
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 4 
 

Επάρκεια, Soft Skills, Ομαδική Εργασία και Αυτοπεποίθηση 
 
 
 
 

“Τροφοδοτήστε τα όνειρά σας για να πεθάνουν οι φόβοι σας από την πείνα ” 

Ανώνυμος 
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Πνευματικά Δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού 

 

 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ των Ηλικιακά 

Μεγάλων ΜΑ μέσω της Καθοδήγησης & της Προσωπικής τους Εικόνας ”.  

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

λοιπούς ενδιαφερόμενους.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων 

για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των ανέργων άνω των 45 ετών. Σε αντίθεση με  την 

κλασική παραδοσιακή προσέγγιση των εξατομικευμένων προγραμμάτων εργασιακού 

προσανατολισμού, επιδιώκουμε τη μετάδοση της ανάγκης για ομαδική εργασία, με την ανταλλαγή 

γνώσεων και την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για την βελτίωση  της απασχολησιμότητας αυτής 

της ομάδας.  

Το παρόν εγχειρίδιο επιδιώκει να εξυπηρετήσει ως οδηγός παροχής ποιοτικής παρέμβασης για τους 

ανέργους άνω των 45 ετών, με την αναγνώριση των στοιχείων και των χαρακτηριστικών τους μέσω 

της κατάρτισης σε τέσσερις βασικούς τομείς και με την προσφορά συγκεκριμένων ενεργειών ώστε 

τα μέλη αυτής της ομάδας να μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία. Αυτές οι ικανότητες είναι: 

η Ομαδική Εργασία, η Αυτοπεποίθηση, το Κίνητρο, η Οργάνωση και ο Σχεδιασμός Αναζήτησης 

Εργασίας και η Ευελιξία.   

Για κάθε ικανότητα, δίνεται ένας ορισμός, παρέχονται συγκεκριμένοι πόροι για την εξάσκηση κάθε 

μίας από αυτές με ανθρώπους άνω των 45 ετών. Παρουσιάζετε μια συζήτηση σχετικά με το γιατί η 

ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων σε αυτήν την ομάδα διαφέρει και κάθε ικανότητα ολοκληρώνετε 

με συμπεράσματα και περαιτέρω μελέτη.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ 

 

Οι άνεργοι άνω των 45 ετών είναι πιο ευάλωτοι από άλλες ομάδες υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι 

βιομηχανικές καινοτομίες, η αναδιάρθρωση των εργασιών, η αστάθεια απασχόλησης και η τάση 

προς την προσωρινή απασχόληση αντί για τη σταθερή εργασία, έχουν ως συνέπεια κάποιοι 

άνθρωποι με μεγάλη εργασιακή εμπειρία να χάνουν τις δουλειές τους και να δυσκολεύονται στην 

επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Αν και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα σαφές προφίλ ανέργων άνω των 45 ετών, υπάρχουν 

μερικά κυρίαρχα χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν από την ομάδα Vives Emplea1 του Acción 

contra el Hambre. 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχουν περάσει όλη ή το 

μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής τους ζωής στην ίδια εταιρία, κάνοντας την ίδια δουλειά και 

λειτουργίες, και ότι έχουν χαμηλά επίπεδα ειδίκευσης με ή καθόλου γνώσεις των εργαλείων 

πληροφορικής και ελάχιστη πρωτοβουλία για τη λήψη συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.   

Με την ανεργία, αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα σχετικά με την άγνωστη σε αυτούς αγορά 

εργασίας και επιδεικνύουν μια κάποια απροθυμία ως προς την αποδοχή αυτών των αλλαγών. 

Επιπλέον, υιοθετούν πεποιθήσεις και στερεότυπα για την πρόσβαση στην εργασία από άλλες 

ομάδες (π.χ. νέοι) που επίσης ανταγωνίζονται στην αγορά εργασίας.   

Μόλις χάσουν τη δουλειά τους, οι άνεργοι άνω των 45 ετών, περνάνε από διάφορες φάσεις: 

1. Αβεβαιότητα μετά την απώλεια εργασίας: Η απώλεια εργασίας βιώνετε συχνά ως 

τραυματική εμπειρία λόγω των οικογενειακών ή οικονομικών ευθυνών τους. Παρόλα αυτά, 

το επίπεδο ανησυχίας τους αυτή τη στιγμή είναι χαμηλό και ίσως ακόμα και να σκεφτούν 

να μην αναζητήσουν εργασία για ένα μικρό διάστημα. Σε αυτή τη πρώτη φάση, η στάση 

τους είναι θετική και αισιόδοξη. 

2. Επίγνωση και απόρριψη: Το αίσθημα της απογοήτευσης αρχίζει να εμφανίζεται καθώς 

συνειδητοποιούν τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα στην πρόσβαση στην εργασία λόγω 

της έλλειψης κατάρτισης, των απαιτήσεων στην προσφορά εργασίας, τον προσωρινό 

χαρακτήρα των συμφωνιών, κ.τ.λ. Τους γεμίζει ένα αίσθημα απόρριψης από την αγορά 

εργασίας και έτσι ξεκινάει η αποθάρρυνσή τους.  

3. Αποδοχή και απογοήτευση: Καθώς η πρόσβαση στην αγορά εργασίας γίνεται ολοένα και 

πιο περίπλοκη, δεν ξέρουν πως να ψάξουν και υπάρχει απώλεια στην αγοραστική δύναμη 

που μπορεί να προκαλέσει οικογενειακά προβλήματα. Βρίσκονται σε μια κατάσταση 

                                                           
1  https://www.accioncontraelhambre.org/en/node/1795 



 

 
 

παρατεταμένης ανεργίας που δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο την επανένταξή τους 

στην εργασία με κάθε μέρα που περνάει. 

4. Η κατάσταση γίνεται χρόνια: Στο τελευταίο στάδιο, βιώνουν επίμονη αποθάρρυνση, 

απώλεια των κοινωνικών δεξιοτήτων, εξάρτηση από οικονομική βοήθεια και σε πολλές 

περιπτώσεις κατάθλιψη που μπορεί να οδηγήσει σε “εγκλεισμό”.  

Για τον άνεργο, όλη αυτή η διαδικασία συνεπάγεται με απώλεια της αυτοπεποίθησης, έλλειψη 

κινήτρων, πράγμα που αποτρέπει τη δράση,  αυτο-αντίληψη ως ανικανότητα, ανασφάλεια και 

ενοχή.   

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΟΨΙΣΟΥΜΕ: 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανέργων άνω των 45 ετών είναι:  

 Μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία, πάντα με την εκτέλεση των ίδιων λειτουργιών, 

 Έλλειψη γνώσης της τρέχουσας αγοράς εργασίας,  

 Μικρή ευελιξία στην προσαρμογή στις νέες διαδικασίες παραγωγής,   

 Ανεργία μακράς διάρκειας (άνω του ενός έτους), 

 Έλλειψη ή ελλιπής γνώση εργαλείων πληροφορικής,  

 Έλλειψη γνώσης για τα σημερινά εργαλεία αναζήτησης εργασίας,  

 Χαμηλό κίνητρο, 

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση,  

 Περιορισμένη αναλυτική ικανότητα για την κατάρτιση σχεδίου δράσης,  

 Χαμηλή ανοχή στην απογοήτευση, 

Χαμηλό επίπεδο προσόντων. 

 

 

 



 

 
 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ 

 

Οι άνεργοι άνω των 45 ετών είναι στο μέσο της καριέρας τους και ως εκ τούτου αποτελούν βασικά 

στοιχεία του εργατικού δυναμικού που μπορούν να προσθέσουν αξία στις εταιρίες με τη γνώση και 

την εμπειρία από προηγούμενες δουλειές. 

Είναι απαραίτητο να επανενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι στην αγορά εργασίας, αναλύοντας τα 

εμπόδια στην επανένταξή τους και δίνοντάς τους εργαλεία για να βελτιώσουν τις βασικές τους 

ικανότητες.   

Όπως είδαμε στην προηγούμενη υπο-ενότητα, όταν είναι άνεργο, το άτομο γίνεται ευάλωτο, χάνει 

την αυτοπεποίθηση, με μια σημαντική μείωση της παρότρυνσης και της αυτοεκτίμησης, που 

παραλύουν την αναζήτησή του για εργασία. Επιπλέον, πρέπει να προσθέσουμε ότι σε πολλές 

περιπτώσεις το άτομο δεν ξέρει πως να αναζητήσει εργασίες και δεν γνωρίζει την αναγκαιότητα της 

προσωπικής και εργασιακής ανάλυσης για τον καθορισμό ενός στόχου σταδιοδρομίας ή πως να 

αντιμετωπίσει τις συνεντεύξεις εργασίας. Δεν ξέρει πως να μεταδώσει τις ικανότητές του γιατί δεν 

γνωρίζει ότι τις έχει. 

Οι βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι άνεργοι άνω των 45 ετών σε σχέση με το 

προφίλ που παρουσιάσαμε προηγουμένως, είναι:   

- Η ομαδική εργασία: Αυτή η ικανότητα είναι σημαντική σε δύο τομείς:  

1. Η κατανόηση της αναζήτησης εργασίας ως ομαδική εργασία, που συμπεριλαμβάνει 

στην αναζήτηση την οικογένεια, τις επαφές και τους φίλους. 

2. Αυτή η ικανότητα έχει πολύ θετική αξία για τις εταιρίες.  

- Αυτογνωσία: Η εκμάθηση του προσδιορισμού των επιτευγμάτων που έχουν κάνει στη 

διάρκεια της ζωής τους, των στόχων που θέλουν να πετύχουν και του πόσο απαραίτητη 

είναι η δημιουργία σχεδίου δράσης που μεταφράζεται σε ευκαιρίες.  

- Κίνητρο: Χωρίς κίνητρο δεν υπάρχει δράση, για αυτό το άτομο παραμένει παθητικό, 

στέκεται με εικασίες αποτυχίας. Η κινητήρια δύναμη της αναζήτησης εργασίας είναι το 

κίνητρο και για αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει κίνητρο από την αρχή της παρέμβασης.   

- Οργάνωση και Σχεδιασμός της Αναζήτησης Εργασίας: Είναι το κλειδί της επιτυχίας ενός 

επιθυμητού στόχου. Οι άνεργοι άνω των 45 ετών συνήθως δεν δίνουν αξία σε αυτήν την 

ικανότητα, είτε γιατί δεν έψαξαν ποτέ για εργασία (μεγάλη εργασιακή εμπειρία στην ίδια 

εταιρία), είτε γιατί είναι μακροχρόνια άνεργοι και έχουν χάσει τη συνήθεια, ή γιατί στο 

παρελθόν δεν ήταν απαραίτητο και ακόμα δεν έχουν εξοικειωθεί με τις σημερινές ανάγκες 

(έλλειψη προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς εργασίας).  



 

 
 

- Ευελιξία: Αυτή η ικανότητα εκτιμάται ιδιαίτερα από τις εταιρίες στις διαδικασίες επιλογής 

τους, κυρίως όταν οι υποψήφιοι δίνουν συνέντευξη κατά την οποία θα πρέπει να 

επιδείξουν την ικανότητα προσαρμογής σε πιθανές αλλαγές στην εταιρία. Επίσης, είναι 

απολύτως απαραίτητο οι συμμετέχοντες να αποδέχονται τις αλλαγές στην αγορά εργασίας 

με την προσαρμογή του τρόπου αναζήτησης εργασίας και αποδοχής ενός νέου χώρου 

εργασίας και εργασιακών συνθηκών. 

-  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ομαδική εργασία (συνεργασία) είναι η ικανότητα συντονισμού και επικοινωνίας με 

διαφορετικούς ανθρώπους που εκτελούν διαφορετικές εργασίες για να πετύχουν όλοι μαζί τον ίδιο 

στόχο. Σε αυτήν την ικανότητα, η επικοινωνία, η δυναμικότητα, η λήψη αποφάσεων και ο 

συντονισμός παίζουν επίσης μεγάλο ρόλο.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ 

Περιγραφή:  

Αυτή η δραστηριότητα μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι η ομαδική εργασία και ο συντονισμός 

με άλλους, για να πετύχουμε μαζί έναν συγκεκριμένο στόχο. 

Στάδια:  

1. Παρουσίαση της δραστηριότητας: Πείτε πως η ομάδα είναι πετυχημένοι επιχειρηματίες που 

αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη δημιουργία μιας μεγάλης εταιρίας. Χωρίστε την ομάδα 

σε μικρότερες ομάδες των 6-10 ατόμων. Ζητήστε τους να δημιουργήσουν μια εταιρία όπου 

κάθε συμμετέχων θα αναλάβει μια εργασία. 

2. Ανάπτυξη: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ορίσουν το όνομα της επιχείρησης, το 

σκοπό της επιχείρησης, το σλόγκαν, το λογότυπο και την περιγραφή. Κάθε συμμετέχων 

πρέπει να ορίσει τη θέση του σύμφωνα με την προσωπική και/ή επαγγελματική του 

ικανότητα. Δώστε τους 45 λεπτά για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας (συνιστάτε οι 

συμμετέχοντες να αναλογιστούν και να καταγράψουν τις ικανότητές τους σε ένα φύλλο 

χαρτί πριν αρχίσουν τη δραστηριότητα). 

3. Ολοκλήρωση: Όταν τελειώσει ο χρόνος, οι εταιρίες που δημιουργήθηκαν παρουσιάζονται 

σαν να γίνεται πρόταση σε έναν υποψήφιο επενδυτή. 

 

 



 

 
 

Πιθανές ερωτήσεις για την καθοδήγηση της δραστηριότητας:  

- Ήταν εύκολη η επίτευξη μιας συμφωνίας; 

- Ποιο ήταν το πιο περίπλοκο κομμάτι; 

- Νιώθετε άνετα με τη θέση εργασίας σας;  

Υλικά και πόροι:  

Στυλό και χαρτί 

 

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Περιγραφή:  

Η ομάδα χωρίζετε σε ομάδες των τεσσάρων. Χρησιμοποιώντας ένα στυλό, οι συμμετέχοντες θα 

γράψουν μια λέξη (κίνητρο, κοινότητα, ομάδα, ενδυνάμωση). Τέσσερα κορδόνια είναι δεμένα στο 

στυλό. Οι συμμετέχοντες θα γράψουν τη λέξη στην ερώτηση κρατώντας ένα από τα κορδόνια (ένα ο 

κάθε συμμετέχων). Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να πιάσουν το στυλό και θα γράψουν τη λέξη 

συντονίζοντας τα τέσσερα σχοινιά.  

Στάδια:  

1. Παρουσίαση της δραστηριότητας: Πείτε στους συμμετέχοντες πως σε λίγο θα κάνουν μια 

άσκηση για το χτίσιμο της ομαδικής εργασίας κατά την οποία θα πρέπει να γράψουν μια 

λέξη σε μια σελίδα χαρτί χρησιμοποιώντας ένα στυλό χωρίς να το κρατάνε, 

χρησιμοποιώντας μόνο τα τέσσερα κορδόνια που είναι δεμένα πάνω του.   

2. Ανάπτυξη: Σε ομάδες των τεσσάρων, κάθε ομάδα παίρνει τη δική της λέξη και θα αρχίσει 

την προσπάθεια να την γράψει στο χαρτί. Ο σύμβουλος καριέρας πρέπει να προσέχει κάθε 

ομάδα ώστε κανείς να μην κρατήσει το στυλό σε καμία περίπτωση.  

3. Ολοκλήρωση: Αξιολογείται η ποιότητα γραφής, καθώς και αν κάθε ομάδα κατάφερε να 

γράψει τη λέξη ολοκληρωμένα και κατανοητά.  

Πιθανές ερωτήσεις για την καθοδήγηση της δραστηριότητας: 

- Πως νοιώσατε στην αρχή;  

- Η ομάδα όρισε κάποια κριτήρια για το γράψιμο της λέξης; 

- Πως αποφασίσατε να γράψετε τη λέξη; 

- Πως νοιώσατε κατά τη διάρκεια της άσκησης; 



 

 
 

- Ήταν εύκολο να συντονιστείτε; 

- Γιατί πιστεύετε ότι πετύχατε ή αποτύχατε να γράψετε τη λέξη; 

Υλικά και πόροι:  

Κορδόνι, στυλό (συνήθως ένα μεγαλύτερο του συνηθισμένου, π.χ. ένα μαρκαδόρο Edding 500), 

μεγάλη κόλλα χαρτί ή πίνακας ανακοινώσεων και κολλητική ταινία. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 

BRAINSTORMING 

Αυτή είναι μια πολύτιμη μέθοδος όπου οι σύμβουλοι εργασίας και κοινωνικοί λειτουργοί 

προτείνουν ένα θέμα και οι συμμετέχοντες πρέπει να παρέχουν ιδέες πάνω σε αυτό. Ο σύμβουλος 

καριέρας μπορεί να καταγράψει αυτές τις ιδέες σε έναν πίνακα. Αυτό του/της επιτρέπει να 

ολοκληρώσει τη συνεδρία συνοψίζοντας όλες τις συνεισφορές από τους συμμετέχοντες και να 

κάνουν διορθώσεις ή να προβληματιστούν πάνω σε στερεότυπα ή περιοριστικές πεποιθήσεις.       

Αυτό το εργαλείο είναι χρήσιμο για τους συμμετέχοντες και τον σύμβουλο καριέρας. Στους 

συμμετέχοντες παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο θέμα που θα πρέπει να ερευνήσουν εις βάθος, 

την ώρα που ο σύμβουλος καριέρας μπορεί να καθορίσει πόσα γνωρίζει η ομάδα για μια 

συγκεκριμένη ικανότητα (περιοριστικά πιστεύω, παρανοήσεις, σωστές εικασίες κ.τ.λ.), και με αυτόν 

τον τρόπο αυτός ή αυτή μπορεί να προσαρμόσει το περιεχόμενο του προγράμματος και τις 

δραστηριότητες στις ανάγκες της ομάδας.  

ΤΑΙΝΙΕΣ  

Ταινίες ή βίντεο μικρής διάρκειας είναι ένας τρόπος έκθεσης των συμμετεχόντων σε μοντέλα και 

τρόπους για το χτίσιμο της ομαδικής εργασίας.  Προκαλούν τη σκέψη, διευκολύνουν την 

αφομοίωση του περιεχομένου και επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν κατάλληλα 

πρότυπα. Μερικές ταινίες σχετικά με την ομαδική εργασία είναι:   

 The Imitation Game 

Ο διάσημος μαθηματικός Alan Turing προσλαμβάνεται από τη Βρετανική Κυβέρνηση για να 

κατασκευάσει μια μηχανή που θα αποκωδικοποιεί τα μηνύματα που στέλνει ο στρατός των Ναζί. 

Παρόλο που στην αρχή ο Turing είναι απρόθυμος να δουλέψει με τους συνεργάτες του, η ομαδική 

εργασία καταλήγει να είναι αποφασιστική για την επιτυχία του έργου. 



 

 
 

 Invictus 

Σε αυτήν την ταινία του Clint Eastwood που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, η ομαδική εργασία 

είναι τα πάντα. Η ιστορία εξελίσσεται στη Νότια Αφρική του Nelson Mandela και είναι ένα καθαρό 

παράδειγμα της εξωπραγματικής δύναμης της ομάδας όταν πιστεύουν στη συμφιλίωση, βασισμένη 

στη συγχώρεση και την ανέχεια.  

 The Goonies 

Το Goonies είναι μια Αμερικάνικη περιπέτεια του 1985 σε σκηνοθεσία του Richard Donner και 

σενάριο από τον Chris Columbus από μια ιστορία του Steven Spielberg. Η παραγωγή ήταν του 

τελευταίου μαζί με τους Donner, Harvey Bernhard, Kathleen Kennedy και Frank Marshall. Η ταινία 

καταγράφει το ταξίδι μια ομάδας παιδιών που είναι φίλοι στην αναζήτηση ενός χαμένου θησαυρού 

και έχει γίνει ένα από τα cult films της δεκαετίας του ‘80. 

ΜΕΡΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE/ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

Όπως και οι ταινίες, τα βίντεο μικρού μήκους προσφέρουν μοντέλα πραγματικής ζωής και 

παραδείγματα συμπεριφορών στην ομαδική εργασία. Το πλεονέκτημά τους σε σχέση με τις ταινίες 

είναι πως έχουν μικρότερη διάρκεια και μπορούν να ενταχθούν σε μια συνεδρία και να 

εξυπηρετήσουν υποστηρικτικά το θεωρητικό κομμάτι, είτε στην αρχή της συνεδρίας είτε στο τέλος 

για τη σύνοψη του θέματος. Μερικά βίντεο μικρού μήκους για την ομαδική εργασία είναι:   

 Ομαδική εργασία 1  

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

 Ομαδική εργασία 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ohO-sN8vk7Y 

 Ομαδική εργασία 3 

https://www.youtube.com/watch?v=mEDpfJ1PApI  

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ Η ΤΑΙΝΙΕΣ:  

Ποιος είναι ο σκοπός των μελών της ομάδας; 

Τι έχουν να κερδίσουν ή να χάσουν; 

Τι θα συνέβαινε αν είχαν λειτουργήσει διαφορετικά;  

Τι θα συνέβαινε αν ένα μεμονωμένο μέλος της ομάδας λειτουργούσε διαφορετικά; Πως πιστεύετε 

ότι θα αντιδρούσε η ομάδα; Τι θα κάνατε αν συνέβαινε αυτό; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Película_de_culto
https://www.youtube.com/watch?v=vtXKQOtNWPg
https://www.youtube.com/watch?v=ohO-sN8vk7Y
https://www.youtube.com/watch?v=mEDpfJ1PApI


 

 
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                                                                                       

Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 45 ετών που είναι άνεργοι, κυρίως οι 

μακροχρόνια άνεργοι, έχουν χάσει το δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και έχουν αποσυνδεθεί 

τελείως από την αγορά εργασίας.  

Έχουν χάσει την ικανότητα σύνδεσης και επικοινωνίας είτε γιατί ποτέ δεν τη χρειάστηκαν στις 

προηγούμενες δουλειές τους ή εξαιτίας της μακροχρόνιας ανεργίας. Επιπλέον, πρέπει να προστεθεί 

η παρανόηση της έννοιας της ομαδικής εργασίας, προσεγγίζοντας τη δουλειά με πιο ατομικό τρόπο.  

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ                         

 Τόπος/χώρος: Το Brainstorming συνιστάτε για την τοποθέτηση των συμμετεχόντων στο 

θέμα – αυτό επιτρέπει στο σύμβουλο καριέρας να μάθει τί γνώσεις και εκπαίδευση έχει 

κάθε άτομο σχετικά με αυτήν την ικανότητα και να προσαρμόσει τις συνεδρίες στις ανάγκες 

που προκύπτουν. 

 Σε τι εξυπηρετεί αυτή η δραστηριότητα: Είναι σημαντικό για τους συμμετέχοντες να 

καταλάβουν για πιο λόγο γίνεται μια δραστηριότητα ή γιατί χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές στρατηγικές στις τάξεις, αλλιώς μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους. Σε 

πολλές περιπτώσεις, τα άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών, αποστασιοποιούνται από τις 

ασκήσεις γιατί δεν καταλαβαίνουν το σκοπό ή δεν συσχετίζονται με την ικανότητα – τις 

θεωρούν παιχνίδια και, κατά συνέπεια, χάσιμο χρόνου. 

 Ανακοινώστε το σκοπό της κάθε δραστηριότητας: Ο σκοπός να επισημαίνεται σε κάθε 

δραστηριότητα, προβολή βίντεο κ.τ.λ., πρέπει να είναι ξεκάθαρος και καθορισμένος από 

την αρχή. Επίσης, ο σύμβουλος καριέρας θα πρέπει να δώσει μια εκτίμηση της πιθανής 

επίδρασης του σκοπού της άσκησης στους συμμετέχοντες. Επομένως, οι ασκήσεις 

προτείνονται για όταν τα μαθήματα μπορούν να καταρτιστούν, όταν θα έχουν τελειώσει.  

 Ολοκληρώστε τις συνεδρίες με αυτά που μάθανε: Η ολοκλήρωση της συνεδρίας με μια 

σύνοψη των σημαντικότερων σημείων του θέματος, την επανεξέταση των καλυπτόμενων 

στόχων και την εξακρίβωση του τι αντιλήφθηκαν και τι ένιωσαν οι συμμετέχοντες θα 

διευκολύνει την εκμάθηση. Μπορεί επίσης να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να γράψουν 

σε ένα post-it, ή να εκφράσουν λεκτικά, τι αποκόμισαν στο τέλος της συνεδρίας.  

 Οπτικά παραδείγματα: Βασιστείτε στα οπτικά, χειροπιαστά παραδείγματα όπως τα βίντεο 

ή τα movie clips.  

 



 

 
 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 

Η αυτοπεποίθηση είναι η ικανότητα να βασιζόμαστε στις δεξιότητες που έχουμε για την ανάπτυξη 

ενός έργου ή δραστηριότητας με επιτυχία. Αυτή η ικανότητα έχει στενή σχέση με την αντίληψη των 

επιτευγμάτων μας, των προσωπικών μας αποτιμήσεων και την αποτίμηση από άλλους.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΥ 

Περιγραφή:  

Σε αυτή τη δραστηριότητα, κάθε συμμετέχων μιλάει για τον εαυτό του ή τον εαυτό της σαν να ήταν 

ιδιοκτησία προς πώληση. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν 

ο ένας τον άλλον καλύτερα και να προβάλλουν θετικά πράγματα για τους εαυτούς τους.  

Στάδια:  

1. Παρουσίαση της δραστηριότητας: Η συνεδρία παρουσιάζετε με την εξήγηση της ικανότητας 

εκμάθησης. Ένα κομμάτι χαρτόνι σε μέγεθος επιστολόχαρτου δίνεται σε κάθε 

συμμετέχοντα. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν, ο καθένας ξεχωριστά, μια 

πινακίδα πώλησης μιας ιδιοκτησίας που θα τους εκπροσωπεί. Πρέπει να προσπαθήσουν να 

φτιάξουν την ιδιοκτησία ελκυστική, τονίζοντας τα καλύτερά της στοιχεία. Οι συμμετέχοντες 

πρέπει να βρουν θετικά πράγματα για τους εαυτούς τους και να τα επικοινωνήσουν στους 

άλλους.  

2. Ανάπτυξη: Δώστε στους συμμετέχοντες 20 λεπτά για να σχεδιάσουν και να διακοσμήσουν 

την πινακίδα.  

3. Ολοκλήρωση: Κάθε άτομο θα παρουσιάσει την ιδιοκτησία του, με τα χαρακτηριστικά που 

θεωρούν ότι ταιριάζουν. Μπορούν να γίνουν ερωτήσεις, προσπαθώντας να διατηρηθεί  ή 

προσποίηση του κλίματος της πώλησης. 

Πιθανές ερωτήσεις για την καθοδήγηση της δραστηριότητας:  

- Είμαστε εύκολοι για να ζήσουμε με εμάς; 

- Κάνουμε τους πάντες να θέλουν να μας γνωρίσουν; 

-  Χρειαζόμαστε ανακαίνιση; Υπάρχουν τίποτα φόροι επί του ακινήτου;  

 

 



 

 
 

Υλικά και πόροι:  

Οι ζωγραφιές μπορούν να γίνουν στο περίπου, μεμονωμένα κομμάτια από έπιπλα μπορούν να 

ονομαστούν, μπορεί να σχεδιαστεί ο εξωτερικός χώρος, κ.τ.λ. κρατώντας πάντα τον συμβολισμό 

που προσφέρει το παιχνίδι.  

 

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ  

Περιγραφή:  

Με αυτήν την τεχνική, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν οπτικά όλες τις θετικές 

ιδιότητες και τα επιτεύγματα που έχουν κάνει στη ζωή τους, με τέτοιο τρόπο που θα μπορέσουν να 

αποκτήσουν μια θετική εικόνα για τους εαυτούς τους με μια ματιά.  

Στάδια:  

1. Παρουσίαση της δραστηριότητας: Εξηγήστε τη δραστηριότητα στους συμμετέχοντες, 

κάνοντάς τους να επικεντρωθούν στα θετικά πράγματα που έχουν. Θα πρέπει να 

μοιραστούν χαρτιά και μολύβια.  

2. Ανάπτυξη:  

a) Για αρχή, οι συμμετέχοντες θα συντάξουν μια λίστα με όλες τους τις θετικές ιδιότητες, είτε 

προσωπικές (υπομονή, θάρρος), είτε κοινωνικές (φιλικότητα, ικανότητα να ακούν), είτε 

πνευματικές (μνήμη, λογική), είτε σωματικές (καλή εμφάνιση, ευκινησία). Η λίστα θα 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. 

b) Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη λίστα, θα κάνουν μια άλλη με όλα τα επιτεύγματα που έχουν 

πετύχει στη ζωή τους. Δεν έχει σημασία αν αυτά τα επιτεύγματα είναι μεγάλα ή μικρά, αυτό 

που έχει σημασία είναι το ότι νιώθουν περήφανοι που τα έχουν πετύχει.  

c) Όταν οι συμμετέχοντες θα έχουν τις δύο λίστες έτοιμες, θα σχεδιάσουν το "δέντρο της 

επίτευξης". Θα σχεδιάσουν ένα μεγάλο δέντρο, χρησιμοποιώντας όλη τη σελίδα. Έπειτα, θα 

σχεδιάσουν τις ρίζες του, τα κλαδιά και τους καρπούς. Οι ρίζες και οι καρποί θα πρέπει να 

έχουν διαφορετικά μεγέθη. Σε κάθε μία από τις ρίζες θα τοποθετήσουν μία από τις θετικές 

τους ιδιότητες (από την πρώτη λίστα). Εάν νιώθουν πως η ποιότητα είναι πολύ σημαντική 

και τους έχει βοηθήσει για να πετύχουν μεγάλους στόχους, θα πρέπει να την τοποθετήσουν 

σε μια παχιά ρίζα. Εάν, από την άλλη, δεν είχε παίξει σημαντικό ρόλο, θα πρέπει να την 

τοποθετήσουν σε μια από τις μικρές ρίζες. Στους καρπούς, θα αρχίσουν να τοποθετούν τα 

επιτεύγματά τους (από τη δεύτερη λίστα) με παρόμοιο τρόπο. Τα πιο σημαντικά 

επιτεύγματα θα μπουν σε μεγαλύτερους καρπούς και τα μικρότερης σημασίας επιτεύγματα 

σε μικρότερους καρπούς.  



 

 
 

d) Μόλις τελειώσουν, θα πρέπει να παρατηρήσουν το δέντρο και να στοχαστούν πάνω σε 

αυτό:  

 Οι συμμετέχοντες είναι το δέντρο. 

 Οι ρίζες είναι τα κίνητρα, οι ιδιότητες και η ταυτότητα για αυτό το δρόμο που 

ακολουθούμε. 

 Ο κορμός είναι ο τρόπος, αυτές οι ιδιότητες και τα στηρίγματα που βοήθησαν τον 

κορμό να γίνει δυνατός για την επίτευξη αυτών των στόχων.  

 Οι καρποί είναι τα επιτεύγματα ή οι στόχοι. 

3. Ολοκλήρωση:  

a) Τα δέντρα θα πρέπει να κολληθούν στον τοίχο, δημιουργώντας μια Γωνιά από 

Επιτεύγματα, που θα τους βοηθάει να θυμούνται, όποτε μπορεί να νιώθουν 

στενάχωρα, τις πολλές καλές ιδιότητες που έχουν και τους πολλούς στόχους που έχουν 

πετύχει στις ζωές τους όταν τους θέτουν στο μυαλό τους.  

b) Έπειτα, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα απόσπασμα από την ταινία Rocky Balboa 

(Rocky VI), στην οποία ο Sylvester Stallone λέει στο γιο του για τη σημασία της μάχης 

όταν η ζωή σε χτυπάει δυνατά και όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα (για 

παράδειγμα, η απώλεια της εργασίας σας): 

https://www.youtube.com/watch?v=FkJLTGweKl0 

Πιθανές ερωτήσεις για την καθοδήγηση της δραστηριότητας:  

- Αισθήσεις και συναισθήματα που βιώνουν.  

- Συζητήστε τον αριθμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των σημαντικών πραγμάτων που 

έχει κάθε άτομο και τα επιτεύγματα που έχουν κάνει μέχρι στιγμής στη ζωή τους. 

Υλικά και πόροι:  

Φύλλα χαρτιού, ballpoint στυλό, μαρκαδόροι υποσημείωσης, κηρομπογιές.  

 

JOHARI WINDOW 

Περιγραφή:  

Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την προσωπική ανάλυση, με το μεγάλο πλεονέκτημα ότι 

μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής (οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες, συμμαθητές 

κ.τ.λ.). Πρόκειται για ένα απλό μοντέλο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

https://www.youtube.com/watch?v=FkJLTGweKl0


 

 
 

επεξεργαζόμαστε πληροφορίες και πως αλλάζει η αντίληψη που έχουμε για τους εαυτούς μας και 

τους άλλους.  

Συνιστάται τα άτομα που αποτελούν την ομάδα, να γνωρίζονται μεταξύ τους εκ των προτέρων. 

 

Στάδια:  

1. Παρουσίαση της δραστηριότητας: Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται στους 

συμμετέχοντες, εξηγώντας το νόημά του:  

a) Ανοιχτή Περιοχή: Είναι το μέρος του εαυτού μας που βλέπουν και οι άλλοι. Αποτελείται 

από συμπεριφορές που επιδεικνύουμε, είτε καλές είτε κακές. Πηγαίνουμε σε αυτήν 

περιοχή όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες με τους άλλους.  

b) Τυφλή Περιοχή: Αυτό είναι το μέρος που βλέπουν οι άλλοι, αλλά όχι εμείς, με άλλα λόγια, 

τι γνωρίζουν τα άλλα άτομα για εμάς και δεν μας το λένε. Αυτό που επικοινωνούμε χωρίς 

να ξέρουμε. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η περιοχή είναι η πηγή των επικοινωνιακών μας 

προβλημάτων με τους άλλους.  

Δεν είναι εύκολο να αποδεχτούμε πληροφορίες αυτού του είδους για τους εαυτούς μας όταν 

αφορά ένα αρνητικό στοιχείο που δεν αναγνωρίζουμε. Και πάλι, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για 

να μάθουμε περισσότερα για την εντύπωση που κάνουμε στους άλλους.  

c) Κρυφή περιοχή: Αυτός είναι ο δικός μας ιδιωτικός χώρος. Ότι γνωρίζουμε για τους εαυτούς 

μας αλλά δεν θέλουμε να το μοιραστούμε. Στην πραγματικότητα, αυτό αποτελείται από 

ιδέες, αισθήματα, φόβους, μυστικά... οτιδήποτε θέλουμε να κρύψουμε από τους άλλους. 

Και τα κρύβουμε γιατί πιστεύουμε πως δεν θα μας καταλάβουν ή υποστηρίξουν, ή ότι η 

ομάδα δεν θα τα αποδεχτεί.  

d) Άγνωστη Περιοχή: Αυτή είναι η πιο μυστηριώδης περιοχή του υποσυνείδητού μας, που 

ούτε οι εμείς ίδιοι ούτε οι άλλοι μπορούν να αντιληφθούν. Μια περιοχή όπου βρίσκονται 

κρυμμένες δεξιότητες ή ικανότητες. Ένα παράθυρο από όπου μπορούμε να εξερευνήσουμε 

νέα πράγματα.  

2. Ανάπτυξη του παιχνιδιού ρόλων: 

A) Οι συμμετέχοντες καλούνται να φτιάξουν μια λίστα με 5-6 χαρακτηριστικά που 

θεωρούν ότι τους εκπροσωπούν καλύτερα (ικανότητα, ανεκτικότητα, ευελιξία, 

γενναιότητα, λογική, δυναμισμός, στοργή, ηρεμία κ.τ.λ.). 

B) Η ομάδα δίνει αρκετά χαρακτηριστικά, που σύμφωνα με αυτούς αντιπροσωπεύουν 

καλύτερα ένα άλλο μέλος της ομάδας.  



 

 
 

C) Με αυτές τις πληροφορίες (τη λίστα του/της από χαρακτηριστικά και εκείνα των άλλων 

μελών της ομάδας), το άτομο μπορεί να κατασκευάσει το δικό του/της Johari window: 

- Τα χαρακτηριστικά που έχουν αναγνωριστεί από το άτομο θα πρέπει να 

ταξινομηθούν ως "Ανοιχτά".  

- Τα χαρακτηριστικά που έχουν αναγνωριστεί από τους άλλους και δεν είναι αυτό-

χαρακτηρισμοί από το άτομο θα πρέπει να ταξινομηθούν ως “Τυφλά”.  

- Τα χαρακτηριστικά που έχουν καταγραφεί από το άτομο αλλά οι άλλοι δεν τα 

αναγνώρισαν σε αυτόν/ήν θα πρέπει να ταξινομηθούν ως "Κρυφά”. 

- Τα εναπομείναντα χαρακτηριστικά θα ταξινομηθούν ως "Άγνωστα". Μπαίνουν σε 

αυτήν την κατηγορία αυτόματα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι απαραίτητα μέρος 

του υποσυνείδητου του ατόμου.  

3. Συμπέρασμα: μαζί με την ομάδα, τα αποτελέσματα που βγαίνουν και η ταξινόμηση των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών που αντιλήφθηκαν οι ίδιοι και οι άλλοι θα συζητηθούν.  

Πιθανές ερωτήσεις για την καθοδήγηση της δραστηριότητας:  

- "Τι πιστεύετε για τα χαρακτηριστικά που σας έχουν αποδώσει οι άλλοι;" 

- "Γιατί πιστεύετε οι άλλοι σας έχουν αποδώσει αυτά τα χαρακτηριστικά και όχι κάποια 

άλλα;" 

- "Πως νιώσατε όταν οι άλλοι σας απέδωσαν αυτά τα χαρακτηριστικά;" "Συμφωνείτε μαζί 

τους;" 

- "Μετά από αυτήν την άσκηση, έχει αλλάξει η αντίληψή σας για τον εαυτό σας;" 

Υλικά και πόροι:  

Χαρτί, στυλό, καρέκλες και τραπέζια.  

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΤΑΙΝΙΕΣ 

Labyrinth 

Ένα απόγευμα, η Sarah βρίσκεται στο πάρκο με τον σκύλο της Merlin. Κάνει πρόβα μια πρόταση 

από το βιβλίο "Λαβύρινθος". Το βιβλίο περιγράφει πως ο Βασιλιάς των Goblins έχει απαγάγει τον 

μικρό της αδελφό. Έχει μόνο μερικές ώρες για να τον βρει και να επαναλάβει τις λέξεις που θα την 

βοηθήσουν να πάρει πίσω τον αδελφό της, αλλιώς θα μετατραπεί σε goblin.  



 

 
 

 

 Billy Eliot 

Το Billy Eliot αναφέρεται στην απόφαση ενός παιδιού, του Billy, που θέλει να επανεπιβεβαιώσει τις 

προσωπικές του προτιμήσεις στο τι θεωρεί “φυσιολογικό” η κοινωνία στην οποία ανήκει.   

 Amélie 

Ξεπεράστε το φόβο της απόρριψης και μάθετε να αγαπάτε τον εαυτό σας βοηθώντας τους άλλους. 

"Η Amélie νιώθει ξαφνικά σε απόλυτη αρμονία με τον εαυτό της. Τα πάντα είναι τέλεια, η λάμψη 

του φωτός, αυτό το ανεπαίσθητο άρωμα στον αέρα, οι ειρηνικοί ήχοι της πόλης." 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ/ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE  

 "Confidence":  

https://www.youtube.com/watch?v=NEeBgKXHzT8 

 "Will Smith: And what are you afraid of?":  

https://www.youtube.com/watch?v=d6ortG1dMBI 

 "Self-confidence": 

https://www.youtube.com/watch?v=hLtxKNgBzUg&t=33s 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ Η ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ:  

- Πως πιστεύετε ότι νιώθουν οι άνθρωποι στην αρχή του βίντεο; Πως ενεργούν; 

- Πως νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος του βίντεο; 

- Πως μπορείτε να εφαρμόσετε τις ενέργειες που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι στην 

προσωπική σας κατάσταση; Τι μπορείτε να κάνετε;  

- Ποιο πιστεύετε πως είναι το κλειδί για να λαμβάνουν οι άνθρωποι τις δικές τους 

αποφάσεις; 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=NEeBgKXHzT8
https://www.youtube.com/watch?v=d6ortG1dMBI
https://www.youtube.com/watch?v=hLtxKNgBzUg&t=33s


 

 
 

Η μακροχρόνια ανεργία, η έλλειψη προσόντων και το αίσθημα της απόρριψης που μπορεί να 

επηρεάσουν ενήλικες ανέργους άνω των 45 ετών κατά την αναζήτηση εργασίας, επιδεινώνουν την 

αυτοπεποίθησή τους και δημιουργούν αυτόματες σκέψεις που είναι αρνητικές και ηττοπαθείς. 

Αυτά τείνουν να προμηνύουν την αποτυχία στη εξασφάλιση εργασίας και η αναζήτηση εργασίας 

παρεμποδίζεται από σκέψεις γεγονότων που δεν έχουν ακόμα συμβεί.  

Η εργασιακή ρουτίνα στον ίδιο ρόλο ή μια περίοδος ανεργίας αποτρέπουν τα άτομα από την 

πραγματοποίηση μιας προσωπικής ανάλυσης, κάτι που θα τους καθιστούσε ικανούς να 

αναγνωρίσουν ή να επικοινωνήσουν τα επιτεύγματα τους, τις δεξιότητές τους, τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες τους. Η μη γνώση κάποιου για τα δικά του επιτεύγματα καταστρέφει την αυτοεκτίμηση 

και περιορίζει την αναζήτηση εργασίας.  

Η ιδέα της "επιτυχίας" είναι πολύ φιλόδοξη για αυτά τα άτομα. Δεν αναγνωρίζουν ως επιτυχία, για 

παράδειγμα, το ότι σηκώνονται κάθε μέρα και πάνε στην ώρα τους στη δουλειά. Πρέπει να 

αναζητήσουν μικρούς στόχους που έχουν πετύχει στη διάρκεια της προσωπικής ή επαγγελματικής 

τους ζωής που αποδεικνύουν την αξία που μπορούν να φέρουν στην εταιρία.  



 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ                                         

 Αντιμετωπίστε τη δεξιότητα με διεπιστημονικό τρόπο: μόλις έχει αναπτυχθεί αυτή η 

ικανότητα, πρέπει να εξασκείται συνεχώς μέσω άλλων δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η 

αυτοεκτίμηση και η αυτογνωσία για να την ενισχύσει και για να τονίσει τον αυτό-

προβληματισμό.  

 "Καθήκοντα": ενώ εργάζονται για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, οι συμμετέχοντες 

καλούνται να προβληματιστούν σε αυτό εκτός έργου ή να εφαρμόσουν κάποιες απλές 

ασκήσεις που μπορούν να παρουσιαστούν στην επόμενη συνεδρία. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ένα παράδειγμα είναι πως έχουν ζητήσει από τους γύρω τους να 

απαριθμήσουν τα θετικά τους χαρακτηριστικά και τι τους κάνει ιδιαίτερους, και έπειτα να 

τα μοιραστούν με τους υπόλοιπους στην ομάδα στην επόμενη συνεδρία.  

 Ατομικές συνεδρίες: σε κάποιες περιπτώσεις, θα είναι απαραίτητο να δουλέψετε σε 

ατομική βάση λόγω της πολυπλοκότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας 

δεξιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάμε να ζητήσετε από τον συμμετέχοντα να 

σκεφτεί μικρές επιτυχίες που εκείνος ή εκείνη είχαν στη διάρκεια της ζωής (παρόμοιες με 

του δυναμικού δέντρου των επιτυχιών), ενισχύοντας την ιδέα πως αυτά τα πράγματα, που 

μπορεί να μας φαίνονται μικρά, είναι αυτά που μας κάνουν καλούς επαγγελματίες.  

 Έλεγχος διαστρεβλωμένης σκέψης: κατά τις συνεδρίες, ο υπεύθυνος ένταξης θα πρέπει να 

παραμείνει σε εγρήγορση για να ελέγξει αυτούς τους ανθρώπους που παρουσιάζουν 

αυξημένη διαστρέβλωση σκέψης. Πρέπει να καταλάβουμε πώς αυτό προκύπτει, γιατί δεν 

έχουν μάθει να διαχειρίζονται τις εμπειρίες τους με θετικό τρόπο. Πρέπει να ακούσουμε τις 

απαιτήσεις τους και να διατηρήσουμε μια δυναμική στάση έτσι ώστε να μην αφήσουμε τη 

διαστρέβλωση ή την αρνητικότητα να επηρεάσει την υπόλοιπη ομάδα.  

 Οπτικά παραδείγματα: η υποστήριξη με συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως τα βίντεο ή τα  

film clips, θα βοηθήσουν τα άτομα να καταλάβουν και να θυμηθούν τη σημασία αυτής της 

δεξιότητας.  



 

 
 

 

ΚΙΝΗΤΡΟ 

Το κίνητρο είναι ένα μίγμα από πάθος, σκοπό, λήψη αποφάσεων και δέσμευση. Είναι ένα βαθύ 

επίπεδο που δημιουργεί ενέργεια και ενθουσιασμό για τη σωστή συμμετοχή στη δραστηριότητα 

που αγαπάει.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Περιγραφή:  

Μάθετε τα κίνητρα των μελών μιας ομάδας και τι τα οδηγεί στο να ενεργήσουν με κάποιο τρόπο. 

Μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια μεγάλη ομάδα (περισσοτέρων των 10 ατόμων).  

Στάδια:  

1. Παρουσίαση του παιχνιδιού ρόλων: Ο υπεύθυνος ένταξης περιγράφει, ως εισαγωγή, ότι 

όποτε ξεκινάμε μια νέα δραστηριότητα το κάνουμε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ο 

υπεύθυνος ένταξης θα ζητήσει από τα μέλη της ομάδας τα κίνητρά τους που βρίσκονται 

εκεί.  

2. Ανάπτυξη: Ένα μέλος της ομάδας θα απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήσεις σύμφωνα με 

αυτές τις καθοδηγητικές γραμμές: "Γιατί ήρθα σε αυτή τη δραστηριότητα;", "Ποια ήταν η 

πνευματική μου κατάσταση σήμερα;", "Τι προσδοκώ να αποκομίσω σήμερα;", "Τι είμαι 

προετοιμασμένος/η να κάνω σήμερα για να πετύχω το στόχο μου;", "Πόσο κοντά είμαι 

σήμερα σε αυτό το στόχο;" 

3. Συμπέρασμα: Ο καθένας μοιράζεται τις ανησυχίες του με τους υπόλοιπους της ομάδας και 

αυτό που απάντησαν στις ερωτήσεις που έκανε ο υπεύθυνος ένταξης.  

Πιθανές ερωτήσεις για δυναμική καθοδήγηση:  

- "Πως νιώσατε;" 

- "Τι πιστεύετε πως μπορείτε να κάνετε σήμερα για να πλησιάσετε περισσότερο το στόχο 

σας;" 

- "Ποιος μπορεί να σας υποστηρίξει για την επίτευξη του στόχου σας;" 

- "Ποιες στρατηγικές θα χρησιμοποιήσετε όταν νιώσετε ηττημένος/η;" 

Υλικά και πόροι:  

Χαρτί και στυλό για κάθε άτομο.  



 

 
 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Περιγραφή:  

Αυτό είναι ένα παιχνίδι ρόλων που μας κάνει να σκεφτούμε τι μας κινητοποιεί στην καθημερινή μας 

ζωή, γιατί έχουμε τη ζωή που έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάστασή 

μας.  

Στάδια:  

1. Παρουσίαση του παιχνιδιού ρόλων: Ο υπεύθυνος ένταξης της ομάδας θα ζητήσει από 

όλους να σκεφτούν ποια είναι τα 30 δευτερόλεπτα της ζωής τους που θα ήθελαν να 

ξαναζήσουν υποθέτοντας πως τους έχει μείνει μόνο αυτός ο χρόνος ζωής.  

2. Ανάπτυξη: Ομαδικός προβληματισμός. Εάν η σκέψη είναι ιδιωτική και το άτομο δεν θέλει 

να τη μοιραστεί με την υπόλοιπη ομάδα, εκείνος ή εκείνη δεν θα πρέπει να αισθάνεται 

υποχρεωμένος/η να το κάνει.  

3. Συμπέρασμα: Ο υπεύθυνος ένταξης μπορεί να καθοδηγήσει τον προβληματισμό της ομάδα 

με τις παρακάτω ερωτήσεις: "Τι λέει η επιλογή σας για εσάς ως άτομο;", "Ποια ταλέντα ή 

πάθη αγνοήσατε;" 

Πιθανές ερωτήσεις για δυναμική καθοδήγηση:  

- "Τι λέει η επιλογή σας για εσάς;" 

- "Ποιες δεξιότητες ή πάθη αγνοείτε;" 

- "Τι μπορείτε να κάνετε για να έρθετε πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά θέλετε;" 

- "Κάνετε ότι χρειάζεται για να φτάσετε πιο κοντά στο στόχο σας;" 

Υλικά και πόροι: Κανένα. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

ΤΑΙΝΙΕΣ 

 The Pursuit of Happiness 

Αυτή η ταινία βασίζεται στην ιστορία του Christopher Paul Gardner, ενός Αμερικάνου επιχειρηματία 

που από άστεγος, πατέρας μονογονεϊκής οικογένειας, έγινε εκατομμυριούχος  μέσα από σκληρή 

δουλειά και επιμονή.  

 



 

 
 

 A Beautiful Mind 

Η ταινία περιγράφει πως ο John Forbes Nash ξεκίνησε την πετυχημένη ακαδημαϊκή και ερευνητική 

του καριέρα στον τομέα των μαθηματικών και της γεωμετρίας, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα 

της ψυχικής του υγείας και προσαρμοζόμενος στην κοινωνία.  

 The King's Speech 

Αυτή η ταινία μεγάλου μήκους αφηγείται την ιστορία του Βασιλιά George VI, που κληρονόμησε τον 

Βρετανικό θρόνο στα μέσα της δεκαετίας του ’30 και έπρεπε να αντιμετωπίσει την πρόκληση να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Οίκου των Windsor, παρά το τραύλισμά του. Ο μονάρχης δεν 

είναι μόνος στη μάχη του κατά του προβλήματός του κατά τις ομιλίες του: λαμβάνει βοήθεια από 

έναν εξαίρετο λογοθεραπευτή με το όνομα Lionel Logue. 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ /ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE  

 "Follow your goal":  

https://www.youtube.com/watch?v=l4O0q8qu6mw 

 "Disabled Chinese ballet dancers":  

https://www.youtube.com/watch?v=J-KH8yYY0UE 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ Η ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ:  

- "Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε κάποια από τις καταστάσεις που βλέπετε στα βίντεο;" 

- "Γιατί πιστεύετε πως δεν μπορείτε να πετύχετε το στόχο σας;" 

- "Τι πιστεύετε πως μπορείτε να κάνετε για να προσεγγίσετε το στόχο σας;" 

- "Πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι σκέφτηκαν ποτέ να τα παρατήσουν;" "Τι πιστεύετε ότι 

έκαναν;" 

ΜΟΥΣΙΚΗ: 

Τα τραγούδια είναι ένας πολύτιμος πόρος για την ανάπτυξη κινήτρου κατά την έναρξη ή τη λήξη 

μιας συνεδρίας. Μερικά εμπνευσμένα τραγούδια:  

 “Tal vez lo que te hace grande” ("Ίσως αυτό που σε κάνει σπουδαίο”) του Vetusta 

Morla - Ισπανικά 

https://www.youtube.com/watch?v=l4O0q8qu6mw
https://www.youtube.com/watch?v=J-KH8yYY0UE


 

 
 

 "Valiente" ("Γενναίος") του Vestusta Morla - Ισπανικά 

 "Ella" ("Εκείνη") της Bebe - Ισπανικά 

 "Manifiesto Delirista" ("Παραπλανητικό Μανιφέστο") των Love of Lesbian - Ισπανικά 

 "We are the champions" των Queen - Αγγλικά (US) 

 "I will survive" της Gloria Gaynor - Αγγλικά (US) 



 

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το κίνητρο είναι το στοιχείο κλειδί που υποδεικνύει δράση. Οι άνεργοι άνω των 45 ετών έχουν 

πολύ χαμηλά επίπεδα κινήτρου λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  

Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν αρνητικές εμπειρίες που είχαν αντίκτυπο σε όλες τους τις 

επιλογές για πρόσβαση στην εργασία, έτσι τείνουν προς την αδράνεια και την πλήξη.  

Οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας προκαλούν αποπροσανατολισμό και αγωνία καθώς δεν 

συνδέονται με κάποιο τρόπο με παλιές εμπειρίες.  

Προκειμένου να αναπτυχθούν οι υπόλοιπες βασικές δεξιότητες ενός ατόμου, είναι απαραίτητο να 

οδηγηθεί η ενέργεια αυτού του ατόμου προς την επίτευξη ενός στόχου και να ξυπνήσει την 

αυτοπεποίθηση.  

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ                                 

 Ορίστε έναν σαφή και διαχειρίσιμο στόχο: Καθορίστε που θα πάτε και πως. Μια 

στρατηγική σχεδιασμού μικρών στόχων και πρακτικών ενεργειών είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση ενός επαρκούς επιπέδου κινήτρου.  

 Εστίαση στο παρόν: Ξεχάστε πως ήταν τα πράγματα στο παρελθόν ή πως θα θέλατε να 

είναι στο παρόν. Πρέπει να γνωρίζουν την τρέχουσα κατάσταση, να αναλύσουν τα 

επιτεύγματά τους, τις δεξιότητες, τις επιτυχίες και να παράγουν μια στρατηγική 

προσαρμοσμένη σε αυτές τις δύο πραγματικότητες. Σπάστε του δεσμούς με  το παρελθόν.  

 Οπτικά παραδείγματα: Η υποστήριξη με συγκεκριμένα παραδείγματα όπως τα βίντεο ή τα 

film clips θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν και να θυμηθούν τη δεξιότητα.  

 Τραγούδια: Βοηθούν στην έναρξη ή τη λήξη μιας συνεδρίας. Στην αρχή της συνεδρίας, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τραγούδι για να ξεκινήσει μια άσκηση brainstorming, ενώ 

ένα στο τέλος μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ανοιχτό για συζήτηση και/ή 

προβληματισμό.  

 



 

 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η οργάνωση και ο προγραμματισμός είναι η ικανότητα του αποτελεσματικού ορισμού στόχων και 

προτεραιοτήτων του καθήκοντος ή του έργου σας, αναλύοντας τις ενέργειες, τις προθεσμίες και 

τους απαιτούμενους πόρους. Περιλαμβάνει τη δημιουργία μηχανισμών για παρακολούθηση και 

επιβεβαίωση των πληροφοριών. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

SCOPING 

Περιγραφή:  

Χρησιμοποιείται όταν ένα έργο πρέπει να σχεδιαστεί ή ακόμα και στην καθημερινή εργασία. Είναι 

μια άσκηση για την εξάσκηση του προγραμματισμού και της ιεράρχησης. 

Στάδια:  

1. Έναρξη: ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν ένα έργο ή μια μεγάλη εργασία που 

πρέπει να εκτελέσουν μέσα στους επόμενους μήνες ή εβδομάδες.  

2. Ανάπτυξη: ζητήστε τους να καταγράψουν τις εργασίες του έργου σε ένα post-it. Αυτά θα 

πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο. Μόλις τα 

γράψουν, θα πρέπει να ταξινομήσουν τις εργασίες ανά θέμα (π.χ. επικοινωνία, marketing, 

logistics, κ.τ.λ.). Μόλις ομαδοποιηθούν, θα πρέπει να ελέγξουν εάν λείπει κάποια εργασία 

που θα έπρεπε να προστεθεί.  

3. Λήξη: σε κάποιο κενό ή μια μεγάλη σελίδα χαρτιού, σχεδιάστε ένα χρονοδιάγραμμα 

διαιρεμένο σε εβδομάδες και τοποθετήστε κάθε μία από τις εργασίες σύμφωνα με το χρόνο 

μέσα στον οποίο πρέπει να γίνουν. Όταν ολοκληρωθεί, ελέγξτε το φόρτο εργασίας σε κάθε 

εβδομάδα και αναδιανείμετε εάν είναι απαραίτητο. Έπειτα, προγραμματίζετε και 

παρακολουθείτε την εκπλήρωση των εργασιών. 

 



 

 
 

Πιθανές ερωτήσεις για δυναμική καθοδήγηση:  

- Ποιον θεωρείτε τον ευκολότερο τρόπο για την επίτευξη του στόχου; Την καταγραφή των 

εργασιών σε ένα post-it ή την ταξινόμησή τους; 

- Είναι χρήσιμος ο ορισμός χρόνου για κάθε εργασία; Γιατί; 

- Έχετε παρόμοια σχέδια για την οργάνωση της αναζήτησης εργασίας; Πως κατηγοριοποιείτε 

τις εργασίες; 

- Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα εργασιών για την 

αναζήτηση εργασίας; Πως θα μπορούσατε να το κάνετε; 

Υλικά και πόροι:  

Τραπέζια, καρέκλες, χαρτί, στυλό.  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ  

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ /ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE 

Σχεδιασμός, οργάνωση, κατεύθυνση και έλεγχος: https://www.youtube.com/watch?v=lIn2GuZb3og 

Υλικό για ατομική εργασία: ημερολόγια ή άλλα εργαλεία για τη δημιουργία της συνήθειας του 

σχεδιασμού.  

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ Η ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ:  

- Πως μπορείτε να εφαρμόσετε αυτό που έχετε δει στο βίντεο στην αναζήτηση εργασίας σας; 

- Ποια εργαλεία θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να διεξάγετε έναν καλό 

προγραμματισμό; 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIn2GuZb3og


 

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για τους ανέργους άνω των 45 ετών, υπάρχουν πτυχές στην αναζήτησή τους για εργασία που δεν 

μπορούν να τις ελέγξουν, όπως η έλλειψη θέσεων, ο αριθμός των άλλων υποψηφίων στη 

διαδικασία επιλογής, κ.τ.λ.  

Ο προγραμματισμός επιτρέπει σε κάποιον να ελέγχει την κατάσταση και να μπορεί να την 

αξιολογήσει. Η οργάνωση της αναζήτησης εργασίας θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, 

επιτρέποντας στους ανθρώπους να καθοδηγήσουν τις ενέργειές τους και να μπορέσουν να 

ανατρέξουν σε κάτι που δεν πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελαν. Αυτό θα τους επιτρέψει να αναλύσουν 

και να αλλάξουν τη στρατηγική της δράσης τους.  

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 

 Χρήση ατζέντας: Προτείνετε τη χρήση μια ατζέντας ή άλλων μέσων για τον σχεδιασμό και 

την παρακολούθηση ατομικών ή ομαδικών διαδικασιών αναζήτησης εργασίας.  

 Δημιουργήστε ρουτίνες: Δημιουργήστε ρουτίνες στην τάξη, τις οποίες αναγκάζετε τους 

ανθρώπους να τις χρησιμοποιήσουν. Για παράδειγμα: ορίστε ημερομηνίες κλειδιά (σε 

ορατό ημερολόγιο) για συνεδρίες, που θα τους καλείται να προσωποποιήσουν μικρούς 

στόχους για να μοιραστούν την πρόοδο ή τις αλλαγές στην στρατηγική τους για αναζήτηση 

εργασίας, κ.τ.λ.  

 Ατομική υποστήριξη: Ίσως να χρειαστεί να αξιολογήσετε την ανάγκη ατομικής 

παρακολούθησης για να βοηθήσετε με τον σχεδιασμό και την οργάνωση των ενεργειών 

που διεξάγονται στην αναζήτηση εργασίας.  

 Κίνητρο: Η διαδικασία του σχεδιασμού είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές καθώς οι 

συμμετέχοντες δεν δίνουν την αναγνώριση που του αξίζει, όμως είναι κλειδί για την 

επίτευξη του τελικού στόχου ώστε να διατηρηθεί ένα σταθερό κίνητρο στην ανάπτυξη 

αυτής της δεξιότητας προκειμένου να επιτευχθεί η συνήθεια του σχεδιασμού και της 

οργάνωσης. 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

Η προθυμία της εύκολης προσαρμογής. Είναι η ικανότητα να προσαρμόζεται κάποιος και να 

δουλεύει σε διαφορετικές καταστάσεις και με διαφορετικά άτομα ή ομάδες. Σημαίνει η κατανόηση 

και η αξιολόγηση διαφορετικών θέσεων ή αντικρουόμενων απόψεων, ή προσαρμογής της 

προσέγγισης ενός ατόμου σε μια αλλαγή της κατάστασης όπως απαιτείται και η στήριξη των 

αλλαγών σε έναν οργανισμό ή των ευθυνών κάποιου στο γραφείο του.  



 

 
 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

Περιγραφή:  

Η μορφή παρουσίασης είναι παιχνίδι ρόλων. Οι Vives Emplea2 πηγαίνουν σε περιοδεία και πρέπει 

να οργανωθούν σε διαφορετικές ομάδες που θα περάσουν μια βδομάδα στα Πυρηναία. Στη 

συνέχεια, θα προκύψουν προβλήματα και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τα λύσουν. (Εμφανίζεται 

μια αρκούδα, τους τελείωσε το νερό, κάποιος σπάει ένα πόδι...). 

Στάδια:  

1. Έναρξη: Συγκροτούν ομάδες των 4-5 ατόμων. Ορίστε ένα σκηνικό: η ομάδα πηγαίνει 

κατασκήνωση. Επιτέλους, κάνουμε το ταξίδι για το οποίο συζητούσαμε τόσο πολύ. Θα πάμε 

στο Benasque (Huesca Pyrenees). Για να διευκολύνουμε την οργάνωση, η σκηνή κάθε 

ομάδας στο κάμπινγκ θα ρυθμίσει όλες τις ανάγκες για μια εβδομάδα. Ναι θα πάμε στα 

βουνά, πρέπει να θυμηθούμε να φορέσουμε τον απαραίτητο ρουχισμό, πρέπει να πάρουμε 

μια σκηνή, πρέπει να τα βάλουμε όλα στο σακίδιο, κ.τ.λ. Κάντε μια λίστα του τι θα 

μεταφέρει κάθε άτομο.  

2. Ανάπτυξη: Όταν θα το έχουν κάνει αυτό και θα έχουν οργανωθεί, ο αρχηγός θέτει διάφορα 

σενάρια, το κάθε ένα πιο απροσδόκητο από το προηγούμενο: 

a) Εμφανίζεται μια αρκούδα. 

b) Τους τελείωσε το νερό στις 22:00 η ώρα. Η πλησιέστερη πόλη είναι περίπου μια ώρα 

μακριά. 

c) Κάποιος από την ομάδα έσπασε ένα πόδι. 

d) Ο σύντροφος κάποιου από την ομάδα είναι πολύ θυμωμένος γιατί η σύντροφός του δεν 

του είπε για την εκδρομή και την αναζητάει εδώ και τέσσερις μέρες. Λέει πως δεν θα 

παραμείνει εκεί χωρίς τη σύντροφό του. Έχει πολύ επιθετική στάση.  

e) Είναι η ώρα της αναχώρησης. Αρχίζει να χιονίζει και ο δρόμος είναι κλειστός.  

f) Με τόσα προβλήματα με το χιόνι, δεν συνειδητοποιήσαμε ότι μας τελειώνουν τα 

καύσιμα παρά μισή ώρα έξω από το χωριό.  

                                                           
2 https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo 



 

 
 

3. Τέλος: Γίνεται συζήτηση για τις αντιδράσεις και τις στάσεις που υιοθετήθηκαν από τους 

συμμετέχοντες.  

 

Πιθανές ερωτήσεις για δυναμική καθοδήγηση:  

- Ποιοι ήταν οι ρόλοι που ανέλαβε ο καθένας σας για την επίλυση των προβλημάτων; 

- Αφήσατε τον εαυτό σας να ακολουθήσει το “ρεύμα” ή είχατε ενεργό ρόλο στη λύση; 

- Πως αντιδράσατε με τις αλλαγές; 

- Τι σκεφτήκατε για τις αντιδράσεις των άλλων; 

- Θα θέλατε να είχατε αντιδράσει όπως κάποιος άλλος στην ομάδα; Γιατί;  

 

Υλικά και πόροι:  

Τραπέζια, καρέκλες, χαρτί, στυλό.  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ 

Περιγραφή: Αυτή είναι μια ατομική ή ομαδική δυναμική που δημιουργεί συλλογισμό και “σπάει” τα 

σχέδια που αντιλαμβανόμαστε για το τι κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας.  

Στάδια:  

1. Έναρξη: Ένα χαρτί και ένα στυλό δίνονται στους συμμετέχοντες και τίθενται οι παρακάτω 

ερωτήσεις:  

a) Τι θέλω να πετύχω; 

b) Τι κάνω για να το πετύχω; 

c) Τι έχω πετύχει έως τώρα; 

d) Γιατί δεν έχω πετύχει περισσότερα; 

e) Μπορώ να αλλάξω κάτι από αυτά που κάνω; Πως; 

f) Τι μπορώ να κάνω για να πετύχω περισσότερα ή για να προσεγγίσω περισσότερο το στόχο 

μου; 

g) Τι θα κάνω για να είμαι πιο κοντά στο στόχο μου; 



 

 
 

2. Ανάπτυξη: Αφήστε χρόνο σε κάθε συμμετέχων για να απαντήσει στις ερωτήσεις που έχουν 

γίνει.  

3. Τέλος: Όταν η συζήτηση γίνεται εντός της ομάδας, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις 

απαντήσεις τους στους υπόλοιπους της ομάδας, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν με 

ιδέες ή λύσεις για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων. Όταν η δυναμική γίνεται 

ατομικά, οι συμμετέχοντες θα πουν τις απαντήσεις τους στον υπεύθυνο ένταξης και αυτό 

θα τους “συνοδέψει” στους συλλογισμούς τους αυξάνοντας την αντίληψη της κατάστασής 

τους και θέτοντας ερωτήσεις για τις δικές τους απαντήσεις με σκοπό να αναγνωρίσουν τις 

δικές τους ενέργειες.  

Πιθανές ερωτήσεις για δυναμική καθοδήγηση:  

Οι ερωτήσεις για την καθοδήγηση της δυναμικής θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν στην άσκηση. Ο στόχος είναι το άτομο ή η 

ομάδα να έχει επίγνωση του τι κάνουν και να μπορεί να καταλάβει ότι η πραγματοποίηση μικρών 

αλλαγών μπορούν να επιφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα.  

 

ΕΠΙΠΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ  

ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ/ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE  

 Motivational: Obstacles in the process of change: 

https://www.youtube.com/watch?v=uxeR95aYer0 

 Resistance to change:  

https://www.youtube.com/watch?v=60P34vfBAiI 

 Change your way of thinking and change your world:  

https://www.youtube.com/watch?v=Udgjd5y9xIc 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ Η ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ:   

- Τι συμβαίνει στους ανθρώπους όταν προσπαθούν να αλλάξουν κάτι; 

- Γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αντιστέκονται στην αλλαγή ή στην αποδοχή μια νέας 

κατάστασης; 

Ταυτίζεστε με κάποια από τις καταστάσεις που είδατε στα βίντεο; Με ποιους χαρακτήρες; 

Πιστεύετε ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό; Ποιες θα ήταν οι συνέπειες μιας αλλαγής ή μιας νέας 

κατάστασης; 

https://www.youtube.com/watch?v=uxeR95aYer0
https://www.youtube.com/watch?v=60P34vfBAiI
https://www.youtube.com/watch?v=Udgjd5y9xIc


 

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η ευελιξία είναι μια βασική δεξιότητα για την πρόσβαση στην εργασία, είτε στην ίδια την 

αναζήτηση εργασίας είτε στη διατήρηση της εργασίας.  

Σε γενικές γραμμές, οι άνεργοι άνω των 45 ετών συνήθως δεν έχουν αυτήν την αρκετά ανεπτυγμένη 

δεξιότητα και είναι απαραίτητο να καλυφθεί από την έναρξη της παρέμβασης. Αυτή η έλλειψη 

ευελιξίας και η έλλειψη αποδοχής των νέων συνθηκών των προσλήψεων και της λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας δημιουργεί στασιμότητα, ενόχληση και αποτυχία στην αναζήτηση εργασίας, που 

με τη σειρά της αναγκάζει το άτομο να “παγώσει” και να μην αναπτύσσει ένα μακροπρόθεσμο 

όραμα.  

 



 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 

 Δουλέψτε στον προγραμματισμό από την αρχή και προοδευτικά. Θα προσπαθήσουμε να 

δείξουμε στους ανθρώπους την ανάγκη της ευελιξίας μέσα από συγκεκριμένα 

παραδείγματα και καταστάσεις ακόμα και μέσα από τις εμπειρίες αποτυχίας που είχαν 

κατά την αναζήτηση εργασίας και μας εξιστορούν στην τάξη. 

 Πληροφορίες για την αγορά εργασίας. Παρέχοντας πληροφορίες για την τρέχουσα 

κατάσταση και δημιουργώντας συζητήσεις για το πώς ήταν η πρόσβαση στην εργασία 

παλιά και  πως είναι σήμερα μπορεί να τους βοηθήσει να καταλάβουν και να αποδεχτούν 

τις αλλαγές.  

 Προσφέρετε αληθινά παραδείγματα. Ο αντίκτυπος είναι πολύ θετικός όταν οι 

συμμετέχοντες μπορούν να ταυτιστούν με οποιονδήποτε άλλον συμμετέχων που είχε 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα ή ένα άλλο εξωτερικό πρόσωπο που βρίσκετε στην ίδια 

αρχική κατάσταση με αυτούς. Αυτά τα άτομα αφηγούνται τις εμπειρίες τους 

επικεντρώνοντας στο πως αντιμετώπισαν αρχικά την αναζήτηση εργασίας και τι 

αποτελέσματα είχαν, και πως, μετά την αλλαγή στον τρόπο σκέψης τους και με το να γίνουν 

πιο ευέλικτοι, κατάφεραν να πετύχουν τον πρώτο τους στόχο και σιγά σιγά τους 

υπόλοιπους και πως αυτό τους οδήγησε πιο κοντά στον τελικό τους στόχο.  

 Οπτικοακουστική υποστήριξη. Βίντεο στο YouΤube με παραδείγματα για την ανάγκη της 

ευελιξίας και της αλλαγής δημιουργούν προβληματισμό και καλούν τους ανθρώπους να 

αναλύσουν τις ενέργειές τους και τις πιθανές αλλαγές για να αποκτήσουν άλλα 

αποτελέσματα.  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 


