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Προγράμματα Συνεδριάσεων - Ενότητα 1: Προσωπικές Δεξιότητες 

και Δεξιότητες Καθημερινής Αντιμετώπισης Προβλημάτων 

 

Πρόγραμμα Συνεδρίασης _ Χρήση εφαρμογής ημερολογίου στο κινητό τηλέφωνο 

Εταίρος CLAVIS sprog & kompetence 

Ενότητα • Προσωπικές και καθημερινές δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων 

• Ψηφιακές δεξιότητες  

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες   

• Ψηφιακές δεξιότητες 
• Οργανωτικές Δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι  

• Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων οργάνωσης χρόνου και καθηκόντων 
• Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων χρήσης ημερολογίου 
• Ικανότητα διοργάνωσης ραντεβού, συναντήσεων, επισκέψεων και άλλων 

εκδηλώσεων σε ένα ημερολόγιο και 
• Ικανότητα χρήσης εφαρμογής ημερολογίου στο κινητό τηλέφωνο  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα  

1. Αίθουσα με έξυπνο/άσπρο πίνακα  
2. Φωτοτυπίες ημερολογίων 1 μέρας, 1 βδομάδας, 1 μήνα και ενός έτους 
3. Κινητά τηλέφωνα των συμμετεχόντων/ουσών 

Διάρκεια    2 x 60 λεπτά. 

Προετοιμασία 1. Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν μαζί 
τους τα κινητά τους τηλέφωνα για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

 Μεθοδολογία 

1ο βήμα  Ιδεοκαταιγισμός (brainstorming) (10-15 λεπτά): Ζητήστε από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να αναφέρουν ημερομηνίες και δραστηριότητες που 
πρέπει να θυμούνται σήμερα αλλά και στο εγγύς μέλλον. Γράψτε τις απαντήσεις 
των συμμετεχόντων/ουσών: (παραδείγματα)  

• Συναντήσεις γονέων στο σχολείο των παιδιών τους 
• Ραντεβού στον οδοντίατρο 
• Υποδοχή καλεσμένων στο σπίτι 
• Επίσκεψη 
• Γενέθλια παιδιών 

Καθοδήγηση προς  Χρήση ημερολογίου για τον προγραμματισμό και οργάνωση 
εργασιών κατά τη διάρκεια της μέρας, της εβδομάδας…κλπ.  

 2ο βήμα  • Ομαδική Εργασία (10-15 λεπτά): Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε 
ομάδες των 3-5 ατόμων και ρωτήστε  “Γιατί είναι καλό να προγραμματίζουμε 
και να οργανώνουμε το χρόνο μας στο παρόν αλλά και στο μέλλον;”  
Παρακολουθήστε και ενθαρρύνετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
σκεφτούν και να βρουν πολλές απαντήσεις. 

• Όλοι μαζί (ολομέλεια) (10-15 λεπτά) Συγκεντρώστε και καταγράψτε τις 
απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών:  
“Ο προγραμματισμός και οργάνωση του χρόνου μας: 
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• μας βοηθά να μην ξεχνούμε σημαντικές εργασίες. 
• μειώνει το άγχος που προκαλεί η ανάγκη να θυμόμαστε 

διαφορετικές ημερομηνίες για διαφορετικά γεγονότα. 
• μας βοηθά να αναθέτουμε εύλογο χρονικό διάστημα για κάθε 

περίσταση. 
• μας βοηθά να αποφεύγουμε την διευθέτηση συγκρουόμενων 

ραντεβού. 
• μας δίνει για γενική εικόνα του χρόνου μας και των εργασιών μας 

σήμερα και στο μέλλον. 
• άλλο…….;”  

 3ο βήμα  Παρουσίαση (40-45 λεπτά):  Χρησιμοποιήστε το διαδραστικό/έξυπνο 
πίνακα/υπολογιστή για να παρουσιάσετε το ψηφιακό ημερολόγιο και κάνετε μια 
γενική παρουσίαση του ημερολογιακού συστήματος σε λεπτά, ώρες, μέρες, 
μέχρι και χρόνια. Δείξτε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες παραδείγματα για το 
πως να προσθέσετε ημερομηνίες και εργασίες με δυνατότητα προειδοποίησης 
στο ημερολόγιο.  

4ο βήμα Εκπαίδευση (40-45 λεπτά.):  
Ζητήστε/Βοηθήστε/Καθοδηγήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ανοίξουν 
την εφαρμογή ημερολογίου στο κινητό τηλέφωνο και να προσθέσουν τα 
ραντεβού, ημερομηνίες και εργασίες τους (από το 1ο βήμα) στο ημερολόγιο. 
• Παρέχετε επιπρόσθετη εκπαίδευση ανοίγοντας το πρόγραμμα μαθημάτων 

στην οθόνη και ζητήστε/καθοδηγήστε/βοηθήστε τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να το προσθέσουν στο ημερολόγιο. 

 Σχόλια: 1. Η ίδια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί στην εκμάθηση χρήσεως 
άλλων εφαρμογών που είναι σχετικές με τις ανάγκες και στόχους των 
συμμετεχόντων/ουσών, όπως: 
• Maps για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και 

δεξιοτήτων καθημερινής αντιμετώπισης προβλημάτων. 
• StepsAp για την προώθηση θεμάτων υγείας 

2.  Εάν δουλεύετε με συμμετέχοντες/ουσες που αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες προκλήσεις από την ομάδα-στόχο του έργου, αυτή η 
συνεδρίαση μπορεί να χωριστεί σε δύο συνεδριάσεις:  

• 2 x 60 λεπτά:  Βήμα 1 & 2    
• 2 x 60 λεπτά: Βήμα 3 & 4   
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Πρόγραμμα συνεδρίασης _”Η οικονομική μου κατάσταση όταν εργάζομαι ” _1 

Εταίρος CLAVIS 

Ενότητα Προσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες καθημερινής αντιμετώπισης 
προβλημάτων 

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες  

Δεξιότητες κριτικής σκέψης 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι  

• Αναγνώριση της αξίας της προσωπικής ανεξαρτησίας και 
ασφάλειας/σιγουριάς που παρέχει η εργασία (εκτός από το σταθερό 
εισόδημα) 

• Κατανόηση των τοπικών κανόνων σχετικά με τη συνταξιοδότηση και 
προστασία από την ανεργία  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα  

• Διαδραστικός/έξυπνος πίνακας/υπολογιστής και μεγάλη οθόνη 
• Σημειωματάρια για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  

Διάρκεια  2 x 60 λεπτά 

Προετοιμασία • Σημείωση:  Η συνεδρίαση και οι στόχοι της συνεχίζονται στο πρόγραμμα 
συνεδρίασης: “Η οικονομική μου κατάσταση όταν εργάζομαι: 2” 

• Βρείτε εκ των προτέρων ιστοσελίδες/πλατφόρμες που παρέχουν σαφείς, 
βασικές και γενικές πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς κανόνες για τη 
συνταξιοδότηση και προστασία από την ανεργία.  

Μεθοδολογία  

1ο βήμα  Εισαγωγή:  
• Προσκαλέστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να απαντήσουν στην 

ακόλουθη ερώτηση:  
“Εκτός από την παροχή σταθερού εισοδήματος, η εργασία σας προσφέρει 
άλλες μορφές οικονομικής ασφάλειας;”   

o Γράψτε “Σταθερό Εισόδημα”  στον πίνακα, εκμαιεύστε 
πληροφορίες και καθοδηγήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στα 
ακόλουθα:  

o Καταβολή σύνταξης 
o Προστασία από την ανεργία 
o Άδεια μετ’ αποδοχών 
o Αναρρωτική άδεια και άδεια μητρότητας  

2ο βήμα  1. Παρουσιάστε (ή σιγουρευτείτε ότι οι συμμετέχοντες/ουσες κατανοούν) τη 
διαφορά μεταξύ επαγγελματικού συνταξιοδοτικού προγράμματος, 
κρατικού συνταξιοδοτικού προγράμματος, και ιδιωτικού συνταξιοδοτικού 
ταμιευτηρίου. 

2. Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα του επιδόματος σύνταξης, συγκεντρώστε παραδείγματα 
και τονίστε τη σημασία της  “οικονομικής ανεξαρτησίας σε μεγαλύτερη 
ηλικία” 

3. Χρησιμοποιήστε μια τοπική ψηφιακή πλατφόρμα για να παρέχετε με 
σαφήνεια τις ακόλουθες πληροφορίες: 
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• Ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης.  Δώστε παραδείγματα της ηλικίας 
συνταξιοδότησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.  

• Ποσοστό ποσού σύνταξης ανάλογα με το μισθό. Δώστε παραδείγματα 
σχετικών μισθών και υπολογίστε τη σύνταξη ανά έτος/10 χρόνια. 

Ενθαρρύνετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να δημιουργήσουν παραδείγματα 
και να υπολογίσουν τις απαντήσεις.   

 3ο βήμα 
(προσθέστε βήματα αν 
χρειάζεται)  

1. Παρουσιάστε (ή σιγουρευτείτε ότι οι συμμετέχοντες/ουσες κατανοούν) την 
προστασία από την ανεργία. 

2. Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα του να έχεις ασφάλεια ανεργίας, συγκεντρώστε 
παραδείγματα και τονίστε τη σημασία της “ οικονομικής ανεξαρτησίας και 
διατήρησης οικονομικής ασφάλειας για την οικογένεια”. 

3. Χρησιμοποιήστε μια τοπική ψηφιακή πλατφόρμα που παρουσιάζει τις 
ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς κανόνες προστασίας από 
την ανεργία. Παρουσιάστε παραδείγματα διαφορετικών ασφαλειών 
ανεργίας για διαφορετικούς –σχετικούς- μισθούς.  

Σχόλια: Η συνεδρίαση μπορεί να χωριστεί σε δύο συνεδριάσεις ή να συνδυαστεί σε μια 
συνεδρίαση με τη συνεδρίαση “ Η οικονομική μου κατάσταση όταν εργάζομαι: 1 
” ανάλογα με το επίπεδο και τις γενικές δεξιότητες των συμμετεχόντων/ουσών.  

 

 

Πρόγραμμα συνεδρίασης _”Η οικονομική μου κατάσταση όταν εργάζομαι ” _2 

Εταίρος CLAVIS 

Ενότητα Προσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες καθημερινής αντιμετώπισης 
προβλημάτων 
Απασχολησιμότητα 

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

Δεξιότητες κριτικής σκέψης 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι  

• Αναγνώριση της αξίας της προσωπικής ανεξαρτησίας και ασφάλειας 

που παρέχει η εργασία εκτός από το σταθερό εισόδημα. 

• Κατανόηση των τοπικών κανόνων σχετικά με άδεια μετ’ αποδοχών, 

αναρρωτική άδεια και άδεια μητρότητας 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα  

Τοπικές ιστοσελίδες/πλατφόρμες που παρέχουν σαφείς, βασικές και γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς κανόνες για τη συνταξιοδότηση και 
προστασία από την ανεργία 

Διάρκεια   
2 x 60 λεπτά 
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Προετοιμασία  
• Σημειώστε ότι αυτή η συνεδρίαση είναι η συνέχεια του 

προγράμματος συνεδρίασης  “Η οικονομική μου κατάσταση όταν 
εργάζομαι: 1”. 

• Βρείτε εκ των προτέρων ιστοσελίδες/πλατφόρμες που παρέχουν 

σαφείς, βασικές και γενικές πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς 

κανόνες για τη συνταξιοδότηση και προστασία από την ανεργία 

Μεθοδολογία 

 1ο βήμα  1. Εισαγωγή 
Γράψτε στον πίνακα “Επίδομα Σύνταξης” και “Προστασία από την ανεργία”,  
και ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ανακεφαλαιώσουν τι 
έμαθαν για αυτά τα δύο θέματα και τα πλεονεκτήματα τους. 
2.  Παρουσιάστε (ή σιγουρευτείτε ότι οι συμμετέχοντες/ουσες κατανοούν)  
τον όρο άδεια μετ’ αποδοχών.  
3.  Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα της άδειας μετ’αποδοχών, συγκεντρώστε παραδείγματα και 
τονίστε τη σημασία της δυνατότητας:  

• Συντονισμού διακοπών με οικογένεια και φίλους (σχολεία/εργασία) 
• Οικονομικών πόρων για ευχάριστες διακοπές  
•  Χρόνου για προσωπικά ενδιαφέροντα  
• κλπ. 

   4. Χρησιμοποιήστε τη ψηφιακή πλατφόρμα για να παρέχετε τις ακόλουθες 
πληροφορίες:  

• Αριθμός αδειών μετ’ αποδοχών 
• Αριθμός άλλων -εθνικών- αδειών μετ’ αποδοχών 
• Κανόνες συντονισμού άδειας με συναδέλφους  

 2ο βήμα  Χρησιμοποιήστε την προηγούμενη μεθοδολογία στο 1ο βήμα (2 και 3)  για 
“αναρρωτική άδεια και άδεια μητρότητας”. 

3ο βήμα Ανακεφαλαίωση της γνώσης που αποκτήθηκε από τις δύο συνεδριάσεις: “Η 
οικονομική μου κατάσταση όταν εργάζομαι” 1 και 2  

Σχόλια: Η συνεδρίαση μπορεί να χωριστεί σε δύο συνεδριάσεις ή να συνδυαστεί σε 
μια συνεδρίαση με τη “ Η οικονομική μου κατάσταση όταν εργάζομαι: 1  ” 
ανάλογα με το επίπεδο και τις γενικές δεξιότητες των συμμετεχόντων/ουσών. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – “Αντιμετώπιση αγχογόνων παραγόντων στη ζωή μου” 

Εταίρος EINC 

Ενότητα Προσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες καθημερινής αντιμετώπισης 
προβλημάτων 
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Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Γνώση διαχείρισης άγχους 
• Στρατηγικές αντιμετώπισης άγχους 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

Ικανότητα καλύτερης διαχείρισης καθημερινών αγχωτικών καταστάσεων 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Έντυπο  “Αντιμετώπιση αγχογόνων παραγόντων στη ζωή μου” 
Χαρτί για το στάδιο του ιδεοκαταιγισμού (brainstorming) 
Μαρκαδόροι 

Διάρκεια 45-60 λεπτά 

Προετοιμασία Ο/Η εκπαιδευτής/τρια ετοιμάζει μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τη 
διαχείριση άγχους, εκτυπώνει ενημερωτικά έντυπα και κάνει μια εισαγωγή 
στο θέμα.  

 Μεθοδολογία 

1ο βήμα  Η εργασία σε μικρές ομάδες ή η συζήτηση σε μια ομάδα μεταξύ 
μεταναστών γυναικών αποτελείται από τα πιο κάτω θέματα:  

• Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αγχογόνοι παράγοντες στη ζωή 
τους;  

• Πως αντιμετωπίζουν αγχωτικές καταστάσεις; 
• Με ποιο τρόπο ηρεμούν; 

2ο βήμα  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση 
άγχους και συμβουλές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους.  

3ο βήμα  Τα ενημερωτικά έντυπα διανέμονται (βλέπε Παράρτημα). 

4ο  βήμα Ζητείται από τις γυναίκες να συμπληρώσουν τα έντυπα και να 
διαχωρίσουν:  

• τους αγχογόνους παράγοντες που είναι πολύ σημαντικοί για αυτές, 
• τους αγχογόνους παράγοντες που δεν είναι πολύ σημαντικοί,  
• τους αγχογόνους παράγοντες στους οποίους μπορούν να ασκήσουν 

επιρροή,  
• τους αγχογόνους παράγοντες που δεν μπορούν να επηρεάσουν. 

5ο βήμα Ο/Η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια επεξηγεί ότι είναι σημαντικό να εστιάσουν 
σε σημαντικά θέματα στα οποία οι γυναίκες μπορούν να ασκήσουν 
επιρροή, βρίσκοντας τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Θα διεξαχθεί 
επίσης συζήτηση σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων που δεν 
μπορούν να επηρεάσουν.  

6ο βήμα Κάθε γυναίκα καλείται να σχολιάσει σχετικά με το τι ανακάλυψε κατά της 
διάρκεια αυτής της άσκησης και  για το τι είναι ικανή και θα ήθελε να 
αλλάξει.  
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Σχόλια:  Αυτή η άσκηση μπορεί να διεξαχθεί ατομικά και σε ομάδες. 

 

 
Έντυπο: Αντιμετώπιση αγχογόνων παραγόντων στη ζωή μου” 

 

 
Αγχογόνοι παράγοντες             

 
Πολύ σημαντικοί για μένα 

 
Όχι τόσο σημαντικοί για μένα 

 

Μπορώ να επηρεάσω  

  

 

Δεν μπορώ να επηρεάσω  

  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – Αντιμετώπιση και διαχείριση αλλαγών  

Εταίρος EINC 

Ενότητα Προσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες καθημερινής αντιμετώπισης 
προβλημάτων 

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

 • Επίγνωση προσωπικών πόρων/δυνάμεων 
 • Καθορισμός στόχων 
 • Προγραμματισμός 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Κατανόηση και αντιμετώπιση άγχους 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα καλύτερης κατανόησης προσωπικών κινήτρων για αλλαγή ( στον 
τομέα της εργασίας)  
 • ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Έντυπο, χαρτί για το στάδιο του ιδεοκαταιγισμού (brainstorming), μαρκαδόροι. 

Διάρκεια 45-60 λεπτά 

Προετοιμασία Εκτύπωση εντύπων για όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  

 Μεθοδολογία  
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1ο βήμα  Ο ομαδικός ιδεοκαταιγισμός (brainstorming)  επικεντρώνεται στα ακόλουθα 
θέματα: 
 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εργασίας; 
 • Τι εμπόδια αντιμετωπίζετε όταν αναζητάτε εργασία; 
 • Ποια είναι τα κίνητρα σας για να βρείτε εργασία; 
 • Τι προκλήσεις αντιμετωπίσατε σε αυτή τη διαδικασία; 

2ο βήμα  Τα έντυπα διανέμονται μαζί με το παράδειγμα. 
 
Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να συμπληρώσουν τα έντυπα και να 
διαχωρίσουν: 
 • τους ατομικούς παράγοντες που ενθαρρύνουν τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να αλλάξουν (να βρουν εργασία).  
 • παράγοντες που εμποδίζουν την αλλαγή.  

3ο  βήμα  Ο/Η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια επεξηγεί τη σημασία της αντιμετώπισης 
εσωτερικών φόβων και αβεβαιότητας και την αναζήτηση βοήθειας σε δύσκολες 
καταστάσεις (βοήθεια με την φροντίδα παιδιών, (επαν)εκπαίδευση με σκοπό 
την απόκτηση διπλώματος κλπ.).  

4ο βήμα  Συζήτηση σε ζευγάρια σχετικά με τις δυνατότητες αντιμετώπισης προκλήσεων 
απαντώντας στις ερωτήσεις:  
 • Πως μπορώ να αντιμετωπίσω την εσωτερική μου αβεβαιότητα; 
 • Τι βοήθεια χρειάζομαι για να αλλάξω την κατάσταση μου και να βρω εργασία 
και από πού μπορώ να πάρω αυτή τη βοήθεια;  

5ο βήμα  
Κάθε συμμετέχοντας καλείται να σχολιάσει σχετικά με το: 

• τι κατανόησαν σχετικά με τα κίνητρα τους, 
• τι θα ήθελαν να αλλάξουν, 
• τι δυνατότητες/ευκαιρίες υπάρχουν. 

 Σχόλια: Αυτή η άσκηση μπορεί να διεξαχθεί ατομικά ή ομαδικά, ανάλογα με την 
κατάσταση και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων/ουσών. Δίνει 
στους/στις συμμετέχοντες/ουσες την ευκαιρία να κατανοήσουν την 
κατάσταση και τους προσωπικούς σε αυτούς/ες παράγοντες που 
επηρεάζουν τα κίνητρά τους, καθώς και ευκαιρίες αναζήτησης λύσεων στα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν και ενδυναμώνει τα κίνητρα τους για θετική 
αλλαγή (εξεύρεση εργασίας).  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
 

Side 9 af 94 
 

ΕΝΤΥΠΟ “Παράδειγμα” 

 
Παράγοντες που ενθαρρύνουν την αλλαγή (γιατί 

χρειάζεται να βρω εργασία;): 
Εσωτερικοί  (Γιατί θέλω να βρω εργασία;) 

και εξωτερικοί  (Τι ευκαιρίες μπορεί να μου παρέχει η 
εργασία;) παράγοντες 

Παράγοντες που εμποδίζουν την αλλαγή 
(γιατί είναι δύσκολο για μένα να βρω εργασία) 

Παραδείγματα Παραδείγματα 

                      Αυτοπραγμάτωση (κάνω αυτό που αγαπώ) 
Εισόδημα 

Αύξηση κοινωνικών επαφών  

                         Φόβος 
             Δεν γνωρίζω τη γλώσσα 
            Δεν κατέχω δίπλωμα 
            Φροντίζω μικρά παιδιά 

 
ΕΝΤΥΠΟ “Οι απαντήσεις σας” 

 
Ρωτήστε τον εαυτό σας:  

• Πως μπορώ να αντιμετωπίσω την εσωτερική αβεβαιότητα που με εμποδίζει να αλλάξω; 
• Τι βοήθεια χρειάζομαι και από πού μπορώ να τη βρω;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγοντες που ενθαρρύνουν την αλλαγή  (γιατί 
χρειάζεται να βρω εργασία;): 

Εσωτερικοί  ( Γιατί θέλω να βρω εργασία;) 
και εξωτερικοί  (Τι ευκαιρίες μπορεί να μου παρέχει η 

εργασία;) παράγοντες 

Παράγοντες που εμποδίζουν την αλλαγή 
(γιατί είναι δύσκολο για μένα να βρω εργασία) 

Απάντηση Απάντηση 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Ενότητα 2 – Κοινωνικές 

Δεξιότητες  

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Εταίρος Magenta Consultoría Projects SLU 

Ενότητα  Μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) 

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες 
• Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων  

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Εκμάθηση επικοινωνίας με άλλους με σκοπό την επίτευξη του 
στόχου μας 

• Εκμάθηση κατάλληλης συμπεριφοράς κατά την αντιμετώπιση 
συγκρούσεων. 

• Βελτίωση δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης 
• Βελτίωση δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

• Χαρτοπίνακας  
• Η απαιτούμενη θεωρία είναι διαθέσιμη εδώ: http://conflict911.com/cgi-

bin/links/jump.cgi?ID=18998 
• Ένα πορτοκάλι/εικόνα ενός πορτοκαλιού/ μια μπάλα  

Διάρκεια 2 ώρες (2 x 60 λεπτά) 

Προετοιμασία  

Μεθοδολογία 

1ο βήμα   Παρουσίαση: 

 
1. Θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση σχετικά με τη σημαντικότητα επίλυσης 

συγκρούσεων. Τα κύρια θέματα προς συζήτηση θα είναι:  
 

a. Τι είναι σύγκρουση:  Τι θεωρείτε σύγκρουση; Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα 
καταγράψει τις ιδέες των συμμετεχόντων/ουσών σε ένα χαρτοπίνακα. ’Έχεις 
βρεθεί σε διένεξη/σύγκρουση; Ήξερες τι να κάνεις; Σε αυτό το σημείο, είναι 
πιθανόν για κάποιους/ες συμμετέχοντες/ουσες να μην έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
ήταν μια συγκρουσιακή κατάσταση/διένεξη  (σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να 
πιστεύουν ότι είναι μια φυσιολογική κατάσταση). Θα καθορίσουμε τι είναι 
σύγκρουση/διένεξη (πχ μια μικρή συζήτηση λόγω διαφωνίας ή μέχρι και μια 
μεγάλη διαφωνία). 

http://conflict911.com/cgi-bin/links/jump.cgi?ID=18998
http://conflict911.com/cgi-bin/links/jump.cgi?ID=18998


                                                                                         
 

Side 11 af 94 
 

b. Ποιες καταστάσεις στο χώρο εργασίας ή στην προσωπική σας ζωή μπορεί να 
προκαλέσουν ή να οδηγήσουν σε σύγκρουση; Πως μπορούμε να τις αποτρέψουμε;  

c. Πως πρέπει ή δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά τη διάρκεια μιας 
σύγκρουσης; Τι μπορώ να κάνω για να επιλύσω τη σύγκρουση; Ο/Η 
εκπαιδευτής/τρια θα καταγράψει τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων/ουσών στο 
χαρτοπίνακα. 

 
Στοχασμός/Περισυλλογή: 
2.  Μετά από τη περίληψη της συζήτησης, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα καθορίσει την 
κατάλληλη συμπεριφορά κατά της διάρκεια μιας σύγκρουσης. Θα εστιάσει στα 
ακόλουθα σημεία και τη σημασία τους:  
a. Ενσυναίσθηση προς τα άλλα άτομα που εμπλέκονται στη σύγκρουση: 
κατανόηση των απόψεων και θέσεων τους.  
b. Σεβασμός του άλλου ατόμου, ευγενική συμπεριφορά, με σεβασμό χωρίς όμως 
να επιτρέπουμε να μας συμπεριφέρονται με ασέβεια ή με αγένεια.  
c. Εκμάθηση συμβιβασμού όταν δεν υπάρχει κοινό έδαφος στη συζήτηση.  
d. Να μη φοβάστε τη σύγκρουση, μερικές φορές είναι απαραίτητη, αλλά 
προσπαθήστε να μην είναι η πρώτη σας επιλογή.  
e. Επικοινωνήστε: Το άλλο άτομο δεν μπορεί να διαβάσει τη σκέψη σας. 
Εκφράστε τις απόψεις και τις θέσεις σας, πάντα με ευγενικό τρόπο. 
 
Συζήτηση: 
3. Θα συζητήσουμε με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σχετικά με το πως 
αντιμετωπίζουν μια διένεξη:  
a. Ακολουθείτε την πιο πάνω κατάλληλη συμπεριφορά; Ήταν αποτελεσματική;  
b. Αν το προσεγγίσατε διαφορετικά, τι κάνατε;  
c. Νοιώθετε ότι μπορείτε να συμπεριφερθείτε με τον τρόπο που αναφέρεται πιο 
πάνω; Μπορείτε να προσαρμόσετε τις δεξιότητες και την προσωπικότητα σας 
ούτως ώστε να υιοθετήσετε μια ορθή συμπεριφορά επίλυσης συγκρούσεων; Ο/Η 
εκπαιδευτής/τρια θα καλέσει τον/την κάθε συμμετέχοντα/ουσα να εκφράσει τη 
γνώμη του/της και τι προσωπικές προκλήσεις πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει ή 
πόση δύναμη πιστεύει ότι έχει. 

2ο βήμα  Εκμάθηση δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης: Η Πορτοκαλί Διαπραγμάτευση (the 
Orange Negotiation) 

Παρουσίαση:  

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα χωριστούν σε δύο ομάδες, αντιπροσωπεύοντας 
φανταστικές χώρες (1 και 2 για παράδειγμα). Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα πάρει το 
ρόλο του ‘Μάγου’, του φύλακα του τελευταίου εναπομείναντα ‘μαγικού 
πορτοκαλιού). Θα δοθούν και στις δύο ομάδες η ακόλουθη επεξήγηση:  Πρέπει να 
αγοράσουν το ξεχωριστό πορτοκάλι και μόνο ένα άτομο-εκπρόσωπος μπορεί να 
μιλήσει στο Μάγο κάθε φορά. (Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει 5 λεπτά).  

Έπειτα, η κάθε ομάδα θα πάρει ξεχωριστές οδηγίες. Η χώρα 1 μαθαίνει ότι 
χρειάζεται τη φλούδα του πορτοκαλιού για να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό 
συστατικό που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν προστασία από διαρροή χημικών 
που έχει δηλητηριάσει τις τοπικές παροχές νερού. Παρουσιάζεται να έχουν 
απεριόριστους πόρους, γεγονός που μερικές φορές τους κάνει πιο απρόσεκτους ή 
αλαζόνες. Η χώρα 2 μαθαίνει ότι χρειάζονται τη σάρκα του πορτοκαλιού για να 
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δημιουργήσουν ένα ορό για να προστατέψουν τις εγκύους γυναίκες από μια 
θανατηφόρα ασθένεια που καταστρέφει την περιοχή. Χωρίς αυτό οι έγκυοι 
γυναίκες θα αρρωστήσουν σοβαρά κι θα πεθάνουν. Διαθέτουν αρκετούς αλλά 
περιορισμένους πόρους για διαθέσιμους για εμπόριο (5 λεπτά επεξήγηση).  

Συζήτηση: 

Κάθε ομάδα θα έχει χρόνο να συζητήσει μεταξύ τους τι μπορούν να προσφέρουν 
στο μάγο ως αντάλλαγμα για το πορτοκάλι. Τελικά (10-15 λεπτά) ίσως 
προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν με την άλλη ομάδα, αφού 
συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζονται διαφορετικά μέρη του πορτοκαλιού. Σε αυτό 
το σημείο, πολύ πιθανόν να προσπαθήσουν να φτάσουν σε συμφωνία μεταξύ τους 
και να μοιραστούν το κόστος αγοράς του πορτοκαλιού (10-15 λεπτά). 

Μετά την αγορά του μαγικού πορτοκαλιού, ο/η εκπαιδευτής/τρια μπορεί να 
ξεκινήσει μια συζήτηση στην οποία οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να 
μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τη δραστηριότητα, τι πιστεύουν ότι 
έμαθαν από αυτή και τι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν 
καλύτερα/διαφορετικά. Αυτή η συζήτηση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης.  

 Σχόλια: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να είναι πολύ δυναμική και να 
βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να νοιώσουν πιο άνετα να μιλούν 
δημόσια, να συζητούν και να εκφράζουν τις απόψεις τους.  

Αν η συμμετοχή είναι υπερβολικά ενεργή, στη θέση των συζητήσεων και ανταλλαγή 
εμπειριών, ο/η εκπαιδευτής/τρια μπορεί να εξηγήσει τη θεωρία πιο αναλυτικά.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Αν οι ομάδες δεν συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να 
συνεργαστούν μεταξύ τους, ο/η εκπαιδευτής/τρια μπορεί να το προτείνει . Αν μέχρι 
το τέλος της δραστηριότητας (30-40 λεπτά ή λιγότερα) δεν έχουν φτάσει σε αυτό 
το σημείο, ο/η εκπαιδευτής/τρια μπορεί να ζητήσει από τις δύο ομάδες να 
μιλήσουν για τις ανάγκες τους ούτως ώστε να συζητήσουν σχετικά με το τι έγινε. 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Εταίρος Magenta Consultoría Projects SLU 

Ενότητα Μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες 

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Εκμάθηση αποτελεσματικής επικοινωνίας με άλλους 
• Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

• Χαρτοπίνακας 
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• Χρωματιστοί μαρκαδόροι 

Διάρκεια 2 ώρες (1ο μέρος 30 λεπτά – 2ο μέρος 80 λεπτά) 

Προετοιμασία  

Μεθοδολογία 

1ο βήμα  Πως να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά 

Αυτή η δραστηριότητα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο θα διαρκέσει περίπου 
30 λεπτά:  

Εισαγωγή: 15 λεπτά. 

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα ξεκινήσει τη συνεδρίαση μιλώντας με τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες σχετικά με τη σημασία της αποτελεσματικής 
επικοινωνίας, ρωτώντας τους/τις τι πιστεύουν ότι κάνει την επικοινωνία πιο 
αποτελεσματική. Θα συζητήσουν και θα γράψουν τις εισηγήσεις τους στο 
χαρτοπίνακα. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα καθοδηγήσει τη συζήτηση γύρω από 
αυτά τα θέματα (15 λεπτά):  

1. Κτίζει εμπιστοσύνη: Αν δείξουμε ότι ακούμε τους άλλους και 
λαμβάνουμε υπόψη τι λένε, θα μας εμπιστεύονται 
περισσότερο και θα συμπεριφέρονται πιο αξιόπιστα. 

2. Προλαμβάνει και επιλύει προβλήματα. H ρευστή, χωρίς 
εμπόδια επικοινωνία (fluid communication) βοηθά στην 
αποφυγή εκπλήξεων και στο να αντιλαμβάνονται όλοι το θέμα 
με τον ίδιο τρόπο.  

3. Δημιουργεί καλύτερες σχέσεις. 
4. Αυξάνει τη συμμετοχή. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι 

αμφίπλευρη. Αν επικοινωνείτε αποτελεσματικά, οι άλλοι θα 
ανταποκριθούν.   

Συζήτηση: 15 λεπτά 

Έπειτα, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα ζητήσει ξανά από του/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν μερικές συμβουλές σχετικά με τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες, χρησιμοποιώντας πάλι το χαρτοπίνακα. Ο/Η 
εκπαιδευτής/τρια πρέπει να παρέχει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες 
κατευθυντήριες γραμμές για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες τους (15 λεπτά): 

1. Να γνωρίζετε τι θέλετε να πείτε και να μην εκφράζετε 
αντικρουόμενες απόψεις. Να είστε συνεπείς και να 
οργανώνετε τις πληροφορίες.  

2. Σιγουρευτείτε ότι  οι άλλοι ενδιαφέρονται και συμμετέχουν 
στη συζήτηση: Παρατηρήστε την οπτική επαφή, αλλά μην 
κοιτάτε επίμονα, κάνετε ερωτήσεις, ακόμα και ρητορικές.  

3. Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί/ες, παρατηρείστε 
χειρονομίες που δηλώνουν συμφωνία, κάνετε ερωτήσεις.  
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4. Επιλέξτε το ορθό μήνυμα στο κατάλληλο πλαίσιο και 
χρησιμοποιήστε κατάλληλα συναισθήματα και τόνο φωνής.  

5. Κάνετε εποικοδομητική κριτική.  
6. Χρησιμοποιείτε πάντα, με μέτρο, γλώσσα του σώματος.  

 
Παρουσίαση: 5 λεπτά  
Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα χωρίσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε 
μικρότερες ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων (αυτό ίσως χρειαστεί να 
ρυθμιστεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων/ουσών). 

Συζήτηση και περισυλλογή: 40 λεπτά 

Αυτό το μέρος θα εξελιχθεί ως εξής: 

1. Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει ένα θέμα για να συζητήσει μπροστά από 
τις υπόλοιπες ομάδες. Πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους και να 
αποφασίσουν το θέμα, ούτως ώστε να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Αν 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες, ο/η εκπαιδευτής/τρια μπορεί να τους 
δώσει θέματα προς συζήτηση όπως “Ποιο θεωρείτε ένα καλό βιβλίο 
“Ποιο είναι το καλύτερο φαγητό για πικνίκ”. Οι συμμετέχοντες/ουσες 
πάλι θα πρέπει να συζητήσουν και να συμφωνήσουν για το τι θα 
μιλήσουν, αλλά θα είναι πιο εύκολο για αυτούς να σκεφτούν τι θα πουν.  
(15-20 λεπτά).  

2. Μετά την επιλογή του θέματος, κάθε ομάδα θα αποφασίσει τι θα πει. 
Δεν χρειάζεται να ψάξουν για πληροφορίες, μόνο να εκφράσουν την 
προσωπική τους άποψη. Πρέπει να ετοιμάσουν μια σύντομη ομιλία, 
ανάλογα με το πόσες ομάδες δημιουργήθηκαν, με διάρκεια 
τουλάχιστον 5 λεπτά μέχρι 10 λεπτά. Κάθε συμμετέχοντας/ουσα θα 
πρέπει να μιλήσει. Για αυτό το στάδιο θα έχουν 20 λεπτά. 

3. Τον εναπομείναντα χρόνο οι συμμετέχοντες/ουσες μοιράζονται τις 
απόψεις τους σχετικά με τη δραστηριότητα, αν νοιώθουν ότι έμαθαν 
κάτι χρήσιμο, αν μπορούσαν να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν στην 
ομιλία κλπ.  

Σχόλια: Ο/Η εκπαιδευτής/τρια διδάσκει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες πως να 
επικοινωνήσουν αποτελεσματικά, οπότε πρέπει και ο ίδιος/ια να εφαρμόσει 
όσα διδάσκει για να δώσει το σωστό παράδειγμα. Αν ο/η εκπαιδευτής/τρια 
δεν νοιώθει έτοιμος/η, ένα σύντομο βίντεο από το YouTube μπορεί να 
παρέχει καλή στήριξη.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - “Κατάλληλη συμπεριφορά σε συγκρουσιακές καταστάσεις”  

Εταίρος EINC 

Ενότητα Κοινωνικές δεξιότητες  

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Επέκταση γνώσης και ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης συγκρούσεων 
• Ικανότητα αποτελεσματικής συμπεριφοράς σε συγκρουσιακές 

καταστάσεις 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Έντυπο “Αρμόζουσα και μη αρμόζουσα συμπεριφορά σε συγκρουσιακές 
καταστάσεις” 
Χαρτοπίνακας/ασπροπίνακας για το στάδιο του ιδεοκαταιγισμού (brainstorming), 
μαρκαδόροι  

Διάρκεια 45 λεπτά 

Προετοιμασία Εκτύπωση εντύπων και προετοιμασία για το θέμα. Δυνατότητα χρήσης βίντεο, 
παραδείγματα και θεωρητικό υλικό για το θέμα “επίλυση συγκρούσεων”. 

Μεθοδολογία 

1ο βήμα  Η συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 
• Συγκρουσιακές καταστάσεις και κατάλληλη συμπεριφορά σε 

τέτοιες καταστάσεις, με βάση την εμπειρία και την αντίληψη των 
συμμετεχόντων/ουσών.  

• Αιτίες συγκρούσεων στο χώρο εργασίας και στην προσωπική ζωή.  
• Ποιες είναι οι θετικές/αρνητικές συνέπειες των συγκρουσιακών 

καταστάσεων;  

2ο βήμα  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια ανακεφαλαιώνει τη συζήτηση και καθορίζει ποιες 
συμπεριφορές βοηθούν σε συγκρουσιακές καταστάσεις, και το αντίθετο, ποιες 
συμπεριφορές είναι επιβλαβείς.  

3ο βήμα  Διανέμονται τα έντυπα “Αρμόζουσα και μη αρμόζουσα συμπεριφορά σε 
συγκρουσιακές καταστάσεις”. 

4ο βήμα Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να επιλέξουν ποια συμπεριφορά υιοθετούν 
όταν αντιμετωπίζουν μια συγκρουσιακή κατάσταση.  

5ο βήμα Κάθε γυναίκα καλείται να σχολιάσει τι ανακάλυψε – ποιο είδος συμπεριφοράς 
επιλέγει πιο συχνά και πως νοιώθει για αυτό.  
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6ο βήμα Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να σκεφτούν τι θα ήθελαν να αλλάξουν ούτως 
ώστε να είναι πιο επιτυχείς στην επίλυση συγκρούσεων, στην προσωπική τους ζωή 
αλλά και στο χώρο εργασίας και να μοιραστούν τις σκέψεις τους με την υπόλοιπη 
ομάδα.  

Σχόλια: Είναι σημαντικό να αναφέρετε την ενεργό ακρόαση και κατάλληλες συμπεριφορές 
καθώς αυτά είναι κρίσιμης σημασίας για την επίλυση συγκρούσεων. Ο/Η 
εκπαιδευτής/τρια πρέπει να ενθαρρύνει τις γυναίκες να μοιραστούν τις σκέψεις, 
εμπειρίες και απόψεις τους ούτως ώστε να κατανοήσει καλύτερα τι προκλήσεις 
αντιμετωπίζουν και πρέπει επίσης να μπορεί να σχολιάσει και να διευκολύνει την 
εκμάθηση και απόκτηση δεξιοτήτων για επιτυχή επίλυση συγκρουσιακών 
καταστάσεων.  

Το έντυπο λειτουργεί ως τεστ αλλά και ως οδηγός με συμβουλές για 
αποτελεσματική συμπεριφορά σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Οι γυναίκες 
ενθαρρύνονται να αναλογιστούν τι γνώσεις και δεξιότητες απέκτησαν και αν 
γνωρίζουν πως να αντιμετωπίσουν κατάλληλα συγκρουσιακές καταστάσεις.  

 

 
Έντυπο “Αρμόζουσα και μη αρμόζουσα συμπεριφορά σε συγκρουσιακές καταστάσεις” 

  

Ακατάλληλη συμπεριφορά σε συγκρουσιακές 
καταστάσεις- συμπεριφορά που δεν βοηθά 

στην επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων, το 
αντίθετο, εντείνει τις συγκρουσιακές 

καταστάσεις.  
Πρέπει να αποφύγετε: 

Κατάλληλη συμπεριφορά σε συγκρουσιακές 
καταστάσεις – συμπεριφορά που βοηθά στην επίλυση 

συγκρουσιακών καταστάσεων.  

 
                                     Πρέπει να: 

1. Προσανατολισμός μόνο προς τις δικές σας 
ανάγκες και συναισθήματα.  

Μπορείτε να κατανοήσετε και να αναγνωρίσετε τις 
ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων.  

2.  Αντίδραση με προκλητικό τρόπο. Συμπεριφορά 
με άγριο, μνησίκακο και οδυνηρό τρόπο. Στο 
χώρο εργασίας αυτό μπορεί να είναι φωνές ή να 
χάνει κάποιος τη ψυχραιμία του.  

Να είστε ήρεμοι/ες, συγκεντρωμένοι/ες και έτοιμοι/ες να 
ακούσετε την άποψη του άλλου ατόμου με σεβασμό.   

3.  Να μην είστε έτοιμοι/ες να συμβιβαστείτε όταν 
οι θέσεις των άλλων είναι πολύ διαφορετικές 
από τις δικές σας και είναι δύσκολο να βρεθεί 
μια κοινή λύση.  

Μπορείτε να συμβιβαστείτε όταν οι θέσεις των άλλων 
είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές σας και είναι 
δύσκολο να βρεθεί μια κοινή λύση. 

4.  Γυρνάτε την πλάτη σας στο ότι συμβαίνει 
φεύγοντας από το δωμάτιο ή αγνοώντας τον/τη 
συνάδελφο σας. Δεν πρέπει να αγνοείτε το 
πρόβλημα ελπίζοντας ότι θα εξαφανιστεί.  

Να πιστεύετε ότι η αντιμετώπιση της σύγκρουσης είναι η 
καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές: συνεπώς πρέπει 
να προσπαθήσετε να συμβιβάσετε τις ανάγκες και των 
δύο πλευρών και να ψάξετε για μια κοινή λύση στο 
πρόβλημα.  
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5.  Να επιδιώκετε τη νίκη και να μην είστε 
έτοιμοι/ες να κατανοήστε την άποψη του άλλου 
ατόμου.  

Να είστε έτοιμοι/ες να κατανοήστε την άποψη του άλλου 
ατόμου. 

6.  Να μην εκφράσετε τα συναισθήματα τας και να 
αγνοήσετε τις ανάγκες σας κατά τη διάρκεια 
μιας συγκρουσιακής κατάστασης.  

Να εκφράσετε τα συναισθήματα σας (με τον κατάλληλο 
τρόπο) και να αναγνωρίσετε τις ανάγκες σας κατά της 
διάρκεια μιας συγκρουσιακής κατάσταση. Η ειλικρίνεια 
και σαφής επικοινωνία παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαδικασία επίλυσης της σύγκρισης.   

7.  Να προσπαθείτε να αγνοήσετε το άλλο άτομο ή 
την ίδια τη συγκρουσιακή κατάσταση.  

Αναγνωρίσετε την ύπαρξη μιας δύσκολης κατάστασης. 
Εξοικειωθείτε με την κατάσταση και να είστε ανοικτοί/ες 
σχετικά με το πρόβλημα.  

8.  Επικεντρωθείτε στα σημεία διαφωνίας.   Αναζητήστε κοινό έδαφος, άσχετα με το πόσο μικρό 
μπορεί να είναι.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – “Έκφραση μέσω συναισθημάτων” 

Εταίρος Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – CSI Cyprus 

Ενότητα Κοινωνικές δεξιότητες 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες 
• Ενσυναίσθηση και σεβασμός 
• Αποτελεσματική επικοινωνία 
• Δεξιότητες γλώσσας σώματος 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα έκφρασης διαφορετικών συναισθημάτων 
• Ικανότητα  αναγνώρισης διαφορετικών συναισθημάτων στους άλλους 
• Ικανότητα ενεργούς ακρόασης 
• Ικανότητα παρατήρησης γλώσσας του σώματος  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Λωρίδες χαρτιού 
Στυλό  
Ένα μπολ ή βάζο 
Χαρτάκια Post-It 
Ασπροπίνακας 
Μαρκαδόρος 
Φορητός υπολογιστής με πρόσβαση στο ίντερνετ (και αν εφικτό, μεγάφωνα για το 
βίντεο) 

Διάρκεια 1,5 ώρες 

Προετοιμασία Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα ήταν καλό να διαβάσει υλικό σχετικά με επικοινωνιακές 
δεξιότητες και πιο συγκεκριμένα, για την έκφραση και αναγνώριση συναισθημάτων σε 
άλλους. Επιπρόσθετο υλικό προς μελέτη μπορεί να βρεθεί στην ενότητα Σχόλια.  
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Μεθοδολογία 

 1ο βήμα  Αυτές είναι οι οδηγίες για αυτή τη δραστηριότητα:  

 
Κόψτε λωρίδες από χαρτί. Σε κάθε λωρίδα γράψτε μια διάθεση, συναίσθημα ή 
προδιάθεση όπως για παράδειγμα, ενοχές, χαρούμενος/η, ύποπτος/η, παρανοϊκός/η, 
προσβεβλημένος/η ή ανασφαλής. 

 
Διπλώστε τις λωρίδες χαρτιού ούτως ώστε να μη δείτε τι γράφουν πάνω και 
τοποθετήστε τις σε ένα μπολ η βάζο. Αυτές θα λειτουργήσουν ως ερεθίσματα.  

 
Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα/ουσα να πάρει ένα χαρτάκι από το μπολ ή το βάζο με 
τη σειρά και να διαβάσει ακριβώς την ίδια πρόταση στην τάξη, αλλά με το συναίσθημα 
που αναγράφεται στο χαρτάκι.  

 
Η πρόταση που θα διαβάσουν όλοι/ες είναι: “Χρειάζεται όλοι να μαζέψουμε τα 
υπάρχοντα μας και να μεταφερθούμε σε άλλο κτίριο όσο πιο γρήγορα γίνεται.” 

 
Αφού ο/η κάθε συμμετέχοντας/ουσα διαβάσει δυνατά την πρόταση με το συναίσθημα 
που επέλεξαν από το μπολ, συζητήστε με την υπόλοιπη ομάδα τι πιστεύουν ότι νοιώθει 
ο ομιλητής/τρια (ή τι υποτίθεται ότι νοιώθουν).   

2ο βήμα Αφού ο/η κάθε συμμετέχοντας/ουσα είχε την ευκαιρία να διαβάσει τη πρόταση με 
βάση ένα από τα χαρτάκια, αναφερθείτε σε όλα τα συναισθήματα που παρουσιάστηκαν 
και παρατηρήστε πόσα μάντεψε σωστά κάθε συμμετέχοντας/ουσα.  Τέλος, κάντε μια 
ενημερωτική συζήτηση σχετικά με το πως πράγματα όπως ο τόνος φωνής και η γλώσσα 
του σώματος  μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο κατανόησης ενός μηνύματος.  
 
Προκαλέστε την ομάδα να προσέξει περισσότερο πράγματα όπως το να ακούν τι λέει το 
άλλο άτομο και πως το λέει, με σκοπό να αναγνωρίσουν τι νοιώθει εκείνο το άτομο. 

3ο βήμα Δώστε χαρτάκια Post-It σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και ζητήστε τους να 
γράψουν γιατί πιστεύουν ότι είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να εκφράζουν τα 
συναισθήματα τους και για τους/τις ακροατές/τριες να αναγνωρίζουν αυτά τα 
συναισθήματα. Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να τοποθετήσουν τα χαρτάκια Post-It 
στον ασπροπίνακα και ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να ξεκινήσει συζήτηση μέσω της 
ανάγνωσης των Post-It ένα ένα με τη σειρά, ξεκινώντας έτσι μια συζήτηση μεταξύ των 
συμμετεχόντων/ουσών.  

4ο βήμα  Ως τελική “άσκηση” ο/η εκπαιδευτής/τρια μπορεί να δείξει μια αστεία σκηνή από τη 
γνωστή τηλεοπτική σειρά “Seinfeld”, όπου οι χαρακτήρες προσπαθούν να πουν μια 
συγκεκριμένη έκφραση με διαφορετικά συναισθήματα.  Πριν δείξετε το βίντεο 
στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, ζητήστε τους να προσέξουν πως ο κάθε χαρακτήρας 
λέει την έκφραση και πως νοιώθουν, και συζητήστε αργότερα.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=yMe7mlRv8UE  Αυτά τα πρεντζελ μου προκαλούν 
δίψα (These pretzels are making me thirsty) (Seinfeld: Κύκλος 3, επεισόδιο 11, ‘The 
Alternate Side’).  

https://www.youtube.com/watch?v=yMe7mlRv8UE
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Σχόλια: Αυτή η δραστηριότητα μπορεί εύκολα να γίνει και διαδικτυακά.  

 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία: 
https://www.apa.org/news/press/releases/2017/10/emotions-listen  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gbb.12544  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  – “Κοινωνικοποίηση στο χώρο εργασίας” 

Εταίρος CLAVIS sprog & kompetence 

Ενότητα Κοινωνικές δεξιότητες 

Δεξιότητες απασχολησιμότητας 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

 Ενδοπολιτιστικές ικανότητες  
Κοινωνικές δεξιότητες σχετικά με την απασχολησιμότητα  

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

Αναγνώριση ότι οι νόρμες/κανόνες διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό.  
Απόκτηση ενδοπολιτιστικών ικανοτήτων σχετικά με τον τοπικό χώρο εργασίας.  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

• Έξυπνος πίνακας ή ασπροπίνακας και υπολογιστής  
• Κουίζ (δες στο 2ο βήμα) 

Διάρκεια 2 x60 λεπτά 

Προετοιμασία  

Μεθοδολογία 

 1ο βήμα  1. “Πως το κάνετε στη δική σας κουλτούρα;” 
Εισαγωγή: 
Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σας πουν πως συνηθίζουν να 
χαιρετούν ο ένας τον άλλον στις διαφορετικές τους κουλτούρες. Δώστε 
παραδείγματα και κάνετε μια λίστα από διαφορετικούς τρόπους χαιρετισμών σε 
διαφορετικές κουλτούρες:  
• Χειραψία 
• Αγκαλιά 
• Φιλί στο μάγουλο 
• Υπόκλιση  
• Άγγιγμα στον ώμο 
• Με το χαιρετισμό “Γειά” 
• Άλλα; 

2. “Η σφαίρα οικειότητας ” 
Εισαγωγή από τον εκπαιδευτή/τρια:  
 Παρουσιάστε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες την έννοια της σφαίρας φυσικής 
οικειότητας και τα διάφορα επίπεδα της:  

• Η δημόσια ζώνη (περισσότερα από 350 εκ. με βάση την κουλτούρα) 

https://www.apa.org/news/press/releases/2017/10/emotions-listen
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gbb.12544
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• Η κοινωνική ζώνη (120-350 εκ. με βάση την κουλτούρα) 
• Η προσωπική ζώνη (45-120 εκ. με βάση την κουλτούρα) 
• Η οικεία ζώνη (15-45 εκ. με βάση την κουλτούρα) 

Ομαδική εργασία  
Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να: 
1. Δώσουν παραδείγματα από τα διαφορετικά επίπεδα της σφαίρας οικειότητας.  
2. Μιλήστε σχετικά με τη σφαίρα οικειότητας στις κουλτούρες σας και συγκρίνετε 

αν η σφαίρα οικειότητας διαφέρει από τη μια κουλτούρα στην άλλη.   
2ο  βήμα  Κουίζ: Άγραφοι κανόνες στο χώρο εργασίας 

• Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μιλήσουν σε μικρές ομάδες (3-
5) σχετικά με το τι σημαίνει “άγραφοι κανόνες” και να δώσουν παραδείγματα 
από τις δικές τους κουλτούρες ή από την τοπική κουλτούρα.   

• Συγκεντρώστε τα παραδείγματα σαν μια ομάδα και γράψτε τα στον 
έξυπνο/άσπρο πίνακα.  

• Παρουσιάστε το κουΐζ 
Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μαντέψουν:  
“ποιοι από τους ακόλουθους άγραφους κανόνες εφαρμόζονται στον τοπικό 
χώρο εργασίας:  

1. Χειραψία με συναδέλφους επι καθημερινής βάσεως 
2. Άφιξη στο χώρο εργασίας έγκαιρα/ στην ώρα που πρέπει 
3. Μεσημεριανό διάλειμμα μόνος/η   
4. Το να μοιράζεσαι το μεσημεριανό σου φαγητό με συναδέλφους  
5. Συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες που οργανώνονται από τον 
εργοδότη 
6. Το να ρωτάς αν έχεις αμφιβολία για κάτι σχετικά με την εργασία σου ή το 
χώρο εργασίας  
7. Να συμπεριφέρεσαι στο αφεντικό σου σαν να είναι φίλος/η σου 
8. Αποφυγή θρησκευτικών συζητήσεων με συναδέλφους 
9. Είναι αποδεκτό να θυμώσεις και να υψώσεις τη φωνή σου στο χώρο 
εργασίας  
10. (άλλο;)  

 
Απαντήστε στο κουίζ όλοι μαζί και συζητήστε με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 
γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουν τους άγραφους κανόνες στον τοπικό χώρο 
εργασίας και στην τοπική κοινωνία γενικότερα.  

   

Σχόλια: Το κουίζ μπορεί να γίνει προφορικά ή με τη χρήση εντύπου ή στον έξυπνο πίνακα.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – “Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς (ethics) στο χώρο εργασίας”  

Εταίρος EINC 
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Ενότητα Κοινωνικές δεξιότητες  

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Γνώση της εργασιακής κουλτούρας 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Δεξιότητες προσαρμογής 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα κατανόησης και σεβασμού των κανόνων στο χώρο εργασίας 
• Εμβάθυνση της γνώσης σχετικά με την εργασιακή κουλτούρα 

• Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

• Ενίσχυση δεξιοτήτων προσαρμογής 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Υπολογιστής, σύνδεση στο ίντερνετ. 

Βίντεο, παρουσίαση.  

Διάρκεια 45 λεπτά 

Προετοιμασία Ο/Η εκπαιδευτής/τρια ετοιμάζει την παρουσίαση σχετικά με την εργασιακή 
κουλτούρα και τις δεξιότητες προσαρμογής, μερικά βίντεο στη φυσική γλώσσα ή στα 
Αγγλικά (αν είναι διαθέσιμα και ανάλογα με τις ικανότητες των 
συμμετεχόντων/ουσών), καθώς και την παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες 
συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας.  

Μεθοδολογία 

1ο βήμα  Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να συμμετέχουν σε άσκηση ιδεοκαταιγισμού 
(brainstorming) σχετικά με προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας που 
σχετίζονται με την εργασιακή κουλτούρα και τις καθημερινές διαδικασίες.  

2ο βήμα  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει τις κυριότερες πτυχές της επιτυχής προσαρμογής 
στον οργανισμό και πληροφορίες για: 

1. Εργασιακή κουλτούρα – τι είναι και πως να προσαρμοστεί κάποιος σε ένα 
καινούργιο χώρο εργασίας  

2. Κανόνες συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας: 
•  Πως να συμπεριφερθείτε αν κάποιος αρρωστήσει,  
• Πως να συμπεριφερθείτε όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει οικογενειακά ή άλλα 

προβλήματα και καθυστερεί να πάει δουλειά 

• Ποια διαδικασία ακολουθείται για αίτημα άδειας/διακοπών κλπ.   

 3ο βήμα  Ενθαρρύνεται η συζήτηση σε αυτά τα θέματα. Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να 
μοιραστούν την εμπειρία και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τα προαναφερθέντα 
θέματα. Θα καθοριστεί τι είναι κατάλληλη συμπεριφορά καθώς και πως αν 
αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις, πως να προετοιμαστούν για την πρώτη μέρα 
σε μια καινούργια δουλειά και πως να συμπεριφερθούν ούτως ώστε η προσαρμογή 
τους να είναι πιο εύκολη. Θα δοθούν συμβουλές για επιτυχή προσαρμογή.  
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Προγράμματα συνεδριάσεων Ενότητα 3 -  Γνώση σε θέματα υγείας  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Εταίρος Magenta Consultoría Projects SLU 

Ενότητα  Γνώση σε θέματα υγείας 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Σκέψεις/απόψεις σχετικά με την προσωπική τους κατάσταση (σε 
θέματα υγείας)  

• Συζήτηση σχετικά με προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίζουν 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Γνώσεις σχετικά με τη ψυχική και φυσική υγεία 
• Εκμάθηση συμβουλών για καλύτερες υγιεινές συνήθειες 
• Προώθηση ψυχικής και φυσικής ευημερίας μέσω της αύξησης της 

γνώσης σε θέματα ψυχικής και φυσικής υγείας και μέσω  της 
ενθάρρυνσης για άσκηση και υγιεινή διατροφή, φυσική 
εκπαίδευση κλπ. 

• Αύξηση της γνώσης σε θέματα υγείας και άλλα σχετικά θέματα που 
μπορεί να είναι ενδιαφέροντα και σημαντικά για τον κοινό στόχο 

• Βελτίωση της επικοινωνιακής δυνατότητας των 
συμμετεχόντων/ουσών σε αυτά τα θέματα στη γλώσσα της χώρας 
υπό συζήτηση 

• Μείωση του φόβου έκφρασης των ιδεών τους και πιθανών 
προβλημάτων υγείας που πιθανόν να αντιμετωπίζουν, όπως για 
παράδειγμα άγχος. 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

• Φυλλάδιο με τεστ 
• Στυλό 
• Βίντεο σχετικά με υγιεινό τρόπο ζωής (το προτεινόμενο βίντεο είναι στην 

αγγλική γλώσσα με διαθέσιμους υπότιτλους, αλλά ο/η εκπαιδευτής/τρια 
μπορεί να αναζητήσει παρόμοιο βίντεο στη δική τους γλώσσα):  

https://www.youtube.com/watch?v=6ajmuRg2o3Q  

Διάρκεια 2 ώρες (25 λεπτά,  45 λεπτά, 25 λεπτά) 

Προετοιμασία  

Μεθοδολογία 

1Ο βήμα   Τί είναι υγεία; 
Εισαγωγή: 5 λεπτά 
Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα δώσει μια σύντομη εισαγωγή στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες σχετικά τις πιο σημαντικές πτυχές της υγείας.  

Παρουσίαση: 20 λεπτά. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ajmuRg2o3Q
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Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να αναφερθεί 
συγκεκριμένα στα ακόλουθα σημεία:  

• Εισαγωγή σε θέματα σχετικά με προβλήματα ψυχικής και φυσικής υγείας 
• Δώστε ιδιαίτερη έμφαση σε ψυχικές ασθένειες και τη σημασία τους 
• Αναφορά στις πιο κοινές ασθένειες ψυχικής υγείας 
• Η σημασία της άσκησης και ισορροπημένης διατροφής στη διατήρηση 

καλής ψυχικής και φυσικής υγείας 
• Σχετικά δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να λάβει υπόψη ότι κάποιοι/ες 
συμμετέχοντες/ουσες πιθανόν να μην θέλουν να συμμετέχουν ενεργά ή να 
εκφέρουν τις απόψεις τους προφορικά. Σε αυτή την περίπτωση ο/η 
εκπαιδευτής/τρια δεν πρέπει να πιέσει τον/τη συμμετέχοντα/ουσα να σχολιάσει 
ή να μιλήσει για την εμπειρία τους αν δεν το επιθυμούν. Είναι πιθανόν ότι 
αυτός/η ο/η συμμετέχοντας/ουσα, αφού παρατηρήσει το επαρκές και άνετο 
περιβάλλον στην τάξη, να ενθαρρυνθεί να συμμετέχει. Η συμπεριφορά του/ της 
εκπαιδευτή/τριας θα πρέπει πάντα να είναι πάντα συμφιλιωτική και να 
ενθαρρύνει αλλά να μην πιέζει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, που μπορούν να 
συμμετέχουν αν νοιώθουν άνετα και να μη συμμετέχουν αν δεν επιθυμούν.  

 

Αυτή η συμβουλή ισχύει για ολόκληρη τη δραστηριότητα.  
 

 2ο βήμα  Τεστ αυτογνωσίας/ γνωριμίας 

Εισαγωγή: 5 λεπτά 

• Καθώς ο/η εκπαιδευτής/τρια διανέμει τα φυλλάδια με τις ερωτήσεις του 
τεστ, θα εξηγήσει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τι πρέπει να κάνουν, 
πως να διεκπεραιώσουν τη δραστηριότητα και τι θα γίνει μετά την άσκηση.   

Όταν όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν το φυλλάδιο, θα κάνουν το τεστ σε 
περίπου 20 λεπτά. Οι ερωτήσεις του τεστ αναφέρονται στο Παράρτημα 1.  

Συζήτηση: 40 λεπτά 

Μετά την ολοκλήρωση του τεστ, ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να πάρει το δικό 
του/της φυλλάδιο με το τεστ και να διαβάσει τις ερωτήσεις προφορικά, 
προσπαθώντας να ενθαρρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μοιραστούν τις 
απαντήσεις τους και να τις συζητήσουν όλοι μαζί.  Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν 
χρειάζεται να απαντήσουν αν δεν το επιθυμούν, καθώς μπορεί να θεωρηθεί πολύ 
αδιάκριτο.  

Συνεπώς ο/η εκπαιδευτής/τρια θα διαβάσει την κάθε ερώτηση προφορικά και θα 
περιμένει για απαντήσεις, και μετά να αναφερθεί σε συμβουλές ή εισηγήσεις στο 
πως να βελτιωθούν στο συγκεκριμένο θέμα. Αν οι συμμετέχοντες/ουσες νοιώθουν 
αυτοπεποίθηση, ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη γνώμη τους και να ξεκινήσουν 
μια σύντομη συζήτηση.  

Στο τέλος αυτών των ασκήσεων, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να κρατήσουν 
τα φυλλάδια ούτως ώστε να μπορούν να αναλογιστούν αργότερα την διαδικασία 
αλλά και την υγεία τους.  
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3ο βήμα Ανασκόπηση/περισυλλογή: 25 λεπτά 

Στο πρώτο μέρος της δραστηριότητας, θα προβληθεί ένα βίντεο που εξηγεί 
διάφορες συμβουλές σχετικά με την υγεία που μπορεί κάποιος να υιοθετήσει 
στον τρόπο ζωής του. Μετά την προβολή του βίντεο, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα 
δώσει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες φύλλα χαρτιού και στυλό για να 
γράψουν τα πιο σχετικά δεδομένα που άκουσαν στο βίντεο. Επίσης, οι 
συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να δηλώσουν ποιες από αυτές τις συμβουλές 
μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στη ζωή τους και αν τις εφαρμόζουν ήδη στην 
καθημερινή τους ζωή. 

Συζήτηση: 10 λεπτά 

Για αυτή την άσκηση, χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες με 2-3 
συμμετέχοντες/ουσες. Σε αυτό το μέρος της δραστηριότητας η κάθε ομάδα 
πρέπει να συζητήσει τις απαντήσεις στη δική τους ομάδα.  

 Σχόλια:  Ο/η εκπαιδευτής/τρια δεν πρέπει να πιέσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
εκφράσουν την άποψη τους για οποιοδήποτε θέμα, καθώς θέματα σχετικά με την 
ψυχική υγεία είναι ευαίσθητα. Μερικοί/ες συμμετέχοντες/ουσες προτιμούν μόνο 
να ακούν την άποψη και τις συμβουλές του/της εκπαιδευτή/τριας ή των άλλων 
συμμετεχόντων/ουσών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ερώτηση Ναι Όχι  Μερικές 
φορές 

Ανησυχώ πολύ για πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου.   
   

Δεν έχω αρκετό χρόνο για όλα όσα κάνω στη ζωή μου. 
   

Χαμογελώ ή γελώ λιγότερο από όσο στο παρελθόν. 
   

Χρησιμοποιώ το αλκοόλ, κάπνισμα ή ναρκωτικά για την αντιμετώπιση του 
άγχους.  

   

Δυσκολεύομαι να χαλαρώσω.  
   

Συνηθίζω να σφίγγω τα χέρια μου σε γροθιά, κάνω κρακ στα δάκτυλα, παίζω με 
τα μαλλιά μου ή κτυπώ τα δάκτυλα μου.   

   

Δυσκολεύομαι να αποκοιμηθώ ή να κοιμηθώ για πολλές ώρες.  
   

Αντιμετωπίζω δυσκολίες στη συγκέντρωση.  
   

Θυμώνω εάν τα πράγματα δεν προχωρούν ανάλογα με τα σχέδια μου/όπως 
επιθυμώ.  

   

Νοιώθω κουρασμένος/η κατά τη διάρκεια της μέρας. 
   

Μου αρέσει να έχω τα πάντα υπό έλεγχο.   
   

Αντιμετώπισα πρόβλημα υγείας λόγω υπερβολικής δουλειάς.  
   

Αντιμετωπίζω δυσκολία στο να βρω ευχάριστες δραστηριότητες να κάνω.   
   

Συχνά νοιώθω λύπη ή απογοήτευση.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – “Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας” 

Εταίρος Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – CSI Cyprus 

Ενότητα Γνώση σε θέματα υγείας 

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Δεξιότητες ανάγνωσης  
• Ψυχική υγεία  
• Φυσική υγεία  

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Δυνατότητα ανάπτυξης αυτοεπίγνωσης σχετικά με τα συναισθήματα 
του ατόμου  

• Δυνατότητα ανάπτυξης ψυχικής ανθεκτικότητας  
• Ικανότητα παρουσίασης μεθόδων που μπορούν να βοηθήσουν 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν το νόημα της 
ανθεκτικότητας και πως να αναπτύξουν αυτό το χαρακτηριστικό. 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα Χαρτί Α4, στυλό, 2 κουτιά 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Προετοιμασία Ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να εξερευνήσει εις βάθος το θέμα της ψυχικής 
ανθεκτικότητας και τη σημασία ανάπτυξης της σε ένα άτομο, καθώς βοηθά 
στην επικέντρωση στη ψυχική υγεία, που είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε 
συνθήκες πανδημίας. Μερικές πηγές/βιβλιογραφία για τον/την 
εκπαιδευτή/τρια περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1, στη σελίδα 3.  

Μεθοδολογία 

 1ο βήμα  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες μια 
σύντομη εισαγωγή στη ψυχική ανθεκτικότητα, τι σημαίνει και γιατί είναι 
σημαντική η καλλιέργεια της. 

 
“Ανθεκτικότητα είναι η δυνατότητα του ατόμου να ανταποκριθεί στην πίεση 
και τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Οι ορισμοί στο λεξικό 
περιλαμβάνουν έννοιες όπως η ευελιξία, η ελαστικότητα, η αντοχή, η 
δύναμη, ο χρόνος ανάρρωσης και ψυχική δύναμη. Περιληπτικά, η 
ανθεκτικότητα επηρεάζει την ικανότητα μας να ανακάμψουμε ‘(‘bounce 
back’).  Η ανθεκτικότητα είναι μια ικανότητα που μαθαίνεται, αποκτάται 
μέσω πρακτικών δεξιοτήτων και επιτρέπει τη δυνατότητα αντιμετώπισης 
δυσκολιών, ανάπτυξης των κυρίων (master) δεξιοτήτων μας, σύνδεσης με 
άλλους και εξεύρεση ροής (flow) στο χώρο εργασίας. ”Ένας κοινός ορισμός 
για την ανθεκτικότητα θα μπορέσει να βοηθήσει άτομα και ομάδες να 
αποκτήσουν γνώσεις και να ενεργοποιήσουν τη σωστή αντίδραση όταν 
χρειάζεται.” 
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Έπειτα, ο/η εκπαιδευτής/τρια ζητά από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
συζητήσουν το νόημα της ανθεκτικότητας και να μοιραστούν τις εμπειρίες 
τους, αν είχαν, που τους βοήθησαν να κτίσουν προσωπική ανθεκτικότητα 
στη ζωή τους μέχρι τώρα.  

 2ο βήμα  Οι εκπαιδευτές/τριες δίνουν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες το ακόλουθο 
ερωτηματολόγιο (δες Πίνακα 2 πιο κάτω) λέγοντάς τους: Ως ένας πρόχειρος 
οδηγός, βαθμολογήστε τον εαυτό σας σχετικά με τα συστατικά της 
ανθεκτικότητας από το 1 μέχρι το 10. Δώστε στον/στην κάθε 
συμμετέχοντα/ουσα 5 λεπτά. Οι εκπαιδευόμενοι/ες πρέπει να γράψουν το 
όνομα τους στο πάνω μέρος του χαρτιού και να βάλουν το πρώτο μέρος του 
ερωτηματολογίου σε ένα κουτί. 
 

Μπορείτε να δείτε το 1ο μέρος του ερωτηματολογίου στον Πίνακα 2. 

 3ο βήμα 
   

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια ζητούν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
αναλογιστούν το κάθε παράδειγμα/ερώτηση ξεχωριστά (από το 
προηγούμενο βήμα). Ο/Η εκπαιδευτής/τρια ζήτα από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να συμπληρώσουν το 2ο μέρος του 
ερωτηματολογίου ανώνυμα (δες Πίνακα 3 πιο κάτω). Πρέπει να τους πουν: 
“Για την κάθε ερώτηση πιο πάνω, αν τη βαθμολογήσατε πιο πάνω από 
μηδέν, ρωτήστε τον εαυτό σας γιατί. Επίσης, τι θα μπορούσατε να κάνετε 
για να βελτιώσετε το σκορ σας σε κάθε ερώτηση, ούτως ώστε να πλησιάσει 
το 10;’’ Ο/Η κάθε συμμετέχοντας/ουσα πρέπει να απαντήσει αυτές τις 
ερωτήσεις ανώνυμα και να τις βάλει σε ένα δεύτερο κουτί. Ο/Η 
εκπαιδευτής/τρια τότε συγκεντρώνει όλα τα ερωτηματολόγια και ένας 
ένας/ μια μια διαβάζουν τις ανώνυμες/άγνωστες ερωτήσεις μπροστά τους. 

4ο βήμα Διαβάστε τα απαντημένα ερωτηματολόγια:  
 
Για αυτό το στάδιο της δραστηριότητας, καθώς ο/η εκπαιδευτής/τρια 
διαβάζει τα 2α ερωτηματολόγια (ένα ένα) οι συμμετέχοντες/ουσες θα 
εισηγηθούν μερικές λύσεις στον/στην ανώνυμο/η συγγραφέα από τη δική 
τους οπτική γωνία (Για αυτό το βήμα: “Τί θα μπορούσα να κάνω για να 
αυξήσω το σκορ πιο κοντά στο 10; ”). Για παράδειγμα:’’ Εισηγούμαι να 
κάνεις…’’.  Αυτό το βήμα θα ολοκληρωθεί αφού ο/η εκπαιδευτής/τρια 
διαβάζει όλα τα ανώνυμα απαντημένα ερωτηματολόγια. 

5ο βήμα Αναφορά/Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες/ουσες 
● Τί είναι στην πραγματικότητα η ανθεκτικότητα; 
● Πιστεύετε ότι ο καθένας μάς έχει το χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας; 
Είναι στα αλήθεια κληρονομικό χαρακτηριστικό; 
● Με ποιους τρόπους μπορείτε να αυξήσετε το προσωπικό σας επίπεδο 
ανθεκτικότητας;  
● Όλες αυτές οι συμβουλές από όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σας 
βοήθησαν καθόλου να κατανοήσετε καλύτερα τον ορισμό της 
ανθεκτικότητας και πως να την αυξήσετε ούτως ώστε να επανακάμπτετε 
από δυσκολίες;  

 Σχόλια: Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτές/τριες να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα κατά τη διάρκειας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
ερωτηματολόγια. Επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στις 
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προσωπικές ανάγκες κάθε γυναίκας και να προσπαθήσουν να 
δημιουργήσουν, σε συνεργασία με την ίδια ένα πλάνο δράσης με σκοπό την 
ενδυνάμωση του στοιχείου της ανθεκτικότητας. Συνεπώς, κάθε εβδομάδα, 
το άτομο θα μπορεί να βαθμολογεί την πρόοδο του και να επικεντρωθεί σε 
συγκεκριμένες περιοχές της καθημερινής της ρουτίνας που μπορεί να 
βελτιώσει. Το στοιχείο της ανθεκτικότητας είναι ένα χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητας και είναι πολύ σημαντικό για τους/τις εκπαιδευτές/τριες 
να κατανοήσουν ότι η απόκτηση του συμβαίνει σταδιακά. 

 

 

Πίνακας 1: Λίστα από κείμενα 

Τίτλος Σύνδεσμος 

Shifting From Survival to 
Supporting Resilience in Children 
and  Families in the COVID-19 
Pandemic: Lessons for Informing 
U.S. Mental Health Priorities 

https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-40856-001.pdf  

Resilience Is Spreading: Mental 
Health Within the COVID-19 
Pandemic  

https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-38956-001.pdf  

Stress resilience during the 
coronavirus pandemic  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X203013
22  

Resilience and mental health  https://www.hal.inserm.fr/file/index/docid/534325/filename/Davydo
v_Clin_Psychol_Rev_30_479.pdf  

Resilience: A new integrative 
approach to health and mental 
health research  

https://cutt.ly/DkiGqZP  

 

Πίνακας 2: Πρώτο ερωτηματολόγιο 

 

Όνομα και επίθετο  

Ερώτηση Σκορ 

1. Λαμβάνω μεγάλη στήριξη από άλλους ανθρώπους στη ζωή μου.  _____/10 

2. Μπορώ να αποδεκτώ τον εαυτό μου όπως είμαι. _____/10 

3. Πιστεύω στην ικανότητα μου να αντιμετωπίζω δυσκολίες. _____/10 

https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-40856-001.pdf
https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-38956-001.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X20301322
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X20301322
https://www.hal.inserm.fr/file/index/docid/534325/filename/Davydov_Clin_Psychol_Rev_30_479.pdf
https://www.hal.inserm.fr/file/index/docid/534325/filename/Davydov_Clin_Psychol_Rev_30_479.pdf
https://cutt.ly/DkiGqZP
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4. Είμαι καλός/η στην επικοινωνία με άλλους σε περιόδους άγχους.  _____/10 

5. Είμαι καλός/η στην αντιμετώπιση προβλημάτων στη ζωή και στην συστηματική επίλυση 
τους.   

_____/10 

6. Χειρίζομαι καλά τα συναισθήματα μου όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες.  _____/10 

 

 

Πίνακας 3: Δεύτερο ερωτηματολόγιο 

Ερώτηση Γιατί 
έδωσα 
σκορ 
πάνω 
από 

μηδέν; 

Τι θα 
μπορούσα 
να κάνω 

για να 
βελτιώσω 

το σκορ 
και να 
φτάσει 

πιο κοντά 
στο 10; 

1. Λαμβάνω μεγάλη στήριξη από άλλους ανθρώπους στη ζωή μου.  
  

2. Μπορώ να αποδεκτώ τον εαυτό μου όπως είμαι. 
  

3. Πιστεύω στην ικανότητα μου να αντιμετωπίζω δυσκολίες. 
  

4. Είμαι καλός/η στην επικοινωνία με άλλους σε περιόδους άγχους.    
 

5. Είμαι καλός/η στην αντιμετώπιση προβλημάτων στη ζωή και στην συστηματική 
επίλυση τους.   

  

6. Χειρίζομαι καλά τα συναισθήματα μου όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες.    
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – Βελτίωση της υγείας  

Εταίρος CLAVIS sprog & kompetence 

Ενότητα   Γνώσεις σε θέματα υγείας 

Δεξιότητες αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

Φυσική υγεία 
Ψυχική υγεία  

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ φυσικής και ψυχικής ευημερίας 
• Κατανόηση της αλληλεξαρτώμενης σχέσης μεταξύ φυσικής και ψυχικής 

ευημερίας 
• Ανάπτυξη υγιεινών συνηθειών, ενδιαφερόντων και πρακτικών  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Αίθουσα με έξυπνο/άσπρο πίνακα 
Έντυπα (επισυνάπτονται) 

Διάρκεια 2 X 60 λεπτά 

Προετοιμασία Σιγουρευτείτε εκ των προτέρων ότι οι συμμετέχοντες/ουσες διαθέτουν βασικές γνώσεις 
σε θέματα υγείας όπως κατανόηση βασικών θρεπτικών συστατικών και εννοιών 
(μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, πρωτεΐνη, θερμίδες κλπ.). 

Μεθοδολογία 

 1ο βήμα  Φυσική υγεία 
1. Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μοιραστούν μαζί σας τι 

αντιλαμβάνονται ότι είναι η έννοια της φυσικής υγείας. Ζητήστε και καθοδηγήστε 
του/τις συμμετέχοντες/ουσες να δώσουν παραδείγματα.  Γράψτε μερικά από τα 
παραδείγματα στον έξυπνο/άσπρο πίνακα: 
Φυσική υγεία, παραδείγματα: 
• Κούραση 
• Πονοκέφαλος 
• Γρίπη 
• Πόνος στη μέση 
(Άλλα παραδείγματα) 

2. Καθοδηγήστε και καταλήξτε ότι : “ Η φυσική υγεία είναι η  σωματική μας 
ευημερία” 

 
Ψυχική υγεία 

1. Ακολουθήστε την ίδια μεθοδολογία με την έννοια της ψυχικής υγείας: Ψυχική υγεία, 
παραδείγματα: 
• Λύπη/αρνητικότητα 
• Απώλεια κοινωνικών ενδιαφερόντων 
• Κατάθλιψη 

(Άλλα παραδείγματα) 
2. Καθοδηγήστε και καταλήξτε ότι: “Η ψυχική υγεία είναι η  
συναισθηματική, κοινωνική και η ψυχική μας ευημερία.” 
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3. Καλέστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να δώσουν παραδείγματα για 
“Χρήσιμες συμβουλές για ψυχική και φυσική υγεία”. 

Κατηγοριοποιήστε τα παραδείγματα ως εξής: 
1. Φυσική υγεία 

A. Υγιεινή διατροφή 
Εκμαιεύστε/δώστε ένα χειροπιαστό παράδειγμα: “Πίνετε περισσότερο νερό 
και λιγότερο καφέ και μαύρο τσάι” 

B. Φυσική άσκηση 
Εκμαιεύστε/δώστε ένα χειροπιαστό παράδειγμα: “Πάρτε τα σκαλιά αντί τον 
ανελκυστήρα”  

     2.  Ψυχική υγεία 
Εκμαιεύστε/δώστε ένα χειροπιαστό παράδειγμα: “ Πηγαίνετε για περπάτημα 
κάθε μέρα.” 

 2ο βήμα  Η σχέση μεταξύ ψυχικής και φυσικής ευημερίας 
     Παρουσίαση: 

Ξαναχρησιμοποιήστε τις συμβουλές από το 1ο βήμα για να παρουσιάσετε την 
αλληλοσυσχέτιση μεταξύ ψυχικής και φυσικής υγείας:  

A. Η κατανάλωση λιγότερου καφέ είναι επίσης καλό για τη ψυχική μας υγεία, καθώς 
πολύς καφές- καφεΐνη – μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου και 
κατά συνέπεια τη διάθεση μας.  
 
B. Οι φυσικές δραστηριότητες αυξάνουν τις “χαρούμενες ορμόνες” 

 
Ομαδική εργασία: 
Καλέστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να συζητήσουν και να κατηγοριοποιήσουν στο 
φυλλάδιο τις συνήθειες, ενδιαφέροντα και πρακτικές αν σχετίζονται με τη  φυσική 
υγεία, ψυχική υγεία ή και τα δύο.   
Ενθαρρύνετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναφέρουν άλλες συνήθειες, 
ενδιαφέροντα και πρακτικές που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην καθημερινή μας 
ζωή.  

 
Όλοι μαζί 
Ζητήστε από τις ομάδες να μοιραστούν και να συζητήσουν τις απαντήσεις τους και 
παραδείγματα. Καθοδηγήστε τη συζήτηση ούτως ώστε να τονίσετε τη σχέση μεταξύ 
ψυχικής και φυσικής ευημερίας και το ρόλο του ατόμου στη διατήρηση ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής.  

 
Ατομική εργασία 
Βρείτε 4-6 καινούργιες συνήθειες, ενδιαφέροντα και πρακτικές  που 
επιθυμείτε/σκοπεύετε να ενσωματώσετε στην καθημερινή σας ζωή για σκοπούς 
φυσικής και/η ψυχικής ευημερίας.  

Σχόλια:  Αν οι γνώσεις των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με θέματα υγείας είναι 
περιορισμένες, αυτή η συνεδρίαση μπορεί να ακολουθήσει από μια προκαταρκτική 
συνεδρίαση όπου θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα σε βασικό επίπεδο:  

• Βασικά στοιχεία του ανθρώπινου σώματος: οστά, αίμα, όργανα, μύες κλπ.  
• Βασικά στοιχεία του ανθρώπινου σώματος και η λειτουργία τους 
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• Θρεπτική αξία και οι πηγές της: βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, πρωτεΐνη, λίπος 
κλπ. 

• Θρεπτική αξία και θερμίδες 

 

 

Συνήθειες, δραστηριότητες και πρακτικές για ένα υγιεινό τρόπο ζωής. 

Διαβάστε τις ακόλουθες συμβουλές για υγιεινές συνήθειες, δραστηριότητες και πρακτικές. Σχετίζονται 
με τη φυσική υγεία, τη ψυχική ή και τα δύο;  

Συνήθεια, δραστηριότητα, πρακτική Φυσική 
υγεία 

Ψυχική 
υγεία  

1 Πίνετε περισσότερο νερό και λιγότερο καφέ και μαύρο τσάι.  X X 

2 Παίρνετε τις σκάλες αντί τον ανελκυστήρα. X X 

3 Πηγαίνετε για περπάτημα κάθε μέρα. X X 

4 Περπατάτε ξυπόλυτοι/ες, όταν μπορείτε. 
  

5 Τρώτε λιγότερο κρέας. 
  

6 Τραγουδάτε. 
  

7 Μην καπνίζετε. 
  

8 Να έχετε μια ρουτίνα ύπνου. 
  

9 Καταναλώνετε λιγότερη ζάχαρή. 
  

10 Αποφεύγετε να κάθεστε για περισσότερο από 20 λεπτά 
συνεχόμενα.  

  

11 Οργανώστε και προγραμματίστε τη μέρα σας. 
  

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

18 
   

19 
   

20 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ _ “Ας είμαστε δραστήριοι!” 

Εταίρος CESIE 

Ενότητα Γνώσεις σε θέματα υγείας 

Εστιαζόμενες 
ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Ικανότητες προγραμματισμού 
• Δεξιότητες κριτικής σκέψης                                                                                  
• Δεξιότητες λήψης αποφάσεων 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευ
τικοί στόχοι 

• Αναγνώριση των προσωπικών αναγκών φυσικής δραστηριότητας 
• Ανάπτυξη πλάνου φυσικής δραστηριότητας που συμβάλει σε στόχους 

σχετικούς με την προσωπική φυσική κατάσταση 
• Ικανότητα παρακολούθησης της προόδου του πλάνου φυσικής 

δραστηριότητας 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Πίνακας, χαρτάκια Post-It, υποδείγματα και χαρτί (λίστα φυσικών δραστηριοτήτων, 
υπόδειγμα πλάνου φυσικής δραστηριότητας,  υπόδειγμα φύλλου καταγραφής 
πλάνου φυσικής δραστηριότητας) 

Διάρκεια 2 ώρες 

Προετοιμασία Δημιουργήστε μια παρουσίαση με θέμα τη φυσική δραστηριότητα. Προσαρμόστε τα 
υποδείγματα ή/και δημιουργήστε καινούργια.  

Μεθοδολογία 

1ο βήμα  Εισαγωγή:  
• Δραστηριότητα: Τί φυσικές δραστηριότητες κάνετε συνήθως; Τι αθλήματα έχετε 

κάνει στη ζωή σας; Ομαδική δημιουργία ενός συνοπτικού πίνακα που θα 
περιλαμβάνει συχνότητα, χρόνο και ένταση (ελαφρά, μεσαία και 
ενεργή/δραστήρια) των πιο συχνών δραστηριοτήτων των 
συμμετεχόντων/ουσών.   

Παρουσίαση σχετικά με τη Φυσική Δραστηριότητα: Ορισμοί, πλεονεκτήματα, 
συστατικά, κριτήρια κλπ.  

2ο βήμα  Πλάνο Φυσικής Δραστηριότητας: 
• Εισαγωγή:  Σκοπός είναι ο προγραμματισμός 55 ωρών φυσικής δραστηριότητας 

κατά τη διάρκεια 5 μηνών (11 ανά μήνα, 3 ανά εβδομάδα, 25 λεπτά τη μέρα). 
Υποδείξτε τα κριτήρια επιλογής: ισορροπία της έντασης των δραστηριοτήτων, 
δυνατότητα επίτευξης κλπ.  

• Δραστηριότητα: Διαβάστε τη Λίστα Φυσικών Δραστηριοτήτων και επιλέξτε τις 
δραστηριότητες που θα θέλατε να κάνετε. Μπορείτε να προσθέστε και άλλες αν 
επιθυμείτε.  (https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/
rm/3_pa.pdf) 

• Δραστηριότητα: Συμπληρώστε το Πλάνο Φυσικής Δραστηριότητας ατομικά.  
• Δραστηριότητα: Συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο του Πλάνου 

Δραστηριότητας: Κάνετε ήδη κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες; Είναι 
καινούργιες; Τι είδους στήριξη χρειάζεστε για να κάνετε αυτές τις 
δραστηριότητες; Πιστεύετε ότι είναι εφικτές;   

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/3_pa.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/3_pa.pdf
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• Δραστηριότητα: Τι χρειάζεται να κάνω/μάθω/βρω κλπ. ούτως ώστε να 
ακολουθήσω το πλάνο μου; Δημιουργείστε μια λίστα από Πράξεις (ίσως με τη 
χρήση υποδείγματος) που χρειάζεται να κάνετε για προετοιμαστείτε να 
ξεκινήσετε. 

 3ο βήμα 
  

Φύλλο Καταγραφής Πλάνου Φυσικής Δραστηριότητας 
• Εισαγωγή στο υπόδειγμα και επεξήγηση ως προς την καταγραφή δεξιοτήτων 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αξιολογήστε το δείγμα πιο κάτω.  
• Ερωτήσεις και συζήτηση 

Σχόλια:  Το Φύλλο Καταγραφής Πλάνου Φυσικής Δραστηριότητας πρέπει να 
παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
• Εξωτερικές πηγές: 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/iso/previews/gr11_pehe.pdf 
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/3_pa.pdf 
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/module_a
_lesson_1.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/iso/previews/gr11_pehe.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/3_pa.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/module_a_lesson_1.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/module_a_lesson_1.pdf
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Πλάνο Φυσικής Δραστηριότητας 
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Φύλλο Καταγραφής Πλάνου Φυσικής Δραστηριότητας 1 
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Φύλλο Καταγραφής Πλάνου Φυσικής Δραστηριότητας 2
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Φύλλο Καταγραφής Πλάνου Φυσικής Δραστηριότητας 3
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – “Συμβουλές για μια  υγιεινή ζωή” 

Εταίρος Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – CSI Cyprus 

Ενότητα Γνώσεις σε θέματα υγείας 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Ερευνητικές δεξιότητες 
• Δεξιότητες ανάγνωσης 
• Ψηφιακές δεξιότητες 
• Ψυχική υγεία 
• Φυσική υγεία  

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα υγιεινής και ισορροπημένης ζωής με συνεπές τρόπο 
• Εκμάθηση πρακτικών συμβουλών σχετικά με την ανθρώπινη ευημερία 
• Ικανότητα αυτό-φροντίδας 
• Ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας 
• Μεγαλύτερη επίγνωση υγιεινών πρακτικών και τρόπου υιοθέτησης τους 

στην καθημερινή ζωή.  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Φορητός υπολογιστής/υπολογιστής 
Οθόνη 
Χαρτοπίνακας/ασπροπίνακας 
Μαρκαδόροι 
Χαρτάκια Post-It 
Στυλό 

Διάρκεια 2,5 ώρες 

Προετοιμασία Εκτυπώστε ένα αντίτυπο του εγγράφου “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ 
Συμβουλές για μια  υγιεινή ζωή_30μερη Δοκιμασία Υγείας_CSI” και “ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ Συμβουλές για μια  υγιεινή ζωή_ Ημερολόγιο 
αναλογισμού/περισυλλογής 30μερης Δοκιμασίας Υγείας_CSI” για να διανέμετε 
στον/στην κάθε συμμετέχοντα/ουσα στο 2ο Βήμα. 
Ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει εκ των προτέρων να ακολουθήσει το σύνδεσμο 
πιο κάτω που περιλαμβάνει 20 συμβουλές. 

Μεθοδολογία 

1ο βήμα  Παρουσιάστε εν συντομία τις 20 συμβουλές για το 2020 του ΠΟΥ σε μια μεγάλη 
οθόνη, αναλογιστείτε και συζητήστε με όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 
Ακολουθούν ήδη κάποιες συμβουλές; Σε τι θα ήθελαν να επικεντρωθούν 
περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο; Γιατί είναι ακόμη πιο σημαντικό να 
ακολουθούν τέτοιες συμβουλές κάτω από τις συνθήκες τις πανδημίας 
Κορωναίου; Γράψτε τα κύρια ευρήματα από τη συζήτηση στον 
χαρτοπίνακα/ασπροπίνακα.   

 
Οι συμβουλές: https://www.who.int/philippines/news/feature-
stories/detail/20-health-tips-for-2020  
  

https://www.who.int/philippines/news/feature-stories/detail/20-health-tips-for-2020
https://www.who.int/philippines/news/feature-stories/detail/20-health-tips-for-2020
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1. Ακολουθείτε υγιεινή διατροφή.  
2. Καταναλώνετε λιγότερο αλάτι και ζάχαρη. 
3. Μειώστε την κατανάλωση βλαβερών λιπαρών. 
4. Αποφεύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. 
5. Αποφεύγετε το κάπνισμα. 
6. Να είστε δραστήριοι/ες. 
7. Ελέγχετε συχνά την αρτηριακή σας πίεση. 
8. Κάνετε συχνά εξετάσεις υγείας. 
9. Να εμβολιάζεστε. 
10. Κάνετε σεξ με προφυλάξεις/ασφάλεια. 
11. Καλύπτετε το στόμα σας όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. 
12. Αποφεύγετε τα τσιμπήματα από έντομα.  
13. Ακολουθείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 
14. Πίνετε μόνο καθαρό/ασφαλές νερό. 
15. Θηλάζετε τα βρέφη από 0 μέχρι 2 χρονών και περισσότερο.  
16. Μιλήστε σε κάποιον που εμπιστεύεστε αν δεν αισθάνεστε καλά.  
17. Παίρνετε αντιβίωση ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες 

συνταγογράφησης. 
18. Καθαρίζετε σωστά τα χέρια σας. 
19. Προετοιμάζετε σωστά το φαγητό σας. 
20. Κάνετε συχνά ιατρικούς ελέγχους.  

 2ο βήμα  Παρουσιάστε το έντυπο 30μερη Δοκιμασία (Παράρτημα). Διαβάστε κάθε 
πρόκληση και εξηγήστε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες την ιδέα πίσω από 
αυτές- να συμπληρώσουν κάθε δοκιμασία σε 30 μέρες. Ζητήστε από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να πάρουν μέρος στη δοκιμασία και να συμπληρώσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερες προκλήσεις. Δεν πειράζει αν δεν ακολουθήσουν 
τη δοκιμασία κάθε μέρα, αλλά εξηγήστε ότι αυτός είναι ο σκοπός.  
Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να κρατήσουν ημερολόγιο 
περισυλλογής (reflection) σχετικά με το προσωπικό τους ταξίδι με αυτή τη 
δοκιμασία και να τραβήξουν μια γραμμή πάνω από τις δοκιμασίες που 
συμπληρώνουν.  
Διανέμετε από ένα αντίτυπο των παραρτημάτων σε κάθε συμμετέχοντα/ουσα, 
ή στείλτε τα έντυπα μέσω email αν αυτή η άσκηση διεξάγεται διαδικτυακά. 
Ενημερώστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ότι θα συναντηθείτε ξανά (είτε δια 
ζώσης είτε διαδικτυακά) για να συζητήσετε τα αποτελέσματα τους.  

 3ο βήμα 
   

Μετά από 30 ημέρες ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
συναντηθείτε και να συζητήσετε τα αποτελέσματα τους, χρησιμοποιώντας το 
συμπληρωμένο ημερολόγιο περισυλλογής.  

Σχόλια: Αυτό το πρόγραμμα συνεδρίασης μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε σε ομάδες.  
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       30-μερη Δοκιμασία Υγείας! 

Ημερολόγιο Περισυλλογής 

 

Όνομα και 

Επίθετο 

 

Ποιες 

δοκιμασίες 

βρήκατε πιο 

χρήσιμες; Γιατί;  

 

Ποιες 

δοκιμασίες 

βρήκατε 

λιγότερο 

χρήσιμες; Γιατί; 

 

Πως σας 

βοήθησε αυτή η 

πρόκληση να 

αναπτύξετε ένα 

πιο υγιεινό 

τρόπο ζωής;  

 

Γενικά σχόλια/ 

σημειώσεις για 

αυτή την πορεία 

σας  
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30-μερη Δοκιμασία Υγείας! 

Μέρα 1 
Πάρτε την 

απόφαση να 

κάνετε αυτή τη 

Δοκιμασία! 

Μέρα 2 
Τεντωθείτε για 

10 λεπτά το 

πρωί και πριν 

πάτε για ύπνο.  

Μέρα 3 
Φάτε λαχανικά 

με κάθε γεύμα. 

Μέρα 4 
Πιείτε τουλάχιστον 8 

ποτήρια νερό.  

Μέρα 5 
Πηγαίνετε 

για μισάωρο 

περπάτημα 

σε ένα 

πάρκο.  

Μέρα 6 
Ξεκινήστε να 

κρατάτε 

ημερολόγιο 

Μέρα 7 
Ξεκινάτε τη 

μέρα σας με 

κάτι που σας 

προκαλεί 

έμπνευση, ένα 

βιβλίο, ένα 

ποίημα ή ένα 

ρητό.  

Μέρα 8 
Τηλεφωνήστε 

σε ένα φίλο/μια 

φίλη και 

πηγαίνετε για 

περπάτημα.  

Μέρα 9 
Πάρτε ένα 

υγιεινό πρωινό. 

Μέρα 10 
Γράψτε μια λίστα με 

πράγματα για τα 

οποία είστε 

ευγνώμονες και 

βάλτε την κάπου που 

μπορείτε να τη 

βλέπετε κάθε μέρα.  

Μέρα 11 
Πιείτε τσάι 

αντί καφέ. 

Μέρα 12 
Φτιάξτε ένα 

επιδόρπιο χωρίς 

ζάχαρη.  

Μέρα 13 
Ανακαλύψτε 

καινούργια 

μουσική στο 

YouTube ή στο 

Spotify.  

Μέρα 14 
Καταναλώστε 

γεύματα χωρίς 

κρέας. 

Μέρα 15 
Περάστε 

ολόκληρη τη 

μέρα χωρίς να 

καταναλώσετε 

επεξεργασμένη 

ζάχαρη.  

Μέρα 16 
Τηλεφωνήστε σε ένα 

φίλο/μια φίλη ή 

συγγενή που δεν 

έχετε μιλήσει για 

καιρό.  

Μέρα 17 
Κάνετε ένα 

δωρεάν 

διαδικτυακό 

μάθημα 

γιόγκα.  

Μέρα 18 
Ασκηθείτε για 

μισή ώρα. 

Μέρα 19 
Τακτοποιήστε 

το σπίτι σας, 

πετώντας 

άχρηστα 

αντικείμενα. 

Μέρα 20 
Μαγειρέψτε 

ακολουθώντας 

μια νέα υγιεινή 

συνταγή.  

Μέρα 21 
Κάνετε μια 

άσκηση βαθιάς 

αναπνοής.  

Μέρα 22 
Παρακολουθείστε 

μια ανεβαστική 

ταινία.  

Μέρα 23 
Περάστε τη 

μέρα χωρίς 

τη χρήση 

κοινωνικών 

μέσων 

δικτύωσης.  

Μέρα 24 
Γράψτε κάτι 

καλό/ευχάριστο 

που συνέβη 

σήμερα.  

Μέρα 25 
Υιοθετήστε μια 

νέα υγιεινή 

συνήθεια.  

Μέρα 26 
Κάνετε μια 

δραστηριότητα 

σε εξωτερικό 

χώρο.  

Μέρα 27 
Δωρίστε κάτι 

που δεν 

χρησιμοποιείτε 

ποτέ.  

Μέρα 28 
Κάντε διαλογισμό το 

πρωί και πριν πάτε 

για ύπνο για 5 λεπτά.  

Day 29 
Εγγραφείτε 

σε ένα 

δωρεάν 

διαδικτυακό 

μάθημα.  

Μέρα 30 
Προκαλέστε 

κάποιον/α να 

κάνει αυτή τη 

δοκιμασία!  

 

  



                                                                                         
 

Side 43 af 94 
 

Προγράμματα Συνεδριάσεων Ενότητα 4 – Γλωσσικές Δεξιότητες  

 

Πρόγραμμα Συνεδρίασης _ “ Οι προσωπικές και κοινωνικές μου δεξιότητες στο χώρο εργασίας” 

Εταίρος Clavis sprog & kompetence  

Ενότητα Γλωσσικές δεξιότητες  

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

Προσωπικές δεξιότητες 

Κοινωνικές δεξιότητες  

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες σχετικές με την αναγνώρισης της αξίας 
της εργασίας  
Επίγνωση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στον εαυτό μας 
Ικανότητα παρουσίασης των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην 
τοπική γλώσσα (για χρήση συγγραφής συνοδευτικής επιστολής)  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Συνημμένο έντυπο, Προσωπικές και Κοινωνικές Δεξιότητες 
Έξυπνο πίνακας/ ασπροπίνακας  

Διάρκεια 2 X60 λεπτά 

Προετοιμασία 
 

Μεθοδολογία 

1ο βήμα  1. Δώστε ένα παράδειγμα προσωπικής δεξιότητας σχετική με την εργασία:  
Δημιουργικότητα/καινοτομία 
Εξηγείστε  και διδάξτε το λεξιλόγιο και καλέστε τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να δώσουν παραδείγματα του πως μπορεί 
κάποιος/κάποια να είναι δημιουργικός/ή στο χώρο εργασίας (πχ “Μπορώ 
να εισηγηθώ νέες, καλές ιδέες και εναλλακτικές λύσεις.”).  

   2.    Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν κι άλλες 
προσωπικές δεξιότητες και να συζητήσουν τις αξίες τους και τη σημασία τους 
στη ζωή τους γενικά και πιο συγκεκριμένα στο χώρο εργασίας και παρουσιάστε 
το λεξιλόγιο από το έντυπο. 

 2ο βήμα  1. Δώστε ένα παράδειγμα κοινωνικής δεξιότητας σχετική με την εργασία:  
Συνεργασία  
Εξηγήστε  και διδάξτε το λεξιλόγιο και καλέστε τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να δώσουν παραδείγματα του πως μπορεί 
κάποιος/κάποια να είναι συνεργάσιμος/ή στο χώρο εργασίας (πχ “Βοηθώ 
τους συναδέλφους μου όταν μπορώ.”).  
2.  Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν κι άλλες 
κοινωνικές δεξιότητες και να συζητήσουν τις αξίες τους και τη σημασία 
τους στη ζωή τους γενικά και πιο συγκεκριμένα στο χώρο εργασίας και 
παρουσιάστε το λεξιλόγιο από το έντυπο. 
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 3ο βήμα 
 (προσθέστε βήματα αν 
χρειάζεται)  

1. Δώστε το φυλλάδιο ασκήσεων: 
1. Εξηγήστε  και διδάξτε το λεξιλόγιο  
2. Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να εργαστούν σε 

μικρές ομάδες και να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2.  
3. Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να συμπληρώσουν 

τις ασκήσεις 3 και 4 ατομικά.  
2. Ανακεφαλαίωση. Καλέστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μοιραστούν 

τις δεξιότητες που επιθυμούν να αποκτήσουν: “Θέλω να γίνω καλός/ή 
σε….. και……”  

Σχόλια: Μετά από αυτό το πρόγραμμα συνεδρίασης ακολουθεί το πρόγραμμα 
συνεδρίασης_Γράψτε τη δική σας συνοδευτική επιστολή.  
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Οι προσωπικές και κοινωνικές μου δεξιότητες 

Τι σημαίνουν οι ακόλουθες δεξιότητες; 

Δεξιότητα (Νόημα στη γλώσσα σας) Προσωπική Κοινωνική 

1.                    δημιουργικότητα 
 

X 
 

2. οργάνωση 
  

X 

3. συνεργασία 
   

4.                       αφοσίωση 
   

5. θετική στάση 
   

6. ηγεσία (having a leader) 
   

7. σεβασμός 
   

8. καλοί τρόποι 
   

9.                        καλή υγιεινή 
   

10. ενδιαφέρον για άλλους 
   

11.  δεξιότητες ακρόασης 
   

12.                     ευελιξία 
   

13. Ακολουθία οδηγιών 
   

14.  
   

15.  
   

16.  
   

17.  
   

18.  
   

 

 
1. Αυτές είναι προσωπικές ή κοινωνικές δεξιότητες; 
2. Υπάρχουν άλλες δεξιότητες που μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα; 
3. Ποιες από αυτές τις δεξιότητες έχετε; 

4. Ποιες από αυτές τις δεξιότητες επιθυμείτε να αποκτήσετε;  
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Πρόγραμμα συνεδρίασης _ Επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο 

Εταίρος CESIE 

Ενότητα Γλωσσικές δεξιότητες 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Γλωσσικές δεξιότητες 
• Δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας 
• Οργανωτικές δεξιότητες   

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα συζήτησης για επαγγέλματα, δεξιότητες και ικανότητες 
• Ικανότητα γραφής βιογραφικού σημειώματος (CV) 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Διαδικτυακά: Διαδικτυακός πίνακας (jamboard κλπ.), υπόδειγμα CV (είτε 
διαδικτυακά είτε εκτυπωμένο στο σπίτι), χαρτί και στυλό. 
Δια ζώσης: πίνακας/χαρτοπίνακες, χαρτάκια Post-It, υπόδειγμα CV 
(εκτυπωμένο), χαρτί και στυλό  

Διάρκεια 130 λεπτά 

Προετοιμασία • Προετοιμάστε το υλικό 
• Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά με το πως να γράψετε ένα 

επιτυχημένο βιογραφικό σημείωμα.  
• Ετοιμαστείτε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας.  

Μεθοδολογία – Διδασκαλία γλώσσας με τη χρήση δραστηριοτήτων (Task Based Language Teaching – TBLT) 

1Ο βήμα  Προ-δραστηριότητα (10 λεπτά) 
Ο/η εκπαιδευτής/τρια κάνει μια μικρή εισαγωγή σχετικά με τις σπουδές 
του/της και ζητά από τους εκπαιδευόμενους/ες να κάνουν μια άσκηση 
ιδεοκαταιγισμού (brainstorming) σχετικά με τα επαγγέλματα που 
γνωρίζουν/τους αρέσουν περισσότερο.  

 2ο βήμα  Δραστηριότητα (120 λεπτά) 
1. Ο/η εκπαιδευτής/τρια ζητά από τους εκπαιδευόμενους/ες να μοιραστούν τις 

σκέψεις τους σχετικά με τις σπουδές τους και επαγγέλματα σε ζευγάρια:  
• Tι σπουδές κάνατε;  
• Τι επαγγέλλεστε / Τι επάγγελμα θα θέλατε να ακολουθήσετε? 
• Για πόσο χρονικό διάστημα κάνετε αυτό το επάγγελμα;  
• Σας αρέσει το επάγγελμα σας; Τι σας αρέσει/Τι δεν σας αρέσει;   

2.   Ο/η εκπαιδευτής/τρια μοιράζεται την εμπειρία του/της πως βρήκε τη 
συγκεκριμένη θέση εργασίας και ζητά ξανά από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να 
συζητήσουν ξανά σε ζευγάρια σχετικά με τις εμπειρίες τους:  

• Πως βρήκατε αυτή τη θέση εργασίας;  
• Αν είστε άνεργος/η, τι κάνετε για να βρείτε εργασία;  

3.  Συζητήστε όλοι μαζί γιατί το βιογραφικό σημείωμα είναι χρήσιμο και πως 
πιστεύετε ότι πρέπει να είναι (θετικά χαρακτηριστικά). 
4.  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια μοιράζεται μαζί με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες το 
δημιουργό Ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος καθώς και διαφορετικές 
μορφές/δομές εκτός διαδικτύου (πχ υποδείγματα στο πρόγραμμα Word).   
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Οι εκπαιδευόμενοι/ες επιλέγουν τη δομή που τους αρέσει περισσότερο και 
προχωρούν στη συγγραφή των βιογραφικών τους σημειωμάτων.  

3ο βήμα 
(προσθέστε βήματα αν 
χρειάζονται)  

Μετά τη δραστηριότητα: 
Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει εποικοδομητική κριτική αν χρειάζεται, την οποία οι 
εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα. Ο εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει τις γλωσσικές 
δομές (γραμματική λεξιλόγιο κλπ.) σχετικές με το θέμα και  προσαρμοσμένες 
στο επίπεδο των συμμετεχόντων/ουσών.  

 Σχόλια Αυτή η δραστηριότητα  βρίσκεται μεταξύ των ενοτήτων της Γλώσσας και 
Απασχολησιμότητας. Μετά από αυτό, η ίδια μεθοδολογία μπορεί να 
προσαρμοστεί για τη διδασκαλία γλώσσας σχετικής με τους εργασιακούς 
τομείς που ενδιαφέρουν τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – Επικοινωνία στο χώρο εργασίας σε υπεραγορά  

Εταίρος CLAVIS sprog & kompetence 

Ενότητα • Γλωσσικές δεξιότητες 
• Aπασχολησιμότητα 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

Λεξιλόγιο και επικοινωνιακές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

Ικανότητα επικοινωνίας με συναδέλφους και πελάτες σε υπεραγορά ως χώρο 
εργασίας  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

• Έξυπνος πίνακας ή υπολογιστής και ασπροπίνακας 
• Φωτογραφίες από τρόφιμα σε υπεραγορές 

Διάρκεια 2 x 60 λεπτά 

Προετοιμασία Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να φωτογραφήσουν (με τη χρήση των 
κινητών τους τηλεφώνων) 10-15 νέα τρόφιμα για τα οποία θέλουν να μάθουν.   

Μεθοδολογία  

1ο βήμα  1. Ιδεοκαταιγισμός (brainstorming): Ρωτήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες “Για 
πόσα τρόφιμα γνωρίζετε την ονομασία τους στην τοπική γλώσσα;” 

2. Συλλέξτε τα λεξιλόγια των συμμετεχόντων/ουσών και καθοδηγήστε τους ώστε 
να τα κατηγοριοποιήσουν ως εξής: “Τμήμα τροφίμων: 

o   Γαλακτοκομικά προϊόντα,  
o Λαχανικά,  
o Φρούτα 
o …κλπ.” 

3. Διδάξτε/εκπαιδεύστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες το νέο λεξιλόγιο που 
παράχθηκε από την άσκηση ιδεοκαταιγισμού.  
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4. Ομάδες των 3-5:  Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να δείξουν 
φωτογραφίες από τα τρόφιμα στα κινητά τους και παρουσιάστε τα ονόματα 
των τροφίμων που ένας/μια ή μερικοί/ες από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 
στην ομάδα γνωρίζουν. Βοηθήστε ο ένας τον άλλον για να τα μάθουν.  

5. Συγκεντρώστε το λεξιλόγιο από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και 
καθοδηγήστε τους να τα κατηγοριοποιήσουν σε ”τμήματα τροφίμων” με βάση 
την άσκηση ιδεοκαταιγισμού.   

6. Προφορική και γραπτή διδασκαλία του νέου λεξιλογίου.  

2ο βήμα  Παρουσιάστε το νέο λεξιλόγιο από το βήμα 1 στο εξής πλαίσιο:  
• Μορφή: μπουκάλι, γυαλί, τσάντα, κατεψυγμένο, φρέσκο… κλπ. 
• Βάρος: κιλό, λίτρο, γραμμάριο   
• Τιμή:  Παρουσιάστε και διδάξτε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τους 

αριθμούς.  
• Ημερομηνία λήξης: Παρουσιάστε και διδάξτε στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες τις μέρες, μήνες…κλπ.  
• Τοποθεσία:  Παρουσιάστε και διδάξτε στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες λεξιλόγιο σχετικό με διάφορα τμήματα 
τροφίμων, ράφι/ράφια, διάδρομος/διάδρομοι, πίσω, μπροστά...κλπ.  

3ο βήμα  1. Ανακεφαλαιώστε το νέο λεξιλόγιο από τα βήματα 1 και 2 με τη χρήση 
φωτογραφιών.  

2. Παρουσιάστε το λεξιλόγιο σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο: 

3. “Συγνώμη, που μπορώ να βρω ….; -> Βρίσκεται πίσω από… Τμήμα, αριθμός 
διαδρόμου... κλπ.” 

1. Διδάξτε επιπρόσθετο υλικό με άλλα σχετικά επικοινωνιακά πλαίσια.   
 Σχόλια: • Μετά από αυτή τη συνάντηση, μπορούν να ακολουθήσουν περαιτέρω 

συναντήσεις με νέο υλικό στο ίδιο πλαίσιο όπως για παράδειγμα εκμάθηση 
κανόνων υγιεινής σε υπεραγορές, εργασία σε ταμείο και άλλες σχετικές 
ενότητες.   

• Η ίδια μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη γλωσσικών 
δεξιοτήτων σε άλλα σχετικά εργασιακά πλαίσια.  

• Η διάρκεια αυτού του προγράμματος μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με 
τους στόχους των συμμετεχόντων/ουσών. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – “Η συνοδευτική μου επιστολή”  

Εταίρος CLAVIS 

Ενότητα Γλωσσικές δεξιότητες 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

Δεξιότητες απασχολησιμότητας 
Κοινωνικές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

Δημιουργία προσαρμόσιμου υποδείγματος συνοδευτικής επιστολής  
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Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

• Έξυπνος πίνακας και επιστολές (ή σημειωματάρια και ασπροπίνακας)  
• Πρότυπο συνοδευτικής επιστολής 
• 5-6 αντίτυπα από αγγελίες εργασίας που ταιριάζουν στο προφίλ των 

συμμετεχόντων/ουσών.  

Διάρκεια 2 X 60 λεπτά  

Προετοιμασία • Φωτοτυπίες 
• Επιλέξτε το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσετε στο βήμα 1.  

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα  Εισαγωγή:  
Προσκαλέστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να συζητήσουν την ερώτηση: “Τι 
έγγραφα στέλνουμε όταν κάνουμε αίτηση για μια θέση εργασίας;” Εκμαιεύστε 
πληροφορίες και καθοδηγήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στα ακόλουθα:  
1. Βιογραφικό σημείωμα: Πληροφορίες 

• Τα προσωπικά μου δεδομένα: όνομα, ηλικία, εθνικότητα  
• Η εκπαίδευση μου: Τι; Που; Πότε;   
• Η εργασιακή μου εμπειρία: Τι; Που; Πότε;   
• Άλλες δεξιότητες: γλώσσες, δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

κλπ. 
 2.   Συνοδευτική επιστολή: Κείμενο 

Παρουσιάστε τα ακόλουθα στοιχεία με τη χρήση του υποδείγματος: 
• Σε ποιόν απευθύνεται η επιστολή; 
• Γιατί γράφω αυτή την επιστολή;  
• Γιατί πιστεύω ότι είμαι κατάλληλος/η για αυτή τη θέση εργασίας; 
• Ποιες κοινωνικές μου δεξιότητες σχετίζονται με αυτή τη θέση εργασίας; 
• Ποιες προσωπικές μου δεξιότητες σχετίζονται με αυτή τη θέση εργασίας;  
• Επίλογος 

2ο βήμα  Χρησιμοποιήστε διαδικτυακά παραδείγματα από συνοδευτικές επιστολές. 
Επικεντρωθείτε σε κάθε στοιχείο διατηρώντας την προσοχή των 
συμμετεχόντων/ούσων στην διόρθωση της γλώσσας και στην καταλληλόλητα πχ 
η διαφορά μεταξύ:  

3. Επίσημης και ανεπίσημης γλώσσας “Γειά σου Γιάννη” ή “Αγαπητέ κύριε Ιωάννη 
Αντρέου,” 
4. Κατάλληλος συλλογισμός: “ Κάνω αίτηση για αυτή τη θέση εργασίας λόγω του 
μισθού” ή “Κάνω αίτηση για αυτή τη θέση εργασίας γιατί τη βρίσκω 
ενδιαφέρουσα/ταιριάζει με τις ικανότητες μου”. 
5. Κοινωνικές δεξιότητες: “Μου αρέσει η διασκέδαση,” ή “Είμαι θετικό άτομο.” 
6. Προσωπικές δεξιότητες: “Είμαι έξυπνος/η” or “Μαθαίνω γρήγορα.” 
7. Επίσημη και ανεπίσημη γλώσσα:” Τα λέμε,” or “Με εκτίμηση,” 

3ο βήμα  1. Παρουσιάστε μια διαδικτυακή αγγελία εργασίας που ταιριάζει με το προφίλ 
των συμμετεχόντων/ουσών και ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
γράψουν μια σχετική συνοδευτική επιστολή. Υπογραμμίστε τα βασικά μέρη 
της συνοδευτικής επιστολής.  

2. Δώστε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τα αντίτυπα από τις αγγελίες εργασίας 
και ζητήστε από τον καθένα να επιλέξει μια από τις θέσεις εργασίας και να 
γράψουν τη δική τους συνοδευτική επιστολή για αυτή τη θέση. 
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Παρακολουθήστε και καθοδηγήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ατομικά. 
Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να υπογραμμίσουν τα μέρη που 
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν όταν κάνουν αίτηση για μια θέση εργασίας.  

3. Ζητήστε/βοηθήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
αποθηκεύσουν/ανεβάσουν στο διαδίκτυο τις αντίστοιχες συνοδευτικές 
επιστολές για μελλοντική χρήση.  

4.  Για εργασία στο σπίτι/ατομική εργασία ζητήστε από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να προσαρμόσουν τη συνοδευτική επιστολή για άλλες 
σχετικές διαδικτυακές αγγελίες εργασίας.  

Σχόλια: Για αυτό το πλάνο συνεδρίασης  χρειάζεται οι συμμετέχοντες/ουσες να έχουν 
δουλέψει με και να έχουν δημιουργήσει βιογραφικό σημείωμα. Αυτό το 
πρόγραμμα συνεδρίασης δεν παρέχει υπόδειγμα καθώς οι προδιαγραφές για 
συνοδευτική επιστολή διαφέρουν από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη.   

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ (Elevator speech- σύντομη, ελκυστική 
εισαγωγική ομιλία) 

Εταίρος EINC 

Ενότητα Ενότητα γλωσσικών δεξιοτήτων 

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Γλωσσικές δεξιότητες σχετικά με το χώρο εργασίας, σχετικό λεξιλόγιο 
• Επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμικότητα  
• Προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας – εκπαίδευση στην αυτό-

παρουσίαση (δεξιότητες απασχολησιμότητας)  
• Ψηφιακές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

Ικανότητα να παρουσιάσετε τον εαυτό σας σε πιθανούς εργοδότες  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Μέθοδοι μετάφρασης (Google translator), υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο 

Διαδίκτυο, χαρτί, στυλό  

Διάρκεια 60 -120 λεπτά. Ανάλογα με τη δομή (ατομική ή ομαδική δραστηριότητα και το 
μέγεθος της ομάδας)  

Προετοιμασία Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να προετοιμάσει το υλικό για την παρουσίαση 
σχετικά με την επιτυχή προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας.  

Μεθοδολογία  

1ο βήμα 
 

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια  περιγράφει τη σημασία της προετοιμασίας για 
συνέντευξη εργασίας και τα κυριότερα σημεία της αυτό-παρουσίασης.  
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2ο βήμα 
 

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η γράφει (στη μητρική τoυ/της γλώσσα) μια σύντομη 
παρουσίαση (περίπου 30 λέξεις) σχετικά με τον εαυτό του/της αναφέροντας τα 
πιο σημαντικά θέματα: το όνομα τους, το επίπεδο και τομέα εκπαίδευσης, την 
εργασιακή τους εμπειρία και τα κίνητρα τους για εργασία.  

3ο βήμα  Μετά από αυτό, ζητείται από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να μεταφράσουν την 
παρουσίαση τους.  

4ο βήμα Στο τελευταίο βήμα, ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να διαβάσουν 
την παρουσίαση τους.  

5ο βήμα Δίνεται ανατροφοδότηση σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε και την 
ποιότητα της παρουσίασης.  

Σχόλια: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σχετικά με τη 
γλώσσα ή την απασχολησιμότητα.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ- Οι πιο σημαντικές λέξεις στο επάγγελμα/τομέα μου.   

Εταίρος EINC 

Ενότητα Ενότητα γλωσσικών δεξιοτήτων 

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Γλωσσικές δεξιότητες σχετικά με τον τομέα εργασίας, σχετικό λεξιλόγιο 
• Επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμικότητα  
• Προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας (δεξιότητες 

απασχολησιμότητας)  
• Ψηφιακές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

Ικανότητα επικοινωνίας με εργοδότες και συναδέλφους 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Χαρτί, μέθοδοι μετάφρασης (Google translator);  υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο, 
διαδίκτυο.  

Διάρκεια 60 - 90 λεπτά. Ανάλογα με τη δομή (ατομική ή ομαδική δραστηριότητα και το 
μέγεθος της ομάδας). 

Προετοιμασία Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να βεβαιωθεί ότι υπάρχει κατάλληλη σύνδεση στο 
διαδίκτυο και πρόσβαση σε υπολογιστές.  

Μεθοδολογία  
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1ο βήμα 
 

Ο/Η εκπαιδευόμενης/η γράφει (στη μητρική του/της γλώσσα) τις πιο σημαντικές 
λέξεις και εκφράσεις σχετικά με τον επάγγελμα/εργασιακό τομέα του/της 
(τουλάχιστον 20). 

 2ο βήμα 
 

Μετά από αυτό, ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μεταφράσουν 
αυτές τις λέξεις (γραπτώς) στα Αγγλικά ή/και στην επίσημη γλώσσα της χώρας 
που διαμένουν.  

3ο βήμα 
 

Ζητείται από τον/την εκπαιδευόμενο/η να διαβάσει αυτές τις λέξεις στον 
εκπαιδευτή/τρια (ή σε άλλους/ες συμμετέχοντες/ουσες αν η δραστηριότητα 
είναι ομαδική).  

4ο  βήμα 
 

Δίνεται ανατροφοδότηση για τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε.  

5ο βήμα 
 

Οι εκπαιδευόμενοι/ες καλούνται να περιγράψουν τι τους αρέσει περισσότερο 
στο επάγγελμα τους χρησιμοποιώντας τις λέξεις και εκφράσεις που έγραψαν και 
να χρησιμοποιήσουν και νέες λέξεις. Τα βήματα είναι τα ίδια – να γράψουν στην 
μητρική τους γλώσσα και έπειτα να μεταφράσουν το κείμενο.  

6ο βήμα 
 

Οι εκπαιδευόμενοι/ες παρουσιάζουν το κείμενο στην ομάδα.  

Σχόλια: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σχετικά με τη 
γλώσσα ή την απασχολησιμότητα.  

 

Προγράμματα συνεδρίασης Ενότητα 5 – Ψηφιακές δεξιότητες 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ- Εισαγωγή σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες 

Εταίρος Magenta Consultoría Projects SLU 

Ενότητα  Ψηφιακές δεξιότητες 

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Ψηφιακές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Κατανόηση της έννοιας “ψηφιακές δεξιότητες”  
• Εκτίμηση του ρόλου των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη άλλων 

σημαντικών δεξιοτήτων  
• Εκτίμηση της σημασίας και πλεονεκτημάτων απόκτησης ψηφιακών 

δεξιοτήτων 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Όλο το υλικό παρέχεται ως παραρτήματα 
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Διάρκεια  2 x 60 λεπτά 

Προετοιμασία 
 

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα 
Εισαγωγή και συζήτηση: 20 λεπτά 

Τι είναι ψηφιακές δεξιότητες? 

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια συζητά τις ακόλουθες ερωτήσεις με τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες:   

• Τι θεωρείτε ότι είναι οι ψηφιακές δεξιότητες; 
• Σε ποιο τομέα μπορείς να βρεις αυτές τις δεξιότητες; 
• Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία καθημερινά; 
• Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως να δημιουργήσετε βασικό ψηφιακό 

περιεχόμενο για να βρείτε εργασία; 
• Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως να δημιουργήσετε βασικό ψηφιακό 

περιεχόμενο στην καθημερινή σας ζωή; 

• Γνωρίζετε τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή;  

2ο βήμα 
Σκέψεις σχετικά με το θέμα (30 λεπτά):  

- Ομαδική εργασία: Ο/Η εκπαιδευτής/τρια διανέμει τον πίνακα (Παράρτημα 1) 
σε κάθε συμμετέχοντα/ουσα και τους ζητά να εργαστούν σε ομάδες και να 
αξιολογήσουν τις ικανότητες τους και πόσα πιστεύουν ότι γνωρίζουν για 

διάφορα θέματα και πηγές.    

3ο βήμα 
Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δημιουργεί έναν πίνακα σε έναν χαρτοπίνακα 
(Παράρτημα 2) με μερικά παραδείγματα από ψηφιακές δεξιότητες που θα 

συμπληρωθούν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες (30 λεπτά).  

4ο βήμα 
Επίλογος (30 λεπτά):  

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια διανέμει το Παράρτημα 3 και εξηγεί μερικά από τα 
βασικά στοιχεία.  

Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά):Ο/Η εκπαιδευτής/τρια διανέμει το Παράρτημα 3 και 
ζητά από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 
σχετικά με τη γνώση που απέκτησαν από αυτό το μάθημα.   

  

 Σχόλια 
Η διάρκεια της συνεδρίασης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το προφίλ 
των συμμετεχόντων/ούσων.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Εταίρος Magenta Consultoría Projects SLU 

Ενότητα  Ψηφιακές δεξιότητες 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Ψηφιακές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Γνώση επαγγελματικών κοινωνικών μέσων δικτύωσης 
• Βελτίωση δεξιοτήτων αναζήτησης σε αυτά τα δίκτυα  
• Βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για αναζήτηση εργασίας   

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

• Αίθουσα με υπολογιστές 
• Χαρτάκια Post-Ιt 
• Κοινωνικά δίκτυα που στοχεύουν στην αναζήτηση εργασίας μπορούν να 

είναι τα ακόλουθα: infojobs, ticjob, studentjob, eures, laboris, 
simplyhired, adtriboo, indeed, linkedin. 

• Φύλλα χαρτιού (Παράρτημα 1) 
• Κάρτες (Παράρτημα 2) 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Προετοιμασία  

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα  Παρουσίαση:  15 λεπτά 

• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια διανέμει μερικά χαρτάκια Post-Ιt με ένα όνομα 
από κοινωνικό δίκτυο που μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας 
και ζητά από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να δουλέψουν σε ομάδες και 
να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά 
μέσα δικτύωσης που έχουν στο χαρτάκι Post-Ιt, να ψάξουν στην 
πλατφόρμα και να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
δεδομένα.  
Συζήτηση:  10 λεπτά.  

• ΟΙ συμμετέχοντες/ουσες εργάζονται σε ζευγάρια για να μοιραστούν όλες 
τις πληροφορίες και δεδομένα που συγκέντρωσαν από την έρευνα τους. 
Οι δύο συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν διαφορετικά κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης, ούτως ώστε και οι δύο να μάθουν νέες πληροφορίες.   

Επίλογος: 20 λεπτά 

• Για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες 
που τους είχε δοθεί το ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν 
στην υπόλοιπη ομάδα τι έμαθαν, ούτως ώστε να δουν εάν κάποιοι βρήκαν 
πληροφορίες που δεν βρήκαν άλλοι. Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες θα 
πρέπει να μιλήσουν και να παρουσιάσουν το κοινωνικό τους δίκτυο. 
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 2ο βήμα  Εισαγωγή: 10 λεπτά 

Το πρώτο βήμα σε αυτή την άσκηση είναι ο/η εκπαιδευτής/τρια να δώσει μια 
σύντομη ομιλία, για περίπου 10 λεπτά. Αυτή η σύντομη ομιλία θα πρέπει να είναι 
σχετικά με τη σημασία των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην αναζήτηση 
εργασίας. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να εξηγήσει ότι υπάρχουν γενικά 
κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, όπου μπορείς επίσης να αναζητήσεις 
εργασία, αλλά κάποια άλλα κοινωνικά δίκτυα είναι πιο σχετικά με το χώρο της 
εργασίας όπως το LINKEDIN. 

Παρουσίαση (20 λεπτά):  

Μετά την ομιλία, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα χωρίσει τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες σε ομάδες των 3-4. Για κάθε ομάδα, ο/η εκπαιδευτής/τρια 
πρέπει να δώσει ένα φυλλάδιο χωρισμένο σε δύο στήλες με τους τίτλους:  

• "Καλές πρακτικές" 
• “Κακές πρακτικές" 

Μαζί με αυτό το φυλλάδιο θα δοθούν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες και 
κάρτες με διαφορετικές πρακτικές. Όταν όλες οι ομάδες έχουν τα φυλλάδια και 
τις κάρτες, πρέπει να αποφασίσουν σε ποια στήλη ταιριάζουν οι πρακτικές που 
περιγράφονται στις κάρτες με βάση την ομιλία του/της εκπαιδευτή/τριας και τις 
δικές τους απόψεις.  

Συζήτηση (15 λεπτά): 

Στο τέλος του μαθήματος, ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να πάει σε κάθε ομάδα 
και να διορθώσει τις στήλες, να ακούσει τις απόψεις τους και να ξεκινήσουν 
συζητήσεις.  

Σχόλια: Τα ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν στην αναζήτηση εργασίας μπορεί να 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Τα παραδείγματα εδώ είναι μόνο παραδείγματα 
και κάποια από αυτά μπορεί να μην υπάρχουν στις χώρες-εταίρους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Οι κάρτες: Χρειάζονται περίπου 6 κάρτες  

  

 
Ιστορικό εργασίας 

 
 

Αίτηση για θέση εργασίας για 
την οποία δεν έχετε τα 
προσόντα.  

 
 

Πολλές πληροφορίες  

     

  
Δηλώστε ότι έχετε περισσότερη 
εμπειρία χωρίς αυτό να είναι 
αλήθεια.  

 
  
Μην πείτε ψέματα σχετικά με 
τις σπουδές και τις δεξιότητες 
σας.  

 
 

Αναφέρετε 
επιτεύγματα και 
βραβεία 

 

 

 

  

  



                                                                                         
 

Side 57 af 94 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Καλές πρακτικές Κακές πρακτικές  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - “Βιογραφικό σημείωμα Europass” 

Εταίρος EINC 

Ενότητα Τεχνολογίες Πληροφορίων και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Ψηφιακές δεξιότητες 

• Γλωσσικές δεξιότητες 

• Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας  

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

Ικανότητα προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος στα Αγγλικά και στις 
γλώσσες της χώρας διαμονής.  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Υπολογιστής/διαδίκτυο 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Προετοιμασία Θα ζητηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να φέρουν αντίτυπα των δικών 
τους εντύπων (διπλώματα αποφοίτησης/εκπαίδευσης, διπλώματα 
δεξιοτήτων/προσόντων κλπ..) στη συνάντηση και να έχουν τις ημερομηνίες 
έναρξης και τερματισμού εργασίας στους διάφορους χώρους όπου 
εργάστηκαν. 

Μεθοδολογία  

1ο βήμα  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει την ιστοσελίδα και τα έντυπα Europass και 
τις συνοδευτικές επιστολές και τη χρησιμότητα τους. 
https://europa.eu/europass/en/about-europass  

2ο βήμα  Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να εξοικειωθούν με τη διαδικασία 
προετοιμασίας και παραδειγμάτων του βιογραφικού Europass.   

3ο βήμα  Προετοιμασία ατομικού βιογραφικού σημειώματος στα Αγγλικά ή/και την 
επίσημη γλώσσα της χώρας διαμονής.   

4ο βήμα Μοιραστείτε τα αποτελέσματα με τους άλλους  

5ο βήμα Η προετοιμασία της συνοδευτικής επιστολής μπορεί να ακολουθήσει την 
επόμενη συνεδρίαση.  

 Σχόλια: Μπορεί να χρειαστεί κατά την εκπαίδευση απασχολησιμότητας  

 

  

https://europa.eu/europass/en/about-europass
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ _ Google Workspace: Docs, Presentation, Sheets 

Εταίρος CESIE 

Ενότητα Ψηφιακές δεξιότητες 

Εστιαζόμενες ικανότητες και 
δεξιότητες 

• Ψηφιακές δεξιότητες 
• Γραπτές γλωσσικές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα γραφής και επεξεργασίας αρχείων Google Word  
• Ικανότητα δημιουργίας παρουσιάσεων με τη χρήση Google 

Presentations 
• Ικανότητα δημιουργίας απλών πινάκων με τη χρήση Google Sheets 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Διαδικτυακή σύνδεση, υπολογιστής. Ο/Η κάθε συμμετέχοντας/ουσα πρέπει 
να έχει πρόσβαση σε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο (κατά 
προτίμηση φορητός υπολογιστής ή ταμπλέτα)  

Διάρκεια 120 λεπτά  

Προετοιμασία Δημιουργήστε ένα λογαριασμό Google για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες που 
δεν έχουν (Σημείωση: Αν έχετε κάνει την προηγούμενη δραστηριότητα 
σχετικά με” Google Workspace: Gmail, Calendar Drive”, οι 
συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να έχουν ήδη τους προσωπικούς τους 
λογαριασμούς) . 

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα  Εισαγωγή 
Ο/Η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει το Google Workspace και τα σχετικά 
εργαλεία σε γενικό επίπεδο (ποια είναι, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται).  
 
Συζήτηση σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων/ουσών 
με τα εργαλεία.  

2ο βήμα  Ασκήσεις 
 

Διαλέξτε μέχρι 2 ασκήσεις  για να κάνετε σε μια συνεδρίαση (120 λεπτά).  

 

 
1. Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν πρόσβαση ατομικά σε Google Doc  και 

γράφουν ένα σύντομο μήνυμα σε ένα μέλος της οικογένειας τους με 
μια λίστα από αντικείμενα για να αγοράσουν. Πρέπει να 
τροποποιήσουν το κείμενο ως εξής: 12 πόντους, γραμματοσειρά 
Cambria, 1.5 απόσταση γραμμών, ο τίτλος σε έντονη γραφή, το μήνυμα 
σε πλάγια γραφή (Italics), τα αντικείμενα σε λίστα με κουκκίδες, τα 
σημαντικά αντικείμενα υπογραμμισμένα ή τονισμένα (highlighted), το 
μήνυμα και τη λίστα σε διαφορετικά χρώματα, τη λίστα 
ευθυγραμμισμένη στο κέντρο. Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να  
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συμπεριλάβουν τη καταμέτρηση λέξεων στο τέλος. Μπορεί επίσης να 
τους ζητηθεί, ανάλογα με το επίπεδο των δεξιοτήτων τους να 
προσθέσουν μια εικόνα, να βάλουν τα αντικείμενα σε πίνακα, να 
εισάγουν συνδέσμους με τα αντικείμενα ή το κατάστημα κλπ.  

• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει ατομική καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της άσκησης.  

• Συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
συμμετέχοντες/ουσες ή διευκρινίσεις.  

 
2. Επίσης θα ζητηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
μπουν στο Google presentations και να δημιουργήσουν μια σύντομη 
παρουσίαση για ένα από τα αντικείμενα της λίστας που δημιούργησαν 
στην Άσκηση 1, παρουσιάζοντας το (πχ, ιστορικό, για ποιο σκοπό 
χρησιμοποιείται, μια συνταγή μαγειρικής αν είναι τρόφιμο, γιατί τους 
αρέσει, προσωπικές εμπειρίες με το αντικείμενο κοκ). Θα πρέπει να 
διαλέξουν το θέμα (παρουσίασης/εμφάνισης), να δημιουργήσουν 
τουλάχιστον 4 διαφάνειες με διαφορετική δομή, να προσθέσουν 
φωτογραφίες και νέα πλαίσια για κείμενο, να αλλάξουν το χρώμα του 
φόντου και να προσθέσουν μεταβάσεις (transitions). 

• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει ατομική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της 
άσκησης.  

• Συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
συμμετέχοντες/ουσες ή διευκρινίσεις. 
 

3.    Ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να χρησιμοποιήσουν 
Google Sheets  και να δημιουργήσουν ένα απλό φύλλο χρησιμοποιώντας τη 
λίστα με τα αντικείμενα από την άσκηση 1. Πρέπει να ονομάσουν την 
στήλη Α “Αντικείμενα” και τη στήλη Β “Τιμή”, να αντιγράψουν τα 
αντικείμενα στη στήλη Α (ένα σε κάθε κελί), να ορίσουν μια τιμή σε κάθε 
αντικείμενο, να μετατρέψουν τα κελία στη στήλη Β σε νομισματική τιμή, να 
ονομάσουν τη τελευταία σειρά της στήλης Α σε “Σύνολο”, να αθροίσουν 
την τιμή των αντικειμένων στην τελευταία σειρά της στήλης Β, να 
τροποποιήσουν τον πίνακα (η πρώτη σειρά σε έντονη γραφή και προσθήκη 
χρώματος, προσθήκη περιγράμματος) Ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων 
των συμμετεχόντων/ουσών, μπορούν να προσθέσουν ακόμα δύο στήλες Β: 
“Τιμή ανά αντικείμενο” και Γ: “Αριθμός αντικειμένων”, οπότε η στήλη Δ: 
“Τιμή” θα περιέχει τη φόρμουλα πολλαπλασιασμού B*Γ  
• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει ατομική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια 

της άσκησης.  
• Συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 

συμμετέχοντες/ουσες ή διευκρινίσεις. 

 3ο βήμα 
  

Τελική συζήτηση και διευκρινίσεις 

Σχόλια: Εισαγωγή  
Ο/Η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει το Google Workspace και τα σχετικά 
εργαλεία στην τάξη, σε γενικό πλαίσιο (τι είναι, για ποιο σκοπό 
χρησιμοποιούνται)  
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Συζήτηση σχετικά με προηγούμενες εμπειρίες των συμμετεχόντων/ουσών με 
τα εργαλεία. 

 
Ασκήσεις 

 

 
4. Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν ατομική πρόσβαση σε Google Doc  και 
γράφουν ένα σύντομο μήνυμα σε ένα μέλος της οικογένειας τους με μια 
λίστα από αντικείμενα για να αγοράσουν. Πρέπει να τροποποιήσουν το 
κείμενο ως εξής: 12 πόντους,  γραμματοσειρά Cambria, 1.5 απόσταση 
γραμμών, ο τίτλος σε έντονη γραφή, το μήνυμα σε πλάγια γραφή (italics), τα 
αντικείμενα σε λίστα με κουκκίδες, τα σημαντικά αντικείμενα 
υπογραμμισμένα ή τονισμένα (highlighted), το μήνυμα και τη λίστα σε 
διαφορετικά χρώματα, τη λίστα ευθυγραμμισμένη στο κέντρο. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να  συμπεριλάβουν τη καταμέτρηση λέξεων στο 
τέλος. Μπορεί επίσης να τους ζητηθεί, ανάλογα με το επίπεδο των 
δεξιοτήτων τους να προσθέσουν μια εικόνα, να βάλουν τα αντικείμενα σε 
πίνακα, να εισάγουν συνδέσμους με τα αντικείμενα ή το κατάστημα κλπ.  

• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει ατομική καθοδήγηση καθ’ όλη τη 
διάρκεια της άσκησης.  

• Συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
συμμετέχοντες/ουσες ή διευκρινίσεις. 

 
5. Επίσης θα ζητηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μπουν στο Google 
presentations και να δημιουργήσουν μια σύντομη παρουσίαση για ένα από 
τα αντικείμενα της λίστας που δημιούργησαν στην Άσκηση 1, 
παρουσιάζοντας το (πχ, ιστορικό, για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται, μια 
συνταγή μαγειρικής αν είναι τρόφιμο, γιατί τους αρέσει, προσωπικές 
εμπειρίες με το αντικείμενο κοκ). Θα πρέπει να διαλέξουν το θέμα 
(παρουσίασης/εμφάνισης), να δημιουργήσουν τουλάχιστον 4 διαφάνειες με 
διαφορετική δομή, να προσθέσουν φωτογραφίες και νέα πλαίσια για 
κείμενο, να αλλάξουν το χρώμα του φόντου και να προσθέσουν μεταβάσεις 
(transitions). 

• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει ατομική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια 
της άσκησης.  

• Συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
συμμετέχοντες/ουσες ή διευκρινίσεις. 

 
6. Ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
χρησιμοποιήσουν Google Sheets  και να δημιουργήσουν ένα απλό φύλλο 
χρησιμοποιώντας τη λίστα με τα αντικείμενα από την άσκηση 1. Πρέπει να 
ονομάσουν την στήλη Α “Αντικείμενα” και τη στήλη Β “Τιμή”, να αντιγράψουν 
τα αντικείμενα στη στήλη Α (ένα σε κάθε κελί), να ορίσουν μια τιμή σε κάθε 
αντικείμενο, να μετατρέψουν τα κελιά στη στήλη Β σε νομισματική τιμή, να 
ονομάσουν τη τελευταία σειρά της στήλης Α σε “Σύνολο”, να αθροίσουν την 
τιμή των αντικειμένων στην τελευταία σειρά της στήλης Β, να τροποποιήσουν 
τον πίνακα (η πρώτη σειρά σε έντονη γραφή και προσθήκη χρώματος, 
προσθήκη περιγράμματος). Ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων των 
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συμμετεχόντων/ουσών, μπορούν να προσθέσουν ακόμα δύο στήλες Β: “Τιμή 
ανά αντικείμενο” και Γ: “Αριθμός αντικειμένων”, οπότε η στήλη Δ: “Τιμή” θα 
περιέχει τη φόρμουλα πολλαπλασιασμού B*Γ  

• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει ατομική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια 
της άσκησης.  

• Συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
συμμετέχοντες/ουσες ή διευκρινίσεις. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ _ Google Workspace: Gmail, Calendar, Drive 

Εταίρος CESIE 

Ενότητα Ψηφιακές δεξιότητες 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Ψηφιακές δεξιότητες 
• Γλωσσικές δεξιότητες 
• Οργανωτικές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα αποστολής, λήψης και χρήσης του εργαλείου email (Gmail) 
• Ικανότητα διαχείρισης ραντεβού και εργασιών μέσω του Google Calendar 
• Ικανότητα διαχείρισης αρχείων μέσω Google Drive 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Σύνδεση στο διαδίκτυο, υπολογιστής. Κάθε συμμετέχοντας/ουσα πρέπει να έχει 
πρόσβαση σε μια συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο (κατά προτίμηση 
φορητός υπολογιστής ή ταμπλέτα).  

Διάρκεια 120 λεπτά  

Προετοιμασία Δημιουργήστε ένα λογαριασμό Google για τον εκπαιδευτή/τρια κατά τη διάρκεια 
της άσκησης.   

Μεθοδολογία  

1ο βήμα Εισαγωγή  
Ο/Η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει το Google Workspace και τα σχετικά 
εργαλεία στην τάξη, σε γενικό πλαίσιο (τι είναι, για ποιο σκοπό 
χρησιμοποιούνται). 

 2ο βήμα  Ασκήσεις 

1. Επεξήγηση πως να ανοίξετε ένα λογαριασμό Google.  Ο κάθε 
συμμετέχοντας/ουσα ανοίγει ένα καινούργιο λογαριασμό Google και ο/η 
εκπαιδευτής/τρια προσφέρει ατομική καθοδήγηση.  

 
2. Ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μπουν στο Gmail 
και χωριστούν σε ζευγάρια.  Γράφουν ένα email ο ένας στον άλλο και 
απαντούν σε αυτό (Ανάλογα με το επίπεδο αυτοπεποίθησης των 
συμμετεχόντων/ουσών, μπορεί να τους ζητηθεί να προσκολλήσουν αρχεία, 
να συμπεριλάβουν συνδέσμους σε ιστοσελίδες, να κάνουν cc ή bcc τον/την 
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εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια, να προωθήσουν το email στον/στην 
εκπαιδευτή/τρια).   

• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει ατομική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της 
άσκησης.  

• Συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
συμμετέχοντες/ουσες ή διευκρινίσεις. 

 
3. Ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μπουν στο Google 
Calendar και να προσθέσουν τις ακόλουθες συναντήσεις των σεμιναρίων ως 
“εκδηλώσεις (events)”, μερικές “εργασίες (tasks)” που πρέπει να ολοκληρώσουν 
πριν την επόμενη συνάντηση, μια “υπενθύμιση(reminder)” μιας προσωπικής 
στιγμής (γενέθλια κλπ.). Ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων των 
συμμετεχόντων/ουσών μπορεί να τους ζητηθεί να: προσκαλέσουν άλλους/ες 
συμμετέχοντες/ουσες στην εκδήλωση, να δημιουργήσουν ξεχωριστά ημερολόγια 
για προσωπικά και εργασιακά ραντεβού, να αλλάξουν χρώμα ή να προσθέσουν 
επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις.  

• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει ατομική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της 
άσκησης.  

• Συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
συμμετέχοντες/ουσες ή διευκρινίσεις. 

 
4. Ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μπουν στο Google 
Drive, να δημιουργήσουν ένα φάκελο, να προσθέσουν μερικά αρχεία σύροντάς 
τα, να μετονομάσουν και να μοιραστούν το φάκελο μέσω συνδέσμου και email 
στη λειτουργία επεξεργασίας (edit mode) με τον/την εκπαιδευτή/τρια  και τη 
λειτουργία θέασης (view mode) με ένα/μια συν-εκπαιδευόμενο/η. 

• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει ατομική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της 
άσκησης.  

• Συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
συμμετέχοντες/ουσες ή διευκρινίσεις  

 3ο βήμα 
  

Τελική συζήτηση και διευκρινίσεις 

 Σχόλια: Εξωτερικές πηγές:  
https://ied.eu/project-updates/digital-literacy-module-teaching/  
https://www.migrantliteracies.eu/wp-
content/uploads/2020/03/MigrantLiteracies-WS-proposal-Digital-skills-
improving-employability.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.migrantliteracies.eu/wp-content/uploads/2020/03/MigrantLiteracies-WS-proposal-Digital-skills-improving-employability.pdf
https://www.migrantliteracies.eu/wp-content/uploads/2020/03/MigrantLiteracies-WS-proposal-Digital-skills-improving-employability.pdf
https://www.migrantliteracies.eu/wp-content/uploads/2020/03/MigrantLiteracies-WS-proposal-Digital-skills-improving-employability.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – “ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”  

Εταίρος Center for Social Innovation – CSI Cyprus 

Ενότητα Ψηφιακές δεξιότητες 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Δεξιότητες κριτικής σκέψης 
• Ψηφιακές δεξιότητες 
• Δεξιότητες ακρόασης 
• Γλωσσικές δεξιότητες (Αγγλικά)   

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα εντοπισμού ψευδών ειδήσεων 
• Ικανότητα διαχωρισμού αξιόπιστων και μη αξιόπιστων πηγών στο 

διαδίκτυο.  
• Ικανότητα αποφυγής εξαπάτησης και ψευδών ανακοινώσεων στο 

διαδίκτυο.  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Οθόνη 
Ηχεία 
Φορητός υπολογιστής 
Χαρτάκια Post-It 
Στυλό 
Ασπροπίνακας ή χαρτοπίνακας 
Μαρκαδόροι 
Εκτυπωμένα άρθρα πιο κάτω (βήμα 3) ή συνδέσμους στα άρθρα αν οι 
συμμετέχοντες/ουσες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (η 2η επιλογή προτιμάται για 
να αποφευχθεί η σπατάλη χαρτιού) 

Διάρκεια 2,5 ώρες 

Προετοιμασία Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να διαβάσει όλα τα άρθρα και να παρακολουθήσει 
όλα τα βίντεο που παρέχονται πιο κάτω πριν από το μάθημα, για να γνωρίζει το 
υλικό που θα παρουσιάσει στην ομάδα.  

Μεθοδολογία  

 1ο Βήμα  Ως πρώτο βήμα, κάνετε μια εισαγωγή εξηγώντας ότι υπάρχουν πολλές ψευδείς 
ειδήσεις που κυκλοφορούν διαδικτυακά κάθε μέρα. Το διαδίκτυο είναι μια τεράστια 
πλατφόρμα και ουσιαστικά ο καθένας μπορεί να μοιραστεί οτιδήποτε και να 
δηλώσει ότι είναι αληθές χωρίς κανένα περιορισμό. Για αυτό το λόγο, οι άνθρωποι 
πρέπει να μάθουν να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και να θέτουν 
συγκεκριμένες ερωτήσεις στον εαυτό του όταν διαβάζουν ειδήσεις διαδικτυακά για 
να βοηθήσουν στην κατάλληλη ενημέρωσή τους.  

 
Δείξτε τα ακόλουθα τρια βίντεο στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, κάθε βίντεο έχει 
διάρκεια επτά λεπτά ή λιγότερο και είναι αρκετά ενδιαφέρον ούτως ώστε να μην 
πλήξει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και να χάσουν την προσοχή τους. Τα βίντεο 
δίνουν πρακτικές συμβουλές για το πως να εντοπίζετε ψευδείς ειδήσεις στο 
διαδίκτυο. Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να πάρουν σημειώσεις 
σχετικά με το τι βρήκαν ενδιαφέρον σε κάθε βίντεο. Μην δώσετε συγκεκριμένες 
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οδηγίες, επιτρέψτε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να επιλέξουν τι βρήκαν 
συναρπαστικό σε κάθε βίντεο, ούτως ώστε να ακούσετε διαφορετικές απόψεις.   

 

 
i. _Πέντε τρόποι να εντοπίσετε ψευδείς ειδήσεις, από Quartz 

https://www.youtube.com/watch?v=y7eCB2F89K8  

 

 
ii. Πως να εντοπίσετε ψευδείς ειδήσεις | Hannah Logue | TEDxYouth στο 

Λάνκαστερ, από TEDx Talks 
https://www.youtube.com/watch?v=YDxGZIW8Z74  

 

 
iii. Πώς εντοπίζω ψευδείς ειδήσεις; Από BBC What’s New / Actu Jeunes  

https://www.youtube.com/watch?v=0vjar1iqK-c   
 2ο βήμα  Το δεύτερο βήμα σε αυτή τη δραστηριότητα είναι να ζητήσετε από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες να μοιραστούν τι βρήκαν ενδιαφέρον σε κάθε βίντεο και να 
γράψουν τις σκέψεις τους σε έναν ασπροπίνακα ή σε χαρτάκια Post-It. 
. Έπειτα ο/η εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με τα 
κύρια ευρήματα από τα βίντεο.   

 
Από το 1ο βίντεο: 
5 συμβουλές: 
1. Από πού προέρχονται οι πληροφορίες; 
2. Η επικεφαλίδα ακούγεται ουδέτερη;  
3. Ποιος/ποια το έγραψε; 
4. Ποιες είναι οι πηγές του άρθρου;  
5. Οι εικόνες είναι ακριβείς;  

 
Από το 2ο βίντεο: 
Επικεντρωθείτε σε 5 σημεία όταν συγκεντρώνετε πληροφορίες - ΕΑΑΑΣ 
E: Επικαιρότητα  
A: Αξιοπιστία 
A: Αυθεντία 
A: Ακρίβεια 
Σ: Σκοπός 

 
Συζητήστε τα πιο πάνω σημεία και γιατί είναι σημαντικά. Επιπρόσθετα, αναφέρετε 
ότι το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων έχει επιδεινωθεί από τότε που ξεκίνησε η 
πανδημία COVID-19, αφού πολλές ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον ιό έχουν 
δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα από ανθρώπους που αρνούνται την ύπαρξη 
του ιού ή αμφισβητούν τη διαδικασία εμβολιασμού. Επεξηγήστε τον όρο infodemic: 
“To infodemic είναι η υπεραφθονία πληροφοριών, είτε διαδικτυακά είτε εκτός 
σύνδεσης. Περιλαμβάνει επιτηδευμένες προσπάθειες για διάδοση λάθος 
πληροφοριών με σκοπό την υπονόμευση της ανταπόκρισης της δημόσιας υγείας και 
προώθηση εναλλακτικής ατζέντας ομάδων ή ατόμων. Η παραπληροφόρηση και η 
ψευδής πληροφόρηση μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη φυσική και ψυχική 
υγεία, αυξάνει το στιγματισμό, απειλεί τα πολύτιμα πλεονεκτήματα της υγείας και 

https://www.youtube.com/watch?v=y7eCB2F89K8
https://www.youtube.com/watch?v=YDxGZIW8Z74
https://www.youtube.com/watch?v=0vjar1iqK-c
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οδηγεί σε  ανεπαρκή τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας με αποτέλεσμα τη μείωση 
της αποτελεσματικότητάς τους και την διακινδύνευση της ικανότητας των χωρών να 
σταματήσουν την πανδημία”.  

 3ο βήμα 
 (προσθέστε βήματα αν 
χρειάζεται)  

Το τρίτο βήμα είναι μια πρακτική άσκηση όπου οι συμμετέχοντες/ουσες 
εφαρμόζουν τις προαναφερόμενες συμβουλές όταν διαβάζουν ένα άρθρο. Χωρίστε 
την ομάδα σε δύο υπό-ομάδες και δώστε τους 20-30 λεπτά για να διαβάσουν το 
άρθρο και μετά να απαντήσουν τις πέντε ερωτήσεις από το πιο πάνω βίντεο Quartz. 
Η 1η ομάδα πρέπει να διαβάσει το άρθρο 1 πιο κάτω και η 2η ομάδα το άρθρο 2, 
επίσης πιο κάτω. Όταν η κάθε ομάδα έχει έτοιμες τις απαντήσεις, ζητήστε από 
ένα/μια αντιπρόσωπο της κάθε ομάδας να παρουσιάσουν τα ευρήματα τους και να 
τα συζητήσουν. Στο τέλος, ρωτήστε  κάθε συμμετέχοντα να σας πουν ποιο πιστεύουν 
ότι είναι το αληθινό άρθρο και πιο το ψεύτικο.   

 
O Μπάιντεν ανακοινώνει στο έθνος ότι θα επανενταχθεί στο φαν κλαμπ της Πάρις 
Χίλτον:  
https://www.theonion.com/biden-announces-nation-will-rejoin-paris-hilton-fan-
clu-1846091822  

 
Η Νότιο-Αφρικάνικη παραλλαγή του Κορωναϊού βρέθηκε σε 8 περιοχές της 
Αγγλίας: https://cutt.ly/xkonLP6   

Σχόλια: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης ή διαδικτυακά, σε ομάδες ή 
ατομικά.  

Περαιτέρω βιβλιογραφία: 

Άρθρο ΠΟΥ -  Διαχείριση του COVID-19 Infodemic: Προώθηση υγιεινών 
συμπεριφορών και άμβλυνση της ζημιάς από την παραπληροφόρηση και ψευδή 
πληροφόρηση -  https://cutt.ly/XkocbdD  

Πρόταση για δυνατότητα μεταφοράς: Ο/Η εκπαιδευτής/τρια μπορεί να 
μεταφράσει την περίληψη των βίντεο από το βήμα 2 στην εθνική τους γλώσσα και 
μετά να τα συζητήσει με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.   

 

  

https://www.theonion.com/biden-announces-nation-will-rejoin-paris-hilton-fan-clu-1846091822
https://www.theonion.com/biden-announces-nation-will-rejoin-paris-hilton-fan-clu-1846091822
https://cutt.ly/xkonLP6
https://cutt.ly/XkocbdD
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Προγράμματα Συνεδριάσεων Ενότητα 6 – Δεξιότητες 

Απασχολησιμότητας  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ _ Συγγραφή συνοδευτικής επιστολής 

Εταίρος CESIE 

Ενότητα Απασχολησιμότητα 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας 
• Ψηφιακές δεξιότητες 
• Δεξιότητες κριτικής σκέψης  

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα συγγραφής συνοδευτικής επιστολής 
• Ικανότητα αναγνώρισης και αποφυγής κοινών λαθών 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Παρουσιάσεις 
Φυλλάδια (δημοσιεύσεις αγγελιών εργασίας, υπόδειγμα συνοδευτικής 
επιστολής, συμβουλές, λίστα ελέγχου)  
Πίνακας και χαρτάκια Post-It. 
Κάθε συμμετέχοντας/ουσα πρέπει να έχει πρόσβαση σε μια συσκευή (τηλέφωνο 
ή ηλεκτρονικό υπολογιστή) και σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Διάρκεια 180 λεπτά 

Προετοιμασία • Ετοιμάστε μια παρουσίαση. 
• Ετοιμάστε/προσαρμόστε τα φυλλάδια και τα υποδείγματα. 

(δημοσιεύσεις αγγελιών εργασίας, υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής, 
συμβουλές, λίστα ελέγχου). 

• Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες εκ των προτέρων να σας πουν μια 
θέση εργασίας που ενδεχομένως θα ήθελαν να κάνουν αίτηση και να 
ετοιμάσουν μια αγγελία εργασίας για κάθε μια από αυτές (μπορείτε να 
το βρείτε διαδικτυακά ή να το γράψετε από μόνοι σας). 

• Να είστε έτοιμοι/ες να δώσετε χρήσιμη και εμπεριστατωμένη 
εποικοδομητική κριτική ως το πως να γράψετε μια συνοδευτική 
επιστολή.  

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα  Εισαγωγή: 
Γράψτε τις λέξεις “Συνοδευτική Επιστολή” στον ασπροπίνακα.  
 

 
Ρωτήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:  

a. Έχετε γράψει ποτέ συνοδευτική επιστολή; 
b. Γνωρίζετε ποιος είναι ο σκοπός της; 

c. Ποια ήταν η εμπειρία σας με αυτή; Τι μαθήματα πήρατε; Τι 
προβλήματα αντιμετωπίσατε;   



                                                                                         
 

Side 68 af 94 
 

 2ο βήμα  Εισαγωγικές δραστηριότητες 

 

 
1. Παρουσιάστε το θέμα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. 
• Τι είναι η συνοδευτική επιστολή και γιατί είναι απαραίτητη; 

 
 

2. Δραστηριότητα: Ομαδικός ιδεοκαταιγισμός (brainstorming) σχετικά με τη 
συνοδευτική επιστολή. 
• Τι πιστεύετε ότι πρέπει να περιλαμβάνει η συνοδευτική επιστολή; 

 
 

3. Παρουσιάστε τη συνοδευτική επιστολή στους/στις συμμετέχοντες/ουσες 
συμπεριλαμβάνοντας:  
• Τμήματα 
• Μήκος (1/2 με μια σελίδα) 
• Γενική ιδέα του περιεχομένου 
• Κατάλληλη γλώσσα και ύφος 

 3ο βήμα 
 (Προσθέστε βήματα αν 
χρειάζεται)  

 Εξατομικευμένη καθοδήγηση βήμα προς βήμα για συγγραφή συνοδευτικής 
επιστολής:   

 
1. Εξηγήστε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες ότι ο/η καθένας/μια από 

αυτούς/ες θα γράψει τη δική τους συνοδευτική επιστολή  για την αγγελία 
εργασίας που επιθυμούν (πρέπει να προετοιμάσετε τις αγγελίες εκ των 
προτέρων) και δώστε στον/στην καθένα/μια ένα αντίτυπο της αγγελίας 
εργασίας τους.  
 

2. “Πριν ξεκινήσετε το γράψιμο” 
• Εξηγήστε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες ότι πρέπει να συγκεντρώσουν 

πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να γράψουν τη συνοδευτική τους 
επιστολή: Καλές πηγές αποτελούν: • περιγραφή εργασίας • αγγελία 
εργασίας • δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό (πχ: 
ιστοσελίδα, φυλλάδιο, ειδήσεις) •  ιδιωτικές πληροφορίες σχετικά με τον 
οργανισμό  (πχ αποτελέσματα ενημερωτικής συνέντευξης) • το βιογραφικό 
σας σημείωμα 

• Δραστηριότητα: Ο/Η κάθε συμμετέχοντας/ουσα κάνει ατομική έρευνα για 
τα πιο πάνω θέματα και παίρνει σημειώσεις.  

 
3. “Πρώτη παράγραφος” 
• Καθοδηγήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για να συστήσουν τον εαυτό 

τους στην πρώτη παράγραφο περιλαμβάνοντας: • τους λόγους γραφής της 
επιστολής • τη θέση για την οποία κάνετε αίτηση • γιατί σας ενδιαφέρει 
αυτή η θέση • πως ακούσατε για αυτή τη θέση: Που διαφημίστηκε αυτή η 
θέση; Σας συνέστησε κάποιος; Γιατί σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη 
εταιρεία;   Επίσης η πρώτη παράγραφος είναι καλό σημείο για να 
επιδείξετε τις γνώσεις σας σχετικά με τον οργανισμό που μάθατε από την 
έρευνα σας ή από προσωπικές εμπειρίες που μπορεί να έχετε ως πελάτης. 
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• Δραστηριότητα: Κάθε συμμετέχοντας/ουσα γράφει την πρώτη παράγραφο 
από τη συνοδευτική τους επιστολή.  

 
4. “Δεύτερη παράγραφος” 
• Εξηγήστε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες ότι πρέπει να τονίσουν τις 

δεξιότητες και τα προσόντα τους. Συμπεριλάβετε: • στοιχεία από την 
αγγελία εργασίας:  τονίστε τις δεξιότητες και διπλώματα που ζήτησε ο/η 
εργοδότης, επιβεβαιώστε ότι καλύψατε όλα τα κύρια σημεία από την 
αγγελία εργασίας  •  στοιχεία από την περιγραφή θέσης εργασίας: 
επιδείξτε πως η εμπειρία σας ταιριάζει με τις δεξιότητες, καθήκοντα και 
ευθύνες της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Συμπεριλάβετε πληροφορίες 
για σχετικές μαλακές δεξιότητες (πχ “εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα ”) • 
άλλες σχετικές πληροφορίες από την εμπειρία σας που ταιριάζουν με αυτή 
τη θέση: χρησιμοποιήστε αληθινά παραδείγματα από επιτεύγματα και 
αναφέρετε μαθήματα και άλλα σχετικά παραδείγματα από την εμπειρία 
σας που σχετίζονται με τη θέση • περιγράψτε με σαφήνεια πως η εταιρεία 
θα επωφεληθεί αν σας προσλάβει.   

• Δραστηριότητα: Κάθε συμμετέχοντας/ουσα γράφει τη δεύτερη 
παράγραφο της συνοδευτικής τους επιστολής.  

 
5. “Τρίτη ή τελευταία παράγραφος” 
• Εξηγήστε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

την τρίτη ή καταληκτική παράγραφο για να τελειώσουν τη συνοδευτική 
τους επιστολή. Αναφέρετε: •  την εκτίμηση σας για το χρόνο και προσοχή 
του αναγνώστη • το ενδιαφέρον σας για να συναντήσετε τον/την εργοδότη 
και να συζητήσετε για τη θέση εργασίας • τον καλύτερο τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Πριν το όνομα σας στο τέλος 
της επιστολής, συμπεριλάβετε ένα αποχαιρετισμό. Μερικά παραδείγματα 
αποτελούν : • Με εκτίμηση, • Με φιλικούς χαιρετισμούς • Με σεβασμό. 

• Δραστηριότητα: κάθε συμμετέχοντας/ουσα γράφει την τρίτη και τελευταία 
παράγραφο της συνοδευτικής τους επιστολής.    

 
6. “Μορφοποίηση της συνοδευτικής σας επιστολής” 

Ζητήστε από τον/την κάθε συμμετέχοντα/ουσα να (1) εισάγει τις 
παραγράφους στο υπόδειγμα (2) προσθέστε τις πληροφορίες επικοινωνίας και 
απευθύνετε την επιστολή στην εταιρεία όπως επεξηγείται στο υπόδειγμα (3)  
ξαναδιαβάστε και διορθώστε τη συνοδευτική επιστολή με βάση τις συμβουλές 
και τη λίστα ελέγχου (4) μορφοποιήστε το αρχείο (γραμματοσειρά, έντονη 
γραφή, διαστήματα)  

Σχόλια: Ζητήστε από κάποιους/ες εθελοντές/ντριες να διαβάσουν τη συνοδευτική τους 
επιστολή δυνατά και χρησιμοποιήστε τα παραδείγματα τους για να δώστε 
χρήσιμη ανατροφοδότηση στην τάξη και να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους.  
Τελική συζήτηση και ερωτήσεις 

 
Εξωτερικές πηγές 

http://www.manitobacareerdevelopment.ca/cdi/docs/writing_cover_ltrs.pdf 

http://www/
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Παραδείγματα και Συμβουλές 

 

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

Παράδειγμα:  

Σάρα Τζόουνς: Η εμπειρία της Σάρα τα τελευταία 10 χρόνια επικεντρώθηκε σε ρόλους όπως οικοκυρά, 
μητέρα και εθελόντρια στο σχολείο των παιδιών της. Την ενδιαφέρει η μόδα και έχει προηγούμενη 
εμπειρία στην λιανική πώληση. Ορίστε η πρώτη παράγραφος της συνοδευτικής της επιστολής:  Η μπουτίκ 
της Έιμι έχει μεγάλη φήμη για την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στο λιανεμπόριο γυναικείας μόδας. 
Είμαι συχνή πελάτης της μπουτίκ της Έιμι, και ενθουσιάστηκα όταν είδα την αγγελία εργασίας στην 
εφημερίδα, στις 4 του Μάρτη 20XX. Πιστεύω ότι οι δεξιότητες μου στην εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και 
η παρατηρητικότητα μου (‘καλό μάτι’) στη μόδα, με καθιστά εξαίρετη προσθήκη στην ομάδα σας ως 
πωλήτρια. 

Ντάρελ Μακντόναλντ: Ο Ντάρελ κάνει αίτηση για μια θέση εργασίας που του πρότεινε ένας φίλος του. 
Διαβάστε πως χειρίστηκε τη σύσταση στην πρώτη παράγραφο: Ο πολύ καλός μου φίλος Μάθιου Μπάρλι 
μου πρότεινε να κάνω αίτηση εργασίας στον οργανισμό σας. Έχω ακούσει ότι το προσωπικό και οι 
προϊστάμενοι/ες στους προμηθευτές Τζόνσον είναι εξαιρετικοί και ότι η εταιρεία σας πραγματικά εκτιμά 
τους υπαλλήλους της. Ως αποτέλεσμα, απαντώ στη θέση εργασίας που διαφημίζεται στον Πίνακα 
Εργασίας για  εποχιακούς οικοδόμους. Παρακαλώ αποδεχτείτε αυτή την επιστολή και το επισυνημμένο 
βιογραφικό σημείωμα ως αίτηση για αυτή τη θέση στον οργανισμό σας.   

Συμβουλές: 

• Αν σας πρότεινε κάποιος άλλος  μπορεί να είναι ριψοκίνδυνο να χρησιμοποιήσετε το όνομα ενός 
φίλου ή συναδέλφου για να σας ανοίξει πόρτες επειδή μερικές φορές αυτό το άτομο μπορεί να μη 
βρίσκεται ψηλά στην υπόληψη του εργοδότη. Εάν είναι ξεκάθαρο ότι η επαφή σας βρίσκεται σε 
σεβαστή θέση, τότε είναι πιθανόν καλή ιδέα να αναφέρετε στο συγκεκριμένο όνομα. 

• Μην ξεκινήσετε την επιστολή σας με μια τυπική πρόταση όπως “Σας γράφω σε απάντηση στη 
αγγελίας εργασίας που αναρτήσατε”.  Αντ’ αυτού γράψτε κάτι ενδιαφέρον που σας κάνει να 
ξεχωρίζετε από άλλους/ες υποψήφιους/ες και περιγράφει πως θα προσθέσετε αξία στον 
οργανισμό.  

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

Παράδειγμα:  

Σάρα Τζόουνς: H Σάρα χρησιμοποιεί κουκκίδες για να τονίσει τις δεξιότητες της στη 2η παράγραφο: 
Μερικά από τα πλεονεκτήματα που μπορώ να φέρω στη Μπουτίκ της Έιμι είναι: • καλή αίσθηση της 
μόδας • ικανότητα να βοηθώ τους άλλους να επιλέγουν ρούχα που αναδεικνύει τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά τους •  ικανότητα εργασίας με διάφορες ομάδες ανθρώπων •  δέσμευση να βοηθώ τους 
άλλους να γίνουν οι “καλύτεροι” εαυτοί τους • δεξιότητες ομαδικής εργασίας και 
εκπαιδευτικές/καθοδηγητικές ικανότητες 
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Ντάρελ Μακντόναλντ: Ο Ντάρελ χρησιμοποίησε τη δεύτερη παράγραφο για να τονίσει τι τον κάνει να 
ξεχωρίζει από τους/τις υπόλοιπους/ες υποψήφιους/ες: Το βιογραφικό μου σημείωμα επιδεικνύει ότι 
διαθέτω σημαντικό εργατικό ιστορικό ως επιδέξιος γενικός εργάτης με διάφορα διπλώματα και σχεδόν 
δύο δεκαετίες εμπειρία.  Τι με κάνει να ξεχωρίζω από τους άλλους είναι η ικανότητα μου να λειτουργώ 
καλά όχι μόνο με τους συναδέλφους και προϊστάμενους μου αλλά και με τους πελάτες. Επίσης, λόγω της 
ικανότητας μου να μιλώ Αγγλικά και Κρι, μπορώ να επικοινωνώ εύκολα με άτομα από διαφορετικά 
υπόβαθρα.  

Συμβουλή: Μερικές φορές είναι καλύτερο να χωρίσετε τη δεύτερη παράγραφο σε δυο διαφορετικές 
παραγράφους. Χρησιμοποιήστε δύο παραγράφους αν έχετε:  • υπερβολικό αριθμό πληροφοριών για να 
μπουν σε μια παράγραφο (περισσότερο από επτά γραμμές) •   δύο ή περισσότερα είδη πληροφοριών 
όπως κύρια σημεία: εκπαιδευτικό υπόβαθρο, εργασιακή εμπειρία, κοινοτικές/εθελοντικές 
δραστηριότητες.  

 
ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

Παράδειγμα:  

Σάρα Τζόουνς: Είμαι  διαθέσιμη για συνάντηση μαζί σας για να συζητήσουμε τις δεξιότητες μου και τα 
πλεονεκτήματα που μπορώ να φέρω στη θέση της πωλήτριας. Μπορείτε να με βρείτε στο (204) 123-4567. 
Εκτιμώ τo ότι εξετάζετε την αίτηση μου για την πιο πάνω θέση.   

Ντάρελ Μακντόναλντ: Αν και διαθέτω πολύχρονη εργασιακή εμπειρία στις οικοδομές, δεν είχα ποτέ την 
ευκαιρία να εργαστώ για την εταιρεία σας και θα επιθυμούσα να μου δοθεί η ευκαιρία να γίνω μέλος  της 
ομάδας οικοδομής σας. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο (790) 123- 4567   όποτε μπορείτε για να 
συζητήσουμε πως μπορώ να συνεισφέρω στους προμηθευτές Johnson αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ 
για το χρόνο και το ενδιαφέρον σας. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 

Να θυμάστε να χρησιμοποιείτε δικές σας λέξεις όταν γράφετε μια συνοδευτική επιστολή. Χρησιμοποιήστε 
λέξεις από αυτή τη δραστηριότητα για αρχή αλλά εξατομικεύστε την επιστολή σας για να σιγουρευτείτε 
ότι αναδεικνύει τα μοναδικά σας προσόντα σχετικά με αυτή τη θέση.  

 
Να είστε προσεκτικοί/ες όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένη ορολογία όπως για παράδειγμα εταιρεία, 
γραφείο/πρακτορείο ή ίδρυμα (πχ: ένα νοσοκομείο δεν πρέπει να αποκαλείται εταιρεία, ένα κατάστημα 
διόρθωσης αυτοκινήτων δεν πρέπει να αποκαλείται πρακτορείο).  

 
• Εξατομικεύστε τη συνοδευτική σας επιστολή. 
• Να είστε ξεκάθαροι/ες και εύστοχοι/ες. 
• Περιγράψτε συνοπτικά τα διπλώματα  σας με θετικές πληροφορίες.  
• Χρησιμοποιήστε λεξιλόγιο από την περιγραφή της θέσης εργασίας.  
• Χρησιμοποιήστε παραδείγματα από αληθινά επιτεύγματα. 
• Αναφέρετε ότι είστε διαθέσιμοι/ες για συνέντευξη.  
• Δακτυλογραφήστε την επιστολή σας χρησιμοποιώντας απλή γραμματοσειρά (πχ γραμματοσειρά 

μεγέθους 10-12 πόντων). 
• Χρησιμοποιήστε έντονη γραφή μόνο για να δώσετε έμφαση σε κάποια σημεία.  
• Υπογράψτε τη συνοδευτική σας επιστολή (όχι αν τη στείλετε μέσω email).  
• Αφιερώστε αρκετό χρόνο για να γράψετε τη συνοδευτική σας επιστολή και ζητήστε από κάποιον 

άλλον να τη διορθώσει.  
• Ταιριάξτε την επιστολή με το ύφος του βιογραφικού σας σημειώματος.  
• Χρησιμοποιήστε μια ισχυρή πρώτη πρόταση στη συνοδευτική σας επιστολή. 
• Γράψτε ολοκληρωμένες λέξεις και αποφύγετε τη χρήση ακρωνύμων και συντομεύσεων. 
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση (email). 
• Χρησιμοποιήστε ενεργητική φωνή. 
• Μην ξεπεράσετε τη μια με δύο σελίδες σε έκταση.  
• Χρησιμοποιήστε λευκού χρώματος χαρτί. 
• Χρησιμοποιήστε τη συνοδευτική επιστολή για να τονίστε σημαντικά σημεία από το βιογραφικό 

σας σημείωμα.  

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
• Τυπικό είδος χαρτιού (8 ½ επι 11)  
• Λευκό (ή υπόλευκο) χαρτί  υψηλής ποιότητας  
• Η συνοδευτική επιστολή χωράει σε μια σελίδα  
• Κατάλληλο ποσοστό άσπρου χώρου/κενού 
• Σταθερή απόσταση μεταξύ προτάσεων 
• Τυπικά περιθώρια μιας ίντσας 
• Παράγραφοι ευθυγραμμισμένες στα αριστερά 
• Χρήση κατάλληλης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) 
• Σωστή ορθογραφία, γραμματική και στίξη 
• Σωστά ονόματα, τίτλοι και διευθύνσεις 
• Σωστός τίτλος και σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα 
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• Στην πρώτη παράγραφο παρουσιάστε τον εαυτό σας και τους λόγους για τους οποίους κάνετε 
αίτηση, 

• τη θέση για την οποία κάνετε αίτηση, 
• από πού μάθατε για τη θέση, 
•  και γιατί ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη εταιρεία. 
• Στη δεύτερη παράγραφο αναδείξτε τις δεξιότητες και τα διπλώματα σας, 
• στοιχεία και λεξιλόγιο από την περιγραφή θέσης εργασίας, 
• πως η εμπειρία σας σας κάνει κατάλληλους/ες για αυτή τη θέση, 
• πως θα επωφεληθεί η εταιρεία αν σας προσλάβει, 
• πραγματικά παραδείγματα από επιτεύγματα, 
•  και σχετικά διπλώματα. 
• Τρίτη παράγραφος, επίλογος/κλείσιμο επιστολής,  
• ευχαριστίες προς τον/την εργοδότη για το χρόνο και προσοχή του/της, 
• ενδιαφέρον να γνωρίσετε τον/την εργοδότη, 
• και κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας και υπογραφή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ –  Φύλο και εργασία σε διαφορετικούς πολιτισμούς 

Εταίρος CLAVIS sprog & kompetence 

Ενότητα Δεξιότητες απασχολησιμότητας  

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

Διαπολιτισμική κατανόηση σε γενικό πλαίσιο 
Διαπολιτισμική κατανόηση σχετικά με το φύλο και την απασχολησιμότητα  
Γνώση σχετικά με γυναίκες στην τοπική αγορά εργασίας  
Επίγνωση των προσωπικών δεξιοτήτων και στόχων στην αγορά εργασίας   

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Εκτίμηση πολιτισμικών διαφορών στους φυλετικούς ρόλους 
• Εκτίμηση της αξίας αυτών των διαφορών και η σχέση τους με την 

απασχολησιμότητα  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

• Αίθουσα με έξυπνο/άσπρο πίνακα  
• Φυλλάδιο για το 2ο βήμα, λίστα πλεονεκτημάτων του να έχεις εργασία  

Διάρκεια 2 X 60 λεπτά 

Προετοιμασία Κάνετε ένα αντίτυπο του φυλλαδίου για κάθε συμμετέχοντα/ουσα.  

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα  “Φυλετικοί ρόλοι σε  διαφορετικούς πολιτισμούς” 

 
Εισαγωγή: 
Ρωτήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες αν πιστεύουν ότι οι φυλετικοί ρόλοι 
στον τοπικό πολιτισμό διαφέρουν από τους δικούς τους πολιτισμούς. 
Ενθαρρύνετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να δώσουν παραδείγματα από τις 
διαφορές που έχουν δει ή βιώσει.  

 
Παρουσίαση: 
Παρουσιάστε πολιτιστικά προφίλ σε ένα γενικό επίπεδο ως:  

A. Πολιτισμοί που αλληλεξαρτώνται και αλληλοστηρίζονται μεταξύ 
1- του ατόμου και 2- των ομάδων.   Το κράτος δεν παρέχει την 
κατάλληλη στήριξη. Οπότε, ολόκληρη η κοινωνία δεν οργανώνεται σε 
μια ομάδα (στις περισσότερες μη Ευρωπαϊκές/Δυτικές χώρες).  
Οι γενικές πολιτιστικές νόρμες βασίζονται σε:  
• Δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με το φύλο. 
• Ευθύνες που διαφέρουν ανάλογα με το φύλο.  

 
B. Πολιτισμοί που αλληλεξαρτώνται και αλληλοστηρίζονται μεταξύ 1- του 

ατόμου   2- των ομάδων  και 3- του κράτους.  Το κράτος 
αντιπροσωπεύει ολόκληρη την κοινωνία ως μια ομάδα.    
(Ευρωπαϊκές/Δυτικές χώρες γενικά) 
Οι γενικές πολιτιστικές νόρμες βασίζονται στο ότι:  
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• Οι γυναίκες και οι άντρες έχουν ίσα δικαιώματα.  
• Οι γυναίκες και οι άντρες έχουν ίσες ευθύνες.  

 
(Τονίστε συνεχώς ότι δεν υπάρχει ένας πολιτισμός που είναι καλύτερος από τον 
άλλον, και ότι ο κάθε πολιτισμός είναι κατάλληλος για ένα συγκεκριμένο 
περιβάλλον.). 

 
Ομαδική Εργασία: Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να δώσουν 
παραδείγματα του πως τα δικαιώματα και οι ευθύνες μπορεί να διαφέρουν 
στους δικούς τους πολιτισμούς.  

 2ο βήμα    Φυλετικοί ρόλοι και εργασία σε διαφορετικούς πολιτισμούς 
Εισαγωγή:  Καθοδηγήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να επικεντρωθούν 
στους φυλετικούς ρόλους στην εργασία. Ζητήστε από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες:  

 
“Βρείτε παραδείγματα από πληρωτέα και μη πληρωτέα εργασία που γίνεται και 
από τα δύο φύλα στον πολιτισμό σας.” 

 
Παρουσίαση: 
• Παρουσιάστε την τοπική κουλτούρα, όπου είναι σημαντικό και ουσιαστικό 

και για τα δύο φύλα να έχουν μια πληρωτέα εργασία. Δείξτε στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες  στατιστικά στοιχεία του εργατικού δυναμικού σε 
άντρες και γυναίκες.  

• Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν τη δική τους 
κουλτούρα και να βρουν  ομοιότητες και διαφορές στους φυλετικούς 
ρόλους στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με την τοπική κουλτούρα.  
 

Όλοι/Όλες μαζί:  
• Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν γιατί “είναι 

καλό/ωφέλιμο για το άτομο- άντρες και γυναίκες- να έχουν πληρωτέα 
εργασία.”.  

• Συγκεντρώστε και γράψτε τις απαντήσεις ως λίστα:  
1. Η εργασία μας δίνει οικονομική ασφάλεια. 
2. Η εργασία μας επιτρέπει να παρέχουμε στον εαυτό μας και την 

οικογένεια μας καλό βιοτικό επίπεδο.  
3. Η εργασία μας επιτρέπει να είμαστε παραδείγματα προς μίμηση 

για τα παιδιά μας. 
4. Η εργασία μας προκαλεί και μας παρέχει τρόπους να βελτιώσουμε 

τον εαυτό μας. 
5. Η εργασία μας δίνει μια αίσθηση περηφάνιας και ταυτότητας. 
6. Η εργασία μας βοηθά να είμαστε ανεξάρτητοι/ες.  
7. Η εργασία μας επιτρέπει να αναπτύξουμε νέες κοινωνικές επαφές 

και νέα δίκτυα.  
8. Η εργασία είναι ωφέλιμη για τη ψυχική, συναισθηματική και 

φυσική υγεία (Οι άνθρωποι που εργάζονται γενικά είναι πιο 
υγιείς.). 

9. Η εργασία μας δίνει οικονομική ασφάλεια στα γηρατειά (σύνταξη).  
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10. (Άλλα;) 
 

Ομαδική εργασία: 
• Διανέμετε το φυλλάδιο και ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 

βάλουν ένα σταυρό δίπλα από τα πλεονεκτήματα που έχουν μεγαλύτερη 
προτεραιότητα σε σχέση με τα ατομικά τους σχέδια και στόχους.  

• Καλέστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μοιραστούν τις προτεραιότητες 
τους και πως πιστεύουν ότι μπορούν να τις επιτεύξουν.  

 Σχόλια:    Συστήνεται μετά από αυτή τη συνεδρίαση να προσκαλέσετε ένα/μια 
ομιλητή/ομιλήτρια να μιλήσει για τη δική τους εργασιακή εμπειρία στη δική 
τους κουλτούρα ή/και στην τοπική αγορά εργασίας. Ο/Η ομιλητής/τρια πρέπει 
να είναι ενεργός/η στην αγορά εργασία και να έχει παρόμοιο προφίλ με 
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε σχέση με το πολιτισμικό και εκπαιδευτικό 
τους υπόβαθρο.  

 
Εργασία και Φύλο 

(Φυλλάδιο) 

 

Ποιο από τα πιο κάτω είναι σημαντικά για σας σχετικά με το να έχετε πληρωτέα εργασία;  

1. Το να έχω οικονομική ασφάλεια. 

2 Το να παρέχω στην οικογένεια μου το κατάλληλο βιοτικό επίπεδο.  

3 Το να είμαι παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά μου. 

4 Το να δοκιμάζομαι και να βελτιώνω τον εαυτό μου.  

5 Το να έχω τη δική μου αίσθηση περηφάνιας και ταυτότητας. 

6 Το να στηρίζω τον εαυτό μου οικονομικά. 

7 Το να αναπτύσσω νέες κοινωνικές επαφές και δίκτυα. 
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8 Το να έχω καλή ψυχική, συναισθηματική και φυσική υγεία. Οι άνθρωποι που εργάζονται 

γενικά είναι πιο υγιείς. 

9 Το να έχω οικονομική ασφάλεια στα γηρατειά μου. 

10 (Άλλοι λόγοι) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – “Αναζήτηση εργασίας, τεχνολογίες και τεχνικές κατανόησης των απαιτήσεων 
εργασίας” 

Εταίρος Center for Social Innovation 

Ενότητα Δεξιότητες απασχολησιμότητας 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Ψηφιακή γνώση σχετικά με τη χρήση διαδικτυακών εκπαιδευτικών 
πλατφόρμων  

• Δεξιότητες ανάγνωσης/γραφής 
• Γνώση για προετοιμασία αναζήτησης εργασίας  

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Προετοιμασία για αναζήτηση εργασίας και συνέντευξη  
• Ικανότητα δημιουργίας προφίλ LinkedIn 
• Ικανότητα δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος  
• Ικανότητα πλοήγησης πλατφόρμων εργασίας σε συγκεκριμένες χώρες  
• Γνώση του νομικού πλαισίου διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά 

την εργασία.   
Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Οθόνη και φορητός υπολογιστής για παρουσίαση πλατφόρμας από τον/την 
εκπαιδευτή/τρια  
Ηλεκτρονική συσκευή για πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα (φορητός 
υπολογιστής, υπολογιστής, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο) για κάθε γυναίκα  
Σύνδεση Wi-Fi 
Ασπροπίνακας και μαρκαδόροι/ χαρτάκια Post-It και στυλό  

Διάρκεια 2 – 2,5 ώρες  

Προετοιμασία Αυτή η άσκηση αποτελείται από μια ενότητα στη διαδικτυακή πλατφόρμα για το 
έργο Erasmus+ “E-mploy-Me!” που έχει ως στόχο την προώθηση την κοινωνικό-
εργασιακή ενσωμάτωση των άνεργων μεταναστών γυναικών μέσω της 
ενδυνάμωσης τους και των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.  Ο τίτλος της ενότητας 
είναι:  “ Αναζήτηση εργασίας, τεχνολογίες και τεχνικές κατανόησης των 
απαιτήσεων εργασίας”. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να εγγραφεί στην 
πλατφόρμα (http://e-mploy-me.eu/e-learning-platform/) και να διαβάσει όλη την 
ενότητα πριν την παρουσιάσει στον/στη χρήστη. Η ενότητα αποτελείται από τρια 
κεφάλαια και δραστηριότητες αξιολόγησης σε κάθε κεφάλαιο.    

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τη 
διαδικτυακή πλατφόρμα (http://e-mploy-me.eu/e-learning-platform/) και τους 
ζητά να εγγραφούν (χρειάζεται email). Συγκεκριμένες οδηγίες βήμα προς βήμα 
πως να εγγραφούν περιλαμβάνονται ως Παράρτημα σε αυτό το πρόγραμμα 
συνεδρίασης.  

2ο βήμα  Μετά την εγγραφή, ο/η εκπαιδευτής/τρια εξηγεί τη διαδικασία 
παρακολούθησης της ενότητας στο διαδικτυακό μάθημα. Σημείωση: 
Συγκεκριμένες οδηγίες βήμα με βήμα πως να παρακολουθήσουν το μάθημα 
περιλαμβάνονται ως Παράρτημα σε αυτό το πρόγραμμα συνεδρίασης. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες μπορούν μόνο να παρακολουθήσουν την ενότητα 2 για 

http://e-mploy-me.eu/e-learning-platform/
http://e-mploy-me.eu/e-learning-platform/
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αυτό το πρόγραμμα συνεδρίασης αλλά μπορούν να συμπληρώσουν το μάθημα 
στο δικό τους χρόνο, αν επιθυμούν.  

 3ο βήμα 
 (προσθέστε βήματα αν 
χρειάζεται)  

0/Η εκπαιδευτής/τρια δίνει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες  χρόνο για να 
συμπληρώσουν την Ενότητα 2, περίπου 2 ώρες ανάλογα με την ταχύτητα των 
συμμετεχόντων/ουσών. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα μπορεί να παρέχει υποστήριξη 
κατά τη διάρκεια της άσκησης.  

4ο βήμα Όταν όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες τελειώσουν, ο/η εκπαιδευτής/τρια ξεκινά μια 
συζήτηση σχετικά με την εμπειρία των συμμετεχόντων/ουσών με την ενότητα.  Τι 
τους άρεσε περισσότερο και τι βρήκαν ότι ήταν το λιγότερο σχετικό; Ήταν χρήσιμη 
η ενότητα στη στήριξη των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των 
συμμετεχόντων/ουσών; Αν ναι, πως;  
Ο/Η εκπαιδευτής/τρια γράφει τα κυριότερα ευρήματα στον 
ασπροπίνακα/χαρτάκια Post-It και τα παρουσιάζει στο τέλος.  

 Σχόλια: Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες: EN, GR, ES, DE, IT.  Το 
νομικό πλαίσιο είναι συγκεκριμένο για τις ακόλουθες χώρες: Κύπρος, Ισπανία, 
Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία.  

Αυτή η άσκηση μπορεί να γίνει ατομικά ή ομαδικά.  

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – “ Εργασία κατάλληλη για μένα” 

Εταίρος EINC 

Ενότητα Δεξιότητες απασχολησιμότητας  

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Αξιολόγηση των πιθανοτήτων εργασίας 
• Προετοιμασία για συνέντευξη 
• Ψηφιακές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα ρεαλιστικής αξιολόγησης των προσωπικών πιθανοτήτων 
εργασίας  

• Ικανότητα αντίληψης επίσημων και ανεπίσημων επαγγελματικών 
προσόντων που απαιτούνται για την προτιμώμενη εργασία.  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Φυλλάδιο “Εργασία κατάλληλη για μένα”  
Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Διάρκεια 45 λεπτά.  Ανάλογα με τον τύπο της άσκησης (ατομική ή ομαδική δραστηριότητα 
και το μέγεθος της ομάδας).  

Προετοιμασία Εκτύπωση φυλλαδίων για κάθε συμμετέχοντα/ουσα. 
Παροχή λίστας με συνδέσμους από πιθανές ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας στη 
χώρα και συνδέσμους σε περιγραφές των πιστοποιήσεων στο εθνικό σύστημα.   



                                                                                         
 

Side 81 af 94 
 

Μεθοδολογία  

1ο βήμα  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει τη σημασία της αξιολόγησης των 
επαγγελματικών ενδιαφερόντων, πιθανοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων ενός 
ατόμου για επιτυχή αναζήτηση εργασίας, καθώς και εκπλήρωση επισήμων και 
ανεπισήμων απαιτήσεων για την προτιμώμενη θέση εργασίας.  

2ο βήμα  Ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν πιθανές 
καριέρες/θέσεις εργασίας που πιστεύουν ότι τους ταιριάζει ανάλογα με τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο φυλλάδιο και να τα γράψουν στο φυλλάδιο πιο 
κάτω. 

3ο βήμα 
  

Συστήνεται να αφιερώσετε μερικό χρόνο να αναζητήσετε τις καριέρες που 
ανέφεραν οι συμμετέχοντες/ουσες ούτως ώστε να μάθετε περισσότερα για τις 
απαιτήσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις και να αποκλείσετε τις πιο ακατάλληλες 
επιλογές.  

4ο βήμα Μοιραστείτε τα αποτελέσματα με άλλους 

Σχόλια: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σχετικά με την 
απασχολησιμότητα, που σχετίζεται με τον προσωπικό προγραμματισμό 
(περαιτέρω εκπαίδευση, πρακτική εργασία, εθελοντισμός, αναζήτηση εργασίας). 
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Παράρτημα:  

Φυλλάδιο 

 

   I. Παρακαλώ γράψτε τις θέσεις εργασίας στις οποίες θα θέλατε να εργαστείτε και για τις 
οποίες έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες (καθώς και σχετικά διπλώματα, αν 
χρειάζονται):  

1. 
 

2.  
 

3. 
 

Αν γράψετε μια ή δύο απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση, αυτό είναι πολύ καλό, σημαίνει ότι έχετε μια 
επαγγελματική επιλογή και κατεύθυνση για την αναζήτηση εργασίας. 

Αν δεν μπορείτε να σκεφτείτε μια απάντηση για την πρώτη ερώτηση, τότε σας συστήνουμε να επεκτείνετε 
την αναζήτηση σας και να εξερευνήσετε άλλες διαθέσιμες επιλογές.  

Σε κάθε περίπτωση, ανακαλύψτε αν υπάρχουν περισσότερες πιθανές καριέρες για σας, συμπληρώνοντας 
τον πίνακα πιο κάτω: 

 
 

II. Παρακαλώ γράψτε τις θέσεις εργασίας στις οποίες θα θέλατε να εργαστείτε,  αλλά για τις 
οποίες δεν διαθέτετε ακόμα τις απαραίτητες δεξιότητες ή ικανότητες (συνεπώς θα 
χρειαστείτε σχετική εκπαίδευση). Αυτές οι θέσεις είναι:  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
III. Τις θέσεις εργασίας στις οποίες θα μπορούσατε να εργαστείτε, καθώς διαθέτετε τις 

απαραίτητες δεξιότητες/ικανότητες αλλά δεν θα επιθυμούσατε να εργαστείτε σε αυτές 
τις θέσεις (απλές θέσεις εργασίας που θα μπορούσατε εύκολα να κάνετε):  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

Τώρα έχετε τις επιλογές με τις πιο κατάλληλες θέσεις εργασίας για εσάς. Μοιραστείτε τα αποτελέσματα με 
την ομάδα/εκπαιδευτή/τρια/σύμβουλο.  

Τώρα μπορείτε να αφιερώσετε κάποιο χρόνο για να εξερευνήσετε τις καριέρες που αναφέρατε ούτως ώστε 
να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις για τις θέσεις που προτιμάτε. Μετά την έρευνα σας, 
μπορείτε να επιλέξετε να μάθετε περισσότερα για κάποιες καριέρες ή να αποκλείσετε ακατάλληλες 
επιλογές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες στο προσωπικό σας σχέδιο προόδου.  
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Πρόγραμμα συνεδρίασης_ “Ας προετοιμαστούμε για την επόμενη συνέντευξη εργασίας” 

Εταίρος CESIE 

Ενότητα Εργασία 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Δεξιότητες κριτικής σκέψης 
• Γλωσσικές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα κατανόησης και χρήσης λεξιλογίου σχετικά με τη συνέντευξη 
εργασίας  

• Ικανότητα προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας  
• Ικανότητα συμμετοχής σε συνέντευξη εργασίας 
• Ικανότητα αναγνώρισης και αποφυγής κοινών λαθών  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Πίνακας (ψηφιακά: jamboree κλπ./ φυσικά: χαρτοπίνακες) 
Φυλλάδια (κοινές ερωτήσεις Κάνετε/Μη κάνετε) χαρτί και στυλό   

Διάρκεια 120 λεπτά 

Προετοιμασία • Προσαρμόστε το περιεχόμενο στα φυλλάδια ανάλογα με το τοπικό 
πλαίσιο και το επίπεδο των συμμετεχόντων/ουσών.  

• Προετοιμάστε το υλικό. 
• Ετοιμαστείτε να δώσετε χρήσιμη και ουσιαστική ανατροφοδότηση και 

συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας. 

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα  Εισαγωγή: 
• Γράψτε τις λέξεις “Συνέντευξη Εργασίας” στον ασπροπίνακα.  

 
• Ρωτήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:  

a. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχατε συνέντευξη εργασίας: 
 b. Ήταν θετική ή αρνητική εμπειρία;  
c.  Έχετε ιστορίες σχετικές με συνεντεύξεις εργασίας;  
d.  Σκεφτείτε μερικά κοινά λάθη πριν η κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης 
και γράψτε τα.   

 2ο βήμα  Δραστηριότητα 1: Τι πρέπει να κάνετε και να μην κάνετε σε μια συνέντευξη: 
http://youtu.be/DbrfxRZr6D4  

 

 
1. Προ-διδάξτε το ακόλουθο λεξιλόγιο που θα ακούσουν οι 

συμμετέχοντες/ουσες στο βίντεο. Ζητήστε από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να το επαναλάβουν μαζί σας αφού το εξηγήσετε σε 
αυτούς/ες.  

 
a. Γκάφες σε συνεντεύξεις  
b. Επαγγελματική εμφάνιση  

http://youtu.be/DbrfxRZr6D4
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c. Κατάλληλη προσωπική υγιεινή  
d. Συνεπής με το χρόνο 
e. Αποφυγή διακοπών  
f. Αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου 
g. Θετική γλώσσα σώματος  

 

 
2. Εξηγήστε στου/στις συμμετέχοντες/ουσες ότι θα παρακολουθήσουν ένα 
βίντεο με γκάφες από συνεντεύξεις.  

 
Παρακολουθήστε το βίντεο http://youtu.be/DbrfxRZr6D4  μερικές φορές και 
μετά ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ετοιμάσουν πέντε δικές 
τους απαντήσεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και να μην κάνουν σε μια 
συνέντευξη εργασίας.  

 
“Τι πρέπει να κάνετε σε μια συνέντευξη;” “ Τι δεν πρέπει να κάνετε σε μια 
συνέντευξη;”  

 

 
3. Γράψτε στον ασπροπίνακα τις ακόλουθες ερωτήσεις και ζητήστε από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να τις επαναλάβουν μαζί σας μερικές φορές, μετά 
απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις μαζί (Μπορείτε να γράψετε τις απαντήσεις 
των συμμετεχόντων/ουσών στον ασπροπίνακα.).  

 
A.  Τι πρέπει να κάνετε πριν από τη συνέντευξη; Πρέπει… 
B. Τι πρέπει να κάνετε στην αρχή της συνέντευξης; Πρέπει… 
C. Τι πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης; Πρέπει… 
D. Τι δεν πρέπει να κάνετε σε μια συνέντευξη; Πρέπει… 

   E. Τι πρέπει να κάνετε μετά από τη συνέντευξη; Πρέπει… 

 
4. Τελευταίες ερωτήσεις και συζήτηση  

Σχόλια: 
 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Εταίρος Magenta Consultoría Projects SLU 

Ενότητα Απασχολησιμότητα 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Εγκαθίδρυση στόχων και σκοπών για την επαγγελματική 
σταδιοδρομία 

• Εξέταση διαθέσιμων εργαλείων αλλά και παραγόντων μπορεί να την 
εμποδίσουν 

http://youtu.be/DbrfxRZr6D4
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• Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων σχετικά με τη δημιουργία 
βιογραφικού σημειώματος διαδικτυακά 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Κατανόηση του επαγγελματικού και προσωπικού υπόβαθρου και 
πως επηρεάζει το παρόν και το μέλλον 

• Εκμάθηση θέσπισης εφικτών και ρεαλιστικών στόχων 
• Αναγνώριση του τι μπορεί να μας εμποδίσει ή βοηθήσει σε αυτή τη 

διαδικασία (θέσπισης στόχων) 
• Κατανόηση γιατί τα βιογραφικά σημειώματα είναι σημαντικά 
• Κατανόηση προσαρμογής του βιογραφικού σημειώματος στις 

ανάγκες της αίτησης εργασίας ούτως ώστε να ταιριάζει με το ρόλο 
• Γνώση του μοντέλου βιογραφικού σημειώματος Europass 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

• Χαρτί χαρτοπίνακα 
• Στυλό/μαρκαδόροι 
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
• Προβολέας 

Διάρκεια 2 x 45 λεπτά 

Προετοιμασία  

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα  Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία 

Εισαγωγή: (5 λεπτά) 

• Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα παρουσιάσει τη δραστηριότητα ζητώντας από 
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναλογιστούν τις προηγούμενες εμπειρίες 
τους, προσωπικές και επαγγελματικές.  

• Μετά από 5 λεπτά, ο/ εκπαιδευτής/τρια θα δώσει χαρτί από χαρτοπίνακες 
στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, από ένα στον καθένα και θα τους ζητήσει να 
σχεδιάσουν ένα δρόμο. Πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι αυτός είναι ο 
δρόμος της ζωής τους όποτε πρέπει οι ίδιοι/ες να τον σχεδιάσουν.  

Δημιουργία του δρόμου τους: (35 λεπτά) 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να ζωγραφίσουν οι ίδιοι/ες την αρχή του 
δρόμου και να καθορίσουν το σημείο έναρξης: που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Στο 
άλλο άκρο, στην γραμμή τερματισμού, θα πρέπει να ζωγραφίσουν το στόχο τους: 
που θέλουν να φτάσουν σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα τους 
κάνει μερικές ερωτήσεις που οδηγούν σε συλλογισμό ούτως ώστε οι 
συμμετέχοντες/ουσες να μπορούν να αναγνωρίσουν:  

• Πιθανά εμπόδια που μπορούν να συναντήσουν στο δρόμο τους (εσωτερικά 
και προσωπικά προβλήματα, εξωτερικές συνθήκες, απουσία εκπαίδευσης 
και γνώσης κλπ.)  

• Ποια από αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεράσουν (η απουσία 
εκπαίδευσης μπορεί να επιλυθεί με την παρακολούθηση μαθημάτων για 
παράδειγμα) και ποια από αυτά δεν μπορούν (μερικοί εξωτερικοί 
παράγοντες που δεν μπορούν να ελέγξουν)  
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• Άνθρωποι ή/και οργανισμοί που μπορούν να τους βοηθήσουν σε αυτή τη 
διαδικασία (φίλοι ή/και οικογένεια που προσφέρουν συναισθηματική 
στήριξη, ιδρύματα ή/και οργανισμοί που παρέχουν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για παράδειγμα).  

• Μικροί σταθμοί/ορόσημα στην πορεία τους, που θα τους βοηθήσει να 
πλησιάσουν τον τελικό τους στόχο.  

• Όλα τα βήματα που θα πρέπει να πάρουν για να πετύχουν το τελικό τους 
στόχο.  

Επίλογος: (5 λεπτά) 

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια, αφού καθοδηγήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε όλη 
τη διαδικασία, θα τους ζητήσει να αναλογιστούν την αποστολή και τον τελικό 
τους στόχο, λαμβάνοντας υπόψη το γενικό τους όραμα που έχουν τώρα. Μερικοί 
από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ίσως συνειδητοποιήσουν ότι οι στόχοι τους 
είναι πολύ φιλόδοξοι ή ότι δεν κάνουν τα κατάλληλα βήματα για να φτάσουν το 
στόχο τους ή ότι είναι στο σωστό δρόμο και απλά πρέπει να δουλέψουν για να 
επιτύχουν τον τελικό τους στόχο.  

 2ο βήμα  Εκμάθηση δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος 

Εισαγωγή: (15 λεπτά)  

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα δείξει στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες την πλατφόρμα δημιουργίας του βιογραφικού σημειώματος 
Europass (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en) στην 
κατάλληλη μορφή. Μαζί με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, θα πλοηγηθούν στην 
ιστοσελίδα και θα δουν όλα τα βήματα που χρειάζονται για να δημιουργήσουν το 
βιογραφικό σημείωμα στη μορφή Europass. Είναι σημαντικό για τον/την 
εκπαιδευτή/τρια να τονίσει ότι αυτή είναι το πιο κατάλληλο μοντέλο, καθώς 
χρησιμοποιείται στην ΕΕ και μπορεί να είναι χρήσιμο εάν οι συμμετέχοντες/ουσες 
επιθυμούν να μετακομίσουν σε άλλες χώρες ή να κάνουν αίτηση για θέσεις 
εργασίας που βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ.  

Ανάπτυξη: (30 λεπτά) 

Οι συμμετέχοντες/ουσες, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτή/τριας θα πρέπει να 
δημιουργήσουν το προσωπικό τους βιογραφικό σημείωμα, προσαρμοσμένο στο 
στόχο που έθεσαν για τον εαυτό τους στην προηγούμενη δραστηριότητα (πχ αν 
κάποιος/α επιθυμεί να γίνει καθηγητής/τρια μαθηματικών, μπορεί να 
προσαρμόσει την εμπειρία και τις δεξιότητες τους για να ταιριάζουν με το ρόλο για 
τον οποίο κάνουν αίτηση). Στο τέλος της συνεδρίασης και αν οι 
συμμετέχοντες/ουσες νοιώθουν άνετα, μπορούν να μοιραστούν το βιογραφικό 
τους σημείωμα με τους/τις υπόλοιπους/ες συμμετέχοντες/ουσες για να πάρουν 
εποικοδομητική κριτική. 

Σχόλια: Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να λάβει υπόψη ότι μερικοί/ες 
συμμετέχοντες/ουσες μπορεί να μην έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να 
μοιραστούν τις εμπειρίες και τις προσωπικές τους απόψεις με την υπόλοιπη 
ομάδα. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να έχει κατά νου ότι αυτό είναι μια ατομική 
διαδικασία που μπορεί να μοιραστεί με τους υπόλοιπους αν το άτομο επιθυμεί να 
το κάνει.  

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en
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Η ιστοσελίδα Europass  είναι διαθέσιμη σε διάφορες εθνικές γλώσσες, συνεπώς 
αυτή η άσκηση μπορεί να προσαρμοστεί για διαφορετικές χώρες. Αν οι 
συμμετέχοντες/ουσες δεν διαθέτουν τον απαραίτητο ψηφιακό εξοπλισμό 
(υπολογιστές) για να διεκπεραιώσουν τη δραστηριότητα, ο/η εκπαιδευτής/τρια 
μπορεί να εκτυπώσει τα υποδείγματα του βιογραφικού σημειώματος Europass 
ούτως ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να μπορούν να το συμπληρώσουν με τις 
απαραίτητες πληροφορίες.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-  Επιτυχής συμμετοχή σε συνέντευξη εργασίας 

Εταίρος EINC 

Ενότητα Δεξιότητες απασχολησιμότητας 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Κατάλληλη συμπεριφορά σε συνεντεύξεις εργασίας 
• Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικοί 
στόχοι 

• Ικανότητα επιλογής κατάλληλης συμπεριφοράς σε συνέντευξη εργασίας 
• Κατανόηση της προετοιμασίας για συνέντευξη εργασίας 

• Εκπαίδευση σε επικοινωνιακές δεξιότητες 

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Φυλλάδιο “Συμβουλές για επιτυχή συμπεριφορά σε συνέντευξη εργασίας” 

Φύλλα χαρτιού για άσκηση ιδεοκαταιγισμού, μαρκαδόροι 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Προετοιμασία Εκτύπωση φυλλαδίων για κάθε συμμετέχοντα.  

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα 
 

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία για μια επιτυχή 
συνέντευξη εργασίας τονίζοντας τη σημασία των εξής: 

• Προετοιμασία 
• Εποικοδομητική συμπεριφορά 
• Ενεργός ακρόαση 
• Γλώσσα του σώματος κλπ.  

 
Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο με σκοπό 
την επεξήγηση και κατανόηση σημαντικών στοιχείων.  

 2ο βήμα 
 

Ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν ιδέες σχετικά με το 
ποιες συμπεριφορές είναι κατάλληλες και ακατάλληλες και να μοιραστούν 
τις εμπειρίες που είχαν σε συνεντεύξεις εργασίας.  
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 3ο βήμα Διανομή των φυλλαδίων με τις συμβουλές  

Σχόλια: Ο/Η κάθε συμμετέχοντας/ουσα μπορεί να σχολιάσει τις συμβουλές που τους 
δόθηκαν και να μοιραστεί με την ομάδα τι λάθη έχουν κάνει σε συνέντευξη 
εργασίας και τι θα ήθελαν να αλλάξουν στη συμπεριφορά του/της ούτως 
ώστε  να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία σε συνεντεύξεις εργασίας. Θα 
μπορούσαν επίσης να προσθέσουν και να δώσουν τις δικές τους συμβουλές 
με άλλους/ες συμμετέχοντες/ουσες καθώς και παραδείγματα επιτυχίας.  

 
 

Φυλλάδιο “Συμβουλές για επιτυχή συμπεριφορά σε συνέντευξη εργασίας” 

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας θα 
ήταν καλό να: 

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας θα ήταν 
καλό να αποφύγετε να: 

Προετοιμαστείτε και μάθετε πληροφορίες σχετικά 
με τον οργανισμό πριν πάτε στη συνέντευξη.  

Μην ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τον 
οργανισμό καθώς μπορείτε να μάθετε για αυτόν κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης.  

Βάλετε αθόρυβο το τηλέφωνό σας πριν τη 
συνέντευξη.  

Απαντήσετε το τηλέφωνο σας κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης. 

Κάνετε ξεκάθαρες ερωτήσεις σχετικά με τη θέση 
εργασίας που κάνατε αίτηση ούτως ώστε να 
αποσαφηνίσετε τι ακριβώς περιλαμβάνει η θέση 
εργασίας.  

Ρωτήσετε το/τη συνεντευκτή/τρια πολλές ερωτήσεις 
που δεν έχουν σχέση με τη θέση εργασίας.  

Ακούστε προσεκτικά το/τη συνεντευκτή/τρια και 
απαντήστε στις ερωτήσεις ευθέως, περιεκτικά και με 
ειλικρίνεια. 

Διακόπτετε το/τη συνεντευκτή/τρια και 
προσπαθήσετε να μην απαντήσετε κατάλληλα στις 
ερωτήσεις του/της. 

Περιορίστε τις πληροφορίες που δίνετε στο/στη 
συνεντευκτή/τρια σε γεγονότα που σχετίζονται με τη 
θέση για την οποία κάνατε αίτηση.  

Μοιραστείτε με το/τη συνεντευκτή/τρια όλες τις 
αρνητικές και θετικές σας εμπειρίες από τις 
προηγούμενη(ες) δουλειά(ες) σας.  

Μάθετε πληροφορίες για το εργασιακό περιβάλλον.  Ρωτήστε πρώτα για το μισθό.  

Περιγράψτε με σαφήνεια τις δεξιότητες και 
ικανότητες σας που σχετίζονται με τη θέση για την 
οποία κάνατε αίτηση.  

Ρωτήσετε το/τη συνεντευκτή/τρια σχετικά με την 
άδεια διακοπών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

Ευχαριστείτε το/τη συνεντευκτή/τρια για το χρόνο 
τους, στο τέλος της συνέντευξης.  

Φύγετε αμέσως (μετά τη συνέντευξη) χωρίς να 
ευχαριστήσετε το/τη συνεντευκτή/τρια για το χρόνο 
τους.  
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Ετοιμάστε μια λίστα από επιτεύγματα. Απαριθμήστε 
δύο ή τρία επιτεύγματα που σχετίζονται με τα 
καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας.  

Απαριθμήστε όλα τα επιτεύγματα σας που δε 
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.   

Αναλογιστείτε ποιες πληροφορίες μπορείτε και δεν 
μπορείτε να μοιραστείτε πριν από μια συνέντευξη 
και περιοριστείτε σε αυτά τα όρια κατά τη 
συνέντευξη.   

Πείτε τα πάντα που σκέφτεστε χωρίς να τα 
επεξεργαστείτε πρώτα.  

Υπάρχουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας για 
εμπορικές πληροφορίες. Μην αναφέρετε ονόματα 
και συγκεκριμένους αριθμούς στα αποτελέσματα 
σας που να κάνουν το/τη μελλοντικό/η σας εργοδότη 
να σκεφτεί ότι στο μέλλον υπάρχει πιθανότητα 
διαρροής πληροφοριών.  

Μοιραστείτε με τον/την πιθανόν μελλοντικό/η σας 
εργοδότη πληροφορίες από προηγούμενα έργα που 
είχατε συμμετέχει, σχέδια για έργα και αριθμούς 
επενδύσεων.  

Μιλάτε με αυτοπεποίθηση ακόμα και αν είστε 
αγχωμένοι/ες, αποφύγετε τη μονοτονία στη φωνή 
σας. 

Μη μειώσετε το τόνο της φωνής σας, καθίστε 
σκυφτοί/ες χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα του 
σώματος.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – “ Ευκαιρίες Εκπαίδευσης και Εκμάθησης” 

Εταίρος Center for Social Innovation 

Ενότητα Δεξιότητες απασχολησιμότητας 

Εστιαζόμενες ικανότητες 
και δεξιότητες 

• Ψηφιακές δεξιότητες 
• Δεξιότητες κριτικής σκέψης 
• Ερευνητικές δεξιότητες 

Μαθησιακοί/Εκπαιδευτικ
οί στόχοι 

• Εκμάθηση πλοήγησης στο διαδίκτυο με σκοπό την αναζήτηση 
συγκεκριμένων ευκαιριών εκπαίδευσης και εκμάθησης  

• Αναγνώριση συγκεκριμένων πλατφόρμων και εκμάθηση αποτελεσματικής 
χρήσης τους  

Απαραίτητο υλικό και 
βοηθήματα 

Φορητός υπολογιστής/ηλεκτρονικός υπολογιστής 
Οθόνη 
Για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες: φορητός υπολογιστής ή ταμπλέτα ή κινητό 
τηλέφωνο 
Σύνδεση Wi-Fi 

Διάρκεια 2,5 ώρες 

Προετοιμασία Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να μελετήσει τις πηγές πιο κάτω και να εξοικειωθεί 
μαζί τους πριν τα παρουσιάσει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. Επιπρόσθετα, αν 
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ο/η εκπαιδευτής/τρια γνωρίζει σχετικές πηγές/παροχείς που προσφέρουν στήριξη 
σε μετανάστες, θα πρέπει να παρουσιάσουν και αυτές.  

Μεθοδολογία  

 1ο βήμα  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια κάνει μια μικρή εισαγωγή σχετικά με τη συγκεκριμένη 
συνεδρίαση, αναφέροντας ότι υπάρχουν διάφορες δωρεάν εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες για μετανάστες και μπορούν να έχουν πρόσβαση είτε ηλεκτρονικά είτε 
δια ζώσης. Μερικές από αυτές τις ευκαιρίες μπορεί επίσης να προσφέρουν κίνητρα 
για τους μετανάστες πχ δίπλωμα παρακολούθησης.  

 
Ως πρώτο βήμα, ο/η εκπαιδευτής/τρια κάνει μια ανασκόπηση αναγνωρισμένων 
πλατφόρμων πιο κάτω και τι περιλαμβάνουν/ το σκοπό τους:  

 

Για εκπαιδευτικές και εργασιακές ευκαιρίες: 

 
a. Πλατφόρμα Help Refugees Work  

https://www.helprefugeeswork.org/  
Εξηγήστε τη διαδικασία εγγραφής. 
Σημείωση: Μόνο άτομα με καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία 
επιτρέπεται να εγγραφούν (αιτητές ασύλου).  

 

Για κοινωνική ενσωμάτωση και γενική στήριξη:  

 

 
b. MiHub – Migrant Information Center (Κέντρο πληροφόρησης για μετανάστες) 
https://www.mihub.eu/en/  

 
Εκπαιδευτικές ευκαιρίες: 

 
Cyprus Productivity Center (Κυπριακό Κέντρο Παραγωγικότητας) 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/index_en/index_en?OpenDocu
ment  
Η κυπριακή κυβέρνηση αυτή την περίοδο εφαρμόζει προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης για εξειδικευμένη χειρωνακτική εργασία 
(ηλεκτροσυγκόλληση, υδραυλικά, αυτοματισμοί διορθώσεις αυτοκινήτων και 
άλλα) μέσω του Κυπριακού Κέντρου Παραγωγικότητας. Αυτά τα προγράμματα 
παρέχονται από το κράτος και είναι επίσης διαθέσιμα για αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες. ‘Όμως, μερικές φορές η τεχνική εκπαίδευση στα Αγγλικά παρέχεται 
μέσω των τοπικών αρχών και ΜΚΟς. 

 
Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) προσφέρει ταχύρρυθμη αρχική και 
προηγμένη εκπαίδευση για τεχνικό προσωπικό στο τομέα της βιομηχανίας και 
τεχνικές συμβουλές σε εταιρίες για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.  Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνουν μέρος σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
και από πιστοποιημένους εκπαιδευτές στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται για τα ακόλουθα επαγγέλματα: 

https://www.helprefugeeswork.org/
https://www.mihub.eu/en/
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
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μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανουργία, ηλεκτροσυγκόλληση, υδραυλικά, 
κεντρική θέρμανση, συντήρηση εγκαταστάσεων, οικοδομή, ξυλουργική, 
επιπλοποιία, μηχανική αυτοκινήτων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμός και 
παραγωγή ενδυμάτων, τηλεπικοινωνίες (κινητή τηλεφωνία), αυτοματισμοί, 
εξωτερικές επιδιορθώσεις αυτοκινήτων, κατάψυξη, κλιματιστικά και οικοδομές με 
αλουμίνια.   

 

d) United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR Cyprus (Ύπατος 
Αρμοστής Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες) 

 
 Η UNHCR Cyprus προσφέρει στήριξης σε πρόσφυγες στην Κύπρο όσον αφορά την 
ενσωμάτωση τους. Επιπρόσθετα, προσφέρει  δωρεάν εκπαιδευτικές και 
εργασιακές ευκαιρίες.  

 
Μάθετε περισσότερα: https://help.unhcr.org/cyprus/integration-support/  

 
Άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί/παροχείς  

 
Οι ακόλουθοι οργανισμοί βρίσκονται στην Κύπρο και προσφέρουν, μέσω της 
διεξαγωγής έργων, διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα για μετανάστες και 
πρόσφυγες και συχνά δίνουν δίπλωμα παρακολούθησης αν συμπληρώσετε το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

 
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI Cyprus): 
www.csicy.com  
Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Σύνθεση (Synthesis Center for Research and 
Education): https://www.synthesis-center.org/  
Πολίτες εν Ισχύ (Citizens in Power): https://www.citizensinpower.org/  
Έρευνα και Εκπαίδευση στην Κοινωνική Ενδυνάμωση και Μεταμόρφωση 
(Research and Education in Social Empowerment and Transformation – RESET CY): 
www.resetcy.com  
Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Δωρεά (Dorea Educational Institute): https://dorea.org/   

 2ο βήμα  Ως δεύτερο βήμα, ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να εγγραφούν στις 
προαναφερόμενες σελίδες όπου είναι δυνατόν, και να τις ακολουθήσουν στα 
κοινωνικά μέσα δικτύωσης ούτως ώστε να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις τους.  

 
Επιπλέον, βοηθήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  να γράψουν ένα σύντομο 
email στο οποίο παρουσιάζουν τον εαυτό τους και εκφράζουν την επιθυμία τους 
να ενημερώνονται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μετανάστες.  Αναφέρετε 
συγκεκριμένα ότι δίνουν τη συγκατάθεση τους για να τους αποστέλλονται email 
για σχετικές εκπαιδευτικές και άλλες ευκαιρίες για μετανάστες, αν θεωρείται 
απαραίτητο. Στείλετε αυτό το email  σε σχετικούς οργανισμούς που προσφέρουν 
δωρεάν εκπαίδευση για μετανάστες.   

 Σχόλια: Αυτό το πρόγραμμα συνεδρίασης είναι σχεδιασμένο με βάση το εθνικό πλαίσιο 
της Κύπρου. Αν οι εταίροι επιθυμούν να το εφαρμόσουν, θα πρέπει να το 
προσαρμόσουν στο εθνικό πλαίσιο της χώρας τους αντικαθιστώντας τα 

https://help.unhcr.org/cyprus/integration-support/
http://www.csicy.com/
https://www.synthesis-center.org/
https://www.citizensinpower.org/
http://www.resetcy.com/
https://dorea.org/
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ιδρύματα/οργανισμούς που προσφέρουν εκπαιδευτικές, εργασιακές και 
ευκαιρίες κοινωνικής ενσωμάτωσης σε μετανάστες στο δικό τους εθνικό πλαίσιο.  

Αυτή η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί είτε ομαδικά είτε ατομικά (ο/η 
εκπαιδευτής/τρια και ο/η συμμετέχοντας/ουσα).  

 

Πως να μπείτε στην πλατφόρμα EmployMe και να εγγραφείτε στο διαδικτυακό πρόγραμμα 
μαθημάτων.  

1ο βήμα: Πηγαίνετε στη σελίδα www.e-mploy-me.eu  

2ο βήμα:  Στο μενού, πατήστε στο “Platform”  (“Πλατφόρμα”) και μετά στο “Πατήστε εδώ για να 
δημιουργήσετε δωρεάν λογαριασμό” 

 

 
3ο βήμα:  Παρακαλώ συμπληρώστε τις προσωπικές σας πληροφορίες όπως βλέπετε στην εικόνα πιο κάτω 
(Όνομα, Επίθετο κλπ.) και μετά πατήστε “Submit” (“Υποβολή”). Να θυμάστε το όνομα χρήστη, email και 
κωδικό πρόσβασης, γιατί θα τα χρειαστείτε για να συνδεθείτε στο επόμενο βήμα. 

   

http://www.e-mploy-me.eu/
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4ο βήμα: Πηγαίνετε στο τμήμα “Platform” (“Πλατφόρμα”) ξανά και γράψτε το όνομα χρήστη ή την 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο μάθημα.  

 

Τώρα έχετε πρόσβαση στις 4 ενότητες του διαδικτυακού μαθήματος!  

 
5ο βήμα: Ξεκινήστε με την ενότητα 1. Πατήστε στο “ See More”  (“Δείτε Περισσότερα”) κάτω από την 
ενότητα και μετά στο “Παρακολουθήστε αυτό το μάθημα”  (“Take this course”).
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6ο βήμα: Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το μάθημα. Στην εικόνα πιο κάτω, πρώτα πατήστε στο “Ενότητα 1: 
Επισκόπηση της εκμάθησης γλώσσας” (“Unit 1: Overview of Language Acquisition”) για να ξεκινήσετε από 
την αρχή.  

 

 
 
Έπειτα, πατήστε στο ,”Εισαγωγή” (“Introduction”). Τώρα είστε έτοιμοι/ες να ξεκινήσετε το διαδικτυακό 
μάθημα!  

 

 

 


