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Εκπαιδευτικοί Στόχοι

1ο Μέρος Τι είναι η εργασία και πώς έχει εξελιχθεί;

• Μια σύντομη εισαγωγή για το πώς έχουν εξελιχθεί 
η εργασία και οι θέσεις εργασίας τα τελευταία 50 
χρόνια και τη διαφορά μεταξύ μιας θέσης εργασίας 
και μιας καριέρας.

• Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι 
εκπαιδευόμενοι θα:
✔ κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ μιας θέσης 

εργασίας και μιας καριέρας και θα
✔ εκτιμήσουν τις σημερινές συνθήκες εργασίας.
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Εκπαιδευτικοί Στόχοι

2ο Μέρος Κατανόηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την 
οικονομία και την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 κράτη 
μέλη.

• Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων είναι μία 
από τις βασικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι 
πολίτες.

• Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι 
εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα 
δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και μέλη της 
ευρωπαϊκής οικογένειας.
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Εκπαιδευτικοί στόχοι

3ο Μέρος Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του σήμερα

• Η σημερινή αγορά εργασίας μεταβάλλεται και 
διαμορφώνεται από τις δυνάμεις της τεχνολογίας, 
της ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης.

• Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 
εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν 
τις δεξιότητες και τις ικανότητες που έχουν ζήτηση 
στη σημερινή αγορά εργασίας και να εξοικειωθούν 
με πλατφόρμες όπως το Coursera και το EdX.
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Εκπαιδευτικοί στόχοι

4ο Μέρος Αναγνώριση και αντιμετώπιση των προκλήσεων στην 
αναζήτηση εργασίας

• Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι 
εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις προκλήσεις 
που θα αντιμετωπίσουν στη διαδικασία εξεύρεσης 
εργασίας και θα έχουν μια κατεύθυνση για το πώς να 
τις ξεπεράσουν. 

Ενότητα 1: Εντοπισμός & αντιμετώπιση προκλήσεων & εμποδίων

6



Δραστηριότητες:
- Ice breaker

- Δυο αλήθειες και ένα ψέμα
- Ομαδική συζήτηση (Μέρος Ι)
- Ομαδική συζήτηση (Μέρος ΙΙ)
- Κλείσιμο της ενότητας - Ερωτήσεις και απαντήσεις 
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Εκπαιδευτικοί Στόχοι
● Καλώς ήρθατε στην 1η Ενότητα: 

● Εντοπισμός και αντιμετώπιση των προκλήσεων και των εμποδίων!

● Αυτή η ενότητα θα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες 
προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να εντοπίσουν και να 
ξεπεράσουν τις προκλήσεις κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

● Η Ενότητα δημιουργήθηκε στα αγγλικά και προσφέρεται επίσης στα 
γαλλικά, ελληνικά, ιταλικά και τουρκικά.

● Η κοινοπραξία μας έχει επίσης προσαρμόσει και εντοπίσει το υλικό στο 
τοπικό πλαίσιο κάθε χώρας.
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Σημεία προς συζήτηση – Μέρος 1
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Σημεία προς συζήτηση – Μέρος 1

• Οι γνώσεις που θα αποκομίσετέ και θα συσσωρεύσετε μέσω της ενότητας θα 
σας βοηθήσουν να γίνετε σοφότεροι στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων και των εμποδίων του σημερινού πολύπλοκου, απαιτητικού 
αλλά και ικανοποιητικού εργασιακού περιβάλλοντος.

• Οι στόχοι της πρώτης ενότητας του μαθήματος είναι να νιώσετε άνετα με τις 
έννοιες της εργασίας και της καριέρας, να αντιληφθείτε τις ευκαιρίες που 
παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορείτε να τις αξιοποιήσετε, 
και να συζητήσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητες του 21ου αιώνα. 

• Θα συζητηθούν επίσης οι διάφορες επιλογές για την απόκτηση των 
σημερινών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
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Σημεία προς συζήτηση – Μέρος 1

• Το 1ο μέρος της Ενότητας χωρίζεται στις ακόλουθες τρεις εκπαιδευτικές 
ενότητες:
1. Τι είναι η εργασία και πώς έχει εξελιχθεί,
2. Κατανόηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν την οικονομία και την 

αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
3. Οι σημερινές δεξιότητες και ικανότητες.
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Μέρος 1

Τι είναι η εργασία και πώς έχει εξελιχθεί,
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Μέρος 1: Τι είναι η εργασία και πώς έχει εξελιχθεί,

● Το Cambridge Dictionary Online (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job) καθορίζει την εργασία ως “την τακτική 
εργασία που κάνει ένα άτομο για να κερδίσει χρήματα”,

● Η εργασία έχει εξελιχθεί σημαντικά, με δραματικές αλλαγές να συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου,
● Κοιτάζοντας 50 χρόνια πίσω, τη δεκαετία του 1970 οι εργαζόμενοι εργάζονταν είτε σε ένα «κουτί", αν κατείχαν μια βασική θέση 

εργασίας, είτε σε μια "σουίτα/γραφείο", συνήθως μάλιστα σε διαφορετικό επίπεδο, αν κατείχαν μια θέση εργασίας πιο ψηλά στην 
ιεραρχία,

● Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονταν επίσης να εργάζονται μόνοι τους, να επικεντρώνονται στα καθήκοντα που τους ανατίθεντο, να 
τηρούν αυστηρές προθεσμίες και να παραδίδουν την εργασία τους ανεξάρτητα,

● Η τεχνολογία απουσίαζε παντελώς, με την επικοινωνία και τη συνεργασία να πραγματοποιείται με τη χρήση έντυπων εγγράφων τα 
οποία μεταφέρονταν από το ένα γραφείο στο άλλο, ενώ τα "σταθερά τηλέφωνα« επέβαλλαν ότι έπρεπε να βρίσκεστε στο γραφείο 
σας για να σας βρει κάποιος,

● Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 - η IBM και η 
Apple λάνσαραν τους δικούς τους προσωπικούς υπολογιστές, IBM Model 5150 και Lisa αντίστοιχα, στις αρχές της δεκαετίας του 
1980, μαζί με άλλους κατασκευαστές όπως η Commodore με τον διάσημο Commodore 64,

● Ενώ η πρώτη διεύθυνση dot-com, Symbolics.com, καταχωρήθηκε στις 15 Μαρτίου 1985 από την Symbolics Inc., μια εταιρεία 
συστημάτων υπολογιστών στο Κέϊμπριτζ της Μασαχουσέτης, το διαδίκτυο, όπως το γνωρίζουμε, δηλαδή ένα παγκόσμιο δίκτυο 
που διευκολύνει τη συνεργασία και την επιχειρηματικότητα, εμφανίστηκε προς τα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

● Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η τεχνολογία αρχίζει να φέρνει την επανάσταση στον εργασιακό χώρο εισάγοντας εργαλεία που 
μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε,

● Η τεχνολογική επανάσταση εισάγει εργαλεία όπως τα smartphones, τη διαδικτυακή κοινή χρήση αρχείων, τη διαδικτυακή 
συνεργασία και τη τηλεδιάσκεψη, τα οποία αλλάζουν εντελώς τον χώρο εργασίας,
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Μέρος 1: Τι είναι η εργασία και πώς έχει εξελιχθεί
● Καθώς οι θέσεις εργασίας μετατοπίζονται από χειρωνακτικές σε πιο σύνθετες εργασίες, αναδύεται ο "εργαζόμενος της γνώσης", 

όρος που επινόησε ο γκουρού της διοίκησης Peter Drucker, ενώ οι εργαζόμενοι καθίστανται πιο πολύτιμοι για τους οργανισμούς 
τους,

● Εισάγεται η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οι οργανισμοί στρέφουν την προσοχή τους στο να 
κάνουν το προσωπικό να αισθάνεται άνετα, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως εργασία και τα ευέλικτα ωράρια για να κρατήσουν 
το προσωπικό ευχαριστημένο και με κίνητρα,

● Η αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η εισοδηματική ανισότητα, η ισορροπία μεταξύ των φύλων, η ενσωμάτωση, η ποικιλομορφία 
και η προώθηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού χώρου καθίσταται προτεραιότητα για τους εργοδότες όλων των μεγεθών.

● Η κύρια διαφορά μεταξύ μιας θέσης εργασίας και μιας καριέρας είναι ότι μια θέση εργασίας μπορεί να θεωρηθεί ως μια 
δραστηριότητα μέσω της οποίας ένα άτομο μπορεί να κερδίσει χρήματα ή να εξασφαλίσει τα προς το ζην, ενώ μια καριέρα 
συνδέεται συνήθως με μια μακρόχρονη, ακόμη και δια βίου φιλοδοξία ή ένα στόχο, που κάποιος επιλέγει να ακολουθήσει σε έναν 
συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα,

● Μια σταδιοδρομία ή μια καριέρα, συνήθως συνεπάγεται ανέλιξη και περισσότερες ευθύνες που αυξάνουν την πολυπλοκότητα όσο 
περνάει ο καιρός,

● Μια εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως μια βραχυπρόθεσμη προσπάθεια που δεν απαιτεί ιδιαίτερο σχεδιασμό, ενώ μια καριέρα ως 
μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια που θα απαιτήσει από το άτομο να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία,

● Μια καριέρα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα έργο με συγκεκριμένα καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσει και ορόσημα που πρέπει να 
επιτευχθούν από το άτομο που την επιδιώκει,
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Μέρος 1: Τι είναι η εργασία και πώς έχει εξελιχθεί,
● Μια σταδιοδρομία απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου, 

ακολουθώντας ένα σχέδιο. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες αποκτώνται συνήθως μέσω της τυπικής εκπαίδευσης ή/και της 
επαγγελματικής κατάρτισης,

● Μια θέση εργασίας μπορεί να θεωρηθεί ασφαλέστερη πορεία, καθώς το άτομο επιδιώκει σταθερότητα στην εργασία και το 
εισόδημα, αναλαμβάνοντας περιορισμένους κινδύνους,

● Μια καριέρα μπορεί να μην σημαίνει σταθερότητα, καθώς το άτομο πρέπει να επιδιώκει την πρόοδο της καριέρας του/της, 
αλλάζοντας θέσεις εργασίας και προτεραιότητες που θα του/της επιτρέψουν να φτάσει στο επίπεδο καριέρας που επιδιώκει,

● Μια καριέρα μπορεί να επιδιώκεται και εντός του ίδιου οργανισμού, ιδίως όταν ο οργανισμός είναι αρκετά μεγάλος ώστε να 
εξυπηρετεί τους στόχους του ατόμου ή με αλλαγή μεταξύ θέσεων εργασίας,

● Μια καριέρα μπορεί να έχει επιπλέον πολλές διαδρομές, π.χ. ένας μηχανικός υπολογιστών που προορίζεται να εξειδικευτεί σε μια 
γλώσσα προγραμματισμού και να αλλάξει τον κόσμο με τα προγράμματά του, ένας πωλητής που φιλοδοξεί να αποκτήσει τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει διευθυντής καταστήματος ή να ιδρύσει το δικό του κατάστημα, ή ένας σεφ που φιλοδοξεί 
να γίνει διευθυντής τροφίμων και ποτών σε αλυσίδα ξενοδοχείων, 

● Κατά την επιλογή μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως οι 
προσωπικές δεξιότητες του ατόμου, η εκπαίδευση, οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι οικονομικές προσδοκίες, η επιδιωκόμενη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η οικογενειακή κατάσταση και τελικά τι εκτιμά περισσότερο το κάθε 
άτομο,

● Ερωτήσεις όπως:
● Σε τι είμαι καλός, και τι μου αρέσει, 
● Ποια είναι τα ενδιαφέροντά μου, 
● Τι είδους ζωή θέλω, 
● Τι θέλω να πετύχω στη ζωή μου 
πρέπει να απαντηθούν.
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Μέρος 2

Κατανόηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν την οικονομία και την 
αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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Μέρος 2: Κατανόηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν την οικονομία 
και την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

● Η ευρωπαϊκή οικονομία λειτουργεί ως ενιαία αγορά μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 
● Ο κύριος οικονομικός μοχλός της ΕΕ είναι η ενιαία αγορά, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση των περισσότερων αγαθών, 

υπηρεσιών, χρημάτων και ανθρώπων,
● Το 2019, η συνολική αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράχθηκαν ή το ευρωπαϊκό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), 

ήταν 16,4 τρισεκατομμύρια ευρώ (το 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούσε να αποτελεί μέρος της ΕΕ),
● Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο για το μέγεθος μιας οικονομίας. Το ΑΕΠ μπορεί 

να καταρτιστεί για μια χώρα, μια περιοχή (όπως η Τοσκάνη στην Ιταλία ή η Βουργουνδία στη Γαλλία) ή για πολλές χώρες μαζί, 
όπως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το ΑΕΠ είναι το σύνολο της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται σε μια 
οικονομία.

● (Πηγή: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:GDP_-_What_is_gross_domestic_product_(GDP)?).

● Η ΕΕ είναι μία από τις 3 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα,
● Η ΕΕ φιλοξενεί 447 εκατομμύρια ανθρώπους, που ζουν στις 27 χώρες μέλη της (στοιχεία για το 2020),
● Η ΕΕ παρουσιάζει πολυάριθμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι Ευρωπαίοι 

πολίτες,
● Σύμφωνα με την Eurostat (στοιχεία για το 2020):

● Το ποσοστό απασχόλησης ως % του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών, ανέρχεται στο 72,4%,
● Το ποσοστό ανεργίας ως ποσοστό % του ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15 έως 74 ετών ανέρχεται στο 7,2%.
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Μέρος 2: Κατανόηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν την 
οικονομία και την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

● Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων είναι μία από τις τέσσερις ελευθερίες που απολαμβάνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

● Ενώ ορισμένοι περιορισμοί ισχύουν για τον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, η ελευθερία αυτή, η οποία κατοχυρώνεται από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει:

● τα δικαιώματα κυκλοφορίας και διαμονής των εργαζομένων, 
● τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής για τα μέλη της οικογένειας, και 
● το δικαίωμα να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος και να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους 

μέλους. 
● Παρά την παραπάνω ελευθερία, μόνο το 3% των Ευρωπαίων ζουν και εργάζονται σε διαφορετικό κράτος μέλος από τη χώρα 

καταγωγής τους,
● Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (https://www.ela.europa.eu/en) είναι ο ειδικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων,
● Η οικονομία της ΕΕ είναι μια οικονομία βασισμένη στις υπηρεσίες, με το 72,9% του πληθυσμού να απασχολείται στον τομέα των 

υπηρεσιών. 
● Η βιομηχανία και η γεωργία συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην απασχόληση, απασχολώντας το 22,5% και το 4,5% αντίστοιχα, 
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Μέρος 2: Κατανόηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν την 
οικονομία και την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

● Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απασχολούν το 64,9% και οι μεγάλες επιχειρήσεις το 35,1% του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ,

● Η ΕΕ στοχεύει σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές 
υποθέσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για να:

● δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ,
● βοηθήσουν τους εργαζόμενους να βρουν εργασία στη χώρα τους ή σε άλλη χώρα της ΕΕ,
● προωθήσουν τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα,
● συντονίζουν και να εκσυγχρονίζουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης,
● δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας μέσω κοινών ελάχιστων προτύπων,
● στηρίξουν της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- και
● προστατεύσουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
● Πηγή: https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en/#chapter2_7 

● Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να στηρίξει τους πολίτες της μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), η 
οποία χρονολογείται από το 1997, με κύριο στόχο "τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την 
ΕΕ".

● Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικαιροποιήσει τη στρατηγική της σε Ευρώπη 2020, μια δεκαετή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
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Μέρος 3: Οι σημερινές δεξιότητες και ικανότητες.
● Ζούμε σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες της ευρωπαϊκής κοινωνίας να 

προσαρμοστεί στον σημερινό ασταθή κόσμο μέσω του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τις δεξιότητες,
● Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων είναι ένα πενταετές πλάνο με στόχο να βοηθήσει τα άτομα και τις επιχειρήσεις να 

αναπτύξουν δεξιότητες και να τις αξιοποιήσουν για το μέλλον της Ευρώπης,
● Η ψηφιοποίηση, η βιωσιμότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, για όλους και παντού στην ΕΕ και η 

οικοδόμηση ανθεκτικότητας για την αντίδραση σε κρίσεις όπως η πανδημία COVID-19, αποτελούν τις δυνάμεις και τον πυρήνα 
των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

● Ως Ένωση 27 διαφορετικών οικονομιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τόσο εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης για κλάδους 
όπως οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία, η γεωργία και ο τουρισμός όσο και εργαζόμενους υψηλής εκπαίδευσης για να υποστηρίξει τη 
λεγόμενη διπλή μετάβαση, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση,

● Η πράσινη μετάβαση απαιτεί επενδύσεις σε δεξιότητες και μια Ευρώπη που μπορεί να σκέφτεται και να ενεργεί πράσινα και να 
κάνει τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους, κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία,

● Η αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών που διαθέτουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την ανάπτυξη πράσινων 
τεχνολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων είναι ζωτικής 
σημασίας,

● Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και αυτό απαιτεί αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. 
● Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, σε κάποιες κατηγορίες εργασίας, πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας απαιτούν 

συγκεκριμένους τύπους ψηφιακών δεξιοτήτων. 
● Το COVID-19 εκτός από τον αντίκτυπό του στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, ανέδειξε τόσο την ανάγκη ψηφιοποίησης 

όσο και την ανάγκη απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων. 
● Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι υπάρχει κενό 291.000 επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο.
● Η προσαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των μη τεχνολογικών 

τομέων, θα απαιτήσει ένα πιο ικανό ψηφιακά εργατικό δυναμικό. 23



Μέρος 3: Οι σημερινές δεξιότητες και ικανότητες.

● Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες μάθησης που έχουν εμφανιστεί και μπορούν να υποστηρίξουν το σημερινό εργατικό δυναμικό και 
τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες του αύριο,

● Ανάλογα με την πλατφόρμα οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιδιώξουν οτιδήποτε, από την απλή εξοικείωση με έναν νέο τομέα 
μέχρι την απόκτηση μιας πιστοποίησης που αναπτύχθηκε από παγκόσμιους οργανισμούς όπως η Google και η IBM, ακόμη και 
πανεπιστημιακούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια υψηλού κύρους. 

● Ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες είναι οι εξής:
● Coursera (https://www.coursera.org/), μια πλατφόρμα που συνεργάζεται με 200+ κορυφαία πανεπιστήμια και εταιρείες και 

μπορεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους να "αναπτύξουν δεξιότητες με μαθήματα, πιστοποιητικά και πτυχία σε 
απευθείας σύνδεση από πανεπιστήμια και εταιρείες παγκόσμιας κλάσης",

● Edx (https://www.edx.org/), μια πλατφόρμα με όραμα έναν κόσμο όπου κάθε μαθητής θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για να ξεκλειδώσει τις δυνατότητές του, χωρίς τα εμπόδια του κόστους ή της τοποθεσίας,

● Udemy (https://www.udemy.com/), μια πλατφόρμα που προσφέρει πάνω από 183.000 μαθήματα χαμηλού κόστους,
● Udacity (https://www.udacity.com/), μια πλατφόρμα που επικεντρώνεται στις ψηφιακές δεξιότητες,
● Skillshare (https://www.skillshare.com/), μια πλατφόρμα που είναι καταλληλότερη για δημιουργικές δεξιότητες. 
● Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει επιπλέον να εισαχθούν στην πολυπλοκότητα του σημερινού περιβάλλοντος μάθησης και 

εργασίας. 
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Μέρος 3: Οι σημερινές δεξιότητες και ικανότητες.

● Η καταγραφή των 10 κορυφαίων δεξιοτήτων του αύριο, όπως παρουσιάστηκαν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, είναι ένα 
καλό σημείο που δεικνύει το πώς ο κόσμος αλλάζει: 

1. Αναλυτική σκέψη και καινοτομία, 
2. Ενεργητική μάθηση και στρατηγικές μάθησης, 
3. Επίλυση σύνθετων προβλημάτων, 
4. Κριτική σκέψη και ανάλυση, 
5. Δημιουργικότητα, πρωτοτυπία και πρωτοβουλία, 
6. Ηγεσία και κοινωνική επιρροή, 
7. Παρακολούθηση και έλεγχος της χρήσης της τεχνολογίας,
8. Σχεδιασμός και προγραμματισμός τεχνολογίας,
9. Ανθεκτικότητα, ανοχή στο στρες,

10. Συλλογισμός, επίλυση προβλημάτων και ιδεολογία.
(Πηγή: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/) 
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Σημεία προς συζήτηση – Μέρος 1
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Σημεία προς συζήτηση Μέρος II

• Το δεύτερο μέρος της ενότητας είναι αφιερωμένο στο:
• να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε 

κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας,
• να σας παρέχει καθοδήγηση για το πώς να τις ξεπεράσετε,
• να μοιραστείτε κάποιες εμπειρίες που είχατε από τις προσπάθειές σας 

για αναζήτηση εργασίας στο παρελθόν.
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Μέρος 4: Ξεπερνώντας τις προκλήσεις στην αναζήτηση εργασίας

● Οι οικονομικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών εθνικών ποσοστών ανεργίας, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις 
προσπάθειες των προσφύγων και των αιτητών ασύλου να αποκτήσουν πρόσβαση στη νόμιμη αγορά εργασίας,

● Οι πρόσφυγες και οι αιτητών ασύλου μπορεί επίσης να βρεθούν σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας λόγω των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, των ανεπαρκών προσόντων/εκπαίδευσης και/ή των προβλημάτων με την 
επίσημη αναγνώριση της ισοδυναμίας των προσόντων/δεξιοτήτων τους στη χώρα υποδοχής ή στην Ευρώπη γενικότερα. 

● Το γλωσσικό εμπόδιο είναι σημαντικό για τους πρόσφυγες ή τους αιτητές ασύλου που θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα για 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας,

● Οι κύριες προκλήσεις που εντοπίστηκαν σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν οι ακόλουθες:
● περιορισμένη ή απαγόρευση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας λόγω νομικών και διοικητικών εμποδίων,
● πρόσβαση που παρεμποδίζεται λόγω έλλειψης θεσμικής υποστήριξης ή ανεπαρκών πόρων για τη διαθέσιμη υποστήριξη,
● πρόσβαση στην αγορά εργασίας που περιορίζεται περαιτέρω από τη χαμηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας (ως αποτέλεσμα 

της υψηλής ανεργίας στις χώρες ή της χαμηλής ζήτησης για χαμηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό), η οποία αποτελεί ένα 
είδος οικονομικής/εργασιακής πρόκλησης,

● η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την αναγνώριση 
των υφιστάμενων προσόντων, ως μέρος των προκλήσεων προσόντων/εκπαίδευσης,

● ανεπαρκή προγράμματα ένταξης, διακρίσεις και δύσκολη πολιτιστική προσαρμογή, ως μέρος των κοινωνικών προκλήσεων.
Πηγή: Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Πολιτική Απασχόλησης Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες 
άσυλο και οι πρόσφυγες για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, Μάιος 2016.
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Μέρος 4: Ξεπερνώντας τις προκλήσεις στην αναζήτηση εργασίας

● Οι προκλήσεις που εντοπίστηκαν σε αυτή την ενότητα, μαζί με τους πολιτισμικούς παράγοντες, ισχύουν συνήθως για τους 
πρόσφυγες και τους αιτητές ασύλου αλλά ορισμένες από αυτές μπορεί να ισχύουν και για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς,

● Ξεπερνώντας τις προκλήσεις της αναζήτησης εργασίας:
● Προσδιορίστε τα δυνατά και τα αδύνατα σας σημεία,

● Είναι σημαντικό να επιδεικνύετε επίγνωση τόσο των δυνατών όσο και των αδύνατων σημείων σας,
● Οι εργοδότες ακολουθούν πλέον πρακτικές όπως τα τεστ ικανοτήτων ή προσωπικότητας στη διαδικασία επιλογής εργασίας, 

● Πολλοί ιστότοποι όπως το Assessment Central HQ (https://www.assessmentcentrehq.com/) διαθέτουν δωρεάν τεστ, 
ώστε να μπορείτε να εξασκηθείτε,

● Μόλις πάρετε μια πρώτη συνέντευξη, φροντίστε να κάνετε έρευνα και να γνωρίζετε πολλά για τον οργανισμό,
● Αναγνωρίστε την κατεύθυνση της καριέρας που θέλετε να ακολουθήσετε,

● Βεβαιωθείτε ότι οι προσωπικές και επαγγελματικές σας δεξιότητες ταιριάζουν με τη θέση για την οποία παίρνετε 
συνέντευξη,

● Προετοιμάστε ένα επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα,
● Χρησιμοποιήστε τη μορφή Europass (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv), η οποία αναγνωρίζεται 

ευρέως στην Ευρώπη,
● Να είστε ανοιχτοί σε ευκαιρίες απασχόλησης και να αξιοποιείτε τους διαδικτυακούς πόρους,

● Χρησιμοποιήστε διαδικτυακούς πόρους όπως το EURES, την ευρωπαϊκή πύλη για την κινητικότητα στην εργασία 
(https://ec.europa.eu/eures/public/homepage),

● Χρησιμοποιήστε έναν σύμβουλο EURES 
(https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=en#/adviser/search/list),
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Μέρος 4: Ξεπερνώντας τις προκλήσεις στην αναζήτηση εργασίας

● Απόκτηση νέων δεξιοτήτων:
● Εκτός από τη χρήση της πανεπιστημιακής πορείας ή των διαδικτυακών πλατφορμών, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης 

να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
● Το Erasmus Plus είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 

αθλητισμό και μπορεί να προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης για ενήλικες, φοιτητές και μαθητές 
(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals). 

● Ξεπεράστε το ψυχολογικό στρες:
● Να είστε καλά προετοιμασμένοι σχετικά με τη συνέντευξη και τα προσόντα σας, να θυμάστε ότι παίρνετε συνέντευξη από 

τους οργανισμούς όσο και αυτοί από εσάς.
● Πηγή: Harvard Business Review (https://hbr.org/2017/07/how-to-handle-stress-during-a-job-interview) 

● Χρήση της θεωρίας της θετικής ψυχολογίας:
● Η θεωρία της θετικής ψυχολογίας δίνει έμφαση στις θετικές επιρροές και εμπειρίες στη ζωή ενός ατόμου. 
● Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα, αισιόδοξα συναισθήματα και εποικοδομητικούς θεσμούς.
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Αξιολόγηση της ενότητας- Τι μάθαμε;
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1. Μια καριέρα απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν με την πάροδο 
του χρόνου, ενώ μια δουλειά θα μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλέστερη διαδρομή καθώς ένα άτομο επιδιώκει 
τη σταθερότητα της εργασίας;

Σωστό Λάθος

2. Ποιος όρος επινοήθηκε από τον γκουρού του μάνατζμεντ Peter Drucker για να καταδείξει τη σημασία 
των εργαζομένων στο σημερινό εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον;

α.Ο «εργάτης υψηλής εξειδίκευσης». β.Ο «τεχνολογικός εργάτης».

γ.Ο «εργάτης της γνώσης». δ.Ο «έξυπνος εργάτης»
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4. Εκτός από τη χρήση της πανεπιστημιακής διαδρομής ή των διαδικτυακών πλατφορμών, οι ευρωπαίοι 
μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες από το πρόγραμμα Erasmus Plus της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σωστό Λάθος

3. Οι ΜΜΕ (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) είναι σημαντικές επειδή: 

α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να σπάσει τα 
μονοπώλια μεγάλων οργανισμών

β.Απασχολούν το 64,9% του εργατικού δυναμικού 
της ΕΕ

γ. Αποτελούν πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης δ.Το β και το γ
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5. Η Θεωρία της Θετικής Ψυχολογίας: 

α. δίνει έμφαση στις θετικές επιρροές και εμπειρίες 
στη ζωή ενός ατόμου

β. σχετίζεται με τη διατήρηση μιας θετικής άποψης 
για τη ζωή.
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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/

