επίπεδα παρακαλούμε την πηγή αυτού του υλικού: 
https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page 

 

 


