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1. Το προφίλ του συμβούλου εργασίας 

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας βοηθούν τους ανθρώπους να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις 
επιλογές εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας τους. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας θα παρέχουν 
αμερόληπτη εργασία, εκπαίδευση και συμβουλές που σχετίζονται με τη μελέτη, προκειμένου να 
βοηθήσουν τους πελάτες να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να: 

 

 Αξιολογήσουν τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τα επιτεύγματά τους. 
 Βρούν ευκαιρίες μάθησης και εργασίας. 
 Χρησιμοποιήσουν πληροφορίες και πόρους σταδιοδρομίας. 
 Λάβουν αποφάσεις που ταιριάζουν στη ζωή και τις περιστάσεις τους. 
 Δούν τις διαθέσιμες επιλογές εκπαίδευσης και εργασίας. 
 Δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων τους και να τους υποστηρίξουν 

καθώς το κάνουν. 
 Έχουν επιλογές για κατάλληλη σταδιοδρομία. 
 Γράψετε ένα καλό βιογραφικό και μια καλή συνοδευτική επιστολή. 
 Ολοκληρώσουν μια διαδικασία αίτησης εργασίας. 
 Ενταχθούν στην τρέχουσα αγορά εργασίας. 
 Αναπτύξουν τις ικανότητές τους 
 Βρούν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για μαθήματα και εκπαίδευση. 
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 Επίσης: 
 Θα αναπτύξουν εργασιακές σχέσεις με εργοδότες, κολέγια, πανεπιστήμια και παρόχους 

κατάρτισης. 
 Θα ενημερώσουν για τις επαγγελματικές πληροφορίες και τις πληροφορίες για την αγορά 

εργασίας. 
 Θα δώσουν ομιλίες και οδηγήστε συζητήσεις. 
 Θα τους βοηθήσουν να ενημερώσουν αρχεία και να ολοκληρώσουν άλλες εργασίες διαχείρισης. 

 

Η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικών διαβουλεύσεων ή ομαδικής 
εργασίας. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με πελάτες μέσω email, διαδικτυακής 
συνομιλίας, κοινωνικών μέσων ή τηλεφώνου. 

 
 Υποχρεώσεις 

Ένας σύμβουλος σταδιοδρομίας θα πρέπει να: 
 
 Συνέντευξη ατόμων, ένας προς ένας ή σε μικρές ομάδες για να συζητήσουν τις επιλογές 

σταδιοδρομίας ή εκπαίδευσης τους. 
 Ακούει τις ιδέες και τους στόχους της σταδιοδρομίας τους. 
 Προσδιορίσει τα κενά δεξιοτήτων και πώς να γνωρίζει πως τα αντιμετωπίσει. 
 Βοηθήσει τους πελάτες να εντοπίσουν και να εξετάσουν το εύρος των επιλογών που έχουν στη 

διάθεσή τους και να περιγράψουν τους πιθανούς τρόπους προώθησης. 
 Βοηθήσει τους πελάτες να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες διαχείρισης καριέρας. 
 Βοηθήσει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση και 

υποστήριξη πελατών για την επίτευξη αυτών των στόχων. 
 Συζητήσει με τους πελάτες πώς να ξεπεράσετε τυχόν εμπόδια στην επίτευξη των στόχων τους και 

να τους παραπέμψει σε άλλους οργανισμούς για συμβουλές όπου χρειάζεται. 
 

 Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 Έρευνα σταδιοδρομίας, επιλογών και υποστήριξη οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών των 
πελατών. 

 Παροχή συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τον τρόπο παροχής σχετικών εκπαιδευτικών 
μαθημάτων ή προσόντων και ποια χρηματοδότηση μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

 Παροχή συμβουλών για βιογραφικό, εφαρμογές, κυνήγι εργασίας και τεχνικές συνέντευξης. 
 Εκτέλεση μικρών ομαδικών συνεδριών ή μεγαλύτερων παρουσιάσεων για όλες τις πτυχές της 

σταδιοδρομίας και θέματα που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη. 
 Βοήθεια στους πελάτες να κατανοήσουν την τρέχουσα αγορά εργασίας. 
 Χρήση πακέτων καθοδήγησης με τη βοήθεια υπολογιστή, εργαλείων αξιολόγησης δεξιοτήτων, 

σχεδιαστών καριέρας, ψυχομετρικών εξετάσεων και προσωπικών αποθεμάτων. 
 

 Άλλες δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Διοικητικά καθήκοντα όπως σύνταξη αναφορών και τήρηση αρχείων. 
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 Τη γραφή της βιβλιογραφίας για τη σταδιοδρομίας ή προμηθευόμενα προϊόντα πληροφοριών 
από αλλού για χρήση εντός της υπηρεσίας. 

 Σχεδιασμός και οργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων σταδιοδρομίας. 
 Παρακολούθηση των πληροφοριών σχετικά με την αγορά εργασίας, της νομοθεσίας και των 

επαγγελματικών και ακαδημαϊκών εξελίξεων από τους εργοδότες που επισκέπτονται, τους 
παρόχους κατάρτισης και τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από εκπαιδευτικούς 
και τους επαγγελματικούς φορείς. 

 Διαχείριση φόρτου εργασίας των πελατών. 
 
 
 Δεξιότητες 

Θα πρέπει να κατέχουν τα εξής: 
 Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και ακρόασης. 
 Ικανότητα να παρακινήσετε και να δημιουργήσετε μια σχέση με μια σειρά ανθρώπων. 
 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
 Μια συναισθηματική και χωρίς κριτική  προσέγγιση  στην εργασία. 
 Κατανόηση των ζητημάτων γύρω από το απόρρητο. 
 Η ικανότητα να εργάζεστε ατομικά ή ως μέρος μιας ομάδας. 
 Δυνατότητα διαχείρισης της δικής σας φόρτωσης. 
 Ερευνητικές δεξιότητες για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με μια σειρά από σταδιοδρομίες 

και ευκαιρίες κατάρτισης. 
 Ικανότητες οργάνωσης 
 Αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 
 Η ικανότητα εργασίας και διατήρηση ηρεμίας υπό πίεση. 
 Εξοικείωση με την τεχνολογία πληροφοριών. 
 Μια πλήρης άδεια οδήγησης είναι επίσης χρήσιμη και μερικές φορές αποτελεί απαίτηση της 

εργασίας. 
 
 Ανώτερη εκπαίδευση 

Οι σύμβουλοι εργασίας μπορούν να λάβουν τα προσόντα στην επαγγελματική καθοδήγηση 
(ΠΕΚ) / ένα Μεταπτυχιακό δίπλωμα σταδιοδρομίας στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα 
πλήρους απασχόλησης ενός έτους ή μερικής απασχόλησης δύο ετών. Συνδυάζει ακαδημαϊκή μελέτη 
με εργασιακές τοποθετήσεις μάθησης. 

 
 Διαδρομή βάσει εργασίας 

Εάν κάποιος εργάζεται σε έναν οργανισμό που προσφέρει συμβουλές και υπηρεσίες 
καθοδήγησης σε πελάτες, μπορεί να υπάρχει η ευκαιρία να εργαστεί έως ένα επίπεδο βοηθού σε 
επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού σταδιοδρομίας. 
 
Τα αρχικά προσόντα για αυτούς περιλαμβάνουν: 
 Αναγνώριση επιπέδου 2 στην παράδοση, πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση. 
 Αναγνώριση επιπέδου 3 για την υποστήριξη πελατών και για την υπέρβαση των εμποδίων στη 

μάθηση και την εργασία. 
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 Πιστοποιητικό επιπέδου 3 σε συμβουλές και οδηγίες. 
 
Για να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες σύμβουλοι σταδιοδρομίας, θα πρέπει να λάβουν τα εξής: 
 Δίπλωμα επιπέδου 4 των Πληροφοριών και Συμβούλων σταδιοδρομίας. 
 Δίπλωμα επιπέδου 6 στη Καριέρα και την Ανάπτυξη της Καριέρας. 
 Τα προσόντα που παίρνουν εξαρτώνται από τον ρόλο της εργασίας σας, τις ευθύνες και τη 

διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για εκπαίδευση. Επικοινωνήστε με τον εργοδότη σας για 
λεπτομέρειες σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης. 

 
Τα διπλώματα καλύπτουν τομείς όπως: 
 Θεωρία καθοδήγησης και παροχή συμβουλών και καθοδήγησης. 
 Κατανόηση των εμποδίων στην εκπαίδευση και την εργασία και πώς να τα ξεπεράσουμε. 
 Παροχή συνεχούς υποστήριξης και συνεργασία με συνεργαζόμενες εταιρείες. 
 

Θα πρέπει να περάσουν ελέγχους ιστορικού από την Υπηρεσία Αποκάλυψης και Φραγής 
(ΥΑΦ) ώστε να συνεργαστούν με νέους και άλλες ευάλωτες ομάδες. 

 
 Σχετικές δεξιότητες 

 Διοίκηση 
 Επικοινωνία 
 Διαπροσωπικές δεξιότητες 
 IT 
 Οργάνωση 
 Διαχείριση χρόνου 
 
 Επαγγελματική διαδρομή 

 Βραβείο επιπέδου 2 στην παράδοση, πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση. 
 Βραβείο επιπέδου 3 για την υποστήριξη πελατών για την υπέρβαση των εμποδίων στη μάθηση 

και την εργασία. 
 Πιστοποιητικό επιπέδου 3 σε συμβουλές και οδηγίες 

 
 Βασικά προσόντα 

 Προσόντα στήριξης σταδιοδρομίας (ΠΣΣ). 
 Μεταπτυχιακό δίπλωμα σταδιοδρομίας στο πανεπιστήμιο. 
 Δίπλωμα επιπέδου 4 των Πληροφοριών και Συμβούλων σταδιοδρομίας. 
 Δίπλωμα επιπέδου 6 στη Καριέρα και την Ανάπτυξη της Καριέρας. 
 
2. Εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας 

 Σύμφωνα με την οργάνωση των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών, «σε κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο 
οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις λόγω φύλου στο χώρο εργασίας. 
Οι διακρίσεις ξεκινούν νωρίς - από το είδος της εκπαίδευσης που παίρνουν τα κορίτσια ή μέχρι 
την ηλικία τους, στο είδος της εργασίας στην οποία διοχετεύονται. Τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
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στον δημόσιο τομέα, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επαγγελματικό διαχωρισμό και πολλαπλά 
εμπόδια –όπως η έλλειψη πρόσβασης στη γη, το κεφάλαιο, τους χρηματοοικονομικούς πόρους 
και την τεχνολογία, καθώς και τη βία που βασίζεται στο φύλο– λόγω πολιτισμικής νοοτροπίας και 
στερεοτύπων. Αυτά τα εμπόδια δυσκολεύουν τις γυναίκες να έχουν ισότιμη θέση με τους άνδρες 
στον κόσμο της εργασίας. Τα νομικά εμπόδια επιδεινώνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. " 

  Στο άρθρο 27, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(CRPD) «αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να εργάζονται, σε ισότιμη βάση με 
τους άλλους. Αυτό περιλαμβάνει την ευκαιρία να κερδίσουν τα προς το ζην με εργασία που 
επιλέγεται ή γίνεται αποδεκτή ελεύθερα σε μια αγορά εργασίας και σε ένα περιβάλλον εργασίας 
που είναι ανοιχτό, χωρίς αποκλεισμούς και το οποίο είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες 
»(16). 

 Η CRPD απαγορεύει όλες τις μορφές διακρίσεων στην απασχόληση, προωθεί την πρόσβαση στην 
επαγγελματική κατάρτιση, προωθεί ευκαιρίες για αυτοαπασχόληση και ζητά εύλογη στέγαση στο 
χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων διατάξεων. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων «κάθε διάκριση που 
βασίζεται σε οποιονδήποτε λόγο όπως φύλο, φυλή, χρώμα, εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, 
γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία ή πεποιθήσεις, πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη γνώμη, 
συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο, η μειονότητα, η περιουσία, η γέννηση, η αναπηρία, η ηλικία ή ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός απαγορεύεται ». 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μειονεκτικά στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, η έλλειψη 
πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ή σε οικονομικούς πόρους μπορεί να είναι υπεύθυνη 
για τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας - αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι η φύση του 
χώρου εργασίας ή οι αντιλήψεις των εργοδοτών σχετικά με την αναπηρία και με τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα για άτομα με 
αναπηρία να εγκαταλείψουν την απασχόληση χωρίς παροχές αναπηρίας. Βασικά εμπόδια για την 
είσοδο στην αγορά εργασίας είναι: 

 Έλλειψη πρόσβασης 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά εμπόδια που καθιστούν δύσκολη 
τη φυσική πρόσβαση στην απασχόληση. Κάποιοι μπορεί να μην είναι σε θέση να αναλάβουν τα 
καθημερινά έξοδα ταξιδιού από και προς την εργασία. Μπορεί επίσης να υπάρχουν φυσικά 
εμπόδια στις συνεντεύξεις εργασίας, στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας και στην 
παρακολούθηση κοινωνικών εκδηλώσεων με συναδέλφους ή υπαλλήλους. Η πρόσβαση σε 
πληροφορίες μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη εμπόδιο για άτομα με προβλήματα όρασης. 

 

 

 Παρανοήσεις σχετικά με την αναπηρία 
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Οι λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με την ικανότητα των ατόμων με αναπηρία να εργαστούν 
είναι ένας σημαντικός λόγος τόσο για τη συνεχιζόμενη ανεργία τους όσο και - εάν απασχοληθούν 
- για τον αποκλεισμό τους από ευκαιρίες προαγωγής στην καριέρα τους. Τέτοιες συμπεριφορές 
μπορεί να προέρχονται από προκατάληψη ή από την πεποίθηση ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι 
λιγότερο παραγωγικά από τα αντίστοιχα άτομα χωρίς αναπηρία. Μπορεί να υπάρχει άγνοια ή 
προκατάληψη σχετικά με τις δυσκολίες της ψυχικής υγείας και για προσαρμογές στις εργασιακές 
ρυθμίσεις που μπορούν να διευκολύνουν την απασχόληση. Οι λανθασμένες αντιλήψεις είναι 
συχνά διαδεδομένες όχι μόνο μεταξύ των εργοδοτών που δεν έχουν αναπηρία αλλά και μεταξύ 
των μελών της οικογένειας και των ίδιων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Διακρίσεις 

Οι εργοδότες ενδέχεται να κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων με αναπηρία, λόγω 
παρανοήσεων σχετικά με τις δυνατότητές τους ή επειδή δεν επιθυμούν να τα συμπεριλάβουν στο 
εργατικό τους δυναμικό. Διαφορετικές διαταραχές προκαλούν διαφορετικούς βαθμούς 
προκατάληψης, με την ισχυρότερη προκατάληψη να εμφανίζεται σε άτομα με ψυχικές ασθένειες. 
Από τα άτομα με σχιζοφρένεια, το 29% εμφάνισε διακρίσεις είτε στην εύρεση είτε στη διατήρηση 
εργασίας, και το 42% ένιωσαν την ανάγκη να αποκρύψουν την κατάστασή τους κατά την υποβολή 
αίτησης για εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση. 

 Υπερπροστασία στους εργατικούς νόμους 

Αρκετές χώρες, ιδίως ορισμένες στην Ανατολική Ευρώπη, διατηρούν προστατευτική άποψη 
έναντι των εργαζομένων με αναπηρία. Οι εργασιακοί κώδικες τους επιβάλλουν, για παράδειγμα, 
συντομότερες εργάσιμες ημέρες, περισσότερες περιόδους ανάπαυσης, μεγαλύτερη άδεια μετ 
'αποδοχών και υψηλότερη αποζημίωση για εργαζόμενους με αναπηρία, ανεξάρτητα από την 
ανάγκη. Ενώ αυτοί οι κανονισμοί έχουν εκδοθεί με τις βέλτιστες προθέσεις, ενδέχεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσουν τους εργοδότες να δουν τους εργαζόμενους με αναπηρίες 
να είναι λιγότερο παραγωγικοί και πιο δαπανηροί και επομένως λιγότερο επιθυμητοί από αυτούς 
που δεν έχουν αναπηρία. 

 
3. Στάση των γυναικών με αναπηρία 

Οι γυναίκες με αναπηρίες είναι πιο πιθανό να ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αισθάνονται 
αποσυνδεδεμένες από πηγές υποστήριξης που μπορούν να περιλαμβάνουν συμβούλους εργασίας. 
οι γυναίκες με αναπηρίες πρέπει να λάβουν υπόψη ότι είναι αναμφισβήτητο δικαίωμά τους να έχουν 
δουλειά και να μην αντιμετωπίζουν καμία συμπεριφορά διάκρισης και πρέπει να προσπαθούν να 
ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Για να το επιτύχουμε αυτό, είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε και να 
καλλιεργήσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς που θα βοηθήσουν να εγκατασταθούν σε 
ένα επαγγελματικό περιβάλλον. 

1) Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
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Σύμφωνα με τον Osa-Edoh: «Η έλλειψη ευκαιριών συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, η διαμόρφωση 
της αντίληψης για τον εαυτό του ως εργαζόμενου και η δοκιμή των αυτο-ικανοτήτων μπορεί να είναι 
το αποτέλεσμα περιορισμένων πρώιμων εμπειριών και μπορεί να εμποδίσει την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας». Ο Harrington (1997) περιέγραψε εύλογα πόσα άτομα με αναπηρίες είχαν ελάχιστες 
ευκαιρίες για επιτυχημένη εμπειρία στη λήψη αποφάσεων - και, ως εκ τούτου, δεν έχουν την 
ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις » Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι σημαντικό να 
προτείνουμε να ασκείτε τη λήψη αποφάσεων στην καθημερινή ζωή και να αναλαμβάνετε την ευθύνη 
μιας απόφασης για να καλλιεργήσετε αυτό το χαρακτηριστικό. 

2) Αυτο-προσδιορισμός 

Σύμφωνα με το ίδιο επιστημονικό δοκίμιο της Osa – Edoh «Η κοινωνία γενικά έχει μειωμένες 
προσδοκίες για τα άτομα με αναπηρία. Αυτές οι στάσεις είναι διάχυτες. Επηρεάζουν όλους μας στον 
ίδιο βαθμό. Ως τάξη, τα άτομα με αναπηρία υπέστησαν διακρίσεις. Άτομα με αναπηρία, παρόμοια με 
μέλη φυλετικών και εθνοτικών μειονοτικών ομάδων, αντιμετωπίζουν κοινά κοινωνικά προβλήματα 
στίγματος, περιθωριοποίησης και διακρίσεων. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα ποσοστά αναπηρίας 
μεταξύ των μελών της φυλετικής και εθνοτικής μειονότητας είναι αναλογικά υψηλότερα από τα 
ποσοστά στο σύνολο του πληθυσμού (Διοίκηση Υπηρεσιών Αποκατάστασης), πολλά άτομα με 
αναπηρίες αντιμετωπίζουν διπλό κίνδυνο. Η έλλειψη εμπειρίας και η δυσκολία στη λήψη αποφάσεων 
δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα της αναπηρίας, αλλά και το αποτέλεσμα των κοινωνικών στάσεων και 
των στερεοτύπων. Οι κοινωνικές στάσεις απέναντι στην αναπηρία μπορεί να είναι εξίσου σημαντικές 
με την ίδια την αναπηρία, καθώς η αρνητική στάση των άλλων παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του 
ρόλου ζωής του ατόμου με αναπηρία. Το αποτέλεσμα αυτής της μακροπρόθεσμης έκθεσης σε 
προκαταρκτικές συμπεριφορές μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική αυτοαξιολόγηση και σε αρνητικό 
αυτο-προσδιορισμό των εργαζομένων ». Επομένως, είναι απολύτως κατανοητό να έχουμε μια 
παραμορφωμένη εικόνα για τον εαυτό μας, διαμορφωμένη από την προκατάληψη που οδηγεί σε 
αυτοπεριορισμό ». 
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4. Ζήτηση Εργασίας 

Επικεντρωθείτε στους τομείς της εργασίας όπου οι γυναίκες με αναπηρίες έχουν περισσότερες 
ευκαιρίες να βρουν εργασία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου. 

Σχεδόν όλες οι θέσεις εργασίας μπορούν να εκτελεστούν από άτομα με αναπηρία, και δεδομένου του 
κατάλληλου περιβάλλοντος, τα περισσότερα άτομα με αναπηρίες μπορούν να είναι παραγωγικά. 
Ωστόσο, όπως τεκμηριώνεται από διάφορες μελέτες, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, τα άτομα με αναπηρία σε ηλικία εργασίας έχουν σημαντικά χαμηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης και πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από τα άτομα χωρίς αναπηρίες. Τα 
χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας είναι ένας από τους σημαντικούς δρόμους 
μέσω των οποίων η αναπηρία μπορεί να οδηγήσει στη φτώχεια. (8 εργασία και απασχόληση pdf) 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας, ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στοχεύει 
στην επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% στην ΕΕ. Ωστόσο, σε επίπεδο ΕΕ, περίπου το 47% των 
ατόμων χωρίς αναπηρίες απασχολούνται, σε σύγκριση με το 72% των ατόμων με αναπηρία. Το 
ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, ηλικίας 20-64 ετών, είναι 17% σε σύγκριση με 
το 10% των ατόμων χωρίς αναπηρίες και το ποσοστό δραστηριότητας των ατόμων με αναπηρία στην 
ΕΕ είναι 57% σε σύγκριση με το 80% των ατόμων χωρίς αναπηρία. Επιπλέον, οι γυναίκες με αναπηρία, 
τα νεαρά άτομα με αναπηρία και τα άτομα που χρειάζονται υποστήριξη υψηλού επιπέδου είναι πιο 
πιθανό να υποστούν διακρίσεις και να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας. Για το Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Αναπηρίας, η διασφάλιση της πρόσβασης στην απασχόληση και το επάγγελμα είναι ένα 
βασικό ζήτημα, καθώς αποτελεί κρίσιμη πτυχή για την οικονομική και κοινωνική ένταξη 80 
εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. 

Το EPSO είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, η οποία προωθεί ενεργά την ισότητα 
και την ποικιλομορφία. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχετική πρόσκληση συνεργασίας σε όλους τους 
οργανισμούς της ΕΕ που συμμετέχουν στην προώθηση και την ευημερία των πολιτών της ΕΕ με 
αναπηρία θα βρείτε εδώ: https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-
organisations_en  

 

 

  

  

https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
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5. Προσαρμοσμένη παρέμβαση 

Πώς να σχεδιάσετε ένα εξατομικευμένο προσωπικό δρομολόγιο για γυναίκες με αναπηρίες 

 

 Εκπαιδευτικό μοντέλο με έμφαση στη διδασκαλία ενηλίκων και πώς να αντιμετωπίζουν 
διαφορετικά προβλήματα. Παρόλο που αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε σημαντικές 
ανακαλύψεις, μπορεί να υπάρχει η τάση για τους συμβούλους αποκατάστασης να παρέλθουν σε 
μια διδακτική και υπερβολική οδηγία σχετικά με την προσέγγιση στην παρέμβαση, περιορίζοντας 
έτσι τη φωνή και τη δύναμη του καταναλωτή. 
 

 Εκπαίδευση επιθετικότητας: Η επιμόρφωση με επιθετικότητα μπορεί να είναι μια 
αποτελεσματική θεραπεία για ορισμένες καταστάσεις, όπως η κατάθλιψη, το κοινωνικό άγχος και 
τα προβλήματα που προκύπτουν από τον ανεξέλεγκτο θυμό. Η επιμόρφωση με 
αποφασιστικότητα μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις 
διαπροσωπικές τους δεξιότητες και την αίσθηση του σεβασμού. (https://www.mindtools.com/) 

 

6. Η χρήση κοινωνικών δικτύων 

Η κοινωνική δικτύωση είναι η χρήση ιστότοπων κοινωνικών μέσων που βασίζονται στο 

Διαδίκτυο για να παραμείνετε συνδεδεμένοι με φίλους, οικογένεια, συναδέλφους και πελάτες. Η 

κοινωνική δικτύωση μπορεί να έχει κοινωνικό σκοπό, επιχειρηματικό σκοπό ή και τα δύο, μέσω 

ιστότοπων όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn και το Instagram, μεταξύ άλλων. Η κοινωνική 

δικτύωση έχει γίνει μια σημαντική βάση για τους εμπόρους που επιδιώκουν να προσελκύσουν 

πελάτες. 

 

Μερικά παραδείγματα κοινωνικών δικτύων: 

 Classmates (http://www.classmates.com ) - Ένας από τους μεγαλύτερους και πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενους ιστότοπους για τη σύνδεση ατόμων που αποφοίτησαν από το λύκειο και 

επιτρέπει να διατηρείστε σε επαφή μαζί τους και να γνωρίζετε τυχόν μελλοντικές συγκεντρώσεις. 

Design Labour and 
Training itinerary 

Definition of the 
supports plan 

Support in the 
execution of the 

itinerary, monitoring 
and evaluation

https://www.mindtools.com/
http://www.classmates.com/
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 DeviantArt ( https://www.deviantart.com ) - Μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων για κοινή χρήση 

αυθεντικών έργων τέχνης. 

 Facebook ( https://www.facebook.com) - Ο πιο δημοφιλής ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης στο 

Διαδίκτυο. Το Facebook είναι ένας δημοφιλής προορισμός για τους χρήστες να δημιουργήσουν 

προσωπικό χώρο και να συνδεθούν με φίλους, να μοιραστούν φωτογραφίες, να μοιραστούν 

ταινίες, να μιλήσουν για το τι κάνουν κ.λπ. 

 Google+ (https://plus.google.com) - Η τελευταία υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης από την Google. 

 Instagram ( https://www.instagram.com) - Μια υπηρεσία κοινής χρήσης φωτογραφιών και 

εφαρμογή διαθέσιμη για τις πλατφόρμες iPhone, Android και Windows Phone. 

 LinkedIn ( https://www.linkedin.com) - Μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη τοποθεσία για 

σύνδεση με τρέχοντες και παλιούς συνεργάτες και πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες. 

 Mastodon ( https://joinmastodon.org) -Μια δωρεάν, ενοποιημένη, κοινωνική υπηρεσία μικρο-

blogging με περισσότερους από δύο εκατομμύρια χρήστες. Κάθε χρήστης του Mastodon μπορεί 

να λειτουργήσει έναν κόμβο (κοινωνικός υποτομέας) με το δικό του θέμα και με ένα σύνολο 

κανόνων. 

 Mix ( https://mix.com) - Μια άλλη πολύ δημοφιλής κοινότητα χρηστών του Διαδικτύου που 

ψηφίζουν ιστοσελίδες που τους αρέσουν και δεν τους αρέσουν. Το Mix επιτρέπει επίσης στους 

χρήστες να δημιουργούν προσωπικές σελίδες με ενδιαφέροντες σελίδες που συναντούν. 

 MySpace ( https://myspace.com) - Κάποτε ένα από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα και 

ιστότοπος που προβλήθηκε στο Διαδίκτυο. 

 Pinterest ( https://www.pinterest.com) - Μια δημοφιλής υπηρεσία εικόνας και κοινής χρήσης που 

επιτρέπει σε οποιονδήποτε να μοιράζεται φωτογραφίες, να δημιουργεί συλλογές και πολλά άλλα. 

 Reddit ( https://www.reddit.com) - Η κοινότητα των εγγεγραμμένων χρηστών (redditors) 

υποβάλλει περιεχόμενο που υποστηρίζεται από την κοινότητα. Το Reddit έχει ένα subreddit 

(πίνακας) για σχεδόν κάθε κατηγορία. 

 Tumblr ( https://www.tumblr.com) -Μια πλατφόρμα microblogging με δυνατότητες κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 Twitter ( https://twitter.com) - Μια υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν 

αναρτήσεις 140 χαρακτήρων από τα τηλέφωνά τους, στο Διαδίκτυο. Ένας τρόπος για να πάρετε 

τον παλμό του τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. 

 Yik Yak - Κοινωνικό δίκτυο smartphone που συνδέει τους χρήστες που βρίσκονται κοντά τους. 

 YouTube ( https://www.youtube.com) - Ένα εξαιρετικό δίκτυο χρηστών που δημοσιεύει ιστολόγια 

βίντεο ή vlog και άλλα διασκεδαστικά και συναρπαστικά βίντεο. 

 

https://www.deviantart.com/
https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://joinmastodon.org/
https://mix.com/
https://myspace.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.reddit.com/
https://www.tumblr.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/
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Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, το Facebook παραμένει το πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, 

με προσέγγιση 90% των χρηστών κινητής τηλεφωνίας των ΗΠΑ, από τον Οκτώβριο του 2018, και  

σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, στις αρχές του 2019. Ακολουθούν, κατά σειρά 

δημοτικότητας, το Instagram, Facebook Messenger, Twitter και Pinterest, σύμφωνα με το 

Statistica.com. 

 

Η δικτύωση είναι εξαιρετικά σημαντική για τον αιτούντα εργασίας. Η συντριπτική 

πλειονότητα των ευκαιριών προέρχεται από προσωπικές προτάσεις και συνδέσεις, και ως εκ τούτου 

είναι σημαντικό να είστε παρόν και ορατό μέλος του νέου διαδικτυακού δικτύου επαγγελματιών. 

Αυτό το δίκτυο φτάνει πέρα από τα σύνορα και τους ωκεανούς και περιλαμβάνει εκατομμύρια άτομα 

από όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το δίκτυο, οι αλλαγές συμβαίνουν συνεχώς και οι ευκαιρίες 

παρουσιάζονται συνεχώς. Το κόλπο είναι να είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες 

και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να προσαρμόσουμε την εικόνα μας στο διαδίκτυο και να 

παρουσιάσουμε τον εαυτό μας με στρατηγικό τρόπο. 

 

Υπάρχουν αρκετοί χρήσιμοι ιστότοποι δικτύωσης και ο καθένας έχει τα δικά του 

πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Αν ψάχνουμε για δουλειά, θα ήταν καλό να εκμεταλλευτούμε όσο το 

δυνατόν περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους. Για να δημιουργήσουμε μια ορατή παρουσία 

στο διαδίκτυο, πρέπει να δημιουργήσουμε μια εικόνα που να είναι συνεπής σε πολλούς 

διαδικτυακούς χώρους. Οι περισσότεροι επαγγελματίες και εταιρείες αυτές τις μέρες έχουν προφίλ 

σε κάθε ιστότοπο δικτύωσης που αναφέρεται παραπάνω και θα ήταν καλό να κάνουμε το ίδιο. Στην 

πραγματικότητα, οι περισσότεροι ιστότοποι μας επιτρέπουν να συνδέσουμε τα προφίλ μας μαζί, 

οπότε όποιος βλέπει το προφίλ μας στο Twitter, για παράδειγμα, μπορεί να πλοηγηθεί άμεσα στα 

προφίλ μας στο LinkedIn, στο Facebook και στο Google+. Εάν ένας δυνητικός εργοδότης οδηγηθεί στη 

σελίδα μας στο Facebook, θα θέλαμε να διευκολύνουμε να δουν και το πιο επαγγελματικό προφίλ 

μας στο LinkedIn. 

 

Μπορεί να φαίνεται τρομακτικό, ειδικά αν δυσκολευόμαστε να δουλεύουμε με υπολογιστές, 

αλλά αυτό δεν είναι τόσο περίπλοκο. Αυτοί οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί εξειδικευμένα για να 

κάνουν τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τον χρήστη. Παίρνουμε το χρόνο μας και 

φτιάχνουμε μια εικόνα για την οποία θα ήμασταν υπερήφανοι για να δείξουμε στον εργοδότη. Μόλις 

το κάνουμε, μπορεί να εκπλαγούμε με το πόσες ευκαιρίες μας περιμένουν! 
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Επίσης, για τους εμπόρους και την εταιρεία τους, η κοινωνική δικτύωση είναι ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο για την εργασία εκεί. Οι έμποροι χρησιμοποιούν την κοινωνική δικτύωση για την 

αύξηση της αναγνωρισημότητας της μάρκας και την ενθάρρυνση της αφοσίωσης στην επωνυμία. 

Καθώς καθιστά μια εταιρεία πιο προσβάσιμη σε νέους πελάτες και πιο αναγνωρίσιμη για τους 

υπάρχοντες πελάτες, η κοινωνική δικτύωση συμβάλλει στην προώθηση της φωνής και του 

περιεχομένου μιας μάρκας. Οι έμποροι χρησιμοποιούν επίσης, κοινωνική δικτύωση για τη βελτίωση 

των ποσοστών μετατροπής. Η δημιουργία ακόλουθου παρέχει πρόσβαση και αλληλεπίδραση με 

νέους, πρόσφατους και παλιούς πελάτες. Η κοινή χρήση αναρτήσεων, εικόνων, βίντεο ή σχολίων στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει στους οπαδούς να αντιδρούν, να επισκέπτονται τον ιστότοπο 

της εταιρείας και να γίνονται πελάτες. 

 

 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κοινωνικής δικτύωσης 

Οι πελάτες μπορούν να επαινέσουν τις προσφορές της εταιρείας και να ενθαρρύνουν άλλους 

να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Όσο περισσότεροι πελάτες μιλούν για μια εταιρεία στο 

κοινωνικό δίκτυο, τόσο πιο πολύτιμη γίνεται η αρχή του εμπορικού σήματος. Καθώς μια μάρκα 

μεγαλώνει, προκύπτουν περισσότερες πωλήσεις. Οι αυξημένες θέσεις της εταιρείας κατατάσσουν την 

εταιρεία υψηλότερη στις μηχανές αναζήτησης. Η κοινωνική δικτύωση μπορεί να βοηθήσει στη 

δημιουργία μιας επωνυμίας ως νόμιμης, αυθεντικής και αξιόπιστης. 

Μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει την κοινωνική δικτύωση για να δείξει το επίπεδο 

εξυπηρέτησης πελατών της και να εμπλουτίσει τις σχέσεις της με τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, 

εάν ένας πελάτης παραπονιέται για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στο Twitter, η εταιρεία μπορεί να 

αντιμετωπίσει το ζήτημα αμέσως, να ζητήσει συγγνώμη και να λάβει μέτρα για να το διορθώσει. 

Ωστόσο, η κριτική μιας μάρκας μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα στα κοινωνικά μέσα. Αυτό μπορεί 

να δημιουργήσει έναν εικονικό πονοκέφαλο για το τμήμα δημοσίων σχέσεων μιας εταιρείας. 

 

Σημείωση: Το γεγονός ότι η κοινωνική δικτύωση εξελίσσεται συνεχώς καθιστά επίσης 

δύσκολη την αντιμετώπιση των αλλαγών. 

 

 

 

 
7. Υπηρεσίες απασχόλησης 
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Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, οι υπηρεσίες απασχόλησης προωθούν μια αποτελεσματική ανάπτυξη, ένταξη 

και χρήση του εργατικού δυναμικού. Λόγω των προκλήσεων των σημερινών αγορών εργασίας, 

αντιμετωπίζουν ένα ολοένα και πιο περίπλοκο φάσμα θεμάτων - από τη χρόνια ανεργία ή την υπό 

απασχόληση έως τις δημογραφικές αλλαγές και τον αντίκτυπο της ψηφιακής και τεχνολογικής 

εξέλιξης. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι ένας από τους κύριους αγωγούς για την εφαρμογή 

πολιτικών απασχόλησης και αγοράς εργασίας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι ισχυρότερες 

υπηρεσίες απασχόλησης διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην αντιστοίχιση θέσεων 

εργασίας, στη βελτίωση της απασχολησιμότητας, στην αντιμετώπιση αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και 

στη σύνδεση της υποστήριξης απευθείας με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους μέσω της 

λειτουργίας διαφόρων ενεργών προγραμμάτων αγοράς εργασίας. 

Η εμφάνιση ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, όπου ρυθμίζεται κατάλληλα, προσφέρει ευκαιρίες 

για συνεργασία στην παροχή υπηρεσιών και για αύξηση της προσέγγισης σε διάφορες ομάδες στην 

αγορά εργασίας. Συνεργάζεται επίσης με μη κερδοσκοπικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για 

την επέκταση της κάλυψης και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. 

Υπηρεσίες απασχόλησης σε χώρες που συμμετέχουν στο έργο: 

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:   

https://www.readywomentraining.eu/women/, διαθέσιμη σε 8 γλώσσες για να γνωρίζετε εθνικούς 

ιστότοπους και υπηρεσίες για απασχόληση σε κάθε χώρα εταίρο. 

8. Πώς να βοηθήσετε τις γυναίκες με αναπηρίες να γράψουν το βιογραφικό τους 

Η δημιουργία ενός σύγχρονου βιογραφικού σημειώματος και η συνοδευτική επιστολή είναι 

θεμελιώδης σε κάθε τομέα εργασίας. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο επίσης συντομογραφείται ως βιογραφικό σημείωμα ή απλώς 

ένα πρόγραμμα σπουδών, είναι ένα έγγραφο που περιγράφει την εκπαιδευτική πορεία και τις 

επαγγελματικές εμπειρίες ενός ατόμου ως τρόπο επίδειξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του. 

 

Η ύπαρξη ισχυρού βιογραφικού μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της απόρριψης ή της 

πρόσκλησης για συνέντευξη, οπότε αξίζει να ξοδεύουμε χρόνο για να πουλήσουμε τον εαυτό μας με 

τον καλύτερο τρόπο. 

 

https://www.readywomentraining.eu/women/
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 Ειλικρίνεια στο βιογραφικό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους πούμε τα πάντα (για 

παράδειγμα, αν θα αναφέρουμε ή όχι την αναπηρία μας, εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς), 

αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πράγματα, για παράδειγμα. Απλώς 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που θα σας πουλήσουν καλά. 

 

 2.Κάθε βιογραφικό που γράφουμε θα πρέπει να προσαρμόζεται ακριβώς στην εργασία για 

την οποία υποβάλλουμε αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι το βιογραφικό μας μπορεί να αλλάξει από την 

άποψη των δεξιοτήτων που περιγράφουμε ή της έμφασης που δίνουμε σε διαφορετικές εμπειρίες, 

ανάλογα με το τι ψάχνει ο στρατολογητής. 

 

Το βιογραφικό μας δεν πρέπει να είναι περισσότερο από δύο πλευρές του Α4, 

χρησιμοποιώντας καθαρή γραμματοσειρά (ελάχιστο σημείο 10), και καλά σχεδιασμένο, 

χρησιμοποιώντας έντονες επικεφαλίδες και σύντομες δηλώσεις ή κουκκίδες. 

 

− Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Στην κορυφή του βιογραφικού σας, απλώς βάζουμε το όνομα, τη διεύθυνση email ή / και τον 

αριθμό τηλεφώνου. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρετε τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης, 

την οικογενειακή κατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη άσχετη πληροφορία. 

 

− Προσωπικό προφίλ 

Μερικές σύντομες δηλώσεις που αναφέρουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες που έχουμε σε 

σχέση με τις απαιτήσεις που έχουν για αυτήν τη δουλειά. Εάν η αγγελία εργασίας δηλώνει ότι ψάχνει 

κάποιον με άριστες επικοινωνίες και διαπροσωπικές δεξιότητες και εξαιρετικό τηλεφωνικό τρόπο, 

αυτά είναι τα τρία πράγματα που αναφέρουμε. Αλλά αν χρειάζονται κάποιον με προσοχή στη 

λεπτομέρεια ικανό να δουλέψει μόνος του, τότε αυτές είναι οι ιδιότητες που αναφέρουμε. Θα 

διαβάσουν πρώτα αυτό το κομμάτι και αν δεν ταιριάζουμε με αυτό που ψάχνουν, μπορεί να μην το 

διαβάσουν. 

 

 

− Ιστορικό εργασίας 

Αυτό παραδοσιακά εμφανίζεται στη συνέχεια στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά εάν το 

ιστορικό εργασίας μας δεν είναι το πρώτο πράγμα που θέλουμε να γνωρίζουν για εμάς (ίσως είχαμε 

μια μακρά περίοδο ανεργίας ή υπάρχουν πολλά κενά στο ιστορικό εργασίας μας ή το ιστορικό 
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εργασίας μας δεν σχετίζεται με την εργασία για την οποία υποβάλλουμε αίτηση) αυτή η ενότητα 

μπορεί να ακολουθήσει την ενότητα σχετικά με τις δεξιότητες. 

Καταγράψτε κάθε εργασία που είχατε με την πιο πρόσφατη πρώτη. Βάλτε τον τίτλο εργασίας, 

τον εργοδότη και τις ημερομηνίες που εργαστήκατε εκεί. Κάτω από κάθε εργασία, βάλτε τα 

αποτελέσματα που επιτύχατε ενώ δουλεύατε εκεί. Για παράδειγμα, «απονεμήθηκε υπάλληλος του 

μήνα για τρεις μήνες» ή «βοήθησε τους συναδέλφους σε ένα έργο βελτίωσης της υπηρεσίας». 

 

− Δεξιότητες 

Αυτό το θέμα μπορεί να εμφανιστεί πριν από την ενότητα "Ιστορικό εργασίας" εάν 

πιστεύουμε ότι είναι πιο σχετικό με την αίτησή μας. Καταγράψτε τις δεξιότητες που καθορίζονται 

στην αγγελία εργασίας και τοποθετήστε μια σύντομη δήλωση δίπλα σε καθεμία από τις οποίες δείχνει 

πώς χρησιμοποιήσαμε με επιτυχία αυτήν την ικανότητα. Μερικά παραδείγματα: 

Εξυπηρέτηση πελατών: «Ακούγοντας τους πελάτες, προσφέροντας κατάλληλες συμβουλές και 

οδηγίες για περαιτέρω πηγές πληροφοριών» 

Ανάλυση δεδομένων: "Εντοπισμός σφαλμάτων στη βάση δεδομένων και επίλυση αυτών για 

διασφάλιση ακρίβειας" 

 

Οι δεξιότητες που περιγράφουμε θα αλλάξουν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας για την οποία 

υποβάλλουμε αίτηση. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε δεξιότητες που αναπτύσσονται υπό 

οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένων μη αμειβόμενων δραστηριοτήτων. 

 

− Προσόντα και εκπαίδευση 

Εάν είμαστε πρόσφατα πτυχιούχοι, αυτή η ενότητα πρέπει να εμφανίζεται πιο πάνω στο 

βιογραφικό σημείωμα, ωστόσο, εάν έχουμε πολλή εμπειρία και δεξιότητες, αλλά λίγα επίσημα 

προσόντα, πιο κάτω. Εάν έχουμε ολοκληρώσει την εκπαίδευση που δεν οδήγησε σε επίσημο προσόν, 

το συμπεριλαμβάνουμε εάν σχετίζεται με την εργασία για την οποία υποβάλλουμε αίτηση. 

 

 

 

− Επιπλέον πληροφορίες 

Προσθέτουμε μόνο πληροφορίες που θα υποστηρίξουν την αίτησή μας, για παράδειγμα, εάν 

έχουμε κερδίσει βραβεία, έχουμε εθελοντική εργασία ή έχουμε δημοσιευτεί σε σχετικά περιοδικά. 

Εάν έχουμε άσχετα χόμπι, τα αφήνουμε έξω. 
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− Αναφορά αναπηρίας 

Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για εμάς να αναφέρουμε τυχόν αναπηρία και ενδέχεται να 

επιλέξουμε να μην το κάνουμε. Περιπτώσεις που μπορεί να αξίζει να αναφερθεί είναι εάν: 

o Απαιτούμε εύλογες προσαρμογές στη διαδικασία πρόσληψης (αναφορά στην συνοδευτική 

επιστολή). 

o Η αναπηρία μας μας προσφέρει πρόσθετο όφελος στον εργοδότη (π.χ. ορισμένοι εργοδότες 

επιδιώκουν ενεργά υποψηφίους στο Αυτιστικό Φάσμα ή μπορεί να είναι ένας ρόλος εργασίας 

μαζί με άτομα με παρόμοιες δυσλειτουργίες). 

o Ο εργοδότης προσφέρει εγγυημένες συνεντεύξεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες που πληρούν 

τα ελάχιστα κριτήρια. 

 

 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές για πρότυπα βιογραφικού: 

 

− Ευρωπαϊκό μοντέλο βιογραφικού: για επίσημες εφαρμογές 

Το Europass είναι το πιο γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο μοντέλο βιογραφικού. 

Προορίζεται να διευκολύνει και να τυποποιήσει την παρουσίαση των δεξιοτήτων και των προσόντων 

των ευρωπαίων πολιτών. 
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− Βασικό μοντέλο βιογραφικού: για όσους εκτιμούν την απλότητα και ανταγωνίζονται 

για θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών του Office είναι ένα παράδειγμα ενός πολύ απλού 

και αντικειμενικού βιογραφικού. Η έμφαση δίνεται στην περιγραφή προσωπικών 

εμπειριών και δεξιοτήτων. Για συνοπτικούς και ρεαλιστικούς υποψηφίους μπορεί να 

είναι μια καλή επιλογή βιογραφικού. 

 

 

− Λειτουργικό μοντέλο βιογραφικού: για να δείξετε τις εργασίες και τα επιτεύγματα 

Η οργάνωση των πληροφοριών σε αυτόν τον τύπο βιογραφικού γίνεται από θέματα. Καθένα 

από τα θέματα του βιογραφικού απαριθμεί τις λειτουργίες που εκτελούνται και τα επιτεύγματα που 

έχουν επιτευχθεί. Το λειτουργικό μοντέλο ενδείκνυται για όσους έχουν μικρή επαγγελματική 

εμπειρία και βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, ή που επιθυμούν να τονίσουν τα 

συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ως υποψήφιοι. 
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− Χρονολογικό μοντέλο βιογραφικού: για να επισημάνετε όλη την επαγγελματική 

εμπειρία 

Αυτό το μοντέλο τοποθετεί επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία με χρονολογική σειρά, 

διευκολύνοντας τη δουλειά του προσλήπτη. 
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− Πρότυπο σχεδίασης βιογραφικού: να ξεχωρίζει από τους περισσότερους 

υποψηφίους 

Ένα μοντέλο βιογραφικού που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα και το οποίο μπορεί να τραβήξει 

την προσοχή είναι το μοντέλο σχεδίασης. 
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− Εγγεγραμμένο βιογραφικό μοντέλο: για να παρουσιάσει άτυπα τον υποψήφιο 

Αυτό το μοντέλο βιογραφικού ξεκινά με το όνομα και με μια περίληψη του υποψηφίου, ο 

οποίος μπορεί να παρουσιάσει ένα ιστορικό. 

 

 Συμβουλές για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου βιογραφικού: 

 

1. Συνοψίστε την επαγγελματική εμπειρία 

2. Γράψτε απλά 

3. Να είστε αντικειμενικοί, αφήνοντας τις λεπτομέρειες 

4. Πείτε μια ιστορία 

5. Ποσοτικοποιήστε τις πληροφορίες 

6.Επενδύστε στο σχεδιασμό 

 

 

 Ιδέες για τη δημιουργία ενός δημιουργικού και πρωτότυπου βιογραφικού: 

 

Ένα πρωτότυπο βιογραφικό είναι πιο κατάλληλο για συγκεκριμένους τύπους θέσεων εργασίας 

από άλλους. Οι τομείς της επικοινωνίας και του σχεδιασμού είναι οι πιο ευνοϊκοί για την παρουσίαση 

ενός δημιουργικού βιογραφικού. 

Παραδείγματα: 

 

 Βιογραφικό σε μορφή κόμικς 

 Βιογραφικό για τον καιρό 

 Βιογραφικό σε χαρτόνι 

 Βιογραφικό σε Post-its  

 Βιογραφικό σε τρισδιάστατο βιβλίο 

 Βιογραφικό σε καρτ ποστάλ 

 Βιογραφικό σε αφίσα ταινιών 

 Βιογραφικό σε γραμμές μετρό 

 Βιογραφικό σε εγχειρίδιο οδηγιών 

 Βιογραφικό σε μορφή οικογενειακού δέντρου 

 Βιογραφικό σε μορφή επιτραπέζιου παιχνιδιού 

 Βιογραφικό σαν έσοδα 
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 Βιογραφικό σε μπλουζάκια 

 Βιογραφικό σε ένα φυλλάδιο σούπερ μάρκετ 

 Βιογραφικό σε σελίδα διαφημίσεων 

 Βιογραφικό σε μορφή προφίλ Facebook 

 Βιογραφικό σε μορφή:  αποτέλεσμα αναζήτησης Google 

 Βιογραφικό σε κουτί CD 

 Βιογραφικό σε μορφή  Συσκευασμένου γάλατος, δημητριακά ή σοκολάτα 

 Βιογραφικό σε μορφή διαβατηρίου 

 Βιογραφικό σε μορφή video 

 Βιογραφικό σε μορφή βιντεοπαιχνίδι 

 Βιογραφικό αναδιπλούμενο 

 Βιογραφικό σε μορφή παζλ 

 

 

 

 

Όλα τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από συνοδευτική επιστολή / επιστολή 

παρουσίασης. 

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα επίσημο εργαλείο παρουσίασης σε μια εταιρεία και 

πρέπει να είναι συνοπτική, απλή και ελκυστική. 
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 Πώς να φτιάξετε μια συνοδευτική επιστολή: 

 

1. Πάντα κατευθύνετε την επιστολή σας στο σωστό άτομο: εάν δεν γνωρίζετε ποιος 

είναι ο υπεύθυνος για την πρόσληψη στην εταιρεία, καλέστε και ρωτήστε. 

2. Εξαλείψτε όλα τα λάθη στην επιστολή σας: τα γραμματικά λάθη απαγορεύονται 

εντελώς. 

3. Στοιχηματίστε σε μια εντυπωσιακή εικόνα: το συνοδευτικό γράμμα πρέπει να είναι 

τόσο περιγραφικό όσο το βιογραφικό σας. 

4. Να είστε πρωτότυποι: Στοιχηματίστε σε διαφορετική γλώσσα. 

5.Εστίαση στην εταιρεία: Δώστε έμφαση στην επιστολή σχετικά με τα οφέλη της 

πρόσληψης σας. 

6. Αποφύγετε τις μετριοπαθείς λέξεις: να είστε αυθεντικοί και κατηγορηματικοί για 

τις δεξιότητές σας. 

 Πώς να δομήσετε μια συνοδευτική επιστολή: 

 

− 1η παράγραφος: αναφέρατε τον λόγο για τον οποίο αναζητάτε την εταιρεία και 

θέλετε να υποβάλετε αίτηση για εργασία. 
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− 2η παράγραφος: αντιστοιχίστε την εκπαίδευση και την εμπειρία σας με τη 

δραστηριότητα της εταιρείας και δείξτε πώς μπορεί να είναι χρήσιμη για την εν 

λόγω λειτουργία. 

− 3η παράγραφος: θέστε τον εαυτό σας διαθέσιμο για συνέντευξη. 

− 4η παράγραφος: πείτε αντίο εγκάρδια. 

 

Σημείωση: Η επιστολή πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και αναφορά στο συνοδευτικό 

βιογραφικό. 

 
 

9. Προετοιμασία για συνέντευξη 

 

Η προετοιμασία για μια συνέντευξη μπορεί να φαίνεται εκφοβιστική, αλλά υπάρχουν αρκετά 

βήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να προετοιμαστείτε για μια επιτυχημένη συνέντευξη. 

Η προετοιμασία για μια συνέντευξη σημαίνει κυρίως να αφιερώσουμε χρόνο για να εξετάσουμε 

προσεκτικά τους στόχους και τα προσόντα μας σε σχέση με τη θέση και τον εργοδότη. Επομένως, 

πρέπει να πραγματοποιήσουμε έρευνα για την εταιρεία και να εξετάσουμε προσεκτικά την 

περιγραφή της εργασίας για να καταλάβουμε γιατί θα ήμασταν κατάλληλοι. Μπορούμε να 

δημιουργήσουμε μια λίστα ελέγχου προετοιμασίας για συνέντευξη με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εξετάστε προσεκτικά την περιγραφή της εργασίας 

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την περιγραφή της 

θέσης εργασίας του εργοδότη ως οδηγό. Η περιγραφή της εργασίας είναι μια λίστα με τα 

προσόντα, τις ποιότητες και το υπόβαθρο που αναζητά ο εργοδότης σε έναν ιδανικό υποψήφιο. 

Όσο περισσότερο μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε με αυτές τις λεπτομέρειες, τόσο περισσότερο 

ο εργοδότης θα μπορεί να δει ότι είμαστε ειδικευμένοι. Η περιγραφή της εργασίας μπορεί επίσης 

να μας δώσει ιδέες για ερωτήσεις που μπορεί να υποβάλει ο εργοδότης καθ 'όλη τη διάρκεια της 

συνέντευξης. 

 

2. Σκεφτείτε γιατί μας παίρνουν συνέντευξη και ποια είναι τα προσόντα μας 

Πριν από τη συνέντευξή μας, θα πρέπει να έχουμε καλή κατανόηση για το γιατί θέλουμε τη 

δουλειά και για ποιο λόγο είμαστε κατάλληλοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εξηγήσουμε το 

ενδιαφέρον μας για την ευκαιρία και γιατί είμαστε το καλύτερο άτομο για τον ρόλο. 
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3. Εκτελέστε έρευνα για την εταιρεία και το ρόλο 

Η έρευνα της εταιρείας στην οποία υποβάλλουμε αίτηση αποτελεί σημαντικό μέρος της 

προετοιμασίας για μια συνέντευξη. Όχι μόνο θα συμβάλει στην παροχή πλαισίου για τις 

συνομιλίες μας, αλλά και θα μας βοηθήσει κατά την προετοιμασία προσεκτικών ερωτήσεων για 

τους συνεντεύκτες σας. 

Η έρευνα της εταιρείας και του ρόλου όσο το δυνατόν περισσότερο θα μας δώσει 

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Όχι μόνο αυτό, αλλά η πλήρης προετοιμασία για μια 

συνέντευξη θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε ήρεμοι, ώστε να μπορούμε να είμαστε στο 

καλύτερό επίπεδό μας. 

 Ερευνήστε το προϊόν ή την υπηρεσία 

Ακόμα κι αν ο ρόλος δεν σχετίζεται άμεσα με το προϊόν ή την υπηρεσία της εταιρείας, 

εξακολουθούμε να αναζητούμε μέρος της ομάδας. Είναι σημαντικό να μάθουμε ό, τι μπορούμε 

για το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγει και προωθεί η εταιρεία. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να 

κατανοήσουμε κάθε λεπτομέρεια, ειδικά αν πρόκειται για τεχνικό προϊόν και παίρνουμε 

συνέντευξη για μια μη τεχνική θέση, αλλά πρέπει να έχουμε μια βασική κατανόηση των κύριων 

προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία. 

 

 Ερευνήστε το ρόλο 

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την περιγραφή της εργασίας και να βεβαιωθείτε 

ότι κατανοείτε όλες τις απαιτήσεις και τις ευθύνες που τη συνοδεύουν. Αυτό όχι μόνο θα μας 

προετοιμάσει με στοχαστικές, στοχευμένες ερωτήσεις σχετικά με τη θέση κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, αλλά θα διασφαλίσει ότι είμαστε πραγματικά ειδικευμένοι και προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες εάν πάρουμε τη δουλειά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, πρέπει 

να ζητήσουμε διευκρινίσεις ή λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι 

είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που λάβουμε προσφορά εργασίας. Η έρευνα του ρόλου πριν από 

μια συνέντευξη θα μας βοηθήσει επίσης να αποφασίσουμε αν η θέση είναι κατάλληλη για εμάς. 

 

 

 Ερευνήστε την εταιρική κουλτούρα 

Οι σύγχρονες εταιρείες έχουν συνήθως λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και ιστολόγια που 

συζητούν την εταιρική κουλτούρα και τη βιομηχανία τους. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μας 

δώσουν μια εντύπωση για τον τόνο και την προσωπικότητα της εταιρείας, καθώς και για το τι 

εκτιμούν. Ανεξάρτητα από το πόσο καλή δουλειά φαίνεται, είναι σημαντικό να εντάσσουμε στην 

εταιρική κουλτούρα και να μοιραζόμαστε μια παρόμοια προσωπικότητα και αξίες. 
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Εάν έχουμε ερωτήσεις σχετικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την προσωπικότητα ή τις 

αξίες στο χώρο εργασίας, πρέπει να ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Αυτές οι 

ερωτήσεις μπορούν να κυμαίνονται από το λογισμικό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η 

εταιρεία, έως τις πολιτικές τους σχετικά με τις διακοπές και τον χρόνο αδιαθεσίας. Η συνέντευξη 

έχει να κάνει με το να βρούμε μια κατάλληλη εφαρμογή για εμάς στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά 

και για την εταιρεία να βρει μια κατάλληλη υποψήφιο για τον ρόλο. Γνωρίζοντας ότι οι αξίες μας 

ευθυγραμμίζονται με την εταιρεία διασφαλίζεται ευτυχισμένη επαγγελματική ζωή. Αυτή είναι 

επίσης η τέλεια ευκαιρία για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία και να δείξετε στον ερευνητή 

πώς θα ταιριάξετε. 

 

4. Εξετάστε τις απαντήσεις σας σε κοινές ερωτήσεις συνέντευξης 

Ενώ δεν θα μπορούμε να προβλέψουμε κάθε ερώτηση που θα μας ζητηθεί σε μια 

συνέντευξη, υπάρχουν μερικές κοινές ερωτήσεις για τις οποίες μπορούμε να σχεδιάσουμε 

απαντήσεις. Θα μπορούσαμε επίσης να σκεφτούμε να αναπτύξουμε μια μέθοδο ανελκυστήρα που 

περιγράφει γρήγορα ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και τι θέλουμε. 

5. Εξασκηθείτε να μιλάτε με τη γλώσσα φωνής και σώματος 

Είναι σημαντικό να κάνετε μια θετική και διαρκή εντύπωση κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας συνέντευξης. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό εξασκώντας μια αυτοπεποίθηση, 

δυνατή ομιλία και φιλική, ανοιχτή γλώσσα σώματος. 

6. Προετοιμάστε πολλές στοχαστικές ερωτήσεις για τους ερευνητές 

Πολλοί εργοδότες αισθάνονται σίγουροι για τους υποψηφίους που θέτουν προσεκτικές 

ερωτήσεις σχετικά με την εταιρεία και τη θέση. Θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο πριν από τη 

συνέντευξη για να προετοιμάσουμε αρκετές ερωτήσεις για τον / τους συνεντευθυντή (ες) που 

δείχνουν ότι έχουμε ερευνήσει την εταιρεία και γνωρίζουμε καλά τη θέση. 

− Πώς μοιάζει μια τυπική μέρα για ένα άτομο σε αυτήν τη θέση; 

− Γιατί σας αρέσει να εργάζεστε εδώ; 

− Ποιες ιδιότητες έχουν οι πιο επιτυχημένοι υπάλληλοί σας; 

 

7. Πραγματοποιήστε πλαστές συνεντεύξεις 

Ακριβώς όπως η δημόσια ομιλία, η εξάσκηση των συνεντεύξεων είναι ο καλύτερος τρόπος 

για την ανακούφιση του άγχους και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης μας. Η πρακτική μπορεί να 
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είναι κουραστική, αλλά η επανειλημμένη εμπειρία της διαδικασίας συνέντευξης θα μας κάνει πιο 

άνετους και θα μας βοηθήσει να δώσουμε τη σωστή εντύπωση. 

 

8. Εκτυπώστε έντυπα αντίγραφα του βιογραφικού 

Οι περισσότεροι εργοδότες ζητούν ψηφιακά αντίγραφα του βιογραφικού μας με την αίτηση, 

αλλά ενδέχεται να μην έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

Έχοντας αντίγραφα για παρουσίαση σε πολλούς ερευνητές δείχνει ότι είμαστε προετοιμασμένοι 

και οργανωμένοι. Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον τρία αντίγραφα για να παρέχετε σε πολλούς 

συνεντεύκτες, καθώς και ένα για να ακολουθείτε τη διαδικασία. 

 

9. Προετοιμάστε τις ταξιδιωτικές μας ρυθμίσεις 

Οι συνεντεύξεις εργασίας τείνουν να είναι αγχωτικές για τους περισσότερους ανθρώπους 

για πολλούς λόγους, αλλά η πρόσβαση στη συνέντευξη μπορεί να είναι μια πρόκληση από μόνη 

της. Εάν η συνέντευξή μας είναι σε μια άγνωστη περιοχή ή ακόμη και σε μια εντελώς νέα πόλη, 

μπορεί να είναι πηγή ανησυχίας για να βρούμε το δρόμο μας και να βεβαιωθούμε ότι θα 

εμφανιστούμε εγκαίρως. 

 

Για να αποφύγουμε να είμαστε πολύ ανήσυχοι για τις μετακινήσεις μας, πρέπει να είμαστε 

προετοιμασμένοι για να διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε ομαλά την ημέρα της συνάντησης. 

 

10. Πουλήστε τον εαυτό σας 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε μια συνέντευξη είναι να πουλήσετε τον εαυτό σας. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται άβολα με αυτήν την ιδέα, αλλά παρουσιάζουμε τον εαυτό 

μας με ακρίβεια και θετικά και δεν χρειάζεται να νιώθουμε σαν πώληση. Η αλήθεια είναι ότι 

έχουμε επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρίες που μπορεί να μας ξεχωρίζουν από άλλους 

υποψηφίους, οπότε είναι αποδεκτό και αναμένεται από εμάς να τα αναγνωρίσουμε στον πιθανό 

εργοδότη μας. 

Η προσωπική αυτοαξιολόγηση είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές που πρέπει να λάβετε 

υπόψη πριν πάτε σε μια συνέντευξη εργασίας. Η επιτυχία ή αποτυχία της συνέντευξης, μεταξύ 

άλλων εξίσου σημαντικών πτυχών, σχετίζεται με την προσωπική αυτοαξιολόγηση. 

Έτσι, η προσωπική αυτοαξιολόγηση είναι η πρακτική άσκηση της κριτικής ματιάς πάνω στα 

δικά μας χαρακτηριστικά για να γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα, δηλαδή εκείνα που μας βοηθούν 

στην ανάπτυξη και την πρόοδό μας, τόσο στην προσωπική μας όσο και στην επαγγελματική μας 

ζωή. Η αυτοαξιολόγηση είναι μια δραστηριότητα ενδοσκόπησης. 
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 Πώς να αυτοαξιολογήσετε: 

 

 Προετοιμάστε το περιβάλλον 

Το επιλεγμένο μέρος πρέπει να είναι άνετο και ήσυχο, δημιουργώντας ένα ήσυχο και χωρίς 

ενοχλήσεις περιβάλλον. 

 

 Προσδιορίστε τη διάρκεια  

Ο καθορισμός της διάρκειας αυτής της αξιολόγησης είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. 

 

 Καταγράψτε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες σας 

1) Τι κάνεις καλύτερα; 

2) Ποια κατάσταση κυριαρχεί στο εργασιακό περιβάλλον; 

3) Ποιο είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό σας; 

4) Ποιά είναι τα κλειστά σας σημεία; 

5) Σε ποιες καταστάσεις νοιώθετε πιο άβολα; 

6) Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία σας; 

 

Σημείωση: Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες πρέπει να κατανοούνται ως συνεργάτες σας 

 

 Σκεφτείτε τη στιγμή που βρίσκεστε τώρα και πού θέλετε να είστε στο μέλλον 

Σκέφτεστε ποιο χαρακτηριστικό σας ξεχωρίζει, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς 

υπέρ σας, ως επαγγελματικό και προσωπικό κίνητρο. 

 

 

 

 

 Ενισχύστε τις δυνάμεις σας καθημερινά 

Προσδιορίζοντας τις αρετές στις οποίες ξεχωρίζετε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να 

βελτιώσετε την εργασιακή σας απόδοση και να επεκτείνετε περαιτέρω την ικανότητα στην 

επαγγελματική και προσωπική σας ζωή γενικά. 

 

 Σκεφτείτε σε ποια στιγμή της καριέρας σας είστε τώρα και ποιο είναι το επόμενο βήμα 
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Κατατάξτε τις αδυναμίες σας. Σκεφτόμαστε τα κύρια εμπόδια ή τις δυσκολίες που προωθούν 

στην καθημερινή σας ζωή. Το ιδανικό είναι να δημιουργηθούν μικρές πρωτοβουλίες που θα 

ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο το να τις τροποποιούν πλήρως. 

 

 Σκεφτείτε σε ποια στιγμή της καριέρας σας είστε τώρα και ποια είναι η επόμενη 

Διατηρείτε πάντα τον κύριο στόχο στο μυαλό σας. Τι θέλετε να επιτύχετε στην επαγγελματική 

σας ζωή; Σκεφτείτε σε ποια στιγμή του ταξιδιού σας είστε τώρα και ποια θα ήταν η επόμενη. 

 

Σημείωση: Στην αναζήτηση εργασίας, εξίσου σημαντική με τη φάση της συνέντευξης και τη 

συνακόλουθη κατάκτηση του έργου, είναι να γνωρίζει πώς να τη διατηρήσει. 

 

 Συμβουλές για τη διατήρηση της εργασίας: 

 

1. Να είστε προληπτικοί 

o Δείξτε ενδιαφέρον για νέες λειτουργίες και προθυμία να λύσετε προβλήματα 

εργασίας. 

 

2. Αναπτύξτε το Δίκτυο σας 

o Η ύπαρξη και η ενίσχυση του δικτύου επαφών εντός της εταιρείας στην οποία 

εργάζεστε είναι θεμελιώδης. 

 

3. Προσέξτε για καθυστερήσεις και παράλογες απουσίες 

o Αποφύγετε καθυστερήσεις και απουσίες χωρίς λόγο. 

 

4. Υιοθετήστε μια συμμετοχική προσέγγιση 

o Υιοθετήστε μια πιο συμμετοχική στάση στο εργασιακό περιβάλλον. 

 

5.Μείνετε ενημερωμένοι 

o Για να το κάνετε αυτό, επενδύστε στη μάθησή σας για εξειδίκευση, διεύρυνση των 

γνώσεών σας και ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα σας επιτρέψουν να αναλάβετε νέες 

θέσεις εργασίας και ακόμη και να έχετε καλύτερη οικονομική απόδοση. 

 

Αναφορές 
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Ενότητα 6: Συνοδευτική στρατηγική για συμβούλους εργασίας γυναικών με 
αναπηρίες 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:  

1. Σκοπός της εκπαίδευσης 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να προετοιμάσει σύμβουλους εργασίας για την εφαρμογή 
συνοδευτικής διαδικασίας για την πρόσβαση στην απασχόληση για γυναίκες που συμμετέχουν στο 
έργο. 

Επιπλέον, αυτή η ενότητα στοχεύει στην εξοικείωση των γυναικών της ομάδας-στόχου με ζητήματα 
απασχόλησης, την τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις στην αγορά εργασίας, τις στρατηγικές μάθησης 
και τα εργαλεία που σχετίζονται με αυτήν την αγορά. Τέλος, αυξάνει τις πιθανότητες να βρουν 
εργασία. 

2. Λέξεις κλειδιά και φράσεις 

Τα κύρια πράγματα που πρέπει να εστιάσετε σε αυτήν την ενότητα είναι: σύμβουλος εργασίας, 
εμπόδια στην αγορά εργασίας, διακρίσεις, αγορά εργασίας, ζήτηση εργασίας, παρέμβαση, υπηρεσίες 
απασχόλησης, βιογραφικό, συνέντευξη 

− Απασχολησιμότητα 

− Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ) 

− Επαγγελματικός στόχος 

− Αγορά εργασίας 

− Συνέντευξη επιλογής 

− Επαγγελματικά δίκτυα (Linkedin, Viadeo, Xing) 

− Στρατηγικές 

− Μπλόγκς 

− Δικτύωση 

− Ενεργή αναζήτηση εργασίας (BAE) 

− Επαγγελματικό προφίλ 

− Πύλες εργασίας 

3. Στόχοι 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της εκπαίδευσης είναι: 

 Ανάπτυξη συνοδευτικών στρατηγικών για γυναίκες με αναπηρία 

 Συνειδητοποίηση της απαιτούμενης προσαρμοσμένης παρέμβασης 
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 Σχεδιασμός ανάλυσης SWOT 

 Γνωρίστε την αγορά εργασίας και τα απαιτούμενα προφίλ 

 Ορίστε τον επαγγελματικό στόχο 

 Αυξήστε τα κίνητρα πριν από το BAE 

4. Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι γυναίκες που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική δράση (έχουν προγραμματιστεί 15 γυναίκες με 
αναπηρίες μεταξύ 20 και 60 ετών) θα αποκτήσουν τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες για 
να πραγματοποιήσουν μια ενεργή αναζήτηση εργασίας προκειμένου να βελτιώσουν την ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας. 

Ανάλυση του επαγγελματικού στόχου. 

Ορισμός και ανάλυση του επαγγελματικού προφίλ. 

Θα λάβουν εκτενείς πληροφορίες για πύλες εργασίας και ιστότοπους, επαγγελματικά δίκτυα, ΤΠΕ και 
μια συνέντευξη επιλογής. 

Πληροφορίες για συγκεκριμένους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους αναπηρίας (Ειδικά κέντρα 
απασχόλησης, συγκεκριμένες πύλες απασχόλησης, ειδικές ενισχύσεις για άτομα με αναπηρίες.) 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα: 

 Γνωρίσουν τα κύρια καθήκοντα του συμβούλου εργασίας 

 Εντοπίσουν τα εμπόδια στην αγορά εργασίας 

 Θα δεχτούν μια παρέμβασή στην οποία οι εκπαιδευτές έχουν λάβει υπόψιν τους τις ανάγκες της 
ομάδας-στόχου και την προσφορά της αγοράς εργασίας 

 Έχουν βοήθεια να προετοιμάσουν το βιογραφικό τους και να πάνε σε μια συνέντευξη 

 Έχουν κατανοήσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να βοηθηθούν ώστε 
να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και καθοδήγηση σταδιοδρομίας 

Οι γυναίκες που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική δράση (έχουν προγραμματιστεί 15 γυναίκες με 
αναπηρίες μεταξύ 20 και 60 ετών) θα αποκτήσουν τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες για 
να πραγματοποιήσουν μια ενεργή αναζήτηση εργασίας προκειμένου να βελτιώσουν την ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας. 

 Ανάλυση του επαγγελματικού στόχου. 

 Ορισμός και ανάλυση του επαγγελματικού προφίλ. 

 Θα λάβουν εκτενείς πληροφορίες για πύλες εργασίας και ιστότοπους, επαγγελματικά δίκτυα, ΤΠΕ 
και μια συνέντευξη επιλογής. 

 Πληροφορίες για συγκεκριμένους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους αναπηρίας (Ειδικά κέντρα 
απασχόλησης, συγκεκριμένες πύλες απασχόλησης, ειδικές ενισχύσεις για άτομα με αναπηρίες) 
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5. Περιεχόμενο μαθήματος 

Τα περιεχόμενα για τους εκπαιδευτές είναι: 

 Το προφίλ του συμβούλου εργασίας 

 Εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας 

 Στάση γυναικών με αναπηρία 

 Ζήτηση εργασίας  

 Προσαρμοσμένη παρέμβαση 

 Η χρήση κοινωνικών δικτύων   

 Υπηρεσίες απασχόλησης 

 Πώς να βοηθήσετε τις γυναίκες με αναπηρίες να γράψουν το βιογραφικό τους 

 Προετοιμασία για συνέντευξη 

Τα περιεχόμενα για τους εκπαιδευόμενους είναι: 

Έννοιες και ορισμοί θα δοθούν για την επίτευξη του γενικού στόχου της ενότητας: βελτίωση της 
ενσωμάτωσης της εργασίας, βελτίωση του βαθμού απασχολησιμότητας Αυτό θα γίνει λαμβάνοντας 
υπόψη τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά καθενός από αυτά καθώς και τις 
ιδιαιτερότητες της τρέχουσας αγοράς εργασίας και τις νέες πηγές απασχόλησης. 

 Απασχολησιμότητα  

 Αυτοαξιολόγηση του επαγγελματικού στόχου 

 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 

 Συνέντευξη για δουλειά 

6. Ώρες μάθησης 

Οι ώρες μάθησης για αυτήν την ενότητα πρέπει να είναι ευέλικτες, ανάλογα με τη χώρα και τις 
παρατηρούμενες ανάγκες των συμβούλων εργασίας. Θα ήταν επιθυμητό να οργανωθούν συνολικά 6 
ώρες σε  5 συνεδρίες μεταξύ 30 λεπτών και 2 ωρών. 

Σε περίπτωση εφαρμογής της εκπαίδευσης για γυναίκες με αναπηρία, η συνολική διάρκεια της 
δραστηριότητας θα είναι 12 ώρες, χωρισμένη σε 4 συνεδρίες διάρκειας 3 ωρών περίπου.  

7. Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 

Μέθοδοι εκπαίδευσης: σεμινάρια και εργαστήρια, συζητήσεις τόσο σε ομάδες όσο και σε όλη την 
τάξη και πρακτική ανεξάρτητη εργασία, "ανταλλαγή ιδεών", ανάλυση της μελέτης περιπτώσεων, 

8. Μέθοδοι αξιολόγησης 

Εργασία, μεθοδολογία ενεργού συμμετοχικού εκθέματος (ανταλλαγή ιδεών, ρόλος παιχνιδιού). 
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9. Πόροι 

 https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/toolkit  
 

 https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-
guidance/content-section-0?intro=1 
 

 https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-
participation/ 

  
 https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-

%20D1.4_0.pdf 
  
 https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-

access-work 
 

 Υπολογιστές, σύνδεση στο Διαδίκτυο, εκτυπωτής, προβολέας γενικής χρήσης, χαρτοπίνακας 
και αναλώσιμα (χαρτί και στυλό) 
 

10. Αναφορές  

Δεδομένου ότι οι αναφορές που χρησιμοποιούνται θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, πρέπει να 
προσαρμοστούν σε κάθε χώρα. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες αναφορές στα Αγγλικά για να μάθουμε 
το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Άλλοι ιστότοποι είναι διαθέσιμοι 
στα Ισπανικά, αλλά θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από άλλους σε άλλα παρόμοια εθνικά 
περιβάλλοντα. 

 
 Cedefop (2015). Tackling unemployment while addressing skill mismatch: lessons from policy and 

practice in European Union countries. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; 
No 46. http://dx.doi.org/10.2801/648140  

 Cedefop (2016) Labour market information and guidance 

 Corbanese, V. and G. Rosas (2013). Surfing the labour market: Job search skills for young people. 
Facilitators’ guide and toolkit 

 Föbker, S. (2019). “This is not a career move” - accompanying partners’ labour market participation 
after migration. CMS 7, 6 https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4  

 Nathan, R. & Hill, L. (2006). Career counselling (2nd ed). SAGE Publications, London: Thousand 
Oaks, Calif 

Εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης και ιστότοποι στην Ισπανία (αντικαταστήστε τους με παρόμοιους 
στην εθνική σας χώρα): 

 https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/75843.html 

 https://marcaempleo.es/ 

 http://pop.jccm.es/orientate/ 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/toolkit
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?intro=1
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?intro=1
https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-participation/
https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-participation/
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-%20D1.4_0.pdf
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-%20D1.4_0.pdf
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-access-work
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-access-work
http://dx.doi.org/10.2801/648140
https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/75843.html
https://marcaempleo.es/
http://pop.jccm.es/orientate/
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 Servicio andaluz de empleo: 

 https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do  

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ: (βλ. Τον συνημμένο πίνακα) 

Ενότητα nº 6 / όνομα: Εργαστήριο Συνοδευτικής στρατηγικής για Συμβούλους Εργασίας γυναικών με 
αναπηρία 
Αναμενόμενη διάρκεια: 6 ώρες 
Γενικοί στόχοι: Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται παραπάνω 
Πηγές: Διαθέσιμο πρόγραμμα σπουδών στη διεύθυνση: https://www.readywomentraining.eu/trainers-
educators/ 
 
6.1.Το προφίλ του συμβούλου εργασίας 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
 
Να γνωρίζουμε τα κύρια καθήκοντα του συμβούλου εργασίας 
 
Μέθοδοι/ Βασικά σημεία: 
 
− Μέθοδοι έκθεσης (δυναμικές παρουσιάσεις σε ψηφιακές πλατφόρμες). 
− Ανακριτικές μέθοδοι δημιουργίας ανοιχτών συζητήσεων. 
− 1-2-4-Ολόκληρη η μέθοδος 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Αυτό το μέρος του εργαστηρίου διαρκεί 1 ώρα, ο εκπαιδευτής δείχνει μέσω μιας εικόνας τις λέξεις 
«σύμβουλος εργασίας» και εισάγει τη μέθοδο «1-2-4-». Αυτή η μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για τον 
καθορισμό του ρόλου και των καθηκόντων του συμβούλου εργασίας. 
Όλη η διάρκεια της μεθόδου είναι 12 λεπτά και αποτελείται από: 

1. Ξεκινήστε με 1 λεπτό σιωπηλού αυτοαναστοχασμού από άτομα σε μια κοινή πρόκληση, που 
πλαισιώνεται ως ερώτηση. 

2. Αφιερώστε 2 λεπτά για να δημιουργήσετε ιδέες σε ζευγάρια, βασιζόμενοι σε ιδέες από τον 
αυτοαναστοχασμό. Εάν ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευομένων δεν είναι ίσος, ο 
εκπαιδευτής θα συμμετέχει μαζί με ένα άτομο. 

3. Δημιουργήστε ομάδες τεσσάρων και χρησιμοποιήστε 4 λεπτά για να μοιραστείτε και να 
αναπτύξετε ιδέες που έχετε συζητήσει με το ζευγάρι σας. Παρατηρήστε ομοιότητες και 
διαφορές. 

4. Αφιερώστε 5 λεπτά για να μοιραστείτε απόψεις, ιδέες και γνώσεις ρωτώντας "Ποια είναι μια 
ιδέα που ξεχώρισε στη συνομιλία σας;". Κάθε ομάδα μοιράζεται μια σημαντική ιδέα. 
Επαναλάβετε τον κύκλο εάν χρειάζεται. 
(Source: http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/ ) 
 

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, σχεδιάζουμε μια εικονική αφίσα, (ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να 
συστήσει και να χρησιμοποιήσει ορισμένες εφαρμογές όπως https://www.genial.ly/ ή 
https://www.canva.com/ ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια) για δημιουργήσει τον δεκάλογο του Καλού 
Συμβούλου Εργασίας.  
 
Εκτίμηση: 
 
Η αξιολόγηση αυτού του μέρους βασίζεται στον τελικό δεκάλογο και τις οδηγίες για έναν καλό  σύμβουλο 
εργασίας. Αυτό το προϊόν θα μπορεί να ανέβει στη σελίδα: https://www.readywomentraining.eu/  
 
 

https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do
http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/
https://www.genial.ly/
https://www.canva.com/
https://www.readywomentraining.eu/
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6.2. Αγορά εργασίας για γυναίκες με αναπηρία 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
 

− Να προσδιορίστε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρίες στην αγορά 
εργασίας και τις στάσεις που υιοθετούν κατά την αναζήτηση εργασίας 

− Να γνωρίσετε τις στάσεις των γυναικών με αναπηρίες, όταν αντιμετωπίζουν τη διαδικασία 
αναζήτησης εργασίας. 

− Να κατανοήσετε τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να βοηθήσουν τις 
γυναίκες με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και καθοδήγηση σταδιοδρομίας 

− Να περιγράψει τη ζήτηση εργασίας και την προσφορά της αγοράς εργασίας 
 

Μέθοδοι/ Βασικά σημεία: 
 
− Συζήτηση 
− Ομαδική εργασία 
− Έρευνα μέσω της χρήσης υπολογιστών. 
− Ατομική εργασία 
− SWOT Ανάλυση 
− Δημιουργία συγκεκριμένου προφίλ για το σύμβουλο εργασίας για γυναίκες με αναπηρίες. 

 
 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Αυτό το μέρος του εργαστηρίου διαρκεί 2 ώρες, ο εκπαιδευτής θα χωρίσει την τάξη σε ομάδες 3-4 ατόμων 
για να συνεργαστούν. Η διαδικασία αυτής της τάξης θα βασίζεται στην ομαδική δουλειά στις ακόλουθες 
προ-εργασίες και τελικές εργασίες: 

 
1.Ο εκπαιδευτής δίνει μια κάρτα σε κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα θα συναντήσει στην κάρτα δύο 
υποενότητες: μία για να καθορίσει τα εμπόδια των γυναικών με αναπηρία στην αναζήτηση εργασίας και 
η άλλη ενότητα για να γράψει τις στάσεις που υιοθετούν οι γυναίκες απέναντι σε αυτά τα εμπόδια. Κάθε 
ομάδα εργάζεται σε αυτήν την προ-εργασία 15 λεπτά. 
2. Μόλις ολοκληρώσουν την προηγούμενη προ-εργασία, ένα άτομο από κάθε ομάδα μοιράζεται με όλη 
την ομάδα τα συμπεράσματά τους και βάζει την κάρτα σε μια μεγάλη αφίσα την οποία ο εκπαιδευτής θα 
έχει προετοιμάσει στον τοίχο. Μόλις συμμετάσχουν όλες οι ομάδες, ο εκπαιδευτής θα συνοψίσει τα 
κύρια συμπεράσματα. Αυτή η προ-εργασία θα διαρκέσει 15 λεπτά 
3.Χρησιμοποιώντας υπολογιστές, κάθε ομάδα θα ερευνήσει τη ζήτηση εργασίας για γυναίκες με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας. Αυτή η προ-εργασία διαρκεί 15 λεπτά. 
4.Αφού κάθε ομάδα ολοκληρώσει τις προαναφερόμενες προ-εργασίες, ο εκπαιδευτής θα εισαγάγει τη 
μέθοδο ανάλυσης SWOT και πώς κάθε ομάδα θα κάνει μία τέτοια ανάλυση χρησιμοποιώντας 
προηγούμενες πληροφορίες. Κάθε ομάδα θα εργαστεί για την ανάλυση SWOT για 20 λεπτά. Τα 10 
τελευταία λεπτά θα χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουν την ανάλυση SWOT της κάθε ομάδας και να 
τα βάλουν όλα στην αφίσα. (Η αφίσα του θα παραμείνει εκεί καθ 'όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου). 
5. Τελικά, σε διάρκεια 15 λεπτών, ο εκπαιδευτής συζητά με όλη την τάξη τις κύριες δεξιότητες και 
ικανότητες που ένας σύμβουλος εργασίας γυναικών με αναπηρίες θα πρέπει να έχει κατά νου, σύμφωνα 
με όλες τις ληφθείσες πληροφορίες. Μετά τη συζήτηση, ο εκπαιδευτής θα προσθέσει τα συμπεράσματα 
στο δεκάλογο που δημιουργήθηκε από το προηγούμενο μέρος της συνεδρίας. 
 
Εκτίμηση: 
 
Η αξιολόγηση αυτού του μέρους βασίζεται στον τελικό δεκάλογο και τις οδηγίες για έναν καλό  σύμβουλο 
εργασίας. Αυτό το προϊόν θα μπορεί να ανέβει στη σελίδα: https://www.readywomentraining.eu/  
Επιπλέον, η αξιολόγηση θα βασίζεται σε: 

− Προφορική αξιολόγηση και αξιολόγηση των έργων που παράγονται μέσω ομαδικής εργασίας. 
− Αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών σε υπολογιστές. 

https://www.readywomentraining.eu/
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− Αξιολόγηση των προφίλ που δημιουργήθηκαν. Αξιολόγηση ομάδας. 
 
 
6.3. Προσαρμοσμένη παρέμβαση 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
 

− Να προγραμματίσουν την παρέμβασή τους λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ομάδας 
στόχου. Αυτή η ομάδα θα είναι οι εκπαιδευόμενοι στα επόμενα μαθήματα που θα 
εκπαιδεύσουν. (γυναίκες με σωματικές ή / και αισθητικές αναπηρίες) 
 

Μέθοδοι/ Βασικά σημεία: 
 
− Συζήτηση 
− Ομαδική εργασία 
− Έρευνα μέσω της χρήσης υπολογιστών. 
− Ατομική εργασία 

 
 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Αυτό το μέρος του εργαστηρίου διαρκεί 30 λεπτά, ο εκπαιδευτής θα χωρίσει την τάξη σε ομάδες 3-4 
ατόμων για να συνεργαστούν. Η διαδικασία αυτής της τάξης θα βασίζεται στην ομαδική δουλειά πάνω 
στην ακόλουθη εργασία: 

 
1. Εκπόνηση ερωτηματολογίου για τη μελέτη της αγοράς για την κατανόηση των αναγκών της 

ομάδας-στόχου 
Οι εκπαιδευόμενοι θα επεξεργαστούν με συνεργατικό τρόπο ένα ερωτηματολόγιο για να 
διερευνήσουν τις ανάγκες και τις κύριες δυσκολίες για τις γυναίκες που θα παρακολουθήσουν 
την επόμενη εκπαίδευση που ανέπτυξαν, ή για τις γυναίκες που θα συμβουλεύσουν στο μέλλον. 
 

Εκτίμηση: 
 
Η αξιολόγηση αυτού του μέρους βασίζεται στην τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
ερωτηματολογίου. Αυτά τα προϊόντα θα μπορούν να ανέβουν στη σελίδα: 
https://www.readywomentraining.eu/  
Επιπλέον, η αξιολόγηση θα βασίζεται σε: 

− Προφορική αξιολόγηση και αξιολόγηση έργων που παράγονται μέσω ομαδικής εργασίας. 
− Αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών σε υπολογιστές. 

 
 
6.4. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των υπηρεσιών απασχόλησης 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
 

− Να γνωρίζετε πώς να εκμεταλλευτείτε τη χρήση κοινωνικών δικτύων για να βοηθήσετε τις 
γυναίκες με αναπηρία να βρουν δουλειά 

− Να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες απασχόλησης στις χώρες της ΕΕ που 
συμμετέχουν στο έργο. 
 

Μέθοδοι/ Βασικά σημεία: 
 
− Συζήτηση 
− Ομαδική εργασία 

https://www.readywomentraining.eu/
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− Έρευνα μέσω της χρήσης υπολογιστών. 
− Ατομική εργασία 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Αυτό το μέρος του εργαστηρίου διαρκεί 30 λεπτά. 
Ο εκπαιδευτής θα εισαγάγει τις πηγές που αναφέρονται στη σελίδα:  
https://www.readywomentraining.eu/ για πληροφορίες και αναζήτηση εργασίας, Αυτό θα γίνει βάσει 
των διαθέσιμων πηγών που διατίθενται σε κάθε συμμετέχουσα χώρα στο έργο Ready Women. 
 
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής εισάγει τον τρόπο χρήσης ορισμένων κοινωνικών δικτύων (Facebook, 
LinkedIn, Πράγματι,…) που είναι κατάλληλα για να βοηθήσουν τις γυναίκες με αναπηρίες όταν αναζητούν 
εργασία. 

 
 

Εκτίμηση: 
 
Παρουσίαση παραδειγμάτων προφίλ και ανοιχτή συνομιλία με συναδέλφους σχετικά με αυτά. 
 
Συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών προφίλ που παρουσιάζονται. 
 
 
6.5. Πώς να προετοιμάσετε τις γυναίκες με αναπηρία ώστε να ετοιμάσουν το βιογραφικό τους και να 
προετοιμαστούν για τις συνεντεύξεις εργασίας 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

− Να βοηθήσει τις γυναίκες με αναπηρίες να προετοιμάσουν το βιογραφικό τους. 
− Να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τις γυναίκες με αναπηρία για να πάνε σε μια συνέντευξη 

εργασίας 
 

Μέθοδοι/ Βασικά σημεία: 
 
− Δημιουργία διαφορετικών βιογραφικών και παρουσίαση στο κοινό, προκειμένου να διαλέξουν το 

καλύτερο μοντέλο. 
− Μάθηση για το πώς να προετοιμάσετε τις γυναίκες με αναπηρία να πάνε σε μια συνέντευξη 

εργασίας μέσω παιχνιδιού ρόλων / εικονικής παρουσίασης 
− Παρουσίαση εργασίας σε ψηφιακή μορφή με τις καλύτερες συμβουλές για συνέντευξη εργασίας. 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Αυτό το μέρος του εργαστηρίου διαρκεί 2 ώρες. 
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει μερικά παραδείγματα προτύπων βιογραφικών και θα συζητήσει με την 
ομάδα για το ιδανικό πρότυπο για γυναίκες. 
Αφού επιλέξει τα πρότυπα βιογραφικού για γυναίκες με αναπηρίες, ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει μερικές 
μεθόδους επικοινωνίας και αυτοαπασχόλησης σε μια συνέντευξη εργασίας.  
Αν μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το εργαστήριο πρόσωπο με πρόσωπο, θα μπορέσουμε να 
εξασκήσουμε μια συνέντευξη εργασίας όπου δύο εκπαιδευόμενοι παίζουν το ρόλο του ερευνητή και 
του αιτούντος εργασία και η υπόλοιπη ομάδα παρατηρεί και αξιολογεί τη δραστηριότητα. 
Εάν το εργαστήριο πρέπει να εφαρμοστεί διαδικτυακά, ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει ένα βίντεο παρουσίασης με τη μέθοδο “ανελκυστήρα” (i.e. 
https://youtu.be/hGkIVxwxrCk ) και να εξηγήσει πώς να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη μέθοδο για να 
εργαστούν πάνω σε μια συνέντευξη εργασίας με γυναίκες με αναπηρίες. 
 
 

https://www.readywomentraining.eu/
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Εκτίμηση: 
 

− Παρουσίαση βιογραφικών σημειώσεων. 
− Άμεση παρατήρηση. 

− Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων 
 
 

Πίνακας 6.1. Σχέδιο κατάρτισης για συμβούλους εργασίας 

Ενότητα nº 6 / όνομα:  Συνοδεία στην αναζήτηση εργασίας για γυναίκες με αναπηρία 
 

Αναμενόμενη διάρκεια: 15 ώρες 
Γενικοί στόχοι: Βοήθεια στις γυναίκες με αναπηρία: να γνωρίσουν την αγορά εργασίας και τα 
απαιτούμενα προφίλ, να καθορίζουν τον επαγγελματικό στόχο, να αυξάνουν τα κίνητρα πριν 
από την ενεργή αναζήτηση εργασίας 
Πόροι: Υπολογιστές, σύνδεση στο Διαδίκτυο, εκτυπωτής, προβολέας γενικής χρήσης, 
χαρτοπίνακας και αναλώσιμα (χαρτί και στυλό) , καθώς και διαθέσιμοι πόροι στη διεύθυνση 
https://www.readywomentraining.eu/  

 
6.1. Απασχολησιμότητα 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
15 γυναίκες λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τα πιο απαιτητικά 
επαγγελματικά προφίλ της 
 
Μέθοδοι/ Βασικά σημεία: 
 
− Δυναμική συμμετοχή, πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή φόρμα με υποστήριξη στα μέσα που 

έχουν στη διάθεσή τους στην σελίδα:  https://www.readywomentraining.eu/ .  
 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Ανταλλαγή ιδεών, ομάδες συζήτησης. Διάρκεια: 3 ώρες περίπου. Αυτή η συνεδρία θα εκπαιδευτεί σε 
ομάδες εργασίας όπως και αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών για συμβούλους εργασίας και θα 
βασίζεται σε ερωτηματολόγια που θα αναπτυχθούν σε εργαστήρια για συμβούλους εργασίας. 
Σε αυτή τη συνεδρία οι γυναίκες θα αναπτύξουν μια αφίσα με τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις 
ευκαιρίες απασχόλησης και αναζήτησης εργασίας. 
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τη σελίδα: https://www.readywomentraining.eu/  και τους διαθέσιμους 
πόρους. 
 
Εκτίμηση: 
Έρευνα ικανοποίησης θεωρητικού, πρακτικού και διδακτικού προσωπικού 
 
 
6.2. Αυτοαξιολόγηση του επαγγελματικού στόχου 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
 
15 γυναίκες θα αναλύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ (SWOT Aνάλυση) 
 
Μέθοδοι/ Βασικά σημεία: 
 
− Δυναμική συμμετοχή, πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή φόρμα με υποστήριξη στα μέσα που 

έχουν στη διάθεσή τους στην σελίδα:  https://www.readywomentraining.eu/ .  

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Ατομική προετοιμασία του επαγγελματικού προφίλ (SWOT). Διάρκεια: 3 ώρες περίπου. Ο 
εκπαιδευτής θα υποστηρίξει το έργο κάθε γυναίκας και θα καθοδηγήσει τη συμμετοχή κάθε 
γυναίκας στο τέλος της συνεδρίασης στην τελική συζήτηση. 
 
Οι γυναίκες θα αποθηκεύσουν την ανάλυση SWOT στο ατομικό τους χαρτοφυλάκιο και θα συνεχίσουμε 
να την αναπτύσσουμε στις επόμενες συνεδρίες. 
 
Εκτίμηση: 
 
Έρευνα ικανοποίησης θεωρητικού, πρακτικού και διδακτικού προσωπικού 
 
 
6.3. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
15 γυναίκες λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις πιο χρησιμοποιούμενες τεχνικές και εργαλεία 
αναζήτησης εργασίας σήμερα 
 
Μέθοδοι/ Βασικά σημεία: 
 
− Δυναμική συμμετοχή, πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή φόρμα με υποστήριξη στα μέσα που 

έχουν στη διάθεσή τους στην σελίδα:  https://www.readywomentraining.eu/ .  
 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Προετοιμασία φακέλου με τα πιο κατάλληλα κανάλια αναζήτησης όσον αφορά την αναζήτηση 
εργασίας για γυναίκες με αναπηρία. Διάρκεια: 3 ώρες περίπου 
Θα σχεδιάσουν και θα οργανώσουν τα βιογραφικά τους. 
 
Οι γυναίκες θα αποθηκεύσουν τον φάκελο αναζήτησης εργασίας και τα βιογραφικά τους στο ατομικό 
τους χαρτοφυλάκιο και θα συνεχίσουμε να το αναπτύσσουμε στην επόμενη συνεδρία. 
 
 
Εκτίμηση: 
 
Έρευνα ικανοποίησης θεωρητικού, πρακτικού και διδακτικού προσωπικού 
 
 
6.4. Συνέντευξη για δουλειά 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:   
 
15 γυναίκες λαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες πριν από μια συνέντευξη 
εργασίας. 
 
Μέθοδοι/ Βασικά σημεία: 
 
− Δυναμική συμμετοχή, πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή φόρμα με υποστήριξη στα μέσα που 

έχουν στη διάθεσή τους στην σελίδα:  https://www.readywomentraining.eu/ .  
 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 

https://www.readywomentraining.eu/
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Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας και πώς να τις 
χρησιμοποιήσουν στις διάφορες συνεντεύξεις εργασίας. 
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει επίσης διαφορετικούς τύπους συνεντεύξεων εργασίας και μέσω της 
μεθόδου "ανταλλαγής ιδεών" οι γυναίκες θα συζητήσουν τις κύριες ανησυχίες τους σχετικά με τις 
συνεντεύξεις εργασίας. 
Μετά από αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο “παιχνίδι- ρόλων” για να εργαστούμε σε 
συνεντεύξεις εργασίας. Ορισμένες γυναίκες θα συμμετάσχουν ως ερευνητές, άλλες ως αιτούντες 
εργασία και άλλες ως αξιολογητές / παρατηρητές. 
Στο τέλος της συνεδρίας θα αξιολογήσουμε το μάθημα μέσω ερωτηματολογίου και ο εκπαιδευτής 
αξιολογεί το ατομικό χαρτοφυλάκιο. 
 
Εκτίμηση: 
 
Έρευνα ικανοποίησης θεωρητικού, πρακτικού και διδακτικού προσωπικού. Επανεξέταση του 
ατομικού χαρτοφυλακίου κάθε γυναίκας 
 

Table 6.2. Training plan for women with disabilities  

 

12.  Παρατηρήσεις / Περαιτέρω συστάσεις 

 

Περιεχόμενα της Εκπαιδευτικής Δράσης για γυναίκες με αναπηρία 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Θα επικεντρωθούμε σε δύο βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αρχή της 
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, όπως η γνώση της αγοράς εργασίας και ο επαγγελματικός στόχος. 

Πρέπει να σχεδιάσουμε την επαγγελματική μας καριέρα με έναν σαφή στόχο που έχει θέση στη 
σημερινή αγορά εργασίας, εάν θέλουμε να επιτύχουμε τον αναμενόμενο στόχο. Είναι πολύ σημαντικό 
να γνωρίζουμε και να γνωρίζουμε πώς να προσδιορίσουμε τι υπάρχει, τι θέλουμε και τι μπορούμε να 
επιτύχουμε (ανάλυση SWOT). 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αγορά εργασίας ανάλογα με τον τομέα στον οποίο πρέπει να 
λάβουμε πραγματικές αποφάσεις με βάση την τρέχουσα θέση μας. Όταν μιλάτε για την περιοχή, 
μπορεί να είναι τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνής ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μας για ταξίδι. 

Η γνώση της αγοράς εργασίας συνεπάγεται την ύπαρξη πληροφοριών σχετικά με τα αναδυόμενα 
επαγγέλματα στην περιοχή αναζήτησης και τα επαγγελματικά προφίλ που εκτιμώνται και 
απαιτούνται από τις εταιρείες. 

Η εθνική και διεθνής αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί αλλαγές σε κοινωνιολογικό, 
οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο, οι αλλαγές αυτές οδηγούν στην εξαφάνιση ορισμένων θέσεων 
εργασίας και στην εμφάνιση νέων. Αυτές ονομάζονται “νέες πηγές” απασχόλησης, είναι τα 
επαγγέλματα στα οποία αυξάνεται η απασχόληση. Μερικά από τα πολύ σύγχρονα είναι όλα αυτά που 
σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών. 
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Τα τελευταία χρόνια, οι συνθήκες εργασίας έχουν υποστεί αλλαγές σε σχέση με εκείνες που απαιτούν 
οι εταιρείες μέχρι σήμερα. Απαιτούν άτομα με πολύ συγκεκριμένα προφίλ και που προσαρμόζονται 
σε νέες μορφές και εργασιακές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εταιρειών. 

Οι νέες πηγές απασχόλησης προκύπτουν σε ορισμένους τομείς δραστηριότητας ως συνέπεια της 
εμφάνισης νέων αναγκών στην κοινωνία μας. Αυτά συνδέονται με την αγορά εργασίας με μεγάλες 
δυνατότητες ανάπτυξης. Επί του παρόντος, υπάρχουν επαγγελματικοί τομείς που έχουν μεγάλες 
δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

Παραδείγματα πηγών απασχόλησης θα ήταν οι υπηρεσίες στο σπίτι, η φροντίδα των παιδιών, οι 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, ο προσανατολισμός της εργασίας, το περιβάλλον κ.λπ. 

Στην τρέχουσα αγορά εργασίας, έχουμε πάει από το να μιλάμε για εκπαίδευση και εμπειρία. Στο να 
μιλάμε για ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, να εκτιμούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ περισσότερο από την ικανότητα.  

Πρέπει να κάνουμε σε κάθε αναζήτηση εργασίας μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε τις ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ που μας παρουσιάζονται και πώς να αποτρέψουμε τους εαυτούς μας 
από πιθανές ΑΠΕΙΛΕΣ. 

Όταν μιλάμε για Ευκαιρίες, αναφερόμαστε σε αυτούς τους θετικούς και ευεργετικούς παράγοντες 
που δημιουργούν πλεονεκτήματα στην απόκτηση απασχόλησης. 

Και, όταν μιλάμε για Απειλές, αναφερόμαστε σε καταστάσεις που προέρχονται από το περιβάλλον 
που μπορούν να μας οδηγήσουν σε αποτυχία και στο να μην βρούμε δουλειά. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ 

ΘΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
(ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 

ΔΥΝΑΜΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 

Θα είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι οδοί πρόσβασης στην αγορά εργασίας, είτε μέσω 
δημόσιας είτε ιδιωτικής απασχόλησης ή στον τομέα της αυτοαπασχόλησης. 

Προς το παρόν, το μοντέλο της αγοράς εργασίας χαρακτηρίζεται από το ότι είναι ευέλικτο. 
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιλογές, μία από αυτές είναι να επιλέξετε την πρόσβαση στη διεθνή 
αγορά εργασίας. Μια αγορά με τις δικές της απαιτήσεις, στην οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη, 
μεταξύ άλλων: 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Πριν αποφασίσετε 
ποια χώρα θα 
αναζητήσετε 

Γνώση γλωσσών Όπου σας 
διδάσκουν να 

αναπτυχθείτε στη 
χώρα της επιλογής 

σας 

Προγράμματα 
που προσφέρουν 

εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες στο 
εξωτερικό (δίκτυο 
eures, εργασία σε 

όλο τον κόσμο, 
εκτελεστικό 
πρόγραμμα 
κατάρτισης) 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ζούμε βυθισμένοι στην εποχή των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 
ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Η ψηφιακή ικανότητα είναι το σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων και κινήτρων για 
τη χρήση τεχνολογικών μέσων και πόρων. 

−  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

1. Ψηφιακή γνώση 

2. Επικοινωνία στο δίκτυο 

3. Διαχείριση πληροφοριών 

4. Δικτύωση 

5. Συνεχής μάθηση 

6. Στρατηγικό όραμα 

7. Ηγεσία του δικτύου 

8. Εστίαση στα αποτελέσματα 

Οι δύο γνωστές αναζητήσεις εργασίας είναι: 

− Αναζήτηση εργασίας εκτός σύνδεσης: παραδοσιακή μορφή πρόσληψης με μη τεχνολογικά μέσα. 
Παράδοση βιογραφικού, προσφορές/ αγγελίες στον τύπο, διαφημιστικές πινακίδες και 
προσωπικές επαφές. 

− Ηλεκτρονική αναζήτηση εργασίας: αυτός ο τύπος αναζήτησης γίνεται μέσω του διαδικτύου με 
πρόσβαση σε εργαλεία όπως email, συγκεκριμένες πύλες εργασίας, κοινωνικά δίκτυα ή 
ιστοσελίδες, μεταξύ άλλων. 



1 

   

Ready women project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only 
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

Τα πλεονεκτήματα της αναζήτησης εργασίας στο Διαδίκτυο είναι η ταχύτητα, οι ενημερωμένες και οι 
άμεσες πληροφορίες, η μεγαλύτερη εμβέλεια, η εξοικονόμηση χρόνου. 

Για αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε πώς να περιηγηθούμε στο Διαδίκτυο, να γνωρίζουμε τη βασική χρήση 
της εφαρμογής για κινητά και να ξέρουμε πώς να προετοιμάζουμε το βιογραφικό (2.0). 

Το βιογραφικό (2.0) είναι το ψηφιακό εργαλείο που μας επιτρέπει να κάνουμε τα δεδομένα και τις 
επαγγελματικές μας δεξιότητες ορατές μέσω του Διαδικτύου όταν αναζητούμε εργασία. Στο Endicho 
βιογραφικό (2.0) έχουμε την επιλογή εισαγωγής συνδέσμων, μεταδίδει την πρωτοτυπία και το 
ενδιαφέρον, επιτρέπει την προβολή του βιογραφικού σε πολλές γλώσσες και επιτρέπει την προσθήκη 
βίντεο (http://www.tumeves.com/) όπου επαγγελματικές ιδιότητες και επιτεύγματα επισημαίνονται. 

− ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΈΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία για την επιλογή προσωπικού. 
Αυξάνεται η χρήση κοινωνικών δικτύων για το σκοπό αυτό. Η άμεση επαφή μεταξύ εταιρείας και 
υποψηφίου μέσω του δικτύου επιτρέπει πλεονεκτήματα και για τα δύο μέρη μέσω της διασύνδεσης. 
Για την εταιρεία επιτρέπει να γνωρίζει τα κίνητρα, τις ικανότητες και τις στάσεις του υποψηφίου. 

Για τον υποψήφιο,  επιτρέπει να γνωρίζουν την εταιρεία στην οποία θέλουν να εργαστούν και να 
επικοινωνήσουν με αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ τους. 

Οι υπάρχουσες πηγές απασχόλησης είναι: 

Πύλες εργασίας 

Ιστότοποι που δείχνει την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά (Infojobs, Infoempleo, Laboris, 
Monster, Virtual Employment Office, Tecnoempleo, Colejobs). 

Άτομα που αναζητούν εργασία. 

Σας επιτρέπει να βρείτε τις εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε διαφορετικές πύλες εργασίας (Bizneo, 
Πράγματι, Jobaprido και Trovit). 

Εταιρείες προσωρινής εργασίας. 

Εταιρείες που εκχωρούν τους δικούς τους εργαζόμενους σε εταιρείες χρηστών για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα (Adecco, Randstad, Grupo Bcm, προσωρινή εργασία και προσωρινή εργασία 
Ananda) 

 

 

Προσωρινά γραφεία εργασίας: 

Είναι οντότητες που μερικές φορές συντονίζονται με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ή 
συνεργάζονται με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης μέσω συμφωνίας. 

Ιστοσελίδες της εταιρείας: 
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Σχεδόν το 80% των ισπανικών εταιρειών έχουν ιστοσελίδες, αριθμός που αυξάνεται προοδευτικά. 

Κοινωνικά μέσα:  

Τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι το Facebook και το Twitter. Τα 
επαγγελματικά δίκτυα είναι πλατφόρμες που στοχεύουν στη διαχείριση του προφίλ ή της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας.Τα πιο χρησιμοποιημένα είναι: LinkedIn, Xin and Viadeo. 

Απασχόληση APPS: προγράμματα που είναι εγκατεστημένα σε κινητή συσκευή και παρέχουν άμεση 
πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Τα πιο χρησιμοποιημένα είναι 
Jobeeper και Crowd. 

Άλλες πηγές διαδικτυακής απασχόλησης είναι τα Blogs, ένας ιστότοπος στον οποίο ένας ή 
περισσότεροι συγγραφείς δημοσιεύουν άρθρα, χρησιμοποιούνται για να δημοσιεύουν τις δικές τους 
ιδέες και απόψεις. 

Οι υπηρεσίες ειδοποίησης για την απασχόληση μας στέλνουν ειδοποιήσεις κάθε φορά που 
λαμβάνεται μια ενημέρωση σχετικά με ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Οι πιο χρησιμοποιούμενες 
είναι: Ειδοποιήσεις Google και Feedly. 

− ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ 

Η συνέντευξη εργασίας είναι ένα ακόμη βήμα σε μια διαδικασία επιλογής για να καλύψει μια κενή 
θέση σε μια εταιρεία. Είναι η πιο σημαντική στιγμή της διαδικασίας στην οποία μόνο οι υποψήφιοι 
με δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κενή θέση έχουν πρόσβαση, αν και η συνέντευξη από μόνη της 
δεν εγγυάται ότι είμαστε τελικά οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν. 

Η συνέντευξη δεν είναι μια ανάκριση, αλλά ένας διάλογος με ερωτήσεις και απαντήσεις στον οποίο 
τόσο ο ερευνητής όσο και ο υποψήφιος θα προσπαθήσουν να λύσουν τις αμφιβολίες τους: ο 
ερευνητής θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι ο υποψήφιος είναι ο ιδανικός για την κενή θέση και 
ο υποψήφιος που η δουλειά ταιριάζει και τους ενδιαφέρει. 

Δομή της συνέντευξης εργασίας. Οι τρεις κύριες φάσεις στις οποίες είναι διαρθρωμένη μια 
συνέντευξη για την απασχόληση είναι: 

 Παρουσίαση. Είναι η αρχική στιγμή, στην οποία μπαίνετε στον ερευνητή εργασίας και σας  
εξηγεί εν συντομία τη θέση εργασίας.  Για την ώρα να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε και να είστε 
αποφασισμένοι. 

 Ανάπτυξη. Ο ερευνητής εργασίας θέλει να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της εκπαίδευσής σας, 
την επαγγελματική σας εμπειρία, τις δεξιότητές σας κ.λπ. Επωφεληθείτε από αυτήν τη στιγμή 
για να δείξετε την καλύτερη εικόνα του εαυτού σας. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε καλά 
τα δεδομένα και τις ημερομηνίες που εμφανίζονται στο βιογραφικό σας και να είστε 
ξεκάθαροι για τις πτυχές που θέλετε να επισημάνετε, ποιες είναι οι δεξιότητες που έχετε και 
τι σας διαφοροποιούν από τους άλλους και γιατί πιστεύετε ότι είστε ιδανικοί για αυτό 
δουλειά. 



1 

   

Ready women project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only 
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

 Κλείσιμο. Τη στιγμή του κλεισίματος είναι η στιγμή που μπορείτε να κάνετε κάποιες 
ερωτήσεις σχετικά με τη δουλειά και την εταιρεία (ώρες, τύπος συμβολαίου, μισθός κ.λπ.) ή 
να διευκρινίσετε οποιοδήποτε σημείο που δεν έχετε κατανοήσει. 

Βασικές πτυχές για μια καλή συνέντευξη: 

 Πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν από τη συνέντευξη: να είστε ξεκάθαροι για το τι 
μπορείτε να προσφέρετε, να γνωρίζετε την εταιρεία και την κενή θέση εργασίας, να 
προετοιμάζετε ερωτήσεις για να ρωτήσετε τον ερωτηθέντα, να θυμάστε τα δεδομένα και τις 
λεπτομέρειες του βιογραφικού σας, να φροντίζετε τα ρούχα και την προσωπική υγιεινή. 

 Αρνητικές πτυχές που πρέπει να αποφύγετε: εμφάνιση διαθεσιμότητας ή προβλημάτων 
κινητικότητας, εμφάνιση ενδείξεων επιθετικότητας ή μικρού ελέγχου, εμφάνιση ενδείξεων 
ακαμψίας ή κακής προσαρμοστικότητας, εμφάνιση όχι πολύ υπεύθυνη, εμφάνιση όχι πολύ 
δυναμική, αργά, μοιάζει να μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. 

Τύποι συνέντευξης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συνεντεύξεων, ανάλογα με τον στόχο της επιλογής. 

 Κλειστή συνέντευξη. Η κλειστή συνέντευξη δεν θα είναι η πιο αυθόρμητη που θα 
συναντήσετε. Αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων που επιδιώκουν να κατανοήσουν 
πλήρως τις ικανότητες και τα προσόντα σας. 

 Ανοιχτή συνέντευξη. Πρόκειται για μια μη δομημένη συνέντευξη, στην οποία ο ερευνητής 
υποβάλλει λίγες ή πολύ γενικές ερωτήσεις. Σκοπεύει να αξιολογήσει πώς συμπεριφέρεται 
η υποψήφια σε ένα άγνωστο περιβάλλον, την ικανότητά της για ανάλυση, 
επιχειρηματολογία, πιστοποίηση και σύνθεση των προτεινόμενων περιεχομένων, 
αξιολογώντας την ικανότητα λειτουργίας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. 

 Μικτή συνέντευξη. Αυτή η συνέντευξη είναι ένας πολύ κοινός συνδυασμός των δύο 
προηγούμενων. 

 Συνέντευξη έντασης ή άγχους. Αυτός ο τύπος συνέντευξης επιδιώκει να θέσει τον 
αιτούντα στο όριο του στρες προκειμένου να παρατηρήσει πώς αντιδρά. Εάν πρόκειται 
για μια θέση που απαιτεί υψηλή ανοχή στην πίεση, οι ερευνητές θα επιδιώξουν να 
ελέγξουν τους υπερβολικά ευαίσθητους ή υπερβολικά νευρικούς ανθρώπους για να 
αποφύγουν προβλήματα στο μέλλον. Θα παρατηρήσετε ότι υπόκεινται σε μια συνέντευξη 
άγχους εάν οι ερωτήσεις είναι περίεργες, προσωπικές ή ακόμη και ποικίλλουν πολύ από 
το ένα στο άλλο. 

 

 Συνέντευξη με βάση τις ικανότητες. Σε αυτήν τη συνέντευξη, ο συνομιλητής σας θα 
προσπαθήσει να καταλάβει, πέρα από το εάν είστε ακαδημαϊκά προετοιμασμένοι για τη 
θέση, εάν έχετε τις προσωπικές δεξιότητες για να διαχειριστείτε ή να εργαστείτε σε μια 
ομάδα. Μπορεί να είναι ένα από τα πιο δύσκολα, αλλά αν σας επιλέξουν, μπορείτε να 
είστε πεπεισμένοι ότι αξίζετε τη δουλειά. 
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 Δομημένη συνέντευξη. Αυτό που θα βρείτε σε μια δομημένη συνέντευξη είναι ένας 
ερευνητής που επαναλαμβάνει ορισμένες ερωτήσεις σε όλους τους αιτούντες, 
προκειμένου να έχει μια ακριβή σύγκριση των απαντήσεων σε αυτούς. Συνήθως, είναι 
προσαρμοσμένη συνέντευξη ώστε να ρωτούν όχι μόνο τα χαρακτηριστικά καριέρας ή 
χαρακτήρα του επίδοξου επαγγελματία, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τη 
συγκεκριμένη εργασία για την οποία υποβάλλετε αίτηση. 

 Ομαδική συνέντευξη.     Διορίζονται ορισμένοι υποψήφιοι, μεταξύ έξι και δέκα, γίνεται 
μια προσομοίωση κατάστασης ομάδας, στην οποία ένα θέμα πρέπει να συζητηθεί για να 
καταλήξουν σε συμπεράσματα. Ο στόχος αυτής της συνέντευξης είναι η απόκτηση 
πληροφοριών σχετικά με την ικανότητα σχέσης και συμπεριφοράς των υποψηφίων σε 
μια ομάδα. 

 
 Επιτροπή συνέντευξης. Μπορεί να έχετε συναντήσει μια συνέντευξη εργασίας στην 

οποία υπήρχαν περισσότεροι από ένας ερευνητές. Αυτό χαρακτηρίζεται ως επιτροπή 
συνέντευξης. Όλοι οι ερωτηθέντες υποβάλλουν συχνά ερωτήσεις στον υποψήφιο, και 
όλοι ακούνε τα σχόλιά του για να καλλιεργήσουν περαιτέρω τη γνώμη τους. 
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