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Μέρος 1

Κατανόηση εαυτού (εσωτερικές δυνάμεις και ικανότητες)



Θέμα 1: Προσωπική SWOT ανάλυση

Στον τομέα των επιχειρήσεων, 
η ανάλυση SWOT 

αποκαλύπτει τα δυνατά και τα
αδύνατα σημεία ενός

οργανισμού και προσδιορίζει
τις Ευκαιρίες και τις Απειλές

που αντιμετωπίζει.
🡪 Αυτή η ανάλυση είναι εξίσου
σημαντική και αποτελεσματική

όταν την εφαρμόζεται για
προσωπική κατανόηση και

ανάλυση.

Γνωρίζοντας τα δυνατά σας
σημεία, μπορείτε να εστιάσετε

τις προσπάθειές σας στα
πράγματα

στο οποίο είστε καλοί. Και, 
κατανοώντας τις αδυναμίες
σας, ξέρετε θα πρέπει να

αποφύγετε, τι να βελτιώσετε
και πού χρειάζεστε βοήθεια.

Συνολικά, τα δυνατά σημεία και
οι ευκαιρίες σας, σας βοηθούν
να εντοπίσετε τις δυνατότητες

και τους
μακροπρόθεσμους

επαγγελματικούς σας στόχους. 
Οι αδυναμίες σας και οι απειλές

που αντιμετωπίζετε είναι τα
πράγματα

που πρέπει να διαχειριστείτε, 
(να μετριαστούν ή να

προγραμματιστούν), για να
διασφαλίσετε ότι οι στόχοι σας

παραμένουν εφικτοί.





Θέμα 1: Προσωπική SWOT ανάλυση

Τα πράγματα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν
την επιτυχία σας. Παρόλο που συχνά δεν μπορείτε να
τα ελέγξετε, μπορείτε να τα προγραμματίσετε. Κατά
συνέπεια, είναι σημαντικό να τα αντιμετωπίζουμε
και να τα γνωρίζουμε. →Μια πρόκληση χάνει μεγάλο
μέρος του αντίκτυπου της όταν τη διαχειριζόμαστε
και την προετοιμάζουμε.

Προκλήσεις

ΕυκαιρίεςΔυνατότητες

Αδυναμίες

Εστιάστε την κατανόησή σας στις ευκαιρίες
που έχετε μπροστά σας.

Ανακαλύψτε τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τους άλλους
ανθρώπους. Ποια χαρακτηριστικά έχετε που σας κάνουν να
ξεχωρίζετε;
→Μην περιορίζεστε στις προσωπικές σας δεξιότητες. 
Εξερευνήστε όλες τις εμπειρίες σας και τις ευκαιρίες που
είχατε για να αναπτυχθείτε και να αναπτυχθείτε.

Σκεφτείτε τα πράγματα και τους τομείς όπου θα
μπορούσατε να βελτιώσετε την απόδοσή σας. Με αυτόν
τον τρόπο μπορείτε να τα διαχειριστείτε και να τα
μειώσετε.
Θυμηθείτε: Όλοι έχουμε αδυναμίες! Το κόλπο είναι να τα
αναγνωρίσετε και να τα διαχειριστείτε κατάλληλα..



Άσκηση 1

● Συμπληρώστε τα πλαίσια με βάση τις πληροφορίες που δίνονται για κάθε 

ενότητα για να δημιουργήσετε τη δική σας προσωπική ανάλυση SWOT.

Δυνατότητες: Ευκαιρίες

Αδυναμίες Προκλήσεις



Μέρος 2

Κατανοώντας την αγορά εργασίας



Θέμα 1: Καθορισμός αγοράς εργασίας

Ορισμός: Η αγορά εργασίας είναι εκείνη όπου η προσφορά και η ζήτηση εργασίας συγκλίνουν. 
Η προσφορά εργασίας αποτελείται από το σύνολο των εργαζομένων που είναι πρόθυμοι να
εργαστούν και τη ζήτηση για εργασία από το σύνολο των εταιρειών ή των εργοδοτών που
προσλαμβάνουν εργαζομένους.

Περιγραφή: Η αγορά εργασίας έχει μεγάλη σημασία για την κοινωνία. Η δυσλειτουργία της
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση μιας χώρας. 
Επιπλέον, η ανεργία έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος:
• Οικονομικό, δεδομένου ότι η ανεργία προϋποθέτει απώλεια δυνητικής παραγωγής.
• Κοινωνική, λόγω των βλαβερών επιπτώσεων της ανεργίας στη διανομή εισοδήματος και, 

συνεπώς, στην κοινωνική συνοχή.

Με αυτόν τον τρόπο, η ανάπτυξη, η βελτιστοποίηση των πόρων και η κοινωνική συνοχή
εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από τη σωστή λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

(el.economy-wiki.com)



Θέμα 2: Βρίσκοντας πληροφορίες για την αγορά εργασίας

● EUROPEAN UNION LABOUR FORCE SURVEY (EU LFS)
● Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ (EU-LFS) διεξάγεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 4 

υποψήφιες χώρες στην ΕΕ και σε 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Πρόκειται για μια
μεγάλη δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών που παρέχει τριμηνιαία αποτελέσματα σχετικά με τη συμμετοχή
στην εργασία ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω καθώς και ατόμων εκτός εργατικού δυναμικού. Όλοι οι ορισμοί
ισχύουν για άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Όσοι κάνουν στρατιωτική ή κοινοτική
υπηρεσία δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα, όπως συμβαίνει και με όσους βρίσκονται σε ιδρύματα/συλλογικά
νοικοκυριά.

● 🡪 Έρευνες Εργατικού Δυναμικού διαφόρων
● χώρες μπορούν να βρεθούν εδώ.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
https://www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en


Η κύρια ευρωπαϊκή πηγή πληροφοριών για την αγορά
εργασίας είναι η έρευνα εργατικού δυναμικού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) — δείτε παρακάτω για
περισσότερες πληροφορίες. Εξετάζοντας τον πληθυσμό
ηλικίας 15 ετών και άνω, τα αποτελέσματα αυτής της
έρευνας ταξινομούν τους ανθρώπους που ζουν σε
ιδιωτικά νοικοκυριά σε τρεις κύριες ομάδες:
• Απασχολούμενος;
• Άνεργος;
• Αυτοί που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού

(μερικές φορές αποκαλούνται οικονομικά
ανενεργοί, όρος που σταδιακά αλλάζει).

Τα άτομα που εργάζονται και τα άτομα που είναι
άνεργα αναφέρονται μαζί ως εργατικό δυναμικό. Άτομα
που δεν εργάζονται και που δεν αναζητούν εργασία. 
αναφέρονται στον πληθυσμό εκτός εργατικού
δυναμικού και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, (μη
εργαζόμενους) φοιτητές, άτομα που μένουν στο σπίτι
με οικογενειακές υποχρεώσεις ή συνταξιούχους.

→ Το πιο κάτω άρθρο δίνει 

περισσότερες πληροφορίες 

σχετικές με το θέμα:

https://ec.europa.eu/euros
tat/statistics-
explained/index.php?title=
Archive:Employment_stati
stics/el&oldid=359278

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Employment_statistics/el&oldid=359278


Skills-OVATE platform
Το Skills-OVATE προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες για

τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούν οι

εργοδότες με βάση τις διαδικτυακές αγγελίες εργασίας

(OJAs) σε 28 ευρωπαϊκές χώρες. Τροφοδοτείται από την

κοινή εργασία του Cedefop και του Eurostat στα πλαίσια

του Web Intelligence Hub. Επισκεφτείτε τη σελίδα του

έργου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα νέα και τις

εκδόσεις του.

Μέσω του Skills-OVATE μπορείτε να έχετε πρόσβαση

σε πληροφορίες που βασίζονται σε εκατομμύρια OJA

που έχουν συλλεχθεί από χιλιάδες πηγές,

συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών πυλών εργασίας,

πυλών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης,

γραφείων πρόσληψης, διαδικτυακών εφημερίδων και

εταιρικών ιστοσελίδων.

Το Skills-OVATE παρουσιάζει δεδομένα για τα

τελευταία 4 διαθέσιμα τρίμηνα και ενημερώνεται

τέσσερις φορές το χρόνο. Οι ετήσιοι μέσοι όροι για

βασικές μεταβλητές είναι διαθέσιμοι μέσω της ειδικής

πλατφόρμας δεξιοτήτων του Cedefop.

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/cedefop-and-eurostat-formalise-joint-approach-online-job-advertisement-data
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/skills-online-job-advertisements
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/skills-online-job-advertisements/news
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/skills-online-job-advertisements/publications
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-intelligence


Άσκηση 2 – Ανάλυση Δεδομένων

Ακολουθήστε το σύνδεσμο: 
Skills in occupations | CEDEFOP (europa.eu)

Αυτός ο πίνακας εργαλείων δείχνει τη σημασία διαφόρων δεξιοτήτων (ή ομάδων δεξιοτήτων) σε
διαφορετικά επαγγέλματα. Η επιλογή της πιο λεπτομερούς ομάδας δεξιοτήτων θα παρέχει μια λίστα με
επαγγέλματα ταξινομημένα ανά μερίδιο OJA που το απαιτούν.

Ρίξτε μια ματιά στη λίστα με τις δεξιότητες που παρέχονται στον πίνακα ελέγχου και προσπαθήστε να
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση τα δεδομένα που έχετε μπροστά σας.

Ερώτηση 1 Πιθανές απαντήσεις

Πώς ταξινομούνται οι δεξιότητες στο 

ESCO επίπεδο ταξινόμησης 0; 

Skills, knowledge, attitudes and 

values, languages

Δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και 

αξίες, γλώσσες

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies/skills/occupations


Άσκηση 2 – Ανάλυση Δεδομένων

Ερώτηση 2 Πιθανές απαντήσεις

Ονομάστε τις 5 σημαντικότερες 

δεξιότητες για το ESCO επίπεδο 

ταξινόμησης 1 και συμπληρώστε το 

ακόλουθο γράφημα.

1. Communication, collaboration

2.Attitudes

3.Working with computers

4. Business administration and law

5. Information and communication 

1. Επικοινωνία, συνεργασία 

2. Στάσεις 

3. Εργασία με υπολογιστές 

4. Διοίκηση επιχειρήσεων και δίκαιο 

5. Πληροφορίες και επικοινωνία



Άσκηση 2 – Ανάλυση Δεδομένων
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ESCO επίπεδο ταξινόμησης 1 –
σημαντικότερες δεξιότητες



Άσκηση 2 – Ανάλυση Δεδομένων

Ερώτηση 3 Πιθανές απαντήσεις

Ονομάστε τις 10 σημαντικότερες δεξιότητες για το 

ESCO επίπεδο ταξινόμησης 3 και συμπληρώστε το 

ακόλουθο γράφημα.

1. Προσαρμογή στην αλλαγή 

2. Γλώσσες 

3. Προσωπικές δεξιότητες και ανάπτυξη 

4. Εργασία σε ομάδες 

5. Εφαρμογή λογισμικού 

6. Πρόσβαση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων 

7. Χρήση ψηφιακών εργαλείων για συνεργασία 

8. Σχεδιασμός και προγραμματισμός 

εκδηλώσεων 

9. Χρήση υπολογιστή 

10. Χονδρική και λιανική πώληση



Ερώτηση 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Άσκηση 2 – Ανάλυση Δεδομένων

Ερώτηση 4 Πιθανές απαντήσεις

Ποία τρία επαγέλματα συνδέονται με τη 

δεξιότητα ‘γλώσσες’ στο ESCO επίπεδο 

ταξινόμησης 3 . (Για να τα βρείτε επιλέξτε τη 

χρωματιστή μπάρα που βρίσκεται δίπλα από 

κάθε δεξιότητα.) 

Καθηγητές πανεπιστημίων και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης

Τεχνικοί βιοεπιστημών και συναφείς συνεργάτες

Επαγγελματίες της διοίκησης



Μέρος 3

Προσωπικό πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης



Θέμα 1: Δημιουργώντας το προσωπικό σας πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης

1. Σκεφτείτε τη Δήλωση Αποστολής Σταδιοδρομίας σας (Τι σκοπεύετε να επιτύχετε και γιατί.)

2. Τώρα σκεφτείτε τους έξι Βασικούς Στόχους Σταδιοδρομίας σας (Τι πρέπει να επιτύχετε 

μεσοπρόθεσμα για να προωθήσετε την αποστολή της σταδιοδρομίας σας.)



Θέμα 1: Δημιουργώντας το προσωπικό σας πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης

3 Σημειώστε τυχόν κενά δεξιοτήτων και γνώσεων που πρέπει να καλύψετε με βάση τις 

αδυναμίες και τις δεξιότητες που εντοπίσατε προηγουμένως. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 

τα δεδομένα που παρέχει η αγορά εργασίας σχετικά με το επάγγελμα ή το τμήμα που έχετε 

επιλέξει. Κατατάξτε την τρέχουσα ικανότητά σας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κλίμακα και 

σημειώστε το στο σχέδιο επαγγελματικής σας ανάπτυξης:

Α - Δηλώνω υψηλά επίπεδα ικανότητας σε αυτήν την ικανότητα.

Β - Έχω αυτήν την ικανότητα/ικανότητα, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις.

Γ - Πρέπει να βελτιώσω αυτήν την ικανότητα/ικανότητα.

Δ - Πρέπει να καταβάλω αρκετή δουλειά για να αναπτύξω αυτήν την ικανότητα/ικανότητα.

E - Έχω μικρή/σχεδόν καμία εμπειρία με αυτήν την ικανότητα.

🡪 Επισκεφτείτε ξανά αυτές τις κατατάξεις δεξιοτήτων κάθε έξι μήνες (κάντε μια εγγραφή στο 

ημερολόγιο για να το κάνετε τώρα). Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την εστίαση σας και να 

παραμείνετε προσηλωμένοι στο στόχο.



Άσκηση 3: Δημιουργώντας το προσωπικό σας πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης

Ονομα: Τρέχουσα θέση: Ημερομηνία έναρξης:

Δήλωση Αποστολής Σταδιοδρομίας (Τι σκοπεύετε να επιτύχετε και γιατί)

Κύριοι στόχοι καριέρας (Τι πρέπει να επιτύχετε μεσοπρόθεσμα για να προωθήσετε την αποστολή σας)

Στόχος 1: Ημερομηνία:
Στόχος 1:

Ημερομηνία:

Στόχος 2:
Ημερομηνία:

Στόχος 2:
Ημερομηνία:

Στόχος 3:
Ημερομηνία:

Στόχος 3:
Ημερομηνία:

Ανάλυση δεξιοτήτων

A- Δηλώνω υψηλά επίπεδα ικανότητας σε αυτήν την ικανότητα .

Β - Έχω αυτήν την ικανότητα, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν

κάποιες βελτιώσεις.

Γ - Πρέπει να βελτιώσω αυτήν την ικανότητα.

Δ - Πρέπει να καταβάλω αρκετή δουλειά για να αναπτύξω αυτήν την ικανότητα.

E - Έχω μικρή/σχεδόν καμία εμπειρία με αυτήν την ικανότητα.

Ικανότητα / Ικανότητα
Τάξη

Ικανότητα / Ικανότητα
Τάξη

Τώρα 6μ
1 

έτος

3 
ετών

Τώρα 6μ 1 έτος
3 

ετών

Συμπληρώστε τα κενά για να αναπτύξετε το δικό σας σχέδιο Επαγγελματικής ανάπτυξης.



Θέμα 2: Σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων σας

Επιλέξτε την περίοδο προγραμματισμού που ταιριάζει καλύτερα στις περιστάσεις σας και 
προσθέστε την στο Σχέδιο Δράσης σας. Συνήθως, μια περίοδος προγραμματισμού θα είναι οι 
επόμενοι έξι έως 12 μήνες.

Είστε επιτέλους έτοιμοι να συντάξετε το Σχέδιο Δράσης (σελίδα 22). Αυτό περιέχει
Βραχυπρόθεσμους Αναπτυξιακούς Στόχους και Δράσεις που μπορείτε να αρχίσετε να 
εργάζεστε για να επιτύχετε τους Κύριους Στόχους Σταδιοδρομίας σας. και εστιάζει σε 
τυχόν κενά δεξιοτήτων που εντοπίσατε στα προηγούμενα βήματα.

Για κάθε Κύριο Στόχο Σταδιοδρομίας, σκεφτείτε τι πρέπει να επιτύχετε κατά την περίοδο 
προγραμματισμού σας. Στη συνέχεια, αξιολογήστε προσεκτικά κάθε ένα από τα κενά 
δεξιοτήτων που εντοπίσατε στην Ανάλυση δεξιοτήτων και σκεφτείτε πώς σκοπεύετε να το 
κλείσετε. 🡪 Προσθέστε αυτούς τους Αναπτυξιακούς Στόχους στο Σχέδιο Δράσης σας.

Επιλέξτε την περίοδο προγραμματισμού που ταιριάζει καλύτερα στις περιστάσεις σας 
και προσθέστε την στο Σχέδιο Δράσης σας. Συνήθως, μια περίοδος προγραμματισμού 
θα είναι οι επόμενοι έξι έως 12 μήνες.



Δραστηριότητα 4: Σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων σας

Σχέδιο Δράσης για τους επόμενους _________ μήνες (6/9/12).

Στόχος Βήματα δράσης
Ολοκληρώθηκ

ε έως

(Ημερομηνία)
Προκλήσεις / Λύσεις

Συμπληρώστε τα κενά για να αναπτύξετε το δικό σας σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων που 

έχετε θέσει προηγουμένως!



Ανακεφαλαίωση…

Έχοντας μια σαφή εικόνα του εαυτού σας, των δεξιοτήτων και των 

αδυναμιών σας είναι ευκολότερο να βρείτε τρόπους να βελτιώσετε 

τη θέση σας στην αγορά εργασίας.

Κατανοώντας τον εαυτό σας

01

Ενημερώνοντας και κατανοώντας τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, είναι πιο εύκολο για εσάς να προετοιμαστείτε για ένα 

επάγγελμα με βάση τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας και με 

βάση .

Κατανόηση της αγοράς εργασίας

02

Ο καθορισμός στόχων και αποστολών για το μέλλον και η 

δέσμευση σε αυτούς είναι ζωτικής σημασίας για το ταξίδι σας 

στην αγορά εργασίας. Γνωρίζοντας τα δυνατά σας σημεία, 

μπορείτε να τα αναπτύξετε ακόμη περισσότερο και γνωρίζοντας 

τις αδυναμίες και τις προκλήσεις σας, μπορείτε να εργαστείτε 

πάνω σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εξελίσσεστε 

συνεχώς και κατά συνέπεια, θα είστε σε θέση να αποκτήσετε 

καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας.

Σχέδιο προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης

03



Copyright Disclaimer

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό ήταν ελεύθερα προσβάσιμο από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες εικόνων στοκ 

ή/και YouTube και εφαρμόζονται νόμοι περί θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών 

δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη 

διεύθυνση https://act-positive.eu/ για να επιλύσουμε το ζήτημα με τρόπο αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

https://act-positive.eu/

