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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Ενημερώνεσαι για το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης Δημιουργικότητας του CT+, 

το οποίο αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους ταλαντούχους και δημιουργικούς 

ανθρώπους, κυρίως δε εκείνους που δεν έχουν δεχτεί κάποια συγκεκριμένη ή 

επαγγελματική κατάρτιση ή δε διαθέτουν κάποιου είδους πτυχίο, ώστε να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις ικανότητες  στην τρέχουσα αγορά, για την προσωπική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στη βελτίωση των ικανοτήτων τόσο  των 

δημιουργικών ατόμων, όσο και των επιχειρηματιών. 

 Στη σχεδίαση του προγράμματος σπουδών συμμετείχαν μέσω κοινοπραξίας η 

Ισπανία, η Κύπρος, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία. Οι λόγοι για τους 

οποίους συνεργαστήκαμε είναι η γεωγραφική θέση των χωρών μας, οι δημιουργικές 

διασυνδέσεις που έχουμε, καθώς επίσης και το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί τομείς 

μας είναι άκρως συνυφασμένοι με τις έννοιες της δημιουργικότητας και της 

επιχειρηματικότητας. 

Που αποσκοπεί το Πρόγραμμα σπουδών; 

Αυτό το δημιουργικό και επιχειρηματικό πρόγραμμα σπουδών εστιάζει κατά κύριο λόγο 

στη σύνδεση μεταξύ δυνατοτήτων και ικανοτήτων των ανθρώπων να εκφράσουν και να 

αναπτύξουν τις ιδέες τους με ένα δημιουργικό τρόπο, όπως επίσης και στην προοπτική 

πραγματοποίησης αυτών των ιδεών ή και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων. 

Εκτός αυτού, το πρόγραμμα θα εμβαθύνει και στις πτυχές του όρου ικανότητα, αφενός  

ως προς τη δημιουργικότητα και αφετέρου ως προς την επιχειρηματικότητα και θα 

δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές ικανότητες, καθώς αυτές αποτελούν το 

θεμέλιο και τη βάση για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας.  

Μιλώντας για ικανότητες 

Σήμερα υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες για τον όρο ικανότητα, που απαιτεί 

ελάχιστο χρόνο, για να βρει κάποιος στη μηχανή αναζήτησης του Google μια εξήγηση 

ή έναν ορισμό του τι ακριβώς σημαίνει αυτή η λέξη. 

 Ωστόσο, υπάρχει τόσο διαθέσιμο υλικό, κάποιες φορές ακόμα και πληροφορίες  

αντικρουόμενες μεταξύ τους, που μπορεί να αποσυντονίσει τον αναγνώστη. Αυτό 

οδηγεί βεβαίως ακριβώς στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ψάχνει κανείς, ιδίως 

όταν χρειάζεται μια ακριβής και χρήσιμη αποσαφήνιση του όρου. 

Εδώ λοιπόν δίνεται ένας σαφής ορισμός: 

Ο όρος «ικανότητα» έχει υιοθετηθεί από διάφορα επιστημονικά πεδία: πολιτικές 

επιστήμες, παιδαγωγική, επιμόρφωση ενηλίκων, ψυχολογία, διαχείριση 

ανθρωπίνου δυναμικού και από τις  κοινωνικές επιστήμες γενικότερα και μπορεί να 
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έχει παρόμοια ερμηνεία, αν και υπάρχουν μικρές διαφορές ως προς τα 

χαρακτηριστικά ενός ατόμου, μιας κατάστασης ή ενός ιδρύματος.  

Στο πλαίσιο της επιστήμης της εκπαίδευσης, ο όρος αυτός αναφέρεται ως η 

ικανότητα, η οποία μέσω της πρακτικής εμπειρίας, επιτρέπει στον άνθρωπο να 

αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ώστε να μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα 

και να μετατρέψει την πιθανότητα σε πραγματικότητα. Πράγματι, η παιδαγωγική, η 

εκπαίδευση ενηλίκων, η ψυχολογία και οι κοινωνικές επιστήμες ορίζουν την 

ικανότητα, ως τη δυνατότητα που περιέχει τη γνώση, τις δεξιότητες και τις  στάσεις 

εκείνες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν  για να 

εκτελεσθεί  ένα έργο με επιτυχία. Το ουσιαστικότερο εδώ είναι, πως  η δυνατότητα 

αυτή  δεν αποτελεί κάτι έμφυτο! Η γνώση, οι δεξιότητες και οι στάσεις είναι εφόδια 

που κάποιος μπορεί να μάθει, να αναπτύξει και να αποκτήσει. 

 

Αν μιλήσουμε για ικανότητες, οφείλουμε να μιλήσουμε και για δεξιότητες. Η κύρια 

διαφορά μεταξύ αυτών των δυο είναι ως προς την οπτική: οι ικανότητες προσδιορίζουν 

τα απαιτούμενα προσόντα για την επιτυχία μιας εργασίας σε γενικότερο πλαίσιο και με 

πιο περιεκτικούς όρους από ότι οι δεξιότητες. Στην ουσία οι δεξιότητες είναι μια από τις 

τρεις όψεις, από τις οποίες αποτελείται η ικανότητα. Οι άλλες δυο όψεις είναι οι γνώσεις 

και οι στάσεις. 

Μιλώντας για δημιουργικότητα 

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο ξεκινάει με μια ιδέα και η επιχειρηματική δημιουργικότητα 

προκύπτει μέσω καινοτόμων ιδεών, οι οποίες μετατρέπονται σε αξία και δημιουργούν 

συνεπώς  κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 

 

 

 Ικανότητες 

 skills 

 Attitudes 

 knowlegde 
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Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι κανείς δημιουργικός και 

καινοτόμος. Σήμερα, η καινοτομία και η ανανέωση, αποτελούν περισσότερο από ποτέ, 

τα πιο ουσιαστικά στοιχεία που αναζητούνται στην αγορά. 

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων δεικτών  

επιτυχίας, για να μπορέσει κάποιος να επιβιώσει στο σημερινό επαγγελματικό 

στερέωμα, γιατί: 

• Ο κύκλος ζωής των προϊόντων είναι πλέον μικρότερος 

• Υπάρχει ευρύτερη πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες 

• Οι αγορές ακολουθούν τους κανόνες και τους ρυθμούς της παγκοσμιοποίησης 

• Ο καταμερισμός των πελατών είναι πιο περιορισμένος από ποτέ 

• Οι ανταγωνιστές ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις νέες απαιτήσεις και 

προκλήσεις 

 

Για να μπορέσει να αναπτυχθεί η καινοτομία, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ο 

κατάλληλος χώρος για να ευδοκιμήσει η δημιουργικότητα και η δημιουργική σκέψη. 

Καινοτομία δηλαδή ως 

• σκέψη συνδυασμένη με τολμηρές πράξεις 

• πειραματισμός με νέες ιδέες 

• συνεχής προσωπική ανάπτυξη 

 Πολλές φορές η δημιουργικότητα και η καινοτομία ξεκινούν από τρελές ιδέες, οπότε 

δεν πρέπει να απογοητεύεται κανείς από τις αρχικές αντιδράσεις απέναντι στις ιδέες 

και τις καινοτόμες προσεγγίσεις του. Μόλις καταφέρει να επεξεργαστεί και να αποδείξει 

τις δυνατότητες που ανοίγονται μέσω αυτών των ιδεών, μπορεί να τις δοκιμάσει. Η 

επιχείρηση θα μπορούσε να επωφεληθεί από τις ιδέες του και να έχει σημαντική 

αύξηση του κέρδους της. 

Είτε προσπαθείς να πλασάρεις ένα εντελώς καινούριο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά, 

είτε αποσκοπείς στη διαφοροποίηση ενός ήδη υπάρχοντος  προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας, πρέπει να είσαι σε θέση να αναπτύξεις τις ιδέες σου σε ένα πλάνο και 

έπειτα να θέσεις το επαγγελματικό σου αυτό σχέδιο σε εφαρμογή. 

Αυτός ο κύκλος μαθημάτων θα προσπαθήσει να αποσαφηνίσει και να εξηγήσει τις 

δεξιότητες που χρειάζεται κανείς, ώστε να μετατρέψει τις ιδέες του σε μια κερδοφόρα 

επιχείρηση.  
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Μιλώντας για επιχειρηματικότητα 

Η επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα  κάποιου να παίρνει μια  πρωτοβουλία, 

δημιουργώντας  και οργανώνοντας  μια επιχείρηση για να επωφεληθεί από μια 

ευκαιρία. Ως  ο υπεύθυνος και δημιουργός αυτής της συγκεκριμένης ιδέας, αποφασίζει 

ο ίδιος  τι προϊόντα ή υπηρεσίες θα παραχθούν, πώς και πόση ποσότητα αυτών. 

Ο Γάλλος οικονομολόγος Jean-Baptiste Say, περιέγραψε τον επιχειρηματία ως, «αυτός  

που αναλαμβάνει μια επιχείρηση,  ειδικά ένας εργολάβος, και ενεργεί ως ο ενδιάμεσος 

κρίκος μεταξύ του κεφαλαίου και της εργασίας». 

Ένας επιχειρηματίας παίρνει ρίσκα διακινδυνεύοντας κεφάλαια και παρακολουθεί και 

ελέγχει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Ο επιχειρηματίας είναι συνήθως ο κύριος δικαιούχος, εταίρος ή αυτός που κατέχει το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μετοχών σε ένα επαγγελματικό εγχείρημα. 

Ένας επιχειρηματίας, σύμφωνα με τον αυστριακό οικονομολόγο Joseph Alois 

Schumpeter, δεν έχει αναγκαστικά ως κίνητρο του το κέρδος, αλλά αντιμετωπίζει την 

όλη διαδικασία, ως μέτρο σύγκρισης του επιτεύγματος ή της επιτυχίας ενός 

επαγγελματικού εγχειρήματος.  

 

Δομή του προγράμματος σπουδών 

Αναγνωρίζουμε πέντε διαφορετικούς τομείς ή ενότητες στο πρόγραμμα σπουδών για 

την κατάρτιση της δημιουργικότητας, κάθε ένας από τους οποίους διαθέτει με τη σειρά 

του πέντε ικανότητες, αναγκαίες για την κατάκτηση αυτών των γνωστικών τομέων.  

Συμπεριλαμβάνουμε επίσης και  μία δραστηριότητα για κάθε ικανότητα από αυτές για 

να τη δουλέψουμε  πάνω στα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Σε αυτόν τον τομέα θα δοθεί προσοχή από τον οργανισμό Adamob στην πρακτική 

επιχειρηματικότητα για τους νέους. νέους όχι ως προς την ηλικία αλλά ως προς την 

εμπειρία, δημιουργούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν εξαιρετικά φυσικά ταλέντα 

και δεξιότητες, όπως επίσης και πάθος για τη δουλειά τους, αλλά δεν γνωρίζουν, 

πως μπορούν να υλοποιήσουν τις ιδέες και τα σχέδια τους. 

Η λέξη επιχειρηματικότητα συνδέεται με τη λέξη αναλαμβάνω, το οποίο πρακτικά 

σημαίνει να ξεκινήσεις κάτι με ένα ρίσκο ή με δυσκολία ή τουλάχιστον με ένα βαθμό 

ρίσκου ή ένα βαθμό δυσκολίας, κάτι καινούργιο που θα σε βγάλει έξω από την 

ζώνη της ασφάλειας σου. Επίσης προέρχεται από τη λέξη επιχειρώ, η οποία έχει 

μια διπλή σημασία. Από τη μία σημαίνει τολμώ, προσπαθώ και από την άλλη  

επιχείρηση, εταιρεία. 

Για αυτόν ακριβώς το λόγο και ακριβώς επειδή από όποια πλευρά κι αν το κοιτάξεις 

αυτή η λέξη σημαίνει να είσαι παραγωγικός, θέλουμε να δώσουμε σε αυτούς τους 

νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες κάποιες πρακτικές επιχειρηματικές συμβουλές 

και να τους βοηθήσουμε μέσω κάποιων διδακτικών ενοτήτων, έτσι ώστε να 

μπορέσουν να κάνουν τις ιδέες τους πράξη.  

Με λίγα λόγια οι στόχοι αυτού του τομέα είναι οι εξής: 

• Να δώσει πρακτικά εργαλεία στους νέους, δημιουργικούς επιχειρηματίες για το 

πως να στήσουν τη νέα τους επιχείρηση 

• Να τους διδάξει νέους τρόπους και νέες μεθόδους, ώστε να κάνουν την εργασία 

τους πιο εύκολη και άμεση 

• Να τους δείξει ξεκάθαρα ποιές είναι οι δυνατότητες του επιχειρηματικού 

εγχειρήματος και πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και 

μεθόδους προς όφελος τους, για την επίτευξη των στόχων και των επιθυμιών 

τους 

 

 

 

Στρατηγική σκέψη 

Βασικός σχεδιασμός 

Οργανωτικός νους 

Επίλυση προβλημάτων σε περίπλοκα 
προϊόντα και    υπηρεσίες 

Συναισθηματική νοημοσύνη με γνώμονα την 
επιχειρηματικότητα 

 
Πρακτική 

επιχειρηματικότητα 
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1.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Στρατηγική σκέψη σημαίνει να παίρνεις μία σειρά αποφάσεων για τις ενέργειες που 

σκοπεύει να κάνει μια εταιρεία, έτσι ώστε να γίνει επιτυχημένη. Με το να έχεις  μία 

σωστή στρατηγική σκέψη, μπορείς να αποφύγεις μεγάλα λάθη και να φανείς 

ετοιμοπόλεμος στις  μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής αγοράς, 

καθώς επίσης και  να μπορέσεις να αναγνωρίσεις  και τις τεράστιες ευκαιρίες που 

ανοίγονται. Είναι θεμελιώδης ικανότητα, για να μπορέσει  κάποιος να έχει ένα 

επιτυχημένο σχέδιο. 

Στα τέλη του 1970, 50 χρόνια μετά τον McKinsey, ο οποίος ξεκίνησε να συμβουλεύει 

εταιρείες και να τις βοηθάει στο να αναπτύξουν και να βελτιώσουν  το έργο τους, 

ξεκίνησαν οι εταιρείες να εστιάζουν στην ουσιώδη και θεμελιώδη πρακτική της 

στρατηγικής. Με τη νέα αυτή πρακτική, οι υποστηρικτές της ανέλαβαν έρευνες με τη 

φιλοδοξία να ανακαλύψουν πώς αναπτύσσουν αυτή τη στρατηγική οι πιο πετυχημένες 

εταιρείες στο χώρο. Σήμερα όλες οι εταιρείες και όλα τα προγράμματα έχουν ως σκοπό 

να αποκτήσουν αυτή την μεθοδευμένη στρατηγική σκέψη, καθώς χωρίς αυτή δεν έχουν 

πολλές ελπίδες να επιβιώσουν σε αυτόν τον ανταγωνιστικό επαγγελματικό κόσμο που 

εκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τομέας / 
Διδακτική 
ενότητα:   

Πρακτική επιχειρηματικότητα 

Ικανότητα:  Στρατηγική Σκέψη σημαίνει να παίρνεις μία σειρά σωστών 
αποφάσεων, για να μπορέσεις να διευθύνεις την επιχείρηση σου 
και να την οδηγήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Η στρατηγική 
σκέψη ως ικανότητα, διαμορφώνεται από το προσωπικό ένστικτο, 
την εμπειρία σε παρόμοιους τομείς και τις ήδη επιβεβαιωμένες 
πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με το θέμα και με την αγορά 
στην οποία θέλεις να απευθυνθείς. 

Γνώση: Να γνωρίζεις τις συνέπειες μιας καλής και μιας κακής απόφασης 
Να ξέρεις ποια είναι η πληροφορία κλειδί στο πεδίο, στο οποίο 
θέλεις να εργαστείς 
Να ξέρεις πως λειτουργεί μια επιχείρηση σε παγκόσμιο επίπεδο  
Να γνωρίζεις πως κινείται η αγορά 

Δεξιότητες: Να είσαι σε θέση να κατανοείς όλες τις πληροφορίες και τους 
παρευρισκόμενους στην επιχείρηση και τον περίγυρο 
Να μπορείς να κάνεις όλες τις σωστές διασυνδέσεις μέσα στην 
επιχείρηση σου και να έχεις τον έλεγχό τους 
Να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι σε πολύπλοκες καταστάσεις 
Να μπορείς να λύνεις τα προβλήματα με δημιουργικό τρόπο 
Να κατανοείς και να διαχειρίζεσαι τη συλλογή δεδομένων 

Στάσεις: Ανάπτυξη της ικανότητας να παίρνω αποφάσεις 
Ανάπτυξη ενός ήρεμου και μετρημένου νου 
Ανάπτυξη της ικανότητας να ακούω και να αντιλαμβάνομαι τους 
ενδιαφερόμενους 
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1.2. BAΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Ο βασικός σχεδιασμός είναι μία σπουδή και ένα επαγγελματικό πεδίο, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει κάτι στο κοινό, 

χρησιμοποιώντας οπτικά στοιχεία και δείκτες. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων 

(εικόνες, κείμενα, χρώματα, σχέδια, πληροφορίες κ.τ.λ.) μπορεί να κάνει ένα γραφικό 

σχέδιο είτε πολύ καλό, είτε πολύ φτωχό. Η γραφιστική τέχνη είναι μία δουλειά που 

απαιτεί πειθαρχία και συνέπεια και χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις 

διαμορφώνοντας διάφορα υλικά, όπως  για παράδειγμα αφίσες, συσκευασίες, 

φυλλάδια ή ιστοσελίδες. Η χρήση μιας σωστής τεχνικής και η εκπαίδευση του γούστου 

και του ρεπερτορίου σου μπορεί να κάνει  τρομερή διαφορά στην ομάδα ανθρώπων 

που θέλεις να απευθυνθείς. 

Η γραφιστική παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στη σημερινή εποχή σε κάθε πεδίο, γιατί 

βοηθάει, δίνοντας στους πελάτες μια σαφέστερη ιδέα του ποιο είναι το ακριβές μήνυμα 

που προσπαθεί να περάσει η εταιρεία και πως θα παρουσιάζονται οπτικά  τα προϊόντα 

στην τελική τους μορφή. Επίσης δίνει στις εταιρείες την ευκαιρία να φτιάξουν ένα 

προϊόν ή μία υπηρεσία που θα ξεχωρίσει.  Για αυτό το λόγο οι γραφίστες πρέπει να 

είναι εξαιρετικοί ως προς τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

Η γραφιστική είναι μία αρχαία τέχνη, όπως μας μαρτυρούν τα 17.000 χρόνων 

αιγυπτιακά ιερογλυφικά των σπηλαίων. Ως όρος προέρχεται από το 1920 και τη 

βιομηχανία της τυπογραφίας και της επένδυσης της έντυπης ύλης με μια ποικιλία 

δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των λογότυπων. Φέρει μία αισθητική και 

στοχεύει στην προσέγγιση και προσέλκυση του πλήθους, χρησιμοποιώντας χρώματα, 

κείμενα και εικόνες. Ο όρος, έτσι όπως τον χρησιμοποιούμε σήμερα και ο τρόπος με 

τον οποίο οι γραφίστες δουλεύουνε τη σημερινή εποχή, εστιάζει στο κοινό με το να 

δημιουργεί όμορφα σχέδια, τα οποία φαίνονται στον εκάστοτε θεατή  ευχάριστα, 

ουσιώδη και εύχρηστα. Αυτά τα τρία στοιχεία πρέπει να είναι κομμάτι κάθε γραφιστικού 

σχεδίου. 

Πιστεύουμε ότι για έναν δημιουργικό επιχειρηματία, το να έχει μία βασική γνώση του 

πως λειτουργεί η σχεδίαση, είναι κάτι θεμελιώδες, έτσι ώστε να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει στην ανταγωνιστική αγορά. 

 

 

Τομέας / 
Διδακτική 
ενότητα:  :   

Πρακτική Επιχειρηματικότητα 

Ικανότητα:  Η Γραφιστική είναι η τέχνη της κατασκευής οπτικού 
περιεχομένου με σκοπό την επικοινωνία μηνυμάτων. 
Εφαρμόζοντας τεχνικές διάταξης σελίδας και αρχές απεικόνισης, 
οι γραφίστες χρησιμοποιούν τα κείμενα και τις εικόνες για να 
καλύψουν τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και εστιάζουν στη 
λογική εμφάνιση των στοιχείων σε σχέδια αλληλεπίδρασης, για να 
βελτιστοποιήσουν την εμπειρία του χρήστη (πηγή: ίδρυμα 
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αλληλεπιδραστικού σχεδίου). 

Γνώση: Να γνωρίζεις τις αρχές του γραφικού σχεδίου 
Να γνωρίζεις τον τρόπο με τον οποίο επιδρά το χρώμα στην 
ανθρώπινη φιλολογία και αντίληψη 
Να γνωρίζεις πως να δημιουργήσεις βασικά και χρήσιμα γραφικά 
σχέδια   
Να γνωρίζεις κάποια κόλπα για να κάνεις ελκυστικά σχέδια 

Δεξιότητες: Να είσαι σε θέση να δουλεύεις δημιουργικά με διαφορετικά 
στοιχεία 
Να είσαι σε θέση να δημιουργείς ελκυστικά και χρήσιμα σχέδια με 
γρήγορο και εύκολο τρόπο 
Να είσαι σε θέση να γνωρίζεις ποιές είναι οι ανάγκες και οι 
επιθυμίες των πελατών σου, ώστε να κάνεις τις καλύτερες 
επιλογές 

Στάσεις: Ανάπτυξη της ικανότητας να παίρνεις αποφάσεις 
Ανάπτυξη του γούστου και των αισθητικών επιλογών 
Ανάπτυξη της ικανότητας να κατανοείς τα θέλω των πελατών σου 
Ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας με το κοινό σου 

1.3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 Η Επίλυση προβλημάτων είναι η τέχνη του να προσδιορίζεις ένα πρόβλημα, να 

διαπιστώνεις ποιο είναι το αίτιο που το προκαλεί, να αναγνωρίζεις, να θέτεις 

προτεραιότητες, να επιλέγεις εναλλακτικές λύσεις και να τις εφαρμόζεις. Αποτελεί ένα 

βασικό θέμα που προκύπτει είτε κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, είτε ανάμεσα σε 

διαπροσωπικές σχέσεις και είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κάθε 

επιχειρηματίας με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί. 

Υπάρχουν τέσσερα βήματα, στα οποία πρέπει να εξασκηθεί κάποιος για να 

αποκτήσει την ικανότητα να επιλύει προβλήματα. Αυτά είναι τα εξής: Ορισμός του 

προβλήματος, εναλλακτικές λύσεις, εκτίμηση των εναλλακτικών και εφαρμογή των 

λύσεων που θα επιλεχθούν τελικά.  

Τομέας / 
Διδακτική 
ενότητα:  :   

Πρακτική επιχειρηματικότητα 

Ικανότητα:  Η ικανότητα της Επίλυσης Προβλημάτων αναφέρεται στη 
δυνατότητα να αναγνωρίζεις τα θέματα που προκύπτουν, όπως 
επίσης και τα εμπόδια, αλλά και τις ευκαιρίες και κατόπιν να 
εφαρμόζεις τις σωστές λύσεις. 

Γνώση: Να γνωρίζεις τις εναλλακτικές λύσεις, όταν προκύπτει ένα 
πρόβλημα 
Να μαθαίνεις πράγματα για τον εαυτό και τα όρια σου μέσα σε μία 
δύσκολη κατάσταση   

Δεξιότητες: Να είσαι σε θέση να δουλέψεις και να πάρεις πρωτοβουλίες τόσο 
μόνος σου, όσο και στο πλαίσιο μιας ομάδας (αναλόγως την 
περίσταση) 
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Να μπορείς να βελτιώσεις τις δεξιότητες επιρροής σου 
Να βελτιώσεις την ικανότητα της οξυδέρκειας 

Στάσεις: Ανάπτυξη της αυτάρκειας  
Ανάπτυξη διαίσθησης 
Ανάπτυξη πρωτοβουλίας 
Ανάπτυξη δημιουργικής και καινοτόμας σκέψης   
Ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης 

 

1.4. ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Νοοτροπία οργάνωσης και ικανότητα να θέτεις προτεραιότητες, σημαίνει να είσαι 

ικανός να οργανώνεις τα καθήκοντα και τις εργασίες σου με έναν ωραίο και 

αποτελεσματικό τρόπο για σένα και τους συνεργάτες σου. 

 

Όπως λέει και ο επιχειρηματίας, εκπαιδευτής και συγγραφέας Stephen Covey, «το 

κλειδί δεν είναι να βάζεις προτεραιότητα σε αυτά που είναι στο πρόγραμμά σου, αλλά 

να προγραμματίζεις τις προτεραιότητες σου». 

 

Με αυτό το χρήσιμο και απλό πρόγραμμα λοιπόν,  θα είμαστε σε θέση να 

οργανώσουμε και να βάλουμε προτεραιότητες, κάτι που χρειάζεται κάθε εργαζόμενος 

ανεξαρτήτως του τομέα, στον οποίο εργάζεται. 

 

Τομέας / 
Διδακτική 
ενότητα: 

Πρακτική επιχειρηματικότητα 

Ικανότητα:  Νοοτροπία οργάνωσης και ικανότητα να θέτεις 

προτεραιότητες είναι η ικανότητα εκείνη που σου επιτρέπει να 

δημιουργήσεις ένα εύλογο, αποδοτικό και αποτελεσματικό 

πρόγραμμα ή ατζέντα των καθηκόντων που έχεις αναλάβει να 

φέρεις εις πέρας 

Γνώση: Να ξέρεις τι είναι πρωτεύον και τι όχι 
Να ξέρεις ποιά είναι η καλύτερη επιλογή για σένα 

Δεξιότητες: Να μπορείς να πάρεις αποφάσεις χωρίς να νιώθεις ενοχές 
Να μπορείς να βάζεις μια σειρά με έναν ασφαλή για σένα τρόπο  
Να είσαι αποφασιστικός 

 

1.5. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Η συναισθηματική νοημοσύνη στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας θα είναι η τελευταία 

δεξιότητα στην οποία θα δώσει σημασία η Adamob. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι 
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μια δεξιότητα πρακτική και πολύ σημαντική σχεδόν για κάθε τι. Συναισθηματική 

νοημοσύνη σημαίνει να ακούς προσεκτικά και να κατανοείς τον άλλον σε απόλυτο 

βαθμό, όπως λέμε στην καθομιλουμένη να μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου. Ο Dan 

Goleman στο βιβλίο του «Εmotional intelligence»(Συναισθηματική νοημοσύνη), εξηγεί 

ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να χειρίζεσαι τα δικά σου 

συναισθήματα, αλλά και των άλλων και να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το πώς αυτά τα 

συναισθήματα μπορούν να οδηγήσουν σε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά και να 

επηρεάσουν άλλους ανθρώπους είτε θετικά είτε αρνητικά. Αναφέρεται στο βιβλίο του 

σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς, στη  γνώση του ίδιου μας του εαυτού, στη διαχείριση 

του εαυτού μας, στην ενσυναίσθηση και στις κοινωνικές δεξιότητες (οι οποίες οδηγούν 

στο συγκερασμό των υπολοίπων). 

Το να είσαι σε θέση να ελέγχεις και να κατανοείς τα συναισθήματα τα δικά σου και των 

άλλων μπορεί να είναι πολύ βοηθητικό σε πολλές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα: 

στο να δίνεις και να λαμβάνεις  ανατροφοδότηση, να μπορείς να προλαβαίνεις χρονικά 

αυστηρές προθεσμίες, να μπορείς να αντιμετωπίζεις δύσκολες σχέσεις, να μπορείς να 

δέχεσαι την αλλαγή, να μπορείς να εργάζεσαι υπό πίεση, να είσαι σε θέση να 

αντιμετωπίζεις ενδεχόμενα εμπόδια και  αποτυχίες. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι επίσης πολύ χρήσιμη στον επιχειρηματικό κόσμο 

και στο να δημιουργήσεις την δική σου επαγγελματική επιχείρηση, καθώς θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεις και τα ίδια σου τα συναισθήματα, αλλά και να αντιμετωπίζεις και τους 

άλλους σε διαφορετικά επίπεδα και καταστάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 

η Adamob πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να εστιάσει κανείς σε αυτή τη 

δεξιότητα μέσα σε αυτή τη διδακτική ενότητα της πρακτικής επιχειρηματικότητας. 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα  :   

Πρακτική επιχειρηματικότητα 

Ικανότητα:  Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η κοινωνική δεξιότητα που 

ορίζεται από την ικανότητα να αναγνωρίζεις, να εκτιμάς και να 

ελέγχεις τα συναισθήματα σου, τα συναισθήματα των άλλων ή τα 

συναισθήματα μιας ομάδας ατόμων. Δεν είναι έμφυτη ικανότητα, 

αλλά κάτι που μαθαίνεται και μπορεί να δουλευτεί και να 

αναπτυχθεί, προσφέροντας εκπληκτικά αποτελέσματα. Παρόλο 

που δεν υιοθετείται από όλη την ερευνητική κοινότητα, είναι ένα 

πολύτιμο εργαλείο στον τομέα των επιχειρήσεων.    

Γνώση: Να γνωρίζεις τις αντιδράσεις σου 
Να γνωρίζεις τον τρόπο σκέψης σου 
Να γνωρίζεις πως τα συναισθήματα σου επηρεάζουν εσένα τον 
ίδιο και τι επίδραση έχουν στους άλλους 
Να γνωρίζεις πως πρέπει να συμπεριφέρεσαι απέναντι στους 

άλλους και τον ίδιο σου τον εαυτό   

Δεξιότητες: Να δίνεις όλη σου την προσοχή ως ακροατής 
Να μπορείς να δείχνεις ενσυναίσθηση σε δύσκολες καταστάσεις  
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Να μπορείς να κατανοείς και να χειρίζεσαι άβολες καταστάσεις 
Να μπορείς να ελέγξεις τον ίδιο σου τον εαυτό 

Στάσεις: Ανάπτυξη υπομονής 
Ανάπτυξη αντίληψης 
Ανάπτυξη κατανόησης 
Ανάπτυξη  συμπόνιας 
Ανάπτυξη σεβασμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρώτη ενότητα γράφτηκε απο την    
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2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Oι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για τους επιχειρηματίες, γι’αυτό και κάθε 

στρατηγική ανάπτυξης που στοχεύει στην επιτυχία, σχετίζεται απόλυτα και οφείλει να 

περιλαμβάνει την εκμάθηση των τρόπων επαγγελματικής δικτύωσης. Η διατήρηση καλών 

σχέσεων με την οικογένεια και τους φίλους είναι φυσικά ουσιώδης και χρήσιμη, αλλά από 

μόνη της δε μπορεί να προσφέρει ακριβώς τα ίδια οφέλη με αυτά που προσφέρει η 

δημιουργία μιας ευρύτερης επαγγελματικής δικτύωσης.    

Ως επιχειρηματίας, χρειάζεται πολλές φορές να επικοινωνήσεις με κάποιον που έχει βρεθεί 

στην ίδια ή παρόμοια με σένα θέση και αυτό είναι μόνο ένα απο τα πολλά οφέλη που σου 

παρέχει το επαγγελματικό δίκτυο. Η επαγγελματική δικτύωση προσφέρει ουσιαστικά τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που φέρουν τις ίδιες ιδέες με σένα σε ένα 

διαφορετικό επίπεδο παγκόσμιας εμβέλειας. 

Το να χτίσεις ένα δυνατό και ποικιλόμορφο δίκτυο είναι εξαιρετικής σημασίας για τους 

επιχειρηματίες. Σε τοποθετεί σε μια πολύτιμη κοινότητα, η οποία διαθέτει τη γνώση και τις 

πηγές που χρειάζεσαι. Κάποια από τα οφέλη της δημιουργίας κοινωνικού δικτύου, είναι τα 

παρακάτω: 

• Επωφελείσαι από την εμπειρία των άλλων 

• Ανοίγεσαι σε νέες ευκαιρίες 

• Λαμβάνεις συμβουλές 

• Έχεις διασυνδέσεις 

• Έχεις πηγές και παραπομπές 

• Αναβαθμίζεις το προφίλ σου 

Η δικτύωση στον επαγγελματικό τομέα είναι βοηθητική στο να σου χαρίσει περισσότερους 

πελάτες, γνώση και εν τέλει ανάπτυξη της επιχείρησης σου και των κερδών αυτής. 

Συμβάλλει επίσης στην προσωπική ανάπτυξη, καθώς η δημιουργία ενός ευρύτερου 

κοινωνικού κύκλου, σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση, βελτιώνει τη θετική επιρροή που έχεις 

στους γύρω σου και σε βοηθάει να κάνεις φίλους. 

Με μια δυνατή και ενεργή κοινωνική δικτύωση, μπορείς να λάβεις την ώθηση εκείνη που 

χρειάζεσαι για να μιλήσεις σε διάφορους και διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους και να 

πιστέψεις περισσότερο στον εαυτό σου. Όσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αποκτάς εσύ ο 

ίδιος, άλλη τόση αυτοπεποίθηση θα αποκτήσει και η εταιρεία σου. 

Οι άνθρωποι που σε περιστοιχίζουν είναι και αυτοί που ασκούν επιρροή πάνω σε αυτό που 

κάνεις και σε αυτό που είσαι. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να επιλέγεις σοφά αυτούς που 

είναι γύρω σου, να είναι θετικοί και να σε πηγαίνουν μπροστά και όχι να σε επηρεάζουν 

αρνητικά. 
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Η δικτύωση έχει να κάνει με την ανάπτυξη και η αρνητικότητα φέρνει το ακριβώς αντίθετο 

αποτέλεσμα. Ως ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης το μόνο που δε χρειάζεσαι είναι απογοήτευση 

και μιζέρια. Αντίθετα, πρέπει να αγαπήσεις αυτό που κάνεις και να θριαμβεύσεις μέσω 

αυτού. Οι θετικοί άνθρωποι συμβάλλουν με τον τρόπο τους στο τελευταίο. 

Με τον όρο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, εννοούμε τη διαδικασία με την οποία λαμβάνουμε και 

στέλνουμε μηνύματα με τη βοήθεια λεκτικών και μη λεκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης 

της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, της γραφικής παρουσίασης (όπως οι χάρτες ή τα 

διαγράμματα), των σημάτων, των συμβόλων και της συμπεριφοράς. 

Η επικοινωνία είναι, όπως έχει ειπωθεί, «η δημιουργία και  ανταλλαγή του νοήματος». 

Όλα τα πλάσματα του πλανήτη αυτού έχουν αναπτύξει τρόπους, ώστε να μεταδώσουν τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις τους στους άλλους. Ωστόσο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις 

λέξεις και τη γλώσσα για να μεταδώσουν συγκεκριμένα νοήματα και αυτό είναι που τους 

διαχωρίζει απο το ζωικό βασίλειο. 

Τα συστατικά της επικοινωνίας 

Αρχικά σε κάθε επικοινωνία υπάρχει ένας πομπός και ένας δέκτης, ένα μήνυμα και η 

ερμηνεία του μηνύματος από τους προαναφερθέντες πομπό και δέκτη. Ο δέκτης δίνει 

ανατροφοδότηση στον αποστολέα του μηνύματος, τόσο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης όσο 

και μετά την παράδοση του μηνύματος. Η ανατροφοδότηση γίνεται είτε μέσω λεκτικής, είτε 

μέσω  μη λεκτικής επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα κουνώντας καταφατικά το κεφάλι ή 

αγνοώντας το συνομιλητή, έχοντας στραμμένο το βλέμμα σε άλλα αντικείμενα στο χώρο. 

Υπάρχει έπειτα το περιεχόμενο του μηνύματος, το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεταδίδεται 

και τα ενδεχόμενα εμπόδια κατά τη διάρκεια της αποστολής ή της λήψης του μηνύματος. 

Εάν ο δέκτης μπορεί να δει τον αποστολέα, τότε είναι σε θέση να αντιληφθεί όχι μόνο το 

μήνυμα, όπως αυτό μεταδίδεται, αλλά και τη μη λεκτική επικοινωνία που χρησιμοποιεί ο 

αποστολέας. Αυτή μπορεί να αποπνέει αυτοπεποίθηση ή νευρικότητα, επαγγελματισμό ή 

έλλειψη σοβαρότητας. Στην περίπτωση που ο δέκτης ακούει μονάχα τον πομπό, μπορεί και 

πάλι να λάβει κάποια στοιχεία για τον πομπό, από τον τρόπο και το ύφος με το οποίο εκείνος 

μιλά, όπως για παράδειγμα που δίνει έμφαση ή που ο τόνος του είναι συναισθηματικός. 

 Ρητορική Επικοινωνία- Η Γραπτή μορφή 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γραφή ως μέσο επικοινωνίας εδώ και 5.000 χρόνια. 

Στο μεταξύ, το μέσο αυτό έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί, κυρίως δε στην εποχή του 

διαδικτύου. Πλέον ο γραπτός λόγος και η ρητορική επικοινωνία αποτελούν από τα πιο 

αγαπημένα και βασικά μέσα διαπροσωπικής επικοινωνίας, παραδείγματος χάρη ένα 

μήνυμα, ένα κείμενο, μια δημοσίευση στο Facebook ή στο Twitter. 
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Ζούμε σε έναν κόσμο με πολλαπλά μέσα και μορφές επικοινωνίας, οι οποίες με την 

έλευση των E-mail και των κοινωνικών δικτύων μας δίνουν τη δυνατότητα να 

επικοινωνούμε με ανθρώπους στην άλλη άκρη του πλανήτη. Με τον πολλαπλασιασμό 

των μέσων αυτών βέβαια, πολλαπλασιάζονται αντιστοίχως και οι τρόποι με τους 

οποίους μπορείς να παρεξηγηθείς. 

Εάν ένα μήνυμα περιέχει μόνο λέξεις (όπως ένα κείμενο ή E-mail), ο αποστολέας 

πρέπει να είναι εξαιρετικά σαφής, εάν δε θέλει να παρεξηγηθεί ή να παρερμηνευτεί ο 

λόγος του. Τα Ε-mails για παράδειγμα θεωρούνται συχνά ψυχρό μέσο επικοινωνίας και 

δείχνουν έναν επίσης ψυχρό αποστολέα, πράγμα που πολλές φορές δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Από την άλλη όμως δε θεωρείται και 

επαγγελματικό να στείλει κανείς φατσούλες ή εικονίδια σε επίσημες αποστολές, κάτι 

που θα βοηθούσε ομολογουμένως στην καλύτερη και ακριβέστερη μετάδοση του 

μηνύματος και θα αναδείκνυε καλύτερα και τη διάθεση του αποστολέα.  

Πριν Μιλήσεις Ή Πατήσεις Το ’’Αποστολή’’ 

 Πριν προετοιμάσεις το μήνυμα σου, είτε το στείλεις σε κάποιον μεμονωμένα, είτε 

μπροστά σε κοινό, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω γραπτού λόγου, πρέπει να σκεφτείς 

που απευθύνεσαι, ποιός είναι αυτός που θα λάβει το μήνυμα, ποιο το περιεχόμενο 

αυτού και ποιο το μέσο μετάδοσής του. Ποιός τρόπος είναι ο πιο αποτελεσματικός; Τι 

πρέπει να διασφαλίσεις, ώστε να μεταδοθεί σωστά και τι πρέπει να κάνεις για να 

σιγουρευτείς τι δεν πρέπει να μεταδοθεί. 

Στην περίπτωση εκείνη, όπου το μήνυμα σχετίζεται με ένα επαγγελματικό πλαίσιο, 

ίσως πρέπει να εξασκηθείς από πριν, να ετοιμάσεις γραφικά και διαφάνειες ή ακόμα και 

να πρέπει να επιλέξεις συγκεκριμένο τύπο ντυσίματος, ώστε η εμφάνιση και οι τρόποι 

σου να μην αποσπούν το δέκτη από το μήνυμα. Εάν πρόκειται για κάποιο γραπτό 

μήνυμα, θα χρειαστεί πιθανώς να επαληθεύσεις και να διορθώσεις το περιεχόμενο. 

Πρέπει να σιγουρευτείς ότι το όνομα του παραλήπτη είναι σωστά γραμμένο και να το 

διαβάσεις φωναχτά για να δεις αν λείπει κάποια λέξη ή αν είναι σωστή η διατύπωση 

του πριν το στείλεις. 

Οι ικανότητες που θα δουλευτούν μέσω πρακτικών ασκήσεων είναι οι εξής: 

 

 

 

Ενσυναίσθηση 

Επικοινωνία 

Ευελιξία 

Ψηφιακή επικοινωνία 

Γλώσσα του σώματος 

 

 
Δικτύωση και 
επικοινωνία 
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Για κάποιους ανθρώπους η κοινωνική δικτύωση και η επικοινωνία είναι κάτι εύκολο. Είναι 

στη φύση τους, ειδικά αν πρόκειται για εξωστρεφείς ανθρώπους. Για κάποιους άλλους όμως, 

μπορεί να είναι κάτι αρκετά δύσκολο και απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, μπορείς πάντοτε να 

βρεις τρόπους να βελτιώσεις τις κοινωνικές σου δεξιότητες, με το να τις εφαρμόζεις και να 

βρίσκεις τον τρόπο με τον οποίο είναι βοηθητικές για σένα. 

Εν συντομία, οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι πρώτα από όλα, να δούμε τους τρόπους 

επικοινωνίας και τις διαφορετικές προσεγγίσεις αυτών με σκοπό την επικοινωνίας με τους 

άλλους (και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο) και έπειτα να δώσουμε κάποια 

πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της προσωπικής και της επαγγελματικής επικοινωνίας 

και δικτύωσης. Για το λόγο αυτό θα αναλύσουμε παρακάτω κάθε ικανότητα που 

προαναφέρθηκε. 

2.1. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

Ενσυναίσθηση σημαίνει να συν-αισθάνεσαι, να είσαι σε θέση να μπαίνεις στη θέση του 

άλλου, σαν να είσαι, να σκέφτεσαι και να αισθάνεσαι, όπως ακριβώς και αυτός. 

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά στοιχεία, από τα οποία αποτελείται η ενσυναίσθηση. 

Υπάρχουν όμως και διαφορετικοί τύποι ενσυναίσθησης που έχουν οριστεί κατά 

καιρούς απο ψυχολόγους. 

Αυτοί είναι η γνωστική, η συναισθηματική και η συμπονετική ενσυναίσθηση.  Είναι 

πιθανό να επιδείξει κανείς έναν ή και παραπάνω από αυτούς τους τύπους 

ενσυναίσθησης. 

Γνωστική Ενσυναίσθηση 

Γνωστική ενσυναίσθηση σημαίνει βασικά να μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου 

και να δεις τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Είναι μια πολύ 

χρήσιμη δεξιότητα, καθώς σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις στα παπούτσια του άλλου, 

χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να συμπεριλάβεις και τα συναισθήματα του. Δεν 

ταιριάζει λοιπόν τόσο στον όρο της ενσυναίσθησης ως «συν-αισθάνομαιι», γιατί 

πρόκειται για μια πιο λογική και θεωρητική διαδικασία. Θα λέγαμε ότι η γνωστική 

ενσυναίσθηση σημαίνει «συν-σκέφτομαι», παρά αισθάνομαι. 

Συναισθηματική Ενσυναίσθηση 

Συναισθηματική ενσυναίσθηση σημαίνει να νιώθεις σχεδόν κυριολεκτικά τα 

συναισθήματα του άλλου, σαν να είναι δικά σου. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση 

είναι επίσης γνωστή ως «προσωπική αγωνία» ή «συναισθηματική μετάδοση». Αυτοί οι 

όροι είναι πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο συνήθως αντιλαμβανόμαστε τον όρο 

ενσυναίσθηση, αλλά είναι λίγο πιο συναισθηματικός. 

Η συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι πιθανότατα ο πρώτος τύπος ενσυναίσθησης 

που συναντάμε ως παιδιά. Μπορεί να ανιχνευτεί για παράδειγμα όταν μια μητέρα 

χαμογελάει στο μικρό παιδί της και εκείνο αντιλαμβάνεται το συναίσθημα της και το 
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επιστρέφει χαμογελώντας και εκείνο. Άλλο παράδειγμα αποτελεί επίσης το γεγονός, 

πως ένα παιδί αρχίζει συνήθως να κλαίει, όταν ακούσει ένα άλλο παιδί να κλαίει. 

Η συναισθηματική ενσυναίσθηση μπορεί να είναι και θετική και αρνητική. Θετική γιατί 

μπορείς να αντιληφθείς και να αισθανθείς τα συναισθήματα του απέναντι σου και 

αρνητική γιατί είναι πιθανόν να επηρεαστείς τόσο πολύ απο τα συναισθήματα του 

άλλου, ώστε να μην είσαι πλέον σε θέση να ανταποκριθείς σε αυτό που σου έχει δοθεί. 

Συμπονετική Ενσυναίσθηση 

Τέλος, η συμπονετική ενσυναίσθηση είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε όταν ακούμε τη 

λέξη ενσυναίσθηση: το να αισθανόμαστε δηλαδή τον πόνο του άλλου και να 

αναλαμβάνουμε δράση για να τον βοηθήσουμε. Ο όρος συμπονετική ενσυναίσθηση 

είναι εφάμιλλος του όρου συμπόνια. Όπως και η συμπάθεια, συμπόνια σημαίνει να 

ενδιαφέρεσαι για κάποιον με ένα βαθύτερο όμως νόημα. Να προσπαθείς να βρεις 

τρόπο να μετριάσεις τον πόνο του άλλου. Ο τύπος της συμπονετικής ενσυναίσθησης 

είναι ο πιο συνήθης και αρμόζει στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι που επιθυμούν ή χρειάζονται την βοήθεια σου, δεν 

ενδιαφέρονται για το αν καταλαβαίνεις το πρόβλημα τους (γνωστική ενσυναίσθηση) και 

δε χρειάζονται φυσικά να νιώσεις τον πόνο τους ή χειρότερα να βάλεις τα κλάματα 

ακούγοντας τα προβλήματα τους (συναισθηματική ενσυναίσθηση). 

Αντιθέτως, χρειάζονται την κατανόηση και τη συμπάθεια για όλα αυτά που περνούν, 

όπως επίσης και τη βοήθεια σου στο να αναλάβεις δράση για να λύσεις το θέμα που 

τους ταλαιπωρεί, δηλαδή αυτό ακριβώς που αποκαλούμε συμπονετική ενσυναίσθηση. 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:  :   

Δικτύωση και επικοινωνία 

Ικανότητα:  Ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου. 

Υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία που αποτελούν την 

ενσυναίσθηση και διαφορετικοί τύποι αυτής. Αυτοί είναι η 

γνωστική ενσυναίσθηση, η συναισθηματική και η συμποντετική 

ενσυναίσθηση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα διαφορετικά 

είδη της ενσυναίσθησης και πως αυτή λειτουργεί, για να 

μπορούμε και να τη βελτιώσουμε. 

Γνώση: Να γνωρίζεις τι είναι γνωστική, τι συναισθηματική και τι 

συμπονετική ενσυναίσθηση. 

Να γνωρίζεις τη διαφορά ανάμεσα στη θετική και την αρνητική 

πλευρά της ενσυναίσθησης 

Δεξιότητες: Να μπορείς να διακρίνεις την οπτική γωνία των άλλων 
Να μπορείς να αναγνωρίσεις τα δικά σου συναισθήματα 
Να μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματα σου 
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Στάσεις: Να αναπτύξεις μια ενεργητική προσέγγιση των προβλημάτων/ 
ανησυχιών των άλλων 
Να αναπτύξεις μια υποστηρικτική στάση απέναντι στους άλλους 
Να αναπτύξεις μια δυναμική, θετική στάση απέναντι στα 

πράγματα 

 

2.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το να μπορείς να επικοινωνείς αποτελεσματικά είναι μια από τις πιο σημαντικές 

δεξιότητες γενικά στη ζωή μας. Είναι η διαδικασία αυτή που μας επιτρέπει να 

μεταβιβάζουμε πληροφορίες σε άλλους και αντίστοιχα να κατανοούμε αυτά που 

λαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι από τους άλλους. Οι επικοινωνιακές ικανότητες μπορεί να 

χρειαστούν και μια ολόκληρη ζωή για να αποκτηθούν. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά 

στοιχεία, τα οποία μπορεί κανείς να καλλιεργήσει και να αναπτύξει εύκολα, ώστε να 

βελτιώσει τις ικανότητες αυτές και να βεβαιωθεί ότι τα μηνύματα που στέλνει και 

λαμβάνει φτάνουν με αποτελεσματικό τρόπο στο στόχο τους. Η βελτίωση των 

επικοινωνιακών ικανοτήτων μπορεί να μας βοηθήσει σε κάθε τομέα της ζωής μας, από 

την επαγγελματική ζωή μέχρι τις κοινωνικές συγκεντρώσεις και ό,τι άλλο αφορά την 

ανθρώπινη επαφή. 

Η ικανότητα του να επικοινωνείς πληροφορίες με ακρίβεια, σαφήνεια και με τον τρόπο 

που επιδίωκες είναι ζωτικής σημασίας δεξιότητα και δεν πρέπει να την παραβλέψουμε. 

Δεν είναι ποτέ αργά να δουλέψει κάποιος πάνω στις δεξιότητες αυτές και μάλιστα 

γίνεται πολύ γρήγορα αντιληπτό, το πόσο μπορεί κάτι τέτοιο να βελτιώσει την ποιότητα 

της ζωής του. 

Όπως προαναφέρθηκε η επικοινωνιακή ικανότητα αφορά και την επαγγελματική, αλλά 

και την προσωπική μας ζωή. Στην πρώτη οι επικοινωνιακές δεξιότητες απαιτούνται, 

έτσι ώστε να είσαι σε θέση να μιλάς καταλλήλως σε έναν ευρύ κύκλο ατόμων, 

διατηρώντας βλεμματική επαφή, χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο και 

προσαρμόζοντας το λόγο σου ανάλογα με το κοινό που απευθύνεσαι. Εκτός αυτών 

πρέπει να μπορείς να ακούς προσεκτικά, να παρουσιάζεις με ωραίο τρόπο τις ιδέες 

σου, να γράφεις σαφώς και περιεκτικά και να δουλεύεις αρμονικά με τους συνεργάτες 

σου στο πλαίσιο μιας ομάδας. Στην προσωπική μας ζωή, η επικοινωνιακή ικανότητα 

μας διευκολύνει στις προσωπικές μας σχέσεις, καθώς μας επιτρέπει να κατανοούμε 

τους άλλους και να γινόμαστε κι εμείς κατανοητοί. Η αδυναμία να χρησιμοποιήσεις 

σωστά το λόγο σου για να επικοινωνήσεις αυτά που θέλεις είναι ένας από τους πιο 

συνήθεις λόγους, για τους οποίους ματαιώνονται συνεργασίες και χαλάνε σχέσεις 

μεταξύ ανθρώπων. Η ικανότητα να ακούς όμως προσεκτικά είναι επίσης θεμέλιος λίθος 

της αποτελεσματικής επικοινωνίας. 
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Η επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία  

Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Με άλλα λόγια συμπεριλαμβάνει και τη μετάδοση και τη 

λήψη πληροφοριών. Ως εκ τούτου απαιτεί και ομιλία και ακοή, αλλά πολύ περισσότερο 

απαιτεί την κοινή κατανόηση από πλευράς πομπού και δέκτη της πληροφορίας που 

μεταδίδεται και λαμβάνεται αντίστοιχα. 

• Ως αποστολέας της πληροφορίας, πρέπει να επικοινωνείς με σαφήνεια το 

μήνυμά σου (είτε στο γραπτό λόγο είτε στις διαπροσωπικές σχέσεις) και έπειτα 

να κάνεις ερωτήσεις στο συνομιλητή σου για να βεβαιωθείς ότι έχεις γίνει 

αντιληπτός. Οφείλεις επίσης να ακούς προσεκτικά τις απαντήσεις του 

συνομιλητή σου και αν χρειαστεί να εξηγήσεις κάτι με διαφορετικό τρόπο. 

• Ως παραλήπτης της πληροφορίας, πρέπει να ακούς με προσοχή το μήνυμα 

και έπειτα να βεβαιώνεσαι ότι έχεις κατανοήσει την πληροφορία είτε κάνοντας 

μια περίληψη αυτών που ειπώθηκαν, είτε κάνοντας ερωτήσεις στον αποστολέα 

για να σιγουρευτείς ότι και οι δύο έχετε καταλάβει το ίδιο πράγμα. 

Πρόκειται λοιπόν για μια ενεργητική διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο 

παθητικότητας στην επικοινωνία, από κανένα από τα δύο μέρη πομπού και δέκτη. 

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων 

Η ικανότητα να επικοινωνείς σωστά διευκολύνει όπως είπαμε τις σχέσεις μας με τον 

περίγυρο μας. Αντίθετα η αδυναμία να αναπτύξεις τέτοιες ικανότητες, μπορεί να βλάψει 

τις επαγγελματικές σου σχέσεις και να κάνει τη ζωή σου δυσκολότερη. Κάποιοι 

άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους γύρω τους χωρίς καν να 

προσπαθούν. Μπορούν να τιθασεύσουν το λόγο τους, τον τόνο, το ύφος, το μήνυμα 

που απευθύνουν στο κοινό τους και φτάνουν στο σημείο που θέλουν γρήγορα και με 

σαφήνεια. Είναι επίσης σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα στα μηνύματα που τους 

έρχονται και να κατανοούν τόσο αυτά που έχουν ειπωθεί, όσο και αυτά που 

εννοούνται. 

Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι πετυχαίνει αβίαστα και εύκολα, αλλά η αλήθεια είναι ότι 

έχει δαπανηθεί πολύς χρόνος εκ μέρους του αποστολέα για να βελτιώσει τις 

επικοινωνιακές του ικανότητες. 

Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

🡪 Διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

Οι διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες αφορούν στις σχέσεις πρόσωπο με 

πρόσωπο με έναν ή περισσότερους ανθρώπους. 

🡪 Λεκτική επικοινωνία 



 

 

IO2 – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης Επιχειρηματικής 

Δημιουργικότητας     

 

 
 

 
Αριθμός: 2018-1-ES01-KA204-050065 Σελίδα 23 από 61 

 
 

Η λεκτική επικοινωνία έχει να κάνει με ό,τι λέμε, πράγμα που είναι εξαιρετικά 

σημαντικό για το πως μεταδίδουμε το μήνυμα που θέλουμε. Η λεκτική επικοινωνία 

μπορεί να είναι και προφορική και γραπτή. Οι λέξεις που επιλέγουμε είναι αυτές που 

κάνουν τη μεγάλη διαφορά στο αν θα μας καταλάβουν οι απέναντι μας. 

🡪 Μη λεκτική επικοινωνία 

Το να χρησιμοποιούμε τη φωνή μας για να επικοινωνήσουμε είναι μόνο η κορυφή 

του παγόβουνου. Στην πραγματικότητα μεταδίδουμε πολλές περισσότερες 

πληροφορίες με τη μη λεκτική επικοινωνία. Αυτή περιλαμβάνει μη λεκτικά σημάδια, 

φιγούρες, εκφράσεις του προσώπου, γλώσσα του σώματος, τόνο φωνής, ακόμα και 

την εμφάνιση. Όλα αυτά εξυπηρετούν είτε την ενίσχυση, είτε την υπονόμευση του 

μηνύματος που μεταφέρουν τα λόγια μας, γι’ αυτό και οφείλουμε να τα εξετάζουμε 

προσεκτικά. 

🡪 Ακρόαση 

Η σωστή και προσεκτική ακρόαση είναι πολύ σημαντική στις διαπροσωπικές σχέσεις, 

καθώς είναι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε την πληροφορία. Όταν 

επικοινωνούμε με τους άλλους, περνάμε το 45% του χρόνου μας ακούοντας. Πολλοί 

άνθρωποι παίρνουν τη διαδικασία της ακρόασης για δεδομένη, αλλά δεν είναι το ίδιο 

πράγμα με το να ακούς απλά και πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε ως μια ιδιαίτερη 

ικανότητα. 

🡪 Άλλες επικοινωνιακές δεξιότητες 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα στοιχεία από απλά 

λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία, ακόμα και σε ένα ευρύτερο φάσμα περιστάσεων. 

🡪 Δεξιότητες παρουσίασης 

Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε τις δεξιότητες παρουσίασης πολύ περιστασιακά. 

Ωστόσο, θα υπάρξουν πιθανότατα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια ζωής σου που θα 

χρειαστεί να παρουσιάσεις κάτι σε μια ομάδα ανθρώπων είτε σε επίσημο, είτε σε 

ανεπίσημο πλαίσιο. Οι παρουσιάσεις απαιτούν κάτι πολύ περισσότερο από το να 

στέκεσαι απλά μπροστά σε μια οθόνη ή ένα κοινό. Περιλαμβάνουν επίσης την 

ικανότητα να φτάνεις στο σημείο ακριβώς που θέλεις σε μια ενδεχόμενη συνεδρίαση, 

αλλά και να περάσεις μια επαγγελματική σου ιδέα σε έναν πιθανό επενδυτή. 

🡪 Δεξιότητες γραφής 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες δεν περιορίζονται στο να αλληλεπιδράς με τους 

υπόλοιπους ανθρώπους. Η ικανότητα να γράφεις σαφώς και με αποτελεσματικότητα 

είναι επίσης ένα σημαντικό εργαλείο στην επικοινωνία. Αυτή η ικανότητα δεν 

απευθύνεται μονάχα στους δημοσιογράφους ή τους επαγγελματίες συγγραφείς. Η 

φτωχή ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου μπορεί να είναι κουραστική για τον 

αναγνώστη και να ζημιώνει πιθανώς και το συγγραφέα. 

🡪 Προσωπικές δεξιότητες 

Προσωπικές είναι εκείνες οι δεξιότητες που χρησιμοποιούμε για να διατηρήσουμε 

ένα υγιές σώμα και μυαλό. Παρόλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν και στον τομέα της 

επικοινωνίας. Για παράδειγμα, βελτιώνοντας την αυτοεκτίμηση και χτίζοντας την 
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αυτοπεποίθηση σου, μπορείς να νιώσεις πολύ πιο θετικά σε σχέση με τον εαυτό σου 

και τις ικανότητες σου, συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας να επικοινωνείς με 

τους άλλους. Η αίσθηση αυτή θετικότητας είναι το πρώτο βήμα για να ενεργείς 

θετικότερα και ως εκ τούτου αποτελεσματικότερα. 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:   

Δικτύωση και επικοινωνία 

Ικανότητα:  Η επικοινωνιακή ικανότητα είναι ενδεχομένως η πιο σημαντική 

ικανότητα στη ζωή μας. Πιθανώς να χρειαστεί μια ολόκληρη ζωή 

για να μπορέσεις να γίνεις αυθεντία σε αυτόν τον τομέα. 

Υπάρχουν ωστόσο πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις 

εύκολα και γρήγορα για να βελτιώσεις τις επικοινωνιακές σου 

δεξιότητες για να διασφαλίσεις ότι είσαι σε θέση να μεταφέρεις και 

να λάβεις πληροφορίες αποτελεσματικά και να επωφεληθείς και 

σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο στη ζωή σου. 

Γνώση: Να γνωρίζεις και εφαρμόζεις τους κανόνες της επικοινωνιακής 
διαδικασίας. 
Να γνωρίζεις ό,τι έχει να κάνει με όλα τα εργαλεία επικοινωνίας 

(λεκτικά, μη λεκτικά στοιχεία, γραπτός λόγος..) 

Δεξιότητες: Να μπορείς μα μιλάς καταλλήλως και να ακούς προσεκτικά 
Να μπορείς να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις καλές σχέσεις 
Να μπορείς να είσαι περιεκτικός και συναισθηματικός 

Στάσεις: Ανάπτυξη στάσης κατανόησης 
Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 
Ανάπτυξη δυνατών, θετικών συναισθημάτων 

 

2.3. ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

Για να μπορείς να είσαι αποτελεσματικός και επιτυχημένος στα πλαίσια της δικτύωσης 

και της επικοινωνίας, είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο να μπορείς να είσαι και 

ευέλικτος. 

Η ευελιξία περιλαμβάνει την ικανότητα να προσαρμόζεσαι αποτελεσματικά σε ποικίλες 

καταστάσεις, ατομικά ή ομαδικά. Βασίζεται στην ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι και να 

εκτιμάς τις διαφορετικές και αντιθετικές μεταξύ τους οπτικές γωνίες πάνω σε κάποιο 

θέμα, να υιοθετείς μια προσέγγιση όταν απαιτείται αυτό από την κατάσταση και να 

μπορείς να αλλάζεις ο ίδιος και να αποδέχεσαι την αλλαγή.   

Η ευελιξία της σκέψης είναι η πνευματική εγρήγορση, ως απάντηση στις προκλήσεις 

και τις αλλαγές με έναν θετικό τρόπο. 
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Όταν έχεις ευελιξία στη σκέψη σου κατανοείς και αναγνωρίζεις την αξία της οπτικής 

γωνίας των άλλων και τον τρόπο με τον οποίον αυτοί δρουν. Επίσης δείχνεις μια θετική 

στάση απέναντι στην ασάφεια και την αλλαγή. Παρατηρείς τα προβλήματα από 

καινούριες οπτικές και έτσι ανοίγεις το δρόμο για ενδεχόμενες λύσεις, όπως αυτές 

παρουσιάστηκαν και προτάθηκαν από άλλους. 

Λειτουργεί μέσω της ενεργητικής αναμετάδοσης της πληροφορίας, των βέλτιστων 

πρακτικών και της αντίστοιχης τεχνογνωσίας. 

Μέρος της επιχειρηματικότητας είναι να ανοίγεσαι σε νέες ευκαιρίες που μπορούν να 

εμπλουτίσουν τοιουτοτρόπως την εταιρεία σου. Η ευρεία επαγγελματική δικτύωση είναι 

ουσιαστικά μια από τις πιο σημαντικές πηγές, μέσω των οποίων μπορεί κανείς να 

χτίσει ενδιαφέρουσες σχέσεις και συνεργασίες και μάλιστα, όσο πιο ισχυρή είναι η 

δικτύωση αυτή, τόσο περισσότερες ευκαιρίες τίθενται στη διάθεση σου. Με τη δικτύωση 

με διαφορετικούς ανθρώπους και με την ικανότητα να κινείσαι ευέλικτα, μπορείς 

πάντοτε να συναντήσεις καινούριες ευκαιρίες, όπως ενδεχόμενες συνεργασίες, νέο 

δυναμικό πελατολόγιο κ.ο.κ. Για το λόγο αυτό η ευελιξία είναι ικανότητα που αποτελεί 

εργαλείο κλειδί και αξίζει να καλλιεργηθεί. 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:   

Δικτύωση και επικοινωνία 

Ικανότητα:  Η ευελιξία είναι μια ικανότητα κλειδί για να καλλιεργήσεις. Το να 

είσαι ευέλικτος σου επιτρέπει να δέχεσαι πολλές νέες ευκαιρίες, 

όπως για παράδειγμα ενδεχόμενες συνεργασίες, νέο πελατολόγιο 

και άλλα πολλά. Αυτό είναι πολύτιμο ιδίως όταν διευθύνεις τη δική 

σου επιχείρηση. Κάποιοι άνθρωποι είναι εκ φύσεως ευέλικτοι. Σε 

κάθε περίπτωση όμως, η ευελιξία είναι κάτι που μπορεί να 

αποκτηθεί μέσα από την άσκηση. 

Γνώση: Να γνωρίζεις τον κόσμο που σε περιβάλλει 
Να γνωρίζεις πως να χρησιμοποιείς ενημερωμένα και εύχρηστα 

εργαλεία στη συλλογή των πληροφοριών σου 

Δεξιότητες: Να μπορείς να κατανοείς και να εκτιμάς διαφορετικές οπτικές 
Να μπορείς να προσαρμόζεσαι 
Να μπορείς να κοιτάς έξω από το κουτί 
Να σκέφτεσαι γρήγορα 

Στάσεις: Ανάπτυξη εύστροφου νου 
Ανάπτυξη ενεργητικής συμπεριφοράς 
Ανάπτυξη της ικανότητας να μοιράζεσαι με τους άλλους 
Ανάπτυξη θετικής αντιμετώπισης της αλλαγής 
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2.4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ένα ακόμα όφελος της κοινωνικής δικτύωσης είναι το να γίνεσαι αντιληπτός απο τους 

άλλους. Διασφάλισε ότι παρευρίσκεσαι σε κάθε κοινωνική και επαγγελματική εκδήλωση 

για να μπορέσεις να γίνεις ευρύτερα γνωστός. Μπορείς να χτίσεις έτσι τη φήμη ενός 

συνεργάσιμου, έμπιστου και με γνώσεις ανθρώπου, που είναι σε θέση να δώσει 

συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Όταν 

αποκτήσεις το σεβασμό σχεδόν όλων, θα λάβεις και τις αντίστοιχες συστάσεις. Για το 

σκοπό αυτό, είναι χρήσιμο να γνωρίζεις πως ακριβώς να χρησιμοποιείς την ψηφιακή 

επικοινωνία. 

Για να τα καταφέρεις είναι κρίσιμης σημασίας να έχεις και να διατηρείς ένα δυναμικό 

προφίλ στις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Ένα ψηφιακό προφίλ είναι η σύνοψη του ποιος είσαι ως πρόσωπο, στο χώρο του 

διαδικτύου και μπορεί να αποτελείται απο πληροφορίες που αφορούν την προσωπική 

ή και  την επαγγελματική σου ζωή. Οι πληροφορίες αυτές  μπορούν να δημοσιευτούν 

είτε απο σένα προσωπικά, είτε απο κάποιους άλλους. Τα οφέλη του να διατηρείς ένα 

διαδικτυακό προφίλ είναι πολλά. Η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων ξεπέρασε τα 

προσωπικά όρια και την ψυχαγωγία και έχει γίνει πολύ σημαντικό κομμάτι της 

επαγγελματικής επιτυχίας. Τα ψηφιακά μέσα παρέχουν τη δυνατότητα της 

συνεχόμενης ενημέρωσης της επαγγελματικής πορείας των άλλων σε πραγματικό 

χρόνο και δίνει την ευκαιρία στους επιχειρηματίες να ενημερώνουν και το δικό τους 

προφίλ. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τα ιστολόγια, τα λεγόμενα blogs, είναι τα πιο 

χρήσιμα μέσα σήμερα. 

Η σελίδα Linkedln δημιουργήθηκε για παράδειγμα συγκριμένα για επαγγελματικούς 

σκοπούς και χρησιμοποιείται συχνά για λόγους δικτύωσης και αναζήτησης εργασίας. 

Είναι περισσότερο προσιτή στις μέρες μας, καθώς περιλαμβάνει αναπτυγμένες 

ομαδικές λειτουργίες και αυξάνεται μέσω των προσωπικών δημοσιεύσεων. Επειδή 

πολλές ιστοσελίδες αναζήτησης προτείνουν το Linkedln στους χρήστες, είναι πολύ 

σημαντικό για τους επιχειρηματίες να διατηρούν ένα ενημερωμένο και ολοκληρωμένο 

προφίλ. 

Το Micro-blogging αποτελεί ακόμα μια επιλογή για σύντομες και άμεσες διαδράσεις. Το 

Twitter είναι μια τέτοια πλατφόρμα με αυξημένη επισκεψιμότητα. Ωστόσο, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης θέτουν νέους μαθησιακούς κανόνες. Οι δημοσιεύσεις 

περιορίζονται στους 140 χαρακτήρες, οπότε έχει αναπτυχθεί ένας πιο περιεκτικός και 

στυλιζαρισμένος  λόγος. Το Twitter παρέχει μια αποτελεσματική και γρήγορη 

επικοινωνία σε ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και αποτελεί και ένα 

χώρο, όπου ο καθένας μπορεί να εναποθέσει τις ιδέες του και να δημοσιεύσει τη 

γνώμη του. 

Ιστοσελίδες με σκοπό την παρουσίαση και διανομή εικόνων όπως το Instagram, το 

Snapchat, το Flickr και το  Pinterest αυξάνονται συνεχώς και έχουν αρχίσει να 
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περιλαμβάνουν και επαγγελματικό υλικό και να χρησιμοποιούνται με επαγγελματικούς 

σκοπούς και κίνητρα. 

Δεδομένου ότι υπάρχουν τόσες επιλογές, είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσει κάποιος 

πολλαπλούς λογαριασμούς σε πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό βέβαια μπορεί 

να οδηγήσει σε δυσκολίες, ως προς το χειρισμό των πολλαπλών λογαριασμών. Για το 

λόγο αυτό υπάρχουν εφαρμογές και υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες 

να δημοσιεύουν κάτι σε ένα λογαριασμό και αυτόματα να ενημερώνονται και τα 

υπόλοιπα κοινωνικά μέσα δικτύωσης του ίδιου χρήστη. Αυτό επιτρέπει σε κάθε χρήστη 

να μοιράζεται αυτό που επιθυμεί σε πολλαπλούς λογαριασμούς ταυτόχρονα με τη 

βοήθεια παραδείγματος χάρη του Posterous ή του Hootsuite. 

 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:  :   

Δικτύωση και επικοινωνία 

Ικανότητα:  Ψηφιακή επικοινωνία: τη σήμερον ημέρα η επικοινωνία και η 
δικτύωση δεν αφορούν μόνο τις πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις, 
αλλά και τον ψηφιακό κόσμο. Για έναν επιχειρηματία είναι 
θεμελιώδης ανάγκη, το να είναι σε θέση να επικοινωνούν μέσω 
των ψηφιακών μέσων. 
Αυτό προϋποθέτει να γνωρίζεις ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα, να 

τα διαχωρίσεις και να επιλέξεις το καταλληλότερο, ανάλογα με τα 

δικά σου προϊόντα και το μήνυμα που θέλεις να περάσεις στους 

άλλους. Εκτός αυτού απαιτεί να είσαι διαρκώς ενημερωμένος, 

αλλά και γενναιόδωρος σε σχέση μα αυτά που επιθυμείς να 

μοιραστείς με τους άλλους. 

Γνώση: Να γνωρίζεις ποια ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες είναι 
διαθέσιμα 
Να γνωρίζεις πως να χρησιμοποιείς την επικοινωνία 
Να γνωρίζεις πως να μεταφέρεις ένα μήνυμα 

Δεξιότητες: Να είσαι καλός γνώστης των τεχνικών πραγμάτων  
Να είσαι δημιουργικός 

Στάσεις: Ανάπτυξη γενναιόδωρης στάσης 
Ανάπτυξη ισχυρής ενσυναίσθησης 
Ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν σε μια κοινότητα 
Ανάπτυξη και δημιουργία ενός σκοπού, ενός στόχου 

 

2.5. ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Η γλώσσα του σώματος είναι η μη λεκτική επικοινωνία που χρησιμοποιούμε για να 

αποκαλύψουμε τα αληθινά αισθήματα και συναισθήματα μας. Οι γκριμάτσες μας, οι 

χειρονομίες μας και ο τρόπος που στεκόμαστε για παράδειγμα. Όταν είμαστε σε θέση 

να ‘’διαβάζουμε’’ αυτά τα σημάδια, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός 
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μας. Για παράδειγμα,  μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ολόκληρο το μήνυμα 

που προσπαθεί να μας μεταφέρει κάποιος και να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε τις αντιδράσεις του συνομιλητή μας σε αυτά που λέει και κάνει. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες της γλώσσας του σώματος για να 

βελτιώσουμε και την προσωπική μας στάση και να φανούμε έτσι θετικότεροι, 

συνεργάσιμοι και προσεγγίσιμοι. Όταν χρησιμοποιείς τα θετικά στοιχεία της γλώσσας 

του σώματος, προσθέτεις κύρος και ισχύ στο μήνυμα ή την ιδέα που θέλεις να 

μεταφέρεις και αποφεύγεις τη μετάδοση μπερδεμένων και διφορούμενων σημάτων. 

Η γλώσσα του σώματος μπορεί να σε βοηθήσει να μείνεις ψύχραιμος σε καταστάσεις, 

όπου τα συναισθήματα σε κατακλύζουν. 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές κινήσεις και στάσεις που μπορείς 

να καλλιεργήσεις για να δείξεις αυτοπεποίθηση και δεκτικότητα. 

Πως να κάνεις μια γεμάτη σιγουριά πρώτη εντύπωση- αυτές οι συμβουλές θα σε 

βοηθήσουν να προσαρμόσεις τη γλώσσα του σώματος, ώστε να κάνεις μια εξαιρετική 

πρώτη εντύπωση: 

• Να έχεις μια ανοιχτή στάση απέναντι στους άλλους. Να είσαι ήρεμος 

• Να κάνεις σταθερή χειραψία. Αλλά μην παρασύρεσαι 

• Να διατηρείς τη βλεμματική επαφή. Μείνε σε επαφή με το βλέμμα του άλλου 

για μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό θα του δείξει ότι είσαι ειλικρινής και 

αφοσιωμένος στην κουβέντα σας 

• Να αποφεύγεις το άγγιγμα του προσώπου σου. Υπάρχει μια κοινή 

αντίληψη, ότι αν κάποιος αγγίζει το πρόσωπο του όταν απαντάει σε ερωτήσεις, 

δεν είναι ειλικρινής. 

Σημεία κλειδιά 

Η ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι και να ερμηνεύεις τη γλώσσα του σώματος, μπορεί να 

σε βοηθήσει λοιπόν να εντοπίσεις τα θέματα που υπονοούνται, τα προβλήματα και τα 

αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να έχουν οι άλλοι. Μπορείς επίσης να τη 

χρησιμοποιήσεις με έναν θετικό τρόπο, δίνοντας ισχύ στα μηνύματα που μεταδίδεις 

στην προφορική σου επικοινωνία. 

Η αρνητική γλώσσα του σώματος περιλαμβάνει: τα διπλωμένα χέρια, τις νευρικές 

εκφράσεις του προσώπου, το στρίψιμο του κορμιού σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή 

του συνομιλητή, την ανεπαρκή βλεμματική επαφή. 
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Η θετική γλώσσα του σώματος από την άλλη, περιλαμβάνει: την ανοιχτή στάση 

σώματος (χωρίς διπλωμένα χέρια), τη σωστή, όρθια στάση του σώματος, την ήρεμη 

και δεκτική έκφραση προσώπου, τα χαλαρά χέρια δεξιά και αριστερά του σώματός μας, 

την κανονική βλεμματική επαφή. 

 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:  :   

Δικτύωση και επικοινωνία 

Ικανότητα:  Ως ικανότητα, η γλώσσα του σώματος συνεπάγεται μια 

συγκεκριμένη νοοτροπία, η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί και να 

βελτιωθεί με την εξάσκηση. Απαιτεί γνώσεις που σχετίζονται με 

την αποτελεσματική μετάδοση ενός μηνύματος, αλλά και ισχυρή 

κατανόηση του ίδιου μας του εαυτού (στάση του σώματος, σωστή 

διάθεση..). Επίσης προϋποθέτει ένα σύνολο μερικών δεξιοτήτων 

που σχετίζονται με την επικοινωνία και την ικανότητα να 

δημιουργείς σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνανθρώπους σου. 

Γνώση: Να γνωρίζεις πως να μεταφέρεις καταλλήλως ένα μήνυμα 
Να γνωρίζεις τα βασικά σημεία της προφορικής επικοινωνίας 
Να κατανοείς και να ερμηνεύεις τα μηνύματα που στέλνονται 

μέσω του σώματος 

Δεξιότητες: Να είσαι δεκτικός και προσεγγίσιμος 
Να θέλεις να μεταφέρεις ένα δυνατό μήνυμα 
Να έχεις αυτοπεποίθηση 
Να αναγνωρίζεις τα αισθήματα και τα συναισθήματα σου 

Στάσεις: Ανάπτυξη ενός ήρεμου νου 
Ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων 
Ανάπτυξη ανοιχτής στάσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δεύτερη ενότητα γράφτηκε απο την     
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3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η προσωπική ανάπτυξη αναφέρεται στις δραστηριότητες εκείνες που βελτιώνουν τα 

ταλέντα κάποιου, τις δυνατότητες του, την πιθανότητα να προσληφθεί κάπου, τη 

συνείδηση και την ικανότητα να πραγματοποιεί τα όνειρα του και να δημιουργήσει 

κέρδος. Με λίγα λόγια, είναι αυτό που κάνεις για να βελτιώσεις τόσο τον ίδιο σου τον 

εαυτό, όσο και τις προοπτικές σου στη ζωή. 

Γενικά, η ενήλικη ζωή μας διαμορφώνεται από τις εμπειρίες και τις περιστάσεις στους 

κύκλους της  οικογένειας, της γειτονιάς και του σχολείου, κατά τη διάρκεια των πρώτων 

χρόνων της ζωής μας. Αργότερα όμως στη ζωή μας, τα κίνητρα για την προσωπική 

μας ανάπτυξη ενισχύονται από την επιθυμία μας να καλύψουμε συγκεκριμένες 

ανάγκες, όπως παρουσιάστηκαν εξαιρετικά στη θεωρία «Ιεραρχία των Αναγκών» του 

Maslow. Συνεπάγεται λοιπόν ότι η προσωπική ανάπτυξη, είναι μια διαδικασία που 

διαρκεί μια ολόκληρη ζωή, καθώς όταν καλύπτονται οι αρχικές μας ανάγκες και 

νιώθουμε ικανοποίηση, δημιουργούνται καινούριες, πιο υψηλές, πιο απαιτητικές. Σε 

επαγγελματικό επίπεδο, εκφράζεται ως επιθυμία να ανεβαίνεις επίπεδα, να 

σκαρφαλώνεις στην εταιρική σκάλα, ή αν πρόκειται για επιχείρηση, να θέλεις να κάνεις 

το επόμενο επαγγελματικό βήμα. Αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε εισοδήματα, κέρδη ή 

απώλειες, παρουσία σε διαφορετικά μέρη ή προσφορές σε προϊόντα. Ως κινητήριος 

δύναμη για ανάπτυξη και πρόοδο, η προσωπική ανάπτυξη είναι μια απο τις πιο 

σημαντικές πτυχές της ζωής μας, στην οποία ο καθένας μας θα έπρεπε να θριαμβεύει. 

Σε αυτή την ενότητα, θα δουλέψουμε πάνω σε πέντε ικανότητες που σχετίζονται με την 

προσωπική ανάπτυξη και σε δραστηριότητες με σκοπό να βοηθήσουμε τους 

συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν Αυτοεκτίμηση, Αυτοπεποίθηση, Κίνητρα, 

Πρωτοβουλία και Αυτονομία. 

Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να βελτιώσουν την 

προσωπική τους ανάπτυξη και θα κληθούν ως μονάδες να αντιμετωπίσουν τα 

προσωπικά τους όρια. 

Όλοι μας βιώνουμε στιγμές προσωπικής αμφιβολίας και αβεβαιότητας. Ακόμα και ο πιο 

σίγουρος για τον εαυτό του άνθρωπος, ακόμα και οι πιο ευτυχισμένοι, βιώνουν στιγμές 

που σκέφτονται, «Είμαι ένας αποτυχημένος». 

Είναι κομμάτι του να είσαι άνθρωπος. Ωστόσο, αν πιάσεις τον εαυτό σου να παιδεύεται 

με τέτοιου είδους αρνητικές σκέψεις συχνά ή αν αφήνεις αυτά τα συναισθήματα να 

μπαίνουν στο δρόμο σου και να εμποδίζουν μια υγιή και χαρούμενη πορεία, ίσως ήρθε 

η ώρα να κάνεις κάτι γι’ αυτό. 

Ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αυξήσει κανείς την αίσθηση της αξίας για τον 

εαυτό του. Πιθανότατα δε θα είναι εύκολο, όμως μπορεί σίγουρα να επιτευχθεί. 
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3.1. ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Η αυτοεκτίμηση είναι το αίσθημα της αναγνώρισης της αξίας του εαυτού μας και είναι 

επιτακτική η παρουσία της στη ζωή μας, ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε 

στην κοινωνία και να ζήσουμε αρμονικά τη ζωή μας. Η αυτοεκτίμηση είναι μια 

ικανότητα που καλλιεργείται ήδη από την παιδική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, το 

περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της 

ικανότητας αυτής, η οποία μετέπειτα μας βοηθά να μπούμε στην κοινωνία. Διάφοροι 

επιστήμονες παρείχαν κατά καιρούς ορισμούς της αυτοεκτίμησης και εξέτασαν τις 

μεθόδους αντικειμενικής αξιολόγησης της αυτοεκτίμησης. Μέθοδοι αξιολόγησης 

ενηλίκων με τη μορφή ερωτηματολογίου περιλαμβάνουν την κλίμακα αυτοεκτίμησης 

Rosenberg και την κλίμακα της αίσθησης ανεπάρκειας Janis-Field. 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:  :   

Προσωπική ανάπτυξη 

Ικανότητα:  Η αυτοεκτίμηση είναι μια αξία που διαμορφώνεται από τις 

προσωπικές, βασικές, κοινωνικές και συναισθηματικές μας 

ανάγκες, η οποία αποτελείται από πέντε στοιχεία που είναι 

ουσιώδη για μια υγιή, προσωπική ανάπτυξη, για ενισχυμένη 

αυτογνωσία, για τις διαπροσωπικές δεξιότητες, την κοινωνική 

ένταξη και τα κίνητρα για δια βίου μάθηση. 

Γνώση: Να γνωρίζεις και να αντιλαμβάνεσαι τον όρο ‘’ασφάλεια’’ 
Να γνωρίζεις και να αντιλαμβάνεσαι τον όρο ‘’ταυτότητα’’ 
Να γνωρίζεις και να αντιλαμβάνεσαι τον όρο ‘’ανήκειν’’ 
Να γνωρίζεις και να αντιλαμβάνεσαι τον όρο ‘’σκοπός’’ 
Να γνωρίζεις και να αντιλαμβάνεσαι τον όρο ‘’ ικανότητα’’ 

Δεξιότητες: Να μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής και προστατευμένος 
Να μπορείς να ισορροπήσεις την προσωπική σου συναίσθηση 
Να μπορείς να νιώθεις ισότιμος μέσα στην ομάδα 
Να μπορείς να αναγνωρίζεις και να ακολουθείς ένα σκοπό 
Να μπορείς να λύνεις τα προβλήματα 

Στάσεις: Ανάπτυξη της αίσθησης σιγουριάς 
Ανάπτυξη της αίσθησης ταυτότητας 
Ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν 
Ανάπτυξη και δημιουργία ενός σκοπού 

 

 Αυτοεκτίμηση 

Αυτοπεποίθηση 

Κίνητρο 

Πρωτοβουλία 

Αυτονομία 

 

 
Προσωπική 
Ανάπτυξη  
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Ανάπτυξη της αίσθησης ικανότητας 

Κριτήρια 

αξιολόγησης: 

Τα κριτήρια αξιολόγησης συνδέονται με την αποτελεσματική 
εκπλήρωση των στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στη γνώση, τις 
δεξιότητες και τις στάσεις παραπάνω. 
 

 

3.2. ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 

 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:  :   

Προσωπική ανάπτυξη 

Ικανότητα:  Η αυτοπεποίθηση είναι η ικανότητα να πιστεύεις, πως έχεις τη 

δυνατότητα να επιλέξεις μια αποτελεσματική προσέγγιση για να 

ολοκληρώσεις με επιτυχία ένα καθήκον ή μια δραστηριότητα σε 

απαιτητικές περιστάσεις. 

Γνώση: Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια του ‘’εαυτού’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια του ‘’άλλου’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια του ‘’καλού, του 
σωστού’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια του ‘’λάθους’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’συνύπαρξης’’ 

Δεξιότητες: Να νιώθεις άνετα με τη διαφορετικότητα 
Να μπορείς να αντισταθμίζεις τις αποτυχίες 
Να νιώθεις όμορφα όταν είσαι δίπλα σε άλλους 
Να μπορείς να εκπληρώσεις ένα καθήκον ή μια δραστηριότητα 
Να μπορείς να επιλέξεις μια αποτελεσματική προσέγγιση 

Στάσεις: Ανάπτυξη της αίσθησης αυτονομίας 
Ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν 
Ανάπτυξη της αίσθησης συνεργασίας 
Ανάπτυξη της αίσθησης αποτελεσματικότητας 
Ανάπτυξη της αίσθησης ικανότητας 

Κριτήρια 

αξιολόγησης: 

Τα κριτήρια αξιολόγησης συνδέονται με την αποτελεσματική 
εκπλήρωση των στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στη γνώση, τις 
δεξιότητες και τις στάσεις παραπάνω. 
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3.3. ΚΙΝΗΤΡΑ 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:   

Προσωπική ανάπτυξη 

Ικανότητα:  Τα κίνητρα είναι λίγο δύσκολο να οριστούν ως ικανότητα, καθώς 

έχουν να κάνουν με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, οι 

οποίοι ωθούν την επιθυμία και την ενέργεια εκείνη που είναι 

απαραίτητη για να παραμένουμε αφοσιωμένοι σε μια δουλειά, 

ρόλο ή ένα αντικείμενο και να συνεχίζουμε να βρίσκουμε 

ενδιαφέρον σε αυτά ή να προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα 

συγκεκριμένο στόχο. 

Γνώση: Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’συνειδητότητας’’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια του ‘’ασυνειδήτου’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’επιθυμίας’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’ανάγκης’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’προσδοκίας’’ 

Δεξιότητες: Να νιώθεις άνετα απέναντι στις προκλήσεις 
Να ισορροπείς τις ανάγκες με τις επιθυμίες σου 
Να νιώθεις όμορφα με τα κατορθώματα σου 
Να μπορείς να φτάνεις και να ξεπερνάς τα όρια σου 
Να έχεις ρεαλιστικές προσδοκίες 

Στάσεις: Ανάπτυξη της αίσθησης ικανοποίησης 
Ανάπτυξη της αίσθησης της προσπάθειας 
Ανάπτυξη της αίσθησης αφοσίωσης 
Ανάπτυξη της αίσθησης της ευτυχίας 
Ανάπτυξη της αίσθησης της βελτίωσης 

Κριτήρια 

αξιολόγησης: 

Τα κριτήρια αξιολόγησης συνδέονται με την αποτελεσματική 
εκπλήρωση των στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στη γνώση, τις 
δεξιότητες και τις στάσεις παραπάνω. 

 

3.4. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:   

Προσωπική ανάπτυξη 

Ικανότητα:  Η πρωτοβουλία και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην 

ικανότητα κάποιου να μετατρέπει τις ιδέες του σε πράξη. 

Συμπεριλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 

ανάληψη ρίσκου, όπως επίσης και την ικανότητα να 

προγραμματίζεις και να διαχειρίζεσαι πρότζεκτ με σκοπό να 

επιτύχεις στόχους. 

Γνώση: Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια του ‘’ρίσκου’’’ 
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Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’ευκαιρίας’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’υπευθυνότητας’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια του ‘’στόχου’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’προσδοκίας’’ 

Δεξιότητες: Να νιώθεις άνετα με τον εαυτό σου 
Να ισορροπείς το ρίσκο με το κέρδος 
Να νιώθεις όμορφα με την ανάληψη ευθυνών 
Να μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου 
Να έχεις ρεαλιστικές προσδοκίες 

Στάσεις: Ανάπτυξη της αίσθησης υπευθυνότητας 
Ανάπτυξη της έννοιας της ευκαιρίας 
Ανάπτυξη της αίσθησης αυτονομίας 
Ανάπτυξη της έννοιας της ισορροπίας 
Ανάπτυξη της έννοιας της προσωπικής μάθησης 

Κριτήρια 

αξιολόγησης: 

Τα κριτήρια αξιολόγησης συνδέονται με την αποτελεσματική 
εκπλήρωση των στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στη γνώση, τις 
δεξιότητες και τις στάσεις παραπάνω. 

 

3.5. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:   

Προσωπική ανάπτυξη 

Ικανότητα:  Η έννοια της προσωπικής αυτονομίας είναι η ικανότητα να 

αποφασίζεις για τον εαυτό σου και να ακολουθείς ένα 

συγκεκριμένο τρόπο ζωής και σκέψης, που μένει ανεπηρέαστος 

από διάφορες ηθικές ή πολιτικές επιταγές. 

Γνώση: Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’επιρροής’’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’πρότασης-
σύστασης’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’υπευθυνότητας’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια της ‘’ανεξαρτησίας’’ 
Να γνωρίζεις και να κατανοείς την έννοια του ‘’προσωπικού’’ 

Δεξιότητες: Να νιώθεις άνετα με την απομόνωση 
Να ισορροπείς το προσωπικό τομέα στη ζωή σου με τον 
κοινωνικό 
Να νιώθεις όμορφα με τις προσωπικές σου επιλογές 
Να μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου 
Να μπορείς να επιλέξεις μεταξύ δυο εξίσου καλών επιλογών 

Στάσεις: Ανάπτυξη της αίσθησης παραίτησης 
Ανάπτυξη της έννοιας της λογικής 
Ανάπτυξη της αίσθησης αυτονομίας 
Ανάπτυξη της έννοιας της ισορροπίας 
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Ανάπτυξη της έννοιας της δια βίου μάθησης 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

Τα κριτήρια αξιολόγησης συνδέονται με την αποτελεσματική 
εκπλήρωση των στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στη γνώση, τις 
δεξιότητες και τις στάσεις παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τρίτη ενότητα γράφτηκε απο το     
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4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Εισαγωγή 

Το θέμα αυτής της ενότητας είναι η Επαγγελματική Ανάπτυξη. Θα καλύψει την έννοια 

της επαγγελματικής ανάπτυξης, το γιατί είναι σημαντική στην καριέρα κάποιου ή την 

επιχειρηματική φιλοδοξία του, καθώς επίσης και τη χρησιμότητα της στις διαφορετικές 

ευκαιρίες που ενδεχομένως να πρέπει να καλλιεργήσει κανείς τόσο στον προσωπικό, 

όσο και στον επαγγελματικό τομέα. 

 

Ορισμός 

Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να οριστεί ως η διαρκής διαδικασία ανάπτυξης, 

βελτίωσης και αύξησης των ικανοτήτων μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της 

εξάσκησης πάνω στις ευκαιρίες. Μπορεί να πάρει τη μορφή επίσημων ή και 

ανεπίσημων δραστηριοτήτων που παρέχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσει κανείς 

περαιτέρω τις επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του. Η καλλιέργεια αυτή μπορεί 

να επιτευχθεί μέσα στον εργασιακό χώρο, μέσα από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, προσωπική καθοδήγηση ή και παρατηρώντας άλλους να αναλαμβάνουν 

και να εκτελούν καθήκοντα. 

 

Οι σκοποί της επαγγελματικής ανάπτυξης 

Ο σκοπός της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι να σε βοηθήσει να παραμένεις 

ενημερωμένος για τις τρέχουσες τάσεις και να αναπτύξεις νέες δεξιότητες με στόχο την 

πρόοδο στον τομέα ή στη βιομηχανία που έχεις επιλέξει να ασχοληθείς. Θα έπρεπε να 

εκλαμβάνεται ως ζωτικής σημασίας ικανότητα για την επαγγελματική εξέλιξη και την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς είναι αυτό που σου προσφέρει την ευκαιρία να 

φτάσεις στο επόμενο βήμα της επαγγελματικής σου καριέρας ή να προσεγγίσεις 

περισσότερο το σημείο να κάνεις τα επιχειρηματικά σου σχέδια πράξη. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσεις και να δεχτείς ότι ποτέ δεν σταματάς να 

μαθαίνεις και ότι η επαγγελματική σου ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μόνο αν τη δεις 

ως μια διαδικασία που συνεχίζεται διαρκώς και όχι ως ένα γεγονός που βελτιώνει μία 

συγκεκριμένη δεξιότητα. Θα έπρεπε να βλέπεις την επαγγελματική σου ανάπτυξη ως 

μία συνεχή διαδικασία ή έναν κύκλο που δεν κλείνει ποτέ. 

 

Γιατί είναι Σημαντική η Επαγγελματική Ανάπτυξη; 

Η επαγγελματική ανάπτυξη σε βοηθάει να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις τις 

επιχειρηματικές σου δεξιότητες, όπως επίσης και την αυτοπεποίθηση,  την πίστη στον 

εαυτό σου. Η ανάληψη μιας ευρείας γκάμας δραστηριοτήτων συνυφασμένων με την 

επαγγελματική ανάπτυξη σε οδηγεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων σου, σου προσφέρει 

γνώσεις και ειδίκευση, αλλά και μια σειρά προσωπικών χαρακτηριστικών, ώστε να 

βελτιώσεις την επαγγελματική σου παρουσία και τις μελλοντικές ευκαιρίες που θα σου 

προσφερθούν. 

Τα κύρια οφέλη της ανάληψης επαγγελματικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης 

περιλαμβάνουν: 
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1. Αύξηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης σου 

2. Ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

3. Ενημέρωση των τελευταίων τάσεων, εξελίξεων και αλλαγών στη βιομηχανία 

4. Υπερπήδηση εμποδίων και αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχεις 

5. Αναζωπύρωση των κινήτρων και της επιθυμίας για περαιτέρω μάθηση ή 

βελτίωση της απόδοσης σου 

6. Βελτίωση του επαγγελματικού σου προφίλ ή φήμης 

7. Παροχή δυνατότητας δημιουργίας νέων επαφών και πρόσβασης σε διαφορετικά 

δίκτυα 

8. Αύξηση των επαγγελματικών ευκαιριών 

Εάν αξιοποιήσεις τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεσματικά, θα αυξήσεις τις 

επαγγελματικές σου ικανότητες, τις ευκαιρίες στην καριέρα σου και μπορείς να 

λαμβάνεις πλέον και ικανοποίηση από την επαγγελματική σου ζωή. 

 

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να πάρεις την ευθύνη της προσωπικής σου επαγγελματικής 

ανάπτυξης, δημιουργώντας ένα προσωπικό πλάνο που επικεντρώνεται στις ιδιότητες 

και ικανότητες που θα ήθελες να αναπτύξεις ή να βελτιώσεις. Αυτό περιλαμβάνει τον 

καθορισμό των σκοπών και των στόχων σου, την αξιολόγηση της τρέχουσας 

πραγματικότητας, την αναγνώριση των απαιτούμενων προσόντων για την απόκτηση 

δεξιοτήτων και γνώσης και την επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων ανάπτυξης, ώστε 

να καλύψεις αυτές τις ανάγκες. 

Είναι περισσότερο κατανοητό σαν μια κυκλική διαδικασία, όπου η βελτίωση έρχεται με 

την κίνηση γύρω από τις ενέργειες του κύκλου αυτού. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα 

ενδεικτικό σχέδιο τυπικής, προσωπικής, επαγγελματικής ανάπτυξης. 
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- Βήμα 1: Προσδιόρισε το σκοπό/ την κατεύθυνση σου 

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσεις το σκοπό της προσωπικής και επαγγελματικής 

σου ανάπτυξης. Προσδιόρισε τους στόχους και το τι επιδιώκεις να πετύχεις σε 

σύντομο, μέσο και μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να 

έχεις πλήρη συνειδητότητα της τωρινής σου κατάστασης και των μελλοντικών σου 

προοπτικών μέσα στο χώρο που έχεις διαλέξει να επιχειρείς. Θα πρέπει επίσης να 

μπορέσεις να αναγνωρίσεις τους τομείς στους οποίους είσαι καλός και τι ακριβώς σε 

ενδιαφέρει, για να μένεις πάντα ενεργός και να έχεις κίνητρα. Λαμβάνοντας υπόψη την 

οργανωτική, τμηματική και οικονομική τρέχουσα κατάσταση, συνδέεις όσο το δυνατόν 

καλύτερα τα σχέδια σου με τις οργανωτικές, τμηματικές και επιχειρησιακές ανάγκες 

που έχεις. 

Θα πρέπει τέλος να αναλογιστείς το προσωπικό σου σύστημα ηθικής και αξιών, την 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τους οικονομικούς 

περιορισμούς ή τις ευκαιρίες, καθώς επίσης και τα εμπόδια στην πρόσβαση των 

πηγών. 

 

- Βήμα 2: Προσδιόρισε τις αναπτυξιακές ανάγκες 

Το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσεις πιο συγκεκριμένα τις αναπτυξιακές σου 

ανάγκες. Πρέπει να συλλογιστείς τις ίδιες σου τις ικανότητες και να εστιάσεις στα 

δυνατά σου σημεία και στις αδυναμίες σου. Ο σκοπός αυτού, είναι να αναγνωρίσεις τις 

ικανότητες εκείνες που πρέπει να αναπτύξεις ή να βελτιώσεις, γι’ αυτό και η κατανόηση 

των προσωπικών σου περιορισμών και αδυναμιών είναι εξαιρετικά ουσιώδης. Μπορείς 

να χρησιμοποιήσεις πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα την αυτοαξιολόγηση, 

ασκήσεις συγκριτικής αξιολόγησης και προσωπικά διαγνωστικά κριτήρια για να 

αξιολογήσεις τις δεξιότητες σου με έναν ορθολογικό τρόπο. 

Πρέπει να στοχεύεις στην εύρεση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποτελούν 

κλειδιά για την επιτυχία και να τα εξελίξεις ή να τα βελτιώσεις (π.χ. ικανότητες 

δικτύωσης ή οικονομική οξύνοια), για να μπορέσεις να πας στο επόμενο βήμα του 

επιχειρηματικού, αναπτυξιακού σου σχεδίου. 

 

- Βήμα 3: Προσδιόρισε τις ευκαιρίες για ανάπτυξη 

Σε αυτό το βήμα πρέπει να κάνεις το άλμα στις επαγγελματικές αναπτυξιακές ευκαιρίες. 

Κάνε μια λίστα με τις ευκαιρίες στις οποίες μπορείς να ανοιχτείς, για να είσαι σε θέση 

να διακρίνεις ποιες δεξιότητες ή γνώσεις πρέπει να αποκτήσεις, να εκσυγχρονίσεις ή να 

βελτιώσεις, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο βήμα. Σύγκρινε τη λίστα 

αυτή με τις τωρινές σου δεξιότητες και γνώσεις και βρες που υπάρχουν κενά. Ο τρίτος 

τομέας αυτής της ενότητας εμβαθύνει στις διαφορετικές επαγγελματικές ευκαιρίες που 

μπορούν να σου εμφανιστούν. 

Όταν βρεις λοιπόν τις επαγγελματικές αυτές ευκαιρίες, πρέπει να σκεφτείς: 

• Πως σου αρέσει να μαθαίνεις- ποιά είναι η προτιμότερη μέθοδος εκμάθησης; 

• Ποιές ευκαιρίες ανάπτυξης σου παρουσιάζονται σε σχέση με τις ανάγκες που 

έχεις; 

• Ποιά είναι η οικονομική σου κατάσταση και κατά πόσο περιορίζονται οι 

ευκαιρίες ανάπτυξης λόγω του κόστους; 
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- Βήμα 4: Μορφοποίησε το σχέδιο δράσης σου 

Μόλις ανακαλύψεις τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, πρέπει να συγκεκριμενοποιήσεις τους 

αναπτυξιακούς σου στόχους για κάθε κενό που υπάρχει σε κάποια δεξιότητα ή στις 

γνώσεις που πρέπει να λάβεις. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σχεδίου 

δράσης για να καθοδηγήσεις τις επαγγελματικές δραστηριότητες ανάπτυξης σωστά και 

θα πρέπει να θέσεις και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, για να φτάσεις στην 

πραγματοποίηση των γενικότερων σκοπών σου. 

Αυτοί οι στόχοι πρέπει: 

• Να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά 

προσδιορισμένοι 

• Να περιλαμβάνουν στοιχεία και προκλήσεις για να σε βγάλουν απο τη ζώνη της 

ασφάλειας σου και να σε ωθήσουν σε προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

• Να είναι επιτεύξιμοι και βιώσιμοι μέσα σε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που 

να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες 

 

Η αδυναμία να φτάσεις αυτούς τους στόχους μπορεί να έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο και 

να σε κάνει διστακτικό ή να σε απομακρύνει απο την προσωπική σου ανάπτυξη. Για να 

το αποφύγεις αυτό, δημιούργησε μικρά βήματα, ώστε να κινητοποιήσεις τον εαυτό σου. 

Για παράδειγμα πες «σε ένα χρόνο θέλω να έχω καταφέρει αυτό και για να πετύχω κάτι 

τέτοιο το πρώτο βήμα είναι να κάνω το Χ μέσα σε ένα μήνα». 

 

- Βήμα 5: Ανάληψη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 

Σε αυτό το βήμα είναι ανάγκη να θέσεις σε λειτουργία το σχέδιο σου. Το πως θα το 

κάνεις αυτό είναι δική σου απόφαση και ευθύνη, αλλά θα έπρεπε να συνοδεύεται και να 

καθοδηγείται από τα προηγούμενα βήματα. Έχεις προσδιορίσει ήδη τις αναπτυξιακές 

σου ανάγκες, ποιές είναι ακριβώς οι ευκαιρίες ανάπτυξης που ανοίγονται μπροστά σου 

και έχεις σχεδιάσει τις δράσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε να καταφέρεις να καλύψεις 

τα κενά στις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχεις. Τώρα λοιπόν, οφείλεις να ασχοληθείς 

με τις δράσεις αυτές, να τις θέσεις σε εφαρμογή, να σιγουρευτείς ότι έχεις τον απόλυτο 

έλεγχο τους και τέλος να τις προσαρμόσεις ανάλογα με τις αλλαγές των περιστάσεων. 

 

- Βήμα 6: Καταγραφή των αποτελεσμάτων 

Ένα από τα μέρη της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης είναι να διατηρείς αρχείο με 

τα κατορθώματα σου και τις αναπτυξιακές σου επιτυχίες. Η καταγραφή των 

αποτελεσμάτων βοηθά να εστιάσεις σε όσα κατάφερες μέσω των δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης και να βεβαιωθείς πως κινείσαι προς τους επιθυμητούς σου στόχους. 

Κατέγραψε τις ημερομηνίες, τις ανάγκες ανάπτυξης όπως αυτές ορίστηκαν, την 

επιλεγμένη μέθοδο ανάπτυξης, τις ημερομηνίες κατά τις οποίες υπήρχε ανάπτυξη, τα 

αποτελέσματα και όποια άλλη δράση πρέπει να γίνει για να συνεχιστεί η ανάπτυξη 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 

- Βήμα 7: Έλεγχος και αξιολόγηση 
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Η αξιολόγηση είναι το βήμα κλειδί στον κύκλο της προσωπικής ανάπτυξης. Το κλειδί σε 

αυτό το βήμα είναι η προσωπική ενδοσκόπηση, η αυτοανάλυση και το να σκεφτείς, εάν 

η δραστηριότητα ανάπτυξης που έχεις αναλάβει ήταν κατάλληλη και αξιόλογη και αν οι 

δεξιότητες ή η εργασιακή σου συμπεριφορά έχουν βελτιωθεί ως αποτέλεσμα της 

προσπάθειας σου. 

Κάνε στον εαυτό σου τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Τι μπορώ να κάνω καλύτερα ως αποτέλεσμα της ανάληψης δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης; 

• Με βοήθησε αυτή η εμπειρία να ανακαλύψω περαιτέρω ανάγκες ανάπτυξης; 

• Πόσο καλά λειτούργησε αυτή η μέθοδος ανάπτυξης για μένα; 

• Θα μπορούσα να κερδίσω κάτι περισσότερο από αυτή την απασχόληση; 

• Θα ακολουθούσα αυτή την προσέγγιση ξανά; 

Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί μια συνεχή διαδικασία και να επηρεάζει το σχέδιο δράσης 

σου, καθώς αναλαμβάνεις επαγγελματικές δραστηριότητες ανάπτυξης. Θυμήσου ότι ο 

στόχος σου είναι να βελτιώνεις τον εαυτό σου και προσωπικά και επαγγελματικά, 

οπότε πρέπει να παραμένεις επικεντρωμένος στην προσπάθεια σου να επιτύχεις τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα μορφών που μπορεί να πάρει η επαγγελματική ανάπτυξη. 

Όλες οι μορφές έχουν οφέλη και περιορισμούς και έγκειται στη δικαιοδοσία του 

καθενός, ποια μορφή ταιριάζει περισσότερο στις αναπτυξιακές ανάγκες και ποιο είναι 

το προτιμότερο στυλ μάθησης. Παρακάτω αναπτύσσονται μερικές από τις 

προτιμότερες επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης που μπορούν να σου 

παρουσιαστούν: 

 

- Πιστοποιημένα μαθήματα 

Τα πιστοποιημένα μαθήματα είναι από τις πιο κοινές μορφές επαγγελματικής 

ανάπτυξης. Μπορούν να περιλαμβάνουν μερικής απασχόλησης ή απογευματινά 

μαθήματα που πραγματοποιούνται σε τάξη ή κάποιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, μπορεί 

να είναι διαδικτυακά μαθήματα ή μαθήματα εξ αποστάσεως, που μπορείς να κάνεις 

από το σπίτι ή ακόμα και μικρής διάρκειας πρακτική εξάσκηση σε πραγματικούς 

εργασιακούς χώρους. Αυτού του είδους τα μαθήματα παρέχονται από κολλέγια, 

πανεπιστήμια ή ιδιώτες και μετά το πέρας των μαθημάτων ο μαθητής λαμβάνει ένα 

πιστοποιητικό συγκεκριμένων προσόντων ή συγκεκριμένου ιδρύματος. 

 

- Αυτοδιδασκαλία 

Η αυτοδιδασκαλία περιλαμβάνει τα πάντα από το προσωπικό διάβασμα μέχρι κάποιες 

πιο ανεπτυγμένες διαδικτυακές δραστηριότητες. Η ιδέα είναι ότι οι συμμετέχοντες έχουν 

πρόσβαση στο υλικό χωρίς περιορισμούς και ανεξάρτητα, σε χρόνο που επιλέγουν οι 

ίδιοι και μελετούν μόνοι τους με τους δικούς τους ρυθμούς. Αυτή η δυνατότητα 

οργανώνεται και παρέχεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εκπαιδευτικούς φορείς ή 
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μπορεί να επιτευχθεί και από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με την αναζήτηση και εύρεση 

θεμάτων που βοηθούν στη βελτίωση της γνώσης και των ικανοτήτων του. 

 

- Σεμινάρια  

Τα σεμινάρια σου παρέχουν μια εξαιρετική ευκαιρία για να αλληλεπιδράσεις με όσους 

είναι στην πρώτη γραμμή του θέματος που μελετάται και παρουσιάζεται. Ο σκοπός των 

σεμιναρίων ως είδος επιμόρφωσης, είναι να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες 

να συμμετέχουν ενεργητικά σε μια συζήτηση γύρω από ένα θέμα. Ένα σεμινάριο 

προϋποθέτει μερικές φορές μια προεργασία εκ μέρους των συμμετεχόντων (όπως για 

παράδειγμα να έχεις διαβάσει για το θέμα που θα συζητηθεί) για να διευκολυνθεί η 

συζήτηση. Συχνά προσφέρονται παράλληλα με συνέδρια ή εκδηλώσεις και αποτελούν 

ευκαιρίες για να ‘’ρωτήσεις τον ειδικό’’. 

 

- Εργαστήρια 

Ο σκοπός των εργαστηρίων είναι δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βρεθούν 

μαζί με εξειδικευμένο προσωπικό για να συζητήσουν και να λύσουν προβλήματα ή για 

να μάθουν μαζί κάτι καινούργιο. Τα εργαστήρια οδηγούν πολύ συχνά σε χειροπιαστά 

αποτελέσματα: μια λύση σε ένα πρόβλημα ή μια νέα γνώση, ως αποτέλεσμα πρακτικής 

εξάσκησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Το εργαστήρι απαιτεί την ενεργή 

συμμετοχή όσων το παρακολουθούν και μπορεί να αποτελείται από ομάδες μελέτης 

συναδέλφων που επικεντρώνονται σε κάποια συγκεκριμένη ανάγκη ή κάποιο θέμα. Τα 

εργαστήρια δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητούν όλες τις πτυχές ενός 

θέματος, με σκοπό να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των πραγμάτων και να 

βρουν πιθανές λύσεις.   

 

- Επαγγελματική δικτύωση 

Το να γίνεις μέρος ενός ή περισσότερων επαγγελματικών δικτύων μπορεί να είναι 

ζωτικής σημασίας για να αναπτύξεις ευκαιρίες στις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες 

και στην καριέρα σου. Η επαγγελματική δικτύωση μπορεί να πάρει πολλές μορφές 

συμπεριλαμβανόμενης της συνδρομής επί πληρωμή, των τοπικών επιχειρηματικών 

ομάδων ή του διαδικτύου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Linkedln. 

Η ενασχόληση με επαγγελματικά δίκτυα είναι πολύτιμη, καθώς περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους που εργάζονται σε παρόμοιους με σένα ρόλους 

και σου επιτρέπει να ακούς καινούριες ιδέες και να μοιράζεσαι λύσεις στις προκλήσεις 

του επαγγελματικού σου περιβάλλοντος. Το να μοιράζεσαι και να μαθαίνεις από τους 

άλλους, μπορεί να συμβάλλει στην επαγγελματική σου ανάπτυξη και να σου ανοίξει 

καινούριες οπτικές, για το πως να βελτιώσεις τις ικανότητες σου. 

 

- Συνδιάσκεψη 

Η παρακολούθηση οργανωμένων συνδιασκέψεων είναι ένας υπέροχος τρόπος να 

παραμένεις ενημερωμένος πάνω στις τελευταίες καινοτομίες και τάσεις μέσα στον 

τομέα της βιομηχανίας σου. Είναι συνήθως ελεύθερα, αλλά μπορεί να απαιτείται 
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κάποιες φορές πρόσκληση ή εισιτήριο. Πολλά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

άλλοι οργανισμοί κανονίζουν τέτοιες συνδιασκέψεις, οι οποίες αφορούν όσους 

εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα και αποτελούν την τέλεια ευκαιρία να 

δημιουργήσεις χρήσιμες επαφές και να αυξήσεις έτσι το επαγγελματικό σου δίκτυο. 

 

- Job Shadowing / Επιχειρηματικές επισκέψεις 

Η διαδικασία του λεγόμενου Job Shadowing είναι στην ουσία η εκμάθηση μέσω της 

στενής παρακολούθησης κάποιου πιο εξειδικευμένου προσώπου από σένα. Η 

παρακολούθηση κάποιου εργαζομένου, είναι μια πολύ καλή εμπειρία εκμάθησης και 

μπορεί να προσφέρει νέες γνώσεις κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας εργασίας. 

Μπορεί να πρόκειται για κάποιον που κάνει παρόμοια ή ακόμα και εντελώς διαφορετική 

από σένα δουλειά. Είναι μια διαδικασία παρόμοιας με τις ‘’επισκέψεις για μελέτη’’ και 

μπορεί να διαρκέσει μια μέρα ή και περισσότερο. Σου επιτρέπει να παρακολουθήσεις 

καινούριες επαγγελματικές πρακτικές και να κατανοήσεις τις πρακτικές εφαρμογές 

ανάπτυξης συγκεκριμένων ικανοτήτων. Το Job Shadowing μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και ως μορφή διδαχής ή καθοδήγησης, καθώς καλλιεργείς τις ικανότητες σου 

υποστηριζόμενος από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Μπορείς επίσης να εκμεταλλευτείς το γεγονός ότι επισκέπτεσαι άλλες επιχειρήσεις ή 

κεντρικές μονάδες επιχειρήσεων, με το να αντλήσεις πληροφορίες για το πως 

δουλεύουν οι οργανισμοί αυτοί για να αυξήσουν ή να επιτύχουν τους επαγγελματικούς 

τους στόχους. 

 

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

4.1. ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:   

Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Ικανότητα:  Οι φιλοδοξίες σου είναι όσα θέλεις να πετύχεις στο μέλλον. Στο 

επαγγελματικό πλαίσιο, αναφέρονται στα πλάνα σου για 

επαγγελματική πρόοδο, συνεχή εκπαιδευτικά επιτεύγματα ή 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ιδανικά, θα έπρεπε όλοι να 

 

 

Φιλοδοξία 

Αυτοαξιολόγηση 

Θέληση για μάθηση 

Προσαρμοστικότητα 

Αυτοανάλυση - Αναστοχασμός 

 

 
Επαγγελματική 

Ανάπτυξη 
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φιλοδοξούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας επαγγελματικά και 

προσωπικά με όποιον τρόπο μπορούμε. Είναι πολύ σημαντικό να 

έχουμε επαγγελματικές φιλοδοξίες για να προοδεύουμε στην 

καριέρα μας. Οι φιλοδοξίες είναι φυσικά απολύτως υποκειμενικές 

και προσωπικές για τον καθένα από μας, γι’ αυτό και είναι 

σημαντικό να ανακαλύψουμε τις δικές μας επαγγελματικές 

φιλοδοξίες, για να μπορέσουμε να τις κάνουμε πραγματικότητα. 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες ανάπτυξης παίζουν έναν πολύ 

ουσιώδη ρόλο στις φιλοδοξίες που έχουν να κάνουν με αυτόν τον 

τομέα, καθώς σου δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσεις τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες σου. 

Γνώση: Να μάθεις να αναγνωρίζεις, να αναπτύσσεις και να αυξάνεις τις 
φιλοδοξίες σου 
Να κατανοήσεις τη σημαντικότητα των προσωπικών, 
επαγγελματικών σου φιλοδοξιών 
Να αναγνωρίζεις τις ευκαιρίες που μπορούν να παρουσιαστούν, 

ώστε να αναπτυχθείς επαγγελματικά 

Δεξιότητες: Να αναγνωρίζεις τις δικές σου επαγγελματικές φιλοδοξίες 
Να χρησιμοποιείς τις φιλοδοξίες σου ως κίνητρο για προσωπική 
και επαγγελματική ανάπτυξη 
Να αναλάβεις από νωρίς ενεργητικά διάφορες επαγγελματικές 

δραστηριότητες ανάπτυξης, που θα ενισχύσουν την 

επαγγελματική σου παρουσία   

Στάσεις: Ανάπτυξη προσωπικών κινήτρων για βελτίωση της 
επαγγελματικής σου παρουσίας 
Ανάπτυξη ενεργητικής στάσης και προσέγγισης για 
επαγγελματική ανάπτυξη και σχεδιασμό επαγγελματικής καριέρας 
Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην ανάληψη νέων 

επαγγελματικών προκλήσεων 

  

 

4.2. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:   

Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Ικανότητες:  Η αυτοαξιολόγηση σημαίνει να ερευνάς και να αποτιμάς την 

επαγγελματική σου παρουσίαση. Είναι μια διαδικασία 

συστηματικής παρακολούθησης, ανάλυσης και αποτίμησης των 

επαγγελματικών σου ικανοτήτων και δράσεων με σκοπό την 



 

 

IO2 – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης Επιχειρηματικής 

Δημιουργικότητας     

 

 
 

 
Αριθμός: 2018-1-ES01-KA204-050065 Σελίδα 44 από 61 

 
 

αναγνώριση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών σου. Ο σκοπός 

της αυτοαξιολόγησης είναι να αναγνωρίσεις τους τομείς που 

χρειάζεται να βελτιωθείς ή τις νέες δεξιότητες που θέλεις να 

μάθεις. Είναι ένα βασικό σημείο εκκίνησης του ταξιδιού της 

επαγγελματικής σου ανάπτυξης, καθώς σου δίνει μια κατεύθυνση 

και σε βοηθάει να αναπτύξεις μια στρατηγική προσέγγιση 

μάθησης. Η αυτοαξιολόγηση είναι μια διαρκής διαδικασία και 

μπορεί να επιτευχθεί με ένα θετικό τρόπο για την προσωπική 

βελτίωση και την αποφυγή της αυτοκριτικής. 

Γνώση: Να αξιολογείς και να κατανοείς τις προσωπικές σου δυνατότητες 
και αδυναμίες 
Να αναγνωρίζεις τα δυνατά σημεία σου και να δίνεις την αξία που 
τους πρέπει 
Να αναγνωρίζεις τις αδυναμίες σου και να προκαλείς τον εαυτό 
σου να τις αντιμετωπίζει 
Να αναγνωρίζεις ποιους τομείς πρέπει να βελτιώσεις 

Δεξιότητες: Να ολοκληρώσεις μια πρακτική επαγγελματικής αυτοαξιολόγησης 
Να ολοκληρώσεις έναν έλεγχο επαγγελματικήςικανότητας 
Να αξιολογείς συνεχώς τις δικές σου ικανότητες και την 

παρουσίαση   

Στάσεις: Ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτογνωσίας σου  
Κατανόηση των δυνατών σημείων και των αδυναμιών σου και 
πως αυτά επηρεάζουν την επαγγελματική σου παρουσία 
Ανάπτυξη στρατηγικής βελτίωσης της επαγγελματικής σου 
παρουσίας 
Δέσμευση συνεχούς πρόκλησης για προσωπική βελτίωση 

 

4.3. ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:   

Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Ικανότητα:  Η θέληση για μάθηση ορίζεται ως η επιθυμία, ευχή ή ετοιμότητα 

να αποκτήσεις καινούργια γνώση και να αναπτύξεις τον εαυτό 

σου επαγγελματικά ή προσωπικά. Σημαίνει ότι μπορεί να θέλεις 

να αλλάξεις ή να βελτιώσεις κάποιον τομέα στη ζωή σου, να 

αποκτήσεις κάποια προσόντα παραπάνω ή να αυξήσεις τις 

γνώσεις σου πάνω στις πιο σύγχρονες τάσεις και κλίσεις. Μπορεί 

να αναφέρεται και στις επαγγελματικές ικανότητες και στη 

γενικότερη εκπαίδευση. Η συνεχής εκπαίδευση είναι κρίσιμη για 

την επίτευξη των στόχων και την επιτυχία, καθώς σου προσφέρει 

την απαραίτητη γνώση για την επαγγελματική πρόοδο και την 
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ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης σου.   

Γνώση: Να ενισχύσεις τη θέληση και την επιθυμία σου για μάθηση και 
βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σου 
Να αυξήσεις τα επίπεδα κατανόησης σου για τις εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
Να κατανοήσεις το προσωπικό σου μαθητικό στυλ και 

προτιμήσεις 

Δεξιότητες: Να αναπτύξεις ένα σχέδιο δράσης επαγγελματικής ανάπτυξης 
Να αναγνωρίζεις και να ασχολείσαι συστηματικά με τις ευκαιρίες 
επαγγελματικής ανάπτυξης 
Να μάθεις πως να χτίζεις ένα πορτφόλιο επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

Στάσεις: Ανάπτυξη ισχυρής επιθυμίας για μάθηση 
Προσωπική ενθάρρυνση για επίτευξη των στόχων 
Προσωπική ανάληψη της επαγγελματικής ανάπτυξης 
Ανάπτυξη στρατηγικής αύξησης των επαγγελματικών ικανοτήτων 

 

4.4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:   

Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Ικανότητα:  Η προσαρμοστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα και θέληση για 

αλλαγή των εργασιακών πρακτικών ή συμπεριφοράς με σκοπό 

την ικανοποίηση των επαγγελματικών απαιτήσεων ή των 

εργασιακών συνθηκών. Η δεξιότητα της προσαρμοστικότητας 

περιλαμβάνει τις ικανότητες εκείνες που μας επιτρέπουν να 

προσαρμόζουμε τον εαυτό μας, ώστε να ταιριάζουμε σε κάθε 

περίπτωση και σε κάθε αλλαγή μέσα στο επαγγελματικό μας 

περιβάλλον. Η προσαρμοστικότητα στο χώρο εργασίας σημαίνει 

να είσαι σε θέση να αλλάζεις για να βιώνεις την επιτυχία σε νέες 

και διαφορετικές καταστάσεις, καθώς επίσης και όταν 

αναλαμβάνεις ποικίλες εργασίες. Απαιτεί να ξεφεύγεις απο τη 

ζώνη ασφαλείας σου και να προσεγγίζεις  τις προκλήσεις με ένα 

θετικό και ενεργητικό τρόπο. 

Γνώση: Να κατανοήσεις την έννοια της προσαρμοστικότητας 
Να κατανοήσεις την αξία της προσαρμοστικότητας, ως 
επαγγελματική δεξιότητα 
Να κατανοήσεις πως η προσαρμοστικότητα σου μπορεί να 

βελτιώσει την επαγγελματική σου παρουσία και τις ευκαιρίες 
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επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

Δεξιότητες: Να βελτιώσεις τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης 
Να βελτιώσεις την ικανότητα σου να παίρνεις αποφάσεις 
Να παραμένεις ψύχραιμος όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με 
δυσκολίες 
Να ενισχύσεις την αισιοδοξία σου και τη θετική σκέψη 
Να είσαι ανοιχτός σε νέες ιδέες και αλλαγές 

Στάσεις: Ανάπτυξη της πνευματικής σου ευελιξίας με το να έχεις ένα 
ανοιχτό μυαλό και να είσαι έτοιμος να δείξεις ότι έχεις αφομοιώσει 
νέες πληροφορίες, έχεις βγάλει κάποια συμπεράσματα απο αυτό 
και ότι μπορείς να ξεφύγεις απο τις λεπτομέρειες και να δεις τη 
μεγαλύτερη εικόνα. 
Ανάπτυξη της δεκτικότητας, κυρίως στην αλλαγή. Να είσαι σε 
θέση να ανταποκρίνεσαι με μια θετική στάση και θέληση για 
μάθηση νέων τρόπων επίτευξης στόχων. 
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ενεργής αναζήτησης 
νέων τρόπων να κάνεις πράγματα και να έχεις την 
αυτοπεποίθηση να αυτοσχεδιάζεις ή να πειραματίζεσαι. 
Τροποποίηση της συμπεριφοράς, ώστε να μπορείς να 

προσαρμόζεις το στυλ της δουλειάς σου ή τις μεθόδους 

προσέγγισης, για να καλύπτεις τις ανάγκες μιας κατάστασης ή του 

όγκου εργασίας σου 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. ΑΥΤΟΑΝΑΛΥΣΗ- ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Τομέας 

/Διδακτική 

ενότητα:   

Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Ικανότητα:  Η ανατροφοδότηση είναι η διαδικασία κατά την οποία αξιολογείς 

τον εαυτό σου, το τρόπο που δουλεύεις και το πως μαθαίνεις. Σε 

βοηθά να αναπτύξεις τις δεξιότητες σου και να αναθεωρήσεις την 

αποδοτικότητας τους, αντί να εξακολουθείς να κάνεις τα πάντα, 

ακριβώς όπως τα έκανες και πριν. Έχει να κάνει με το να 

αναρωτιέσαι με έναν θετικό τρόπο, τι κάνεις και γιατί το κάνεις και 

έπειτα να αποφασίζεις αν υπάρχει καλύτερος, πιο αποδοτικός 

τρόπος για να τον χρησιμοποιήσεις στο μέλλον. Η 
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ανατροφοδότηση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία στη συνεχή 

επαγγελματική σου ανάπτυξη, καθώς σου επιτρέπει να 

αναθεωρείς και να αξιολογείς συνεχώς τη δική σου μάθηση και 

προσπάθεια για αντικειμενική θεώρηση της παρουσίας σου. 

Γνώση: Να προσδιορίσεις τα εμπόδια που αντιμετωπίζεις στην 
επαγγελματική σου ανάπτυξη 
Να κατανοήσεις τις αξίες και τις επιθυμίες σου για επαγγελματική 
ανάπτυξη 
Να αναπτύξεις μια ευρύτερη κατανόηση των εργασιακών σου 

πρακτικών και του πως αυτές επηρεάζουν την επαγγελματική σου 

παρουσία 

Δεξιότητες: Να βελτιώσεις την αυτοαναλυτική σκέψη 
Να βελτιώσεις τη συναισθηματική νοημοσύνη 
Να βελτιώσεις τις δεξιότητες ανάλυσης 

Στάσεις: Ανάπτυξη της ικανότητας ανατροφοδότησης 
Ενίσχυση της αυτογνωσίας 
Ανάπτυξη της αντικειμενικότητας σου σε σχέση με τις ικανότητες 

σου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τέταρτη ενότητα γράφτηκε απο το    
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5. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι για πολλά χρόνια, πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι το να είσαι 

δημιουργικός ήταν κάτι που δε μπορούσε να διδαχτεί. Όντως, πιστευόταν ότι οι 

δεξιότητες που συνδέονται με τη δημιουργικότητα στηρίζονται σε ένα σύνολο 

προκαθορισμένων παραμέτρων. Τις τελευταίες δεκαετίες, ισχυρίζεται όλο και 

περισσότερο, πως η δημιουργικότητα πολύ δύσκολα αποτελεί ένα καθορισμένο 

χαρακτηριστικό. Πολλοί πιστεύουν ότι η δημιουργικότητα πέρα από προσωπικό 

ταλέντο, είναι μια ικανότητα που μπορεί και πρέπει να εξασκηθεί και να βελτιωθεί. 

Όπως και άλλες ικανότητες και δεξιότητες, η δημιουργικότητα είναι κάτι που μπορείς να 

καλλιεργήσεις και μόνος σου με τη σωστή εξάσκηση. Όπως κάθε άλλη δεξιότητα, 

χρειάζεται πολλή προσπάθεια και χρόνο για να βελτιωθεί. 

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα προσπάθησαν να αναλύσουν μια σειρά 

από ποικίλες πρακτικές εξάσκησης δημιουργικότητας και δημοσίευσαν τα ευρήματα 

τους στο Creativity Research Journal (περιοδικό έρευνας δημιουργικότητας). 

Ανακάλυψαν πως τα προγράμματα εξάσκησης δημιουργικότητας επιφέρουν οφέλη με 

αποτελέσματα που ποικίλουν, σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια και περιβάλλοντα. 

Γενικά πάντως, η παρακολούθηση τέτοιων προγραμμάτων, δείχνει αποδοτική αύξηση 

στην ανάπτυξη πετυχημένων γνωστικών δεξιοτήτων που βοήθησαν τους μαθητές να 

βρίσκουν δημιουργικές λύσεις σε ρεαλιστικές ασκήσεις. 

Can Creativity Be Taught? Sir Ken Robinson  

Η εκμάθηση της δημιουργικότητας είναι δύσκολο να περιγραφεί εξαιτίας 

της φύσης της δημιουργικότητας. Το να είσαι δημιουργικός σημαίνει να έχεις 

πρωτότυπες ιδέες, ιδέες που δεν έχει σκεφτεί κανείς πιο πριν. Ενώ είναι δύσκολο να 

μάθεις κάποιον πως να έχει πρωτότυπες ιδέες και δημιουργικές λύσεις, είναι εύκολο να 

κινητοποιήσεις και να ενθαρρύνεις κάποιον με κάποιες βασικές αρχές, ώστε να γίνει 

δημιουργικός από μόνος του. 

Παρά τις διαφορές τους, τα περισσότερα προγράμματα εξάσκησης δημιουργικότητας 

επικεντρώνονται στο να βοηθάνε κάποιον να αναπτύξει ένα πλήθος εναλλακτικών 

λύσεων και όχι στο να βρουν μια σωστή λύση. Αυτό είναι γνωστό ως «αποκλίνουσα 

σκέψη» και αποτελεί ένα από τα πιο θεμελίωση πράγματα που περιλαμβάνονται σε 

ένα τέτοιο πρόγραμμα. Το να σκέφτεσαι έξω από το κουτί και να προωθείς ιδέες και 

έννοιες, πέρα από αυτές που είναι ήδη γνωστές, είναι πολύ σημαντικό για να γίνεις 

δημιουργικός. Αλλά είναι αρκετό το να είσαι δημιουργικός για να είσαι και επιτυχημένος 

στον επιχειρηματικό κόσμο; Είναι αρκετό το να μπορείς απλά να σκεφτείς έξω από το 

κουτί και να παράγεις πρωτότυπες ιδέες; 

 

 

https://www.tandfonline.com/loi/hcrj20
https://youtu.be/vlBpDggX3iE
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The #1 Skill of an Entrepreneur. Robert Kiyosaki  

 

Για τους επιχειρηματίες η δημιουργικότητα από μόνη της δεν είναι αρκετή. Μια 

προσεκτικότερη ματιά στην επιχειρηματική διαδικασία μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, 

γιατί η δημιουργικότητα δε μπορεί να θεωρηθεί αρκετή για την επιτυχία. Κάθε 

επιχειρηματική διαδικασία ξεκινάει με τη σύλληψη μιας ιδέας για ένα νέο προϊόν ή 

υπηρεσία. Κατόπιν η ιδέα βελτιώνεται, διαχειρίζεται και εφαρμόζεται. Παρά το ότι είναι 

πολύ σημαντικό να βρίσκεις νέες, πρωτότυπες ιδέες, αν η ιδέα δεν εφαρμοστεί και δεν 

διαχειριστεί με ένα στρατηγικό τρόπο, πιθανότατα δε θα φέρει τα επιθυμητά οφέλη. Για 

να επιτευχθεί μια επιτυχής διαχείριση και εφαρμογή των ιδεών αυτών, χρειάζονται 

διαδικασίες και δομές που επιτρέπουν μια αποτελεσματική και  ακριβή χρονικά 

εκτέλεση. Επιπλέον, είναι βασικό πέρα από το να είσαι δημιουργικός, να έχεις και 

υψηλής ποιότητας  προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητες, που θα 

σου επιτρέψουν να εκμεταλλευτείς τις πρωτότυπες ιδέες σου με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. 

Getting From Business Idea to Business Model 

  

Η δημιουργικότητα, αντίθετα με αυτό που πιστεύεται, δεν είναι απλά ιδέες που έρχονται 

σε κάποιον από το κενό. Τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα ποικίλων, μεγάλου 

φάσματος γνώσεων και ικανότητας να μεταφέρεις τη γνώση αυτή από τον ένα τομέα 

στον άλλο. Για να μπορούν να προσαρμόζονται στις εναλλαγές των προκλήσεων της 

σύγχρονης αγοράς εργασίας, οι δημιουργικοί άνθρωποι χρειάζονται εγκάρσιες 

δεξιότητες. Με τις εγκάρσιες δεξιότητες, εννοούμε όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι 

συνδεδεμένες όχι μόνο με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά με κάθε είδους εργασία. 

Σύμφωνα με την Unesco εγκάρσιες δεξιότητες είναι οι «δεξιότητες που θεωρείται ότι δε 

σχετίζονται ειδικά με μια συγκεκριμένη εργασία, καθήκον, ακαδημαϊκή πειθαρχία ή 

τομέα γνώσεων, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ευρεία γκάμα 

καταστάσεων και εργασιακών συνθηκών». 

Τέτοιες δεξιότητες μπορεί να είναι οι επικοινωνιακές και οι δεξιότητες συνεργασίας, η 

εργασία σε ομαδικό πλαίσιο, μαθησιακές και οργανωτικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, 

ηγετικές ικανότητες κ.α. Σύμφωνα με το Cedefop και το Skills Panorama οι εγκάρσιες 

δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για μια πληθώρα δουλειών τη σήμερον ημέρα. 

https://www.youtube.com/watch?v=pW8MCKqpa_E
https://www.youtube.com/watch?v=wwShFsSFb-Y
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Οι εγκάρσιες δεξιότητες διευκολύνουν την είσοδο στην αγορά εργασίας και 

βρίσκονται ανάμεσα στα πιο βασικά  προαπαιτούμενα προσόντα στις περιγραφές των 

θέσεων εργασίας και αναδεικνύονται όλο και περισσότερο σε σχέση με τις διανοητικές 

δεξιότητες. Ειδικά για τους επιχειρηματίες η ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όταν εισέρχεται κανείς στην αγορά 

εργασίας, είναι μεγάλης σημασίας. Για αυτούς, η κατοχή τέτοιων δεξιοτήτων θα τους 

επιτρέψει να μοιραστούν ιδέες, να επικοινωνήσουν και να έρθουν σε επαφή με 

συνεργάτες και πελάτες και γενικά να πανε μπροστά. 

 

 

The 5 Most IMPORTANT Business SKILLS EVERY Entrepreneur MUST Have!                

 

Η AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe/European 

Students’ Forum) μας βοήθησε να καταλάβουμε τη σημαντικότητα των εγκάρσιων 

δεξιοτήτων στο σύγχρονο κόσμο εξετάζοντας το περιεχόμενο της έννοιας. Σε μία 

πρόσφατη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του οργανισμού, τονίστηκαν πέντε δυνάμεις 

επιρροής της ζωής των νέων ανθρώπων και επιχειρηματιών σήμερα. Συγκεκριμένα: 

• Η δύναμη της τεχνολογίας (ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη που επηρεάζει τις 

ζωές όλων μας) 

• Η δύναμη της παγκοσμιοποίησης (παγκόσμια αγορά, συνεχόμενα αυξανόμενος 

ανταγωνισμός κ.τ.λ.) 

• Η δύναμη της δημογραφίας και της μακροβιότητας (οι άνθρωποι που ζουν 

περισσότερο, δουλεύουν πιο πολύ και είναι πιο παραγωγικοί) 

• Η δύναμη της κοινωνίας (κοινωνικές αλλαγές, πως βλέπουν οι άνθρωποι τις 

ζωές τους και την κοινότητα τους) 

https://www.youtube.com/watch?v=69ULtcwTLaY
https://www.aegee.org/policy-paper-the-importance-of-transversal-skills-and-competences-for-young-people-in-a-modern-europe/
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• Η δύναμη των πηγών ενέργειας (προμήθειες ενέργειας, κόστη και βιωσιμότητα) 

Σύμφωνα με την AEGEE αυτές οι δυνάμεις επηρεάζουν την είσοδο στην αγορά 

εργασίας, η οποία γίνεται μέρα με τη μέρα πιο δυναμική και ανταγωνιστική και απαιτεί 

ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Το άρθρο επισημαίνει ότι για να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων περιβαλλόντων εργασίας, οι νέοι αντί 

να κατέχουν ένα σύνολο συγκεκριμένων διανοητικών δεξιοτήτων και γνώσεις, 

χρειάζεται να αποκτήσουν και να αναπτύξουν στη ζωή τους ένα φάσμα δεξιοτήτων και 

γνώσεων, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στην αλλαγή. 

Αν και είναι δύσκολο να ορίσεις ακριβώς το σύνολο των εγκάρσιων δεξιοτήτων και 

γνώσεων που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι άνθρωποι, ώστε να μπορούν να 

προσαρμόζονται στην αλλαγή του σύγχρονου κόσμου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Συμβούλιο συστήνουν κάποιες ικανότητες κλειδιά, που θεωρούνται σημαντικά. Αυτές οι 

ικανότητες βασίζονται στην προσωπική εκπλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργή 

κοινωνικοποίηση και την καταλληλότητα για εργασία. Αυτές οι δεξιότητες είναι κυρίως η 

επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, στις ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, η διδαχή 

της μάθησης, κοινωνικές και αστικές ικανότητες, ανάληψη πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας, πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. 

Ομοίως, η Unesco επισημαίνει ένα σύνολο εγκάρσιων δεξιοτήτων, χωρισμένες σε 

πέντε τομείς, οι οποίες απαιτούνται όλο και περισσότερο για να είναι σε θέση οι 

ενδιαφερόμενοι να προσαρμόζονται στις αλλαγές και είναι παραγωγικοί και 

ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Αυτοί οι πέντε τομείς είναι: 

• Κριτική σκέψη και καινοτομία 

• Διαπροσωπικές δεξιότητες (επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, 

οργανωτικές ικανότητες κ. α.) 

• Ενδοπροσωπικές δεξιότητες (ηγεσία, αυτοπειθαρχία, αυτοκινητοποίηση, 

ενθουσιασμός κ. α.) 

• Παγκόσμια ιθαγένεια (ανεκτικότητα, δεκτικότητα, σεβασμός των άλλων 

πολιτισμών, σεβασμός στη διαφορετικότητα) 

• Γραμματισμός στα μέσα και τις πληροφορίες (ικανότητα να βρίσκεις και να 

αξιολογείς πληροφορίες, να τις αναλύεις, να τις αξιολογείς, να κατανοείς και να 

δημιουργείς περιεχόμενο μέσων κ.α.) 

 

 

 

Κριτική και καινοτόμα σκέψη 

Διαπροσωπικές ικανότητες 

Ενδοπροσωπικές ικανότητες 

Παγκόσμια Ιθαγένεια 

Μέσα και πληροφορίες 

 

 
Εγκάρσιες 
Δεξιότητες  
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Βασισμένα στην παραπάνω ανάλυση, θα δούμε τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες 

μερικές σημαντικές έννοιες που αφορούν τις εγκάρσιες δεξιότητες και την εξάσκηση της 

δημιουργικότητας. 

5.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Η δημιουργικότητα παίζει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο για τους επιχειρηματίες. Ο 

επιχειρηματικός νους περιστρέφεται γύρω από νέες ιδέες και ευκαιρίες για καινοτομίες, 

οι οποίες θα οδηγήσουν στη σύλληψη νέων παραγωγικών ιδεών. Η επιχειρηματικότητα 

συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο επιχειρηματικών μοντέλων και της ροής εργασιών που 

υπάρχουν ήδη, με σκοπό να τις κάνει αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες. Η 

παρακολούθηση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας μας επιτρέπει να κατανοήσουμε 

τους λόγους για τους οποίους η δημιουργικότητα και άρα και η δημιουργική σκέψη είναι 

τόσο σημαντικές για τους επιχειρηματίες. 

Η δημιουργικότητα επιτρέπει στους επιχειρηματίες να αποσυνδεθούν από το σύνηθες, 

με στόχο την εύρεση μοναδικών ιδεών και χρήσιμων λύσεων στα προβλήματα της 

επιχείρησης τους. Η δημιουργική και η κριτική σκέψη μπορούν να αποτελέσουν τα 

εργαλεία που θα οδηγήσουν στην εκμετάλλευση των ιδεών αυτών. Αυτό μπορεί να 

είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά αν έχεις τα κατάλληλα εργαλεία και τις τεχνικές, 

μπορείς να επεξεργαστείς την αρχική ιδέα και να την κάνεις πράξη. 

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία, η δημιουργική επίλυση 

προβλημάτων, είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να αντιμετωπίσεις 

τις επιχειρηματικές προκλήσεις. Συνδυασμένη δε με έναν κοφτερό, υψηλά εστιασμένο 

και πειθαρχημένο τρόπο σκέψης, μπορεί να φέρει πολύτιμα αποτελέσματα. 

Τομέας 

/Διδακτική 

ενότητα:   

Εγκάρσιες Δεξιότητες 

Ικανότητα:  Η δημιουργική σκέψη σημαίνει να έχεις μια καθαρή εικόνα του 

μέλλοντος, η οποία θα επιφέρει οφέλη σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο. Να συλλαμβάνεις νέες, αποτελεσματικές ιδέες και 

μεθόδους, που κανείς δεν είχε αναπτύξει πιο πριν. Να σκέφτεσαι 

έξω από το κουτί και να παράγεις αποτελεσματικές λύσεις. Να 

μπορείς να παράγεις αποδοτικά σχέδια, ακολουθώντας 

οργανωμένους σκοπούς και στόχους, αναλογιζόμενος πάντα και 

την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. 

Γνώση: Να γνωρίζεις πως να αποκτήσεις την πληροφορία, να την 
αξιολογήσεις και να τη χρησιμοποιήσεις 
Να γνωρίζεις τις συνέπειες μιας καλής και μιας κακής απόφασης 
Να γνωρίζεις πληροφορίες κλειδιά πάνω στον τομέα σου 
Να γνωρίζεις πως λειτουργεί η επιχείρηση σου σε παγκόσμιο 

επίπεδο 

Δεξιότητες: Να εξοικειωθείς με τον καταιγισμό ιδεών και να βρίσκεις νέες 
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αποτελεσματικές ιδέες και μεθόδους 
Να μπορείς να ερευνάς όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις για 
ένα πρόβλημα 
Να μπορείς να παράγεις αποδοτικά σχέδια λαμβάνοντας υπόψην 
τους οργανωμένους στόχους και σκοπούς 
Να μπορείς να λύνεις προβλήματα δημιουργικά  
Να μπορείς να εργάζεσαι σε ομαδικό επίπεδο με σκοπό την 

ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού 

Στάσεις: Ανάπτυξη ικανότητας λήψης αποφάσεων 
Ανάπτυξη τεχνικών καταιγισμού ιδεών 
Ανάπτυξη ικανοτήτων και θέλησης να κατανοήσεις και να λύσεις 
προβληματικές καταστάσεις, όπου η μέθοδος της λύσης δεν είναι 
προφανής  
Ανάπτυξη ομαδικότητας 

 

5.2. ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Η δεύτερη δραστηριότητα που θα αναπτύξουμε βασίζεται στη μέθοδο της ομαδικής 

δουλειάς. Για κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση ή οργανισμό, είναι απολύτως 

απαραίτητο να έχει προσωπικό με καλές ομαδικές δεξιότητες. Η ομαδικότητα ενισχύει 

την ενότητα στο χώρο εργασίας, προωθώντας μια ατμόσφαιρα σεβασμού και 

αφοσίωσης. Η δουλειά σε ομάδες βοηθάει τους εργαζόμενους να αναπτύξουν σχέσεις 

που τους κινητοποιούν να δουλέψουν πιο σκληρά, να συνεργαστούν και να 

αλληλοϋποστηρίζονται. 

Ο κάθε ένας κατέχει διαφορετικές δεξιότητες, ταλέντα, αδυναμίες και δυνατά σημεία. 

Έτσι, όταν το εργασιακό περιβάλλον δεν ενθαρρύνει την ομαδικότητα, η επίτευξη 

στόχων συνδυασμένων με γνώση και δεξιότητες, μπορεί να είναι δυσκολότερη. 

Αντιθέτως, η ομαδική εργασία προσφέρει διαφορετικές οπτικές, ιδέες και 

ανατροφοδότηση των διαδικασιών. 

Οι ομάδες που δουλεύουν με αρμονία, μπορούν να προσφέρουν ποικιλία σκέψεων, 

δημιουργικών ιδεών, ευκαιριών και προσεγγίσεων στις λύσεις προβλημάτων. Η 

προηγούμενη δραστηριότητα αποδεικνύει ότι ένα κατάλληλο ομαδικό περιβάλλον, 

βοηθάει στο συλλογικό καταιγισμό ιδεών, αυξάνοντας τις ευκαιρίες των εργαζομένων 

να επιλύσουν πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα. 

Η εργασία σε ομάδες επιτρέπει τον καταμερισμό του φόρτου εργασίας μεταξύ των 

συνεργατών και έτσι μειώνει την πίεση για τον καθένα και κάνει τους στόχους και τα 

καθήκοντα πιο εφικτά. Τέλος, η ομαδικότητα προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες μάθησης 

στον κάθε εργαζόμενο, μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας, δίνει διαφορετικές 

προοπτικές, μάθηση μέσω των λαθών των άλλων και εμπειρία. Αυτό το video εξηγεί 

γιατί η ομαδική δουλειά μπορεί να κάνει μια επιχείρηση πιο αποτελεσματική. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kYjqtLCNqSA
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Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι η 

ομαδικότητα είναι αναγκαία, όταν πρόκειται για μοντέρνα εργασιακά περιβάλλοντα. 

Εντούτοις, για να είσαι παραγωγικός και να βγάζεις αληθινά, πολύτιμα αποτελέσματα, 

η ομάδα πρέπει να δουλεύει αρμονικά. Έχοντας στο μυαλό ότι πιθανότατα τα μέλη της 

ομάδας διαφέρουν πολύ και σε διαφορετικά επίπεδα, είναι εμφανές ότι χωρίς τις 

κατάλληλες τεχνικές, η ομαδική εργασία μπορεί να είναι δύσκολη. 

 

Τομέας / 

Διδακτική 

ενότητα:   

Εγκάρσιες Δεξιότητες 

Ικανότητα:  Η ομαδικότητα έχει να κάνει με την ικανότητα να αισθάνεσαι σαν 

ένα μέρος της ομάδας και να συνεργάζεσαι ως εκ τούτου με ένα 

σύνολο ανθρώπων, να επικοινωνείς ομαλά και αποτελεσματικά 

με αυτούς, να παρακολουθείς και να αξιολογείς διαδικασίες, να 

προωθείς την ομάδα όταν το χρειάζεται και να συμβάλλεις με νέες 

ιδέες. Να είσαι ικανός να δουλέψεις με άλλους ανθρώπους που 

έχουν διαφορετικές δεξιότητες, ικανότητες, προσωπικά 

χαρακτηριστικά και τρόπους εργασίας. Να μπορείς να 

συνεργαστείς μαζί τους παρά τις διαφορές σας σε προσωπικό 

επίπεδο. 

Γνώση: Να γνωρίζεις πως να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό στους άλλους 
Να γνωρίζεις πώς να αφήνεις τις προσωπικές διαφορές στην 
άκρη και να συνεργάζεσαι αρμονικά με τα υπόλοιπα μέλη 
Να γνωρίζεις πως μπορείς να επικοινωνήσεις αποτελεσματικά με 
λεκτική και μη επικοινωνία, ακόμα και με το βλέμμα 
Να γνωρίζεις πως να δουλέψεις και σε ατομικό και σε ομαδικό 

επίπεδο 

Δεξιότητες: Να μπορείς να μοιράζεσαι πληροφορίες αποτελεσματικά και 
δραστικά 
Να μπορείς να επικοινωνείς και να συνεργάζεσαι με άλλους και 
να κατέχεις διαπραγματευτικές δεξιότητες  
Να μπορείς να παίρνεις αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνώμη όλων στην ομάδα 
Να μπορείς να σέβεσαι τη γνώμη των άλλων και να λύνεις τις 

διαφορές μεταξύ τους φτάνοντας σε κοινές συμφωνίες 

Στάσεις: Καλλιέργεια σεβασμού προς τους συναδέλφους 
Ανάπτυξη δεκτικότητας 
Ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας και συνεργασίας με άτομα 
που έχουν διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά 
Ανάπτυξη εργασιακής ηθικής 
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5.3. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΗΓΕΣΙΑ 

 

Η τρίτη δραστηριότητα που θα αναπτύξουμε, βασίζεται στην ευέλικτη ηγεσία. Για τους 

επιχειρηματίες η ηγεσία δεν είναι ακαδημαϊκή επιδίωξη. Ως ηγέτης μιας επιχείρησης δε 

δουλεύεις σε κάτι αόριστο. Αντιθέτως, ένας ηγέτης καλείται να δράσει μέσα σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση. Η ηγετική επιτυχία βασίζεται στην ικανότητα να ενώσεις μια 

ομάδα, με στόχο την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Το να είσαι πετυχημένος ηγέτης 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα σύγχρονα επαγγελματικά περιβάλλοντα. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι ηγεσίας αποδεικνύονται σήμερα όλο και πιο 

αναποτελεσματικές. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και η παγκοσμιοποίηση έχουν αλλάξει 

ριζικά τον τρόπο που ζούμε, συνεπώς και τον τρόπο που δουλεύουμε στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Δυστυχώς, οι αρχές και οι πρακτικές που διδάσκονται στις σχολές διοίκησης 

επιχειρήσεων ανά τον κόσμο έχουν παραμείνει ίδιες. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ηγέτες και 

πολλές εταιρείες δυσκολεύονται να εξελιχθούν, καθώς έχουν να κάνουν με ένα απαθές 

εργατικό δυναμικό. 

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, οι πετυχημένοι ηγέτες δίνουν έμφαση στη 

σημαντικότητα του να είσαι ευέλικτος. Ο όρος ευέλικτος είναι δανεικός από τον κόσμο 

της ανάπτυξης λογισμικού και συγκεκριμένα από την ‘’ευέλικτη μεθοδολογία’’ (agile 

development) που εκφράζει μια συγκεκριμένη προσέγγιση διαχείρισης ανάπτυξης 

λογισμικού και η οποία βοηθάει στην ομαλή συνεργασία των ομάδων, με σκοπό την 

ανταπόκριση των τελευταίων στις απρόβλεπτες πτυχές κατά τη δημιουργία ενός 

λογισμικού. 

Ομοίως η μεθοδολογία της ευελιξίας στην ηγεσία αναφέρεται στον τρόπο διαχείρισης, ο 

οποίος απαιτεί απο τον ηγέτη να είναι ευέλικτος, προσαρμοστικός και γρήγορος στην 

επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Αλλά τι χρειάζεται για να μπορέσεις 

να εφαρμόσεις στην πράξη την ευέλικτη ηγεσία; Το Forbes προσπαθεί να δώσει μια 

πιο στενή ματιά στον όρο, τονίζοντας κάποιες έννοιες κλειδιά για την επιτυχία: 

• Να είσαι Παρών για να Αποκτήσεις Γνώση και Διορατικότητα. «Να είσαι 

ευέλικτος σημαίνει να είσαι παρών. Είναι μεν πολύ κρίσιμο να έχεις στρατηγική, 

το ίδιο σημαντικό όμως, είναι να μπορείς να ηγηθείς την παρούσα στιγμή. Όταν 

είσαι παρών, λαμβάνεις επίγνωση της κατάστασης και αντιμετωπίζεις τις 

δυσκολίες που υπάρχουν στην ομάδα σου. Άκου προσεκτικά και κάνε καίριες 

ερωτήσεις για να αποκτήσεις γνώση και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις, για 

να βοηθήσεις τον οργανισμό σου να ξεπερνάει κάθε πρόβλημα.» 

Alan Trivedi, MBA PCC, Trivedi Coaching & Consulting Group 

 

• Να εμπνέεις Δημιουργικότητα και Καινοτομία στους Εργαζόμενους. «Η ευελιξία 

είναι ένας τρόπος να δουλεύεις και ένας τρόπος να υπάρχεις. Για να 

ενθαρρύνεις μια κουλτούρα επιδεξιότητας και ευελιξίας σε έναν οργανισμό, δεν 

είναι αρκετό να εφαρμόσεις μεθόδους αυτοματοποίησης και ανάπτυξης μιας 

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/06/29/what-does-it-mean-to-be-an-agile-leader/#5c967ed24db4
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σειράς προγραμμάτων σχεδιασμού και ελέγχου, ώστε η δουλειά να βελτιώνεται 

συνεχώς. Οι ηγέτες οφείλουν να εμπνέουν δημιουργικότητα και καινοτομία 

στους εργαζομένους, για να μπορούν να συμβάλλουν κ αυτοί άμεσα, όσο ο 

οργανισμός εξελίσσεται.» 

Lizabeth Czepiel, Lizabeth Czepiel, LLC 

• Να κινείσαι Γρήγορα. «Ευελιξία σημαίνει να μπορείς να κινείσαι σβέλτα. Η 

ταχύτητα είναι εξαιρετικής σημασίας για την επιχειρηματική επιτυχία. Η εταιρεία 

που κινείται γρηγορότερα για να λύσει ένα πρόβλημα, να δημιουργήσει ένα 

προϊόν ή να ανταποκριθεί σε μια ανάγκη, θα είναι και η εταιρεία που θα 

κερδίσει. Η ευελιξία προκύπτει συνήθως, όταν οι ενέργειες υποκινούνται από 

κάποια φιλοδοξία. Όταν όλοι γνωρίζουν για ποιο πράγμα δουλεύουν, τότε 

γίνονται πιο δημιουργικοί για να μπορέσουν να πετύχουν το συγκεκριμένο 

όραμα.» 

Ken Gosnell, CEO Experience  

• Προσαρμόσου σε κάθε κατάσταση. «Να είσαι ευέλικτος σημαίνει να μπορείς να 

προσαρμοστείς γρήγορα σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση. Κάθε μέρα 

προκύπτουν νέες προκλήσεις για τους ηγέτες και δε μπορούν πάντοτε να 

βασίζονται στο τι χρησιμοποιήθηκε χθες, για να λύσουν το σημερινό πρόβλημα. 

Οι ηγέτες λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιούν την εμπειρία τους σαν εργαλείο και 

όχι να στηρίζονται σε αυτήν για να λύνουν τα θέματα που προκύπτουν.» 

LaKesha Womack, Womack Consulting Group 

• Να έχεις την ευελιξία να αναλαμβάνεις γρήγορες, αλλά σίγουρες δράσεις. «Οι 

ηγέτες πρέπει να είναι ευέλικτοι στη λήψη αποφάσεων και δράσεων. Οι ηγέτες 

που μπορούν να δουν τη μεγάλη εικόνα και να την σπάσουν σε κομματάκια, 

μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους εύκολα και πιο παραγωγικά απο ότι 

αυτοί που δε διαθέτουν αυτήν την ευελιξία. Με την εφαρμογή κάθε φορά ενός 

μικρού μέρους του σχεδίου, μπορεί κανείς να αποφασίσει που πρέπει να 

γίνουν αλλαγές, ώστε να μη στερέψουν οι πηγές και να αναπτυχθούν πιο 

εποικοδομητικά συστήματα.» 

Niquenya Collins, Building Bridges Consulting 

• Να είσαι Ανθεκτικός και Δημιουργικός. «Η ευελιξία είναι ένα σημάδι ότι κάποιος 

είναι ευκίνητος και εύστροφος, ανοιχτός στην αλλαγή και την ανάπτυξη. Οι 

εταιρείες πρέπει να είναι προσαρμοστικές και ευέλικτες στην προσπάθεια τους 

να παραμένουν ανταγωνιστικές. Οι ευέλικτοι ηγέτες δεν προσκολλώνται στο 

εγώ τους ή στο τι σημαίνει αλλαγή για τους ίδιους. Αντιθέτως, προσέχουν πολύ 

για να είναι δυνατοί και δημιουργικοί στις κινήσεις τους.» 

Jean Ali Muhlbauer, The Muhlbauer Companies, LLC 

• Να μπορείς να πλοηγείς σε νέα νερά, να καθοδηγείς τις νέες καταστάσεις. «Οι 

ευέλικτοι ηγέτες χρησιμοποιούν τη διαίσθηση τους για να 

αποκρυπτογραφήσουν το χώρο, τον άνθρωπο απέναντι τους και τους 
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ανθρώπους που θα δώσουν ενέργεια στην αποστολή τους για μια υπέροχη 

εμπειρία στο χώρο εργασίας. Γνωρίζουν τα προσόντα τους για ηγεσία και πως 

να τα εφαρμόσουν καθημερινά. Ρωτούν καθοριστικές ερωτήσεις και ακούν 

προσεκτικά για να καθορίσουν την επόμενη προτεραιότητα. Οι ευέλικτοι ηγέτες 

επικοινωνούν και δίνουν κίνητρα, καθώς πλοηγούν σε νέα νερά για να 

χαράξουν νέες επιτυχίες.» 

Gayle Draper, Intentional Careers and Human Resources 

• Να Μαθαίνεις Συνεχώς και να Αντιπροσωπεύεις μια Νοοτροπία Ανάπτυξης. 

«Οι ευέλικτοι ηγέτες είναι αυτοί που μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα 

αβέβαιο και εναλλασσόμενο περιβάλλον. Όταν μαθαίνεις συνεχώς και έχεις 

νοοτροπία εξέλιξης, ψάχνεις συνεχώς τρόπους να βελτιώσεις τα προϊόντα σου, 

τις υπηρεσίες και τον εαυτό σου, ως διευθυντής ή ηγέτης. Το να μαθαίνεις από 

κάθε ευκαιρία, σε προετοιμάζει, ώστε να διαχειρίζεσαι οτιδήποτε συμβαίνει και 

σε κάνει ένα τέλειο πρότυπο για τους άλλους.» 

Christine Allen, Ph.D, Insight Business Works 

• Να αποδέχεσαι την Αλλαγή Προωθώντας την Αξία. «Οι ευέλικτοι ηγέτες 

θριαμβεύουν στην αντιμετώπιση αβέβαιων και ξαφνικών αλλαγών. Αυτό το 

πετυχαίνουν δημιουργώντας ένα περιβάλλον, όπου τα εμπόδια σε οδηγούν 

στην εξέλιξη, μέσω της υιοθέτησης συχνών, αυξανόμενων αλλαγών που 

συνεχώς παράγουν αξία.» 

Laura Berger, Berdeo Group 

• Άφησε πίσω σου ό,τι δε λειτουργεί. «Το να είσαι ευέλικτος σημαίνει να θέλεις 

να αφήσεις πολύ γρήγορα ό,τι δε λειτουργεί, δε σε εξυπηρετεί και να 

δοκιμάσεις κάτι άλλο. Όπως μου έμαθαν, το πρόβλημα με τα πιστεύω μας είναι 

ότι τείνουμε να τα πιστεύουμε. Κάποια στιγμή αποδέχτηκα, ότι τα πιστεύω 

μπορούν να γίνουν πραγματικότητα που δύσκολα αλλάζει. Οι ευέλικτοι ηγέτες 

αμφισβητούν συνεχώς τα πιστεύω και τις θεωρήσεις, ώστε να μπορούν να 

καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες, αντί να κολλάνε σε έναν σκοπό που πιθανόν 

έχει ήδη χαθεί.» 

 Gary Bradt, Bradt Leadership, Inc. 

• Να ακούς, να μαθαίνεις και να προσαρμόζεσαι. «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι 

ηγέτες αναμένεται να είναι συνεπείς, σταθεροί και ανένδοτοι. Ωστόσο, ζούμε σε 

ένα περιβάλλον που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και έχει λίγες σταθερές. Οι 

ηγέτες που είναι σταθεροί μπορεί να φαίνονται δυνατοί, αλλά συνήθως 

αποτυγχάνουν να προσαρμόζονται. Η ικανότητα να ακούς, να μαθαίνεις, και να 

προσαρμόζεσαι είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που απαιτεί ευαισθησία, 

αυτοπεποίθηση και ψυχολογική ασφάλεια, κάτι που οι ευέλικτοι ηγέτες 

διαθέτουν.  » 

 Jim Vaselopulos, Rafti Advisors, Inc. 
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• Άλλαξε τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα πράγματα για να ταιριάζει στους 

εργαζόμενους σου. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι σε μια επιχείρηση για να είσαι 

ευέλικτος, αλλά ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους είναι να δείχνεις ευελιξία 

με τους εργαζόμενους. Οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνείς μαζί τους και να 

αναγνωρίζεται ο κόπος τους. Δε λειτουργεί ποτέ μια προσέγγιση για όλους. 

Δείξε πόσο εκτιμάς τη συμβολή της ομάδας, κατανοώντας τι χρειάζεται. Η 

παραγωγικότητα και η δέσμευση τους θα απογειωθούν.» 

Lesha Reese, Lesha Reese, LLC 

 

Είναι προφανές ότι οι ηγέτες έχουν μεγάλη επιρροή και ευθύνη στις ομάδες τους. 

Κάποιες πτυχές που πρέπει να προσέξουν, είναι να φτιάξουν μια ωραία ατμόσφαιρα 

στον εργασιακό χώρο, να εμπνεύσουν τα μέλη της ομάδας, να θέσουν τις αξίες, να 

βελτιώσουν το ομαδικό πνεύμα και τη συνοχή, να είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία 

και την αρμονική ύπαρξη της ομάδας κ.τ.λ. Αντίθετα από την κοινή αντίληψη, τα ηγετικά 

προσόντα δεν είναι απαραίτητα φυσικά χαρακτηριστικά. Η αφοσίωση στη δουλειά, η 

αυτεπίγνωση και η δέσμευση για προσωπική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικά για την 

απόκτηση ηγετικών δεξιοτήτων. 

Υπάρχουν πολλά εργαλεία για την ανάπτυξη ηγεσίας. Τέτοια εργαλεία βοηθούν τους 

ηγέτες να διοχετεύσουν στις δράσεις τους έναν πιο ισχυρό αντίκτυπο. Βοηθούν επίσης 

να επικεντρωθούν και να βρουν τους τρόπους ηγεσίας που είναι κατάλληλοι για αυτούς 

και τις ομάδες τους. Σε αυτά τα μαθήματα θα δώσουμε σημασία στα αποτελέσματα της 

ευελιξίας, σε ένα ελεύθερο σύστημα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

κατακτήσουμε τις ηγετικές ικανότητες και να συνδεθεί και με την προσωπική ζωή και με 

την εργασία. 

Τομέας 

/Διδακτική 

ενότητα:   

Εγκάρσιες  Δεξιότητες  

Ικανότητα:  Η ευέλικτη ηγεσία αναφέρεται στον τρόπο διαχείρισης, ο οποίος 

απαιτεί από τον ηγέτη να είναι ευέλικτος, προσαρμοστικός και 

γρήγορος στην επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. 

Ο σκοπός είναι να βελτιώσει τη σκέψη του ηγέτη, το συναίσθημα 

και τις πράξεις του, για να παράγει σημαντικά αποτελέσματα. 

Γνώση: Να γνωρίζεις πως να είσαι παρών και να καθοδηγείς μια ομάδα 
Να γνωρίζεις πως να συμπεριφέρεσαι στα μέλη της ομάδας σου 
Να γνωρίζεις αρχές και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 
Να γνωρίζεις το επαγγελματικό σου πεδίο 

Δεξιότητες: Να μπορείς να εμπνέεις δημιουργικότητα και καινοτομία 
Να προσαρμόζεσαι άμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο που 
αλλάζει γρήγορα 
Να έχεις την ευελιξία να λαμβάνεις γρήγορες, αλλά σίγουρες 
δράσεις 
Να μπορείς να λαμβάνεις υπόψη τις γνώμες των μελών της 
ομάδας σου και να παίρνεις την τελική απόφαση 
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Να μπορείς να “πλοηγείς σε ένα νερά” 
Να μπορείς να σχεδιάζεις, να εφαρμόζεις, να αξιολογείς δράσεις 

και να κάνεις διορθωτικές κινήσεις 

Στάσεις: Ανάπτυξη άμεσης αντίδρασης και προσαρμοστικότητας στην 
αλλαγή 
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
Ανάπτυξη ικανότητας λήψης αποφάσεων 
Ανάπτυξη θέλησης για συνεχή εξέλιξη και μάθηση 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 

5.4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Η τέταρτη δραστηριότητα που θα αναπτύξουμε έχει να κάνει με την παγκόσμια αγωγή 

του πολίτη και συγκεκριμένα την παγκόσμια εταιρική αγωγή του πολίτη. Σήμερα, σε 

σχέση με μια δεκαετία πιο πριν, είναι κοινό χαρακτηριστικό στις επιχειρήσεις να 

λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική ευθύνη και τη σημαντικότητα του να είσαι καλός, 

εταιρικός πολίτης. Είναι αλήθεια, ότι κυρίως οι μεγάλες εταιρείες αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες σε πολλαπλά επίπεδα στην προσπάθεια τους να βρουν νέους τρόπους, που 

θα οδηγήσουν σε σταθερή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ένας αυξανόμενος 

αριθμός παγκόσμιων εταιρειών γνωρίζει την αξία μιας θεμελιώδους αλλαγής, 

προσπαθεί να επικοινωνήσει με τις κοινότητες και προσπαθεί να τους μεταδώσει το 

σκοπό να δημιουργήσουν ένα σταθερό μέλλον για όλους. 

Πριν μερικές δεκαετίες, υποστηριζόταν ότι ο κανόνας «να μη βλάπτουμε» ήταν 

αρκετός. Σήμερα όμως, οι παγκόσμιες εταιρείες καταλαβαίνουν πως αυτός ο κανόνας 

δε μπορεί να είναι ο μοναδικός τους σκοπός. Για να έχουν σταθερότητα οι εταιρείες 

πρέπει να επικοινωνούν με τις κοινότητες, να καταλαβαίνουν τις ανάγκες και τα 

προβλήματα τους και ουσιαστικά να τις ενισχύουν. Μόνο τότε, θα μπορέσουν να 

εκπληρώσουν την κοινωνική τους ευθύνη και να υπηρετήσουν ως υπεύθυνοι, 

παγκόσμιοι, εταιρικοί πολίτες. 

Έχοντας αυτό στο νου, πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τις 

κοινότητες στις οποίες απευθύνονται, επηρεάζονται από αυτές και που ενδιαφέρονται 

για το τι κάνουν. Οι δραστηριότητες που είναι σημαντικές για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, είναι γνωστές ως «εταιρική κοινωνική ευθύνη». Ο 

όρος περιέχει ένα σύνολο εννοιών και πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της 

αναγκαιότητας για επαρκείς εταιρικές κυβερνητικές δομές, της εφαρμογής των 

ασφαλών προδιαγραφών στο χώρο εργασίας, της υιοθέτησης των σταθερών 

περιβαλλοντικών διαδικασιών και της φιλανθρωπίας. 

 

Τομέας 

/Διδακτική 

ενότητα:  :   

Εγκάρσιες  Δεξιότητες 

Ικανότητα:  Η παγκόσμια εταιρική αγωγή του πολίτη αναφέρεται στην 

κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και την επέκταση, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τις νόμιμες, ηθικές και οικονομικές ευθύνες που 
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έχουν απέναντι στους συνεργάτες, τις κοινότητες με τις οποίες 

ασχολούνται και γενικά όσους επηρεάζονται από αυτές. 

Γνώση: Να γνωρίζεις τα τρέχοντα παγκόσμια θέματα 
Να γνωρίζεις τα τοπικά θέματα της κοινότητας 
Να γνωρίζεις τους κοινωνικούς σκοπούς για τους οποίους 

νοιάζεσαι 

Δεξιότητες: Να κατανοείς τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται 
Να επικοινωνείς αποτελεσματικά με άτομα από τοπικές, εθνικές 
και διεθνείς κοινότητες 
Να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις   
Να βρεις δημιουργικούς τρόπους ανταπόκρισης στις κοινωνικές 
ευθύνες 
Να εμπνέεις τους άλλους να ακολουθούν το σκοπό σου 
Να έχεις διασυνδέσεις σε παγκόσμια κλίμακα 
Να χτίζεις σχέσεις και να καθοδηγείς τις συγκρούσεις 

Στάσεις: Ανάπτυξη διαπολιτισμικής επίγνωσης 
Ανάπτυξη ενσυναίσθησης 
Ανάπτυξη σεβασμού και δεκτικότητας  
Ανάπτυξη υπευθυνότητας 

 

5.5. ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η πέμπτη δραστηριότητα που θα αναπτύξουμε αφορά το γραμματισμό στα ψηφιακά 

μέσα και τις πληροφορίες. Σήμερα, ο γραμματισμός επεκτείνεται και περιλαμβάνει νέα 

είδη ‘’ανάγνωσης’’. Τα ψηφιακά μέσα αντικαθιστούν τα παραδοσιακά μέσα και μπορεί 

να πει κανείς ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντικαθιστούν τα ψηφιακά μέσα. Αυτές 

οι ραγδαίες αλλαγές επηρεάζουν όλους τους τομείς στη ζωή, συμπεριλαμβανομένων 

των επιχειρήσεων. 

Με την κατάσταση των σημερινών κοινωνικών μέσων είναι πολύ σημαντικό για τους 

επιχειρηματίες όχι μόνο να μπορούν να ακολουθούν τις τρέχουσες τάσεις, αλλά και να 

μπορούν να επιβιώνουν και να θριαμβεύουν στα μέσα. «Εάν δεν αλληλεπιδράς, δε 

ζεις», είναι μια φράση σχετική με τη σημερινή πραγματικότητα. Δίνεται έμφαση στα 

κοινωνικά δίκτυα και εκεί θα δώσουμε έμφαση και στα μαθήματα αυτά. 

Ο γραμματισμός στα ψηφιακά μέσα και τις πληροφορίες έχει να κάνει με το πως 

λειτουργούν τα ψηφιακά μέσα. Αυτό περιλαμβάνει να βρίσκεις, να κατανοείς και να 

αναλύεις τις πληροφορίες όταν παρουσιάζονται σε διαφορετικές μορφές και 

διαφορετικά μέσα και να αντιλαμβάνεσαι πως να τις χρησιμοποιήσεις με έναν ασφαλή 

και παραγωγικό τρόπο. Επίσης, δεν έχει να κάνει μόνο με την κατανόηση της 

λειτουργίας των κοινωνικών μέσων, αλλά και με τη δημιουργία και διανομή υλικού και 

πληροφοριών. 

Η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου απαιτεί ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπει 

στους επιχειρηματίες να κατανοήσουν την πληροφορία που χρειάζονται, καθώς επίσης 

και το που και πότε να τη μοιραστούν. Είτε ο σκοπός είναι να διαφημίσεις, να 

προωθήσεις το διάλογο, να δημοσιοποιήσεις το σκεπτικό της εταιρείας ή να εμπλακείς 

δημιουργικά με την ομάδα στην οποία στοχεύεις, εάν δεν καταλάβεις ποιο μέσο είναι 



 

 

IO2 – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης Επιχειρηματικής 

Δημιουργικότητας     

 

 
 

 
Αριθμός: 2018-1-ES01-KA204-050065 Σελίδα 61 από 61 

 
 

κατάλληλο για αυτήν την επικοινωνία και δε μπορεί να καθορίσει τη σωστή στιγμή, η 

διαδικασία μπορεί να γίνει δύσκολη. 

Ο γραμματισμός στα ψηφιακά μέσα και τις πληροφορίες δεν τυχαίνει απλά. Η 

προσωπική θέληση και η ευελιξία είναι απαραίτητα στοιχεία για να κινηθούν οι 

επιχειρηματίες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται κι ένα σύνολο δυνατών 

ψηφιακών ικανοτήτων, που θα τους ενισχύσει. Σε αυτόν το σύνδεσμο μπορείς να βρεις 

ένα σύνολο ψηφιακών δεξιοτήτων και σχετικών εργαλείων που είναι πολύ χρήσιμα για 

τον επιχειρηματία στον ψηφιακό χώρο. Ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει αυτό το 

σύνδεσμο και να παρουσιάσει σύντομα τα εργαλεία, για να ξεκινήσει τα μαθήματα.  

 

Τομέας 

/Διδακτική 

ενότητα:  :   

Εγκάρσιες Δεξιότητες 

Ικανότητα:  Ο γραμματισμός στα μέσα και τις πληροφορίες αναφέρεται στην 

ικανότητα να βρίσκεις πληροφορίες, να τις αναλύεις και να 

δημιουργείς ψηφιακό περιεχόμενο. Είναι ένας συνδυασμός δυο 

διαφορετικών τομέων, γραμματισμός στις πληροφορίες και 

ψηφιακός γραμματισμός. Ως αποτέλεσμα, είναι συνδεδεμένος με 

τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση και αξιολόγηση 

των ψηφιακών πληροφοριών, καθώς και την κατανόηση των 

ψηφιακών λειτουργιών στην καθημερινότητα μας. Ο όρος 

περιλαμβάνει τον όρο ψηφιακός γραμματισμός, ο οποίος 

σχετίζεται με τις ψηφιακές δεξιότητες. 

Γνώση: Να γνωρίζεις τα διαθέσιμα μέσα 
Να κατέχεις ψηφιακές δεξιότητες 

Δεξιότητες: Να έχεις πρόσβαση στις πληροφορίες των μέσων 
Να μπορείς να αναλύεις και να αξιολογείς την πληροφορία 
Να μπορείς να χρησιμοποιείς τις πληροφορίες με εποικοδομητικό 
τρόπο (κατηγοριοποίηση, παραγωγή, επαγωγή, σύνθεση) 
Να μπορείς να καταλαβαίνεις το νόημα πίσω απο την 
πληροφορία 
Να μπορείς να δημιουργήσεις ψηφιακό περιεχόμενο 

Στάσεις: Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
Ανάπτυξη συνθετικής και αναλυτικής σκέψης  
Γνώση περί τήρησης πρωτοκόλλου 
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