
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΩΠΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 

 

“Αν το περιεχόμενο είναι το καύσιμο για την προσωπική σου ταυτότητα, 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η μηχανή”  

 
Jayson DeMers - Founder and CEO of AudienceBloom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.audiencebloom.com/
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Πνευματικά Δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού 
 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “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 
 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θεωρούνται από τους ειδικούς ως βασική πτυχή για μια 

επιτυχημένη στρατηγική προσωπικής ταυτότητας. 

Στις μέρες μας οι περισσότερες πληροφορίες, η επικοινωνία καθώς και οι σχέσεις, είτε σε 

προσωπικό είτε επαγγελματικό επίπεδο, περνούν μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας οι ΜΑ θα πρέπει να εκμεταλλευθούν αυτά τα 

ισχυρά εργαλεία. 

Παρόλα αυτά, λόγω της ηλικίας ή του ιστορικού τους, οι ΜΑ συχνά δεν γνωρίζουν πραγματικά το 

διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα. Μερικές φορές δεν έχουν καν βασικές γνώσεις πληροφορικής - 

και στην περίπτωση αυτή η πρώτη ανάγκη είναι να τους δοθούν επαρκείς ευκαιρίες για μάθηση. Σε 

άλλες περιπτώσεις, οι ΜΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή για να αναζητήσουν 

βασικές πληροφορίες στο διαδίκτυο και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία, 

αλλά δεν έχουν την αυτοπεποίθηση και την εξοικείωση να επωφεληθούν από το πλήρες δυναμικό 

του Διαδικτύου και όλα τα εργαλεία και τα κανάλια που έχει να προσφέρει. Σε άλλες περιπτώσεις, 

χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά χωρίς μια αποτελεσματική στρατηγική 

επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, δεν το αξιοποιούν στο έπακρο. 

Μέσα σε αυτό το τμήμα του εκπαιδευτικού πακέτου EMPOWER, οι σύμβουλοι καριέρας και οι 

επαγγελματίες μπορούν να βρουν ένα πλαίσιο και πρακτικές συμβουλές για να ενθαρρύνουν τους 

ΜΑ,  να χρησιμοποιούν τα κανάλια και  τα δίκτυα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να 

προωθήσουν την προσωπική τους ταυτότητα. 

Το τελευταίο μέρος αυτού του μαθήματος απευθύνεται στους ΜΑ και παρουσιάζει πρακτικές 

συμβουλές για τον τρόπο χρήσης των κοινωνικών δικτύων για αποτελεσματική προσωπική 

ταυτότητα. 



 

1. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να επικοινωνήσεις την προσωπική 

σου ταυτότητα και να βρεις εργασία. Στην πραγματικότητα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

θεωρούνται από τους ειδικούς ως βασική πτυχή για μια επιτυχημένη προσωπική ταυτότητα. 

Τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι: 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram και YouTube. 

Ωστόσο υπάρχουν πολλά κανάλια, πλατφόρμες και 

δίκτυα στο διαδίκτυο, με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά το καθένα και διαφορετικό κοινό. 

Για αυτό είναι σημαντικό για τους ΜΑ να γνωρίσουν 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μάθουν ποια 

πλατφόρμα να χρησιμοποιούν και πως, σύμφωνα με 

τους προσωπικούς τους στόχους1.  

Παρακάτω μία λίστα με τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

  

 

Facebook 

Το Facebook to 2017, είχε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες, οι οποίοι συνδέονται 

μεταξύ τους κάθε μήνα για προσωπικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει ένα λογαριασμό, δημοσιεύοντας πληροφορίες, όπως το όνομά του, το επάγγελμά 

του, τα σχολεία που έχει φοιτήσει, τα ενδιαφέροντά του, τα χόμπι του κ.α. Με ένα λογαριασμό, οι 

χρήστες μπορούν να συνδεθούν με άλλους χρήστες, κάνοντας τους φίλους, για παράδειγμα 

κάνοντας αναζήτηση με το όνομά τους και στέλνοντάς τους αίτημα φιλίας. Αν το αποδεχθούν, οι 

χρήστες ακολουθούμε ο ένας τον άλλο – που σημαίνει ότι βλέπει ο ένας τα νέα του άλλου στη ροή 

ειδήσεων. Περισσότερες από 750 εκατομμύρια φιλίες δημιουργούνται κάθε μέρα στο Facebook.2 

Μέσω του Facebook, οι χρήστες μοιράζονται ενδιαφέροντα, φωτογραφίες, videos, σκέψεις, 

σχολιάζουν ο ένας τις δημοσιεύσεις του άλλου κ.α. 

Μπορούν να δημιουργήσουν ή να γίνουν μέλη δημοσίων η ιδιωτικών ομάδων, να στείλουν ιδιωτικά 

ή δημόσια μηνύματα και να ακολουθήσουν δημόσιες σελίδες3,κ.α. 

                                                           
1 Οι εικόνες αυτού του κεφαλαίου είναι από: https://pixabay.com  
2 Facebook newsroom: https://newsroom.fb.com/news/2018/02/friends-day-awards/  
3 Facebook Help Centre - https://www.facebook.com/help/1540345696275090/?helpref=hc_fnav  

https://pixabay.com/
https://newsroom.fb.com/news/2018/02/friends-day-awards/
https://www.facebook.com/help/1540345696275090/?helpref=hc_fnav


 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ! 

 Το Facebook είναι χρήσιμο ώστε να συνδέεσε με άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα 

με εσένα αλλα και για να ακολουθείς εταιρείες στις οποίες θα ήθελες να εργαστείς 

 ¨Ένα έξυπνο προφίλ στο Facebook, κτισμένο με προσωπικές πληροφορίες και φωτογραφίες 

μπορεί να είναι μια καλή “επαγγελματική κάρτα”. Πρόσεχε να μην ανεβάζεις πολύ 

προσωπικές εικόνες που μπορεί να είναι ντροπιαστικές.  

 

 

LinkedIn 

Το LinkedIn είναι το κοινωνικό δίκτυο αφοσιωμένο στην επαγγελματική δικτύωση. Μέσω του 

LinkedIn, μπορείς να δημιουργήσεις προφίλ, να δημοσιεύσεις βιογραφικά και να κτίσεις συνδέσεις 

με άλλους επαγγελματίες, αλλά και να ακολουθήσεις εταιρείες και οργανισμούς, που 

χρησιμοποιούν αυτό το κανάλι για να διαφημίσουν τις θέσεις εργασίας τους. Ιδρύθηκε το 2003, και 

αριθμεί πάνω από 546 εκατομμύρια μέλη σε όλο το κόσμο, περιλαμβάνοντας στελέχη4. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ! 

 Το LinkedIn μπορεί να είναι χρήσιμο για επαγγελματίες με πλούσιο βιογραφικό και 

πρόσφατη εργασιακή εμπειρία σε συγκεκριμένα πεδία. 

 

 

Twitter  

Το Twitter είναι ένα online ειδησεογραφικό και κοινωνικό δίκτυο, όπου οι χρήστες δημοσιεύουν και 

αλληλοεπιδρούν με σύντομα μηνύματα, τα λεγόμενα "tweets". Για να δημοσιεύσεις ένα Tweet 

πρέπει να έχεις κάνει εγγραφή.  Ένα tweet μπορεί να περιέχει φωτογραφίες, video, συνδέσμους και 

κείμενο, μέχρι 140 χαρακτήρες. Ένα hashtag -γραμμένο με το σύμβολο # -χρησιμοποιείται για την 

εύρεση λέξεων-κλειδιών ή θεμάτων στο Twitter. Η λειτουργία αυτή δημιουργήθηκε στο Twitter και 

επιτρέπει στους ανθρώπους να ακολουθούν εύκολα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται  πριν από μια σχετική λέξη-κλειδί ή φράση, για να τα κατηγοριοποιεί και να 

βρίσκονται εύκολα μέσα από την αναζήτηση. Οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν τα 

ενδιαφέροντα tweets και να ακολουθήσουν ο ένας τον άλλον για να λάβουν ειδοποιήσεις. 5 

                                                           
4 LinkedIn page https://www.linkedin.com/company/1337/ 
5 Getting started – Twitter Guide- https://help.twitter.com/en/twitter-guide  

https://help.twitter.com/en/twitter-guide


 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ! 

 Επέλεξε το Twitter για να ακολουθήσεις εταιρείες στις οποίες ενδιαφέρεσαι να 

εργαστείς. 

 

 

Instagram  

Το Instagram είναι μία διαδικτυακή βασισμένη στο διαμοίρασμα φωτογραφιών εφαρμογή και 

υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται εικόνες και βίντεο, είτε δημόσια είτε 

ιδιωτικά. Το Instagram επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες στην 

υπηρεσία. Οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν ποικίλα ψηφιακά φίλτρα στις εικόνες τους και να 

προσθέσουν τοποθεσίες. Μπορούν να προσθέσουν λέξεις κλειδιά με το σύμβολο # (hashtag) στις 

δημοσιεύσεις τους, να συνδέσουν τις φωτογραφίες με άλλο περιεχόμενο του Instagram, που έχει 

ίδιο θέμα. Οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν το λογαριασμό τους στο Instagram με άλλους 

λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων και να μοιράζονται φωτογραφίες και σε αυτά τα προφίλ6. 

TIPS! 

 Instagram and other photo sharing platforms can be useful if you have something to 

show to your potential employers or costumers, e.g. recipes of your cooking, drawings, 

handmade dress, etc. 

 

 

YouTube  

Το YouTube είναι μία ιστοσελίδα διαμοιρασμού video, που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν, 

να παρακολουθούν, να βαθμολογούν, να μοιράζονται, να προσθέτουν στα αγαπημένα, να 

αναφέρουν, να σχολιάζουν σε βίντεο και να κάνουν εγγραφή σε άλλους χρήστες. Στο YouΤube, 

βρίσκεις ποικίλα videos, ποικίλα θέματα, που περιλαμβάνουν επίσης παρουσιάσεις, συνέδρια, 

ομιλίες και εκπαιδευτικά videos. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ! 

 Ένα σύντομο βιογραφικό βίντεο, μπορεί να είναι δημιουργικό και ωραίος τρόπος να 

παρουσιάσεις τον εαυτό σου.  

                                                           
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram 



 

Υπάρχουν πολλά ακόμα κοινωνικά δίκτυα (https://www.reddit.com/, https://www.tumblr.com/, 

https://it.pinterest.com), κάποια από αυτά αφορούν πολύ συγκεκριμένα θέματα, όπως το 

www.funcook.com, που αφορά μόνο συνταγές και μαγειρική, τα οποία απευθύνονται σε 

ανθρώπους με πολύ ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Το έργο European Personal Branding for Employment (EPBE) είναι 

μια στρατηγική συνεργασία του ΕRASMUS+ που συντονίζεται από το 

Ανοχτό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (Ισπανία) με συνεργάτες στην 

Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία7 που στο 

στοχεύει στην υποστήριξη της απασχολησιμότητας ανάμεσα σε νέους 

μαθητές, προωθώντας την πρόσβαση και εκμάθηση μέσω Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών, με 

σκοπό την δημιουργία διαδικτυακής προσωπικής ταυτότητας και τη χρήση αποτελεσματικών 

τεχνικών ευρέσεως εργασίας. Αν και αυτό το έργο κυρίως απευθύνεται σε νέους, μπορείς να 

εκμεταλλευτείς κάποιο εκπαιδευτικό υλικό και να το προσαρμόσεις στις ανάγκες των ΜΑ. Μέσω 

του έργου EPBE, έχουν αναπτυχθεί δύο πλατφόρμες για διαδικτυακά μαθήματα, με αντικείμενο την 

Προσωπική ταυτότητα και την Αναζήτηση Εργασίας. Η εγγραφή σε αυτά τα μαθήματα είναι 

δωρεάν.  

Προτεινόμενη δραστηριότητα:  Παρακολουθήστε το UNIT 3 “SOCIAL MEDIA and JOB HUNTING 4.0” 

του μαθήματος EPBE MOOC Course στην Αναζήτηση Εργασίας 

https://www.youtube.com/watch?v=qLy6yn-jFZ8 και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις: 

                                                           
7 Περισσότερες πληροφορίες στο http://epbe.eu/project/  

 

https://www.reddit.com/
https://www.tumblr.com/
https://it.pinterest.com/
http://www.funcook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qLy6yn-jFZ8
http://epbe.eu/project/


 

1) Ποια από τα κοινωνικά δίκτυα που αναφέρονται στο βίντεο φαίνεται να είναι πιο κατάλληλα 

για εσένα; Εξερεύνησε το διαδίκτυο! 

2) Γιατί είναι σημαντικό να περιλαμβάνεις φωτογραφία σου στο προφίλ σου; 

3) Μέσω των κοινωνικών δικτύων, μπορείς να κάνεις γνωστό το βιογραφικό σου σε πιθανούς 

εργοδότες, αλλά και να μένεις ενημερωμένος για τις εταιρείες στις οποίες ενδιαφέρεσαι να 

δουλέψεις. Βρες στο διαδίκτυο τις πιο σημαντικές εταιρείες του τομέα που ενδιαφέρεσαι και 

εξερεύνησε τα κανάλια τους στα κοινωνικά δίκτυα. 

 

 



 

2. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΆΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ 

Οι ΜΑ και οι περισσότεροι μεγαλύτερης ηλικίας είναι συχνά σκεπτικοί ή ακόμα και φοβούνται να 

χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρα πρέπει πρώτα να 

σκεφτούμε πως θα ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση και να κάνουμε τους ΜΑ να εξοικειωθούν με 

αυτά. 

Μία πρόχειρη λίστα με τα πιο συνηθισμένα εμπόδια που αποτρέπουν τους  ΜΑ να 

χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η παρακάτω: 

 Καθόλου / Ελάχιστη γνώση Υπολογιστών ( Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Η/Υ και τα 

emails 

 Καθόλου / Ελάχιστη εμπιστοσύνη στα κοινωνικά δίκτυα ή φόβος να μοιραστούν πληροφορίες  

(Τα κοινωνικά δίκτυα είναι επικίνδυνα. Μέσω των κοινωνικών δικτύων μπορεί να μου 

κλέψουν τα λεφτά ή την ταυτότητα.) 

  Καθόλου / Ελάχιστη πίστη στις ικανότητες τους (Είμαι πολύ μεγάλος για να μάθω πως 

δουλεύει το διαδίκτυο) 

 Εργασιακή εμπειρία / η προοπτική εργασίας σε ένα τομέα που δεν έχει σχέση με τα κοινωνικά 

δίκτυα (Δούλευα σε ένα πρακτορείο καθαρισμού, τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι χρήσιμα) 

Αλλά υπάρχουν και κάποια οφέλη στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ηλικίες άνω 

των 45:  

 Περισσότερη εμπειρίες να μοιραστείς 

 Καλύτερη γνώση των δυνατών σημείων και αδυναμιών 

 Περισσότερες διασυνδέσεις που μπορεί να σε βοηθήσουν με την καριέρα σου 

 Δείχνεις το δυναμικό σου στους εργοδότες δείχνοντας ότι είσαι ενημερωμένος και έχεις 

δεξιότητες. 

 

 

 

 



 

 

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

 

Η Προσωπική Ταυτότητα, περιγράφεται από πολλούς ειδικούς σαν ένα είδος διήγησης ιστορίας, 

που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύει ένα τρόπο να αφηγηθείς μία ιστορία για τον εαυτό σου. Για το 

λόγο αυτό, οι μεγαλύτερης ηλικίας ΜΑ, μπορεί να έχουν συναρπαστικές ιστορίες να πουν 

(περισσότερες από τους νέους) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να κάνουν αυτές τις ιστορίες πιο ενδιαφέρουσες με φωτογραφίες και εικόνες και να φτάσουν 

σε πιο ευρύ κοινό. 

Για άτομα πιο εξοικειωμένα και πιο έμπειρα με το διαδίκτυο μπορεί να είναι χρήσιμο να 

δημιουργήσουν  ένα ιστολόγιο να αφηγούνται την επαγγελματική και προσωπική ιστορία τους, 

πλαισιωμένη με φωτογραφίες, κείμενα και (γιατί όχι) βίντεο για τις επαγγελματικές εμπειρίες 

τους και τους στόχους για το μέλλον. Ένα ιστολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία μοναδική 

πλατφόρμα, να μοιραστείς περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έτσι να γίνει πιο 

εύκολο. Υπάρχουν πολλές δωρεάν πλατφόρμες για να δημιουργήσεις ιστολόγια: το 

www.wordPpress.com και www.blogger.com είναι μόνο δύο από τα πιο δημοφιλή. 

 

http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/


 

3. ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
Το να είσαι σίγουρος και ενεργός χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αρκετό. 

Πολλοί άνθρωποι έχουν πολλές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, αλλά συχνά χωρίς μία σταθερή 

επικοινωνιακή στρατηγική. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΜΙΑ ΕΦΙΚΤΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ; 

Ο Roberto Blake είναι ένας Δημιουργικός Επιχειρηματίας, ο οποίος έχει ένα κανάλι στο YouTube, με 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, για Creative Careers, Freelancing, Marketing & How-to Videos. Το κανάλι 

του Roberto στο YouTube είναι πολύ επιτυχημένο: με 226.000 συνδρομητές και σχεδόν 14.000.000 

προβολές από το 2009.   

Ο Roberto δημοσιεύει βίντεο κάθε μέρα της εβδομάδας σε διαφορετικά θέματα, όπως: Γραφιστική, 

Σχεδίαση Λογοτύπων, Σχεδίαση Ιστοσελίδων. Τεχνολογία (εφαρμογές, λογισμικό, Demos, οδηγοί 

αγοράς), Φωτογραφία και βίντεο, YouTube βίντεο, Βίντεο μάρκετινγκ(Μικρών επιχειρήσεων και 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης), Vlogs, Κριτικές Βιβλίων, κλπ. 

 Στο παρακάτω βίντεο ο Roberto εξηγεί πως να χτίσεις μία σταθερή επικοινωνιακή στρατηγική στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Watch the video on YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=BW-4XV2HblA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BW-4XV2HblA


 

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Για να αναπτύξεις μία αποτελεσματική στρατηγική κάποια βασικά στοιχεία πρέπει αν ληφθούν 

υπόψη: 

Σκοπός /στόχος που θες να επιτύχεις με τη στρατηγική 

π.χ. να βρεις εργασία ως μάγειρας σε ένα εστιατόριο / να ξεκινήσεις μια υπηρεσία εστίασης 

Τι κοινό θες να έχεις 

π.χ. εστιατόρια, καντίνες, άτομα που ενδιαφέρονται για υπηρεσίες εστίασης. 

Κύριο μήνυμα που θες να διαδώσεις 

π.χ. δήλωση εμπορικής ταυτότητας (π.χ., είμαι ένας αποτελεσματικός και πεπειραμένος μάγειρας, 

γρήγορος και ακριβής στην εργασία. Η ειδικότητά μου είναι υγιεινά και νόστιμα πιάτα για 

χορτοφάγους) συνεπή εικόνα προφίλ, βιογραφία και στόχοι. 

Κανάλια / Εργαλεία που θα χρησιμοποιήσεις 

π.χ. Funcook, Facebook, Instagram, κλπ. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 

Για να υποστηρίξεις τους ΜΑ στο χτίσιμο και την ανάπτυξη μια αποτελεσματικής στρατηγικής 

επικοινωνίας, προτείνουμε στους συμβούλους καριέρας να δουλέψουν μαζί τους στα παρακάτω 

βήματα: 

1. Κάνοντας μία πρωταρχική ανάλυση:  

 Αναζητήστε το όνομα του ΜΑ, στο Google Και αναλύστε τα αποτελέσματα: 

 Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα; Εμφανίζεται στο διαδίκτυο;  

 Αν ναι:  

 Τι εικόνα βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα;  

 Ποιος μιλάει για τον ΜΑ στο διαδίκτυο και γιατί; 

 Αν όχι:  Αφιερώστε λίγο χρόνο να του εξηγήσετε ποια είναι τα κύρια μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και πως δουλεύουν, Σε αυτή την περίπτωση ένα μάθημα 

βασικών γνώσεων Η/Υ μπορεί να είναι απαραίτητο. 

2. Σχεδιάζοντας το επικοινωνιακό σχέδιο, σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο και πιο 

συγκεκριμένα: 



 

 Καθορίστε μαζί τους κύριους σκοπούς/ στόχους της επικοινωνιακής στρατηγικής, 

σύμφωνα με τα κύρια ενδιαφέροντα και τους επαγγελματικούς στόσους του/της 

ΜΑ. 

 Αναγνωρίστε το κοινό στο οποίο στοχεύει η στρατηγική 

 Επιλέξτε τα πιο κατάλληλα κανάλια και πλατφόρμες που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για να πετύχουμε τους στόχους και δείτε πως δουλεύουν 

 Κάντε ένα ρεαλιστικό προσχέδιο, με λεπτομέρειες: 

 Το κύριο μήνυμα που θέλετε να διαδώσετε 

 Την επιλεγμένη εικόνα προφίλ και σύντομο βιογραφικό 

 Τι να δημοσιεύσει 

 Πόσο συχνά 

3. Περιοδικός έλεγχος και αναθεώρηση του σχεδίου: 

 Μετά από λίγο, συνάντησε τον άνθρωπο και ανέλυσε τα κύρια αποτελέσματα της 

στρατηγικής βάσει:  

 Της συνοχής των πληροφοριών που διαδίδονται. 

 Τακτικότητα των δημοσιεύσεων; 

 Αριθμός επαφών που επιτεύχθηκαν. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΦΗΜΗ 

Η Διαδικτυακή Φήμη είναι η εικόνα που έχει ένας άνθρωπος στο διαδίκτυο και αποτελείτε από δύο 

στοιχεία: 

1. Τι δημοσιεύει για τον εαυτό του 

2. Τι λένε οι άλλοι για αυτόν 

Όταν δημοσιεύεις στα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι σημαντικό να μη 

δημοσιεύεις ντροπιαστικές φωτογραφίες της ιδιωτικής σου ζωής και αν αποφεύγεις να παίρνεις 

απόλυτη πολιτική θέση η να εκφράζεις απόλυτα αρνητικές απόψεις για δημόσια πρόσωπα ή 

γεγονότα. 

Από την άλλη, είναι σημαντικό να αποφεύγεις δημοσιεύσεις και εικόνες που δείχνουν πολύ γενικές, 

προκειμένου τα κανάλια να δείχνουν δυναμικά και ενδιαφέροντα. 

Δεν είναι εύκολο να βρεις τη σωστή ισορροπία μεταξύ προσωπικού και γενικού! 



 

4.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
Διαβάστε τις ακόλουθες περιπτώσεις και για κάθε μία από αυτές αναλύστε τα βασικά εμπόδια που 

εμποδίζουν το άτομο να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα και τα κύρια οφέλη που θα μπορούσε 

να πάρει από τη χρήση τους. Επιπλέον, για κάθε μία από αυτές αναπτύξτε μια επικοινωνιακή 

στρατηγική ακολουθώντας το πρότυπο που παρουσιάστηκε παραπάνω. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: ΜΙΧΑΛΗΣ 

55 ετών. 

Ο Μιχάλη εργάστηκε για πολλά χρόνια ως οδηγός 

φορτηγού, αλλά έπρεπε να σταματήσει στα 40 

λόγω προβλημάτων υγείας (πόνος στην πλάτη). 

Εκείνη την εποχή, είχε 2 μικρά παιδιά και επειδή 

η σύζυγός του είχε μια πλήρους απασχόλησης 

καλά αμειβόμενη εργασία, αποφάσισε να είναι 

«σύζυγος του σπιτιού». 

Τώρα τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και θέλει να 

βρει μια νέα δουλειά. 

Ο Μιχάλη είναι καλός στο να επισκευάζει (φροντίζει το σπίτι και ολόκληρο το κτίριο) και έχει 

άριστες κοινωνικές δεξιότητες (συμμετείχε σε ενώσεις σχολείων και γονέων). Θα ήθελε μια δουλειά 

που να τον κρατά σε επαφή με ανθρώπους, ίσως σε ένα μπαρ ή ένα εστιατόριο. Δεν μπορεί όμως 

να κάνει σκληρή σωματική εργασία. 

Ο Μιχάλη διαθέτει δεξιότητες χρήσης Η/Υ, αλλά δεν χρησιμοποιεί κανένα κοινωνικό μέσο. Νομίζει 

ότι είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία για τα κοινωνικά μέσα. 

Ερωτήσεις: 

 Τι εμποδίζει τον Μιχάλη να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα για την προσωπική του 

επωνυμία; 

 Πώς μπορούν να επιλυθούν αυτά τα εμπόδια; 

 Σχεδιάστε μια στρατηγική επικοινωνίας για τον Μιχάλη χρησιμοποιώντας το παραπάνω 

πρότυπο.  

 



 

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2:  ΜΟΝΙΚΑ 

54 ετών.  

Η Μόνικα εργάστηκε ως κομμώτρια από την ηλικία 

των 30. Έπρεπε να εγκαταλείψει την εργασία της 

για να φροντίσει τα παιδιά της και αργότερα τη 

μητέρα της. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών 

εργάστηκε προσωρινά ως μπέιμπι σίτερ και 

περιστασιακά σε μπαρ. Τώρα τα παιδιά έχουν 

μεγαλώσει και πρέπει να βρει δουλειά. 

Η Μόνικα είναι πολύ καλή κομμώτρια αλλά έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος χωρίς να έχει 

ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα και πρέπει να ανταγωνιστεί και με τους νεότερους του χώρου. 

Είναι επίσης καλό στο ράψιμο και το μαγείρεμα. 

Με τη βοήθεια της κόρης της, η Μόνικα έμαθε πώς να περιηγείται στο διαδίκτυο και να 

χρησιμοποιεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, η Μόνικα δεν είναι εξοικειωμένη με 

τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, φοβάται αποκαλύψει τυχόν προσωπικές λεπτομέρειες 

στο διαδίκτυο (τι γίνεται αν κάποιος κλέψει τα δεδομένα ή την ταυτότητά της;). 

Ερωτήσεις: 

 Τι εμποδίζει την Μόνικα να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα για την προσωπική του 

επωνυμία; Πώς μπορούν να επιλυθούν αυτά τα εμπόδια; 

 Ποια θα μπορούσαν να είναι τα κύρια οφέλη αν επικοινωνούσε την προσωπική της 

ταυτότητα μέσω των κοινωνικών μέσων; 

 Σχεδιάστε μια στρατηγική επικοινωνίας για τη Μόνικα χρησιμοποιώντας το παραπάνω 

πρότυπο.  

 

 

 

 



 

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: ΛΟΥΚΑΣ 

42 ετών. 

Ο Λουκάς είναι πολύ εξειδικευμένος γραφίστας. 

Εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια 

εταιρεία, αλλά σταμάτησε στα 38, όταν η 

εταιρεία πωλήθηκε σε νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος 

άλλαξε ριζικά το όραμα και το στυλ του. 

Τα τελευταία χρόνια ο Λουκάς προσπάθησε να 

ανοίξει μια δική του εταιρεία χωρίς επιτυχία και 

περιστασιακά εργάστηκε ως ελεύθερος 

επαγγελματίας. 

Ενδιαφέροντα και δεξιότητες: Ο Λουκάς δεν είναι μόνο πολύ καλός στο γραφικό σχεδιασμό, αλλά 

και στον εσωτερικό σχεδιασμό και την ξυλουργική. Του αρέσει να ανακαινίζει παλιά έπιπλα και 

ονειρεύεται να ανοίξει ένα B & B. 

Ο Λουκάς χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα (κυρίως το Facebook και το Instagram) για να 

παραμείνει συνδεδεμένος με τους φίλους του. Ο Λουκάς δεν εμπιστεύεται τα κοινωνικά μέσα για 

αναζήτηση εργασίας και την αυτοπροβολή. Για να είναι ειλικρινής, δεν επιθυμεί πραγματικά να 

χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα, το κάνει μόνο επειδή θέλει να μένει σε επαφή με φίλους. 

Ερωτήσεις: 

 Τι εμποδίζει τον Λουκά να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα για την προσωπική του 

επωνυμία; Πώς μπορούν να επιλυθούν αυτά τα εμπόδια; 

 Ποια θα μπορούσαν να είναι τα κύρια οφέλη αν επικοινωνούσε την προσωπική της 

ταυτότητα μέσω των κοινωνικών μέσων; 

 Σχεδιάστε μια στρατηγική επικοινωνίας για τη Monica χρησιμοποιώντας το παραπάνω 

πρότυπο.  



 

5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που χρειάζεται να ακολουθήσεις για να 

χτίσεις μία επιτυχημένη στρατηγική προσωπικής ταυτότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Στο διαδίκτυο μπορείς να βρεις πολλά άρθρα, βίντεο και εγχειρίδια σε αυτό το θέμα. 

Ανάμεσα σε όλα αυτά διαλέξαμε τα 5 παρακάτω βήματα που προτείνονται από τους ειδικούς της 

BUFFER8. 

1- ΕΠΕΛΕΞΕ 1 ΜΕ 3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ) 

Συμβουλές από το Buffers:  

 Για ποιο λόγο θες να γίνεις γνωστός; 

 Δεν είναι αρκετό να επιλέξεις ένα γενικότερο πεδίο όπως “marketing” ή “human 

resources”. Αντί αυτού είναι καλύτερα να αναπτυχθείς σε πολύ συγκεκριμένη θέση. 

 Αναζήτησε τις συζητήσεις και τα θέματα που αφορούν τον τομέα που έχεις επιλέξει 

(αναζήτηση με λέξεις κλειδιά) 

 Αναγνώρισε ποιοι μοιράζονται πληροφορίες για αυτά τα θέματα (οι λεγόμενοι 

“influencers”) 

2- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ, ΠΡΟΦΙΛ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΟΥ  

 Κρατώντας ένα σταθερό προφίλ βοηθά τους άλλους να σε βρουν εύκολα και βοηθά 

να χτιστεί μία εικόνα σου στο μυαλό των άλλων.  

  Χρησιμοποίησε ένα σταθερό όνομα και φωτογραφία προφίλ σε όλα τα κανάλια. 

 Βρες ένα “πιασάρικο” μοναδικό τίτλο η βιογραφικό και ένα σταθερό προφίλ.  

  Προσάρμοσε τον τρόπο που δημοσιεύεις στα διαφορετικά κανάλια.. 

                                                           
8 Το BUFFER είναι μία εφαρμογή διαχείρισης διαφορετικών καναλιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από 

ένα μέρος. Επιτρέπει το σχεδιασμό και τη δημοσιέυση από ένα μέρος σε διαφορετικά κανάλια. 
https://buffer.com/app  

 

https://buffer.com/app


 

  Αν χρειάζεται χρησιμοποίησε διαφορετικό προσωπικό και επαγγελματικό προφίλ.  

 

3- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 

 Το να σε βρίσκουν εύκολα είναι το πρώτο βήμα προς μία καλή προσωπική 

ταυτότητα. 

 Το να δημοσιεύεις τακτικά είναι το κλειδί του να έχεις ακόλουθους (πρόσεχε να μη 

δημοσιεύεις υπερβολικά) 

 Μοιράσου τον ενθουσιασμό και την ειδίκευση με άλλους. 

 Βεβαιώσου ότι οι δημοσιεύσεις σου είναι ποικίλες τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε 

τύπο... αλλά σταθερές. 

 

4 – ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

 Κάνε μία προληπτική προσέγγιση στα κοινωνικά δίκτυα, με το να εμπλακείς στην 

κοινότητά σου. 

 Ζήτα συμβουλές από όσους Ask for advice from everyone you stand to learn from. 

 Ρώτα τις συνδέσεις σου αν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις για αυτούς. 

 Κάνε πολλές ερωτήσεις 

 Να είσαι διαδραστικός 

 

5- ΕΛΕΓΞΕ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ, ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 Τι είναι η “Διαδικτυακή σου Φήμη”; 

 Τι λέγεται για εσένα στο Διαδίκτυο; 

 Ποια είναι η εικόνα σου στο Διαδίκτυο; 

 

 



 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΟΥ ΦΗΜΗ  

Όταν δημοσιεύεις κάτι, θα μπορούσες να το κάνεις ενδιαφέρον για τις επαφές σου προκειμένου να 

αντιδράσουν σε αυτό. 

Θα πρέπει να παρακολουθείς αυτές τις αντιδράσεις και να απαντάς σε όλες, είτε ευχαριστώντας 

τους, όταν σε εκτιμούν είτε ηρεμώντας τους ή εξηγώντας τους λόγους όταν σε κριτικάρουν. 

Επιπλέον, θα πρέπει τακτικά να ελέγχεις τη φήμη σου, κάνοντας αναζήτηση στο Google με το όνομά 

σου, να δεις τι γράφετε για εσένα στο διαδίκτυο. 

Θες να μάθεις περισσότερα για τη Διαδικτυακή Φήμη; Παρακολούθησε το παρακάτω εκπαιδευτικό 

βιντεο από το Erasmus+ έργο EPBE:  

https://www.youtube.com/watch?v=2hNu1cwC90s&t=72s  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2hNu1cwC90s&t=72s


 

ΠΗΓΕΣ 

 EPBE European Personal Branding for Employment Project web site http://epbe.eu/project/ 

 How to Build Your Personal Brand –- Videos on Sujan Patel YouTube Channel: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kd5Xno8ucxE&index=1&list=PLvpUyy95uwJx2_YsECXj

wQfPU3LMtS23w;(Part 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi0_q0eXudI&index=2&list=PLvpUyy95uwJx2_YsECXjw

QfPU3LMtS23w  (Part 2) 

 Twitter Job Hustle- Video on Vimeo http://vimeo.com/25812909  

 If You’re An Over-50 Worker, Are You Too Old For Personal Branding? Article by  Tony 

Faustino on Social Media Reinvention http://www.socialmediareinvention.com/over-50-

worker-too-old-personal-branding/  

 How to build your personal branding Video on YouTube ICON Network Channel 

https://www.youtube.com/watch?v=MaP7ofAHoc4    

 Social Media and the Older Worker Job Hunt- by Kerry Hannon in Forbes 

 https://www.forbes.com/sites/kerryhannon/2012/10/13/social-media-and-the-older-

worker-job-hunt/#2e602f1643c8 

 The 5 keys to building a Social Media strategy for your Personal Branding by Kevan Lee on 

Buffer Social  https://blog.bufferapp.com/social-media-strategy-personal-branding-tips 

 

 

http://epbe.eu/project/
https://www.youtube.com/channel/UC6Zkpf21KSn9v27TpIdH6QQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kd5Xno8ucxE&index=1&list=PLvpUyy95uwJx2_YsECXjwQfPU3LMtS23w
https://www.youtube.com/watch?v=Kd5Xno8ucxE&index=1&list=PLvpUyy95uwJx2_YsECXjwQfPU3LMtS23w
https://www.youtube.com/watch?v=Pi0_q0eXudI&index=2&list=PLvpUyy95uwJx2_YsECXjwQfPU3LMtS23w
https://www.youtube.com/watch?v=Pi0_q0eXudI&index=2&list=PLvpUyy95uwJx2_YsECXjwQfPU3LMtS23w
http://vimeo.com/25812909
http://www.socialmediareinvention.com/over-50-worker-too-old-personal-branding/
http://www.socialmediareinvention.com/over-50-worker-too-old-personal-branding/
https://www.youtube.com/watch?v=MaP7ofAHoc4
https://www.forbes.com/sites/kerryhannon/2012/10/13/social-media-and-the-older-worker-job-hunt/#2e602f1643c8
https://www.forbes.com/sites/kerryhannon/2012/10/13/social-media-and-the-older-worker-job-hunt/#2e602f1643c8
https://blog.bufferapp.com/social-media-strategy-personal-branding-tips


 

 

 



 

 


