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Αυξημένες γνώσεις και κατανόηση για τις «μαλακές» δεξιότητες και την ανάπτυξη
ατομικού portfolio 
Ικανότητα αναγνώρισης δεξιοτήτων που οι ίδιοι, αλλά και άλλοι κατέχουν 
Ικανότητα εφαρμογής δεξιοτήτων στην πράξη και σε διαφορετικά εργασιακά
περιβάλλοντα σε συνδυασμό με σκληρές δεξιότητες ανά κλάδο και επάγγελμα
Δυνατότητα προσαρμογής δεξιοτήτων στις ανάγκες νέων επαγγελματικών
ενασχολήσεων, νέων εργασιακών περιβαλλόντων, καθώς και στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας
Ικανότητα επίδειξης δεξιοτήτων κατά την αναζήτηση εργασίας (πχ. με τη χρήση του
ατομικού portfolio)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Reboot
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού έργου Reboot υποστηρίζει τους άνεργους και
τους υποαπασχολούμενους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αναγνώριση,
αναβάθμιση, ανάπτυξη και επίδειξη «μαλακών» δεξιοτήτων που απαιτούνται στην
επαγγελματική ζωή, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας,
αλλά και στη διερεύνηση νέας επαγγελματικής πορείας και σταδιοδρομίας

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους και υπο-απασχολούμενους απόφοιτους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μαθησιακοί στόχοι
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να
έχουν αποκτήσει:

Δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Reboot αποτελείται από 6 ενότητες και ένα τεστ αυτό-
αξιολόγησης που εκτελείται πριν και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Οι τρεις
βασικές ενότητες του προγράμματος έχουν ως αντικείμενο 22 «μαλακές» δεξιότητες. Για το
μοντέλο μικτής μάθησης υπάρχει επιπλέον μια εισαγωγική ενότητα.
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Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Reboot



ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ REBOOT

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Τεστ αυτο-αξιολόγησης 1 και 2

Ενότητα 0: Εισαγωγή στις  «μαλακές» δεξιότητες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΜΑΛΑΚΩΝ» ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτογνωσία

Κατανόηση αλλαγών

Περιέργεια

Ανοικτότητα

Αντοχή

Προσαρμοστικότητα

Αποτελεσματικότητα

Κινητοποίηση

Eνότητα 1 
O Εαυτός: Πως εργάζομαι

Eνότητα 2 Το περιβάλλον: 
Πως συν-εργαζόμαστε

Eνότητα 3 H δράση: 
Εργασία στην πράξη!

Ομαδική εργασία

Διαπροσωπικές 
δεξιότητες

Ανοχή 
διαφορετικότητας

Διαπραγμάτευση

Δικτύωση

Ηγετικές ικανότητες

Διεπιστημονικότητα

Πρωτοβουλία

Δημιουργικότητα

Η εμπειρία ως 
διαδικασία μάθησης

Σχεδιασμός

Διαχείριση χρόνου

Διαχείριση αλλαγών

Επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ενότητα 4: Καριέρα και  προσαρμοστικότητα δεξιοτήτων

Τεστ αυτο-αξιολόγησης 1 και 2

Ενότητα 5:  Δημιουργία Portfolio



Αυτογνωσία 
Κατανόηση αλλαγών
Περιέργεια
Ανοικτότητα
Αντοχή
Προσαρμοστικότητα
Αποτελεσματικότητα
Κινητοποίηση

Το εκπαιδευτικό μάθημα

1. Αναγνώριση και αξιολόγηση «μαλακών» δεξιοτήτων

Εδώ, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν τον εαυτό τους στις «μαλακές»
δεξιότητες με τη βοήθεια ενός τεστ. Το τεστ θα τους δώσει μια πρώτη εικόνα του εαυτού
τους σχετικά με τις «μαλακές» δεξιότητες. Θα τους βοηθήσει δηλαδή να εντοπίσουν τις
δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται ανάπτυξη, καθώς κι εκείνες που ο εκπαιδευόμενος
σύμφωνα με τη γνώμη του κατέχει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ακολουθεί αμέσως μετά η
εισαγωγική ενότητα του προγράμματος για την καλύτερη κατανόηση του κυρίως
εκπαιδευτικού περιεχομένου που έπεται.
 
Τεστ αυτο-αξιολόγησης
 
Το αρχικό τεστ αξιολόγησης καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι
θεωρούν ότι κατανοούν τις «μαλακές» δεξιότητες, καθώς και την ικανότητα εφαρμογής τους
και τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους σε σχέση με τις δεξιότητες. Στην τελευταία ενότητα
του εκπαιδευτικού προγράμματος «Προβολή και κεφαλαιοποίηση δεξιοτήτων» οι
εκπαιδευόμενοι επαναλαμβάνουν το τεστ, ώστε να συγκρίνουν τα αποτελέσματα πριν και
μετά την εκπαίδευση.

Εισαγωγή στις «μαλακές» δεξιότητες – Ενότητα 0

Η Ενότητα αυτή έχει εισαγωγικό χαρακτήρα για τη βασική κατανόηση των «μαλακών»
δεξιοτήτων, τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται και πως μπορούν να αναπτυχθούν ή
ενισχυθούν. Η Ενότητα περιλαμβάνει 2 ασκήσεις.

Εδώ λοιπόν παρέχονται οι βάσεις που είναι απαραίτητες για να παρακολουθήσει ο
εκπαιδευόμενος το πρόγραμμα στο σύνολό του. Κατά τη διάρκεια αυτής της Ενότητας οι
εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να σκεφθούν γύρω από τη δική τους σχέση με τις
«μαλακές» δεξιότητες και όλα όσα γνωρίζουν για αυτές.

2. Ανάπτυξη «μαλακών» δεξιοτήτων

Ενότητα 1 - O Εαυτός: Πως εργάζομαι. Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να
αναλογιστούν τις δεξιότητες, τα ταλέντα, τις στάσεις και τις ικανότητές τους και πως αυτά
θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στο περιβάλλον της εργασίας.

Η Ενότητα 1 περιέχει 8 υπο-ενότητες για 8 ξεχωριστές δεξιότητες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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 Ομαδική εργασία
 Διαπροσωπικές δεξιότητες 
 Ανοχή διαφορετικότητας
 Διαπραγμάτευση
 Δικτύωση
 Ηγετικές ικανότητες
 Διεπιστημονικότητα

 Πρωτοβουλία
 Δημιουργικότητα
 Η εμπειρία ως διαδικασία μάθησης
 Σχεδιασμός
 Διαχείριση χρόνου
 Διαχείριση αλλαγών
 Επίλυση προβλημάτων

Ενότητα 2 - Το περιβάλλον: Πως συν-εργαζόμαστε. Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται οι
δεξιότητες αυτές που ενισχύουν τη ομαδικό πνεύμα και την ομαλή συνεργασία με άλλους.

Η Ενότητα 2 περιέχει 7 υπο-ενότητες για 7 δεξιότητες.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ενότητα 3 - H δράση: Εργασία στην πράξη! Η ενότητα αυτή σκοπεύει στην απόκτηση και
ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση προκλήσεων στην εργασία, καθώς και σύνθετων
καταστάσεων εντός των οποίων ο εργαζόμενος καλείται να παράξει έργο.

Η Ενότητα 3 περιέχει 7 υπο-ενότητες για 7 δεξιότητες.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. Προβολή και κεφαλαιοποίηση δεξιοτήτων:

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν το
δεύτερο τεστ αυτο-αξιολόγησης, ώστε να διαπιστώσουν τη σχετική πρόοδο που έχουν
κάνει. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ενότητα «Καριέρα και
προσαρμοστικότητα δεξιοτήτων» και στη συνέχεια να δημιουργήσουν το ατομικό τους
portfolio  στην ενότητα «Δημιουργία portfolio».

Ενότητα 4 - Καριέρα και προσαρμοστικότητα δεξιοτήτων 

Η ενότητα αυτή εστιάζει σε τρόπους ανάπτυξης της ευελιξίας του ατόμου απέναντι σε νέες
προοπτικές καριέρας, μέσα από τη δυνατότητα προσαρμογής και αξιοποίησης
υφιστάμενων δεξιοτήτων σε νέες επαγγελματικές συνθήκες, θέσεις εργασίας κι
επαγγέλματα, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται και παράλληλη ενδυνάμωση τυχόν υφιστάμενης επαγγελματικής πορείας και
καριέρας, καθώς και βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης για τους απόφοιτους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τεστ αυτο-αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης

Το τεστ αυτο-αξιολόγησης πραγματοποιείται από τους εκπαιδευόμενους για δεύτερη φορά,
ώστε να εντοπίσουν τις δεξιότητες στις οποίες έχουν σημειώσει πρόοδο σχετικά με
την κατανόησή τους και την ικανότητα εφαρμογής τους. Η σύγκριση με τα αποτελέσματα



Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν το μοντέλο της αυτόνομης, ανεξάρτητης
μάθησης (online αυτο-εκπαίδευση). Το μοντέλο αυτό προσφέρει ευελιξία σχετικά με τον
τόπο και το χρόνο μάθησης.
Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα για εξ αποστάσεως ή μικτή
εκπαίδευση, συνδυάζοντας τις ασκήσεις που παρέχονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή με ανταλλαγή απόψεων και με στόχο τη δημιουργία ατομικών portfolio. To
εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται επίσης και για περιβάλλον δια ζώσης εκπαίδευσης.

του τεστ στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα υποδείξει στον εκπαιδευόμενο
ενότητες και υπο-ενότητες τις οποίες θα μπορούσε να επαναλάβει. Επίσης, η σύγκριση και
τα αποτελέσματα θα χρειαστούν ως βάση για την επόμενη ενότητα σχετικά με τη
Δημιουργία Portfolio.
 
Ενότητα 5 - Δημιουργία Portfolio

Ο στόχος της ενότητας είναι η εκμάθηση δημιουργίας portfolio για χρήση στην αίτηση για
θέση εργασίας, αλλά και άλλες επαγγελματικές περιστάσεις Οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται
στην έννοια του Portfolio και καθοδηγούνται σχετικά με τη δημιουργία ατομικού portfolio.
Στην ενότητα υπάρχουν πηγές και παραδείγματα για τη δημιουργία portfolio.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

To σύνολο του υλικού και οι προτεινόμενες ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο,
ώστε οι απόφοιτοι Πανεπιστήμιου να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αξιοποιώντας
εμπειρίες από την προσωπική ζωή, εμπειρίες που μπορούν να μεταφραστούν σε δεξιότητες
για την επαγγελματική ζωή.

Μέθοδοι και εργαλεία μάθησης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Reboot αξιοποιεί ποικιλία μεθόδων και εργαλείων
μάθησης, όπως την αφήγηση, τα παραδείγματα (συμπεριλαμβανομένων αυτών από
πραγματικές καταστάσεις), βίντεο, infographics κλπ. Σενάρια που αντλούν από την
εργασιακή ζωή βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο που
οι «μαλακές» δεξιότητες εφαρμόζονται στο χώρο της εργασίας.

Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει προοδευτικό χαρακτήρα που οδηγεί τον
εκπαιδευόμενο σταδιακά στο αντικείμενο εκπαίδευσης: αρχικά δίνονται πληροφορίες για
τις δεξιότητες, στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τριβή με τις δεξιότητες όπως
εφαρμόζονται στην πράξη, ενώ τέλος, οι δεξιότητες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της
επαγγελματικής ανάπτυξης και καριέρας, μέσα από την προβολή τους στο ατομικό portfolio.

Η δομή των ενοτήτων και των επιμέρους υπο-ενοτήτων που ανταποκρίνονται σε
αντίστοιχες «μαλακές» δεξιότητες έχει εξίσου προοδευτικό χαρακτήρα. Οι ενότητες
εκκινούν με δεξιότητες που είναι συνδεδεμένες με το άτομο και τον εαυτό («Ο Εαυτός:
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Πως εργάζομαι»), συνεχίζουν με δεξιότητες που διαπερνούν σχέσεις με τρίτους  («Το
περιβάλλον: Πως συν-εργαζόμαστε;»), για να καταλήξουν με δεξιότητες που
επιστρατεύονται στην πράξη κατά τη διάρκεια της εργασίας («H δράση: Εργασία στην
πράξη!»).

Η κάθε υπο-ενότητα που φιλοξενεί και μια δεξιότητα κάθε φορά έχει δύο επίπεδα ασκήσεων
με τον εξής στόχο: η πρώτη άσκηση απευθύνεται στην κατανόηση της δεξιότητας από το
άτομο και τον τρόπο που μπορεί να την αναγνωρίσει και να την αναπτύξει, ενώ η δεύτερη
άσκηση απευθύνεται στην εφαρμογή της δεξιότητας στην πράξη σε επαγγελματικό ή άλλο
περιβάλλον. Πριν τις ασκήσεις προηγούνται η περιγραφή του αντικειμένου της σχετικής
ενότητας, καθώς και πηγές που μπορεί ο εκπαιδευόμενος να συμβουλευτεί
συμπληρωματικά. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να αναφερθούν σε ένα
παράδειγμα από τη δική τους εμπειρία, όπου έχουν εφαρμόσει τη συγκεκριμένη δεξιότητα.

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος

Ακολουθώντας το μοντέλο της αυτόνομης μάθησης, η διάρκεια μπορεί να προσαρμοστεί
ποικιλοτρόπως. Ως μικτή εκπαίδευση, το πρόγραμμα μπορεί να έχει τη διάρκεια που θα
ορίσει ο εκάστοτε εκπαιδευτής. Ενδεικτικά, η διάρκεια θα μπορούσε να είναι 12-16
εβδομάδες με ένα κενό δύο εβδομάδων ανάμεσα στις εκπαιδευτικές περιόδους. Το
πρόγραμμα θα μπορούσε επίσης να υλοποιηθεί ως ταχύρρυθμη εκπαίδευση καλύπτοντας
μικρότερο χρονικό διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Εγχειρίδιο
του Εκπαιδευτή.

Πιο κάτω ακολουθεί ο πίνακας με την ενδεικτική διάρκεια των ενοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων και των πηγών που προσφέρονται για περαιτέρω
μελέτη:
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Τεστ αυτο-αξιολόγησης

Τεστ αυτο-αξιολόγησης Διάρκεια

Αρχικό τεστ

Ενότητα 0 Εισαγωγή στις «μαλακές» δεξιότητες

Θεματική Διάρκεια

Εισαγωγή στις «μαλακές» δεξιότητες

30 λεπτά

90 λεπτά



Ενότητα 1 - O Εαυτός: Πως εργάζομαι

Δεξιότητα Διάρκεια

Αυτογνωσία (NLP)

Κατανόηση αλλαγών

Περιέργεια

Ανοικτότητα

Αντοχή

Προσαρμοστικότητα

Αποτελεσματικότητα

Κινητοποίηση

30 λεπτά

100 λεπτά

35 λεπτά

55 λεπτά

30 λεπτά

26 λεπτά

45 λεπτά

45 λεπτά
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Ενότητα 2 - Το περιβάλλον: Πως συν-εργαζόμαστε

Δεξιότητα Διάρκεια

Ομαδική εργασία

Διαπροσωπικές δεξιότητες 

Ανοχή διαφορετικότητας

Διαπραγμάτευση

Δικτύωση

Ηγετικές ικανότητες

Διεπιστημονικότητα

28 λεπτά 

45 λεπτά

36 λεπτά

90 λεπτά

40 λεπτά

60 λεπτά

60 λεπτά
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Ενότητα 3 - H δράση: Εργασία στην πράξη!

Δεξιότητα Διάρκεια

Πρωτοβουλία

Δημιουργικότητα

Η εμπειρία ως διαδικασία μάθησης

Σχεδιασμός

Διαχείριση χρόνου

Διαχείριση αλλαγών

Επίλυση προβλημάτων

15 λεπτά 

60 λεπτά

60 λεπτά

40 λεπτά

40 λεπτά 

60 λεπτά 

90 λεπτά

Ενότητα 4 - Καριέρα και προσαρμοστικότητα δεξιοτήτων

Θεματική Διάρκεια

Καριέρα και προσαρμοστικότητα
δεξιοτήτων 80 λεπτά

Τεστ αυτο-αξιολόγησης

Τεστ αυτο-αξιολόγησης Διάρκεια

Τελικό τεστ 30 λεπτά

Ενότητα 5 - Δημιουργία Portfolio

Θεματική Διάρκεια

Δημιουργία Portfolio 70 λεπτά
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Αξιολόγηση (κριτήρια και μέθοδοι)

Η διαδικασία της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Reboot γίνεται ατομικά και
με τη μορφή αυτο-αξιολόγησης. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιείται με την
υποστήριξη εκπαιδευτή, αυτός καλείται να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στη
διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:

1. Το αρχικό τεστ παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό κατανόησης των «μαλακών»
δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους ως έννοιες. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι
εντοπίζουν δυνατά και αδύναμα σημεία στην κατανόηση δεξιοτήτων, καθώς και το κατά
πόσο οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν τον εαυτό τους ικανό να εφαρμόσει συγκεκριμένες
δεξιότητες στην πράξη. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να μελετήσει τα σχετικά αποτελέσματα
του τεστ μαζί με τον εκπαιδευόμενο, ώστε να επιλέξουν ποιες υπο-ενότητες όπως
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες δεξιότητες είναι αυτές οι οποίες ενδείκνυνται για μελέτη
εις βάθος.

2. Οι ασκήσεις στις ενότητες των δεξιοτήτων ελέγχουν την κατανόηση δεξιοτήτων, αλλά
υποστηρίζουν και την ανάπτυξή τους, όπως και τη δυνατότητα επίδειξης των δεξιοτήτων,
ως κομμάτι των ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευτές έχουν εδώ το ρόλο του
καθοδηγητή του εκπαιδευόμενου στην προσπάθειά του να κατανοήσει την εφαρμογή
δεξιοτήτων στην πράξη.

3. Το ημερολόγιο του εκπαιδευόμενου χρησιμοποιείται για να παρακολουθείται η συνολική
πρόοδος από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, με τη μορφή ενός εργαλείου καταγραφής ιδεών,
σκέψεων, στάσεων, πιθανών ζητημάτων κατανόησης και στάσεων απέναντι στις «μαλακές»
δεξιότητες, κυρίως σχετικά με την χρησιμότητά τους και την εφαρμογή τους σε
επαγγελματικό περιβάλλον. Το περιεχόμενο και οι διαπιστώσεις που καταγράφονται
μπορούν να συζητιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος με μεταξύ εκπαιδευτή κι
εκπαιδευόμενου. Είναι σημαντικό, ο εκπαιδευτής να προτρέπει τους εκπαιδευόμενους να
χρησιμοποιούν το ημερολόγιο συχνά, δηλαδή είτε ακόμη και σε ημερήσια βάση, είτε όποτε
παρουσιάζεται η ευκαιρία για την καταγραφή σημαντικών στοιχείων, όπως εμφανίζονται
κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με το πρόγραμμα κι ανάλογα πάντα με το επίπεδο και τις
γνώσεις κάθε εκπαιδευόμενου. Ακολουθούν μερικές προτάσεις σχετικά με το πιθανό
περιεχόμενο του ημερολογίου:

α. Διαπιστώσεις σχετικά με τις «μαλακές» δεξιότητες, καθώς και σκέψεις ή ιδέες για
αυτές.
β. Καταγραφή βαθμού δυσκολίας (σε κάθε ενότητα ή υπο-ενότητα συγκεκριμένα, καθώς
και συγκριτικά)
γ. Παρατηρήσεις τρίτων
δ. Άλλα ευρήματα ή παρατηρήσεις

Αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Αξιολόγηση και αναγνώριση "μαλακών" δεξιοτήτων

Aυτο-αξιολόγησης



12

Τεστ πολλαπλών επιλογών για τη μέτρηση του βαθμού κατανόησης των «μαλακών»
δεξιοτήτων
Τεστ για τον έλεγχο της δυνατότητας εφαρμογής των δεξιοτήτων στην πράξη μέσα από
«σενάρια» (φανταστικά ή μη) που αντλούν κυρίως από περιστάσεις στο χώρο της
εργασίας, αλλά κι εκτός αυτού.

Αξιολόγηση και αναγνώριση: Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τον εαυτό τους με στόχο να
πάρουν μια πρώτη εικόνα σχετικά με το βαθμό που κατανοούν τις δεξιότητες που
παρουσιάζονται και να εντοπίσουν δυνατά σημεία, κενά και αδυναμίες. Στο τεστ
επιλέγουν μια από τις 4 επιλογές που περιγράφουν διαφορετικούς βαθμούς
κατανόησης και ικανότητας εφαρμογής της κάθε δεξιότητας.
Προβολή και κεφαλαιοποίηση δεξιοτήτων: Το τεστ πραγματοποιείται πάλι με την
ολοκλήρωση των 3 βασικών ενοτήτων και της ενότητας 4 «Καριέρα και
προσαρμοστικότητα δεξιοτήτων» με την ίδια ακριβώς μορφή (πολλαπλές επιλογές) και
με στόχο τον έλεγχο της προόδου σε γνώση για τις δεξιότητες και το βαθμό ανάπτυξής
τους, ώστε ο εκπαιδευόμενος να συνεχίσει με την ενότητα για τη δημιουργία portfolio.

Περιγραφή

Το τεστ πραγματοποιείται δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Μια πρώτη φορά
πριν ο εκπαιδευόμενος ξεκινήσει τη μελέτη των κυρίως ενοτήτων, και μια δεύτερη μετά την
ολοκλήρωση των κυρίως ενοτήτων, αλλά πριν την ενότητα «Δημιουργία portfolio». Αυτό
προτείνεται γιατί η ανάπτυξη portfolio προϋποθέτει εκ μέρους του εκπαιδευόμενου να έχει
καλή εποπτεία των skills που διαθέτει κι αυτών που έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω ή έχουν
εντοπισθεί στην εφαρμογή τους σε πρότερες επαγγελματικές ή μη περιστάσεις. Επιπλέον,
κάνοντας το τεστ πριν την ενότητα «Δημιουργία portfolio», οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την
ευκαιρία ανάλογα με τα αποτελέσματα να μελετήσουν διεξοδικότερα κάποια συγκεκριμένη
ενότητα στην οποία παρατηρούνται κενά.
 
Το τεστ αυτο-αξιολόγησης χωρίζεται σε δύο μέρη:

Το τεστ αυτο-αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δυο διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη
διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Reboot:

Οι στόχοι του τεστ

Ο στόχος του τεστ είναι βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν το βαθμό που
κατανοούν και μπορούν να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες στην πράξη. Μέσα
από αυτήν τη διαδικασία αναδύονται υφιστάμενες ικανότητες, δυνατά σημεία, κενά κι
αδυναμίες που θα καθοδηγήσουν τον εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια της μάθησης. Τέλος,
οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα του τεστ, όπως
πραγματοποιείται πριν και μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ενότητα 0 - Εισαγωγή στις "μαλακές" δεξιότητες

Περιγραφή Ενότητας

Η ενότητα εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην έννοια των «μαλακών» δεξιοτήτων. Στην
ενότητα περιλαμβάνονται δύο ασκήσεις που προτρέπουν το στοχασμό γύρω από τις 



Κατανόηση του περιεχομένου και της σπουδαιότητας των «μαλακών» δεξιοτήτων
Δημιουργία των βάσεων και των προϋποθέσεων για τη μελέτη των υπόλοιπων ενοτήτων
του εκπαιδευτικού προγράμματος
Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι «μαλακές» δεξιότητες αναδύονται και
διακρίνονται σε στο περιβάλλον εργασίαςTo increase ability to detect soft skills in self
and others
Απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης «μαλακών» δεξιοτήτων στον εαυτό και σε τρίτους
Απόκτηση δυνατότητας ανάπτυξης «μαλακών» δεξιοτήτων στο ατομικό επίπεδο

«μαλακές» δεξιότητες, τη σημασία τους και τη χρησιμότητά τους. Επίσης παρουσιάζουν
τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να εντοπίσει και να αναπτύξει δεξιότητες.
Παρουσιάζονται επίσης ένας ορισμός για κάθε δεξιότητα, βασικοί λόγοι που καθιστούν
κάθε δεξιότητα σημαντική, τρόποι αναγνώρισης της δεξιότητας, καθώς και 2 ασκήσεις όπως
ήδη αναφέρθηκε, στοιχεία τα οποία στο σύνολό τους και συνδυαστικά οδηγούν τον
εκπαιδευόμενο να εμβαθύνει στην κατανόηση της κάθε δεξιότητας.
 
Οι «μαλακές» δεξιότητες προσεγγίζονται ως μη-γνωστικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να
αναπτυχθούν για τη διαχείριση ή ανταπόκριση σε διάφορες περιστάσεις στην προσωπική
ζωή κι ως εκ τούτου και στην επαγγελματική.

Οι στόχοι της Ενότητας

Ο κεντρικός στόχος της ενότητας αυτής είναι να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της
έννοιας των «μαλακών» δεξιοτήτων και της ποικιλίας των περιβαλλόντων εντός των οποίων
μπορούν αν αποκτηθούν και να αναπτυχθούν. Οι βασικοί αυτοί άξονες κατανόησης είναι
απαραίτητοι για την περαιτέρω εμβάθυνση στη συνέχεια του εκπαιδευτικού προγράμματος
και συγκεκριμένα στις ενότητες όπου παρουσιάζονται ξεχωριστά οι δεξιότητες.

Οι στόχοι της ενότητας είναι συνοπτικά οι παρακάτω:

Ανάπτυξη "μαλακών" δεξιοτήτων

Ενότητα 1 - Ο εαυτός - Πως εργάζομαι

Περιγραφή Ενότητας

Η ενότητα «Ο Εαυτός – Πως εργάζομαι» προσεγγίζει  βασικά χαρακτηριστικά, προδιαθέσεις
και στάσεις που ένα άτομο πρέπει να ενεργοποιεί, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς σε ένα
εργασιακό περιβάλλον. Η ενότητα λειτουργεί ως βάση αναφοράς στην κατεύθυνση των
στοιχείων αυτών που κάθε άτομο, ο εαυτός μας, φέρνει σε οποιοδήποτε σύστημα
διαπροσωπικών σχέσεων κι ως εκ τούτου και στο χώρο της εργασίας.

Η ενότητα αποτελείται από 8 υπο-ενότητες. Κάθε υπο-ενότητα προσεγγίζει και μία
δεξιότητα. Ξεκινά με έναν σύντομο ορισμό ως σημείο αναφοράς, καταγράφει τους λόγους
για τους οποίους η δεξιότητα είναι σημαντική και στη συνέχεια ακολουθούν πηγές για
περαιτέρω πληροφορίες, καθώς και δύο ασκήσεις, ήτοι 16 συνολικά ασκήσεις.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας και των 8 υπο-ενοτήτων οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται 
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Αυτογνωσία 
Κατανόηση αλλαγών
Περιέργεια
Ανοικτότητα
Αντοχή
Προσαρμοστικότητα
Αποτελεσματικότητα
Κινητοποίηση

Επίγνωση των ικανοτήτων του εαυτού
Αναγνώριση συναισθημάτων, συμπεριφορών και χαρακτηριστικών του εαυτού, που
οδηγούν στη γνώση του γνωσιακού, φυσικού και συναισθηματικού εαυτού

Ανοικτότητα στην αλλαγή, ικανότητα ενεργούς εμπλοκής στη διαδικασία αλλαγής και
αξιοποίηση αλλαγών ως ευκαιρίες
Ικανότητα πρόβλεψης και διαχείρισης αλλαγών, συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας
προσαρμογής σε αυτές

Επιθυμία για εξερεύνηση και μάθηση (ως στοιχείο της δια βίου μάθησης)
Αναζήτηση νέας γνώσης ή/και εφαρμογής υφιστάμενης γνώσης με νέους τρόπους

να έχουν αναπτύξει ικανότητες και ικανοποιητικό βαθμό κατανόησης για τις παρακάτω
«μαλακές» δεξιότητες:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Οι στόχοι της Ενότητας

Ο γενικός στόχος της ενότητας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων γύρω από τον εαυτό, ήτοι 
 σχετικά με στάσεις και συμπεριφορές του ατόμου που αποτελούν τη «μήτρα» για την
ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων.

Οι επιμέρους στόχοι ανά δεξιότητα είναι οι εξής:

1. Αυτογνωσία

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Αυτογνωσία οι εκπαιδευόμενοι θα
έχουν αποκτήσει βαθύτερη κατανόηση πτυχών του εαυτού, συμπεριλαμβανομένων
δυνατών σημείων και αδυναμιών, πεποιθήσεων, συναισθημάτων και κινήτρων, που
αποτελούν βασικούς παράγοντες σε πολλές πτυχές της ζωής, στο επαγγελματικό επίπεδο,
καθώς και στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

2. Κατανόηση αλλαγών

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Κατανόηση αλλαγών οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει επίγνωση των στοιχείων που συγκροτούν τη
διαδικασία αλλαγής, με αποτέλεσμα την καλύτερη προσαρμογή σε διαφορετικά
επαγγελματικά περιβάλλοντα, ειδικότερα αυτά που φέρουν στη φύση τους σχετικές
προκλήσεις. Η ενότητα βοηθά επιπλέον τους εκπαιδευόμενους να προσαρμόζονται με
μεγαλύτερη επιτυχία σε νέες καταστάσεις στον εργασιακό χώρο.

3. Περιέργεια



15

Απόκτηση διερευνητικής «φύσης» και αξιοποίηση υφιστάμενης περιέργειας και
ενδιαφερόντων

Ενεργοποίηση της φαντασίας, θετική στάση απέναντι στις εμπειρίες, αναγνώριση των
οφελών του καινοτόμου, της ποικιλίας και του διαφορετικού
Κριτική στάση απέναντι στο οικείο, το συμβατικό και το παραδοσιακό
Υπέρβαση ή προσωρινός περιορισμός πεποιθήσεων και προδιαθέσεων

Αντοχή στις αλλαγές και ικανότητα προσαρμογής κι ανταπόκρισης σε αντίξοες
καταστάσεις
Θετική κι έγκαιρη ανταπόκριση στις δυσκολίες
Ικανότητα επιστράτευσης έμπνευσης, κινητοποίησης και δύναμης για υπέρβαση
προκλήσεων

Αντιμετώπιση και διαχείριση αλλαγής με εποικοδομητικό τρόπο
Προσαρμογή σχεδίων για την επίτευξη στόχων σε νέα δεδομένα εξαιτίας αλλαγών
Ικανότητα για ευελιξία στον τρόπο σκέψης και ενεργοποίηση διαφοροποιημένων
στάσεων για διαφορετικές περιστάσεις

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Περιέργεια οι εκπαιδευόμενοι θα
έχουν αποκτήσει ικανότητες για τον εντοπισμό ευκαιριών και την εναλλαγή θέασης
καταστάσεων, ενώ θα συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της επιθυμίας για συνεχή μάθηση κι
απόκτηση γνώσεων, κυρίως στο πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης.

4. Ανοικτότητα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Ανοικτότητα οι εκπαιδευόμενοι θα
έχουν ανακαλύψει τρόπους για την υπέρβαση δεσμευτικών υποθέσεων και πεποιθήσεων,
με αποτέλεσμα να είναι πιο δεκτικοί στη διαφορετικότητα και νέες προσεγγίσεις. Θα
μπορούν επίσης να κρατούν κριτική στάση απέναντι στο οικείο και να είναι ανοικτοί σε
νέες ιδέες και εμπειρίες στο χώρο της εργασίας.

5. Αντοχή

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Αντοχή οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν
αποκτήσει ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να προνοούν για δύσκολες καταστάσεις και
να ανταποκρίνονται θετικά σε αυτές. Ο στόχος της ενότητας είναι να εφοδιαστούν οι
εκπαιδευόμενοι με τρόπους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προκλήσεων και
δυσκολιών στην επαγγελματική ζωή. Οι εκπαιδευόμενοι οδηγούνται σε αυτό μέσα από τον
εντοπισμό υφιστάμενου αποθέματος αντοχής και την ενεργοποίηση στάσεων που θα
επιτρέψουν για παράδειγμα τη μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία ή σε πεδίο άντλησης
μέσων για την επίλυση προβλημάτων.

6. Προσαρμοστικότητα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Προσαρμοστικότητα οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ικανότητες για την επιτυχή προσαρμογή σε ποικιλία 
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Εντοπισμός κι αξιολόγηση ατομικών δυνατών σημείων και αδυναμιών, καθώς και
αξιοποίησή τους για στην εκτέλεση μιας εργασίας ή ενός καθήκοντος
Αυξημένη πεποίθηση στην ικανότητα ελέγχου κι επιρροής των γεγονότων παρά την
ύπαρξη αβεβαιότητας, πιθανών ανασταλτικών παραγόντων και αποτυχιών

Επίδειξη αποφασιστικότητας, πρωτοβουλίας και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και
αξιοποίησης ευκαιριών
Αφοσίωση και επικέντρωση σε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους στόχους
Διατήρηση κινητοποίησης υπό πίεση ή απέναντι σε αντιξοότητες, αναβολές, προκλήσεις
και προβλήματα

καταστάσεων, με τη βοήθεια ενός πιο ευέλικτου τρόπου σκέψης και εποικοδομητικής
προσέγγισης απέναντι στα πράγματα. Αυτό θα τους βοηθήσει στην ανεύρεση δημιουργικών
λύσεων σε καταστάσεις και θέματα που ανακύπτουν στο χώρο της εργασίας.

7. Αποτελεσματικότητα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Αποτελεσματικότητα οι
εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σιγουριά σχετικά με την
ικανότητά τους για την επιτυχή εκτέλεση μιας εργασίας.    Ο στόχος της ενότητας είναι να
ενισχυθεί ο βαθμός ενθουσιασμού και κινητοποίησης με τα οποία κάποιος πρέπει να
προσεγγίζει εργασίες και καθήκοντα, καθώς και να γίνει κατανοητός ο σημαντικός ρόλος
της πίστης στις ατομικές ικανότητες για την επιτυχία.

8. Κινητοποίηση

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Κινητοποίηση οι εκπαιδευόμενοι θα
έχουν αποκτήσει τις ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή επιδίωξη στόχων, τη
βελτίωση ατομικών δεξιοτήτων, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλίας στο χώρο της
εργασίας, πάντα υπό το πρίσμα θετικού και αισιόδοξου ορίζοντα. Μελετώντας τις ατομικές
δεξιότητες κινητοποίησης του εαυτού, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν
τα επίπεδα αυτοπεποίθησης, αποτελεσματικότητας και προσαρμοστικότητάς τους.
Επιπλέον θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τους ατομικούς παράγοντες
κινητοποίησης για την εξασφάλιση απασχόλησης ή την αλλαγή καριέρας.

Ενότητα 2 - Το περιβάλλον: Πως συν-εργαζόμαστε

Περιγραφή Ενότητας 

Η ενότητα «Περιβάλλον – Πως συν-εργαζόμαστε» αυτή εστιάζει στις δεξιότητες του ατόμου
που αναδύονται στις σχέσεις με τρίτους, οπότε ως εκ τούτου συνδέει τον εαυτό με τους
άλλους.

Η ενότητα αποτελείται από 7 υπο-ενότητες. Κάθε υπο-ενότητα προσεγγίζει και μία
δεξιότητα. Ξεκινά με έναν σύντομο ορισμό ως σημείο αναφοράς, καταγράφει τους λόγους 



Ομαδική εργασία
Διαπροσωπικές δεξιότητες 
Ανοχή διαφορετικότητας
Διαπραγμάτευση
Δικτύωση
Ηγετικές ικανότητες
Διεπιστημονικότητα

Συνεργασία με άλλους για την ανάπτυξη ιδεών ή στο πλαίσιο δραστηριοτήτων
Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας

Επικοινωνία ιδεών σε τρίτους με πειστικό τρόπο και με τη χρήση διαφορετικών
μεθόδων
Χρήση αφηγηματικών στοιχείων που κινητοποιούν, εμπνέουν και καθοδηγούν τους
άλλους
Ενεργός συμμετοχή σε εποικοδομητικές συζητήσεις με τρίτους σχετικά με ιδέες και
απόψεις

για τους οποίους η δεξιότητα είναι σημαντική και στη συνέχεια ακολουθούν πηγές για
περαιτέρω πληροφορίες, καθώς και δύο ασκήσεις, ήτοι 14 συνολικά ασκήσεις. Με την
ολοκλήρωση της ενότητας και των 7 υπο-ενοτήτων οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν
αναπτύξει ικανότητες και ικανοποιητικό βαθμό κατανόησης για τις παρακάτω «μαλακές»
δεξιότητες:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Οι στόχοι της Ενότητας

Ο γενικός στόχος της ενότητας αυτής είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με
δεξιότητες οι οποίες  αναδύονται στις σχέσεις με τρίτους και συνδέουν τον εαυτό με τους
άλλους. Η ικανότητα να μπορεί κάποιος να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους είναι
ιδιαίτερα σημαντική, ειδικότερα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από
πολύ υψηλό βαθμό διασύνδεσης σε παγκόσμιο επίπεδο και τα άτομα, οι εργαζόμενοι,
καλούνται να συνεργαστούν με άτομα που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες.

Οι επιμέρους στόχοι ανά δεξιότητα είναι οι εξής:

1. Ομαδική εργασία

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Ομαδική εργασία οι εκπαιδευόμενοι
θα έχουν κατανοήσει τη σημασία της ικανότητας του ατόμου να συνεργάζεται
αποτελεσματικά. Οι εκπαιδευόμενοι εφοδιάζονται ειδικότερα με γνώση για τα οφέλη της
δεξιότητας αυτής σε ομάδες εργασίας που έχουν πολυ-πολιτισμικό και διεπιστημονικό
χαρακτήρα. Ο στόχος της ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αναγνωρίζουν
και να αξιολογούν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τρίτων κατά τη διάρκεια
δημιουργικών συνεργασιών. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν το γεγονός ότι οι
ατομικές απόψεις και ενδιαφέροντα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά της ομάδας, ενώ
μπορούν κάλλιστα να λειτουργήσουν ευεργετικά για την επίτευξη του εκάστοτε στόχου.

2. Διαπροσωπικές δεξιότητες

17
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Σύλληψη και παρουσίαση ελκυστικών λύσεων και προτάσεων για διάφορα θέματα

Επίδειξη σεβασμού απέναντι στους άλλους και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο και
ανοχή της διαφορετικότητας
Καταπολέμηση της μη-ανοχής
Αξιοποίηση της πολιτισμικής ποικιλίας και της διαφορετικότητας ως πηγές νέων ιδεών
κι ευκαιριών
Συνεργασία με άτομα με διαφορετικές εργασιακές κουλτούρες και συνήθειες, ακόμη και
αν αυτές δεν συμβαδίζουν πλήρως με τις αντίστοιχες οικίες πολιτισμικές παραδοχές και
στάσεις

Δημιουργία και διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων/μερών
Ανεύρεση τρόπων αμοιβαίας κατανόησης και λύσεων, καθώς και υπέρβαση των
αντιστάσεων των άλλων κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου
Αποτελεσματική επιχειρηματολογία
Χρήση αποτελεσματικών ερωτήσεων για τη διάγνωση των αναγκών και των στάσεων
του άλλου/των άλλων κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου, με στόχο την ανεύρεση λύσεων
με αμοιβαία οφέλη για όλα τα μέρη που συμμετέχουν

Εξωστρέφεια για επέκταση του κύκλου επαφών και τη δημιουργία σχέσεων και
συνεργασιών με τρίτους
Συντήρηση και διαχείριση επαφών, καθώς και χρήση δικτύων ατόμων με στόχο τη
μεγιστοποίηση της εμπλοκής μέσα από τη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και
οριζόντων

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για τις Διαπροσωπικές δεξιότητες οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα να κατανοούν τις απόψεις και τις
ανάγκες τρίτων. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη θετικής στάσης στο πλαίσιο της διάδρασης με
άλλους, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών και συναδέλφων, ώστε να αξιοποιούνται
τα οφέλη αυτής της στάσης στην ομαλή συνεργασία και την εξεύρεση λύσεων όπου
χρειάζεται.

3. Ανοχή διαφορετικότητας

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για τις Διαπροσωπικές δεξιότητες οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις έννοιες της ανοχής, της
πολιτισμικής ποικιλίας και διαφορετικότητας, όπως αυτές διαπερνούν τις σχέσεις στο
επαγγελματικό επίπεδο και μπορούν να λειτουργήσουν θετικά.

4. Διαπραγμάτευση

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για τη Διαπραγμάτευση οι εκπαιδευόμενοι
θα έχουν εξοικοιωθεί με εργαλεία και πρακτικές για τη δημιουργία και διεξαγωγή διαλόγου,
την ανάπτυξη πειστικών επιχειρημάτων, αλλά και τη διαχείριση αδιεξόδων ή συγκρούσεων
κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου, με στόχο πάντα την αποκόμιση αμοιβαίων οφελών.

5. Δικτύωση
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Κατανόηση του ρόλου των υγιών σχέσεων στο χώρο της εργασίας στην οικοδόμηση
θετικού και παραγωγικού επαγγελματικού περιβάλλοντος

Ικανότητα έμπνευσης και κινητοποίησης τρίτων
Δημιουργία κλίματος συνεργασίας και υποστήριξης για την επίτευξη σημαντικών
αποτελεσμάτων
Αποτελεσματική επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα και πειθώ
Ανάληψη ρόλου ως «παράδειγμα προς μίμηση» και ενσυναίσθηση στην υποστήριξη
τρίτων για την επίτευξη στόχων

Συνδυασμός και αξιοποίηση γνώσης που προέρχεται από διαφορετικά γνωστικά ή
επιστημονικά πεδία, με στόχο την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων
Κριτική σκέψη και ανάλυση επιστρατεύοντας ποικίλες προσεγγίσεις    
Κριτική στάση απέναντι σε ατομικές απόψεις και προκαταλήψεις, καθώς και σε αυτές
τρίτων

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για τη Δικτύωση οι εκπαιδευόμενοι θα
μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα τη σημασία της δικτύωσης και του τρόπου που
λειτουργεί στο επαγγελματικό πλαίσιο. Θα αναπτύξουν δεξιότητες για τη δημιουργία και
την ανάπτυξη δικτύων επαφών, ως σημαντικού στοιχείου στην οικοδόμηση
επαγγελματικών σχέσεων σε ευρύτερο πλαίσιο.

6. Ηγετικές ικανότητες
     

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για τις Ηγετικές Ικανότητες οι
εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν βαθύτερα την έννοια και το ρόλο του αποτελεσματικού
«ηγέτη». Θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη δική τους δυνατότητα να επιδείξουν
ηγετικές ικανότητες, όπως για παράδειγμα να δρουν αποτελεσματικά, να κινητοποιούν και
να εμπνέουν τρίτους. Επίσης, θα κατανοήσουν τον κομβικό ρόλο του «ηγέτη» στην
αποτελεσματικότητα και τη δημιουργικότητα μιας ομάδας.

 
7. Διεπιστημονικότητα
     

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για τη Διεπιστημονικότητα οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν αναπτύξει ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να υιοθετούν και
να ενσωματώνουν στα εκάστοτε αντικείμενα εργασίας, προσεγγίσεις που προέρχονται από
διαφορετικούς γνωστικούς ή επιστημονικούς κλάδους, με στόχο την επίτευξη υψηλής
ποιότητας αποτελεσμάτων.

Ενότητα 3 - Η δράση: Εργασία στην πράξη!

Περιγραφή Ενότητας

Η ενότητα «Η Δράση: Εργασία στην πράξη!» εστιάζει στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες
για την παραγωγή έργου, συνδυάζοντας δεξιότητες του εαυτού και δεξιότητες που
επιστρατεύονται στις σχέσεις με άλλους.

Η ενότητα αποτελείται από 7 υπο-ενότητες. Κάθε υπο-ενότητα προσεγγίζει και μία 
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Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα
Η εμπειρία ως διαδικασία μάθησης
Σχεδιασμός
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση αλλαγών
Επίλυση προβλημάτων

Εντοπισμός ευκαιριών
Αξιοποίηση προκλήσεων
Αυτονομία στη δράση για την επίτευξη στόχων
Αφοσίωση σε καθήκοντα και εργασίες όπως έχουν προγραμματιστεί και ανάληψη
δράσης σε προπαρασκευαστικό επίπεδο

Στάσεις, προσεγγίσεις και οπτικές με πλούσιο και αντισυμβατικό χαρακτήρα
Αξιοποίηση φαντασίας για την ανάπτυξη δημιουργικών ιδεών και τον εντοπισμό
ευκαιριών
Εντοπισμός και συνδυασμός γνώσεων και πληροφορίας για την παραγωγή αξίας

δεξιότητα. Ξεκινά με έναν σύντομο ορισμό ως σημείο αναφοράς, καταγράφει τους λόγους
για τους οποίους η δεξιότητα είναι σημαντική και στη συνέχεια ακολουθούν πηγές για
περαιτέρω πληροφορίες, καθώς και δύο ασκήσεις, ήτοι 14 συνολικά ασκήσεις.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας και των 7 υπο-ενοτήτων οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται
να έχουν αναπτύξει ικανότητες και ικανοποιητικό βαθμό κατανόησης για τις παρακάτω
«μαλακές» δεξιότητες:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Οι στόχοι της Ενότητας

Ο γενικός στόχος της ενότητας αυτής  είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες
για την παραγωγή έργου, συνδυάζοντας δεξιότητες του εαυτού και δεξιότητες που
επιστρατεύονται στις σχέσεις με άλλους και είναι απαραίτητες στην καθημερινή ροή
εργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι εφοδιάζονται με τρόπους και πρακτικές για την αντιμετώπιση
και επίλυση προβλημάτων, τον εντοπισμό ευκαιριών, τη διάθεση για μάθηση και τη
διαχείριση αλλαγών.

Οι επιμέρους στόχοι ανά δεξιότητα είναι οι εξής:

1. Πρωτοβουλία

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Πρωτοβουλία οι εκπαιδευόμενοι θα
έχουν κατανοήσει τη σημασία της ανάληψης ευθύνης στο χώρο της εργασίας. Επίσης, θα
έχουν αναπτύξει δεξιότητες για τη λήψη αποφάσεων και για την αντιμετώπιση πιθανών
προβλημάτων με τη βοήθεια της διορατικότητας και της ανάληψης δράσης. Οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν τέλος κατανοήσει τη σημασία της ικανότητας εντοπισμού
ευκαιριών.

2. Δημιουργικότητα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για τη Δημιουργικότητα οι 
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Αξιοποίηση εμπειρίας ως ευκαιρίας για μάθηση
Μάθηση από και με τρίτους
Οι επιτυχίες κι οι αποτυχίες (προσωπικές και τρίτων) ως πηγές μάθησης

Τοποθέτηση βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακρυπρόθεσμων στόχων
Προσδιορισμός προτεραιοτήτων, διοριών και πλάνου δράσης σύμφωνα με το φόρτο
εργασίας
Συνέπεια στην έγκαιρη ολοκλήρωση έργου ή δράσης, ικανοποιώντας παράλληλα το
προβλεπόμενο ποιοτικό επίπεδο
Προσαρμογή πλάνου δράσης σε απρόβλεπτες αλλαγές

Αποτελεσματική αξιοποίηση χρόνου για την επίτευξη στόχων
Υποστήριξη τρίτων στη διαχείριση χρόνου
Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης χρόνου

εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να επιλύουν προβλήματα ή να αναζητούν
νέους τρόπους διαχείρισης θεμάτων και καταστάσεων στην εργασία τους, επιστρατεύοντας
τη δεξιότητα για δημιουργική σκέψη. Αυτό θα τους βοηθήσει επίσης στην καλύτερη
κατανόηση των οργανωτικών δεξιοτήτων και της πνευματικής εγρήγορσης που απαιτούνται
για την ανάπτυξη ιδεών γενικότερα και την επίλυση προβλημάτων. Τέλος, οι
εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εκτιμήσουν το σημαντικό ρόλο της δημιουργικότητας στην
επαγγελματική ζωή και το επαγγελματικό περιβάλλον.

3. Η εμπειρία ως διαδικασία μάθησης

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την  Εμπειρία ως διαδικασία μάθησης οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν μάθει να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν σε μελλοντικές
περιστάσεις, όλα όσα διδάσκουν οι αποτυχίες αλλά και οι επιτυχίες ως εμπειρίες στην
προσωπική και επαγγελματική ζωή.

 
4. Σχεδιασμός
    

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για το  Σχεδιασμό οι εκπαιδευόμενοι θα
έχουν αποκτήσει ικανότητες για στρατηγικό σχεδιασμό και ανάπτυξη πλάνου δράσης στην
προσωπική και επαγγελματική ζωή, αξιοποιώντας δυναμικό και πηγές κατά περίπτωση. Για
παράδειγμα θα έρθουν σε επαφή με τρόπους για την απόκτηση σφαιρικής εποπτείας ενός
έργου ή μιας δράσης, αναγνωρίζοντας τα περισσότερο και λιγότερο απαιτητικά ή
σημαντικά στάδια, που με τη σειρά του οδηγεί στη δυνατότητα προτεραιοποίηση.

5. Διαχείριση χρόνου

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για το Διαχείριση χρόνου οι εκπαιδευόμενοι
θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες για την ορθή προτεραιοποίηση καθηκόντων, καθώς και τη
διαχείριση απρόβλεπτων αλλαγών που επηρεάζουν το χρονικό σχεδιασμό.



Κατανόηση της «μεγάλης εικόνας» με τη βοήθεια της αναλυτικής σκέψης
Προσαρμογή δράσης σε αλλαγές με στόχο την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
Αξιοποίηση ανθρώπων και πληροφορίας για ορθά ενημερωμένη λήψη αποφάσεων 
Αναγνώριση επόμενων βημάτων και δράσης σε περιστάσεις που εξελίσσονται γρήγορα
χρονικά

Αναγνώριση και προσδιορισμός προβλημάτων
Αξιοποίηση γνώσεων, εμπειριών, πληροφορίας και δεδομένων για την επίλυση
προβλημάτων
Ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
Επιλογή βέλτιστης λύσης

6. Διαχείριση αλλαγών

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για τη Διαχείριση αλλαγών οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες για την ορθή λήψη αποφάσεων ενόψει
αλλαγών, καθώς και την πρόβλεψη αλλαγών. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν επίσης την
δυνατότητα να αξιολογούν πληροφορίες υπό το πρίσμα αλλαγών με στόχο την αξιοποίηση
της αλλαγής ως ευκαιρίας στο επαγγελματικό περιβάλλον και το χώρο εργασίας.

 
7. Επίλυση προβλημάτων
    

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενότητας για την Επίλυση προβλημάτων οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να
επιλύουν προβλήματα. Θα έχουν επίσης κατανοήσει τη σημασία της δεξιότητας επίλυσης
προβλημάτων μέσω αναδρομής στην ατομική εμπειρία στο παρελθόν και τους τρόπους που
χρησιμοποιήθηκαν.

Προβολή και κεφαλαιοποίηση δεξιοτήτων

Ενότητα 4 - Καριέρα και προσαρμοστικότητα δεξιοτήτων

Περιγραφή Ενότητας

Η ενότητα «Καριέρα και προσαρμοστικότητα δεξιοτήτων» προσεγγίζει θέματα ευελιξίας και
προσαρμοστικότητας του ατόμου σχετικά με την επαγγελματική πορεία και καριέρα.
Ειδικότερα, η ενότητα εστιάζει στις πρακτικές προσαρμογής ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε
νέα επαγγελματικά περιβάλλοντα και δεδομένα στο πλαίσιο υφιστάμενης ή διαφορετικής
καριέρας. Σε αυτήν τη διαδικασία εμπλέκονται η πνευματική ετοιμότητα και η δυνατότητα
να στοχαστεί κάποιος τις δεξιότητες που κατέχει υπό το πρίσμα διαφορετικών πεδίων
εφαρμογής, δηλαδή, σε διαφορετικά επαγγέλματα, διαφορετικές θέσεις εργασίας, αλλά και
κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.    Η ενότητα αποτελείται από δύο ασκήσεις.

Οι στόχοι της Ενότητας

Ο γενικός στόχος της ενότητας είναι να υποδείξει τρόπους ανάπτυξης της ευελιξίας του 
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Ανάπτυξη της δυνατότητας παρατήρησης των δεξιοτήτων του εαυτού από διαφορετικές
οπτικές γωνίες 
Ενίσχυση κατανόησης του συνόλου των δεξιοτήτων του εαυτού («σκληρών» και
«μαλακών») και τρόπων που μπορούν να συνδυαστούν 
Ανάπτυξη ικανότητας «μεταφοράς» και προσαρμογής δεξιοτήτων σε νέα περιβάλλοντα
και συνθήκες
Εξασφάλιση ομαλών μεταβάσεων ανάμεσα σε θέσεις εργασίας και στην επαγγελματική
καριέρα

ατόμου απέναντι σε νέες προοπτικές καριέρας, μέσα από τη δυνατότητα προσαρμογής και
αξιοποίησης υφιστάμενων δεξιοτήτων σε νέες επαγγελματικές συνθήκες, θέσεις εργασίας κι
επαγγέλματα, με αποτέλεσμα την παράλληλη ενδυνάμωση υφιστάμενης επαγγελματικής
πορείας και καριέρας.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της ενότητας είναι οι εξής:

Κατανόηση των δυνατοτήτων ενός portfolio για την προβολή και τεκμηρίωση
δεξιοτήτων και εμπειριών απέναντι σε έναν εργοδότη ή τμήμα ανθρώπινου δυναμικού
Ανάπτυξη ικανοτήτων για την αυτόνομη δημιουργία portfolio για διαφορετικά
επαγγέλματα, τομείς και θέσεις απασχόλησης

Ενότητα 5 - Δημιουργία Portfolio

Περιγραφή Ενότητας

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η κατανόηση του portfolio ως εργαλείου, της χρήσης του,
ενώ περιλαμβάνεται και καθοδήγηση για την ανάπτυξη ατομικού portfolio. Επιπλέον
παρουσιάζεται η διαφορά μεταξύ ενός portfolio κι ενός βιογραφικού. Η ενότητα
περιλαμβάνει μια άσκηση με στόχο την καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων για την ανάπτυξη
ατομικού portfolio. Την άσκηση συνοδεύουν πηγές που μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν
στη διαδικασία αυτή.

Οι στόχοι της Ενότητας

Ο γενικός στόχος της ενότητας είναι να αναδείξει τη χρησιμότητα ενός portfolio στον
επαγγελματικό χώρο ως εργαλείου προβολής δεξιοτήτων και εμπειριών.

Στόχοι:
 



Σχετικά με το Reboot
Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο ‘Reboot - Rebooting, Re-rooting and Re-
skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0’
στοχεύει στην ενίσχυση ανέργων και υπο-απασχολούμενων
αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης ‘μαλακών’
δεξιοτήτων, όπως καθίστανται ολοένα και περισσότερο απαραίτητες στην αγορά
εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν,
να μπορούν να επιδεικνύουν και να εφαρμόζουν στην πράξη οι απόφοιτοι,
παράλληλα και συμπληρωματικά με τις ακαδημαϊκές και επιστημονικές δεξιότητες
και γνώσεις, ώστε να μπορούν να να ενταχθούν πλήρως και να εξελιχθούν στο
σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα του έργου www.reboot-project.eu 
   
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις προκλήσεις στην απασχόληση
στην Ευρώπη στην έκθεση του Reboot στη σελίδα του έργου (Προκλήσεις
απασχόλησης και ανάγκες κατάρτισης των άνεργων και υποαπασχολούμενων
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη).

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη και την
ευκαιρία για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού Reboot, της υλοποίησης του
πιλοτικού προγράμματος και του εγχειριδίου. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε
όλους έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του εγχειριδίου με την ολοκλήρωση της
πιλοτικής εκπαίδευσης και βοηθούσαν να βελτιωθεί το υλικό μοιραζόμενοι
εμπειρίες και απόψεις.


