
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού 
Erasmus+ της Ισπανίας. Η παρούσα έκδοση αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και οι οργανισμοί 
χρηματοδότησης δε φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στο 
παρόν. 



 

 

 

EMPOWERING LTUs 

 

Ενδυνάμωση των Ηλικιακά Μεγάλων ΜΑ μέσω της 

Καθοδήγησης & της Προσωπικής τους Εικόνας 

 

 
Μέρος 2: Εγχειρίδιο σχετικά με τις στρατηγικές ενδυνάμωσης και τα 

εργαλεία κατάρτισης για την παρακίνηση και την ενεργοποίηση των 

ανέργων σε μακροχρόνια ανεργία. 
 



 



 

 

 
 

ΘΕΜΑ 2 
 

Η Προσωπική Εικόνα 
 

 

“Η εικόνα σας είναι αυτό για το οποίο μιλάνε οι άνθρωποι, αφού αποχωρήσετε από το δωμάτιο” 

Jeff Bezos – Ιδρυτής και CEO του Amazon 
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Πνευματικά Δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού 

 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου της Ε.Ε. 

“ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ των Ηλικιακά Μεγάλων ΜΑ μέσω της Καθοδήγησης & της Προσωπικής τους 

Εικόνας ”.  

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ανοιχτό και διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους και λοιπούς 

ενδιαφερόμενους.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ποιος/α είμαι; Τι μπορώ να προσφέρω; Ποια είναι τα πάθη μου; Και οι δυνάμεις μου; Πώς 

συνεισφέρω στην αγορά με όλα αυτά; Τι με κάνει να ξεχωρίζω; 

Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που ίσως πρέπει να λάβετε υπόψη όταν θα αρχίσετε να 

χτίζετε την προσωπική σας εικόνα. Η προσωπική σας εικόνα είναι αυτό που σας κάνει να είστε ο 

εαυτός σας, αυτό που μεταφέρετε στους άλλους ανθρώπους, για αυτό είναι πολύ σημαντικό να 

καθορίσετε τις σας κάνει διαφορετικό από τους υπόλοιπους ανθρώπους στην αγορά.   

Καταρχάς, πρέπει να αξιολογήσετε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες καθώς αποτελούν τη βάση για τη 

δημιουργία της πραγματικής και μοναδικής προσωπικής σας εικόνας. Τα πάθη σας και οι αξίες σας 

θα αναδείξουν τον καλύτερό σας εαυτό. Μια προσωπική εικόνα είναι η αντανάκλαση των 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων και του τρόπου ζωής ενός ατόμου. Ας ξεκινήσουμε! 

Όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν μια προσωπική εικόνα αλλά δεν ξέρουν όλοι πώς να την 

προσδιορίσουν και να την αξιοποιήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ; 

Η εικόνα είναι κάτι –σύμβολο, σχέδιο, όνομα, ήχος, φήμη, συναίσθημα, τονικότητα– που διαχωρίζει 

ένα πράγμα από ένα άλλο. Η “προσωπική εικόνα” είναι, από πολλές απόψεις, συνώνυμη με τη 

φήμη σας και επίσης ένας ορισμός του ποιοι είστε και του για τι πράγμα θέλετε να είστε γνωστοί. 

Αναφέρεται σε τρόπους που οι άλλοι άνθρωποι σας βλέπουν ως επιχειρηματία ή εκπρόσωπο μιας 

ιδέας, οργάνωσης ή δραστηριότητας. Για την ανάπτυξη μιας προσωπικής εικόνας χρειάζεται η 

αναγνώριση και η γνωστοποίηση των στοιχείων που κάνουν κάποιον ξεχωριστό, σημαντικό και  

εμφανή μέσα σε ένα ομοιογενές, ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Όλοι, 

ασχέτως ηλικίας, προσόντων ή ετών εμπειρίας, έχουν μια προσωπική εικόνα οπότε ας την 

εξερευνήσουμε. 

 

 



 

Γιατί να έχετε μια Προσωπική Εικόνα; 

 

✓ Για να ξεχωρίζετε. Το να είστε διαφορετικοί από άλλους με παρόμοια επαγγελματικά 

προφίλ. Σήμερα, όλοι υπολογίζονται με διπλώματα, πτυχία, μάστερ κ.τ.λ. Έτσι, είναι 

σημαντικό να μας γνωρίζουν καλύτερα σε άλλες πτυχές, να τονίσουμε τι μας κάνει 

διαφορετικούς.  

✓ Να είμαστε “ορατοί” σε επιχειρήσεις και πελάτες. Μια προσωπική εικόνα δίνει στους 

ανθρώπους τη φήμη για να τοποθετηθούν στην επαγγελματική αγορά ως σημεία 

αναφοράς.  

✓ Για να είστε η ζήτηση και όχι η προσφορά. Μια προσωπική εικόνα επιτρέπει στους 

ανθρώπους να αποκτήσουν μια θέση στη ζήτηση. Μερικές εταιρίες δεν κοιτάνε για πτυχία ή 

χρόνια εμπειρίας αλλά για άλλες δεξιότητες και γνώσεις που μπορεί να έχουμε.  

✓ Για την προσέλκυση ανθρώπων που θέλουν αυτό που κάνουμε με τον τρόπο που θέλουμε 

να το κάνουμε. Μια προσωπική εικόνα θα βοηθήσει τους ανθρώπους να δουν με άλλο μάτι 

τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.  

✓ Για να έχουμε καλύτερα εισοδήματα. Όταν κάποιος έχει διαφορετική αξία σε σχέση με 

άλλους επαγγελματίες, η προσωπική τους εικόνα είναι ένα προσόν που αυξάνει την αξία 

τους και τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από τη στιγμή που θα αναγνωριστούν και 

εκτιμηθούν ως επαγγελματίες, μπορούν ίσως να επιλέξουν καλύτερες συνθήκες.  

 

 



 

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

Η εικόνα σας είναι: 

1. Φήμη, 

2. Επαγγελματική κάρτα, 

3. Για ποιο πράγμα είμαστε γνωστοί και πως μας βιώνουν οι άνθρωποι. 

4. Για να πάμε το ποιοι είμαστε στο τι κάνουμε και με ποιον τρόπο,  

5. Οτιδήποτε μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. 

Η μεταφορά μιας εικόνας με σαφήνεια και συνέπεια θα δημιουργήσει μια αξέχαστη εμπειρία στα 

μυαλά εκείνων με τους οποίους αλληλεπιδράμε και μπορεί να μας ανοίξει πόρτες σε νέες 

ευκαιρίες. Η εικόνα μας είναι ζωτικής σημασίας για να κερδίσουμε το σεβασμό που χρειαζόμαστε, 

για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και για να επηρεάζουμε θετικά τις συζητήσεις που θα 

κάνουν οι άνθρωποι για εμάς.  

 

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΑΣ ΕΑΥΤΟΣ  

Αυτή η εμπειρία προσωπικής εικόνας είναι η ευκαιρία μας για να μάθουμε περισσότερα για τους 

εαυτούς μας, ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τις μοναδικές μας δεξιότητες, δυνάμεις και 

ταλέντα. Είναι μια ευκαιρία για να εκμεταλλευτούμε τις αξίες και τα πάθη μας με στόχο την 

ανεύρεση του σκοπού μας. Αυτοί οι τομείς δημιουργούν τη βάση της προσωπικής μας εικόνας και 

μπορούν να μας βοηθήσουν να ορίσουμε μια πορεία για την καριέρα μας και να μας βοηθήσει να 

την ολοκληρώσουμε. Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε το παρακάτω βίντεο: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wih78rycjM 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wih78rycjM


 

Για να βρούμε την προσωπική μας εικόνα, ίσως χρειαστεί να ξεκινήσουμε με τη συλλογή των 

πληροφοριών που εμείς και οι άλλοι έχουν για εμάς. Όμως, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Ας 

χωρίσουμε την εξερεύνησή μας σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς:  

✓ Δυνάμεις. 

✓ Αξίες. 

✓ Πάθη. 

✓ Στόχοι. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Χάρη σε αυτή τη δραστηριότητα μπορούμε να ανακαλύψουμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας. 

Καταγράψτε τις πέντε καλύτερες δυνάμεις σας στο παρακάτω διάγραμμα. Για παράδειγμα, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις όπως “δημιουργικός”, “οικοδόμηση σχέσεων” ή “απλοποίηση 

του σύνθετου”.  

Μόλις το ολοκληρώσετε, επικυρώστε  την αντιληπτική σας ικανότητα με τις γνώμες άλλων. 

 

 

 

        
ME 



 

      

Δείτε τα παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxP8hcb1IBI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZT714Pqcmos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxP8hcb1IBI
https://www.youtube.com/watch?v=KxP8hcb1IBI
https://www.youtube.com/watch?v=ZT714Pqcmos


 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΞΙΕΣ 

Με αυτή τη δραστηριότητα μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για τις αξίες μας: 

1. Δοκιμάστε να ανατρέξετε την παρακάτω λίστα με τις αξίες. Εξαλείψτε τις λέξεις που δεν σας 

προσδιορίζουν και τσεκάρετε εκείνες που ίσως θεωρείτε ότι σας χαρακτηρίζουν.  

2. Ελέγξτε τη λίστα των αξιών –χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικά που σας καθορίζουν και σας 

κάνουν διαφορετικούς– που τσεκάρατε, επιλέξτε τις πέντε καλύτερές σας επιλογές και 

καταγράψτε τες στην επόμενη σελίδα. Σε περίπτωση που γράψατε μια αξία που δεν είναι 

στη λίστα, συμπληρώστε την ελεύθερα στο διαθέσιμο χώρο.  



 

 

Προσβασιμό

τητα 

Κουράγιο 

Εμπάθεια 

Τιμιότητα 

Πρωτοτυπία 

Ταχύτητα 

Εκτελεστικότητα 

Δημιουργικότητα 

Ενθουσιασμός 

Λάτρης του 

Χιούμορ 

Πνευματικότητα 

Ανάληψη 

ευθυνών 

Περιέργεια 

Διάκριση 

Φαντασία 

Ηρεμία 

Αυθορμητισμό

ς 

Ακρίβεια 

Αξιοπιστία 

Εμπειρία 

Επίδραση 

Τελειότητα 

Σταθερότητ

α 

Περιπέτεια 

Αποφασιστικό

τητα 

Ανεξαρτησία 

Δύναμη 

Αντοχή 

Τρυφερότ

ητα 

Διαύγεια 

Αμερολη

ψία 

Ακεραιότ

ητα 

Ευημερία 

Επιτυχία 

Ευμάρεια 

Άνεση 

Πίστη 

Ευφυΐα 

Συνέπεια 

Συμπόνια 

Αλτρουισμός 

Δέσμευση 

Φήμη 

Δικαιοσύνη 

Αναγνώριση 

Ομαδικότητα 

Φιλοδοξία 

Συμπόνια 

Οικογένεια 

Καλοσύνη 

Χαλάρωση 

Κατανόηση 

Σιγουριά 

Αποπεράτω

ση 

 Αφοσίωση 

Γνώση 

Αξιοπιστία 

Όραμα 

Ισορροπία 

Ικανοποίηση 

Ευελιξία 

Ηγεσία 

Ευρηματικότη

τα 

 Πλούτος 

Γενναιότη

τα  

Έλεγχος 

Διασκέδα

ση 

Εκμάθησ

η 

Σεβασμός 

Νίκη 

Ηρεμία 

Ευθύτητα 

Γενναιοδωρί

α  

Αγάπη για 

Ασφάλεια  

Διασημότητα  

Πειθαρχία  

Χάρη  

Αφοσίωση 

Ευαισθησία 

Πρόκληση 

Ποικιλομορφί

α 

Ανάπτυξη  

Επιμέλεια 

Σημασία 

Φιλανθρω

πία 

Αποδοτικότ

ητα 

Υγεία 

Αισιοδοξία 

Ειλικρίνεια 

  

 

- Καθορίστε τις αξίες σας με βάση αυτό που σημαίνουν για εσάς: 

Είναι σημαντικό να αποσαφηνίσετε την ουσία πίσω από τις αξίες που έχετε επιλέξει. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, δύο άτομα μπορεί να έχουν διαφορετικές ερμηνείες της ίδιας λέξης. Για παράδειγμα, 

για ένα άτομο, η ευελιξία σημαίνει να είσαι επιδέξιος στο στυλ της δουλειάς σου σε καθημερινή 

βάση, για κάποιον άλλο μπορεί να σημαίνει το ενδιαφέρον στην εργασία σε ποικίλα διαφορετικά 

έργα που έρχονται στο δρόμο σας. Για να ξεκινήσετε, πρέπει να ορίσετε τις πέντε κορυφαίες σας 

αξίες στα δεξιά, με σειρά σπουδαιότητας.  Έπειτα, καθορίστε πως είναι αυτή η αξία στον κόσμο σας.  

- Επικύρωση: 

Έχετε επιλέξει τις πέντε καλύτερες αξίες και έχετε ορίσει τι σημαίνουν για εσάς. Παρόλα αυτά, ζείτε 

ευθυγραμμισμένοι; Χειρίζεστε τη ζωή σας με βάση αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για εσάς; 



 

Ήρθε η ώρα να διαπιστώσετε αν “περπατάτε τη συζήτηση” μέσα από μια γρήγορη αυτό-

αξιολόγηση. Για κάθε αξία, βαθμολογήστε τον εαυτό σας με 1 έως 5, όπου το 1 υποδηλώνει “δεν ζω 

πραγματικά με αυτήν την αξία ” και το 5 υποδηλώνει ”ζω με αυτήν την αξία σε βαθμό που μου 

επιτρέπει να είμαι υπόδειγμα ”. Σκεφτείτε αν άλλα άτομα μπορούν ή όχι να δουν αυτήν την αξία 

στις καθημερινές σας αλληλεπιδράσεις.  



 

Να είστε ειλικρινής! 

 

#1 Ορισμός αξίας         Ευθυγράμμιση 

___________________________________________________________  1 2 3 4 5 

#2 Ορισμός αξίας        Ευθυγράμμιση 

___________________________________________________________  1 2 3 4 5 

#3 Ορισμός αξίας         Ευθυγράμμιση 

___________________________________________________________  1 2 3 4 5 

#4 Ορισμός αξίας        Ευθυγράμμιση 

___________________________________________________________  1 2 3 4 5 

#5 Ορισμός αξίας        Ευθυγράμμιση 

___________________________________________________________  1 2 3 4 5 

 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΠΑΘΗ 

Με τη βοήθεια αυτού του βίντεο, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα πάθη μας. Δείτε το παρακάτω 

βίντεο και απαντήστε τις ερωτήσεις. Ας βρούμε τα πάθη μας: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmiBcHJpKR0 

Ερωτήσεις: 

1. Τι σας κάνει να χάσετε την αίσθηση του χρόνου; 

2. Σε τι ξοδεύετε χρήματα; 

3. Φοβάστε την κριτική; 

4. Τι σας κάνει να καρδιοχτυπάτε; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmiBcHJpKR0


 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

Αυτή η δραστηριότητα επικεντρώνετε στο στόχο. “Γιατί είμαι εδώ;” Αυτή η ερώτηση αναμφίβολα 

έχει βγει από τα χείλη πολλών από τότε που οι άνθρωποι των σπηλαίων “μετακινήθηκαν” από τα 

μουγκρητά στην ομιλία. Έτσι είναι και με τα πάθη, η απάντηση δεν είναι πάντα προφανής. Αυτή 

είναι μια ερώτηση που ίσως να σας ταλαιπωρεί και να επιμένει για μια ζωή. Και εξαρτάται από εσάς 

να το ανακαλύψετε και να το ορίσετε από μόνοι σας. Το παρακάτω βίντεο μπορεί να σας βοηθήσει 

να ανακαλύψετε και να προβληματιστείτε πάνω σε αυτό: 

 

https://www.entrepreneur.com/video/283621 

  

 

https://www.entrepreneur.com/video/283621


 

2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Οι αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Επομένως, πρέπει 

να είμαστε προσωπικά αφοσιωμένοι στην απόφαση και να είμαστε σε θέση να πείσουμε τους 

άλλους για τα πλεονεκτήματά μας. Η δημιουργία μιας προσωπικής εικόνας σημαίνει επίσης λήψη 

αποφάσεων. Κάνουμε αυτή τη διαδικασία με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό "εσείς" και 

να κερδίσετε ένα επαγγελματικό μέλλον. Γνωρίζοντας τα βήματά μας στην κριτική σκέψη θα μας 

βοηθήσει να ορίσουμε την εικόνα μας και να την τοποθετήσουμε στην αγορά. Η κριτική σκέψη 

είναι το κλειδί για την παρουσίαση της εικόνας μας με αυτοπεποίθηση στην αγορά. 

Έως τώρα, θα πρέπει να έχουμε μια σαφή ιδέα των βασικών στοιχείων στα οποία στηρίζετε η 

προσωπική μας εικόνα: δύναμη, αξία, πάθος και στόχος. Ήρθε η ώρα να εξερευνήσετε την αγορά, 

να πάρετε ιδέες και να δείτε τι υπάρχει εκεί έξω. 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; 

Η απάντηση είναι ναι. Πρόκειται μόνο για έρευνα, μια μεθοδολογία που μας επιτρέπει να 

αποκτήσουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Ρωτώντας τους φίλους και την οικογένειά μας δεν είναι 

αρκετό για τη λήψη αποφάσεων.  

Δείτε αυτό το βίντεο για να δείτε την ουσία που βρίσκετε από πίσω: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Fja06iCIE0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Fja06iCIE0


 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Εξασκήστε τις ικανότητές σας στην κριτική σκέψη αναλύοντας τους ανταγωνιστές σας. Φανταστείτε 

πως είστε επιχειρηματίας, σκεφτείτε για το είδος του προϊόντος που θα θέλατε να πουλήσετε. 

Μελετήστε τους ανταγωνιστές σας και προσπαθήστε να φιλτράρετε και να περιγράψετε τις 

στρατηγικές τους και κυρίως, πως και που βγάζουν χρήματα. Πασχίστε να καταλάβετε τις ομάδες 

καταναλωτών στις οποίες εστιάζουν και τους λόγους για τους οποίους κερδίζουν και χάνουν.  

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΟΥ:_____________________________________________________________ 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΣ:_________________________________________________________________ 

ΠΩΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ:  ___________________________________________________________ 

ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ:  __________________________________________________________ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ:______________________________________________________________ 

 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Όταν δημιουργούμε τη δική μας εικόνα, είναι σημαντικό να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι 

με αυτά που μπορεί να συναντήσουμε στην έρευνα αγοράς. Ανταποκρινόμενοι θετικά στις αλλαγές 

όχι μόνο μας καθιστά ικανούς να ασχοληθούμε με νέα και άγνωστα πράγματα, αλλά μας ανοίγει το 

δρόμο για επαγγελματική επιτυχία, ανάπτυξη και επίσης, ικανοποίηση. Το να είμαστε ευέλικτοι και 

προσαρμοστικοί μας επιτρέπει να ανέβουμε τη σκάλα, να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες, να 

αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να πετύχουμε τους προσωπικούς μας στόχους. Επιπλέον, κάνει 

τη δουλειά ενδιαφέρουσα και επίσης, μας δίνει επιβράβευση. Στη συνέχεια, μέσα σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο εργασιακό χώρο, αυτή η βασική δεξιότητα γίνετε ακόμα και ένα κλειδί επιβίωσης.  

   

 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

1. Θεωρείτε ότι ήσασταν ευέλικτός/η και προσαρμοστικός/ή στην τελευταίας σας εργασία ή 

ως εκπαιδευόμενος σε οποιοδήποτε μάθημα;  

__________________________________________________________________________ 

2. Γιατί; Θα μπορούσατε να βελτιωθείτε; 

__________________________________________________________________________ 

3. Γράψτε παρακάτω μερικά παραδείγματα: 

__________________________________________________________________________ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Η επικοινωνία είναι η πράξη της μεταφοράς πληροφοριών από ένα μέρος σε ένα άλλο. Μπορεί να 

είναι προφορική, γραπτή (χρησιμοποιώντας έντυπα ή ψηφιακά μέσα όπως βιβλία, περιοδικά, 

ιστότοπους ή emails), οπτική (με τη χρήση λογοτύπων, χαρτών, διαγραμμάτων ή γραφημάτων) ή 

μη-λεκτική (με τη χρήση της γλώσσας του σώματος, χειρονομίες και τον τόνο της φωνής). 

Αυτό που θα θέλαμε να πούμε πρέπει να μεταδοθεί και να ληφθεί σωστά ώστε να αναπτυχθούν οι 

επικοινωνιακές μας δεξιότητες. Η ανάπτυξή τους μπορεί να μας βοηθήσει σε όλες τις πτυχές της 

καθημερινής μας ζωής, από την επαγγελματική μας ζωή ως τις κοινωνικές συναθροίσεις και 

οτιδήποτε ενδιάμεσο. Η ικανότητα της επικοινωνίας πληροφοριών με ακρίβεια, σαφήνεια και όπως 

επιθυμούμε, είναι δεξιότητα ζωτικής σημασίας και κάτι που δεν θα πρέπει να αγνοηθεί. Δεν είναι 

ποτέ αργά να εξασκήσουμε τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες και κάνοντάς το αυτό μπορούμε να 

βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Είναι σίγουρα απαραίτητη για την ενδυνάμωση της 

προσωπικής μας εικόνας.  

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Οι διαπροσωπικές δεξιότητες χρησιμοποιούνται όταν αντιμετωπίζουμε πρόσωπο με πρόσωπο ένα 

ή περισσότερα άτομα.  

 



 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ 

Η λεκτική επικοινωνία αφορά αυτό που λέμε, και είναι ένας σημαντικός τρόπος για να περάσουμε 

το μήνυμά μας στην άλλη πλευρά.  Οι λέξεις που επιλέγουμε μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά 

στο να επιτρέψουν στους άλλους να μας καταλάβουν. Σκεφτείτε για παράδειγμα, η επικοινωνία με 

ένα μικρό παιδί ή με κάποιον που δεν μιλάει τη γλώσσα μας σωστά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 

απλή γλώσσα, μικρές προτάσεις και να ελέγχουμε συχνά πως είμαστε κατανοητοί. Είναι αρκετά 

διαφορετικό από μία συζήτηση με έναν παλιό φίλο που τον γνωρίζουμε χρόνια και με τον οποίο 

μπορεί να μην χρειάζεται καν να ολοκληρώνουμε τις προτάσεις μας.  

 

ΜΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Χρησιμοποιώντας τη φωνή μας είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Στην πραγματικότητα 

επικοινωνούμε πολύ περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη μη-λεκτική επικοινωνίας. 

Αυτή περιλαμβάνει μη-λεκτικά σήματα, χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, τη γλώσσα του 

σώματος, τον τόνο της φωνής, ακόμα και την εμφάνισή μας.  

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

Η ακρόαση είναι μια σημαντική δεξιότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας. Όταν επικοινωνούμε 

καταναλώνουμε το 45% του χρόνου στην ακρόαση. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν την 

ακρόαση δεδομένη, αλλά δεν είναι το ίδιο με την ακοή και θα πρέπει να θεωρείται δεξιότητα.  

 

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Dressing code 

Ο τρόπος που ντυνόμαστε είναι επίσης ένας σημαντικός τρόπος επικοινωνίας. Δεν πρέπει ποτέ να 

υπερβαίνουμε το προϊόν μας. Να έχετε κατά νου τι θα θέλατε να μεταδώσετε και ντυθείτε ανάλογα 

με αυτό. Προσπαθήστε να φορέσετε ουδέτερα ρούχα με απαλά χρώματα, να μην είστε πολύ 

κλασικοί ούτε πολύ μοντέρνοι. Ωστόσο, να θυμάστε, η εικόνα είναι σημαντική αλλά δεν είναι το 

μόνο πράγμα.  

Η γλώσσα του σώματος 

      Το πρόσωπο και η γλώσσα του σώματος θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν: 

- Ευγένεια – Με τη χρήση ορισμένων ευγενικών στοιχείων στη διαδικασία της επικοινωνίας 

μας, ο δέκτης θα αισθανθεί ένα φιλόξενο συναίσθημα. Μη διακόπτετε τη συζήτηση και να 



 

θυμάστε να χρησιμοποιείτε το όνομα του δέκτη, τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης,  

- Θέρμη – Το χαμόγελο όσο μιλάμε αντανακλάται στον ήχο της φωνής μας. Συνεπώς, είναι 

σημαντικό να είμαστε ευγενικοί και φιλικοί, 

- Ενδιαφέρον – Θα πρέπει να δείξουμε κάποιον ενθουσιασμό κατά τη συζήτησή μας, αλλά 

ΠΡΟΣΟΧΗ, μην το παρακάνετε, 

- Αυτοπεποίθηση – Μια φωνή με αυτοπεποίθηση ενώσω μιλάτε, αντανακλά γνώση, εμπειρία 

και αυτοπεποίθηση. Παρόλα αυτά, εάν δεν είμαστε ειδικοί στο θέμα, είναι καλύτερα να 

μείνουμε σιωπηλοί αντί να δίνουμε λανθασμένες πληροφορίες.  

Εκφορά λόγου 

- Θα πρέπει να διαχωρίζουμε τις λέξεις για να τις προφέρουμε σωστά, 

- Να προφέρουμε ολόκληρη τη λέξη, 

- Η επικοινωνία που δεν γίνετε πρόσωπο με πρόσωπο, απαιτεί μια επικοινωνία μέτριας 

ταχύτητας καθώς δεν έχουμε τη γλώσσα του σώματός μας να μας βοηθήσει στην 

κατανόηση του μηνύματος. Την ίδια στιγμή, εάν επιθυμούμε μια ρέουσα και ευχάριστη 

συζήτηση θα πρέπει να μιλάμε με μικρότερη ταχύτητα. Εάν ο συνομιλητής μας μας μιλάει 

πολύ γρήγορα και το αντίστροφο, μιλήστε του/της αργά, 

- Οι παύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επισήμανση σημαντικών λέξεων και να 

ακολουθούν το ρυθμό της συζήτησης.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  

Elevator Pitch 

Τα Elevator pitches θα είναι πάντα αναγκαίο κακό στην αναζήτηση εργασίας. Μπορούμε να 

αλλάξουμε το όνομα και να αποφύγουμε αμήχανες εισαγωγές – όμως αυτές οι ερωτήσεις, “Πείτε 

μου για τον εαυτό σας/με τι ασχολείστε;/ποιος-α είστε;” είναι αναπόφευκτες και το ξέρουμε αυτό. 

Αν και ο καθένας έχει διαφορετικές ιδέες για το τι κάνει ένα εξαιρετικό elevator pitch, όταν 

επιστρέφουμε στα βασικά συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν μόνο τρεις πραγματικοί κανόνες που 

πρέπει να λάβουμε υπόψη: 

1. Θα πρέπει να είναι 30 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.  

2. Η δεξιότητά μας (ή το όφελος που προσφέρετε σε έναν πιθανό εργοδότη) θα πρέπει να 

είναι σαφές. 



 

3. Θα πρέπει να υπάρχει ένας στόχος. 

Όλα τα στοιχεία πάνω στα οποία έχετε δουλέψει ως τώρα, είστε σε θέση να τα συγκεντρώσετε και 

να “πουλήσετε” την εικόνα σας σε 30 δευτερόλεπτα;  

Δείτε αυτά τα βίντεο πριν προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-t1ar_IpmUU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvxtC60V6kc 

https://www.youtube.com/watch?v=-t1ar_IpmUU
https://www.youtube.com/watch?v=XvxtC60V6kc


 

Τώρα, ήρθε η ώρα να γράψετε τη δική σας. Εδώ θα βρείτε έναν οδηγό για να το κάνετε βήμα προς 

βήμα με εκφράσεις που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μια καλή ομιλία.  

http://idealistcareers.org/a-quick-guide-to-writing-your-elevator-pitch-with-examples/ 

Ας πάμε παρακάτω και να αφήσουμε τους άλλους να μας γνωρίσουν. Μπορούν να αξιολογήσουν το 

ύφος σας; Στείλτε τους το βίντεό σας ακολουθώντας αυτό το σχέδιο:  

 

Όνομα 

Λεκτική επικοινωνία Φτωχή Μέτρια Υψηλή 

Παρουσίαση του θέματος    

Κατά την ομιλία διατηρείτε το θέμα παρόν    

Το ύφος είναι σαφές και ακριβές    

Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο λεξιλόγιο για το θέμα    

Διατηρείτε το ενδιαφέρον    

Δείχνει εμπιστοσύνη    

Η φωνή πρέπει να είναι καθαρή και ευχάριστη    

Θα μπορούσα να αγοράσω το προϊόν    

Τι θα άλλαζα;  

 

 

  

 

http://idealistcareers.org/a-quick-guide-to-writing-your-elevator-pitch-with-examples/


 

ΠΗΓΕΣ 

https://cazatutrabajo.com/que-es-marca-personal/ 

https://www.ciudadano2cero.com/que-es-la-marca-personal/ 

http://www.brandonhall.com/blogs/critical-thinking-the-difference-between-good-and-great-

leaders/?lang=es 

http://www.contunegocio.es/estrategia/estimula-el-pensamiento-critico/ 

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/como-hacer-un-estudio-de-mercado 

http://infoautonomos.eleconomista.es/estudio-de-mercado/breve-guia-para-estudio-de-mercado/ 

http://www.vidaprofesional.com 

http://www.puromarketing.com 

http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7425042/03/16/Las-claves-para-hacer-un-

elevator-pitch.html 

http://cincodias.com/cincodias/2012/11/12/emprendedores/1352970107_850215.html 

https://www.pwc.com/us/en/careers/campus/assets/img/programs/personal-brand-workbook.pdf 

https://www.entrepreneur.com 

https://www.skillsyouneed.com/ 

http://www.myelevatorpitch.es/ 

http://idealistcareers.org/a-quick-guide-to-writing-your-elevator-pitch-with-examples/ 



 

 



 

 


