
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 
 

Η Επιχειρηματική Νοοτροπία 

 

“Δεν έχει νόημα η πρόσληψη έξυπνων ανθρώπων για να τους λέμε τι να κάνουν, προσλαμβάνουμε 

έξυπνους ανθρώπους για να μας λένε τι να κάνουμε” 
Steve Jobs 
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Πνευματικά Δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού 

 

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

“ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ των ΜΑ άνω των 45 μέσω της Καθοδήγησης & της Προσωπικής τους Εικόνας ”.  

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

ενδιαφερόμενους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εισαγωγή 

 
Η Επιχειρηματικότητα θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές και πολύτιμες ικανότητες  για την 

επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων (ΜΑ) στην αγορά εργασίας. Αν και οι γνώμες  ποικίλλουν  

και οι ειδικοί έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον ορισμό της επιχειρηματικότητας, είναι 

ευρέως αποδεκτό πως η έννοια επινοήθηκε αρχικά το 1978 από τον Gifford Pinchot, αν και ήδη 

εφαρμοζόταν για πολλά χρόνια, και ορίζεται  ως “Ένα άτομο μέσα σε έναν υπάρχοντα οργανισμό, 

που αναλαμβάνει την άμεση ευθύνη της μετατροπής μια ιδέας σε ένα κερδοφόρο τελικό προϊόν, με 

την ευθύνη της ανάληψης κινδύνου και της καινοτομίας”, ενώ δηλώνεται εύστοχα ότι “Η 

ενδοεπιχειρηματικότητα είναι για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις ότι είναι η επιχειρηματικότητα στην 

ευρύτερη αγορά”.  (EU project Intraprise training platform). 

Με βάση αυτό, το παρόν κεφάλαιο αφορά τους τρόπους και τις τεχνικές καλλιέργειας της 

“Επιχειρηματικής Νοοτροπίας” των ΜΑ, εστιάζοντας στην ενδοεπιχειρηματικότητα και τις 

ικανότητες που συνεπάγονται αυτής, το κλειδί για την ενίσχυση της δυνητικής ικανότητας 

απασχόλησης.  

Βασισμένο στο  “Αρχείο Δεξιοτήτων & Ικανοτήτων”, που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, το 

σύνολο των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ενδοεπιχειρηματικότητα περιλαμβάνει θεμελιώδεις 

δεξιότητες όπως, η θετική σκέψη, η αυτογνωσία και η δημιουργική σκέψη-παραγωγή ιδεών, 

δεξιότητες που πάνε χέρι-χέρι με άλλες ζωτικές ικανότητες, όπως η ομαδικότητα, η αυτοπεποίθηση, 

η αυτο-παρακίνηση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η ευελιξία.  Ως εκ τούτου, το παρόν κεφάλαιο 

επικεντρώνεται κυρίως στο πως οι 45+ ΜΑ μπορούν να προετοιμαστούν για την αποδοχή και το 

ξεκίνημα μια θετικής αλλαγής, να αποκτήσουν γνώση των ικανοτήτων τους και των δυνατοτήτων 

τους, καθώς και την αναβάθμισή τους σύμφωνα με τις αρχές και μέσω της χρήσης εργαλείων της 

Θετικής Ψυχολογίας. 

Ακολουθεί ένα θεωρητικό υπόβαθρο, συνοδευόμενο από ασκήσεις, που απευθύνονται τόσο στους 

ΜΑ όσο και στους καθοδηγητές/εκπαιδευτές/σύμβουλους καριέρας, ως συμβουλευτικός οδηγός 

(π.χ.: Συμβουλές για τους ΜΑ και Συμβουλές για τους Σύμβουλους Καριέρας). 

 

https://training.intraprise-project.eu/


 

1. Γιατί η “Επιχειρηματική Νοοτροπία”; 

 

Με άλλα λόγια, τι σχέση έχουν οι στόχοι αυτού του Εγχειριδίου για την Ενδυνάμωση των Ηλικιακά 

Μεγάλων Μακροχρόνια Ανέργων (ΜΑ),  μέσω της Καθοδήγησης και της Προσωπικής τους Εικόνας, 

και  της “Επιχειρηματικής Νοοτροπίας”;  

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος προετοιμασίας των μαθητών, των υπαλλήλων, όσων αναζητούν 

εργασία, ή επαγγελματιών που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, δηλαδή, 

γενικά ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, για τον κόσμο του 21ου 

αιώνα από την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους στην επιχειρηματικότητα. Γιατί, η εκμάθηση της 

επιχειρηματικής  νοοτροπίας είναι μια εξαιρετικά πολύτιμη δεξιότητα στον 21ο αιώνα και όσοι την 

αποκτούν και την αποδεικνύουν “έχουν τεράστια επιτυχία στην καριέρα τους – ασχέτως με τι 

ασχολούνται -  καθώς εξ ορισμού γίνονται επινοητικοί και προσαρμόσιμοι.”1 

Η επιχειρηματική νοοτροπία και οι δεξιότητες που προϋποθέτει αφορά όλους και όχι μόνο τους 

επιχειρηματίες και όσους θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Περιλαμβάνει πρωτοβουλία και 

αυτοδιάθεση, ανάληψη ρίσκου, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία, 

κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, την ικανότητα εντοπισμού ευκαιριών, εύρεση πόρων και 

δημιουργία αξίας, καινοτόμο πνεύμα, ευστροφία, επινοητικότητα, αυτογνωσία, κ.τ.λ. Αυτές οι 

δεξιότητες  εκτιμούνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες σε όλη την Ε.Ε. 

Στην πραγματικότητα, “Η Επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου στο να 

υλοποιεί ιδέες. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς 

και την ικανότητα του σχεδιασμού και της διαχείρισης έργων με σκοπό την επίτευξη στόχων. Αυτή 

τους στηρίζει όλους στην καθημερινότητά τους στο σπίτι και στην κοινωνία, κάνει τους υπαλλήλους 

να έχουν καλύτερη επίγνωση του ρόλου της εργασίας τους και πιο ικανούς στην οικειοποίηση 

ευκαιριών, και παρέχει τις θεμελιώδης βάσεις στους επιχειρηματίες που αναπτύσσουν μια 

κοινωνική ή εμπορική δραστηριότητα.”2 

Αναπτύσσοντας τις διεπιστημονικές δεξιότητες που οδηγούν στην απόκτηση μιας “επιχειρηματικής 

νοοτροπίας”, οι άνθρωποι εφοδιάζονται με ένα σύνολο στάσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών, 

που είναι το κλειδί για την ικανότητά τους για απασχόληση και επιπλέον, το κλειδί για 

επαγγελματική και προσωπική επιτυχία και διάκριση,  είτε επιδιώκουν την εργασία σε μια εταιρία, 

είτε την έναρξη της δικής τους επιχείρησης, είτε να αφοσιωθούν στην ακαδημαϊκή έρευνα, είτε στη 

δημόσια διοίκηση ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.  

Συνεπώς, η Επιχειρηματική Νοοτροπία, σύμφωνη με τους εκπαιδευτικούς στόχους αυτού του 

Εγχειριδίου, θεωρείται κρίσιμη και εξαιρετικά σημαντική για τους Μακροχρόνια Ανέργους άνω των 

45, ειδικά η έκτασή της στην “Ενδοεπιχειρηματικότητα”, που αναγνωρίζεται από το Αρχείο 

                                                           
1  Kane Neil, “The entrepreneurial mindset”, Entrepreneurship and Innovation, Michigan State University 

https://entrepreneurship.msu.edu/the-entrepreneurial-mindset/ 

2  Commission Communication “Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning”. COM(2006) 33 final. 

https://entrepreneurship.msu.edu/the-entrepreneurial-mindset/


 

Δεξιοτήτων & Ικανοτήτων των ΜΑ ως “η πιο σημαντική ικανότητα απαραίτητη για τους ΜΑ για να 

επιστρέψουν ενεργά στην αγορά εργασίας και να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.  Η 

Ενδοεπιχειρηματικότητα, δηλαδή “η συμπεριφορά ως επιχειρηματίας ενώ εργάζεται μέσα σε έναν 

μεγάλο οργανισμό, είναι γνωστή ως η πρακτική ενός εταιρικού στυλ διαχείρισης, που εμπεριέχει 

την ανάληψη ρίσκου και τις καινοτόμες προσεγγίσεις, καθώς και τις τεχνικές επιβράβευσης και 

υποκίνησης που πιο παραδοσιακά θεωρούνται ως η απαρχή της επιχειρηματικότητας.” 3 Αν το 

θέσουμε πιο απλά, η ενδοεπιχειρηματικότητα είναι σαν να μιλάς για την επιχειρηματικότητα, με 

μερικές μικρές διαφορές, π.χ. το που πραγματοποιείται.  

 

Επομένως, το παρόν κεφάλαιο αφορά τις δεξιότητες που σχετίζονται με την 

ενδοεπιχειρηματικότητα, όπως αναφέρεται στο Αρχείο Δεξιοτήτων & Ικανοτήτων των ΜΑ, και 

προσεγγίσεις που επιτρέπουν την καλλιέργειά τους, κυρίως μέσω της θετικής αλλαγής.  

 

                                                           
3  https://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneurship  

https://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneurship


 

2. Σκέψη με επιχειρηματικό τρόπο 

Οι επιχειρηματικές δεξιότητες συνδυάζουν προσωπικές, τεχνικές και διαχειριστικές δεξιότητες. Εδώ 

εστιάζουμε κυρίως στις εύκολες δεξιότητες που οι μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να διαθέτουν 

για να έχουν επιχειρηματική νοοτροπία, ώστε να αυξήσουν τη δυναμική απασχόλησής τους και για 

να παραμένουν ανταγωνιστικοί στη σημερινή απαιτητική αγορά εργασίας.  

Για να γίνει κάποιος ενδοεπιχειρηματίας, θα πρέπει καταρχάς να σκέφτεται με επιχειρηματικό 

τρόπο! Η Επιχειρηματική σκέψη είναι το όραμα νέων συνδυασμών από συγκεκριμένα μέσα που 

οδηγούν σε ενδεχόμενα αποτελέσματα, όταν τίποτα δεν προσφέρεται ή προκαθορίζεται: ο 

επιχειρηματίας επεξεργάζεται τρόπους για την επίτευξη του οράματος με την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων μέσων.  

Οπότε, πως σκέφτεται ένας επιχειρηματίας; ‘Επιχειρηματικοί’ επιχειρηματίες: 

― Δεν περιορίζουν τους εαυτούς τους… οραματίζονται αποτελέσματα 

― Αναγνωρίζουν και ξέρουν τα πάθη τους στη ζωή, καθορίζοντάς τα ως παράγοντες αλλαγής… 

ξέρουν ποιοι είναι 

― Συνεχώς παρατηρούν, οραματίζονται, σκέφτονται νέους συνδυασμούς από αυτά που 

συμβαίνουν γύρω τους και με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, 

επανεξετάζουν όσα γνωρίζουν, όσα πιστεύουν σθεναρά ή είναι ικανοί να κάνουν – όλα αυτά ως 

καθημερινή συνήθεια… ξέρουν τι γνωρίζουν, τι έχουν στη διάθεσή τους (διαθέσιμα μέσα) 

― Διερευνούν συνεχώς πώς να εμπιστεύονται τους άλλους, ποιους να εμπιστευτούν, τι μπορούν 

οι άλλοι να προσφέρουν, τι μπορούν να προσφέρουν στους άλλους, πως μπορούν οι άλλοι να 

εμπλακούν με την ίδια δέσμευση… ποιον γνωρίζουν και ποιοι είναι οι ίδιοι 

― Δημιουργούν ‘εικόνες’ και σκέφτονται ότι αφορά μια μετάβαση που διατηρεί ενωμένα 

συγκεκριμένα άτομα σε όλη την πορεία (συνέταιροι, συνεργάτες, επενδυτές, μέτοχοι), που 

οδηγούν προς μάλλον άγνωστα νερά… οραματισμένα αποτελέσματα 

― Μαθαίνουν από τις εκπλήξεις και τα ‘εμπόδια’ επειδή είναι άρρηκτα δεμένα με τα 

οραματισμένα αποτελέσματα, είναι μέρος και κομμάτι της όλης στάσης… δεν υπάρχει 

προκαθορισμένο τέλος που να καθορίζει το παρόν. Τα αποτελέσματα στην πορεία – 

συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων, των αποτυχιών, των εκπλήξεων – είναι αυτά που τελικά 

δίνουν μορφή στον  στόχο  

― Κάνουν και χαλάνε σχέδια, προσαρμόζονται, αναδιοργανώνονται, επαναπροσδιορίζουν τους 

εαυτούς τους και όσους συνεργάζονται μαζί τους 

 Πηγή: EU funded project Intraprise, Module 3, Unit 1 



 

 

 

Δραστηριότητα για τους ΜΑ: ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ είστε; 

Πηγαίνετε στον παρακάτω πίνακα και ανατρέξτε στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που θα 

πρέπει να επιδεικνύει ένας επιχειρηματίας. Ποια από αυτά έχετε; Ποια από αυτά πρέπει να 

αναπτύξετε;  

ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

― Προσδιορισμός ευκαιριών 

― Οικονομικοί κανόνες  

― Ηθική θέση των 

επιχειρήσεων 

― Καινοτομία & 

δημιουργικότητα 

― Λογιστικά, επιχειρηματικός 

σχεδιασμός, μάρκετινγκ  

― Σχεδιασμός, Οργάνωση, 

Διαχείριση 

― Ηγεσία & αντιπροσώπευση 

― Ανάλυση 

― Επικοινωνία 

― Αξιολόγηση 

― Παρουσίαση 

― Διαπραγμάτευση  

― Ανεξαρτησία και 

ομαδικότητα  

― Αναγνώριση δυνάμεων & 

αδυναμιών 

― Εκτίμηση & ανάληψη 

κινδύνων 

― Βλέπει τη ‘μεγαλύτερη 

εικόνα’ και τη σύνδεση 

ιδεών  

― Δέσμευση και 

κινητοποίηση της ομάδας 

― Πρωτοβουλία, ανεξαρτησία  

& καινοτομία 

― Κίνητρα 

― Αποφασιστικότητα για την 

επίτευξη στόχων 

― Τάση να ρισκάρουν 

― Φιλοδοξία/δυναμισμός 

― Επιμονή 

― Δέσμευση 

― Αυτοπεποίθηση, 

Δυναμικότητα  

― Αυτογνωσία 

― Κοινωνική αυτοπεποίθηση  

― Δημιουργικότητα & 

Οραματικότητα 

― Περιέργεια 

― Ανοχή στην αποτυχία 



 

3. Οι βασικές δεξιότητες της ενδοεπιχειρηματικότητας για τους 

ΜΑ 

Σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young4, οι εσωτερικοί επιχειρηματίες μιας εταιρίας, ή οι 

“ενδοεπιχειρηματίες”, πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να ηγηθούν ενός 

γρήγορα αναπτυσσόμενου οργανισμού, γιατί “οι μεγάλες και καθιερωμένες εταιρίες συχνά έχουν 

στέρεες δομές που μπορούν να αποθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα ”. Από αυτή τη σκοπιά, οι 

ακόλουθες δεξιότητες και χαρακτηριστικά θεωρούνται κρίσιμα για να γίνεται επιτυχημένοι 

ενδοεπιχειρηματίες: 

― Γνώση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

― Οραματισμός και προθυμία πρόκλησης του κατεστημένου 

― Διπλωματική στάση και ικανότητα να καθοδηγήσετε δυσλειτουργικές ομάδες 

― Ικανότητα δημιουργίας ενός επαγγελματικού δικτύου υποστήριξης 

― Ικανότητα επιμονής, ακόμα και όταν υπάρχει αβεβαιότητα 

Με δεδομένη την κατοχή των προαναφερθέντων δεξιοτήτων, οι μακροχρόνια άνεργοι 45+ θα 

πρέπει πρώτα να είναι εφοδιασμένοι με κάποιες θεμελιώδεις δεξιότητες και ικανότητες, όπως η 

αυτογνωσία, η επίλυση προβλημάτων, ο εντοπισμός ευκαιριών, η δημιουργική σκέψη και, φυσικά, 

η θετική σκέψη μαζί με άλλες δεξιότητες κλειδιά, όπως η ομαδικότητα, η αυτοπεποίθηση, η αυτο-

παρότρυνση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η ευελιξία που παρουσιάζονται σε άλλα κεφάλαιο του 

παρόντος εγχειριδίου. Στις παρακάτω παραγράφους, επικεντρωνόμαστε κυρίως: στην θετική 

σκέψη, στην αυτογνωσία και στην αποτελεσματικότητα, στη δημιουργία ιδεών/δημιουργική σκέψη 

ως το κλειδί για την οικοδόμηση ενός ενδοεπιχειρηματικού προφίλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 “Intrapreneurship key to innovation, growth in recovery: Ernst & Young”, Newswire.ca, Νοέμβριος 2017 http://www.newswire.ca/news-

releases/intrapreneurship-key-to-innovation-growth-in-recovery-ernst--young-546268762.html 

  

http://www.newswire.ca/news-releases/intrapreneurship-key-to-innovation-growth-in-recovery-ernst--young-546268762.html
http://www.newswire.ca/news-releases/intrapreneurship-key-to-innovation-growth-in-recovery-ernst--young-546268762.html


 

 

Εικόνα από το “The perfect intrapreneur: a skillset”, The Innovation Blog 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

― Folley Susan, “3 Types of Intrapreneurs”, corporate-entrepreneurs.com, 9 Φεβρουαρίου 2016, 

https://corporate-entrepreneurs.com/2016/02/09/3-types-of-intrapreneurs/  

― Jones Boland, “5 Must-Have Skills of Intrapreneurs Inside Their Grown-Up Startups”, 

entrepreneur.com, 5 Μάιου 2014 https://www.entrepreneur.com/article/233608  

― De May Nick, “5 Must-Have Skills for Intrapreneurs”, boardofinnovation.com, 19 Απριλίου 2013 

https://www.boardofinnovation.com/blog/2013/04/19/5-must-have-skills-for-intrapreneurs/   

https://www.boardofinnovation.com/blog/2015/12/17/the-skills-of-the-perfect-intrapreneur/
https://corporate-entrepreneurs.com/2016/02/09/3-types-of-intrapreneurs/
https://www.entrepreneur.com/article/233608
https://www.boardofinnovation.com/blog/2013/04/19/5-must-have-skills-for-intrapreneurs/


 

4. Γιατί η “Θετική Σκέψη”; 

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 εκδηλώθηκε μια νέα προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία, η 

ονομαζόμενη Θεραπεία μέσω της Λύσης.  

“Αυτή η νέα προσέγγιση υποστήριζε ότι η βοήθεια των ανθρώπων να ανακαλύψουν τα δυνατά τους 

σημεία, τις ικανότητές τους και τις αυτόχθονες λύσεις, ίσως να είναι πιο αποτελεσματική και 

γρήγορη προσέγγιση προς την αλλαγή (O’Hanlon & Weiner-Davis, 1989, 2003). Καθώς οι άνθρωποι 

είχαν ήδη λύσεις και δυνατότητες, όμως δεν τις εφάρμοζαν, δεν ήταν απαραίτητο να μάθουν ή να 

αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Δεν επιβλήθηκαν άλλες αξίες. Αντί να προσφέρουν στους ανθρώπους 

άλλες γνώσεις από ειδικούς, μπορούσαν να αλλάξουν χρησιμοποιώντας υπάρχουσες ικανότητες και 

πόρους που είχαν ήδη μέσα τους και στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Πολύ σύντομα, η προσέγγιση 

της “σύντομης θεραπείας μέσω της λύσης” επεκτάθηκε και διευρύνθηκε5.” 

Η εστίαση στα πλεονεκτήματα, την επάρκεια, τις ικανότητες, τις επιτυχίες που είχαμε στην 

προσωπική και επαγγελματική μας πορεία ως τώρα, μας βοηθάει να βελτιωθούμε και να 

προχωρήσουμε προς το επόμενο επίπεδο. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή της Θετικής Ψυχολογίας, 

καθώς “το ποιος είσαι, αυτά που έχεις ζήσει και φέρεις, θα επηρεάζουν οτιδήποτε κάνεις6”.  

 

                                                           
5  O’Hanlon, William Hudson, The therapist’s notebook on positive psychology: activities, exercises, and handouts, 2012. 

6  Carmel Proctor, Positive Psychology Interventions in Practice. Springer, 2017. 



 

Επομένως, βοηθώντας τον εαυτό μας να αλλάξει προς μια θετική κατεύθυνση πλησιάζουμε 

περισσότερο τους στόχους και τις προσδοκίες μας. Στην περίπτωση των ΜΑ, αυτό σημαίνει 

επανένταξη στην απαιτητική αγορά εργασίας με επάρκεια, αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία και 

ασφάλεια, και να παραμένουν ανταγωνιστικοί.  

Σύμφωνα με την Θετική Ψυχολογία, αυτό στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι θέλουν να 

έχουν ουσιαστική και εκπληρωμένη ζωή, να καλλιεργήσουν τα προτερήματά τους και να 

εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους στην αγάπη, την εργασία και τη διασκέδαση (Positive 

Psychology Center, 2016), χτίζοντας παράγοντες όπως η προσαρμοστικότητα, η ικανότητα 

διαχείρισης, προστατευτικοί παράγοντες και δυνάμεις που βοηθούν τους ανθρώπους όχι απλά να 

αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τα προβλήματα στη ζωή τους, αλλά να ακμάσουν στην 

καθημερινότητά τους7.   

Για να οικοδομηθεί η δυναμικότητα, η Θετική Ψυχολογία εστιάζει στους παρακάτω τομείς – θετικές 

στάσεις και συναισθήματα8: 

─ Ικανοποιητική ζωή 

─ Αγαπημένες και ευχάριστες φιλίες και σχέσεις αγάπης 

─ Ελκυστικές και ουσιαστικές δραστηριότητες και εργασία 

─ Πνευματικότητα και ουσία στη ζωή 

─ Η σημασία των αξιών και των στόχων ζωής που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη ή 

την βελτίωσή τους  

─ Καλοσύνη και συμπόνια 

─ Ελπίδα 

─ Αισιοδοξία 

─ Συγχώρεση 

─ Ευγνωμοσύνη 

─ Ικανοποίηση 

Συνεπώς, ακόμα και πριν τον εντοπισμό και την εκτίμηση των δυνάμεών τους και την ανάπτυξη 

της αυτογνωσίας, οι ΜΑ πρέπει να καλλιεργούν και να ασκούν θετικά συναισθήματα σε 

καθημερινή βάση.  

 

 

 

                                                           
7 O’Hanlon, William Hudson, The therapist’s notebook on positive psychology: activities, exercises, and handouts. 2012 

8  Idem 



 

Θετικά Συναισθήματα που θα πρέπει να είναι μέρος της καθημερινότητας ενός ΜΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Representative positive emotions (Fredrickson, 2013) 

https://www.psychologytoday.com/blog/between-cultures/201611/positive-emotions-and-wellbeing 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

― Pogosyan Marianna, PhD, “Positive Emotions and Wellbeing”, Insights from Positive Psychology, 

2 Νοεμβρίου 2016 https://www.psychologytoday.com/blog/between-cultures/201611/positive-

emotions-and-wellbeing 

― Henley Kari, “What Are The Top 10 Positive Emotions?”, Huffington post, 17 Νοεμβρίου 

2011 

― https://www.huffingtonpost.com/kari-henley/what-are-the-top-10-posit_b_203797.html  

― Syed Nisar Ahmed, Awaisur Rehman, Muhammad Amjad “Job Satisfaction and Intrapreneurship: 

The moderating effect of Personality Trait”, Journal of International Studies, Vol. 6, No 1, 2013, 

pp. 87-95. http://www.jois.eu/files/Vol_6_1_Syed.pdf  

 

 

 

https://www.psychologytoday.com/blog/between-cultures/201611/positive-emotions-and-wellbeing
https://www.psychologytoday.com/blog/between-cultures/201611/positive-emotions-and-wellbeing
https://www.psychologytoday.com/blog/between-cultures/201611/positive-emotions-and-wellbeing
https://www.huffingtonpost.com/kari-henley/what-are-the-top-10-posit_b_203797.html
http://www.jois.eu/files/Vol_6_1_Syed.pdf


 

Συμβουλές για τους ΜΑ: Ανάπτυξη Προσωπικής Ρουτίνας για τους ΜΑ για την 

καλλιέργεια θετικής σκέψης όσο αναζητούν εργασία 

1. Ορίστε ένα σαφές πρόγραμμα για την αναζήτηση εργασίας 

Η αναζήτηση εργασίας είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης. Κάθε μέρα πρέπει να κάνετε κάτι: 

― Αναζητήστε θέσεις εργασίας σε Ιστότοπους Εργασίας και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης, 

― Ορίστε ξεκάθαρους και συγκεκριμένους στόχους για την αναζήτησή σας, 

― Εκμεταλλευτείτε τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, 

― Ενημερώστε τους γνωστούς σας πως αναζητάτε νέες προκλήσεις στην καριέρα σας,  

― Δημιουργήστε μια λίστα από κάποιες εταιρίες στις οποίες θα θέλατε να εργαστείτε – βρείτε 

επιπλέον πληροφορίες για αυτές και στείλτε το βιογραφικό σας, 

― Κρατήστε αρχείο από όλες τις αγγελίες εργασίας στις οποίες αποκριθήκατε, 

― Προσαρμόστε κατά περίπτωση το βιογραφικό σας και τη συνοδευτική επιστολή, και κρατήστε 

αρχείο, 

― Αναπτύξτε τη δεξιότητά σας στις συνεντεύξεις μέσω της εξάσκησης, μόνοι σας ή με έναν φίλο. 

Ποτέ μη λέτε ποτέ και πάντα να καλωσορίζετε τις νέες ευκαιρίες. 

 

2. Δικτύωση 

Η επιτυχία προϋποθέτει σχέσεις: 

― Επικεντρωθείτε στη χρήση των Κοινωνικών Μέσων (Facebook, LinkedIn) και μάθετε 

περισσότερα για αυτά, 

― Αρχίστε να επικοινωνείτε με άτομα που γνωρίζετε – φτιάξτε μια λίστα/βάλτε προτεραιότητα,  

― Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας γνωρίζει τι κάνετε και τι σας ενδιαφέρει, 

― Προσεγγίστε πρώην συναδέλφους ή επαγγελματίες που εκτιμάτε – ζητήστε τους να σας 

παραπέμψουν, 

― Εκτιμήστε τις επαφές ως ξεχωριστές περιπτώσεις – σκεφτείτε τους ανθρώπους, όχι τις θέσεις,  

― Παρακολουθήστε επαγγελματικές εκδηλώσεις και σεμινάρια, 

― Φτιάξτε επαγγελματικές κάρτες, 

― Όταν παρευρίσκεστε σε μια συνεύρεση ή οποιοδήποτε είδος συνάντησης, είναι σκόπιμο να  

αναφέρετε σε μια απλή συζήτηση ότι αναζητάτε εργασία. 

 



 

 

3. Βελτιώστε τις δεξιότητές σας 

“Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος ”, Σόλων ο Αθηναίος 

― Βρείτε να μελετήσετε κάτι που σας ταιριάζει ή ασχοληθείτε με έναν τομέα που πάντα σας 

ενδιέφερε,  

― Να διαβάζετε βιβλία και άρθρα σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας σε καθημερινή βάση,  

― Αποκτήστε πιστοποιήσεις, 

― Ενισχύστε τις γνώσεις σας με μια ξένη γλώσσα, 

― Επενδύστε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας στους υπολογιστές, 

― Παρακολουθήστε σεμινάρια και συνέδρια, 

― Βρείτε ένα χόμπι. 

 

4. Καθημερινή σωματική άσκηση 

Η συχνή άσκηση και σωματική δραστηριότητα σας βοηθάει να: 

― Βελτιώσετε την ψυχική σας υγεία, 

― Μειώσετε τα επίπεδα άγχους, 

― Βελτιώσετε τη διάθεσή σας και να αυξήσετε τα επίπεδα ενέργειας, 

― Κοιμηθείτε καλύτερα, 

― Προλαμβάνετε ασθένειες, 

― Μειώσετε μερικώς  τα σημάδια γήρανσης, 

― Διασκεδάσετε, 

― Βελτιώσετε τη λειτουργία του εγκεφάλου, 

― Κρατήσετε την καρδιά σας σε καλή κατάσταση και το σώμα σας σε φυσιολογικό βάρος.  

Με περισσότερη άσκηση, αυξάνετε τις πιθανότητες να συναντήσετε νέους ανθρώπους και να 

κάνετε φίλους! 



 

 

5. Εθελοντισμός  

Ο εθελοντισμός αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας και προσφέρει την ευκαιρία να: 

― Έχετε ποιοτικό χρόνο και να νιώσετε πως έχετε αξία, 

― Βελτιώσετε το βιογραφικό σας, να αποκτήσετε νέες δεξιότητες, εμπειρίες και αυτοπεποίθηση, 

― Γίνετε μέρος μια κοινότητας – ο εθελοντισμός μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πως είστε 

κομμάτι σε κάτι άλλο, εκτός φίλων και οικογένειας,  

― Απασχολείστε και να είστε ενεργοί σε μια μορφή εργασίας,  

― Επεκτείνετε το δίκτυό σας – ο εθελοντισμός φέρνει τους ανθρώπους κοντά και δημιουργεί 

ισχυρές σχέσεις,  

― Εργαστείτε σε κάτι που σας γεμίζει, χωρίς άγχος,  

― Επιτύχετε προσωπική ανάπτυξη και αυτοπεποίθηση. 

Ο εθελοντισμός μοιράζει θετικά συναισθήματα, πιο υγιή και με μεγαλύτερη διάρκεια! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Συμβουλές για Σύμβουλους Καριέρας/Καθοδηγητές: Εκπαιδεύοντας έναν ΜΑ σε 

μια Θετική Στάση 

1. Ανακεφαλαιώστε όλα τα προαναφερόμενα: 

Αναζήτηση εργασίας   Δικτύωση    Δεξιότητες 

ενδυνάμωση 

Σωματική άσκηση      Εθελοντισμός 

 

 

 

 

 

2.  Θυμίστε τους τον κανόνα 90/100:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Προτείνετε να αυξήσουν τα “Θετικά συναισθήματα” μέσω: 

 

 

 

 

 

4. Προτρέψτε τους να: 

― Εκτιμούν περισσότερα,                        

― Προκαλούν ευτυχισμένες  ενέργειες 

― Βοηθούν τους άλλους, 

― Ασκούνται – Γυμνάζονται, 

― Αλλάξουν συνήθειες,  

― Ακούν μουσική, 

― Καταπολεμήσουν την πλήξη. 

5. Βοηθήστε τους να επικεντρωθούν στα θετικά τους χαρακτηριστικά και αποτρέψτε τους από το 

να κατηγορούν τον εαυτό τους ή να χρησιμοποιούν αρνητική ορολογία όταν μιλάνε για τον 

εαυτό τους. 

 

 

Δραστηριότητα για τους ΜΑ: Πώς να εφαρμόσετε τη θετική σκέψη; 

Κάθε ΜΑ σας λέει μια ιστορία από τότε που αισθάνονταν ένα από τα παραπάνω θετικά 

συναισθήματα. Έπειτα, οι άλλοι ΜΑ σχολιάζουν την ιστορία μόνο με χειροκρότημα και θετικά 

σχόλια που τους έρχονται στο μυαλό. 

Άλλες προτεινόμενες ασκήσεις θετικής ψυχολογίας  

https://positivepsychologyprogram.com/positive-psychology-exercises/  

 

https://positivepsychologyprogram.com/positive-psychology-exercises/


 

5. Αυτογνωσία και Αυτό-δυναμικότητα 

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, η θετική σκέψη και η δυναμική προσέγγιση που συνεπάγεται 

αυτών, είναι το κλειδί για την προσωπική μας ανάπτυξη και επιτυχία σε προσωπικό και 

επαγγελματικό επίπεδο.  

Σε αυτό το στάδιο, τίθεται το ερώτημα: Γνωρίζουμε τις ικανότητες και τις γνώσεις μας; Έχουμε 

συνειδητοποιήσει και εκτιμήσει τις δυνάμεις μας, τις αδυναμίες μας και συνολικά τις δυνατότητές 

μας; Μπορούμε να τα αναδείξουμε στους άλλους; 

Η αυτογνωσία ορίζεται ως “η ακριβής εκτίμηση και κατανόηση των ικανοτήτων σας και 

προτιμήσεών σας και οι συνέπειές τους στη συμπεριφορά σας και τον αντίκτυπό τους στους 

άλλους.”9  Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τεστ πραγματικότητας έναντι των δεδομένων της ζωής. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τους ΜΑ για να βελτιώσουν την αυτογνωσία τους. Η “Αποτελεσματική 

Συνέντευξη” είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τους καθοδηγητές και τους 

συμβούλους καριέρας προς αυτήν την κατεύθυνση. Η “Αποτελεσματική Συνέντευξη” αναπτύχθηκε 

στο Case Western Reserve University's (Cleveland – USA), τμήμα του  Organizational behavior, 

ξεκινώντας το 1987 με ένα άρθρο των David Cooperrider και Suresh Srivastva. Ο τίτλος ήταν 

“Appreciative Inquiry Into Organizational Life”. Ένιωθαν ότι η κατάχρηση της “επίλυσης 

προβλημάτων” εμπόδιζε κάθε είδους κοινωνικής βελτίωσης και χρειάζονταν νέοι μέθοδοι έρευνας 

που θα βοηθούσαν στην αναπαραγωγή νέων ιδεών και μοντέλων για τον τρόπο οργάνωσης. Η 

Αποτελεσματική Συνέντευξη αφορά την  εξελικτική αναζήτηση του καλύτερου στους ανθρώπους, 

τις οργανώσεις τους και το σχετικό περιβάλλον γύρω τους και, έτσι, εφαρμόστηκε η αρχή της 

Θετικής Ψυχολογίας. 

Στην πραγματικότητα, η Αποτελεσματική Συνέντευξη είναι ένα πρότυπο που επιδιώκει την 

εισαγωγή των ενδιαφερόμενων σε αυτο-προσδιορισμό αλλαγών: 

― Ap-pre’ci-ate, v., 1. εκτίμηση, η πράξη της αναγνώρισης του καλύτερου στους ανθρώπους ή 

στον κόσμο γύρω μας, επιβεβαιώνοντας παλιές και νυν δυνάμεις, επιτυχίες και δυνατότητες, η 

αντίληψη αυτών των πραγμάτων που δίνουν ζωή (υγεία, ζωτικότητα, διάκριση) σε ενεργά 

συστήματα 2. η άνοδος της αξίας, π.χ. η οικονομία έχει εκτιμηθεί σε αξίες. Συνώνυμα:  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ και ΔΙΑΚΡΙΣΗ. 

― In-quire’ (kwir), v., 1. η πράξη της εξερεύνησης και της ανακάλυψης. 2. Το να κάνετε ερωτήσεις, 

το να είστε ανοιχτοί σε νέες προοπτικές και δυνατότητες. Συνώνυμα: ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

και ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΛΕΤΗ. 

 

 

 

                                                           
9  Furnham Adrian Ph.D., “Self Awareness”, Psychology Today, 27 November 2015 

https://www.psychologytoday.com/blog/sideways-view/201511/self-awareness  

https://www.psychologytoday.com/blog/sideways-view/201511/self-awareness


 

Αποτελεσματική Συνέντευξη: 

― Μας βοηθάνε να ανακαλύψουμε το καλύτερο στη ζωή μας: την ΕΠΙΤΥΧΙΑ μας!  

― Είναι σχεδιασμένα για να συλλέγουν πολλές ποιοτικές πληροφορίες με τη μορφή ιστοριών που 

φέρουν βαθύ νόημα, 

― Ανεβάζουν το ηθικό των ανθρώπων με την αξιολόγηση των δικών τους προσωπικών εμπειριών 

και συνεισφορών και λέγοντας τις ιστορίες σχετικά με τις δικές τους θετικές εμπειρίες, 

― Συλλέγουν νέες πληροφορίες σχετικά με το τι λειτουργεί ήδη καλά. 

 

Δραστηριότητα για τους Σύμβουλους Καριέρας/Καθοδηγητές: Πώς να κάνετε μία 

Αποτελεσματική Συνέντευξη 

─ Παρουσίαση του Introducing Appreciative στον ΜΑ ως Καθοδηγητής: 

“Θα σας κάνω ερωτήσεις σχετικά με περιόδους που τα πράγματα λειτουργούσαν υπό 

τέλειες συνθήκες και για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό, γιατί όσο περισσότερα γνωρίζουμε για 

το τι κάνει τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, τόσο μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις 

μας στο μέλλον. Δεν θα σας ρωτήσω για προβλήματα ή για αναζήτηση τρόπων επίλυσής 

τους. Αντιθέτως, πρέπει να ακούσω για το τι λειτουργεί καλά και τους παράγοντες που 

κάνουν τα πράγματα να λειτουργούν καλά, οπότε, αν η συζήτηση παρεκκλίνει λίγο, εκεί θα 

πρέπει να την επαναφέρουμε. Αυτό που προσφέρουν αυτές οι συζητήσεις είναι να μας 

βοηθήσουν να καταλάβουμε τους παράγοντες κλειδί που δίνουν πραγματικά ζωή στην 

ενδοεπιχειρηματικότητα. Έχετε κάποια ερώτηση;” 

― Επικεντρωθείτε σε ερωτήσεις σχετικά με στιγμές όπου ο συνομιλητής σας έβλεπε τα 

πράγματα να πηγαίνουν καλά με τον ΚΑΛΥΤΕΡΟ τρόπο. Ρωτήστε πότε, που, ποιοι, πως,  

― Να είστε ειλικρινά περίεργοι για τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Μην 

μοιραστείτε τις δικές σας εμπειρίες, 

― Μερικοί άνθρωποι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να σκεφτούν τις απαντήσεις τους 

– επιτρέψτε την σιωπή,  

― Εάν κάποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί να απαντήσει σε κάποια από τις ερωτήσεις  της 

συζήτησης, είναι ΕΝΤΑΞΕΙ, αφήστε το,  

― Ακούστε προσεκτικά ώστε να μπορείτε να επαναλάβετε τα κυριότερα σημεία,  

― Βοηθήστε τους να βάλουν προτεραιότητες, 

― Καθίστε πρόσωπο με πρόσωπο, αν αυτό είναι δυνατόν, 

― Δεν είναι μόνο οι ερωτήσεις, είναι ο τρόπος που τους ρωτάτε: 

Τα μη λεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας σας (ο τόνος της φωνής, η γλώσσα του σώματος, 

το περιβάλλον όπου γίνεται η συζήτηση) αποτελούν ένα υποσυνείδητο μήνυμα που 

επηρεάζει την συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων και διαμορφώνει τις προσδοκίες 

τους για την αξία και την αυθεντικότητα της άσκησης. Όταν είστε πραγματικά εστιασμένοι 



 

και ενδιαφέρεστε, ο συνεντευξιαζόμενος θα νιώσει πως τον ακούτε πλήρως και τον 

καταλαβαίνετε, έτσι θα αναπτυχθεί γρήγορα η κατανόηση, 

― Στοχεύετε σε ιστορίες, όχι απόψεις ή αναλύσεις: 

Θέλετε οι συνεντευξιαζόμενοι να ξαναζήσουν τις εμπειρίες για τις οποίες μιλάνε και να σας 

πουν τι σκέφτονταν και ένιωθαν τότε, και όχι να τους εξετάζετε αποκομμένοι και να σας 

λένε τι σκέφτονται τώρα για τον εαυτό τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε ειλικρινή σχέση 

και θα είναι πιο εύκολη η ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Επιπλέον, θα έχετε γνήσιες 

εμπειρίες και όχι την “επίσημη γραμμή” που νομίζει ο συνεντευξιαζόμενος ότι θέλετε να 

ακούσετε,  

― Όταν θα έχετε την ιστορία, προχωρήστε στις αξίες και τις επιθυμίες: 

Η κινητήρια ισχύς των αξιών, των ζωτικών παραγόντων και των επιθυμιών προέρχονται από 

τη συναισθηματική τους φόρτιση. Τα συναισθήματα που φέρνουν στην επιφάνεια οι 

ιστορίες των συνεντευξιαζόμενων θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίσουν και τι είναι 

σημαντικό σε αυτές τις εμπειρίες, και τι επιθυμούν για το μέλλον,  

― Αντιμετωπίστε την αρνητικότητα: 

Μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζεται πρώτα να εκφράσουν τις αρνητικές τους 

σκέψεις/εμπειρίες/απόψεις. Πείτε ότι θα σημειώσετε τυχόν “αρνητικά” θέματα και θα 

επιστρέψετε σε αυτά αργότερα. Τα αρνητικά μπορούν να συζητηθούν σε όσον αφορά με το 

τι θα ήθελε να δει ο ΜΑ αντί για αυτά. Αντιμετωπίστε την αρνητικότητα ως εξής: 

─ Ακούστε δείχνοντας κατανόηση: Επιτρέψτε στους ΜΑ να αποφορτιστούν από τα 

προβλήματα μέχρι να ξεθυμάνουν, αποδεχόμενοι το δικαίωμά τους να νιώθουν 

έτσι, αλλά χωρίς να συμπάσχετε (κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει την 

αρνητικότητά τους). Εάν δεν τους επιτραπεί αυτό, μπορεί να μην λάβετε αξιόλογα 

στοιχεία από αυτούς. Είναι βασικό να παραμείνετε οι ίδιοι θετικοί ώστε να μην 

παρασυρθείτε από την αρνητικότητά τους, 

─ Επιστρέψτε στο θετικό: Αφού ακούσετε ένα πρόβλημα, πείτε ότι επιστρέφετε και 

επικεντρώνεστε στην περίοδο που τα πράγματα λειτουργούσαν καλά, ακόμα και αν 

ήταν μια σύντομη στιγμή,  

─ Επαναπροσδιορίστε: Ότι θεωρούν οι άνθρωποι λάθος αντιπροσωπεύει την απουσία 

από κάτι που θεωρούν ως ιδανικό, οπότε μπορείτε να τους ρωτήσετε ‘πως θα ήταν 

αν αυτό λειτουργούσε καλά;’ ή ‘τι θα θέλατε αντί για αυτό;’ 

―  Παρουσίαση των κατάλληλων ερωτήσεων (σύντομη έκδοση): 

─ Ξεκινήστε με το, “Πείτε μου μια ιστορία για μια εποχή όπου ….” 

─ Συνεχίστε με το, “Πείτε μου περισσότερα ” 

─ Γιατί νιώθετε έτσι;  

─ Γιατί ήταν αυτό τόσο σημαντικό για εσάς; 

─ Πως σας επηρέασε αυτό;  

─ Ποια ήταν η συμβολή σας; 



 

─ Πως σας άλλαξε; 

─ Τι πιστεύετε πως το έκανε πραγματικά να λειτουργήσει;  

─ Τι έκανε η οργάνωση που σας βοήθησε να το κάνετε αυτό; Για παράδειγμα: 

πληροφοριακά συστήματα, ηγεσία, πόροι, δομές.  

― Παρουσίαση των κατάλληλων ερωτήσεων (μεγαλύτερη έκδοση): 

─ Πείτε μου κάτι για το οποίο είστε πραγματικά περήφανος/η. Λαμβάνοντας υπόψη 

όλους τους στόχους σας, για τι είστε περήφανος/η, τι έχετε πετύχει και πως το 

καταφέρατε; Τι έχετε κάνει, σε όλη σας την καριέρα, για το οποίο είστε πολύ 

περήφανος/η και γιατί; 

─ Παρακαλώ, πείτε μου την ιστορία για αυτό που θεωρείτε το πιο εξαιρετικό, 

σημαντικό επαγγελματικό σας επίτευγμα. Τι κάνει αυτό το επίτευγμα το πιο 

σημαντικό/εφικτό; 

─ Χωρίς ταπεινότητα, πείτε μου τι εκτιμάτε περισσότερο στον εαυτό σας, ως 

επαγγελματίας; Ποια είναι τα καλύτερα προσόντα σας/δυνατά σημεία; Πείτε μου 

τρία ή τέσσερα από αυτά. 

─ Ποια ήταν η καλύτερή σας εμπειρία στην επαγγελματική σας πορεία – μια περίοδος 

όπου νιώθατε πιο ζωντανός/ή, πιο αφοσιωμένος/η και περήφανος/η για τον εαυτό 

σας και τη δουλειά σας; Τι είναι πραγματικά σημαντικό σε αυτήν την εμπειρία; Τι 

εκτιμάτε περισσότερο σε αυτήν; 

─ Προσδιορίστε μια περίοδο στην εμπειρία σας με την εταιρία σας, όπου νιώσατε πιο 

αποδοτικός/ή και αφοσιωμένος/η. Περιγράψτε την. Πώς αισθανθήκατε; Τι έκανε 

αυτήν την περίπτωση εφικτή; 

─ Τι εκτιμάτε περισσότερο σε έναν συνάδελφο, συνεργάτη ή διευθυντή; 

─ Περιγράψτε έναν επικεφαλή που σας επηρέασε. Τι έκανε αυτό το άτομο; Τι σχέση 

είχατε με αυτό το άτομο; Περιγράψτε μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις 

οποίες βιώσατε αυτήν την επιρροή. 

─ Πείτε μου ένα παράδειγμα για τον καλύτερο υπάλληλο με τον οποίο 

συνεργαστήκατε (χωρίς να αναφέρετε όνομα φυσικά) και τι θαυμάζατε 

περισσότερο σε αυτό το άτομο;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Δραστηριότητα για ΜΑ και Σύμβουλους Καριέρας/Καθοδηγητές 

Τροφή για σκέψη 

― Ποια ήταν τα πιο πολύτιμα συμπεράσματα αυτής της συνέντευξης; 

― Ποια ήταν η πιο συναρπαστική ιστορία που προέκυψε; 

― Ποια ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα; 

― Ποια ήταν τα 1-3 θέματα που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Δημιουργικότητα – Παραγωγή Ιδεών 

Η παραγωγή ιδεών είναι μέρος της φάσης “ideation”, που σχετίζεται με τη δημιουργικότητα και 

περιλαμβάνει την αναπαραγωγή, ανάπτυξη και παρουσίαση μια ιδέας. Η Δημιουργικότητα είναι 

εγγενής της παραγωγής ιδεών. Από αυτήν την άποψη, θεωρείται κλειδί για τη δημιουργική σκέψη, 

την καινοτομία και την ανάπτυξη. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία του ideation, προσφέρουμε παρακάτω ένα εργαλείο 

παραγωγής ιδεών που χρησιμοποιείται ευρέως στο brainstorming, το αποκαλούμενο “Mind 

Map”, το οποίο προορίζεται για χρήση τόσο από τους συμβούλους καριέρας όσο και από τους ΜΑ. 

Mind mapping: Η δημιουργία Mind Maps είναι ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο πρακτικής και 

παραγωγής ιδεών. Όλα ξεκινάνε απλά με την καταγραφή μιας κεντρικής ιδέας και έπειτα με την 

προσπάθεια εύρεσης άλλων σχετικών, ή ακόμα και νέων ιδεών, που θα αποτελέσουν τα τμήματα 

και τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ των ιδεών, των θεμάτων και των ζητημάτων που σχετίζονται 

με αυτές τις ιδέες. Τα Mind Maps μετατρέπουν μια μακρά λίστα πληροφοριών σε ένα γλαφυρό, 

εύκολο στην απομνημόνευση  και οργανωμένο διάγραμμα που έχει νόημα.  

Τα Mind maps δείχνουν τα διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με μια ιδέα/πρόβλημα/πρόκληση 

και καθορίζουν τους πόρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της ιδέας.  

Τα Πέντε Βασικά Χαρακτηριστικά του Mind Mapping περιγράφονται ως εξής:10 

1. Η κεντρική ιδέα, θέμα ή επίκεντρο “κρυσταλλώνεται” σε μια κεντρική εικόνα, 

2. Τα κύρια θέματα εκτείνονται από την κεντρική εικόνα σαν ‘κλαδιά’, 

3. Τα κλαδιά περιλαμβάνουν μια εικόνα ή λέξη κλειδί, σχεδιασμένη η τυπωμένη στη σχετική 

γραμμή,  

4. Θέματα μικρότερης σημασίας απεικονίζονται ως  ‘παρακλάδια’ των σχετικών κλαδιών,  

5. Τα κλαδιά σχηματίζουν ένα συνδεδεμένο κομβικό οικοδόμημα.  

 

 

 

 

 

 

Πηγή:http://www.usingmindmaps.com/using-mind-maps-for-business-ideas.html  

                                                           
10  http://www.mindmapping.com  

http://www.usingmindmaps.com/using-mind-maps-for-business-ideas.html
http://www.mindmapping.com/


 

 

 Δραστηριότητα για ΜΑ και Σύμβουλους Καριέρας/Καθοδηγητές: Πως να 

κάνετε ένα Mind Map; 

1. Σκεφτείτε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή πρόκληση και καταγράψτε το στο κέντρο μιας 

σελίδας, 

2. Κυκλώστε το, 

3. Σκεφτείτε υπο-θέματα της κεντρικής σας ιδέας και σχεδιάστε γραμμές από αυτές προς το 

κέντρο. Προσθέστε γραμμές κατά τη διάρκεια, κάθε φορά που προκύπτει μια νέα σύνδεση, 

4. Συνδέστε με γραμμές παρόμοιες σκέψεις, 

5. Μελετήστε το Mind Map και αναδιαμορφώστε το εάν είναι απαραίτητο. 

Γενικές οδηγίες:  

─ Χρησιμοποιήστε μεμονωμένες λέξεις ή σύντομες φράσεις που συνοψίζουν την ουσία της 

σκέψης σας, 

─ Για να ανακαλέσετε την σκέψη, μπορείτε να σχεδιάσετε ή να προσθέσετε εικόνες. 
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