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Εισαγωγή 
 

Ο οδηγός εκπαιδευόμενου STEER στοχεύει στο να προετοιμάσει τα βήματα που 

θα το καταστήσουν έναν εκπαιδευτή νεολαίας (youth trainer). Αυτό θα γίνει μέσω 

μιας ανάμειξης συνδυασμένων μεθόδων διδασκαλίας ειδικά σχεδιασμένων για να 

τον εξοπλίσουν με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για το σχέδιο 

μεταφοράς των NEETs από την εκπαίδευση στην εργασία. Η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα STEER συμπεριλαμβάνει ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης πάνω σε 

διαφορετικές θεματικές προσεγγίσεις που παρέχουν στους NEETs γνώσεις που 

συμπεριλαμβάνουν τις διαδικασίες για να γίνει κανείς ένας καταρτισμένος 

εκπαιδευτής νεολαίας (youth worker) και να αποκτήσει την πιστοποίηση 

Youthpass. Μία ποικιλία διαδικτυακών διαδραστικών εργαλείων αναπτύχθηκαν 

για να διευκολύνουν την μαθησιακή διαδικασία και να προωθήσουν την κοινωνική 

δικτύωση και την κοινοποίηση πληροφοριών ανάμεσα στις ομάδες-στόχους και 

τους ενδιαφερόμενους. Μέσω αυτού του οδηγού, θα είστε ικανοί να 

ακολουθήσετε τα βήματα του ηλεκτρονικού μαθήματος και να αποκτήσετε την 

πιστοποίηση Youthpass. 

 

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων της ηλεκτρονικής μάθησης και 

την πιστοποίηση Youthpass, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό ο 

οποίος θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε το δικό σας σχέδιο μετάβασης των 

καθοδηγούμενων από την εκ[παίδευση στην εργασία. Αυτός ο οδηγός θα σας 

παρέχει τις δομές, τα εργαλεία και τις ασκήσεις που θα κινητοποιήσουν τους 

καθοδηγούμενούς σας και θα διευκολύνει το σχέδιο μετάβασής τους στην αγορά 

εργασίας.  
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Πώς να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

εκπαίδευσης STEER: 
 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης STEER e-training έχει σχεδιαστεί 

βασισμένη στις Οδηγίες Πρόσβασης Διαδικτυακού Περιεχομένου (WCAG) 2.0, 

έτσι ώστε το ελεύθερο εκπαιδευτικό του υλικό να είναι προσβάσιμο και σε άτομα 

με μαθησιακές δυσκολίες και σε επαγγελματίες εκπαίδευσης. Ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήματα, θα είστε ικανοί να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό και 

να αποκτήσετε την πιστοποίηση Youthpass.  

 

 

Βήμα 1#: Μπείτε στο www.steerproject.eu και κάντε κλικ στο σύμβολοE-learning 

 

 

http://www.steerproject.eu/
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Βήμα 2#: Συνδεθείτε στο Ε-Learning 

 

 Βήμα 3#: Συνδεθείτε ή δημιουργείστε καινούριο λογαριασμό αν δεν έχετε  
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Βήμα 4#: Εφόσον ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, μπορείτε να δείτε τις ενότητες 

του e-learning 

 

 Βήμα 5#: Επιλέξτε μία ενότητα και πατήστε το κουμπί “enroll me”  
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Βήμα 6#: Επιλέξτε την επιλογή “Study the material online” 

Βήμα 7#: Μπορείτε να δείτε το υλικό κάθε ενότητας  
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Βήμα 8#: Ελέγξτε τις γνώσεις σας στην κάθε ενότητα 

 

Βήμα 9# Εφόσον έχετε ολοκληρώσει και τις 7 ενότητες STEER, θα έχετε την 

ευκαιρία να κάνετε εξάσκηση με το να εφαρμόζετε όλα τα υλικά στην διαδικασία 

καθοδήγησης των NEETs. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα μπορείτε 

να λάβετε την πιστοποίηση Youthpass από την ιστοσελίδα STEER.  
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Το Youthpass είναι ένα εργαλείο καταγραφής και 

αναγνώρισης μαθησιακών αποτελεσμάτων τις 

δραστηριότητες νεανικής εργασίας. Αποτελεί 

κομμάτι της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναγνώριση μη-

τυπικών μορφών μάθησης, θέτοντας την πολιτική σε πράξη και αυτός είναι 

ακριβώς ο σκοπός του πιστοποιητικού STEER Youthpass καθώς θα έχετε την 

ευκαιρία να δικαιολογήσετε την γνώση που αποκτήσατε για να την εφαρμόσετε ως 

εκπαιδευτής νεολαίας (youth worker). 

Στο STEER Youthpass, μπορείτε να περιγράψετε ό,τι έχετε κάνει στο πρόγραμμα 

συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ηλεκτρονικής μάθησης και 

καθοδήγησης και ποιες είναι οι δεξιότητες και οι ικανότητες που έχετε αποκτήσει. 

Έτσι, το STEER Youthpass θα είναι η αντανάκλαση της προσωπικής μη-τυπικής 

διαδικασίας μάθησης και αποτελεσμάτων.  

 

Οι 8 Βασικές Ικανότητες για Δια Βίου Μάθηση είναι: 

1. Επικοινωνία στην μητρική γλώσσα  

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

3.  Μαθηματική ικανότητα και ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 

4. Ψηφιακή ικανότητα 

5. Μεταγνωστικές ικανότητες 

6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του 

πολίτη 

7. Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα 

8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση 

 

Το πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων περιγράφεται παρακάτω: 

 

1.1.1 Επικοινωνία στην μητρική γλώσσα 

Η επικοινωνία στην μητρική γλώσσα είναι η ικανότητά μας να εκφράζουμε σκέψεις, 

συναισθήματα και γεγονότα στον προφορικό και γραπτό λόγο (ακουστικό, 

προφορικό, ανάγνωση και έκθεση), και να επικοινωνούμε καταλλήλως με άλλους 

ανθρώπους στην εκπαίδευση, την εργασία, το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο. 
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1.1.2 Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

Η επικοινωνία σε μία ξένη γλώσσα είναι στενά συνδεδεμένη με την επικοινωνία 

στην μητρική μας γλώσσα. Βασίζεται στην ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να 

εκφράζουμε σκέψεις, συναισθήματα και γεγονότα προφορικώς ή γραπτώς στην 

εργασία, το σπίτι, την ελεύθερη ώρα, την εκπαίδευση σύμφωνα με τα θέλω και τις 

ανάγκες μας. Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες ζητά επίσης ικανότητες όπως η 

διαμεσολάβηση και η διαπολιτισμική κατανόηση. 

 

1.1.3 Μαθηματική ικανότητα και ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 
 

Μαθηματική ικανότητα είναι η ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε την πρόσθεση, την 

αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό, την διαίρεση και την αναλογία σε νοητική και 

γραπτή αριθμητική για να επιλύσουμε μια σειρά προβλημάτων καθημερινών 

καταστάσεων. Η διαδικασία και η δραστηριότητα είναι τόσο σημαντικά όσο και η 

ίδια η γνώση. 

 

1.1.4 Ψηφιακή ικανότητα 
 

Η ψηφιακή ικανότητα συμπεριλαμβάνει την σίγουρη και κριτική χρήση της 

Τεχνολογίας της Κοινωνίας της Πληροφόρησης (IST) στην εργασία, τον ελεύθερο 

χρόνο και την επικοινωνία. Υποστηρίζεται από βασικές δεξιότητες: την χρήση 

υπολογιστών για την επαναφορά, αξιολόγηση, αποθήκευση, παραγωγή, 

παρουσίαση και ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και την επικοινωνία και 

συμμετοχή σε συλλογικά δίκτυα μέσω Ίντερνετ. 

 

1.1.5 Μεταγνωστικές ικανότητες 

«Μαθαίνω να μαθαίνω» είναι η ικανότητα οργάνωσης της δικής μας μάθησης. 

Συμπεριλαμβάνει την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και πληροφοριών, και 

για τον εαυτό μας και τις ομάδες. Θα πρέπει να είμαστε επίσης γνώστες των 

προσωπικών μας μαθησιακών διαδικασιών και αναγκών και να αναγνωρίζουμε 

τις διάφορες διαθέσιμες ευκαιρίες μάθησης. Αυτό σημαίνει την απόκτηση, 

επεξεργασία και αφομοίωση καινούριων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και την 
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αναζήτηση και χρήση καθοδήγησης. Οι μεταγνωσιτκές ικανότητες μας 

ενθαρρύνουν να «χτίζουμε» πάνω σε προηγούμενες εμπειρίες μάθησης και ζωής. 

 

1.1.6 Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα 

του πολίτη 

Αυτές οι ικανότητες ενδέχεται να είναι οι πιο σημαντικές για τους νέους. Αυτές 

μπορεί να αποκτηθούν μέσω της ενεργής εμπλοκής σε κάθε είδους εργασία ή 

εθελοντική δράση. Καλύπτουν όλες αυτές τις μορφές συμπεριφοράς που 

ενδέχεται να χρειαζόμαστε για να συμμετάσχουμε αποτελεσματικά στην κοινωνική 

και επαγγελματική μας ζωή. 

 

1.1.7 Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα 

Αυτές οι ικανότητες αναφέρονται στην ικανότητά μας να μετατρέπουμε τις ιδέες 

μας σε πράξη, πράγμα ιδιαιτέρως σημαντικό για την νεανική εργασία και 

πρωτοβουλία. Περιλαμβάνει την δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 

ανάληψη ρίσκων καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης εργασιών 

για την επίτευξη στόχων.  

 

1.1.8 Πολιτιστική γνώση και έκφραση 

Η εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και 

συναισθημάτων μέσω μιας σειράς μέσων, συμπεριλαμβανομένων της μουσικής, 

των παραστατικών τεχνών, της λογοτεχνίας και των οπτικών τεχνών. 

 

Δείτε ένα παράδειγμα του Youthpass εδώ: 

https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-

216/website%20example%20certificate%20Youth%20Exchange.pdf  

 

Το STEER Youthpass θα είναι παρόμοιο αλλά προσαρμοσμένο στον σκοπό του 

προγράμματος. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των Ενοτήτων του E-Learning και της πιστοποίησης 

Youthpass, οι εκπαιδευτές νεολαίας (youth workers) μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες τεχνικές, εργαλεία και υποδείγματα 

συμπληρωματικά στο τι έχουν ήδη μάθει για να ξεκινήσουν το σχέδιο μετάβασης 

https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-216/website%20example%20certificate%20Youth%20Exchange.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-216/website%20example%20certificate%20Youth%20Exchange.pdf
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των καθοδηγούμενων που είναι η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Οι 

εκπαιδευόμενοι του STEER μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρακινητικές 

τεχνικές και ασκήσεις για να καταλάβουν την προσωπικότητα των 

καθοδηγούμενών τους και να τους καθοδηγήσουν μέσω αυτής της διαδικασίας 

με το να αναπτύξουν μια στρατηγική σχεδιασμού μετάβασης.  

 

Τεχνικές αυτό-διαχείρισης STEER: 

 

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε συγκεκριμένες πλευρές που πραγματικά 

μπορούν να ενισχύσουν την μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και 

συνδέονται με τεχνικές διαχείρισης εαυτού και ζωής. Η πετυχημένη μετάβαση δεν 

συνδέεται μόνο με εκπαιδευτικά θέματα ή θέματα καθοδήγησης αλλά 

περισσότερο είναι μια περίπλοκη διαδικασία που συνδέεται με τα κίνητρα, τον 

καθορισμό προσωπικών στόχων, το θάρρος, την προσωπική ενδυνάμωση, την 

διαχείριση ρίσκων και την ανθεκτικότητα.  

Τα κίνητρα αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα ενθάρρυνσης των 

ανθρώπων να επιτύχουν τους στόχους τους, να νιώθουν πιο ολοκληρωμένοι και 

να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.  

Σύμφωνα με τον Daniel Goleman, ο οποίος έχει μιλήσει εκτενώς για την 

Συναισθηματική Ευφυία, υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που συνθέτουν τα κίνητρα: 

✓ Προσωπική θέληση να καταφέρει κανείς κάτι, η επιθυμία να βελτιωθεί ή να 

πετύχει συγκεκριμένες προδιαγραφές  

✓ Δέσμευση σε προσωπικούς ή οργανωτικούς στόχους 

✓ Πρωτοβουλία, την οποία όρισε ως «την ετοιμότητα να αντιδρά κανείς στις 

ευκαιρίες» και 

✓ Αισιοδοξία, η ικανότητα να εξακολουθεί να κυνηγά κανείς τους στόχους του 

παρά τα εμπόδια. 
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Το κίνητρο δεν αποτελεί κάτι μονόπλευρο. Πολλά πλεονεκτήματα συνοδεύουν 

ένα κίνητρο. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι με ισχυρά εσωτερικά κίνητρα τείνουν 

να είναι πιο οργανωτικοί, να έχουν καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και πιο 

αναπτυγμένη αυτό-εκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Η κατανόηση και η ανάπτυξη 

κινήτρων μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγξετε άλλες πλευρές της ζωής σας 

και ιδιαίτερα την διαδικασία καθοδήγησης του στόχου. 

 

Θεμελιώδες κομμάτι των κινήτρων είναι να καταλάβει κανείς τι είναι αυτό 

που τον παροτρύνει να κάνει πράγματα. 

 

Μπορεί να ακούγεται απλό αλλά τα κίνητρα σας βρίσκονται καλά κρυμμένα 

στην συνείδηση και τις προσωπικές σας σκέψεις. Είναι πολύ πιθανό τα κίνητρα 

σας να αλλάξουν από ώρα σε ώρα κι αυτό μπορεί να συμβαίνει καθ’ όλη την 

διάρκεια της ζωής σας.  Καθώς συμβαίνει αυτό, οι ανάγκες σας, οι στόχοι σας 

και η προσωπική σας θέληση θα αλλάζουν και ενδεχομένως να προκύπτουν 

νέες.  

 

Υπάρχουν δύο βασικά είδη κινήτρων: τα «εσωτερικά» και τα «εξωτερικά». 

Στην πιο απλή τους μορφή, μπορείτε να αναλογιστείτε αυτά τα δύο είδη 

κινήτρων ως εξής: 

• Εσωτερικά = αγάπη, επειδή θέλουμε 

• Εξωτερικά = χρήματα, επειδή πρέπει 

 

Ένας πιο λεπτομερής ορισμός είναι: 

 

• Εσωτερικά: Το να εκτελεί κανείς μια πράξη ή καθήκον που βασίζεται στην 

προσδοκώμενη ή αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση εκτέλεσης της πράξης ή 

Τα ισχυρά κίνητρα είναι μία σημαντική δεξιότητα της ζωής, κάτι το οποίο όλοι όσοι 

ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ανάπτυξη πρέπει να σκεφτούν προσεχτικά. 

Αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι της συναισθηματικής ευφυίας, μία από τις τρεις 

περιοχές των προσωπικών δεξιοτήτων που είναι καίριας σημασίας για την έννοια αυτή.  
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καθήκοντος. Τα εσωτερικά κίνητρα περιλαμβάνουν την διασκέδαση, το 

ενδιαφέρον και την προσωπική πρόκληση.  

• Εξωτερικά: Το να εκτελεί κανείς μια πράξη ή καθήκον για να αποκτήσει κάποιο 

είδος ανταμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων, δύναμης και καλών 

βαθμών. 

 

Διαφορετικοί άνθρωποι κινητοποιούνται από διαφορετικά πράγματα και σε 

διαφορετικές στιγμές στην ζωή τους. Το ίδιο καθήκον μπορεί να έχει 

περισσότερα εσωτερικά κίνητρα σε συγκεκριμένες στιγμές και περισσότερα 

εξωτερικά σε άλλες. Οι περισσότερες εργασίες έχουν ένα συνδυασμό και των 

δύο ειδών κινήτρων.  

 

Πηγή: (https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html) 

 

Όλοι έχουμε την τάση να δουλεύουμε καλύτερα όταν αγαπάμε αυτό που κάνουμε. 

Είναι ευκολότερο να σηκωθούμε από το κρεβάτι μας όταν είμαστε πιο 

χαρούμενοι στην δουλειά μας και χαρούμενοι γενικότερα.  

Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν βρισκόμαστε σε 

στρες. Είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε το άγχος και τις πολλές ώρες 

εργασίας αν γενικά απολαμβάνουμε την δουλειά μας.  

Είναι χρήσιμο, όταν σκέφτεστε τι είναι αυτό που σας κινητοποιεί να κάνετε μια 

συγκεκριμένη δουλειά ή να αναλάβετε μια συγκεκριμένη εργασία να σκεφτείτε και 

τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει στην 

κινητοποίηση συγκεκριμένων εργασιών είναι η καταγραφή του τι μπορεί να 

παρακινήσει κάθε εργασία.  

 

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.skillsyouneed.com/ps/self-

motivation.html 

 

Δεξιότητες που περιλαμβάνονται στα Κίνητρα  

 

Μια πληθώρα δεξιοτήτων σχετίζεται με τα κίνητρα.  

Αυτές περιλαμβάνουν: 

✓ Το να θέτετε υψηλούς αλλά ρεαλιστικούς στόχους.  

https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
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✓ Το να παίρνετε το σωστό επίπεδο ρίσκου. 

✓ Το να αναζητάτε συνεχή ανατροφοδότηση στο πώς να βελτιωθείτε.  

✓ Το να είστε αφοσιωμένοι στους προσωπικούς και οργανωτικούς στόχους και να 

κάνετε το κάτι παραπάνω για να τους πετύχετε.  

✓ Το να αναζητάτε ενεργά ευκαιρίες και να τις αρπάζετε όταν προκύπτουν.  

✓ Το να είστε ικανοί να αντιμετωπίζετε τα εμπόδια και να συνεχίζετε να κυνηγάτε 

τους στόχους σας παρά τις δυσκολίες.  

Αυτοί που παρακινούνται, τους είναι επίσης πιο εύκολο να κινητοποιήσουν τους 

άλλους. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ρόλους ηγεσίας και 

καθοδήγησης.  

Πόσο κινητοποιημένος είστε;   

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.skillsyouneed.com/ps/self-

motivation.html 

 

Αξιολογήστε τον εαυτό σας κάνοντας το Κουίζ Κινήτρων:  

ΚΟΥΙΖ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Για κάθε πρόταση, κυκλώστε τον αριθμό της στήλης που σας περιγράφει 

καλύτερα (βασισμένο στην παραπάνω κλίμακα). Παρακαλείστε να απαντήσετε 

τις ερωτήσεις βάσει του τι είστε πραγματικά κι όχι πως νομίζετε ότι θα έπρεπε να 

είστε), και μην ανησυχείτε αν κάποιες ερωτήσεις φαίνονται να παίρνουν «λάθος 

κατεύθυνση».   

 
           

 

Καθόλου Σπάνια Μερικές Φορές Συχνά Πολύ συχνά 
 

  

 1  2  3  4  5  
           

 
 

Είμαι αβέβαιος για την ικανότητά μου να πετύχω τους στόχους που έχω θέσει 
για τον εαυτό μου. 1 2 3 4 5 

Όταν δουλεύω τους στόχους μου, προσπαθώ στο μέγιστο βαθμό και δουλεύω 
ακόμη πιο σκληρά αν αντιμετωπίσω κάποιο εμπόδιο. 
 1 2 3 4 5 

Θέτω τακτικά στόχους για να πετύχω το όραμα μου στην ζωή.  
 1 2 3 4 5 

Σκέφτομαι θετικά στο να θέτω στόχους και να σιγουρεύομαι ότι οι ανάγκες μου 
καλύπτονται. 
 1 2 3 4 5 

https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
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Χρησιμοποιώ ανταμοιβές (και συνέπειες) για να διατηρήσω τον εαυτό μου 
συγκεντρωμένο. Για παράδειγμα, αν τελειώσω την αναφορά μου έγκαιρα, θα 
μου επιτρέψω ένα διάλειμμα για καφέ. 
 1 2 3 4 5 

Πιστεύω ότι αν δουλέψω σκληρά και εφαρμόσω τις ικανότητες και τα ταλέντα 
μου, θα είμαι επιτυχημένος.  1 2 3 4 5 

Ανησυχώ για τις καταληκτικές ημερομηνίες και την διεκπεραίωση των 
πραγμάτων, πράγμα που μου προκαλεί άγχος και ανησυχία.  1 2 3 4 5 
Όταν ένα απρόσμενο γεγονός απειλεί ή θέτει σε κίνδυνο τον στόχο μου, τείνω 
να το βάζω στα πόδια, να θέτω έναν διαφορετικό στόχο και να κινούμαι προς 
μια νέα κατεύθυνση. 
 1 2 3 4 5 

Όταν βρίσκω μια πραγματικά καλή ιδέα, εκπλήσσομαι από την 
δημιουργικότητά μου. Υποθέτω ότι είναι η τυχερή μου μέρα και προειδοποιώ 
να μην συνηθίσω σε αυτό το συναίσθημα. 
 1 2 3 4 5 

Τείνω να κάνω την λιγότερη δυνατή δουλειά που απαιτείται για να κρατήσω 
τους άλλους (δάσκαλο, γονείς, αφεντικό) ικανοποιημένους. 1 2 3 4 5 

Τείνω να ανησυχώ γιατί δεν θα πετύχω τον στόχο μου και συχνά εστιάζω στο 
γιατί πιθανόν κάτι δεν θα δουλέψει. 
 1 2 3 4 5 

Δημιουργώ ένα ζωντανό και δυνατό όραμα για την μελλοντική μου επιτυχία 
πριν ξεκινήσω έναν καινούριο στόχο.  1 2 3 4 5 

ΣΥΝΟΛΟ:      
     

 
 
ΣΚΟΡ: Ένα χαμηλό σκορ δείχνει ότι ίσως χρειάζεται να μάθετε στρατηγικές για 

να αυξήσετε τα κίνητρά σας. 

 

44-60 υψηλό - Υπέροχα! Διεκπεραιώνετε τα πάντα και δεν αφήνετε τίποτα να 

σταθεί εμπόδιο τον δρόμο σας. Κάνετε συνειδητή προσπάθεια να παραμείνετε 

κινητοποιημένοι και αφιερώνετε σημαντικό χρόνο και προσπάθεια στο να θέτετε 

στόχους και να δράτε για να πετύχετε αυτούς τους στόχους. Ελκύετε και εμπνέετε 

τους άλλους με την επιτυχία σας. Εκτιμήστε το – και να θυμάστε ότι κανείς δεν 

είναι τόσο κινητοποιημένος όσο εσείς! 

 

28-43 μέτριο – Τα πάτε καλά με τα κίνητρα. Σίγουρα δεν αποτυγχάνετε αλλά θα 

μπορούσατε να πετύχετε περισσότερα. Για να καταφέρετε αυτό που θέλετε, 

προσπαθήστε να αυξήσετε τους παράγοντες κινήτρου σε όλα τα επίπεδα της 

ζωής σας.  
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12-27 χαμηλό – Επιτρέπετε στις προσωπικές σας αμφιβολίες και φόβους να σας 

κρατήσουν μακριά από την επιτυχία. Πιθανόν, είχατε κάποιους ανεκπλήρωτους 

στόχους στον παρελθόν, επομένως ίσως έχετε πείσει τον εαυτό σας ότι δεν έχετε 

κίνητρα – και ύστερα το κάνατε πραγματικότητα. Καταστρέψτε αυτό το βλαβερό 

μοτίβο και ξεκινήστε να πιστεύετε στον εαυτό σας ξανά. 

 

Πηγή: “Πόσο κινητοποιημένος είστε;” Πνευματικά Εργαλεία: Τα βασικά για 

μια Επιτυχημένη Καριέρα. www.mindtools.com 

 

Συμβουλές για να διατηρήσετε τα κίνητρά σας! 

Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε αυτά που θέλετε να καταφέρετε και να 

παραμείνετε κινητοποιημένοι στο να το πετύχετε. Μερικές συμβουλές που θα σας 

βοηθήσουν να φτάσετε αυτά που θέλετε να κάνετε είναι:  

Να μαθαίνετε και να αποκτάτε γνώσεις  

Διαβάστε, μελετήστε και μιλήστε με ανθρώπους – οι γνώσεις και η πληροφόρηση 

είναι σημαντικά για την ανατροφοδότηση του μυαλού σας και την διατήρηση της 

περιέργειας και του ενθουσιασμού σας.  

Διατηρήστε μια Παρέα Ενθουσιώδη Ανθρώπων 

Προσπαθήστε να αποφεύγετε αρνητικούς ανθρώπους και αναζητήστε θετικούς, 

ενθουσιώδεις ανθρώπους. Είναι πολύ πιο εύκολο να κινητοποιείστε αν 

περιτριγυρίζεστε από ανθρώπους που είναι επίσης κινητοποιημένοι.  

Κρατήστε θετική στάση 

Κρατήστε θετική στάση και δείτε τα προβλήματα και τα εμπόδια ως ευκαιρίες 

μάθησης.  

Γνωρίστε τα δυνατά σας σημεία και τις αδυναμίες σας 

Δουλέψτε στο να επιλύσετε τις αδυναμίες σας και να χτίσετε στα δυνατά σας 

σημεία. 

Πράξτε 

Προσπαθήστε να μην χρονοτριβείτε, αξιολογήστε τους κινδύνους αλλά δουλέψτε 

πάνω στους στόχους σας.  

 

 

 

http://www.mindtools.com/
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Δεχτείτε βοήθεια και βοηθήστε τους άλλους  

Μην φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια από άλλους και μην συγκρατείστε αν μπορείτε 

να τους βοηθήσετε. Το να βλέπετε άλλους ανθρώπους να πετυχαίνουν θα σας 

κινητοποιήσει να κάνετε το ίδιο.  

 

Θέστε Προσωπικούς Στόχους:   

Τα κίνητρα, οι προσωπικοί στόχοι και η επιτυχία συνδέονται στενά μεταξύ τους.  

Τα κίνητρα και η επίτευξη στόχων έρχονται μετά την σκέψη και τον καθορισμό 

τους και του τι θέλετε να πετύχετε στην ζωή σας.  

Αυτό που έχει σημασία για εμάς και θέλουμε να πετύχουμε είναι προσωπική 

υπόθεση και μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια της ζωής. Για παράδειγμα, 

μπορεί να έχει σημασία το να περάσετε τις σχολικές εξετάσεις όταν είστε ακόμη 

στο σχολείο αλλά αργότερα αυτός ο στόχος μπορεί να αλλάξει στο να βρείτε μία 

καλή δουλειά.  

Είναι σημαντικό να θέτετε ξεκάθαρους στόχους αν επιθυμείτε να πετύχετε 

στις φιλοδοξίες σας. 

 

Η σχέση μεταξύ Κινήτρων, Στόχων και η Επίτευξή τους  

Οι άνθρωποι κινητοποιούνται πιο εύκολα όταν αρχίζουν να σκέφτονται τι 

έχουν καταφέρει ή είναι ικανοί να καταφέρουν όσον αφορά την αξία, το 

νόημα ή την σημασία του.  

Γενικά, όσο πιο πολλά καταφέρνουν οι άνθρωποι, τόσο πιο σίγουροι αισθάνονται 

για τον εαυτό τους. Όσο αυξάνεται η αυτοπεποίθηση, τόσο αυξάνεται και η 

ικανότητα να καταφέρουν περισσότερα. Αντίθετα, όταν οι άνθρωποι δεν 

πετυχαίνουν τους στόχους τους, η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθησή τους 

υποφέρουν και μπορεί να επηρεάσουν τα κίνητρά τους στο να καταφέρουν 

περισσότερα.  

Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι τα κίνητρα, ο καθορισμός στόχων και η 

επίτευξή τους συσχετίζονται. Αυτό θα σας βοηθήσει να θέτετε ρεαλιστικούς 

στόχους και θα εμποδίσει την απογοήτευση, πράγμα που θα σας βοηθήσει να 

καταφέρετε περισσότερα μακροπρόθεσμα.  

Οι προσωπικοί στόχοι μπορούν να παρέχουν μια μακροπρόθεσμη 

κατεύθυνση και βραχυπρόθεσμα κίνητρα.  
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Ο καθορισμός στόχων και η προσπάθεια να τους επιτύχουμε μπορεί να αυξήσει 

την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή μας και να μας βοηθήσει να εστιάσουμε σε 

αυτά που θέλουμε στην ζωή μας. Μπορεί να έχει να κάνει με το πώς 

χρησιμοποιούμε την γνώση και διαχειριζόμαστε τον χρόνο και τους πόρους, έτσι 

ώστε να μπορούμε να εστιάσουμε στο να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στην ζωή 

μας.  

Οι ξεκάθαροι προσωπικοί στόχοι βοηθούν στο να παρακολουθείτε την εξέλιξη 

των επιτευγμάτων σας. Σε κάθε περίπτωση, αν αποτύχετε στους στόχους σας 

κατά την διαδικασία, μπορείτε να επαναξιολογήσετε την κατάστασή σας και να 

δοκιμάσετε νέες προσεγγίσεις.  Το να θέτετε ξεκάθαρους στόχους ζωής και να 

τους ανανεώνετε σύμφωνα με τις καταστάσεις είναι ένας από τους πιο 

δυναμικούς τρόπους για να διατηρήσετε τον εαυτό σας κινητοποιημένο κατά την 

διάρκεια της ζωής σας.  

 

Στόχοι Ζωής 

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι, όταν σκέφτεστε σχετικά με το τι θα θέλατε να 

καταφέρετε στην ζωή σας, η αλλαγή είναι αναπόφευκτη.  

 

Ίσως να είναι χρήσιμη η κατηγοριοποίηση των στόχων ζωής:  

 

✓ Ακαδημαϊκοί στόχοι – ποιες γνώσεις και/ή προσόντα θέλετε να 

κατακτήσετε;  

✓ Επαγγελματικοί στόχοι – που θα θέλατε να σας πάνε τα επαγγελματικά 

σας, τι επίπεδο θα θέλατε να φτάσετε;  

✓ Οικονομικοί στόχοι – σε τι απολαβές στοχεύετε σε μία συγκεκριμένη 

φάση στην ζωή σας;  

✓ Ηθικοί στόχοι – θέλετε να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας στον 

εθελοντισμό και σε έναν καλό σκοπό ή να συμμετέχετε σε τοπικές 

εκδηλώσεις, την πολιτική κτλ.; 

✓ Δημιουργικοί στόχοι – πως θέλετε να εξελιχθείτε σε δημιουργικό ή 

καλλιτεχνικό επίπεδο;  
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✓ Οικογενειακοί στόχοι – πως θα θέλατε να είναι η οικογενειακή σας ζωή 

στο μέλλον; 

✓ Φυσικοί στόχοι – θέλετε να αναπτύξετε την δεξιότητά σας σε ένα 

συγκεκριμένο άθλημα ή άλλη σωματική δραστηριότητα; 

 

Πηγή: https://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html 

 

Προσωπική ενίσχυση 

Η προσωπική δύναμη για να συνειδητοποιήσετε ποιοι πραγματικά είστε και να 

γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 

σας. Με αυτήν την έννοια, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δυνατών σας 

σημείων και της αυτοπεποίθησής σας και στον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων 

οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν τις πραγματικές σας ικανότητες ως άτομα και 

καθοδηγητές. Οι άνθρωποι πολύ συχνά υποτιμούν τις ικανότητές τους και δεν 

εκτιμούν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους.  

Το άτομο που στοχεύει στην ενδυνάμωση του είναι ικανό να πάρει τον 

έλεγχο της ζωής του στα χέρια του κάνοντας θετικές επιλογές και θέτοντας 

στόχους. Η ανάπτυξη αυτεπίγνωσης, η κατανόηση δηλαδή των δυνατών 

και αδύναμων σημείων και η επίγνωση των ορίων σας είναι σημεία-κλειδιά 

για την προσωπική σας ανάπτυξη.  

Η ανάληψη μέτρων για τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων – 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων – και η ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων, ενεργεί στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, η οποία από μόνη 

της είναι απαραίτητη για την αυτό-ενίσχυση.  

Τι είναι η Προσωπική Ενίσχυση; 

Σε ένα βασικό επίπεδο, ο όρος «ενίσχυση» σημαίνει απλώς «το να γίνει 

κανείς δυνατός». Πρόκειται για μία διαδικασία που αντανακλά τις 

προσωπικές σας αξίες, δεξιότητες και στόχους, και συχνά προϋποθέτει την 

προσαρμογή της συμπεριφοράς σας στους στόχους ζωής σας. Προσέξτε 

ότι κατά την διαδικασία αυτήν, οι άνθρωποι έχουν το δικό τους σύνολο 

αξιών και στόχων οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους δικούς 

μας.  

https://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html
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Υπάρχουν περισσότεροι και πιο λεπτομερείς ορισμοί, ο οποίοι συνήθως 

επικεντρώνονται στην ιδέα ότι η προσωπική ενίσχυση δίνει στο άτομο την 

δυνατότητα να:  

• Ελέγχουν τις συνθήκες και να επιτυγχάνουν τους δικούς τους στόχους 

στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. 

• Γνωρίζουν καλύτερα τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους και έτσι να 

εξοπλιστούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να 

επιτύχουν τους στόχους τους.  

• Ενισχύουν την συνεισφορά που μπορεί να έχουν και ως άτομα και ως μέλη 

μιας ομάδας.  

• Εκμεταλλεύονται ευκαιρίες για να ενισχύσουν την προσωπική τους 

ανάπτυξη και την αίσθηση ικανοποίησης.  

Η ανάπτυξη προσωπικής ενίσχυσης συνήθως συμπεριλαμβάνει την 

πραγματοποίηση θεμελιωδών αλλαγών στη ζωή, μια διαδικασία που δεν είναι 

πάντα εύκολη. Ο βαθμός αλλαγής που απαιτείται διαφέρει από άτομο σε άτομο, 

ανάλογα με το σημείο αφετηρίας κάθε ατόμου.  

 

Πηγή: https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-empowerment.html 

 

 

Αξιολόγηση και προετοιμασία για τους εκπαιδευτές νεολαίας (youth 

workers) STEER: 

 

Πριν ξεκινήσετε τον σχεδιασμό μετάβασης για να βοηθήσετε τους NEETs να 

μπουν στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να σκεφτείτε πολλές διαμέτρους. Η 

διεξαγωγή μιας έρευνας εργασίας μοιάζει με τον σχεδιασμό μιας εκδρομής. 

Αρχικά, οι νέοι χρειάζεται να αναγνωρίσουν τι θέλουν να κάνουν και που θέλουν 

να εργαστούν. Το ταξίδι αυτογνωσίας είναι το πρώτο βήμα που βοηθά τους νέους 

ανθρώπους να διευκρινίσουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους 

στόχους και να πάρουν αποφάσεις. Αυτό τους βοηθά να αναγνωρίσουν 

συμπεριφορές, εργασιακές αξίες, ενδιαφέροντα και δεξιότητες και πως όλα αυτά 

συνδέονται με τον κόσμο της δουλειάς. Η μετάβασή τους βασίζεται στα ακόλουθα 

βασικά βήματα, οπότε κάντε τους καθοδηγούμενους σας να σκεφτούν και να 

απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις… 

Γνωρίστε τον εαυτό σας: 

https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-empowerment.html
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Οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας θα πρέπει να γνωρίζουν τις 

δεξιότητές τους και να είναι ικανοί να τις επικοινωνήσουν. Τρέχουσες εφαρμογές 

αποδεικνύουν ότι οι νέοι μπορούν να παρουσιάσουν την εκπαίδευσή τους και τις 

πρακτικές τους ικανότητες αλλά δεν συνειδητοποιούν τις κοινωνικές, 

επικοινωνιακές και άλλες δεξιότητες που έχουν. Ένας μεγάλος αριθμός νέων 

ανθρώπων δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι επαγγελματικό μονοπάτι θα ήθελαν 

να ακολουθήσουν και πως θα είναι η ζωή τους. Για αυτό, είναι σημαντικό να 

κάνετε κάποιες βασικές ερωτήσεις στον εαυτό σας...  

Τι θέλω να κάνω μετά; Για τι είμαι πραγματικά παθιασμένος; Και πως 

ξεκινώ την αναζήτηση των απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις;  

Σκεπτόμενος τι θέλει να κάνει κανείς επαγγελματικά και να αρχίσει τον σχεδιασμό 

είναι μία μόνο από τις διαθέσιμες στρατηγικές. Μερικές φορές, αυτό που έχει 

αρχικά σχεδιαστεί δεν έχει τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Το να κάνετε ό,τι σας 

δίνει κίνητρο ή να δοκιμάζετε απλώς διαφορετικές μορφές επαγγελμάτων είναι 

δύο ακόμη έγκυρες στρατηγικές. Μια ακόμη στρατηγική είναι το να αναγνωρίσετε 

πως τα προσόντα και οι δεξιότητές σας μπορούν να συνδυαστούν για να 

ταιριάζουν σε διαφορετικά επαγγέλματα. Η αυτεπίγνωση είναι θεμελιώδης αρχή 

για την επιτυχία στην καριέρα και την ζωή σας.  

Πριν ξεκινήσετε τον σχεδιασμό της διαδικασίας μετάβασης από την εκπαίδευση 

στην αγορά εργασίας, υπάρχουν αρκετές και σημαντικές διαστάσεις που πρέπει 

να σκεφτείτε:  

• Την έλλειψη πληροφόρησης, δικτύων και διασυνδέσεων μεταξύ των νέων, 

ειδικά των νέων από οικογένειες που στερούνται κοινωνικού κεφαλαίου. 

Πολλοί νέοι δεν έχουν επίγνωση του πραγματικού κόσμου και της αγοράς 

εργασίας και ακόμη αγνοούν τις δικές τους δυνατότητες. Μερικοί από αυτούς 

δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για ρεαλιστικά επαγγελματικά 

μονοπάτια. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να τους 

κατευθύνετε μέσα από το επαγγελματικό μονοπάτι που δίνεται στο Κεφάλαιο 

2: «Διαχείριση συμβουλευτικής και διαδικασίας σχεδιασμού μετάβασης». 

• Οι εκπαιδευτές νεολαίας (youth workers) θα πρέπει να έχουν επίγνωση ότι οι 

νέοι στερούνται δεξιότητες που είναι σχετικές με την αγορά εργασίας. 

Χρειάζεται να εστιάσουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, κι αυτό ισχύει ακόμη και 

για αυτούς που έχουν κυνηγήσει ένα ακαδημαϊκό πτυχίο ή οποιαδήποτε 

άλλης μορφής ακαδημαϊκό επίτευγμα. Μερικές φορές, αυτά τα εκπαιδευτικά 
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προσόντα με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό προσανατολισμό είναι κυρίως 

θεωρητικά στον σχεδιασμό τους και δεν προετοιμάζουν τους νέους για τις 

πραγματικές δραστηριότητες που θα αντιμετωπίσουν στην αγορά εργασίας. 

Αυτό επίσης συμβαίνει λόγω ασυμβατότητας προσόντων και αναγκών της 

αγορά εργασίας και του φτωχού σχεδίου ύλης το οποίο δεν αντικατοπτρίζει 

τις ανάγκες της αγοράς. Οι νέοι στερούνται επίσης συγκεκριμένων 

σημαντικών δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη, 

δημιουργικότητα και η συγκέντρωση στις ανάγκες της επιχείρησης. «Μπορείς 

να μάθεις περισσότερα για το πώς θα αναπτύξεις κοινωνικές και 

μεταβιβάσιμες δεξιότητες στο NEETs στην Ενότητα 3: Αναπτύσσοντας τις 

Κοινωνικές Δεξιότητες στους NEETs και στην Ενότητα 4: Κοινωνική και 

Πολιτική κοινότητα για την προσωπική ανάπτυξη».  

• Πολλοί εργοδότες είναι σκεπτικοί για το κατά πόσο  οι νέοι έχουν τις 

δεξιότητες και ικανότητες να εφαρμόσουν πρακτικά τις γνώσεις τους σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ακόμη, αμφισβητούν τις κοινωνικές 

δεξιότητες και την ηθική τους. Ένα ακόμη εμπόδιο είναι η έλλειψη εμπειρίας 

τους όταν ένας μεγάλος αριθμός άνεργων ανθρώπων με εμπειρία 

προσφέρονται προς πρόσληψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον για επένδυση στους νέους.  

• Η έλλειψη χαμηλών θέσεων και για τους καλά καταρτισμένους και για τους 

μη-καταρτισμένους νέους που να οδηγούν σε ουσιαστικά επαγγέλματα. Οι 

χαμηλές θέσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες σε άτυπους ή υπανάπτυκτους 

τομείς της βιομηχανίας και η μετακίνηση σε άλλους τομείς να είναι πολύ 

δύσκολη. Ενδεχομένως να υπάρχει σοβαρή έλλειψη τοπικά διαθέσιμων 

χαμηλών θέσεων αλλά και πάλι μπορεί να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική 

καριέρα. Ως συνέπεια αυτών των παραγόντων, πολλοί νέοι 

αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στο να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή 

δουλειά και να ανθίσουν στην πρώτη τους δουλειά. Επιπρόσθετα, σε 

δύσκολούς οικονομικούς καιρούς, συχνά οι νέοι είναι οι πρώτοι που 

απολύονται, κάνοντάς το ακόμη πιο δύσκολο για αυτούς να χτίσουν 

συστηματικά τις δεξιότητες και την εμπειρία τους. Συνεπώς, πολλοί νέοι 

άνθρωποι καταλήγουν να αντιμετωπίζουν μακρές περιόδους ανεργίας, ή 

σημαντικής υποαπασχόλησης σε δουλειές που αποτυγχάνουν να 

προσφέρουν ευκαιρίες καριέρας (Manpower Group, 2012) και κάνουν την 
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μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας μια δύσκολη 

διαδικασία.  

 

Ως εκπαιδευτής νεολαίας (youth worker), θα πρέπει να είστε σε θέση να 

καταλάβετε τις ανάγκες των NEETs:  

Πριν ξεκινήσετε τον σχεδιασμό μετάβασης για τους καθοδηγούμενους και τους 

NEETs σας, θα πρέπει να αξιολογήσετε τις ανάγκες τους και να σχεδιάσετε τις 

δραστηριότητές τους. Πρέπει να τους καθοδηγήσετε στο να ανακαλύψουν τον 

εαυτό τους και να ανακαλύψουν τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν 

να αναγνωρίσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους καθώς και να τονίσουν τις 

δυνατότητές τους. Θα πρέπει να βρείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κοινώς 

σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα, εργασιακές υπηρεσίες/ επαγγελματικά 

κέντρα ή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαθέσιμα τεστ αυτό-αξιολόγησης βοηθούν στην 

εξέταση απόψεων, αξιών και δεξιοτήτων, πράγμα που βοηθά τους NEETs να 

ξεκαθαρίσουν την άποψη τους για τον εαυτό τους.   

Ζητήστε από τους NEETs σας να αναγνωρίσουν ένα σύνολο αξιών που είναι 

σημαντικές για αυτούς σε εργασιακό επίπεδο:  

 

Άσκηση 1: 

Κατατάξτε τις ακόλουθες αξίες σε μια κλίμακα από το «1» έως το «5» με το «5» 

να είναι η πιο σημαντική αξία στο εργασιακό περιβάλλον και το «1» η λιγότερο 

σημαντική. 

Εξέλιξη Το να είμαι ικανός να 
προχωράω γρήγορα, 
κερδίζοντας ευκαιρίες για 
εξέλιξη και ανέλιξη από 
την δουλειά. 

Κλίμακα από το 
«1» έως το «5». 

Περιπέτεια/ Ανάληψη 
κινδύνου 

Το να αναλαμβάνω 
υποχρεώσεις, οι οποίες 
συχνά είναι σωματικά, 
οικονομικά και κοινωνικά 
ριψοκίνδυνες.  

 

Αισθητική Το να συμμετέχω στην 
μελέτη ή την εκτίμηση της 
ομορφιάς πραγμάτων, 
ιδεών, κτλ.  

 

Ένταξη 
 

Το να αναγνωρίζομαι ως 
εργαζόμενος μιας 
συγκεκριμένης οργάνωσης. 
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Αλτρουϊσμός/ Βοήθεια 
προς την κοινωνία 

Το να κάνω κάτι για να 
συμβάλλω στην 
καλυτέρευση του κόσμου ή 
έναν ανώτερο σκοπό.  

 

Ισορροπία 
 

Το να έχω μια δουλειά που 
να μου επιτρέπει να έχω 
χρόνο για οικογένεια, 
δραστηριότητες και δουλειά. 

 

Πρόκληση Το να εμπλέκομαι σε 
περίπλοκα ζητήματα και 
απαιτητικές εργασίες και 
δύσκολες επιλύσεις 
προβλημάτων. 

 

Αλλαγή και Ποικιλία Το να έχω μια ευρεία 
κλίμακα εργασιακών 
υποχρεώσεων οι οποίες να 
αλλάζουν σε περιεχόμενο, 
τοποθεσία, ανθρώπους 
και/ή δραστηριότητες. 

 

Κοινοτικές 
Δραστηριότητες 
 

Το να δραστηριοποιούμαι σε 
προγράμματα 
εθελοντισμού, πολιτικής ή 
υπηρεσιών. 

 

Ανταγωνισμός 
 

Το να εμπλέκομαι σε 
δραστηριότητες που 
μετρούν τις ικανότητες μου 
έναντι των άλλων.  

 

Δημιουργική Έκφραση Το να είμαι ικανός να 
εκφράζω τις δημιουργικές 
ιδέες στις τέχνες και την 
επικοινωνία. 

 

Ικανότητα Το να επιδεικνύω υψηλό 
βαθμό γνώσεων και 
επιδεξιοτήτων.  

 

Ενθουσιασμός Το να βιώνω κίνητρα 
υψηλού βαθμού καθώς και 
συχνή δράση καινοτομίας 
και θεατρικότητας στην 
δουλειά.  

 

Γρήγοροι Ρυθμοί/ 
Χρονική πίεση 

Το να δουλεύω σε συνθήκες 
όπου η δουλειά πρέπει να 
γίνει γρήγορα και/ή 
υπάρχουν λίγα περιθώρια 
λάθους.  

 

Οικονομική Ανταμοιβή 
 

Το να παίρνω μεγαλύτερο 
από τον μέσο όρο μισθό.  

 

Ευελιξία 
 

Το να δουλεύω σύμφωνα με 
το δικό μου 
χρονοδιάγραμμα.  
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Φιλία Το να αναπτύσσω 
προσωπικές σχέσεις με 
ανθρώπους από την 
δουλειά.  

 

Διασκέδαση 
 

Το να έχω ευκαιρίες να είμαι 
ευχάριστος και αστείος στην 
δουλειά.  

 

Αρμονία/ Γαλήνη Το να αποφεύγω την πίεση 
και το άγχος στον ρόλο της 
δουλειάς και στο εργασιακό 
περιβάλλον και να αναζητώ 
αρμονικές σχέσεις.  

 

Βοήθεια προς τους 
άλλους 

Το να βοηθώ ή να υπηρετώ 
άμεσα τους ανθρώπους, είτε 
ατομικά είτε σε ομάδες.  

 

Ανεξαρτησία/ Αυτονομία Το να είμαι ικανός να 
καθορίσω την φύση της 
δουλειάς χωρίς σημαντική 
κατεύθυνση από τους 
άλλους, να μην πρέπει να 
ακολουθώ οδηγίες ή να 
συμβιβαστώ σε κανόνες.  

 

Επιρροή άλλων 
ανθρώπων 

Το να είμαι σε θέση να 
επηρεάζω τις απόψεις και τις 
γνώμες των άλλων 
ανθρώπων.  

 

Γνώσεις/ Έρευνα Το να αναπτύσσω νέες 
πληροφορίες και ιδέες. Το 
να συμβάλλω στο κυνήγι της 
γνώσης, της αλήθειας και 
της κατανόησης.  

 

Ηγεσία 
 

Το να κατευθύνω, διοικώ ή 
επιβλέπω την δουλειά που 
γίνεται από άλλους.  

 

Τοποθεσία Το να ζω κάπου που να 
ταιριάζει στον τρόπο ζωής 
μου, στα ενδιαφέροντά μου, 
στις ανάγκες μάθησής μου, 
και στην επαγγελματική μου 
ζωή  

 

Λήψη αποφάσεων Το να έχω την δύναμη να 
αποφασίζω για την πορεία 
δράσης, τακτικές ή να 
λαμβάνω αποφάσεις που 
αφορούν τις εργασιακές 
δραστηριότητες των άλλων.  

 

Ηθική/ Πνευματική 
Ολοκλήρωση 
 

Το να νιώθω ότι η δουλειά 
μου συμφωνεί με τα ιδανικά 
μου και τον κώδικα ηθικής 
μου.  
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Προσωπική Εξέλιξη 
 

Το να έχω μια δουλειά που 
να μου επιτρέπει να 
εξελίσσομαι ως άτομο.  

 

Σωματική Πρόκληση Το να έχω μια δουλειά που 
απαιτεί σωματική δύναμη, 
ταχύτητα, επιδεξιότητα ή 
ευκινησία.  

 

Δημόσια Επαφή 
 

Το να έχω καθημερινή 
επαφή με ανθρώπους.  

 

Αναγνώριση 
 

Το να παίρνω θετική 
ανατροφοδότηση και 
δημόσια εκτίμηση για την 
δουλειά που έχει γίνει καλά.  

 

Ασφάλεια Το να έχω ένα σταθερό 
εργασιακό περιβάλλον και 
λογικές οικονομικές 
απολαβές.  

 

Σταθερότητα Το να έχω μια εργασιακή 
καθημερινότητα η οποία 
είναι σε μεγάλο βαθμό 
προβλέψιμη και απίθανο να 
αλλάξει μετά από καιρό.  

 

Κύρος/ Υπόληψη Το να κερδίζω τον σεβασμό 
των φίλων, της οικογένειας 
και/ή της κοινωνίας λόγω της 
φύσης και/ή του βαθμού 
ευθύνης που συνοδεύει την 
δουλειά μου.  

 

Ομαδική Δουλειά Το να έχω στενές 
εργασιακές σχέσεις με 
ομάδες. Το να δουλεύω σε 
ομάδα για κοινούς στόχους.  

 

Μοναχική Εργασία 
 

Το να κάνω εργασίες μόνος 
μου με μικρή επαφή με 
άλλους.  

 

 

Πηγή: (DU Career Center, Work Values, available at: 

http://www.du.edu/career/media/documents/pdfs/workvalues.pdf) 

 

Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τις πέντε αξίες που θεωρείς ότι είναι οι πιο 

σημαντικές:  

1. 

2. 

3. 

4. 

http://www.du.edu/career/media/documents/pdfs/workvalues.pdf
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5. 

 

Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει τους NEETs να καταλάβουν τι είδος δουλειάς θα 

μπορούσαν να κάνουν. Ύστερα, κάντε μια λίστα των πιθανών επαγγελματικών 

επιλογών που αντανακλούν τις προσδοκίες τους σύμφωνα με τις αξίες που 

έθεσαν πριν σε προτεραιότητα. Για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο έχει 

αναφέρει την «δημιουργική έκφραση» ως σημαντική αξία, θα μπορούσε να 

ταιριάξει τις προσδοκίες του με ένα δημιουργικό επάγγελμα, όπως αυτό του 

φωτογράφου, του γραφίστα, του συγγραφέα ή του σκηνοθέτη.  

Μετά, οι NEETs μπορούν να κάνουν μία λίστα με τα πράγματα στα οποία 

θεωρούν ότι είναι καλοί και κακοί και με τα πράγματα που τους αρέσουν και δεν 

τους αρέσουν.  

Η προσωπικότητα είναι το κλειδί που θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου που καθοδηγείτε. Από την στιγμή που κάθε άτομο 

έχει τα δικά του προσωπικά χαρακτηριστικά, οι εκπαιδευτές νεολαίας (youth 

workers) χρειάζεται να προσαρμόσουν τα εργαλεία και τις στρατηγικές τους για 

να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ανάγκες. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεται να 

αναγνωρίσετε συγκεκριμένους τύπους προσωπικότητας.  

Μπορείτε να βρείτε αρκετά τεστ προσωπικότητας στο διαδίκτυο. Μερικοί από 

τους πιο σημαντικούς θεωρητικούς στην επιλογή καριέρας που χρησιμοποιούνται 

από σύμβουλους καριέρας είναι:  

 

Η θεωρία του Parson: το κάθε άτομο αναλύει τις δεξιότητες, τις αξίες και την 

προσωπικότητά του και τότε τα ταιριάζει με επαγγέλματα που τα χρησιμοποιούν.   

Ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Prospects Planner μπορεί να βοηθήσει τους 

NEETs να επιλέξουν μια δουλειά μετά την αποφοίτηση. 

 

Η θεωρία του Holland για την επιλογή καριέρας διαχωρίζει τους ανθρώπους 

σε 6 τύπους προσωπικότητας: τους ρεαλιστές, τους καλλιτεχνικούς, τους 

εφευρετικούς, τους κοινωνικούς, τους συμβατικούς και τους 

διερευνητικούς. Υπάρχουν πολλές πηγές που αναλύουν την θεωρία του και 

μπορούν να προσαρμοστούν. Η προσέγγισή του είναι αυτή που χρησιμοποιείται 

πιο πολύ στην αναγνώριση τύπων προσωπικότητας.  

 

https://www.prospects.ac.uk/planner
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Myers Briggs Type Indicator (ΜΒΤΙ): δεν είναι αυστηρά μια θεωρία 

επαγγελματικής επιλογής, μα περισσότερο ένας τρόπος ανακάλυψης του τύπου 

προσωπικότητας, ο οποίος χωρίζεται σε 16 διαφορετικούς συνδυασμούς τύπων 

που συντίθενται από τις ακόλουθες διχοτομίες (μία κομψή λέξη για τα αντίθετα).  

Εξωστρέφεια (E) και Εσωστρέφεια (Ε) 

Λογική (Λ) και Ένστικτο (Ε) 

Σκέψη (Σ) και Συναίσθημα (Σ) 

Κρίση (Κ) και Αντίληψη (Α) 

Το HumanMetrics είναι ένα καλό τεστ για να ανακαλύψετε τον δικό σας 

τύπο MBTI www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp  

 

Η θεωρία Happenstance ή διαφορετικά η θεωρία του Krumboltz βασίζεται σε μη 

σχεδιασμένα γεγονότα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχημένες 

επαγγελματικές επιλογές. Επίσης, τόνισε ότι η αναποφασιστικότητα είναι 

επιθυμητή και λογική όταν η τύχη από μόνη της μπορεί να καθορίσει τα 

πράγματα. 

 (Πηγή: University of Kent, Theories of Career Choice, 

https://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-choice-theories.htm)   

 

Το δεύτερο βήμα της αυτό-αξιολόγησης είναι η αναγνώριση δεξιοτήτων. 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη δεξιοτήτων που συνδυασμένα μπορούν να 

καθορίσουν τις ικανότητες του ατόμου.  

 

http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp
https://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-choice-theories.htm
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Ένα σύνολο δεξιοτήτων αναπτύχθηκε από την Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας (ΔΟΕ):    

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η απόκτηση δεξιοτήτων μπορεί να συμβεί σε 

δραστηριότητες, εθελοντική εργασία, συμμετοχή σε οργανώσεις νεότητας, 

κοινοτικά προγράμματα, αμειβόμενη εργασία και άλλες δραστηριότητες.  

 

Άσκηση 2: 

Όταν δουλεύετε με τους NEETs σας μπορείτε να παρέχετε παραδείγματα 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για να γίνουν αρκετές δουλειές και πως μπορούν να 

αποκτηθούν αυτές οι δεξιότητες.  

Για παράδειγμα, για να γίνει κανείς γραμματέας, θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες 

δεξιότητες:  

Δεξιότητα είναι η ικανότητα που αποκτάται μέσω της μάθησης και/ή της 

εξάσκησης για την ανάληψη μιας χειρωνακτικής ή πνευματικής 

δραστηριότητας. Ικανότητα είναι μια ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει την 

μείξη γνώσεων, δεξιοτήτων και απόψεων που ένα άτομο χρησιμοποιεί για να 

κάνει επαρκώς την δουλειά του.  

Θεμελιώδεις δεξιότητες (ή βασικές δεξιότητες):  πρόκειται για τις 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να διαβεβαιώσουν ότι το άτομο είναι ικανό 

να λειτουργήσει παραγωγικά στην εργασία, την κοινωνία και την προσωπική 

τους ζωή. Αυτές περιλαμβάνουν την δεξιότητα γραφής και ανάγνωσης, 

μαθηματικές δεξιότητες, καθώς και την δεξιότητα κατανόησης των κοινωνικών 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.   

Επαγγελματικές δεξιότητες (ή δεξιότητες απασχόλησης): Η ικανότητα να 

εκτελείς εργασίες και λειτουργίες συγκεκριμένες σε μία δουλειά, απασχόληση ή 

βιομηχανία. Ονομάζονται επίσης δεξιότητες απασχόλησης ή τεχνικές δεξιότητες 

και περιλαμβάνουν την ικανότητα να αναλάβεις εργασίες που σχετίζονται με την 

δουλειά. Μερικές δουλειές χρησιμοποιούν τις ίδιες ή και παρόμοιες 

επαγγελματικές δεξιότητες αλλά οι εργασιακές απαιτήσεις ενδεχομένως να 

διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία.  

Βασικές δεξιότητες προσληψιμότητας (ή μη-επαγγελματικές δεξιότητες): 

μη-επαγγελματικές/ μη-τεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την εργασία 

και την κοινωνία. Εφαρμόζονται γενικά στον χώρο της δουλειάς και δεν είναι 

συγκεκριμένες για μία δουλειά ή βιομηχανία. Οι βασικές δεξιότητες 

προσληψιμότητας περιλαμβάνουν: την ικανότητα να δουλεύεις με άλλους και 

σε ομάδες, την επίλυση προβλημάτων και τη χρήση της τεχνολογίας, τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες και τις μεταγνωστικές ικανότητες.  

Πηγή: Rosas G., Corbanese V., Glossary of key terms on learning and training 

for work, ILO, 2006. 
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1. αυτοπειθαρχία (μπορεί να αποκτηθεί μέσω της συμμετοχής σε ομαδικά 

αθλήματα)  

2. οργάνωση (μπορεί να αποκτηθεί μέσω αμειβόμενης εργασίας)  

3. αίσθηση πρωτοβουλίας (μπορεί να αποκτηθεί μέσω εθελοντικής 

εργασίας) 

4. δεξιότητες συνεργασίας (μπορούν να αποκτηθούν μέσω της συμμετοχής 

σε κλαμπ νεότητας)  

Πάντα μπορείτε να επιλέξετε μέσα από ένα σύνολο δεξιοτήτων:  

Χειρωνακτικές δεξιότητες 
 
▪ Να χτίζεις ή να 

κατασκευάζεις 
πράγματα 

▪ Να κατασκευάζεις 
πράγματα με τα χέρια 

▪ Να χειρίζεσαι εργαλεία 
και μηχανήματα 

▪ Να χρησιμοποιείς 
περίπλοκο εξοπλισμό  

▪ Να διατηρείς οχήματα 
 

Δεξιότητες 
Δεδομένων/ 
Πληροφόρησης 
 
▪ Να επεξεργάζεσαι 

συστήματα 
αρίθμησης και 
δεδομένα 

▪ Να αναλύεις 
δεδομένα και να 
διατηρείς 
καταχωρήσεις  

▪ Να κάνεις έρευνα 
και να γράφεις 
αναφορές 

▪ Να συνθέτεις 
δεδομένα από 
διαφορετικές πηγές 

▪ Να καταγράφεις 
γεγονότα και να 
κατηγοριοποιείς 
πληροφορίες 

▪ Οικονομική 
ικανότητα και 
διαχείριση 
προϋπολογισμού  

Διαπροσωπικές 
δεξιότητες 
 
▪ Να βοηθάς τους 

άλλους 
▪ Να αναπτύσσεις 

σχέσεις 
▪ Να είσαι 

υπομονετικός 
και να δείχνεις 
κατανόηση 

▪ Να είσαι 
κοινωνικός 

▪ Να διαχειρίζεσαι 
διαμάχες 

▪ Να 
διαπραγματεύεσ
αι με άλλους 

▪ Να λύνεις 
προβλήματα 
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Δημιουργικές/καλλιτεχνι
κές δεξιότητες 
 
▪ Να εκφράζεις 

δημιουργικές ιδέες 
▪ Να δημιουργείς 

καινούρια πράγματα  
▪ Να εκφράζεις τον 

εαυτό σου μέσω της 
μουσικής, της ποίησης 
ή της τέχνης 

▪ Να γράφεις σύντομες 
ιστορίες ή άρθρα  

▪ Να δημιουργείς 
καλλιτεχνικές μορφές 

Λεκτικές/Επικοινωνιακ
ές δεξιότητες 
▪ Να είσαι 

επικοινωνιακός 
▪ Να εκφράζεις τον 

εαυτό σου 
ξεκάθαρα 

▪ Να δημιουργείς και 
να μιλάς για 
καινούριες ιδέες 

▪ Να δουλεύεις 
αποτελεσματικά με 
άλλους ανθρώπους 

▪ Να γράφεις καθαρά 
και συνοπτικά 

▪ Να μιλάς δημόσια 
▪ Να δικτυώνεσαι με 

τους άλλους 
▪ Να δίνεις κίνητρα σε 

άλλους μέσω του 
λόγου 

Δεξιότητες ηγεσίας 
 
▪ Να είσαι 

αποφασιστικός 
▪ Να καθοδηγείς 

τους άλλους 
▪ Να δίνεις 

κίνητρα σε 
άλλους 

▪ Να λύνεις 
προβλήματα 

▪ Να δείχνεις 
αυτοπεποίθηση 

▪ Να παίρνεις 
ρίσκα όταν 
χρειάζεται 

▪ Να είσαι 
σίγουρος και να 
λαμβάνεις 
αποφάσεις 

(Πηγή: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people, 

facilitators’ guide and toolkit) 

 

Ως μέντορας, μπορείτε να ζητήσετε από τους NEETs σας να διαλέξουν δύο 

περιγραφές επαγγελμάτων και να αναγνωρίσουν τις ικανότητες που απαιτούνται 

γι’ αυτά, και να προσπαθήσουν να εξάγουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

απόψεις που απαιτούνται . Ζητήστε από τους καθοδηγούμενούς σας να φτιάξουν 

έναν πίνακα για την κάθε περιγραφή και να εστιάσουν σε τρία σημαντικά στοιχεία: 

 

      

 

Αναπτύξτε με τον καθοδηγούμενό σας μία συζήτηση για το κοινωνικο-οικονομικό 

υπόβαθρό του που ενδέχεται να περιορίζει την επιλογή συγκεκριμένων 

επαγγελμάτων.  

 

Άσκηση 3: 

Ζητήστε από τους καθοδηγούμενούς σας να κάνουν μία λίστα με τα επαγγέλματα 

που θα ήθελαν να κάνουν καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις και δεξιότητες που 

απαιτούνται για αυτά. Ύστερα κάντε μια λίστα με τις πιθανές δραστηριότητες που 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους καθοδηγούμενούς σας να αποκτήσουν αυτές 

Γνώσεις Δεξιότητες Απόψεις 
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τις δραστηριότητες. Προτείνετε πιθανές συνεργίες με δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο και οι NEETs ίσως να μην 

γνωρίζουν. 

Επιπλέον, αφήστε τους να περιγράψουν δραστηριότητες που συμμετείχαν στο 

παρελθόν όπως σχολικές ή πανεπιστημιακές δραστηριότητες και τις δεξιότητες 

που αποκτήθηκαν. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για ένα σχολικό μάθημα, 

συμπεριλάμβανε ομαδική δουλειά; Έπρεπε οι μαθητές να δημιουργήσουν κάτι; 

Όλες αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αρχειοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν 

σε ένα επόμενο στάδιο κατά την δημιουργία του βιογραφικού.  

 

Φόρμες & υποδείγματα: 

Σε αυτήν την ενότητα, θα βρείτε φόρμες και υποδείγματα που θα σας βοηθήσουν 

να καταλάβετε τις δεξιότητες, τις απόψεις και τις ικανότητες των καθοδηγούμενών 

σας. Μέσα από διαφορετικές ασκήσεις, θα είστε ικανοί να αξιολογήσετε τις 

ευκαιρίες για καθοδήγηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.    

Κατανοώντας τις απόψεις μου και βάζοντας προτεραιότητες στις 

εργασιακές αξίες  

Αυτή η άσκηση στοχεύει στο να αναγνωρίσετε τις εργασιακές αξίες των 

καθοδηγούμενών σας καθώς επίσης και τα δυνατά και αδύναμα χαρακτηριστικά 

τους. Χρειάζεστε αυτά τα στοιχεία για να αναπτύξετε το σχέδιο μετάβασης που 

θα βοηθήσει τον καθοδηγούμενό σας να ξεπεράσει συγκεκριμένα εμπόδια που 

μπορεί να αλλάξουν την στάση του. 

  

 Τις 
περισσότερες 

φορές 

Μερικές 
φορές 

Σχεδόν 
ποτέ 

Δίνω στον εαυτό 
μου εύσημα 

1 2 3 

Ψάχνω τη θετική 
πλευρά των 
καταστάσεων 

1 2 3 

Γνωρίζω τα δυνατά 
μου στοιχεία 
 

1 2 3 

Αναγνωρίζω τις 
αδυναμίες μου και 
τις βλέπω ως 
προκλήσεις πάνω  

1 2 3 
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στις οποίες πρέπει 
να δουλέψω 
 

Μαθαίνω από τα 
λάθη μου 
 

1 2 3 

Νιώθω σίγουρος 
για το τι μπορώ να 
κάνω 
 

1 2 3 

Ξέρω τι θέλω από 
την ζωή 
 

1 2 3 

Μπορώ να 
εκφράσω τις ευχές 
μου με λόγια 
 

1 2 3 

Μπορώ να θέσω 
όρια έτσι ώστε οι 
άλλοι να με 
σέβονται 
 

1 2 3 

Λέω την γνώμη 
μου όταν διαφωνώ 
με κάποιον, ή όταν 
πιστεύω ότι κάτι 
είναι λάθος 
 

1 2 3 

Ακούω και 
προσπαθώ να 
καταλάβω την 
άποψη των άλλων 
ανθρώπων 

1 2 3 

Αντιμετωπίζω τον 
θυμό 
εποικοδομητικά 
 

1 2 3 

Ελέγχω τον θυμό 
μου 

1 2 3 

Μπορώ να 
διαχειριστώ καλά 
την κριτική 
 

1 2 3 

Συνήθως 
αντιμετωπίζω τον 
εαυτό μου  ως το 

1 2 3 
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άτομο που θέλω να 
είμαι 
 

Μπορώ να 
επιλύσω 
εσωτερικές και 
εξωτερικές 
διαμάχες 

1 2 3 

Συγκρίνω την 
συμπεριφορά του 
σήμερα με ό,τι έχω 
κάνει στο 
παρελθόν αντί να 
την συγκρίνω με 
την συμπεριφορά 
άλλων ανθρώπων  
 

1 2 3 

 

Σκορ Στάση Τι χρειάζεται να κάνεις 

17-24 Καλή Έχεις θετική στάση. Καμιά πράξη δεν χρειάζεται  

25-43 
 

Δίκαιη Η στάση σου είναι εντάξει, αλλά χρειάζεται να επικεντρωθείς 
περισσότερο στην θετική σου πλευρά.  

43-54 Αρνητική Χρειάζεται να δώσεις προσοχή στην στάση σου έτσι ώστε να 
επικεντρωθείς στις θετικές και εποικοδομητικές πλευρές  

(Πηγή: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people, 

facilitators’ guide and toolkit) 

 

Βάλε τικ στα κουτιά που πιστεύεις ότι είναι πιο σχετικά με την 

προσωπικότητά σου. Βάσει των υψηλότερων σκορ που συγκέντρωσες, 

έλεγξε τι τύπο προσωπικότητας έχεις.  

Αυτή η άσκηση θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την προσωπικότητα του 

καθοδηγούμενού σας εστιάζοντας σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι το 

πρώτο βήμα για να αποσαφηνίσετε πιθανές επιλογές καριέρας που μπορείτε να 

προτείνετε στον καθοδηγούμενό σας.   

 

 ΑΛΗΘΕΙΑ  

1. Θα προτιμούσα φτιάξω κάτι από το να διαβάσω ένα βιβλίο  P 

2. Απολαμβάνω παιχνίδια επίλυσης προβλημάτων  A 

3. Μου αρέσει να βοηθώ άλλους ανθρώπους  S 
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4. Απολαμβάνω να διαβάζω και να μαθαίνω για νέα θέματα  A 

5. Μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου   P 

6. Μου αρέσει να είμαι ο αρχηγός σε μια ομάδα ανθρώπων   S 

7. Προτιμώ να ξέρω όλα τα γεγονότα πριν αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα   A 

8. Μου αρέσει να φροντίζω άλλους ανθρώπους   S 

9. Απολαμβάνω να σχεδιάζω, να επινοώ και να δημιουργώ πράγματα   P 

10. Απολαμβάνω να εκφράζω τον εαυτό μου μέσω της τέχνης, της 
μουσικής, ή του γραψίματος  

 A 

11. Θα ήθελα μια δουλειά όπου θα μπορώ να έρχομαι σε επαφή με κόσμο 
κάθε μέρα  

 S 

12. Μου αρέσει να δουλεύω με υλικά και εξοπλισμό  P 

13. Απολαμβάνω να μαθαίνω καινούρια γεγονότα και ιδέες   A 

14. Βρίσκω ότι η συνεργασία με τους άλλους ανθρώπους μου βγαίνει 
φυσικά  

 S 

15. Μου αρέσει να ανακαλύπτω πως δουλεύουν τα πράγματα με το να τα 
αποσυναρμολογώ  

 P 

16. Θα προτιμούσα να δουλεύω με μηχανές και πράγματα παρά με 
ανθρώπους  

 P 

17. Συνήθως μπορώ να πείσω τους άλλους να κάνουν πράγματα με τον 
δικό μου τρόπο  
 

 S 

18. Απολαμβάνω να χτίζω και να επιδιορθώνω πράγματα  
 

 P 

19. Απολαμβάνω το ερευνητικό κομμάτι των εργασιών μου   A 

20. Μου αρέσει να είμαι με ανθρώπους  
 

 S 

21. Απολαμβάνω να επινοώ διαφορετικές ιδέες και τρόπους για να κάνω 
πράγματα  
 

 A 

22. Μου αρέσει να ακούω τις γνώμες των άλλων ανθρώπων  
 

 S 

23. Απολαμβάνω να μαθαίνω πώς να χρησιμοποιώ διαφορετικά εργαλεία 
 

 P 

24. Το βρίσκω εύκολο να ακολουθώ γραπτές οδηγίες  
 

 A 

 ΣΥΝΟΛΟ A 
 

 

 ΣΥΝΟΛΟ P 
 

 

 ΣΥΝΟΛΟ S  
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Το προφίλ σου 

 
Πρακτικό: Είσαι πρακτικό άτομο. Σου αρέσει να δουλεύεις με εργαλεία και μηχανές, να 
φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου, να επισκευάζεις και να διατηρείς εξοπλισμό ή να 
ανακαλύπτεις πως δουλεύουν τα πράγματα. Επαγγέλματα που ενδεχομένως να σε 
ενδιαφέρουν είναι η κατασκευή, η επιδιόρθωση και συντήρηση, το εμπόριο, η τεχνολογία και 
η μηχανική.  
 
Αναλύτικο: Είσαι άτομο της πληροφόρησης. Σου αρέσει να ερευνάς, να παρουσιάζεις 
πειράματα, να δουλεύεις με αριθμούς ή να λύνεις προβλήματα. Επαγγέλματα τα οποία θα 
μπορούσαν να σε ενδιαφέρουν είναι τα σχετικά με το νόμο, τη διακυβέρνηση, τα οικονομικά, 
την λογιστική, την μεταφορά και τον τουρισμό.  
 
Κοινωνικό: Είσαι κοινωνικό άτομο. Σου αρέσει να δουλεύεις με ανθρώπους, να φροντίζεις 
και να βοηθάς τους άλλους, να τους ενθαρρύνεις, να δουλεύεις ως μέλος της ομάδας, να 
καθοδηγείς και να επιβλέπεις τους άλλους. Επαγγέλματα τα οποία ενδέχεται να ταιριάζουν 
στα «κοινωνικά άτομα» περιλαμβάνουν την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική εργασία, την 
συμβουλευτική, τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες.  
 
 

 

(Πηγή: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people, 

facilitators’ guide and toolkit) 

 

Αναγνώρισε τις δραστηριότητες που θα ήθελες να κάνεις και βάλε τικ στο 

σωστό κουτί. Συγκέντρωσε το συνολικό σκορ και έλεγξε τι τύπος 

προσωπικότητας είσαι.  

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στο να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε την 

προσωπικότητα του καθοδηγούμενού σας βάσει του συνολικό σκορ. Τότε, 

πιθανόν να συνδέσετε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς με πιθανές 

αντιστοιχίες επαγγελμάτων.  Μπορείτε να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς ένα 

σχετικό επάγγελμα με την ανάπτυξη ενός σχεδίου ανάπτυξης.  

 

R I 

Να κάνω μηχανικές 
επιδιορθώσεις 

 Να βρίσκω λύσεις σε 
περίπλοκα προβλήματα  

 

Να φυτεύω κήπους  Να εφαρμόζω μαθηματικά σε 
πρακτικά προβλήματα  

 

Να χρησιμοποιώ εργαλεία και 
μηχανές 

 Να κάνω μαθήματα φυσικής  
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Να οργανώνω μια εκδρομή, 
κάμπινγκ ή πεζοπορία  

 Να δουλεύω σε ένα ερευνητικό 
εργαστήριο 

 

Να δουλεύω στο αυτοκίνητο  Να λύνω τεχνικά προβλήματα   

Να στήνω ένα πρόγραμμα 
στον υπολογιστή  

 Να μελετώ επιστημονική 
θεωρία  

 

Να κάνω πρακτικά μαθήματα  Να κάνω μαθήματα στατιστικής   

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ  

A S 

Να μετατρέπω μια ιδέα ή μια 
ιστορία σε παράσταση για το 
θέατρο  

 Να δουλεύω για φιλανθρωπική 
οργάνωση  

 

Να παίζω σε ένα συγκρότημα, 
ομάδα ή ορχήστρα  

 Να κάνω μαθήματα αυτό-
βελτίωσης  

 

Να δημιουργώ πορτραίτα ή 
φωτογραφίες  

 Να μελετώ θεωρίες ψυχολογίας   

Να διαβάζω ή να γράφω 
ποίηση, μυθιστορήματα  

 Να εκπαιδεύω τους άλλους να 
κάνουν μια δουλειά ή να 
αποκτήσουν μια δεξιότητα  

 

Να κάνω μαθήματα στην 
διακόσμηση εσωτερικών 
χώρων ή σε άλλο είδος 
σχεδίου   

 Να διευθετώ λογομαχίες 
μεταξύ άλλων  

 

Να παίζω σε κομεντί ή σε 
παράσταση  

 Να διδάσκω σε κολλέγια ή 
δημόσια σχολεία  

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ  

E C 

Να μαθαίνω στρατηγικές 
επιτυχίας στην επιχείρηση  

 Να κάνω απογραφή 
προμηθειών και προϊόντων  

 

Να επιβλέπω την δουλειά των 
άλλων  

 Να λειτουργώ έναν υπολογιστή  

Να συμμετέχω σε μία πολιτική 
καμπάνια  

 Να ελέγχω έγγραφα ή προϊόντα 
για λάθη ή ελαττώματα  

 

Να τρέχω την δικιά μου 
επιχείρηση ή υπηρεσία  

 Να κρατώ αρχεία των εξόδων   

Να παρακολουθώ μια 
συνάντηση πωλήσεων  

 Να γράφω επαγγελματική 
αλληλογραφία  

 

Να παίρνω αποφάσεις  Να εκτελώ υπολογισμούς 
λογιστικής ή επιχείρησης  

 

Να επηρεάζω τους άλλους  Να συμπληρώνω λεπτομερείς 
φόρμες  

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ  

 

Έλεγξε τους τύπους προσωπικότητας που σχετίζονται με τα τρία 

υψηλότερα σκορ. Υπογράμμισε οποιαδήποτε επαγγελματικά προφίλ που 

ενδεχομένως σε ενδιαφέρουν.  
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Ταιριάζοντας τους τύπους προσωπικότητας με επαγγέλματα  
 

Ρεαλιστικός  Διερευνητικός  

Μια ρεαλιστική προσωπικότητα έχει 
μηχανικές και αθλητικές ικανότητες. 
Απολαμβάνει να εργάζεται σε 
εξωτερικούς χώρους, με εργαλεία και 
μηχανές. Γενικά προτιμά να δουλεύει 
με αντικείμενα παρά με ιδέες ή 
ανθρώπους.  
 
Ικανότητες: να επισκευάζει έπιπλα, 
να χρησιμοποιεί ηλεκτρικά 
εργαλεία για ξύλα όπως ηλεκτρικά 
πριόνια, τόρνους ή τριβεία, να 
διαβάζει σχέδιο, να κάνει απλές 
ηλεκτρικές και υδραυλικές 
επισκευές, να αλλάζει τα λάδια του 
αυτοκινήτου ή τα λάστιχα ή να 
κάνει σχέδια υπό κλίμακα.  
 
 
Παραδείγματα επαγγελμάτων: 
ξυλουργός, μηχανολόγος, 
ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, μηχανικός 
αυτοκινήτων, εργάτης στα υφάσματα, 
ράφτης, οδοντίατρος, πιλότος 
αεροσκάφους, αστυνομικός,  
μηχανικός, χειριστής εργοστασίου 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, 
γεωλόγος, κτηνίατρος. 
 

Οι διερευνητικοί άνθρωποι 
συνήθως έχουν μαθηματικές και 
επιστημονικές ικανότητες, 
απολαμβάνουν να δουλεύουν 
μόνοι τους και να επιλύουν 
προβλήματα. Γενικά προτιμούν να 
δουλεύουν με ιδέες και πράγματα 
παρά με ανθρώπους.  
 
Ικανότητες: να χρησιμοποιεί 
υπολογιστή για να μελετά 
επιστημονικά προβλήματα, να 
ερμηνεύει απλές χημικές φόρμουλες, 
να καταλαβαίνει τον χρόνο ημιζωής 
ενός ραδιενεργού στοιχείου, να 
χρησιμοποιεί άλγεβρα για να λύσει 
μαθηματικά προβλήματα, να 
περιγράφει την λειτουργία των λευκών 
αιμοσφαιρίων, να χρησιμοποιεί 
αλγοριθμικούς πίνακες, να εκτελεί ένα 
επιστημονικό πείραμα ή έρευνα.  
 
Παραδείγματα επαγγελμάτων: 
προγραμματιστής υπολογιστών, 
βιολόγος, μαθηματικός, ραδιολόγος, 
φαρμακοποιός, οδοντίατρος, 
μηχανικός ασφαλείας  

Καλλιτεχνικός Κοινωνικός 

Αυτός ο τύπος προσωπικότητας 
απολαμβάνει να δημιουργεί 
πρωτότυπη δουλειά και έχει καλή 
φαντασία. Συνήθως απολαμβάνει 
να δουλεύει με ιδέες παρά με 
πράγματα.  
 
Ικανότητες: να γράφει λόγους, να 
γράφει διαφημιστικά αντίγραφα, να 
σκιτσάρει ανθρώπους έτσι ώστε να 
μπορούν να αναγνωριστούν, να 
σχεδιάσει μια διαφήμιση, να 
δημιουργήσει μια καλλιτεχνική 
παρουσίαση, να παίξει σε μια 
παράσταση, να διακοσμήσει μια 
σύνθεση από γραφεία, να φτιάξει έναν 

Το άτομο με κοινωνικές δεξιότητες 
ενδιαφέρεται για τις ανθρώπινες 
σχέσεις και του αρέσει να βοηθά 
τους άλλους στα προβλήματά τους. 
Προτιμά να δουλεύει με 
ανθρώπους παρά με πράγματα.  
 
Ικανότητες: να βοηθά τους άλλους, 
να εξηγεί πράγματα στους άλλους, να 
καθοδηγεί τους άλλους, να 
διασκεδάζει τους άλλους, να δίνει 
συμβουλές, να κάνει τους ανθρώπους 
να νιώθουν άνετα, να μιλά με όλων 
των ειδών ανθρώπων, να διδάσκει 
τους άλλους, να καθοδηγεί 
συζητήσεις.  
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πίνακα, να ζωγραφίσει με 
νερομπογιές ή να σμιλέψει κάτι.  
 
Παραδείγματα επαγγελμάτων: 
συγγραφέας, δημοσιογράφος, 
συντηρητής, αγγειοπλάστης, 
ζαχαροπλάστης, διαφημιστής, 
κατασκευαστής προτύπων,  
αντιγραφέας, ζωγράφος, μουσικός, 
δάσκαλος μουσικής, εικονογράφος, 
τραγουδιστής, δάσκαλος ξένων 
γλωσσών.  
 
 

 
Παραδείγματα επαγγελμάτων: 
νοσοκόμος, αστυνομικός, 
πυροσβέστης, μακιγιέζ, κοινωνικός 
λειτουργός, δάσκαλος δημοτικού, 
πολιτικός επιστήμονας, επιθεωρητής 
επαγγελματιών υγείας και ασφάλειας, 
βιβλιοθηκάριος, σύμβουλος, 
ψυχίατρος, εργοθεραπευτής. 
 

Εφευρετικός Συμβατικός 

Οι εφευρετικοί άνθρωποι έχουν 
ηγετικές ικανότητες και ικανότητες 
στην ομιλία, ενδιαφέρονται για τα 
οικονομικά και την πολιτική και 
τους αρέσει να ασκούν επιρροή. 
Προτιμούν να δουλεύουν με 
ανθρώπους και ιδέες παρά με 
πράγματα.  
 
Ικανότητες: να καθοδηγεί 
ανθρώπους, να μετρά φθαρμένες 
επιδόσεις, ικανός να αντιμετωπίζει 
δύσκολους ανθρώπους, να 
διαχειρίζεται τις πωλήσεις μια 
καμπάνιας, να οργανώνει την δουλειά 
των άλλων, ικανός να πουλήσει, να 
μιλάει δημοσίως, να σχεδιάζει 
στρατηγική για να καταφέρει έναν 
στόχο.  
 
Παραδείγματα επαγγελμάτων: 
προπονητής, πωλητής, εκπρόσωπος 
αγορών, μεσίτης, μάνατζερ, 
διαχειριστής, υπάλληλος δημοσίων 
σχέσεων, δικηγόρος, δικαστής.  
 

Αυτός ο τύπος προσωπικότητας 
έχει υπαλληλικές και αριθμητικές 
ικανότητες, προτιμά να εργάζεται 
σε εσωτερικούς χώρους και 
απολαμβάνει να οργανώνει 
πράγματα. Προτιμά να δουλεύει με 
λέξεις και νούμερα.  
 
 
Ικανότητες: να συγκεντρώνει 
πληροφορίες στο κινητό, να 
αρχειοθετεί την αλληλογραφία και 
άλλα έγγραφα, να στέλνει πιστώσεις 
και χρεώσεις, να κρατά ακριβές αρχείο 
πληρωμών και πωλήσεων, να 
χρησιμοποιεί υπολογιστή, να 
συντάσσει επαγγελματική 
αλληλογραφία, να κανονίζει μια 
επαγγελματική συνάντηση.  
 
Παραδείγματα επαγγελμάτων: 
υπάλληλος γραφείου, λογιστής, 
χειριστής και μεταφορέας μέσων 
μεταφοράς, γραμματέας, διοικητικό 
στέλεχος, χειριστής υπολογιστών.  

(Πηγή: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people, 

facilitators’ guide and toolkit) 

  



41 
 

Πηγές: 

Brewer, L. (2013) Enhancing youth employability: What? Why? and How? Guide 

to core work skills, International Labour Office, Skills and Employability 

Department. - Geneva: ILO, Available at: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

ifp_skills/documents/publication/wcms_213452.pdf  

DU Career Center (d.n.a), Work Values, available at: 

http://www.du.edu/career/media/documents/pdfs/workvalues.pdf 

ILO (2012), Surfing the labour market: Job search skills for young people, 

facilitators’ guide and toolkit, Available at: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_231722.pdf  

Manpower Group, Youth Unemployment Challenge and Solutions: What 

Business Can Do Now, Available at: 

http://www3.weforum.org/docs/Manpower_YouthEmploymentChallengeSolution

s_2012.pdf  

Provincia di Roma, Self-Presentation in the Irish labour market, READI for 

immigrants, Available at: https://www.welfare.ie/en/downloads/Self-

Presentation.pdf  

Rosas G., Corbanese V. (2006) Glossary of key terms on learning and training 

for work, ILO. 

Self-Motivation, Skills You Need [online], Available at: 

https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html  

University of Kent, Theories of Career Choice, Available at: 

https://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-choice-theories.htm 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_213452.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_213452.pdf
http://www.du.edu/career/media/documents/pdfs/workvalues.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_231722.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_231722.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Manpower_YouthEmploymentChallengeSolutions_2012.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Manpower_YouthEmploymentChallengeSolutions_2012.pdf
https://www.welfare.ie/en/downloads/Self-Presentation.pdf
https://www.welfare.ie/en/downloads/Self-Presentation.pdf
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
https://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-choice-theories.htm

