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Διαδικασία
Μια διαδικασία συμβουλευτικής του ProfilPASS μπορεί να διαφέρει
από περίπτωση σε περίπτωση, ανάλογα με τους στόχους που έχεις
θέσει. Ωστόσο η διαδικασία συμβουλευτικής περιλαμβάνει πάντα τα
ακόλουθα στάδια:
• Αρχικά, θα ενημερωθείς σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους
δουλεύουμε με το ProfilPASS.
• Θα γνωρίσεις τα ξεχωριστά βήματα του ProfilPASS.
• Σε πρώτη φάση θα προσδιορίσεις τους προσωπικούς σου στόχους
και τις προσδοκίες σου αναφορικά με την συμβουλευτική που
παρέχει το ProfilPASS.
• Σε συνεννόηση με τον σύμβουλο σου, θα αποφασίσεις για τις
δραστηριότητες που θα πρέπει να διεκπεραιώσεις, καθώς και για τις
αρμοδιότητες του συμβούλου σου.
• Με την συμβολή του συμβούλου σου, θα καθοριστεί το χρονικό
διάγραμμα.
• Στο τέλος της διαδικασίας, θα έχεις μια τελική συνάντηση με τον
σύμβουλό σου, όπου θα συζητήσετε τα αποτελέσματα σου και
επιπλέον στόχους.
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ProfilPASS
Πρόβαλε τις δεξιότητές σου και σημείωσε την παρούσα
κατάστασή σου

Μπορώ να καταφέρω περισσότερα από
όσα πίστευα
Όλοι μιλούν για «Δια Βίου Μάθηση». Οι άνθρωποι αναπτύσσουν συνεχώς νέες
ικανότητες και δεξιότητες είτε μέσω ιδιωτικών δραστηριοτήτων είτε από την
επαγγελματική τους ζωή.
Αποκτούν πιστοποιητικά για σχολική εργασία, μαθητείες και επαγγελματικές
δραστηριότητες, στις οποίες οι δεξιότητες καταγράφονται και προσδιορίζονται.
Άλλες δραστηριότητες, για παράδειγμα, όπως ο συντονισμός μιας ποδοσφαιρικής
ομάδας ή το να είσαι μέλος ενός συνδικάτου δεν έχουν πιστοποίηση.
Είναι πιθανό να μην γνωρίζεις ούτε ο ίδιος πόσα έχεις μάθει και ποιες είναι

Το ProfilPASS θα σου
προσφέρει επίσης
σημαντική βοήθεια
στη σύνταξη του
βιογραφικού σου.
Στις τελευταίες σελίδες
του ProfilPASS, μπορείς
να συγκεντρώσεις
πιστοποιητικά,
αναφορές και κάθε άλλο
είδος αποδεικτικού
πιστοποίησης.

οι πραγματικές σου δυνατότητες. Αν έχεις την περιέργεια να ανακαλύψεις
περισσότερα σχετικά με το που βασίζονται οι δεξιότητες και οι ικανότητες σου,
τότε θα πρέπει να αφιερώσεις λίγο χρόνο στην εξερεύνηση του ProfilPASS.

Τα πλεονεκτήματά μου - οι στόχοι μου
Ανακαλύπτοντας περισσότερο τις δεξιότητες και τις ικανότητες σου, θα έχεις
καλύτερη εικόνα των δυνατών σου σημείων, καθώς και των πιο αδύναμων.
Η γνώση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών σου θα σε βοηθήσει να
• σχεδιάσεις την επαγγελματική σου εξέλιξη
• προετοιμαστείς για συνεντεύξεις και συναντήσεις προσωπικής ανάπτυξης
• προετοιμαστείς για την (επαν-) είσοδό σου στην επαγγελματική ζωή
• πάρεις αποφάσεις για τον επαγγελματικό ή προσωπικό σου (ανά-)
προσανατολισμό
• σχεδιάσεις τα μελλοντικά σου εκπαιδευτικά εγχειρήματα (π.χ. μαθήματα,
εκπαίδευση).
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Εισαγωγή

Ταξίδι αυτο - ανακάλυψης
Δουλεύοντας με το ProfilPASS, ανακαλύπτεις σε βάθος την προσωπικότητα σου,
τις δεξιότητες και τις ικανότητες σου.
Θα χρειαστεί να αφιερώσεις χρόνο, μην προσπαθήσεις να συμπληρώσεις τον
φάκελο του ProfilPASS σε μία ώρα ή σε μία ημέρα. Αν πιστεύεις ότι κάποια
πεδία δεν σε ενδιαφέρουν, προχώρησε στα επόμενα. Δεν είναι απαραίτητο να
συμπληρώσεις το κάθε πεδίο, αν και θα ήταν χρήσιμο.
Είναι προτιμότερο να κάνεις τακτικά διαλείμματα όταν συμπληρώνεις το ProfilPASS. Ωστόσο, αν επιθυμείς να ολοκληρώσεις την διαδικασία σε σύντομο χρονικό
διάστημα, θα χρειαστείς ένα σαββατοκύριακο ή δύο απογεύματα.
Έχεις την δυνατότητα να αξιοποιήσεις την βοήθεια του συμβούλου σου, ή ίσως
επιθυμείς να συζητήσεις το πεδίο που σε δυσκόλεψε με συγγενείς ή φίλους.
Μολονότι η διαδικασία προσδιορισμού των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων
κάποιου αποτελεί πολύ προσωπικό ζήτημα, ίσως είναι εποικοδομητικό να
συζητήσεις μεμονωμένα βήματα με άλλους.
Η ενασχόληση με το ProfilPASS θα είναι ένα «διάλειμμα» από την καθημερινότητα.
Αν αποφασίσεις να κάνεις το πρώτο βήμα, θα ξεκινήσεις ένα ταξίδι διερεύνησης
με προορισμό: εσένα. Στο τέλος θα έχεις έρθει πιο κοντά στις απαντήσεις για το
«Ποιος είμαι;» και «Πού πηγαίνω;».

Το ProfilPASS δεν
σχεδιάστηκε να
μοιράζεται με άλλους.
Είναι προσωπικό
σου αρχείο και εσύ
αποφασίζεις αν επιθυμείς
να το μοιραστείς με
άλλους.

Ελπίζουμε να απολαύσεις το ταξίδι της αυτό - ανακάλυψης!

Η ενασχόληση με το ProfilPASS θα σου παρέχει την δυνατότητα οπτικοποίησης
των παρόντων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σου. Θα είναι, μάλιστα, ενδιαφέρον να
το επισκεφτείς πάλι μετά από ένα ή δύο χρόνια για να συμπληρώσεις όσα έμαθες
και κατάφερες στο μεσοδιάστημα.
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Εισαγωγή

Το ProfilPASS αποτελείται από διάφορες ενότητες τις οποίες μπορείς
να κάνεις μόνος ή με τη βοήθεια κάποιου σύμβουλου.
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Η ζωή μου – Μια επισκόπηση

Η ζωή μου – Μια επισκόπηση

Το ProfilPASS θα σε ενθαρρύνει να εξετάσεις κάθε πεδίο
της εργασιακής και προσωπικής σου ζωής, από την
σκοπιά του τι έχεις μάθει.
Αρχικά, θα πρέπει να ταξινομήσεις τα διάφορα -και
από την άποψη του σήμερα πιο σημαντικά- πεδία και
περιοχές στις οποίες δραστηριοποιήθηκες. Μία τιμητική
θέση (π.χ. εκπρόσωπος συνδικάτου) θα μπορούσε να
είναι το ίδιο σημαντική με μία απασχόληση ή ένα χόμπι.
Η επισκόπηση της επόμενης σελίδας είναι σχεδιασμένη
να σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις σου. Η
χρονική σειρά δεν έχει καμία σημασία.
Μπορεί κάποιο από τα πεδία δραστηριότητας να μην
σε αφορά καθόλου. Μην σε απασχολήσει η παρουσία
τους. Το σημαντικό είναι τι κάνεις ή τι έχεις κάνει στο
παρελθόν.
Αν στην διάρκεια της συμπλήρωσης του ProfilPASS,
ξεχάσεις να προσθέσεις κάτι, μπορείς να το κάνεις
αργότερα.
Το ProfilPASS
παρέχει μια σειρά
παραδειγμάτων, στα
οποία διάφορα άτομα
παρουσιάζονται και
δείχνουν πως πρέπει
να συμπληρωθούν τα
πεδία.
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Η ζωή μου – Μια επισκόπηση

Σημαντικά Πεδία Δραστηριότητας στη Ζωή Μου

Σχολείο

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Σπίτι και Οικογένεια

ƩİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮİǉȺĮǁįİǑıǆ

ưĮǇǆĲİǁĮǔǐǃǎǆǇǗǐıİĳǎǘǏǌǎ

ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǌǎǈǉǎǉǑǏǈǎǘ

ƴǏǗİįǏǎǐĲǆǐĲƾǍǆǐ

ưĮǇǆĲİǁĮıİǄǏĮĳİǁǎ

ĮĲǗǋǔǌ

ĬİĮĲǏǈǉǀǎǋƾįĮ

ƶǑǋǋİĲǎǒǀıİ©įǈĮǄǔǌǈıǋǗ

ƩǈİǉȺİǏĮǁǔıǆİǏǄĮıǈǙǌıĲǎ

ǈįİǙǌª

ıȺǁĲǈ ',< 

Στρατός και Εθελοντική Εργασία

ƭįǈǔĲǈǉǀƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀ
ƸȺǆǏİıǁĮ

Ασχολίες και Ενδιαφέροντα

Η ΖΩΗ ΜΟΥ

ƴİǅǎȺǎǏǁĮ
ƪǌĮıǒǗǊǆıǆǋİįǈĮįǈǉĲǑĮǉƾ

ƶǑǋǋİĲǎǒǀıĲǆįǈĮǃǁǎǑ

ȺĮǈǒǌǁįǈĮ

ǋƾǇǆıǆ©ƬǎǈǉİǈǗĲǆĲĮǉĮǈ

ưĮǄİǁǏİǋĮǄǈĮĳǁǊǎǑǐ

ĮȺǗıĲĮıǆıĲǆǌǑǄİǁĮª

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις
Επαγγελματικής Εμπειρίας
ĭǎǘǏǌǎǐĲǆǊİĳǔǌǈǉǗǉƿǌĲǏǎ
ǆǋǈĮȺĮıǒǗǊǆıǆ
ƪǋȺǎǏǈǉǀįǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮıİ
İĲĮǈǏİǁĮǊǎǄǈıǋǈǉǎǘ
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Η Ζωή μου

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις
Επαγγελματικής Εμπειρίας

Αξιοσημείωτες Περιστάσεις

Πολιτική Και Πολιτειακή Εμπλοκή
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Σημαντικά Πεδία Δραστηριότητας στη Ζωή Μου

Σχολείο
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Στρατός και Εθελοντική Εργασία

Σπίτι και Οικογένεια

Ασχολίες και Ενδιαφέροντα

Η Ζωή μου

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις
Επαγγελματικής Εμπειρίας
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Οι δραστηριότητές μου - Καταγραφή

Οι δραστηριότητές μου - Καταγραφή

Γνωρίζεις τις δεξιότητές σου;
Ρίχνοντας μια ματιά στα πεδία δραστηριότητάς σου στο
προηγούμενο πεδίο, ίσως να εκπλαγείς όταν διαπιστώσεις σε πόσα
πράγματα δραστηριοποιήθηκες.
Τώρα θα εξετάσουμε αυτά τα πεδία εγγύτερα και θα δουλέψουμε
τις λεπτομέρειες. Θα διαπιστώσεις ότι έχεις κάνει χρήση πολλών
διαφορετικών δεξιοτήτων, και έχεις μάθει νέες.
Σε αυτήν την ενότητα θα ανακαλύψουμε όλα όσα γνωρίζεις και
μπορείς να κάνεις.

Εσύ επιλέγεις!
Το ProfilPASS σε καθοδηγεί στην επεξεργασία των βημάτων κάθε
πεδίου δραστηριότητάς σου, αν και μπορείς να το κάνεις και με
διαφορετικό τρόπο: να επιλέξεις εσύ το πεδίο δραστηριότητας που
σε ενδιαφέρει περισσότερο.

Παρέχονται στόχοι εργασίας
για τα ακόλουθα πεδία
δραστηριότητας:
Ασχολίες και ενδιαφέροντα
Σπίτι και οικογένεια
Σχολείο
Επαγγελματική εκπαίδευση

Εσύ ορίζεις τις προτεραιότητες της

Στρατός, εθελοντική εργασία

διαδικασίας!

Επαγγελματική ζωή, θέσεις
επαγγελματικής εμπειρίας,
δουλειές

Να θυμάσαι: δεν παίζει ρόλο η χρονολογική συνέχεια των
δραστηριοτήτων. Επίσης, δεν χρειάζεται να σημειώνεις κάθε
διαφορετικό πράγμα που έχεις κάνει σε αυτό το πεδίο. Εσύ είσαι
υπεύθυνος: συγκέντρωσε όλες τις σημαντικές δραστηριότητες και

Πολιτική και πολιτειακή
συμβολή/τιμητικές θέσεις
Αξιοπρόσεκτες περιστάσεις

περιστάσεις στον πίνακα «Σημαντικά πεδία δραστηριότητας στην
ζωή μου».
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Οι δραστηριότητές μου - Καταγραφή

Εσύ είσαι Υπεύθυνος!
Ίσως να μην είναι πάντοτε εύκολο να ορίσεις δραστηριότητες σε
κάποιο πεδίο.
Μπορείς, επίσης, να τοποθετήσεις μία δραστηριότητα σε δύο πεδία,
αν φαίνεται σωστό, διαφορετικά αποφασίζεις σε ποιο πεδίο είναι πιο
σημαντική και την τοποθετείς σε αυτό.
Αν νιώσεις ότι κάποιο πεδίο δραστηριότητας δεν σε αφορά, μην
το απορρίψεις εύκολα. Αφιέρωσε λίγο χρόνο σκέψης. Συνήθως,
κάνουμε περισσότερα από όσα γνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση: εσύ
αποφασίζεις ποια πεδία θέλεις να επεξεργαστείς, και σε ποιο βαθμό
θέλεις να εστιάσεις σε αυτά.

Η διαδικασία είναι η ίδια κάθε φορά:

Βήμα

1 Προσδιορισμός

Εδώ προσδιορίζεις βασικά στάδια, γεγονότα
και δραστηριότητες της ζωή σου. Θα πρέπει,
επίσης, να αναζητήσεις τους λόγους των
προηγούμενων επιλογών σου.
Παρέχεται βοήθεια για το πώς να
συμπληρώσεις τις πληροφορίες που
ζητούνται σε κάθε πεδίο δραστηριότητας.

Βήμα

2 Περιγραφή

Για τα βήματα 2, 3 και 4 παρέχεται ένα
αποσπώμενο φύλλο πληροφοριών το οποίο
μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε κάθε βήμα.

Βήμα

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος

Βήμα

4 Αξιολόγηση
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Ίσως βοηθήσει να συμβουλευτείς πρώτα το παράδειγμα.
Δείχνει πόσες δραστηριότητες σχετίζονται σε μια
φαινομενικώς απλή εργασία.

«έχω...»
«έκανα...» ή
«συμμετείχα σε...»

Κάνε μια λίστα με καθεμιά από τις ικανότητες.
Η ακόλουθη διατύπωση θα σε βοηθήσει:

Τι ακριβώς έκανες;
Ποια βήματα απαιτήθηκαν για να το κάνεις;

Περιέγραψε λεπτομερώς τις ικανότητές σου, π.χ.
εθελοντική εργασία.
Φαντάσου τον εαυτό σου σε μια συγκεκριμένη
κατάσταση.

2 Περιγραφή

Αυτές όλες είναι ικανότητες που έχεις! Αυτό το βήμα σε
βοήθησε να τις προσδιορίσεις.

Τα παραδείγματα αυτά θα προσφέρουν κάποιες ακόμα
συμβουλές.

Προκειμένου να διαπιστώσεις τι ειδικές ικανότητες
διαθέτεις ρίξε μια ματιά στην άσκηση «Οι δεξιότητές
μου» στη σελ.15. Προκειμένου να διαπιστώσεις τι ειδικές
ικανότητες που διαθέτεις, ρίξε μια ματιά στην άσκηση «Οι
δεξιότητές μου» στη σελ. 15.

Και μην παραλείψεις να συμπληρώσεις όσο το δυνατόν
περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς κάνεις τα πράγματα
που μπορείς και γνωρίζεις.

«μπορώ…»
«είμαι ικανός να...»
«γνωρίζω πως...»
«έχω μάθει...»

Τώρα προχώρησε στην αναδιατύπωση των προτάσεών
σου. Ξεκίνησε κάθε αναφορά με:

Δες προσεκτικά τις ικανότητες που προσδιόρισες.

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος

1 Προσδιόρισε λεπτομερώς τη δραστηριότητα που θέλεις να περιεργαστείς εδώ.

Μπορώ να το κάνω χωρίς τη βοήθεια
άλλου ή γραπτών οδηγιών λ.χ. αυτόνομα.

Επίπεδο B

Μπορείς να το συζητήσεις με άλλους (οικογένεια, φίλους)

Αν κατατάξεις μια ικανότητα στα επίπεδα Γ1 και Γ2
θα πρέπει να προσθέσεις το περιεχόμενο στο οποίο
χρησιμοποιήθηκε.

Επίπεδο Γ2 Μπορώ να το κάνω αυτόνομα, και σε άλλα
ζητήματα και είμαι σε θέση να το δείξω και
να το εξηγήσω σε άλλους.

Επίπεδο Γ1 Μπορώ να το κάνω αυτόνομα, επίσης και
σε άλλα ζητήματα.

Μπορώ να το κάνω με τη βοήθεια άλλου ή
με γραπτές οδηγίες.

Επίπεδο A

Χρησιμοποίησε τα εξής επίπεδα σημαντικότητας:

Επέλεξε τις ικανότητες που θεωρείς πιο σημαντικές
και εκτίμησε την αξία τους. Πριν το κάνεις, διάβασε
προσεκτικά την περιγραφή για τα τέσσερα επίπεδα
σημαντικότητας. Έπειτα αποφάσισε κάθε ικανότητα σε
ποιο επίπεδο ταιριάζει καλύτερα.

4 Αξιολόγηση

Τα Πεδία Δραστηριότητάς μου- Αποσπώμενο Φύλλο Πληροφοριών

Οι δραστηριότητές μου - Καταγραφή

Οι ικανότητές μου!
Τώρα θα ρίξουμε μια ματιά στις προσωπικές σου ικανότητες - ή με άλλα λόγια:
Περί τίνος πρόκειται και τι προτιμήσεις έχεις.
Οι ικανότητες βοηθούν επίσης να περιγράψεις πως διεκπεραιώνεις μια
δραστηριότητα, πως αντιμετωπίζεις τα άτομα, τα πράγματα, τα επιμέρους
ζητήματα, τις κρίσεις, ή τη χαρά.
Τι σε κάνει ξεχωριστό/ή;
Θα πρέπει, επίσης, να αναλογιστείς πως θα σε περιέγραφαν οι άλλοι, οι φίλοι σου
λ.χ. ή τα μέλη της οικογένειάς σου.

Η ακόλουθη λίστα μπορεί

Σημείωσε τις προσωπικές σου ικανότητες.

να σε βοηθήσει να βρεις

Είμαι πολύ:

τις ικανότητές σου.

! Αναλυτικός/ή
! Υπομονετικός/ή
! Ενθουσιώδης
! Επιμελής
! Συνετός/ή
! Διπλωματικός/ή
! Διακριτικός/ή
! Διεκδικητικός/ή
! Αποτελεσματικός/ή
! Προσηλωμένος/η
! Ευέλικτος/η
! Ολιστικός/ή
! Υπομονετικός/ή
! Ακριβής
! Έτοιμος/η να δεχτώ κριτική
! Λογικός/ή και συγκεκριμένος/η στη
σκέψη

! Τακτικός/ή
! Πρακτικός/ή
! Έτοιμος/η να ρισκάρω
! Αυτοδύναμος/η
! Ταλαντούχος/α λεξικά
! Iσορροπημένος/η
! Αξιόπιστος/η
Θα φανεί χρήσιμο το συγκεκριμένο φύλλο προσωπικών ικανοτήτων κατά την
ανασκόπηση του φακέλου σου.
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Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Ασχολίες και Ενδιαφέροντα

Ασχολίες και Ενδιαφέροντα
Πριν Ξεκινήσεις:

Βήμα

Πόσο σημαντικές είναι οι ασχολίες και τα ενδιαφέροντά σου;

1

Προσδιορισμός
Το πεδίο δραστηριότητας που περιλαμβάνει ασχολίες και ενδιαφέροντα, διαπερνά όλο
το φάσμα της καθημερινότητάς σου. Επομένως, δεν έχει καθόλου σημασία πότε είχες τις
ασχολίες και τα ενδιαφέροντα αυτά - αν τα είχες ως παιδί ή ενήλικας, στο σχολείο, στην
επαγγελματική σου ζωή ή αργότερα.
Να αναφέρεις όλες τις δραστηριότητες που απολαμβάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο και είναι
σημαντικές για εσένα. Ακόμα κι αν φτιάχνεις μινιατούρες αεροπλάνων στη σοφίτα, τρέχεις στο
μαραθώνιο, παίζεις σε μια μπάντα, ή είσαι μέλος μιας ομάδας - όλα μπορεί να είναι σημαντικά.
Μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο να αποφασίσεις ποια δραστηριότητα ανήκει σε ποιο πεδίο.
Αποφάσισε με βάση ποια δραστηριότητα είναι πιο σημαντική για εσένα.
Ταξινόμησε τις ασχολίες και τα ενδιαφέροντά σου εδώ. Αν έχεις συμμετάσχει σε ειδικές
περιστάσεις, έχεις λάβει μέρος σε ειδικά γεγονότα ή έχεις πάρει κάποιο βραβείο θα πρέπει
επίσης να συμπεριλάβεις αυτές τις πληροφορίες εδώ.

Ασχολίες και Ενδιαφέροντα

Ειδικές Δραστηριότητες, Περιστάσεις, Βραβεία
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Χρήστος M.,
39 ετών, φτιάχνει
Πως απέκτησες ενδιαφέρον για τις ασχολίες και τα ενδιαφέροντά σου;

μινιατούρες

Από πού προήλθε το ενδιαφέρον σου;

αεροπλάνων.

Τι σε ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτά και γιατί;

ƣĲĮǌǀǋǎǑǌǋǈǉǏǗǐǋǎǑƿǉĮǌĮǌįǙǏǎǋǈĮǋǈǌǈĮĲǎǘǏĮĮİǏǎȺǊƾǌǎǑƧǏǄǗĲİǏĮ
ƾǏǒǈıĮǌĮĳĲǈƾǒǌǔĲǎįǈǉǗǋǎǑƴǏĮǄǋĮĲǈǉƾĮȺǎǊĮǋǃƾǌǔĲǆǌİȺǈįİǍǈǗĲǆĲĮȺǎǑ
ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈǉĮǈƿǒǔǋƾǇİǈȺǎǊǊƾıİıǒƿıǆǋİĲǎıǒİįǈĮıǋǗĮİǏǎȺǊƾǌǔǌ
ƶǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮǋİİǌįǈĮĳƿǏİǈǆĲİǒǌǈǉǀƾȺǎǓǆǉĮǈĮȺǎǊĮǋǃƾǌǔǌĮȺİĲƾǔ
ǋǈǌǈĮĲǎǘǏİǐĮİǏǎȺǊƾǌǔǌƪȺǁıǆǐǋİİǌįǈĮĳƿǏǎǑǌĲĮƿǄǄǏĮĳĮǉĮǈǎǈĮǌĮĳǎǏƿǐ
ıİıǒƿıǆǋİĲǈǐǋǈǌǈĮĲǎǘǏİǐĮİǏǎȺǊƾǌǔǌǉĮǈĲǆǌȺǈǊǎĲǈǉǀưǎǑĮǏƿıİǈİȺǁıǆǐ
ǌĮȺĮǏĮǉǎǊǎǑǇǙȺǎįǎıĳĮǈǏǈǉǎǘǐĮǄǙǌİǐıĲǆǌĲǆǊİǗǏĮıǆǉĮǈȺĮǁǅǔȺĮǈǒǌǁįǈĮ
ǎǏǄƾǌǔıǆǐȺǎįǎıĳĮǁǏǎǑıĲǎįǈĮįǁǉĲǑǎ

Παρακολούθησες ένα ή περισσότερα μαθήματα για τις ασχολίες και τα ενδιαφέροντά σου; Τι ήταν
αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;
Τίτλος

ƴǏǈǌĮȺǗǉƾȺǎǈĮǒǏǗǌǈĮǍİǉǁǌǆıĮĲǎǋƾǇǆǋĮ

ơǇİǊĮǌĮǋƾǇǔǄǈĮǌƿİǐĲİǒǌǎǊǎǄǁİǐǌĮȺƾǏǔ

©ǉĮĲĮıǉİǑǀǋǈǌǈĮĲǎǘǏĮǐªıĲǎǉƿǌĲǏǎİǉȺĮǁįİǑıǆǐ

ǈįƿİǐǉĮǈǌĮǋƾǇǔƾǊǊǎǑǐǋǎǌĲİǊǈıĲƿǐ

İǌǆǊǁǉǔǌ
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Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Ασχολίες και Ενδιαφέροντα

Πως απέκτησες ενδιαφέρον για τις ασχολίες και τα ενδιαφέροντά σου;
Από πού προήλθε το ενδιαφέρον σου;
Τι σε ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτά και γιατί;

Αν έχεις την δυνατότητα να
επικυρώσει κάποιος άλλος τις
δραστηριότητές σου, κάνε το
και επισυνάψτε την παραπομπή
στο πίσω μέρος του ProfilPASS.

Παρακολούθησες ένα ή περισσότερα μαθήματα για τις ασχολίες και τα ενδιαφέροντά σου; Τι ήταν
αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;
Τίτλος

Λόγοι
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Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

4 Αξιολόγηση

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος

2 Περιγραφή

1 Προσδιόρισε μοντελισμός αεροπλάνου
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση
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Σπίτι και Οικογένεια
Πριν ξεκινήσεις:

Πόσο χρόνο αφιερώνεις κάθε εβδομάδα στην φροντίδα του σπιτιού;

Πόσο χρόνο αφιερώνεις για την οικογένεια και/ή φίλους;

Βήμα

1

Προσδιορισμός
Η φροντίδα του σπιτιού και οι εργασίες που σχετίζονται με την οικογένεια αποτελούν
ξεχωριστό πεδίο δραστηριότητας. Η εστίαση γίνεται στη διαχείριση της καθημερινότητας: η
φροντίδα και η σίτιση των παιδιών, το νοικοκυριό, συνεργασίες κτλ. Απαιτούν πρόγραμμα και
οργάνωση.
Το πεδίο δραστηριότητας «Σπίτι και Οικογένεια» περιλαμβάνει περιόδους αποκλειστικών
δραστηριοτήτων για το σπίτι και την οικογένεια και περιόδους στις οποίες φρόντισες το
δικό σου νοικοκυριό ή άλλων, πέρα από την επαγγελματική σου απασχόληση. Σκέψου
την σημαντικότερη περίοδο διαμόρφωσης της ζωής σου. Επίσης, αν έχεις αναλάβει την
μακροχρόνια φροντίδα συγγενών ή φίλων, οι οποίοι δεν ζουν στο σπίτι σου, θα πρέπει μα
συμπεριλάβεις και αυτές τις πληροφορίες εδώ.
Το σπίτι και η οικογένεια αποτελούν πεδία μάθησης τα οποία συνήθως υποτιμούνται, ωστόσο
και σε αυτά χρησιμοποιούμε δεξιότητες, οι οποίες έχουν αντίκτυπο και σε δράσεις μας σε
άλλα πεδία.

Πριν ξεκινήσεις να συμπληρώνεις τα πεδία, σκέψου τα ακόλουθα:
Πόσα άτομα (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου) ζουν ή έζησαν στο
νοικοκυριό σου στην περίοδο που αναφέρεις;
Πόσοι ενήλικες;
Πόσα παιδιά;
Φρόντισες τον κήπο ή κατοικίδια;
Ποιος έχει ή είχε την κύρια φροντίδα του νοικοκυριού;
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Βασίλης Δ. 46
ετών, έχει δύο
παιδιά. Είναι
Συγκεκριμένα ενδιαφέροντα θέματα

Αιτίες του ενδιαφέροντός σας

άνεργος τους
τελευταίους έξι

και ασχολίες

μήνες και έχει
ƺǙǌǈĮĲǎǑıȺǈĲǈǎǘ

ƧǏǒǈǉƾǀǇİǊĮǌĮǃǎǆǇǀıǔĲǆıǘǅǑǄǗ
ǋǎǑƴǊƿǎǌĮȺǗǊĮǋǃƾǌǔǌĮǓǔǌǁǅǔ

ƩǈĮǒİǁǏǈıǆĲǎǑǎǈǉǈĮǉǎǘ

ǉĮǊƾȺǏƾǄǋĮĲĮıİǒĮǋǆǊƿǐĲǈǋƿǐ

ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ

ƪǁǌĮǈİǌįǈĮĳƿǏǎǌǌĮǃǊƿȺİǈǐıİĲǈ

ƪȺǈıǉİǑƿǐıĲǎıȺǁĲǈ

ıȺĮĲĮǊƾǋİǊİĳĲƾǉĮǈǌĮĮǌĮǉĮǊǘȺĲİǈǐ

αναλάβει τη
φροντίδα του
σπιτιού και των
παιδιών.

ȺǈǇĮǌǗĲǆĲİǐĮȺǎĲĮǋǁİǑıǆǐƩİǌǋȺǎǏǙ
ȺǈĮǌĮȺǊǆǏǙǌǔǋƾıĲǎǏİǐǉĮǈİǁǌĮǈ
ǔǏĮǁǎıǑǌĮǁıǇǆǋĮǌĮİȺǈıǉİǑƾǅǔ
ǋǗǌǎǐǋǎǑǉƾĲǈ

Παρακολούθησες μαθήματα σε σχέση με το νοικοκυριό ή την οικογενειακή δραστηριότητα;
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;
Τίτλος

ƪǉįǀǊǔıǆȺǊǆǏǎĳǗǏǆıǆǐȺǎǑǎǏǄĮǌǙǇǆǉİĮȺǗ

ƴĮǏǗĲǈįİǌƿǒǎǑǋİȺǎǊǊƾǒǏǀǋĮĲĮĮǉǗǋĮǇƿǊǔ

ĲǎǉƿǌĲǏǎȺǊǆǏǎĳǗǏǆıǆǐǉĮĲĮǌĮǊǔĲǀ©ĭǇǆǌƾǉĮǈ

ǌĮĮǄǎǏƾǅǔȺǎǈǎĲǈǉǗĳĮǄǆĲǗ

ƸǄǈİǈǌƾıǑǋǃǎǑǊƿǐǄǈĮǓǙǌǈĮĲǏǎĳǁǋǔǌª
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Συγκεκριμένα ενδιαφέροντα θέματα

Αιτίες του ενδιαφέροντός σου

και ασχολίες

Αν έχεις τη δυνατότητα να
επικυρώσει κάποιος άλλος
τις δραστηριότητές σου,
κάνε το και επισύναψε
την παραπομπή στο πίσω
μέρος του ProfilPASS.

Παρακολούθησες μαθήματα σε σχέση με το νοικοκυριό ή την οικογενειακή δραστηριότητα;
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;
Τίτλος

Λόγοι
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ǒǏǀıǈǋİǐȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ
ưȺǎǏǙĲǗĲİǌĮǉƾǌǔȺǏƾǍǆĲǈǐǇİǔǏǆĲǈǉƿǐ
ȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐȺǎǑıǑǌƿǊǊİǍĮ

įǈĮǏǏǎǀıĲǎǌǈȺĲǀǏĮƴǏǎǆǄǎǑǋƿǌǔǐįǈĮǃƾǅǔƿǌĮ

ǃǈǃǊǁǎĮǑĲǗǃǎǀǇİǈĮǐǙıĲİǌĮǍƿǏǔĲǈǌĮȺƾǏǔǉĮǈ

ĲǈǌĮǉƾǌǔ

ưȺǎǏǙǌĮǉƾǌǔǋǈǉǏǎİȺǈıǉİǑƿǐǋİİȺǈĲǑǒǁĮ

 [



ƲƿǏǔȺǎǑǌĮȺƾǏǔǉĮǈȺǔǐǌĮǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǀıǔ

ĮǌĲǈǉĮĲƿıĲǆıĮǋǈĮȺĮǏǎǒǀǌİǏǎǘǉĮǈƿĳĲǈĮǍĮǋǈĮ









İǈıǎįǀǋĮĲǎǐǉĮǈİǍǗįǔǌ

ƮƾǌǔĲǈǐǋǈǉǏǎİȺǈįǈǎǏǇǙıİǈǐȺǏǗıĳĮĲĮ

[

 [



 [



ĲǈǋǀĮȺǗıĲĮıǆ 

ƮǏĮĲƾǔǉĮǈĮǏǒİǁǎİıǗįǔǌİǍǗįǔǌ

[

ưȺǎǏǙǌĮǉƾǌǔıǑıĲǆǋĮĲǈǉƾĮǏǒİǁǎǉĮǈĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ

ıǑǌǑȺǎǊǎǄǁǅǎǌĲĮǈįǈƾĳǎǏİǐĮȺĮǈĲǀıİǈǐ ȺǎǈǗĲǆĲĮ

ĮǌĮǊǗǄǔǐ



ƠǒǔȺǊǀǏǆİǈǉǗǌĮǄǈĮĲĮǏĮǌĲİǃǎǘǋǎǑǉĮǈǋȺǎǏǙ

ưȺǎǏǙǌĮȺǏǎǄǏĮǋǋĮĲǁıǔĲĮǓǙǌǈĮǉǈǗĲĮǌ



ıĲǆǌǉǎǑǅǁǌĮ

ȺǏƿȺİǈǌĮĮǄǎǏƾıǔĲǈǉĮǈȺǏǎǄǏĮǋǋĮĲǁǅǔĲĮǓǙǌǈĮ



ĭĲǈƾǒǌǔĮȺǊƾĳĮǄǆĲƾǒǔǏǁǐǌĮįǆǋǈǎǑǏǄǙǒƾǎǐ

ǏĮǌĲİǃǎǘǉĮǈĲǈǐǑȺǎǒǏİǙıİǈǐĲǎǑǐ

ǌĮĲĮǇǑǋƾǋĮǈǒǔǏǁǐȺǏǎıȺƾǇİǈĮ

[

ƷǙǏĮǋĮǇĮǁǌǔǌĮǉƾǌǔȺǎǊǊƾǋĮǅǁ

ǋĮǄİǈǏİǘǔǉĮǈǑȺİǌǇǑǋǁǅǔıĲǎǑǐƾǊǊǎǑǐĲĮ

ĭĲǈƾǒǌǔĲǆǊǁıĲĮǋİĲĮǓǙǌǈĮıǉƿĳĲǎǋĮǈȺǎǑ

 [

[

ǌǎǈǉǎǉǑǏǈǗȺǎǊǘǉĮǊƾ

ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮĭĲǈƾǒǌǔĲǎȺǏǗǄǏĮǋǋĮǉĮǇĮǏǁǅǔ















ƠǋĮǇĮǌĮįǈĮǒİǈǏǁǅǎǋĮǈĲǎǒǏǗǌǎǋǎǑǄǈĮĲǎ

ƩǈĮǒİǈǏǁǅǎǋĮǈĲǎǌǎǈǉǎǉǑǏǈǗǉĮǈǎǏǄĮǌǙǌǔĲǆǌ

[

Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

ƣȺǔǐĮǌĮĳƿǏǇǆǉİȺǏǎǆǄǎǑǋƿǌǔǐ

ƶĲĮİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉƾǉĮǈĲĮǒǗǋȺǈǋǎǑ

ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǙǌįǈĮǉǎȺǙǌ

ƶĲǎǌȺǏǎǄǏĮǋǋĮĲǈıǋǗĲǔǌ 

ƶĲĮİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉƾ

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος

2 Περιγραφή

1 Προσδιόρισε Διαχείριση νοικοκυριού
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

IΣε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση
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Σχολείο
Πριν ξεκινήσεις:

Ποια είναι τα αισθήματά σου σήμερα κοιτάζοντας πίσω την περίοδο του σχολείου;

Πρόκειται για καλές αναμνήσεις ή όχι;

Βήμα

1

Προσδιορισμός
Το πεδίο δραστηριότητας «Σχολείο» διαπερνά ολόκληρη την περίοδο
του σχολείου μέχρι την τελική σου πιστοποίηση, και περιλαμβάνει την
απόκτηση πιστοποιήσεων στη μετέπειτα ζωή σου, με την μορφή της
εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας.
Εντόπισε σημαντικά ορόσημα και γεγονότα κατά τη διάρκεια της
σχολικής περιόδου. Αν πήγες σχολείο στο εξωτερικό, θα πρέπει να
σημειώσεις τη χώρα.

Σχολεία

Πότε; (από-μέχρι)

Είδος Πιστοποίησης
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Ειρήνη Β.
23 ετών,
Υπάρχουν πεδία ή αντικείμενα για τα οποία είχες ενδιαφερθεί πιο συγκεκριμένα ενώ

μετακόμισε σε

ήσουν στο σχολείο ή που σε ενδιαφέρουν ακόμα; Ποια ήταν ή είναι αυτά και γιατί σε

άλλη πόλη με

ενδιαφέρουν;

την οικογένεια
της πριν 12
χρόνια

ưǎǑĮǏƿıİǈǆǅǔǄǏĮĳǈǉǀƷĮǉĮǊǊǈĲİǒǌǈǉƾǀĲĮǌĲǎǉĮǊǘĲİǏǗǋǎǑǋƾǇǆǋĮıĲǎ
ıǒǎǊİǁǎưİİǌįǈĮĳƿǏİǈǆĮǌĮĲǎǋǁĮǉĮǈǆĳǑıǈǎǊǎǄǁĮĮȺǗǗĲĮǌĲĮƿǉĮǌĮıĲǎ
ıǒǎǊİǁǎīǈ¶ĮǑĲǗĮȺǎĳƾıǈıĮǌĮĮıǒǎǊǆǇǙǋİƿǌĮİȺƾǄǄİǊǋĮıĲǎȺİįǁǎĲǆǐ
ĳĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀǐ

Παρακολούθησες μαθήματα επιπλέον του προγράμματός σου ενώ ήσουν στο σχολείο (π.χ.
ιδιαίτερα, ξενόγλωσσα μαθήματα, μαθήματα μουσικής ή μαγειρικής);
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;
Τίτλος

ƭįǈĮǁĲİǏĮǋĮǇǀǋĮĲĮ

Λόγοι

ƳǈİȺǈįǗıİǈǐǋǎǑıĲǎıǒǎǊİǁǎıǑǌƿǒǈıĮǌǌĮ
İȺǈįİǈǌǙǌǎǌĲĮǈĮĳǗĲǎǑǋİĲĮǉǎǋǁıĮǋİƠǉĮǌĮ
ǈįǈĮǁĲİǏĮıİǉƾȺǎǈĮǋĮǇǀǋĮĲĮǄǈĮǌĮǋǆǋİǁǌǔ
ıĲǆǌǁįǈĮĲƾǍǆ
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Υπάρχουν πεδία ή αντικείμενα για τα οποία είχες ενδιαφερθεί πιο συγκεκριμένα ενώ ήσουν στο σχολείο ή που σε ενδιαφέρουν
ακόμα; Ποια ήταν ή είναι αυτά και γιατί σε ενδιαφέρουν;

Παρακολούθησες μαθήματα επιπλέον του προγράμματός σου ενώ ήσουν στο σχολείο (π.χ. ιδιαίτερα, ξενόγλωσσα μαθήματα,
μαθήματα μουσικής ή μαγειρικής);
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;

Τίτλος

Λόγοι

Αν έχεις λάβει κάποιο πιστοποιητικό
συμμετοχής, επισύναψε το στο πίσω
μέρος του ProfilPASS σου.
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Δραστηριότητα

Πότε;

Χρόνος που αφιέρωσα

(Λέξη-κλειδί)

(από-μέχρι)

(μέρες/ ώρες την εβδομάδα)

ƨǎǀǇǆıĮıĲǆǌįǈĮǋǗǏĳǔıǆĲǎǑ

Ưǘǉİǈǎ

ưƾǏĲǈǎǐưƾǈǎǐ

ȺİǏǈǎįǈǉǎǘĮȺǎĳǎǁĲǆıǆǐ





ơǋǎǑǌǋƿǊǎǐĲǆǐǎǋƾįĮǐİǏǄĮıǁĮǐ

Ưǘǉİǈǎ

±

©ƧUWLVWLF'HVLJQª
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Σχολείο;

ǙǏİǐĲǆǌİǃįǎǋƾįĮ

ǙǏİǐĲǆǌİǃįǎǋƾįĮ
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Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες στο σχολείο που μπορεί

Αν έχεις τη δυνατότητα να
επικυρώσει κάποιος άλλος τις
δραστηριότητές σου, κάνε το
και επισύναψε την παραπομπή
στο πίσω μέρος του ProfilPASS.

σχετίζονται άμεσα με τα μαθήματα, ωστόσο είναι σημαντικές. Για
παραδείγματα η συμμετοχή σε μια θεατρική ομάδα, στον αθλητισμό
ή μια γλωσσική ομάδα εργασίας, η θέση του προέδρου της τάξης, ή
εκπρόσωπος των μαθητών και η συμμετοχή στη σχολική εφημερίδα.
Παρακάτω ανάφερε τις δραστηριότητες που συμμετείχες πέρα από το
σχολείο.

Δραστηριότητα

Σχολείο;

Πότε;

Χρόνος που αφιέρωσα

(Λέξη-κλειδί)

(από-μέχρι)

(μέρες/ ώρες την εβδομάδα)
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ƠǒǔǉĮǊǀĮǌĲǁǊǆǓǆĲǆǐǄǊǙııĮǐǉĮǈǋȺǎǏǙ
İȺǎǋƿǌǔǐǌĮįǈǎǏǇǙıǔǉĮǈǌĮİȺǈǋİǊǆǇǙǉİǁǋİǌĮ

ƨǎǀǇǆıĮıĲǆǌįǈĮǋǗǏĳǔıǆĲǎǑȺİǏǈǎįǈǉǎǘ

ĮȺǎĳǎǁĲǆıǆǐ




ƧȺǎǊĮǋǃƾǌǔĲǆǌǎǋĮįǈǉǀįǎǑǊİǈƾıĲǆǌİȺǁǊǑıǆ
ȺǏǎǃǊǆǋƾĲǔǌ
ƧǌǍƿǏǔǉĮǊƾĲǆǌǎǋƾįĮıĲǗǒǎǋȺǎǏǙǌĮ

İǌįǈĮĳƿǏǎǌĲĮǌǎǈǋĮǇǆĲƿǐĲǆǐȺİǏǈǎǒǀǐ

ĮǍǈǎǊǎǄǀıǔǉĮĲƾǊǊǆǊĮĲǈǐĮǌƾǄǉİǐĲǆǐ



ưȺǎǏǙǌĮįǈĮǒİǈǏǈıĲǙǉĮǊƾĲǎǌǒǏǗǌǎǋǎǑ

ƶǉƿĳĲǆǉĮǄǈĮĲǈĲǘȺǎǑǐįǆǋǎıǈİǘıİǔǌǇĮ









 [



 [

 [





ǋİĲǎǌƬƸ

ǉƾǌİǈĲǈ

[







ưȺǎǏǙǌĮǉƾǌǔǋǈĮĮȺǊǀĮǊǊƾǗǋǎǏĳǆįǈĮǋǗǏĳǔıǆ

ƶǑǋĳǔǌǀıĮǋİǋİĲǎǑǐıǑǋǋĮǇǆĲƿǐǋǎǑȺǎǈǎǐǇĮ
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 [





























Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

ƶĲǆǌĮǇǊǆĲǈǉǀǎǋƾįĮ

ƶĲǆǌĮǇǊǆĲǈǉǀǎǋƾįĮ

ƶĲǎǌǎǈǉǎǉǑǏǈǗ

ǋǎǑ

ƶİȺĮǏǎǑıǈƾıİǈǐǉĮĲƾĲǆĳǎǁĲǆıǀ

'HVLJQª

ƶĲǆǌǎǋƾįĮİǏǄĮıǁĮǐ©$UWLVWLF

ĲǋǀǋĮĲĮ

ƶİİȺǈıĲǎǊƿǐȺǏǎǐǉǑǃİǏǌǆĲǈǉƾ

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

ƠǉĮǌĮįǈĮǋǗǏĳǔıǆıİǊǁįĮǐıĲǎǌǑȺǎǊǎǄǈıĲǀ

ȺǏǗǄǏĮǋǋĮİȺİǍİǏǄĮıǁĮǐıĲǎǌǑȺǎǊǎǄǈıĲǀ

ƠǋĮǇĮǌĮıǒİįǈƾǅǔ

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

ƩǈǗǏǇǔıĮǉİǁǋİǌĮįǈĮǋǗǏĳǔıĮǉİǁǋİǌĮıİƿǌĮ

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος

βοήθησα στην διαμόρφωση του περιοδικού αποφοίτησης

2 Περιγραφή

1 Προσδιόρισε

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Σχολείο

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Σχολείο
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Σχολείο

Ασχολίες και
Ενδιαφέροντα

Σπίτι και
Οικογένεια

Σχολείο

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Στρατός και Εθελοντική
Εργασία
Εισαγωγή
Η ζωή μου –
Μια επισκόπηση
Οι δραστηριότητές μου Καταγραφή

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις
Επαγγελματικής Εμπειρίας,
Δουλειές

Οι Δεξιότητες μου –
Αναφορά
Οι στόχοι μου και το επόμενο
βήμα

Πολιτικές και Πολιτειακές
Συνδέσεις/Τιμητικές Θέσεις

Συγκέντρωση πιστοποιήσεων

Αξιοσημείωτες Περιστάσεις

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επαγγελματική Εκπαίδευση
Πριν ξεκινήσεις:

Ποια είναι τα αισθήματά σου σήμερα κοιτάζοντας πίσω την περίοδο της επαγγελματικής σου

εκπαίδευσης; Υπήρχαν ή υπάρχουν εμπειρίες που είναι σημαντικές για το υπόλοιπο της ζωής σου;

Βήμα

1

Προσδιόρισε
Το πεδίο δραστηριότητας «Επαγγελματική Εκπαίδευση» αφορά την
πρακτική εκπαίδευση σε κάποια εταιρεία καθώς και την εκπαίδευση
που πήρες από κάποιο επαγγελματικό σχολείο ή σχολή.
Εντόπισε σημαντικά ορόσημα και γεγονότα κατά τη διάρκεια
της επαγγελματικής σου εκπαίδευσης. Αν η επαγγελματική σου
εκπαίδευση έγινε εξ ολοκλήρου ή μερικώς στο εξωτερικό, θα πρέπει
να σημειώσεις τη χώρα.

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Πότε;

Είδος Πιστοποίησης

Που;

(από-μέχρι)

(π.χ. κατ’ οίκον εκπαίδευση)

(Φορέας)
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Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Επαγγελματική Εκπαίδευση

Νίκος Σ. 55 ετών,
μόνος πατέρας,
Υπάρχουν πεδία ή αντικείμενα για τα οποία είχες ενδιαφερθεί πιο συγκεκριμένα ενώ
έκανες την επαγγελματική σου εκπαίδευση ή που σε ενδιαφέρουν ακόμα; Ποια ήταν ή

έκανε τεχνική
εκπαίδευση και
έπειτα σπούδασε

είναι αυτά και γιατί σε ενδιαφέρουν;

μηχανικός σε σχετική
σχολή. Έχασε τη
ƴƾǌĲĮǋǎǑƾǏİıĮǌĲĮǋĮǇǆǋĮĲǈǉƾǉĮǈǆĲİǒǌǈǉǀıǒİįǁĮıǆưİİǌǇǎǑıǈƾǅİǈ

δουλειά του ως
μηχανικός σχεδίασης
λόγω κρίσης και

ǌĮǃǊƿȺǔȺǔǐǎǈǑȺǎǊǎǄǈıǋǎǁǉĮǈĲĮıǒƿįǈĮǋİĲĮĲǏƿȺǎǌĲĮǈıİȺǏĮǄǋĮĲǈǉƿǐ

έκανε κατάρτιση
ως μηχανικός

ǋǆǒĮǌƿǐǉĮǈıǑıǉİǑƿǐ

κατασκευών

Παρακολούθησες μαθήματα επιπλέον του προγράμματός σου ενώ έκανες επαγγελματική εκπαίδευση;
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;

Τίτλος

$XWR&$'ǄǈĮȺǏǎǆǄǋƿǌǎǑǐǒǏǀıĲİǐ

Λόγοι

ƮƾǌĮǋİǋǗǌǎǋǈĮǋǈǉǏǀİǈıĮǄǔǄǀıĲǆįǈƾǏǉİǈĮĲǔǌ
ıȺǎǑįǙǌĮǊǊƾǋİĲƾǇĮƿȺǏİȺİǌĮǋȺǎǏǙǌĮįǎǑǊƿǓǔıİ
ĮǑĲǗǉĮǊƾ

īĮǊǊǈǉƾǄǈĮĮǏǒƾǏǈǎǑǐ

ƶĲǎıǒǎǊİǁǎƿǋĮǇĮǏǙıǈǉĮƶǀǋİǏĮȺǏƿȺİǈǌĮǍƿǏİǈǉĮǌİǁǐ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌǋǈĮǍƿǌǆ±ǉĮĲƾȺǏǎĲǁǋǆıǆİǑǏǔȺĮǕǉǀ
ǄǊǙııĮ

ƴǔǐįǎǑǊİǘİǈĲǎƮǎǈǌǔǌǈǉǗƶǘıĲǆǋĮ

ƪǉįǀǊǔıǆȺǊǆǏǎĳǗǏǆıǆǐȺǎǑǎǏǄĮǌǙǇǆǉİĮȺǗĲǎǌ
ĮıĳĮǊǈıĲǈǉǗǋǎǑıǘǋǃǎǑǊǎƠǌǈǔıĮǗĲǈįİǌǀǍİǏĮĮǏǉİĲƾ
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Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Επαγγελματική Εκπαίδευση

Υπάρχουν πεδία ή αντικείμενα για τα οποία είχες ενδιαφερθεί πιο συγκεκριμένα ενώ έκανες την επαγγελματική σου εκπαίδευση ή
που σε ενδιαφέρουν ακόμα; Ποια ήταν ή είναι αυτά και γιατί σε ενδιαφέρουν;

Παρακολούθησες μαθήματα επιπλέον του προγράμματός σου ενώ έκανες επαγγελματική εκπαίδευση;
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;

Τίτλος

Λόγοι

Αν έχεις λάβει κάποιο πιστοποιητικό
συμμετοχής, επισύναψε το στο πίσω
μέρος του ProfilPASS σου.
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Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δραστηριότητα

Υπηρεσία;

Πότε;

Χρόνος που αφιέρωσα

(Λέξη-κλειδί)

(από-μέχρι)

(μέρες/ ώρες την εβδομάδα)

ưƿǊǎǐĲǆǐĭƶƱ ĭǑıǈǎǊĮĲǏǈǉǎǘ

ǋƿǒǏǈĲǎ

ƶǑǌįƿıǋǎǑƱƿǔǌ 
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ǙǏİǐİǃįǎǋƾįĮǉĮĲƾǋƿıǎ
ǗǏǎ

ƷǏĮǄǎǑįǈıĲǀǐıĲǎƴĮǌǋǈǎ

ƴĮǌǋǈǎ

±

ǙǏİǐİǃįǎǋƾįĮ

ưİĲĮǉǗǋǈıĮǄǈĮİǉȺĮǁįİǑıǆ

ƪĳĮǏǋǎıǋƿǌǔǌ



ǋǀǌİǐıĲǎıǘǌǎǊǎ

ƪǉȺǏǗıǔȺǎǐĲǔǌĳǎǈĲǆĲǙǌƴĮǌǋǈǎ

ƪȺǈıĲǆǋǙǌ

±

ǙǏİǐİǃįǎǋƾįĮ

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Επαγγελματική Εκπαίδευση

Αν έχεις την δυνατότητα να
επικυρώσει κάποιος άλλος
τις δραστηριότητές σου,
κάνε το και επισύναψε την
παραπομπή στο πίσω μέρος
του ProfilPASS.

Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση
που αν και δεν σχετίζονται άμεσα με την κατάρτιση, μπορεί ωστόσο να
είναι σημαντικές. Μερικά από τα πολλά παραδείγματα, μπορεί να είναι
η συμμετοχή ως εκπρόσωπος νεολαίας, αντιπρόσωπος των μαθητών,
μέλος μιας ένωσης, ή η συμμετοχή σε κάποια πανεπιστημιακή
επιτροπή. Ανάφερε τις δραστηριότητες που συμμετείχες πέρα από την
επαγγελματική εκπαίδευση.

Δραστηριότητα

Υπηρεσία;

Πότε;

Χρόνος που αφιέρωσα

(Λέξη-κλειδί)

(από-μέχρι)

(μέρες/ώρες την εβδομάδα)
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ǎǏǇƾĲǈǐǎǈǉǎǌǎǋǈǉƿǐǋǎǑįǑǌĮĲǗĲǆĲİǐ
«ıǑǄǉǏǁǌǔĲǈǋƿǐǉĮǈǌĮĳĲǈƾǍǔıǔıĲǗ
ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǋİĲǎǑǐįǈĮǇƿıǈǋǎǑǐȺǗǏǎǑǐ
« ǅǆĲǀıǔǃǎǀǇİǈĮĮȺǗǉǎǌĲǈǌƾǋǎǑȺǏǗıǔȺĮ
« ǉƾǌǔĳǈǊǈǉƿǐįǈĮȺǏĮǄǋĮĲİǘıİǈǐĮǊǊƾǌĮǋİǁǌǔ
ĮǉƿǏĮǈĮǗȺǎǑǒǏİǈĮıĲİǁ
« ȺǏǎǄǏĮǋǋĮĲǁıǔĲǎǒǏǗǌǎĲǆǐįǈĮįǈǉĮıǁĮǐǋİ
ĮǉǏǁǃİǈĮ
« ǋǎǈǏƾıǔĮǏǋǎįǈǗĲǆĲİǐ

ǉĮǈıǘǄǉǏǈǌĮĲǎǉǗıĲǎǐ

ƠĲıǈǉĮĲƿǊǆǍĮıĲǆǌĳǇǆǌǗĲİǏǆİȺǈǊǎǄǀİǌǎǈǉǁĮıǆǐ

İǌǗǐǃĮǌǋİĲĮǉǗǋǈıǆǐ

ƫǀĲǆıĮǃǎǀǇİǈĮĮȺǗǄǌǔıĲǎǘǐǉĮǈĳǁǊǎǑǐ

ƣĲĮǌİǍĮıĳƾǊǈıĮĲǆǃǎǀǇİǈĮȺǎǑǒǏİǈĮǅǗǋǎǑǌ

įǈĮȺǏĮǄǋĮĲİǘĲǆǉĮǋİĲǆǌİĲĮǈǏİǁĮİǌǎǈǉǁĮıǆǐĲǆǌ

ĲǈǋǀĲǎǑǎǒǀǋĮĲǎǐȺǎǑȺǀǏĮǋİ

ƠįǈǌĮǎįǆǄǁİǐıİǗıǎǑǐǋĮǐǃǎǀǇǆıĮǌıĲǆ

ǋİĲĮǉǗǋǈıǆ



















« ǅǆĲǀıǔǋǈĮİǉĲǁǋǆıǆǉǗıĲǎǑǐǉĮǈǌĮĮǍǈǎǊǎǄǀıǔ

ȺǏǎıĳǎǏƿǐĮȺǗİĲĮǈǏİǁİǐİǌǎǈǉǁĮıǆǐĮǑĲǎǉǈǌǀĲǔǌ





« ǉƾǌǔȺǏǗǄǏĮǋǋĮ

ƠĳĲǈĮǍĮıǒİĲǈǉǗȺǊƾǌǎǉĮǈǅǀĲǆıĮȺǏǎıĳǎǏƿǐĮȺǗ

ƪȺİǈįǀĲǎǉǗıĲǎǐƿįİǈǒǌİǑǓǆǊǗǅǀĲǆıĮİȺǁıǆǐ

ƪǁǋĮǈǈǉĮǌǀǌĮ

ƳǏǄƾǌǔıĮĲǆǋİĲĮǉǗǋǈıǀǋĮǐ
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 [

Επίπεδο
A B Γ1 Γ2



Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

ƶĲǆįǎǑǊİǈƾ

ƶĲǆįǎǑǊİǈƾ

ĮĳǎǘƿǒǔȺİǏǈǎǏǈıǋƿǌĮǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾ

ƴǏƿȺİǈǌĮĲǎǉƾǌǔǎǘĲǔǐǀƾǊǊǔǐ

ĮĳǎǘƿǒǔȺİǏǈǎǏǈıǋƿǌĮǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾ

ƴǏƿȺİǈǌĮĲǎǉƾǌǔǎǘĲǔǐǀƾǊǊǔǐ

İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǋǎǑİǉȺĮǁįİǑıǆ

ǏǑǇǋǁıǔĲǆǌǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǉĮǈĲǆǌ

ƬǉĮǇǆǋİǏǈǌǀǋǎǑįǏƾıǆǄǈĮǌĮ

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

İĲĮǈǏİǁİǐǋİĲĮǉǗǋǈıǆǐ

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος

Μετακόμιση

2 Περιγραφή

1 Προσδιόρισε
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« ǅǆĲƾǔǃǎǀǇİǈĮĮȺǗǉǎǌĲǈǌǎǘǐǋǎǑĮǌǇǏǙȺǎǑǐ
« ĮǌĮǊǎǄǈıĲǙĲǈǐįǈƾĳǎǏİǐĮȺĮǈĲǀıİǈǐǌĮǏǑǇǋǁıǔ
ǉĮǈǌĮİĳĮǏǋǗıǔĮȺǎĲİǊİıǋĮĲǈǉƾĲĮȺƾǌĲĮ

ƪǍĮıĳƾǊǈıĮĳǘǊĮǍǆǄǈĮĲĮȺĮǈįǈƾǉĮǈǗĲǈǎǈǃǎǆǇǎǁ

ǋǎǑİǁǒĮǌįǈĮǇƿıǈǋǎĳĮǄǆĲǗǉĮǈǌİǏǗ

ƴǏǎǐĲǎǘĲǎǃǏǀǉĮƿǌĮĳǇǆǌǗĮǊǊƾǈǉĮǌǎȺǎǈǆĲǈǉǗ





« ǉƾǌǔƿǌĮǌĮǉǏǈǃǀǑȺǎǊǎǄǈıǋǗǒǏǗǌǎǑǉĮǈ
ǎǏǄƾǌǔıǆǐǉĮǈǌĮİĳĮǏǋǗıǔĲǈǐĮȺĮǈĲǎǘǋİǌİǐ
įǏƾıİǈǐĮǌƾǊǎǄĮ

ǃǏƾįǑƿǉĮǌĮȺǊƾǌǎǄǈĮĲǆǌİȺǗǋİǌǆǋƿǏĮǉĮǈĲĮ

İȺǗǋİǌĮǃǀǋĮĲĮ























 [



 [

[





Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

ƪȺİǈįǀǑȺǀǏǒĮǌĲǗıĮǌĮıǉİĳĲǙǉĮǈǌĮǉƾǌǔǉƾǇİ

ȺǊǀǏǆǊİǈĲǎǑǏǄǁĮ

ıǑǌǑȺǎǊǎǄǁıǔǗĲǈǆǉǎǑǅǁǌĮįİǇĮǀĲĮǌĮǉǗǋĮıİ

ƺǙǌǈıĮǄǈĮĲǎǄİǘǋĮǉĮǈĲǎİĲǎǁǋĮıĮƠȺǏİȺİǌĮ

ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǆǋƿǏĮǉĮǈǇĮǋİĲĮĳİǏǗĲĮǌİǘǉǎǊĮ

ǄİǘǋĮȺǎǑǇĮǋȺǎǏǎǘıİǌĮİĲǎǈǋĮıĲİǁĲǆǌ

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;



ıĲǆįǎǑǊİǈƾ

Μην ξεχάσεις τις καθημερινές
σου εμπειρίες στο σχολείο,
στη δουλειά ή στο
πανεπιστήμιο καθώς και τι
έμαθες από τη συναναστροφή
σου με συμμαθητές και
συναδέλφους, προϊσταμένους,
καθηγητές και συμφοιτητές.

İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǋǎǑǉĮĲƾǏĲǈıǆǉĮǈ

ƶĲǆǌǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐıĲǆǌ

ıĲǆįǎǑǊİǈƾ

ƶĲǆǌǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐıİĮǇǊǀǋĮĲĮǉĮǈ

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Επαγγελματική Εκπαίδευση

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Επαγγελματική Εκπαίδευση
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ασχολίες και
Ενδιαφέροντα

Σπίτι και
Οικογένεια

Σχολείο

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Στρατός και Εθελοντική
Εργασία
Εισαγωγή
Η ζωή μου –
Μια επισκόπηση
Οι δραστηριότητές μου Καταγραφή

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις
Επαγγελματικής Εμπειρίας,
Δουλειές

Οι Δεξιότητες μου –
Αναφορά
Οι στόχοι μου και το επόμενο
βήμα

Πολιτικές και Πολιτειακές
Συνδέσεις/Τιμητικές Θέσεις

Συγκέντρωση πιστοποιήσεων
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Στρατός και
Εθελοντική Εργασία

Πριν ξεκινήσεις:

Ποια είναι τα αισθήματά σου σήμερα κοιτάζοντας πίσω την περίοδο της στρατιωτικής σου θητείας ή

της συμμετοχής σου σε μια εθελοντική ομάδα; Προσωπικά τι αποκόμισες από εκείνη την περίοδο;

1

Βήμα

Προσδιόρισε
Το πεδίο δραστηριότητας «Στρατός και Εθελοντική Εργασία» ανακτάται συνήθως
μετά την έξοδο από το σχολείο και πριν ξεκινήσει η επαγγελματική εκπαίδευση.
Η εθελοντική εργασία μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για ταξίδια και γνώση
άλλων πολιτισμών. Μπορείς, ωστόσο, να επιλέξεις να εργασθείς ως εθελοντής στη
μετέπειτα ζωή σου.
Πολλοί άντρες και γυναίκες εργάζονται ως εθελοντές πριν την επαγγελματική τους
καριέρα. Εργάζονται σε νοσοκομεία, σε οίκους φροντίδας ή φορείς φροντίδας
παίδων, ή εργάζονται στην διατήρηση του περιβάλλοντος – συχνά στο εξωτερικό.
Συνήθως επωφελούνται του χρόνου για να αποφασίσουν για το επαγγελματικό
τους μέλλον. Αν έχεις ζήσει κάποιο διάστημα στο εξωτερικό θα πρέπει επίσης να
αναφέρεις τη χώρα.

Είδος Υπηρεσίας

Πότε;

Που;

(στρατιωτική υπηρεσία ή εθελοντική εργασία)

(από-μέχρι)

(Βάση / Φορέας)
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Μάνθος Α.
25 ετών,
Υπάρχουν πεδία ή αντικείμενα για τα οποία είχες ενδιαφερθεί πιο συγκεκριμένα ενώ

εργάστηκες ως

έκανες τη στρατιωτική σου θητεία/εθελοντισμό ή που σε ενδιαφέρουν ακόμα; Ποια

εθελοντής στους

ήταν ή είναι αυτά και γιατί σε ενδιαφέρουν;

«Σαμαρείτες» και
εργάστηκε ως
οδηγός για άτομα

ơĲĮǌİǌįǈĮĳƿǏǎǌǌĮȺǆǄĮǁǌǔǋİǋǈĮǎǋƾįĮǌƿǔǌĮȺǗǉĮǈȺǏǎǐĲǆįǎǑǊİǈƾ

με αναπηρίες.

ǉƾǇİǋƿǏĮİȺǁƿǌĮǒǏǗǌǎǉĮǇǙǐǄǌǔǏǈıĲǀǉĮǋİĮǏǉİĲƾǉĮǊƾưǎǑƾǏİıİ
ȺƾǌĲĮǌĮǃǏǁıǉǔǊǘıǆıİȺǏǎǃǊǀǋĮĲĮǄǈĮȺĮǏƾįİǈǄǋĮĮǌǆİǁıǎįǎǐİǌǗǐ
ǉĲǈǏǁǎǑįİǌǀĲĮǌǉĮĲƾǊǊǆǊǆǄǈĮĮǌĮȺǆǏǈǉǗǉĮǏǎĲıƾǉǈưǈĮǎǋƾįĮĮĲǗǋǔǌǋİ
İǈįǈǉƿǐĮǌƾǄǉİǐĮȺǗĲǆīĮǊǊǁĮǃǏƿǇǆǉİıĲǆǌȺǗǊǆǋĮǐǄǈĮǋǈĮİǃįǎǋƾįĮǉĮǈ
ĮǉǎǊǎǘǇǆıĮǌƿǌĮȺǎǊǈĲǈıǋǈǉǗȺǏǗǄǏĮǋǋĮƷǎǌĮıǑǌĮǌĮıĲǏƿĳǎǋĮǈǋİǋǈĮ
İǌĲİǊǙǐƾǊǊǆǌǎǎĲǏǎȺǁĮǋİİǌǇǎǑıǁĮıİǉĮǈǄǈĮĮǑĲǗĲǎǌǊǗǄǎįİǌǋİƿǌǎǈĮǍİ
ǌĮİǏǄƾǅǎǋĮǈǔǐİǇİǊǎǌĲǀǐǎįǆǄǗǐ±ĮǉǗǋĮǉĮǈĮǏǄƾĲǆǌǘǒĲĮ

Παρακολούθησες κάποια μαθήματα ενώ έκανες τη στρατιωτική σου θητεία/εθελοντισμό; Πήρες το δίπλωμα οδήγησης στο στρατό
ή έκανες κάποιο τεχνικό μάθημα εκεί; Συμμετείχες σε κάποιο μάθημα ή σεμινάριο ενώ έκανες εθελοντική εργασία;
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;
Τίτλος

ƣĲĮǌƾǏǒǈıĮǌĮįǎǑǊİǘǔİǇİǊǎǌĲǈǉƾıǑǋǋİĲİǁǒĮ
ıİıİǋǈǌƾǏǈǎİǃįǎǋƾįǔǌ

Λόγοι

ƠǋĮǇĮȺǎǊǊƾǄǈĮįǈĮĳǎǏİĲǈǉƿǐǋǎǏĳƿǐĮǌĮȺǆǏǁĮǐ
ǓǑǒǎǊǎǄǈǉǀǌǎǆĲǈǉǀǉĮǈĳǑıǈǉǀ ơĲĮǌȺǎǊǘ
İǌįǈĮĳƿǏǎǌǉĮǈİȺǔĳİǊǀǇǆǉĮĮȺǗĮǑĲǀĲǆǄǌǙıǆ
ıĲǆıǑǌĮǌĮıĲǏǎĳǀǋǎǑǋİƾĲǎǋĮǋİĮǌĮȺǆǏǁİǐ
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Υπάρχουν δραστηριότητες, εμπειρίες ή γεγονότα που είναι ή υπήρξαν σημαντικά για εσένα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σου
θητείας ή της εθελοντικής σου εργασίας; Ποια ήταν ή είναι αυτά και γιατί είναι σημαντικά;

Παρακολούθησες κάποια μαθήματα ενώ έκανες τη στρατιωτική σου θητεία/εθελοντισμό; Πήρες το δίπλωμα οδήγησης στο στρατό
ή έκανες κάποιο τεχνικό μάθημα εκεί; Συμμετείχες σε κάποιο μάθημα ή σεμινάριο ενώ έκανες εθελοντική εργασία;
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;
Τίτλος

Λόγοι

Αν έχεις λάβει κάποιο πιστοποιητικό
συμμετοχής, επισύναψε το στο πίσω
μέρος του ProfilPASS σου.
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Στρατιωτική Υπηρεσία ή Εθελοντική Εργασία

ƪǇİǊǎǌĲǈǉǀİǏǄĮıǁĮ

Δραστηριότητες, Αρμοδιότητες, Προγράμματα

ưİĲĮĳǎǏƾĮĲǗǋǔǌǋİĳǑıǈǉƿǐĮǌĮȺǆǏǁİǐ ıİ
ĮǌĮȺǆǏǈǉǗǉĮǏǎĲıƾǉǈǀȺĮǏĮȺǊǆǄǈǉǎǘǐ ǉƾǌǎǌĲĮǐ
İĳǈǉĲǀĲǆǌǉĮǊǘĲİǏǆȺǏǎıƿǄǄǈıǆİǈıǗįǔǌǉĮǈİǍǗįǔǌ
ĲǆǌĮıĳƾǊİǈĮıĲǎĮǌĮȺǆǏǈǉǗǉĮǏǎĲıƾǉǈǌĮǃǏǁıǉǔĲǆǌ
ȺǈǎǄǏǀǄǎǏǆįǈĮįǏǎǋǀǌĮȺǏǎıĮǏǋǗǅǔĲǎıĲǑǊǎįǀǄǆıǆǐ
ıĲǈǐĮǌƾǄǉİǐĲǎǑİȺǈǃƾĲǆǌĮȺǏǎıĳƿǏǔǃǎǀǇİǈĮıĲǆǌ
ĮȺǎǃǁǃĮıǆĮȺǗĲǎǗǒǆǋĮǉĮǈıĲǆǌİǁıǎįǎıĲǎǉĲǁǏǈǎĲǎǑ
ȺǏǎǎǏǈıǋǎǘ
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Ποιες ήταν οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητές σου στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας ή
εθελοντικής εργασίας;

Στρατιωτική Υπηρεσία ή Εθελοντική Εργασία

Αν έχεις την δυνατότητα να
επικυρώσει κάποιος άλλος
τις δραστηριότητές σου,
κάνε το και επισύναψε την
παραπομπή στο πίσω μέρος
του ProfilPASS σου.

Δραστηριότητες, Αρμοδιότητες, Προγράμματα
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ưȺǎǏǙǌĮįǈĮǃƾıǔǒƾǏĲİǐȺǗǊǆǐįǏǗǋǔǌǉĮǈǌĮ
ǉĮĲĮǊƾǃǔȺǎǊǘǄǏǀǄǎǏĮȺǎǈǎįǏǎǋǎǊǗǄǈǎǌĮȺƾǏǔ
ĮȺǗĲǎƧıǆǋİǁǎıĲǎƨ

ƶǒİįǁĮıĮĲǎȺǈǎǃǎǊǈǉǗįǏǎǋǎǊǗǄǈǎǄǈĮǉƾǇİ

ǃƾǏįǈĮƩǈĮĲǆǏǎǘıĮǆǋİǏǎǊǗǄǈǎįǈĮįǏǎǋǙǌ

ƶǑǌĮǌĮıĲǏƾĳǆǉĮǋİȺǎǊǊǎǘǐįǈĮĳǎǏİĲǈǉǎǘǐǉĮǈ

ĮǌƾǊǎǄĮ

ǋİįǈƾĳǎǏİǐĮǌĮȺǆǏǁİǐǉĮǈǋȺǎǏǙǌĮĮǌĲǈįǏƾıǔ

ƠǒǔİǍǎǈǉİǈǔǇİǁǋİȺǏǎǃǊǀǋĮĲĮȺǎǑıǒİĲǁǅǎǌĲĮǈ

ĮȺĮǈĲǀıİǈǐĲǔǌƾǊǊǔǌǋİĲĮǉĲǉĮǈǊİȺĲǗĲǆĲĮ

ƠǋĮǇĮǌĮĮǌĲĮȺǎǉǏǁǌǎǋĮǈıĲǈǐįǈƾĳǎǏİǐĮǌƾǄǉİǐǉĮǈ

ƾǊǊǔǌǋİĲǆǃǎǀǇİǈĮĲǎǑǒǈǎǘǋǎǏǋǎǑ

ưȺǎǏǙǌĮĮǌĲǈıĲĮǇǋǁıǔĲǆǌǉĮǉǀįǈƾǇİıǆĲǔǌ

ƠǒǔǋƾǇİǈǌĮİǁǋĮǈǉĮǈǌĮȺĮǏĮǋƿǌǔȺƾǌĲĮĳǈǊǈǉǗǐ

ȺǏǎıİǉĲǈǉƾ

ƠǒǔǋƾǇİǈǌĮǉĮĲĮǄǏƾĳǔĲǈǐįǈĮįǏǎǋƿǐǋǎǑ

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

ĮǏǉİĲƾįǘıǉǎǊǎǑǐĮǌǇǏǙȺǎǑǐ

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος

βοήθησα άτομα με φυσικές αναπηρίες

2 Περιγραφή

1 Προσδιόρισε
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ưİĳǁǊǎǑǐ

ưİĲǎǑǐȺİǊƾĲİǐ

ĲǆǊİĳǙǌǎǑ

ƶĲǆįǎǑǊİǈƾǋǎǑǔǐǋĮǇǆĲǀǐįǈĮ

ıİƾǊǊǎǑǐȺǎǈǎǌįǏǗǋǎǌĮȺƾǏǎǑǌ

ĲĮǍǈįǈǔĲǈǉǙǌįǈĮįǏǎǋǙǌǀǗĲĮǌǊƿǔ

ƶİįǈĮǉǎȺƿǐıĲǎǌȺǏǎǄǏĮǋǋĮĲǈıǋǗ
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Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Στρατός και Εθελοντική Εργασία

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Στρατός και Εθελοντική Εργασία
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Στρατός και Εθελοντική Εργασία

Ασχολίες και
Ενδιαφέροντα

Σπίτι και
Οικογένεια

Σχολείο

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Στρατός και Εθελοντική
Εργασία
Εισαγωγή
Η ζωή μου –
Μια επισκόπηση
Οι δραστηριότητές μου Καταγραφή

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις
Επαγγελματικής Εμπειρίας,
Δουλειές

Οι Δεξιότητες μου –
Αναφορά
Οι στόχοι μου και το επόμενο
βήμα

Πολιτικές και Πολιτειακές
Συνδέσεις/Τιμητικές Θέσεις

Συγκέντρωση πιστοποιήσεων

Αξιοσημείωτες Περιστάσεις

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας, Δουλειές

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις Επαγγελματικής
Εμπειρίας, Δουλειές
Πριν ξεκινήσεις:

Ζεις για να εργάζεσαι ή εργάζεσαι για να ζεις; Ποια είναι τα αισθήματά σου για την επαγγελματική σου

ζωή; Πόσο σημαντική θεωρείς την δουλειά σου και τις θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας;

1

Βήμα

Προσδιόρισε
Το πεδίο δραστηριότητας «Επαγγελματική Ζωή» διαπερνά τις περιόδους απασχόλησής σου,
τις περιόδους ανεργίας, τις θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας, την βραχύβια απασχόληση και
κάθε άλλο είδος επαγγελματικής εμπειρίας.
Προσδιόρισε σημαντικά ορόσημα και δραστηριότητες στην επαγγελματική σου ζωή. Επίσης,
είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να αναφέρεις αν έχεις εργασθεί στο εξωτερικό, ανάφερε τη
χώρα.

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις

Πότε;

Επαγγελματικής Εμπειρίας, Δουλειές

(από-μέχρι)

Ρόλος
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Βασιλική Τ. 32 ετών, μητέρα
μιας κόρης δυόμισι ετών.
Υπάρχουν πεδία ή/και αντικείμενα για τα οποία είχες ενδιαφερθεί πιο συγκεκριμένα ή που σε

Πρώην απασχολούμενη σε

ενδιαφέρουν ακόμα; Ποια ήταν ή είναι αυτά και γιατί σε ενδιαφέρουν;

μια μεσαία επιχείρηση ως

Υπήρξε κάποια πτυχή στις θέσεις επαγγελματικής σου εμπειρίας, στις δουλειές σου ή ίσως σε

λογίστρια μισθοδοσίας, θα

κάποιο εργαστήριο που απήλαυσες ή διασκέδασες πιο ειδικά;

ήθελε να επιστρέψει στην
επαγγελματική της ζωής
μετά την άδεια μητρότητας.

ƪǁǋĮǈȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǆǊǎǄǁıĲǏǈĮǋǈıǇǎįǎıǁĮǐĮǊǊƾĮȺǎǊĮǋǃƾǌǔİǈįǈǉǗĲİǏĮ
ƾǊǊİǐįǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐıĲǎǄǏĮĳİǁǎȺǒǎǏǄƾǌǔıǆıǑǌĮǌĲǀıİǔǌȺǏǎİĲǎǈǋĮıǁĮ
İǉįǆǊǙıİǔǌǉĮǈĳǏǎǌĲǁįĮǄǈĮĲǆǌǎǋĮǊǀįǈİǉȺİǏĮǁǔıǀĲǎǑǐ

Είχες περαιτέρω εκπαίδευση ή παρακολούθησες κάποια μαθήματα επαγγελματικής εξέλιξης σε σχέση με την επαγγελματική σου
ζωή; Αυτό περιλαμβάνει μαθήματα που οργανώθηκαν από τον εργοδότη σου, κάποιο εργαστήριο, μαθήματα διαχείρισης εργασίας,
ή μαθήματα από κάποιο φορέα συνεχούς εκπαίδευσης, τα οποία επέλεξες για να βελτιώσεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητες.
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;
Τίτλος

062IILFHǄǈĮƩǈǎǈǉǆĲǈǉǗȺǏǎıǔȺǈǉǗ
ȺǏǎǒǔǏǆǋƿǌǎǈǒǏǀıĲİǐ

Λόγοι

ơǇİǊĮǌĮİǌǆǋİǏǔǇǙıİıǒƿıǆǋİĲǎǊǎǄǈıǋǈǉǗ
ĲǎǑRIILFHǉĮǈǌĮǋǆįǑıǉǎǊİǑĲǙǌĮȺǏǎıĮǏǋǎıĲǙ
ıİǌƿǎȺİǏǈǃƾǊǊǎǌǄǏĮĳİǁǎǑ
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ưĮǇǀǋĮĲĮǄĮǊǊǈǉǙǌıĲǎƮƿǌĲǏǎƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ

ƬİĲĮǈǏİǁĮıĲǆǌǎȺǎǁĮįǎǘǊİǑĮİǁǒİȺİǊƾĲİǐıĲǆ

ƪǌǆǊǁǉǔǌ

īĮǊǊǁĮǉĮǈǀǇİǊĮǌĮİǉĳǏƾǅǎǋĮǈƾǌİĲĮ
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Υπάρχουν πεδία ή/και αντικείμενα για τα οποία είχες ενδιαφερθεί πιο συγκεκριμένα ή που σε ενδιαφέρουν ακόμα; Ποια ήταν ή είναι
αυτά και γιατί σε ενδιαφέρουν;
Υπήρξε κάποια πτυχή στις θέσεις επαγγελματικής σου εμπειρίας, στις δουλειές σου ή ίσως σε κάποιο εργαστήριο που απήλαυσες ή
διασκέδασες πιο ειδικά;

Είχες περαιτέρω εκπαίδευση ή παρακολούθησες κάποια μαθήματα επαγγελματικής εξέλιξης σε σχέση με την επαγγελματική σου
ζωή; Αυτό περιλαμβάνει μαθήματα που οργανώθηκαν από τον εργοδότη σου, κάποιο εργαστήριο, μαθήματα διαχείρισης εργασίας,
ή μαθήματα από κάποιο φορέα συνεχούς εκπαίδευσης, τα οποία επέλεξες για να βελτιώσεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητες.
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί ενδιαφέρθηκες να συμμετάσχεις;
Τίτλος

Λόγοι

Αν έχεις λάβει κάποιο πιστοποιητικό
συμμετοχής, επισύναψε το στο πίσω
μέρος του ProfilPASS σου.
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Επαγγελματική Ζωή, Ανεργία,

Δραστηριότητες, Αρμοδιότητες, Προγράμματα

Θέσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας, Δουλειές

ƴǊǆǏǔǋƿǐĲǆǐİĲĮǈǏİǁĮǐ

ƩǈĮǒİǁǏǈıǆȺǊǆǏǔǋǙǌ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǄǏĮĳİǁǎǑ
ưǈıǇǎįǎıǁĮ
ƠǊİǄǒǎǐǊǎǄĮǏǈĮıǋǙǌİǏǄĮıǁĮǐ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆĳĮǉƿǊǔǌİǏǄĮǅǎǋƿǌǔǌ
ƳǏǄƾǌǔıǆİǉįǆǊǙıİǔǌ

ƟįİǈĮǋǆĲǏǗĲǆĲĮǐ

ƶǒİįǈĮıǋǗǐİȺĮǌİǈıǗįǎǑıĲǆǌİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ
ǅǔǀ
ƳǏǄƾǌǔıǆĳǘǊĮǍǆǐĲƿǉǌǔǌ



63
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Στις καθημερινές επαγγελματικές σου συνήθειες κάνεις πολλά πράγματα, τα οποία δε
διδάχθηκες ποτέ ως μέρος της επαγγελματικής σου εκπαίδευσης. Στη διάρκεια της εργασίας
σου, σε θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας, σε μια δουλειά ή ένα εργαστήριο μαθαίνεις
συνεχώς νέες τεχνικές και δεξιότητες, που σε βοηθούν να αντιμετωπίσεις προκλήσεις της
καθημερινότητας. Αποκτάς νέες εμπειρίες καθημερινά και μαθαίνεις από αυτές.

Αν έχεις την δυνατότητα να
επικυρώσει κάποιος άλλος
τις δραστηριότητές σου,
κάνε το και επισύναψε την
παραπομπή στο πίσω μέρος
του ProfilPASS σου.

Πέρα από πολλά άλλα παραδείγματα, η διαχείριση Η/Υ θα πρέπει να αναφερθεί εδώ καθώς και
η προσπάθειά σου να συνεργαστείς με συναδέλφους και προϊσταμένους, ο τρόπος που δομείς
και οργανώνεις τη δουλειά σου και πως διαχειρίζεσαι τις διαφοροποιούμενες απαιτήσεις και
τους παράγοντες άγχους.
Σημείωσε τις ανεξάρτητες δραστηριότητες, ασχολίες και δράσεις που ανέλαβες στη δουλειά,
σε κάποια θέση ή εργαστήριο ή σε περιόδους ανεργίας.

Επαγγελματική Ζωή, Ανεργία,

Δραστηριότητες, Αρμοδιότητες, Προγράμματα

Θέσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας, Δουλειές
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įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǋǈĮǐǇİĲǈǉǀǐĮĲǋǗıĳĮǈǏĮǐ
ưȺǎǏǙǌĮȺǏǎıįǈǎǏǁıǔǃĮıǈǉƾǉǏǈĲǀǏǈĮǉĮǈǌĮ
ǉƾǌǔĮǌƾǊǎǄǆƿǏİǑǌĮǄǈĮǌĮǅǆĲǀıǔȺǏǎıĳǎǏƿǐ
ưȺǎǏǙǌĮıǑǄǉǏǁǌǔĲǈǋƿǐįǈĮĳǎǏİĲǈǉǙǌȺĮǏǎǒǙǌ
ǌĮǅǑǄǁıǔĲĮǑȺƿǏǉĮǈĲĮǉĮĲƾǉĮǈǌĮĮǈĲǈǎǊǎǄǀıǔ

«ıǒİįǁĮıĮĲĮǄİǘǋĮĲĮ

«įǈĮȺǏĮǄǋĮĲİǘĲǆǉĮǋƿıǔĲǆǊİĳǙǌǎǑǋİĲǎǑǐ

ȺǏǎǋǆǇİǑĲƿǐǉĮǈƿǉǊİǈıĮĲǆǌĮǁǇǎǑıĮǉĮǈĲǎǄİǘǋĮ

«įǈƾǊİǍĮǉĮǈİȺǈǋİǊǀǇǆǉĮĲǎǌıǔıĲǗĲǘȺǎ

ıĲǎǊǈıǋǎǘ











İǈǉǗǌĮĲǆǌĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǆįǈĮǉǗıǋǆıǆǄǈĮĲǆ

«İǁįĮĲǈǐȺĮǏǎǒƿǐ



ĮǉǗǋĮǉĮǈǋİĲǆǌȺǁİıǆĲǎǑǒǏǗǌǎǑ

ƣĲĮǌǃǊƿȺǔƿǌĮǌƾįİǈǎǒǙǏǎǋȺǎǏǙǌĮǉƾǌǔ

«ıǘǄǉǏǈǌĮĲǈǋƿǐǉĮǈȺǎǈǗĲǆĲĮ



ǌĮƿǒİǈǋǈĮĮǁǇǎǑıĮǄǈĮǋǈĮıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǆİǉįǀǊǔıǆ

«ǅǀĲǆıĮȺǏǎıĳǎǏƿǐ



ƠǒǔǋƾǇİǈǌĮįǈĮȺǏĮǄǋĮĲİǘǎǋĮǈĮȺǎĲİǊİıǋĮĲǈǉƾ

ǌĮǑȺǎǊǎǄǁıǔǄǏǀǄǎǏĮĲǈǒǔǏǆĲǈǉǗĲǆĲĮǇĮȺǏƿȺİǈ

«ĮǌĮǅǀĲǆıĮİĲĮǈǏİǁİǐȺĮǏǎǒǀǐǒǙǏǔǌǉĮǈıǁĲǈıǆǐ





ǉĮǈĲǈİǍǎȺǊǈıǋǗǐǇĮǒǏİǈĮıĲİǁ

«ĲǈİǁįǎǐİǍǎȺǊǈıǋǎǘĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ



ȺİǏǁıĲĮıǆ

ȺİǏǈıĲƾıİǈǐǄǈĮıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǎĮǏǈǇǋǗĮĲǗǋǔǌ

ĮǁǇǎǑıĮǐ





ǉǏǁǌǔĲǎǌĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǎǒǙǏǎǄǈĮİǈįǈǉƿǐ

«ȺǏǎıįǈǗǏǈıĮĲǎĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǎǋƿǄİǇǎǐĲǆǐ

ưȺǎǏǙǌĮȺĮǏĮǄǄİǁǊǔĲǎĳĮǄǆĲǗĮǌƾǊǎǄĮǋİĲǆǌ

ƪǁǋĮǈǈǉĮǌǗǐǌĮ

īǈĮĮǑĲǗǌĲǎǌıǉǎȺǗ
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Επίπεδο
A B Γ1 Γ2



Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

Να σκεφτείς επίσης τις
εμπειρίες που αποκόμισες
κατά την περίοδο ανεργίας.

ĲǆǌĲǈǋǀĮǉǏǈǃǙǌȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ƣĲĮǌǉƾǌǔǓǙǌǈĮǗĲĮǌȺĮǅĮǏİǘǔ

İǉįǀǊǔıǆ

ƶİǄǈǎǏĲƿǐıĲǎıȺǁĲǈǀǉǎǈǌǎĲǈǉǀ

ƶĲǆǌǎǏǄƾǌǔıǆĲǔǌįǈĮǉǎȺǙǌ

İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐİǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ

ƣĲĮǌĮǌĮǅǆĲǙȺǈǇĮǌƾȺİįǁĮ

©©



©©


©©


ĮǌǈǓǈƾǐǋǎǑ

ƶĲǆǌǎǏǄƾǌǔıǆĲǎǑǄƾǋǎǑĲǆǐ

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

ĲǎǑǐǊǗǄǎǑǐĲǆǐİȺǈǊǎǄǀǐǋǎǑ

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος

οργάνωσα μια εκδήλωση.

2 Περιγραφή

1 Προσδιόρισε

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας, Δουλειές

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας, Δουλειές
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας, Δουλειές

Ασχολίες και
Ενδιαφέροντα

Σπίτι και
Οικογένεια

Σχολείο

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Στρατός και Εθελοντική
Εργασία
Εισαγωγή
Η ζωή μου –
Μια επισκόπηση
Οι δραστηριότητές μου Καταγραφή

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις
Επαγγελματικής Εμπειρίας,
Δουλειές

Οι Δεξιότητες μου –
Αναφορά
Οι στόχοι μου και το επόμενο
βήμα

Πολιτικές και Πολιτειακές
Συνδέσεις/Τιμητικές Θέσεις

Συγκέντρωση πιστοποιήσεων

Αξιοσημείωτες Περιστάσεις

Οι Δραστηριότητές μου - καταγραφή | Πολιτική και Πολιτειακή Εμπλοκή/ Τιμητικές Θέσεις

Πολιτική και Πολιτειακή Εμπλοκή/
Τιμητικές Θέσεις
Πριν ξεκινήσεις:

Αν έχεις πολιτική ή κοινωνική εμπλοκή ποιό είναι το κίνητρό σου;

Ποιους λόγους έχεις να κάνεις εθελοντική εργασία;

1

Βήμα

Προσδιόρισε
Πολλές πλευρές της δημόσιας και κοινωνικής ζωής δε θα μπορούν να λειτουργούν πλέον
χωρίς εθελοντική συμβολή. Ωστόσο, η πολιτική και κοινωνική εμπλοκή προσφέρει επίσης
πολλές δυνατότητες να μάθεις πράγματα που είναι σημαντικά στην επαγγελματική και
ιδιωτική σφαίρα. Είχες κοινωνική ή πολιτική εμπλοκή; Κάνεις εθελοντική εργασία για
παράδειγμα για μια ομάδα ή την εκκλησία; Προσδιόρισε τη δραστηριότητά σου σε αυτό το
πεδίο.

Φορέας/Ομάδα

Πότε;

Δραστηριότητα

(από-μέχρι)
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Αναστασία Γ. 51
ετών αφιερώνει τον
χρόνο εργασίας

Υπάρχουν πεδία ή/και αντικείμενα για τα οποία είχες ενδιαφερθεί πιο συγκεκριμένα ή

της για την

που σε ενδιαφέρουν ακόμα σε σχέση με την πολιτική ή κοινωνική σου εμπλοκή ή κάποια

υποστήριξη της

τιμητική θέση; Ποια ήταν ή είναι αυτά και γιατί σε ενδιαφέρουν;

τοπικής ομάδας
φυσιολατρών
ƨǏǁıǉǔİǌįǈĮĳƿǏǎǑıĮĲǆǌȺǏǎıĲĮıǁĮİǈįǙǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈıİǉǁǌįǑǌǎƶĲĮ
ȺǊĮǁıǈĮĲǆǐǎǋƾįĮǐįǎǑǊİǘǔǋİǌƿǎǑǐĬĮǀǇİǊĮǌĮĮǑǍǀıǔĲǎİǌįǈĮĳƿǏǎǌ
ȺĮǈįǈǙǌǉĮǈİĳǀǃǔǌǄǈĮĲǆĳǘıǆǉĮǈǌĮĲĮİǌǇĮǏǏǘǌǔǌĮǉƾǌǎǑǌǉƾĲǈǋĮǅǁ

Κάνεις κάποια μαθήματα στη διάρκεια της πολιτικής ή κοινωνικής σου εμπλοκής ή όταν είχες κάποια τιμητική θέση
που σε βοήθησε να διευρύνεις τις δραστηριότητές σου;
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί σε ενδιέφεραν;
Τίτλος

Λόγοι

ƴİǅǎȺǎǏǁİǐ©ĲĮȺǎǑǊǈƾĲǔǌȺǊǆǋǋǘǏǔǌĲǎǑ

ĬĮǀǇİǊĮǌĮǋƾǇǔȺİǏǈııǗĲİǏĮǄǈĮĲǆǌĲǎȺǈǉǀ

ƴǎĲĮǋǎǘƠǊǃĮª

ȺĮǌǁįĮǉĮǈĲǈǐǃǈǗıĳĮǈǏİǐİǌǙĮȺǎǊĮǋǃƾǌǔĲǆ
ĳǘıǆ

ƶİǋǈǌƾǏǈǎǋİǇƿǋĮ©ƯǁǄĮǊǗǄǈĮǄǈĮĲǆǌ

ơǇİǊĮǌĮǃİǊĲǈǔǇǙıĲǆǌȺǎǈǗĲǆĲĮĲǔǌ

ƪǉȺĮǁįİǑıǆǄǈĮĲǆĳǘıǆª

İǉįǆǊǙıİǔǌǉĮǈǌĮǋƾǇǔǌƿİǐǋİǇǗįǎǑǐǗȺǔǐǎǈ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐȺǎǑıİĳƿǏǌǎǑǌıİİȺĮĳǀǋİĲǆ
ĳǘıǆ
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Υπάρχουν πεδία ή/και αντικείμενα για τα οποία είχες ενδιαφερθεί πιο συγκεκριμένα ή που σε ενδιαφέρουν ακόμα σε σχέση με την
πολιτική ή κοινωνική σου εμπλοκή ή κάποια τιμητική θέση; Ποια ήταν ή είναι αυτά και γιατί σε ενδιαφέρουν;

Έκανες κάποια μαθήματα στη διάρκεια της πολιτικής ή κοινωνικής σου εμπλοκής ή όταν είχες κάποια τιμητική θέση που σε
βοήθησε να διευρύνεις τις δραστηριότητές σου;
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί σε ενδιέφεραν;

Τίτλος

Λόγοι

Αν έχεις λάβει κάποιο
πιστοποιητικό συμμετοχής,
επισύναψε το στο πίσω μέρος
του ProfilPASS σου.
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«ƶǉİĳĲǙĮȺĮǏĮǁĲǆĲĮǃǀǋĮĲĮǌĮİǌǇĮǏǏǘǌǔĲǎǑǐǌƿǎǑǐǌĮ
İǏǄĮıĲǎǘǌıĲǆǌȺǏƾǍǆıĲǆĳǘıǆ
«ƹǏǆıǈǋǎȺǎǈǀıǔİǏǄĮǊİǁĮǉĮǈǋȺǎǏǙǌĮǉĮǇǎįǆǄǀıǔ
ıǒİĲǈǉƾƾǊǊǎǑǐ


«ıǒİįǈƾıİǈǉĮǈİĳĮǏǋǗıİǈĲǎįǈǉǗǋǎǑǋǎǌĲƿǊǎİǏǄĮıǁĮǐ

ǋİİĳǀǃǎǑǐ

«ǋƾǇİǈıİǌƿǎǑǐȺǙǐǌĮǉƾǌǎǑǌƿǌĮǌĳǏƾǒĲǆȺǏǎıĲĮıǁĮǐ

«ĲǎǑǐƿǒǔİǍǆǄǀıİǈȺǙǐǌĮǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǌİǏǄĮǊİǁĮ

«ǎǏǁıİǈǉĮǌǗǌİǐǄǈĮĲǎȺǙǐıǑǌİǏǄĮǅǗǋĮıĲİǋĮǅǁĲǎǑǐ

ƪǁǋĮǈǈǉĮǌǀǌĮ
«ƶǒİįǈƾıǔĮȺǊƿǐǉĮĲĮıǉİǑĮıĲǈǉƿǐǎįǆǄǁİǐǋİĲǏǗȺǎȺǎǑǌĮ
İǁǌĮǈǉĮĲĮǌǎǆĲƿǐıİƾǊǊǎǑǐǉĮǈǌĮĲǈǐİĳĮǏǋǗıǔ
«ƮĮĲĮǊƾǃǔĮǌǎǈƾǊǊǎǈǒǏİǈƾǅǎǌĲĮǈǃǎǀǇİǈĮǉĮǈǌĮ

«İǏǄĮıĲİǁǋİĮǑĲǎǘǐ

«ǉǈǌǆĲǎȺǎǈǀıİǈǌƿǎǑǐǌĮǉƾǌǎǑǌǉƾĲǈǄǈĮĲǎȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ

ǉĮǈƿǒǔİǍǆǄǀıİǈĲǆıǆǋĮıǁĮĲǆǐĳǘıǆǐǄǈĮĲǆǌ

ĮǌǇǏǔȺǗĲǆĲĮ

İǌįǈĮĳƿǏǎǑǌ

«ƮƾǌǔĲǎǑǐƾǊǊǎǑǐǌĮİǌįǈĮĳİǏǇǎǘǌǄǈĮǇƿǋĮĲĮȺǎǑǋİ

ĳĮǌĲĮıǁĮǉĮǈǌĮĲĮİĳĮǏǋǗıǔǋİǌƿǎǑǐ

«ƧǌĮǊƾǃǔǋĮǇǀǋĮĲĮİǏǄĮıǁĮǐıĲǆĳǘıǆǋİȺǎǊǊǀ

ȺǏǎıĳİǏǇǙǌĮǃǎǆǇǀıǔ

ƠǒǔǋƾǇİǈǌĮıǑǋǋǎǏĳǙǌǎǋĮǈıĲǎǑǐǉĮǌǗǌİǐĲǆǐǎǋƾįĮǐ

«ǃǎǀǇǆıĮıĲǆǌİĳĮǏǋǎǄǀĲǎǑǐ

«įǆǋǈǎǑǏǄǀıİǈǉĮǌǗǌİǐǄǈĮĲǎǒĲǁıǈǋǎ





ƪǁǋĮǈǈǉĮǌǗǐǀǌĮ

Ơǒǔ
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Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

ǋİĲĮǍǘĳǁǊǔǌ

Σκέψου τις δραστηριότητες
και αρμοδιότητες που
έχεις αναλάβει, και σε
ποια προγράμματα έχεις
συμμετάσχει.

ƶĲǆǌǎǈǉǎǄƿǌİǈƾǋǎǑ

ƴĮǈįǈƾĳǁǊǎǈıǑǌİǏǄƾĲİǐ

ǉĮǇǎįǀǄǆıǆıĲĮįǈǉƾǋǎǑǉĮǈƾǊǊĮȺĮǈįǈƾ

ıĲǎıȺǁĲǈȺǏǎıĳƿǏǔǃǎǀǇİǈĮǉĮǈ

ƶĲǎǌǎǈǉǎǉǑǏǈǗǉĮǈıİǋǈǉǏǎİȺǈıǉİǑƿǐ

ǉǘǉǊǎ

ƶĲǎǌǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǗǉĮǈĳǈǊǈǉǗǋǎǑ

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος

Εργασία σε ομάδα νέων

2 Περιγραφή

1 Προσδιόρισε

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Πολιτική και Πολιτειακή Εμπλοκή/ Τιμητικές Θέσεις

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση
Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Πολιτική και Πολιτειακή Εμπλοκή/ Τιμητικές Θέσεις
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Πολιτική και Πολιτειακή Εμπλοκή/ Τιμητικές Θέσεις

Ασχολίες και
Ενδιαφέροντα

Σπίτι και
Οικογένεια

Σχολείο

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Στρατός και Εθελοντική
Εργασία
Εισαγωγή
Η ζωή μου –
Μια επισκόπηση
Οι δραστηριότητές μου Καταγραφή

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις
Επαγγελματικής Εμπειρίας,
Δουλειές

Οι Δεξιότητες μου –
Αναφορά
Οι στόχοι μου και το επόμενο
βήμα

Πολιτικές και Πολιτειακές
Συνδέσεις/Τιμητικές Θέσεις

Συγκέντρωση πιστοποιήσεων

Αξιοσημείωτες Περιστάσεις

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Αξιοπρόσεκτες Περιστάσεις

Αξιοπρόσεκτες Περιστάσεις
Πριν ξεκινήσεις:

Θα έλεγες ότι έχεις βιώσει σημαντικά γεγονότα ή περιόδους στη ζωή σου που σε διαμόρφωσαν;

Τι σου έρχεται πρώτα στο μυαλό;

1

Βήμα

Προσδιόρισε
Έχεις βιώσει σημαντικά γεγονότα ή περιόδους στη ζωή σου που σε διαμόρφωσαν; Περιόδους
μεγάλης ανασφάλειας, όπως ανεργία ή χωρισμός, περιόδους βαθειάς θλίψης λόγω της
απώλειας κάποιου αγαπημένου προσώπου, περιόδους μεγάλης χαράς όπως η γέννηση ενός
παιδιού ή άλλες περιόδους που έχουν προκαλέσει σημαντική αλλαγή ή είχαν αντίκτυπο στη
ζωή σου;
Αξιοσημείωτες περιστάσεις όπως αυτές οδηγούν στον αναστοχασμό, στην επαν-αξιολόγηση
ή στην διεργασία μάθησης, που μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα να αλλάξουμε τη
συμπεριφορά και τις απόψεις μας. Συμπλήρωσε την λίστα με τις ειδικές περιστάσεις της ζωής
σου.
Το ProfilPASS είναι το δικό σου αποκλειστικό έγγραφο και εσύ ο/η ίδιος/α αποφασίζεις
μόνος/η αν επιθυμείς να το δείξεις σε κάποιον άλλο.

Αξιοπρόσεκτες Περιστάσεις
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Αγγελική Δ. 48 ετών
μεγάλωσε στην Πάτρα
και εργάστηκε σε μια
Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο εκείνη την περίοδο ή σε εκείνη την κατάσταση που σου

βιομηχανία ρούχων η οποία
έκλεισε, οδηγώντας όλους

έκαναν εντύπωση ή που έπρεπε να διαχειριστείς;

τους εργαζόμενούς της
στην ανεργία.
Έχει προβεί σε διάφορες

ƶǉƿĳĲǎǋĮǈıǑǒǌƾǗĲǈǆǉǏǁıǆǉĮǈǆĮǌİǏǄǁĮĲĮƾǊǊĮǍİǗǊĮ

ενέργειες για εύρεση
εργασίας.

ıİǗǏǎǑǐĲǆǐȺǏǎıǔȺǈǉǀǐǋǎǑǅǔǀǐĲĮǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾǉĮǈĲǆǌİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǋǎǑ
ǅǔǀƸȺǀǏǍİȺǎǊǘįǈĮǋǎǏĳǔĲǈǉǗǄİǄǎǌǗǐǄǈĮĲǆǅǔǀǋǎǑ

Έκανες κάποια μαθήματα εκείνη την περίοδο που σε βοήθησαν να διευθετήσεις την κατάσταση;
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί σε ενδιέφεραν;
Τίτλος

ƷǆǊİĳǔǌǈǉǀƪǉȺĮǁįİǑıǆ īǏĮĳİǁǎƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

Λόγοι

ƷǎǋƾǇǆǋĮǀĲĮǌǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǗıĲǎīǏĮĳİǁǎ
ƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

ƮĮĲƾǏĲǈıǆƪĳĮǏǋǎǄǙǌ īǏĮĳİǁǎƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐ 

ƬıǑǋǋİĲǎǒǀǀĲĮǌǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀĮǊǊƾǒǔǏǁǐ
ĮȺǎĲƿǊİıǋĮ

ƪȺǈĲǑǒǀǐıǑǋȺǊǀǏǔıǆĮǈĲǀıİǔǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

ơǇİǊĮǌĮǋƾǇǔǌĮǉƾǌǔǉĮǊƿǐĮǈĲǀıİǈǐ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

ƪǍǑȺǆǏƿĲǆıǆƴİǊĮĲǙǌ ǄǏĮĳİǁǎƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
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ƪȺǁıǆǐǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǗıĲǎǄǏĮĳİǁǎĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Αξιοπρόσεκτες Περιστάσεις

Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο εκείνη την περίοδο ή σε εκείνη την κατάσταση που σου έκαναν εντύπωση ή που έπρεπε να διαχειριστείς;

Έκανες κάποια μαθήματα εκείνη την περίοδο που σε βοήθησαν να διευθετήσεις την κατάσταση;
Τι αφορούσαν αυτά τα μαθήματα και γιατί σε ενδιέφεραν;

Τίτλος

Λόγοι

Αν έχεις την δυνατότητα να
επικυρώσει κάποιος άλλος
τις δραστηριότητές σου,
κάνε το και επισύναψε την
παραπομπή στο πίσω μέρος
του ProfilPASS σου.
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Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;
ƪǁǋĮǈǈǉĮǌǀǌĮ
« ĮǌĲĮȺİǍƿǊǇǔıİǌƿİǐıǑǌǇǀǉİǐ

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

ƬİȺĮǌƿǌǔıǆĲǆǐīİǏǋĮǌǁĮǐıǀǋĮǈǌİǄǈĮİǋƿǌĮǗĲǈ

ĮȺǎĲǑǒǁĮǐ
ƧǌĲǈǋİĲǔȺǁǅǔĲǆǌȺǏĮǄǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǉĮǈȺǏǎıȺĮǇǙǌĮ
ǃǏǁıǉǔİǌĮǊǊĮǉĲǈǉƿǐ
ƠǒǔǋƾǇİǈǗĲǈȺǎǊǊƾȺǏƾǄǋĮĲĮǇĮǋİǁǌǎǑǌĮǃƿǃĮǈĮ
ǉĮǈǋȺǎǏǙĲǙǏĮǌĮĲǎĮǌĲǈǋİĲǔȺǁıǔ

ĳǏǎǌĲǁıǎǑǌĲǎǌİĮǑĲǗǉĮǈĲǆǌǎǈǉǎǄƿǌİǈƾĲǎǑǐ

ǋǗǌǎǈĲǎǑǐ

ƺƾǒǌǔǄǈĮįǎǑǊİǈƾ

ƴǏƿȺİǈǌĮıǑǌǑȺǎǊǎǄǁıǔǗĲǈǎǈįİǍǈǗĲǆĲƿǐǋǎǑįİǌ

İǁǌĮǈȺǈĮȺİǏǈǅǀĲǆĲİǐ

ƨǁǔıĮȺǎǊǊǀĮǃİǃĮǈǗĲǆĲĮ



ưĮǇĮǁǌǔǌĮǋǆǌĲĮȺĮǏĮĲƾǔıĲǎİǌįİǒǗǋİǌǎ

ǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǉĮǈǄǈĮĲǁĲǙǏĮǗǊǎǈȺǏƿȺİǈǌĮ
























 [



 [



[



 [



 [

















ǋǎǑİĳǗıǎǌįİǌǑȺƾǏǒİǈıǒİįǗǌǉĮǋǁĮİǍǔĲİǏǈǉǀ

« ǌĮİǍǑȺǆǏİĲǆǇǙǉĮǈǌĮǃǏǔǋǈĮȺǏĮǉĲǈǉǀǊǘıǆ



ĮȺĮǏĮǁĲǆĲǎ

ƠȺǏİȺİǌĮİȺĮǌĮȺǏǎıįǈǎǏǁıǔĲǆǌǉĮǇǆǋİǏǈǌǗĲǆĲƾ



ĮǌĮǄǌǔǏǁıǔĮǍǈǎǊǎǄǀıǔǉĮǈǌĮǉƾǌǔǗĲǈİǁǌĮǈ

įǈĮĳǎǏİĲǈǉƿǐǉĮǈȺİǏǁİǏǄİǐıǑǌǇǀǉİǐ



« ȺǏǎıĮǏǋǎıĲǙıİǌƿİǐǉĮĲĮıĲƾıİǈǐǌĮ

ƠȺǏİȺİǌĮǃǏǔĲǎǌįǏǗǋǎǋǎǑıİİǌĲİǊǙǐ
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Σκέψου τι έκανες για να
ανταπεξέλθεις στην περίπτωση.
Δεν έχει σημασία αν το έκανες
εσκεμμένα ή όχι, συνειδητά ή
ασυνείδητα.

ǎǈǉǎǄƿǌİǈƾǋǎǑ

ıĲǆǌİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǅǔǀıĲǆǌ

ıĲǆǌĮǌĮǅǀĲǆıǆİǏǄĮıǁĮǐ

ıĲǆǌǎǏǄƾǌǔıǆĲǆǐǉĮǇǆǋİǏǈǌǗĲǆĲĮǐ

ıĲǆǌǎǏǄƾǌǔıǆĲǆǐǉĮǇǆǋİǏǈǌǗĲǆĲĮǐ

ıĲǆǌİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǅǔǀ

ƷǙǏĮĮǌĮįǘǎǌĲĮǈȺǏǎǉǊǀıİǈǐ





ĲǈǐǎȺǎǁİǐƿȺǏİȺİǌĮĮǌĲǈǋİĲǔȺǁıǔ 

ĮǏǉİĲƿǐǏǈǅǈǉƿǐĮǊǊĮǄƿǐıĲǆǅǔǀǋǎǑ

ƷĮĲİǊİǑĲĮǁĮǒǏǗǌǈĮıǑǌƿǃǆıĮǌ 

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος

Γερμανική Επανένωση

2 Περιγραφή

1 Προσδιόρισε

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Αξιοπρόσεκτες Περιστάσεις

Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Αξιοπρόσεκτες Περιστάσεις
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Τι επιμέρους πράγματα έχεις κάνει;
Πως ανταπεξήλθες;

1 Προσδιόρισε
2 Περιγραφή

Όλα αυτά αποτελούν ικανότητες που έχετε!

Τι είμαι ικανός να κάνω;
Τι έχω μάθει;
Και πώς το κάνω;

3 Εξαγωγή Αποτελέσματος
Επίπεδο
A B Γ1 Γ2

Σε τι άλλα ζητήματα χρησιμοποίησες αυτές
τις ικανότητες;

4 Αξιολόγηση

Οι Δραστηριότητές μου – καταγραφή | Αξιοπρόσεκτες Περιστάσεις

Οι Δεξιότητές μου –
Αναφορά

Εισαγωγή
Η ζωή μου –
Μια επισκόπηση
Οι δραστηριότητές μου Καταγραφή
Οι Δεξιότητες μου –
Αναφορά
Οι στόχοι μου και το επόμενο
βήμα
Συγκέντρωση πιστοποιήσεων

Οι δεξιότητές μου – Αναφορά

Οι Δεξιότητές μου - Αναφορά

Στην προηγούμενη ενότητα προσδιόρισες γενικότερα και πιο συγκεκριμένα
όλες τις δεξιότητές σου. Σε αυτό το σημείο αυτές συνδέονται με ένα ανεξάρτητο
πεδίο δραστηριότητας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια γενική επισκόπηση. Θα
παρατηρήσεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δεξιότητες που αναφύονται ξανά και
ξανά.
Αυτή η ενότητα θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τι σου αρέσει περισσότερο να
κάνεις, τι κάνεις καλά και που υπάρχει ακόμα ενδεχομένως χώρος για βελτίωση.
Στο τέλος θα αναγνωρίσεις κάποιες δεξιότητες ως συγκεκριμένη δύναμή σου.
Αρχικά θα δώσουμε έμφαση σε δεξιότητες που εφαρμόζεις σε άλλες ή παρόμοιες
περιστάσεις με ή χωρίς τη βοήθεια άλλων - με άλλα λόγια: τις δεξιότητες που
κατατάσσεις στο Επίπεδο Α και Επίπεδο Β.
Αντέγραψε αυτές τις δεξιότητες από τα πεδία δραστηριότητας στον πίνακα της
επόμενης σελίδας. Ίσως βοηθήσει να βγάλεις τη σελίδα και να τη χρησιμοποιείς
στη συνέχεια σε κάθε πεδίο δραστηριότητας.
Ακόμα κι αν έχεις καταγράψει ήδη μια συγκεκριμένη δεξιότητα, να τη σημειώσεις
πάλι.
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Πεδία Δραστηριότητας/

Επίπεδο A

Επίπεδο B

ǉǆȺǎǑǏǈǉǀ

ĮǌƾǄǌǔıǆǉĮǈİĳĮǏǋǎǄǀ

Πεδία Μαθητείας
Ασχολίες και Ενδιαφέροντα

įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǙǌİǄǒİǈǏǈįǁǔǌ

Σπίτι και Οικογένεια

ưĮǄİǁǏİǋĮĮȺǊǙǌȺǈƾĲǔǌ

ƴǎǊǊĮȺǊƿǐįǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ
ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮǊǈıĲǙǌĮǄǎǏǙǌ;

ƪǏǄĮıǁĮıİǊǎǄǈıǋǈǉǗİȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ

Σχολείο

ǉİǈǋƿǌǔǌ;

Επαγγελματική Εκπαίδευση

ƪǏǄĮıǁĮǋİıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ

ƹǏİǈƾıĲǆǉİǃǎǀǇİǈĮǉĮǈǑȺǎıĲǀǏǈǍǆ

ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲĮǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǙǌ

ĮȺǗƾǊǊǎǑǐ

ǑȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ;
ƷİǉǋǆǏǁǔıǆǉĮǇǆǉǗǌĲǔǌ

Στρατός,
Εθελοντική Εργασία

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις
Επαγγελματικής Εμπειρίας

ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮǃƾıİǔǌ

ƧǌĮǅǀĲǆıǆĲǈǋǙǌ

įǈİǑǇǘǌıİǔǌ;

Πολιτική και Πολιτειακή Συμβολή/

ƳǋĮįǈǉǀİǏǄĮıǁĮǄǈĮĲǆįǆǋǈǎǑǏǄǁĮ

Τιμητικές Θέσεις

ǉǎǈǌǙǌǏǗǊǔǌ

Αξιοπρόσεκτες Περιστάσεις

ƩİǌĲĮȺĮǏĮĲƾǔǋȺǏǎıĲƾıĲǆǌ
ȺǈǇĮǌǗĲǆĲĮĮȺǎĲǑǒǁĮǐ
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Πεδία Δραστηριότητας/

Επίπεδο A

Επίπεδο B

Πεδία Μαθητείας

Ασχολίες και Ενδιαφέροντα

Σπίτι και Οικογένεια

Σχολείο

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Στρατός,
Εθελοντική Εργασία

Επαγγελματική Ζωή, Θέσεις
Επαγγελματικής Εμπειρίας

Πολιτική και Πολιτειακή Συμβολή/
Τιμητικές Θέσεις

Αξιοπρόσεκτες Περιστάσεις

Χρησιμοποίησε ένα εμφανές σύμβολο συγκεκριμενοποίησης στον πίνακα:
Μου αρέσει πολύ να το κάνω αυτό.

x Η δεξιότητα αυτή εμφανίζεται περισσότερο από μια φορά.

Σε αυτό θέλω να βελτιωθώ.

Ημερομηνία

86

Οι δεξιότητές μου – Αναφορά

Αντέγραψε τώρα όλες αυτές τις δεξιότητες από όλα τα πεδία δραστηριότητας που
έχεις κατατάξει στο Επίπεδο Γ1 και Επίπεδο Γ2. Πρόκειται για τις δεξιότητες που
κατέχεις σε αυτό, όπως επίσης και σε κάποιο άλλο πεδίο, και τις οποίες είσαι σε
θέση να εξηγήσεις και να χρησιμοποιήσεις. Λόγω της ευρείας περιοχής εφαρμογής
τους, αυτοί οι τύποι ικανοτήτων ονομάζονται επίσης δεξιότητες.
Κάνε μια ανασκόπηση της αυτό-εκτίμησής σου στα διάφορα πεδία
δραστηριότητας, και κατάταξε τις δεξιότητές σου στον ακόλουθο πίνακα.
Η συνέχεια των δεξιοτήτων και η σύνδεσή τους σε ανεξάρτητα πεδία
δραστηριότητας είναι εδώ χωρίς συνέχεια. Αν οι δεξιότητες εμφανίζονται
περισσότερο από μια φορά, θα πρέπει να τις καταγράψεις μόνο μια φορά.

Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2

ƠǒǔǉĮǊǀĮǌĲǁǊǆǓǆǄǈĮĲĮǒǏǙǋĮĲĮĲĮıǒǀǋĮĲĮĲǆ

ưȺǎǏǙǌĮİǉĳǏĮıĲǙıİıǒƿıǆǋİǉƾȺǎǈǎİǈįǈǉǗǇƿǋĮǋİ

ıǘǌǇİıǆǉĮǈĲǈǐǄǏĮĳǈǉƿǐĲƿǒǌİǐ

ĲǏǗȺǎȺǎǑǇĮǋİǉƾǌİǈǉĮĲĮǌǎǆĲǗ

ưȺǎǏǙǌĮǒİǈǏǈıĲǙĲǆįǎǑǊİǈƾǋǎǑĮȺǎĲİǊİıǋĮĲǈǉƾ

ưȺǎǏǙǌĮįǈİǍƾǄǔıĲǎǒİǑǋƿǌǆƿǏİǑǌĮǄǈĮıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌİǐ

ǋİĲǆǃǎǀǇİǈĮȺǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌİǏǄĮıǁĮǐ

ȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐǉĮǈİǁǋĮǈǈǉĮǌǗǐǌĮĮǍǈǎǊǎǄǀıǔĲĮ

ưȺǎǏǙǌĮįǈĮǒİǈǏǈıĲǙǒǏǀǋĮĲĮȺǎǑİǁǌĮǈįǈĮǇƿıǈǋĮıİ

ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ

İǋƿǌĮȺǎǊǘǉĮǊƾ

ƠǒǔǉĮǊǀĮǌĲǁǊǆǓǆǒǙǏǎǑȺǎǑǋǎǑİȺǈĲǏƿȺİǈǌĮ

ƴĮǏĮǋƿǌǔǀǏİǋǎǐǉĮǈǓǘǒǏĮǈǋǎǐıİǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ

ǉĮĲĮǊƾǃǔǒƾǏĲİǐȺǗǊǆǐǀįǏǗǋǔǌǉĮǇǙǐǉĮǈ

ƾǄǒǎǑǐ

İǄǒİǈǏǁįǈĮǉĮĲĮıǉİǑǙǌǋİƾǌİıǆ

ƷĮǉĮĲĮĳƿǏǌǔǉĮǊƾǋİĲǆǄǊǙııĮǉĮǈĲǆıǑǄǄǏĮĳǀ

ưİİǌǇǎǑıǈƾǅǎǑǌįǈƾĳǎǏĮǇƿǋĮĲĮǉĮǈİǁǋĮǈıİ

ǉİǈǋƿǌǔǌǄǏĮǋǋƾĲǔǌǉĮǈǌĮĲĮİȺİǍİǏǄĮıĲǙĮȺǗ

ǇƿıǆǌĮİǋȺǌİǘıǔǉĮǈǌĮǉǈǌǆĲǎȺǎǈǀıǔƾǊǊǎǑǐ

ƾȺǎǓǆıĲǑǊ

ƪǁǋĮǈǉĮǊǗǐıĲǈǐǒİǈǏǎĲİǒǌǁİǐǉĮǈįǎǑǊİǘǔǉĮǊƾ

ưȺǎǏǙǌĮǎǏǄĮǌǙıǔĲǆıǁĲǈıǆȺǎǊǊǙǌĮĲǗǋǔǌ

ǋİıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮİǏǄĮǊİǁĮİǌǙǋȺǎǏǙǌĮİǍǆǄǀıǔȺǔǐ

ưȺǎǏǙǌĮǎǏǄĮǌǙıǔǉĮǈǌĮİĳĮǏǋǗıǔİǉįǆǊǙıİǈǐ

įǎǑǊİǘǎǑǌıİƾǊǊǎǑǐ

ǄǈĮǌƿǎǑǐ
ưȺǎǏǙǌĮǃǏǔİǌĮǊǊĮǉĲǈǉƿǐǊǘıİǈǐǄǈĮƿǌĮȺǏǗǃǊǆǋĮ
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Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2

Ημερομηνία
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Οι βασικές σου δεξιότητες μπορούν να εκχωρηθούν σε συγκεκριμένα πεδία δεξιοτήτων. Αν
θέλεις να συμπληρώσεις το ευρωπαϊκό σου βιογραφικό (europass) ή σε άλλη περίπτωση
αν θέλεις να κάνεις κάποια αίτηση αλλού, ίσως να ήταν χρήσιμο να ξέρεις ποιες δεξιότητες
ανήκουν σε ποιο πεδίο δεξιοτήτων. Αυτό το βήμα μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο όταν
συμπληρώνεις το πιστοποιητικό δεξιοτήτων σου.
Διάβασε προσεκτικά την ακόλουθη περιγραφή και αναλογίσου ποιες από τις ειδικές σου
δεξιότητες θέλεις να τοποθετήσεις στα πεδία δεξιοτήτων.

Πεδία Δεξιοτήτων

Το νόημά τους

Κοινωνικές Δεξιότητες

Αναφέρεται στο να ζεις και να εργάζεσαι με άλλους.

Οργανωτικές Δεξιότητες

Αναφέρεται στον συντονισμό και διαχείριση
προσωπικού, σχεδίων, προϋπολογισμών στη
δουλειά, μη κερδοσκοπικές δράσεις, το σπίτι κτλ.

Επαγγελματικές Δεξιότητες

Αναφέρεται σε συγκεκριμένη γνώση, δεξιότητες και
σύνολα δεξιοτήτων.

Μεθοδολογικές Δεξιότητες

Αναφέρεται στη διαχείριση ειδικής γνώσης και του
επαγγελματικού εξοπλισμού.
Αν προχωρήσεις στην

Τεχνικές Δεξιότητες

Αναφέρεται στην ικανότητα να εργασθείτε με

εκχώρηση των ειδικών

συγκεκριμένα εργαλεία, συσκευές και μηχανήματα

δεξιοτήτων στα ανάλογα

κτλ (εκτός ΗΥ) ή σε συγκεκριμένο πεδίο.

πεδία δεξιοτήτων θα έχεις
μπροστά σου μια πλήρη
επισκόπηση.

Δεξιότητες ΤΠΕ

Το ΤΠΕ είναι τεχνολογία πληροφοριών και
επικοινωνιών.

Είναι φυσικό να μην έχουν

Οι δεξιότητες σε αυτό το πεδίο αφορούν στη

όλοι δεξιότητες σε κάθε

διαχείριση λογισμικού επεξεργασίας κειμένων

πεδίο. Μην ανησυχήσεις αν

και άλλων εφαρμογών, αναζήτηση δεδομένων,

ένα ή περισσότερα πεδία

εξοικείωση με το διαδίκτυο, και δεξιότητες υψηλών

μείνουν κενά!

προδιαγραφών π.χ. προγραμματισμός.
Επίσης, δεν υπάρχει σωστό
και λάθος στην εκχώρηση
δεξιοτήτων. Έγκειται
Γλωσσικές Δεξιότητες

Ρώσικα ή γαλλικά για παράδειγμα κτλ.

Καλλιτεχνικές Δεξιότητες

Π.χ. στο πεδίο της μουσικής, δημιουργικής γραφής

αποκλειστικά σε εσένα για το
ποια δεξιότητα εκχωρείτε σε
ποιο πεδίο.

και σχεδιασμού.
Ρίξε μια ματιά στο
Άλλες Δεξιότητες

Οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα δεν αναφέρθηκε πριν

παράδειγμα της επόμενης

σε σπορ και άλλες ασχολίες.

σελίδας.
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Πεδία Δεξιοτήτων

Κοινωνικές Δεξιότητες

Το νόημά τους

ƴĮǏĮǋƿǌǔǀǏİǋǎǐǉĮǈǓǘǒǏĮǈǋǎǐıİǉĮĲĮıĲƾıİǈǐƾǄǒǎǑǐưİİǌǇǎǑıǈƾǅǎǑǌ
įǈƾĳǎǏĮǇƿǋĮĲĮǉĮǈİǁǋĮǈıİǇƿıǆǌĮİǋȺǌİǘıǔǉĮǈǌĮǉǈǌǆĲǎȺǎǈǀıǔƾǊǊǎǑǐ

Οργανωτικές Δεξιότητες

ưȺǎǏǙǌĮǎǏǄĮǌǙıǔĲǆıǁĲǈıǆȺǎǊǊǙǌĮĲǗǋǔǌưȺǎǏǙǌĮǒİǈǏǈıĲǙĲǆįǎǑǊİǈƾ
ǋǎǑĮȺǎĲİǊİıǋĮĲǈǉƾǋİĲǆǃǎǀǇİǈĮȺǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌİǏǄĮıǁĮǐ
ưȺǎǏǙǌĮįǈĮǒİǈǏǈıĲǙǒǏǀǋĮĲĮȺǎǑİǁǌĮǈįǈĮǇƿıǈǋĮıİİǋƿǌĮȺǎǊǘǉĮǊƾ

Επαγγελματικές Δεξιότητες
Μεθοδολογικές Δεξιότητες

ưȺǎǏǙǌĮǎǏǄĮǌǙıǔǉĮǈǌĮİĳĮǏǋǗıǔİǉįǆǊǙıİǈǐǄǈĮǌƿǎǑǐ ưȺǎǏǙǌĮ
İǉĳǏĮıĲǙıİıǒƿıǆǋİǉƾȺǎǈǎİǈįǈǉǗǇƿǋĮǋİĲǏǗȺǎȺǎǑǇĮǋİǉƾǌİǈǉĮĲĮǌǎǆĲǗ
ưȺǎǏǙǌĮįǈİǍƾǄǔıĲǎǒİǑǋƿǌǆƿǏİǑǌĮǄǈĮıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌİǐȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐǉĮǈİǁǋĮǈ
ǈǉĮǌǗǐǌĮĮǍǈǎǊǎǄǀıǔĲĮĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮưȺǎǏǙǌĮǃǏǔİǌĮǊǊĮǉĲǈǉƿǐǊǘıİǈǐǄǈĮ
ƿǌĮȺǏǗǃǊǆǋĮ

Τεχνικές Δεξιότητες

ƠǒǔǉĮǊǀĮǌĲǁǊǆǓǆǒǙǏǎǑȺǎǑǋǎǑİȺǈĲǏƿȺİǈǌĮǉĮĲĮǊƾǃǔǒƾǏĲİǐȺǗǊǆǐ
ǀįǏǗǋǔǌǉĮǇǙǐǉĮǈİǄǒİǈǏǁįǈĮǉĮĲĮıǉİǑǙǌǋİƾǌİıǆƪǁǋĮǈǉĮǊǗǐıĲǈǐ
ǒİǈǏǎĲİǒǌǁİǐǉĮǈįǎǑǊİǘǔǉĮǊƾǋİıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮİǏǄĮǊİǁĮİǌǙǋȺǎǏǙǌĮ
İǍǆǄǀıǔȺǔǐįǎǑǊİǘǎǑǌıİƾǊǊǎǑǐ

Δεξιότητες ICT
Γλωσσικές Δεξιότητες

ƷĮǉĮĲĮĳƿǏǌǔǉĮǊƾǋİĲǆǄǊǙııĮǉĮǈĲǆıǑǄǄǏĮĳǀǉİǈǋƿǌǔǌǄǏĮǋǋƾĲǔǌǉĮǈ
ǌĮĲĮİȺİǍİǏǄĮıĲǙĮȺǗƾȺǎǓǆıĲǑǊ

Καλλιτεχνικές Δεξιότητες

ƠǒǔǉĮǊǀĮǌĲǁǊǆǓǆǄǈĮĲĮǒǏǙǋĮĲĮĲĮıǒǀǋĮĲĮĲǆıǘǌǇİıǆǉĮǈĲǈǐǄǏĮĳǈǉƿǐ
Ĳƿǒǌİǐ

Άλλες Δεξιότητες
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Πεδία Δεξιοτήτων

Το νόημά τους

Κοινωνικές Δεξιότητες

Οργανωτικές Δεξιότητες

Επαγγελματικές Δεξιότητες

Μεθοδολογικές Δεξιότητες

Τεχνικές Δεξιότητες

Δεξιότητες ICT

Γλωσσικές Δεξιότητες

Καλλιτεχνικές Δεξιότητες

Άλλες Δεξιότητες

Συγκεκριμενοποίηση στον πίνακα:

Με ενδιαφέρει ειδικά η χρήση αυτών των δεξιοτήτων
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İǉĳǏƾǅǔĲǎǌİǑĮĲǗǋǎǑǋİ
ĲǏǗȺǎĲƿĲǎǈǎǙıĲİǌĮǄǁǌǎǋĮǈ
ǉĮĲĮǌǎǆĲǗǐ

ǉƾǌǔĲǎǑǐƾǊǊǎǑǐǌĮ
İǌįǈĮĳİǏǇǎǘǌǄǈĮǇƿǋĮĲĮȺǎǑǋİ
İǌįǈĮĳƿǏǎǑǌ

įǆǋǈǎǑǏǄǙİǌĮǊǊĮǉĲǈǉƾıǒƿįǈĮ
ǋİĲǆǌĮǌĲǁǊǆǓǀǋǎǑǄǈĮĲĮ
ǒǏǙǋĮĲĮǉĮǈĲĮıǒǀǋĮĲĮ

İǘǏİıǆįǈĮĳǎǏİĲǈǉǙǌǊǘıİǔǌ
ıİƿǌĮȺǏǗǃǊǆǋĮ

ıǘǌĲĮǍǆǉİǈǋƿǌǔǌǉĮǈ
ıǑıĲǆǋĮĲǈǉǀİȺİǍİǏǄĮıǁĮĲǎǑǐ

ǎǏǄƾǌǔıǆİǉįǆǊǙıİǔǌǉĮǈ
ĮǌƾǊǆǓǆİǑǇǘǌǆǐǄǈĮĲǆǌ
İǉĲƿǊİıǀĲǎǑǐ
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Τώρα άρχισε να αντιγράφεις τις δεξιότητες που συμπλήρωσες στη σελίδα 83. Θα
έχεις την ευκαιρία να δεις όλες τις δεξιότητες που σου αρέσουν να χρησιμοποιείς
περισσότερο με μια ματιά.
Δεδομένου ότι οι άνθρωποι κάνουν καλύτερα πράγματα που τους αρέσουν μπορείς να
πεις:

Αυτές οι δεξιότητες είναι
οι ειδικές μου δυνάμεις

Στην επόμενη σελίδα θα
βρεις ένα παράδειγμα
της πιστοποίησης
Δεξιοτήτων του
ProfilPASS. Ο σύμβουλός
σου θα σε βοηθήσει να
το συμπληρώσεις.
Τότε θα έχεις απόδειξη
της εργασίας σου στο
ProfilPASS και των
ειδικών δεξιοτήτων σου.
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Πιστοποιητικό Επάρκειας
Κος/ Κα

Γεννήθηκα

Κατοικώ

Στο διάστημα από

έως

ǑĳǁıĲĮĲĮǈĲǆǌĮǌĮǇİǙǏǆıǆİȺƾǏǉİǈĮǐǋİĲǎ ProfilPASS.
ƧǑĲǗǐĮǑĲǀƿǒİǈǉĮǇǎǏǁıİǈĲǈǐĮǉǗǊǎǑǇİǐįİǍǈǗĲǆĲİǐǑȺǗĲǆǌİȺǎȺĲİǁĮİǌǗǐıǑǋǃǎǘǊǎǑǃǎǆǇǎǘ
ıĲǆǌįǈĮįǈǉĮıǁĮĮǑĲǗĮǍǈǎǊǗǄǆıǆǐ

Συμβουλευτικό Ινστιτούτο (σφραγίδα)

Σύμβουλος (υπογραφή)

Ʒǎ3URILO3$66İǁǌĮǈƿǌĮİǏǄĮǊİǁǎĮǑĲǗİǍİǏİǘǌǆıǆǐǉĮǈıǑıĲǆǋĮĲǈǉǀǐǒĮǏĲǎǄǏƾĳǆıǆǐĮĲǎǋǈǉǙǌǈǉĮǌǎĲǀĲǔǌǉĮǈĮǏǋǎįǈǎĲǀĲǔǌıĲǆ
įǈĮįǈǉĮıǁĮĲǆǐįǈĮǃǁǎǑǋƾǇǆıǆǐǋİĲǆǌİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǑȺǎıĲǀǏǈǍǆıǑǋǃǎǘǊǎǑƪǉĲǗǐĮȺǗĲǆǌǎȺĲǈǉǎȺǎǁǆıǆĲǆǐįǈĮįǈǉĮıǁĮǐİǉǋƾǇǆıǆǐ
ǒǏǆıǈǋİǘİǈǉǑǏǁǔǐǔǐǃǎǀǇİǈĮǄǈĮĮĲǎǋǈǉǗĮǌĮıĲǎǒĮıǋǗıİıǒƿıǆǋİĲǆǌǈįǈǔĲǈǉǀǉĮǈİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀȺǎǏİǁĮİǌǗǐĮǌǇǏǙȺǎǑıĲǆǅǔǀ
Ʒǎ3URILO3$66ĮǌĮȺĲǘǒǇǆǉİǔǐǋƿǏǎǐĲǎǑȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐıǑǌİǏǄĮıǁĮǐ©ƪȺǈĲĮǄǀİǈıǗįǎǑıĲǆįǈĮǃǁǎǑǋƾǇǆıǆǋİȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆĲǆǐ
ƾĲǑȺǆǐİǉȺĮǁįİǑıǆǐªĮȺǗĲǆǌƳǋǎıȺǎǌįǈĮǉǀǉĮǈƮǏĮĲǈǉǀƪȺǈĲǏǎȺǀǄǈĮĲǎǌƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉǗƶǒİįǈĮıǋǗǉĮǈĲǆǌƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐƠǏİǑǌĮǐ
ǒǏǆǋĮĲǎįǎĲǎǘǋİǌǆǐĮȺǗĲǎƳǋǎıȺǎǌįǈĮǉǗƸȺǎǑǏǄİǁǎǄǈĮĲǆǌƪǉȺĮǁįİǑıǆǉĮǈĲǆǌƠǏİǑǌĮǉĮǈĲǆǌƪǑǏǔȺĮǕǉǀƠǌǔıǆ
īǈĮȺİǏǈııǗĲİǏİǐȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐıǒİĲǈǉƾǋİĲǎȺǏǗǄǏĮǋǋĮȺĮǏĮǉĮǊǙİȺǈıǉİĳĲİǁĲİĲǎǌǈıĲǗĲǎȺǎZZZSURILOSDVVGH
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Εισαγωγή
Η ζωή μου –
Μια επισκόπηση
Οι δραστηριότητές μου Καταγραφή
Οι Δεξιότητες μου –
Αναφορά
Οι στόχοι μου και το επόμενο
βήμα
Συγκέντρωση πιστοποιήσεων

Οι στόχοι μου και το επόμενο βήμα

Οι στόχοι μου και
το επόμενο βήμα

Τώρα γνωρίζεις τις προσωπικές σου ικανότητες και ειδικές δεξιότητες.
Το ερώτημα είναι, τι πρόκειται να κάνεις με αυτά τα αποτελέσματα και πώς θα τα
αξιοποιήσεις για τα μελλοντικά σου σχέδια. Ποιες δεξιότητες θα διευρύνεις, ποιες
ικανότητες θα εξακολουθήσεις να αναπτύσσεις, ποια ενδιαφέροντα θα επιδιώξεις
και ποιες αδυναμίες θα δοκιμάσεις να εξισορροπήσεις.
Για αυτόν ακριβώς το σκοπό, θα ξεκινήσεις να σχεδιάζεις έναν ρεαλιστικό στόχο
για τη ζωή σου στην επόμενη ενότητα, καθώς και τα βήματα που χρειάζονται για
να τον πραγματοποιήσεις.
Όμως, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα:
Για τι πράμα έχεις πάθος;
Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο εκφράζεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον;
Υπάρχει κάποια δραστηριότητα που απολαμβάνεις πάρα πολύ να κάνεις;
Έχεις κάποια συγκεκριμένη επιθυμία;

Αν έχεις υπόψη
κάποιο συγκεκριμένο
στόχο, τότε
παρακαλώ συνέχισε
στη σελίδα 92.
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Αρχικά, ας εξετάσουμε τα ενδιαφέροντά σου. Προκειμένου να γίνει αυτό, θα
συνοψίσεις τη λίστα ενδιαφερόντων που προανέφερες εδώ.
Αυτή η ανακεφαλαίωση ενδέχεται να ενισχύσει όσα ήδη γνωρίζεις. Ωστόσο,
μπορεί ακόμη να σε βοηθήσει να επισημάνεις μερικά από τα ενδιαφέροντα
που έχεις αμελήσει περισσότερο ή λιγότερο να αναφέρεις. Υπάρχει πιθανότητα
να ανακαλύψεις τυχόν ενδιαφέροντα τα οποία θα ήθελες να αξιοποιήσεις
επαγγελματικά στο μέλλον.
Γράψε ξανά τη λίστα με τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα στους διάφορους τομείς
δραστηριότητας. Αναρωτήσου αν είναι στα παροντικά ή μελλοντικά σου σχέδια ο
εκάστοτε τομέας ή όχι και τι είναι αυτό που σε εμπνέει.

Για ποιους τομείς ή δραστηριότητες ενδιαφέρεσαι;

ƪȺǈıǉİǑƿǐĲǘȺǎǑÄĭĲǈƾǍĲǎǋǗǌǎǐǆıǎǑ³ıĲǎıȺǁĲǈ

Τι είναι αυτό που σε εμπνέει;

ƧȺǎǊĮǋǃƾǌǔǌĮǉƾǌǔǒİǈǏǔǌĮǉĲǈǉƿǐİǏǄĮıǁİǐ
ǉƾĲǈĲǎǎȺǎǁǎİǍǎǈǉǎǌǎǋİǁǒǏǀǋĮĲĮĲĮǎȺǎǁĮǇĮ
ǍǗįİǑĮıİƿǌĮǌȺǎǊǑĲİǒǌǁĲǆ

ƧǌĮǅǀĲǆıǆıĲǎįǈĮįǁǉĲǑǎǄǈĮȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐıǒİĲǈǉƾ

ĬƿǊǔǌĮİǌǆǋİǏǔǇǙǉĮǈǌĮǋȺǎǏǙǌĮ

ıǆǋĮǌĲǈǉƾǇƿǋĮĲĮǄǈĮǋƿǌĮǗȺǔǐįǈĮǉǎȺƿǐ

ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǙĲǈǐǌƿİǐĲİǒǌǎǊǎǄǁİǐ

ȺİǅǎȺǎǏǁĮȺǏǗǄǏĮǋǋĮĲĮǈǌǈǙǌ
ƴĮǈǒǌǁįǈĮıĲǏĮĲǆǄǈǉǀǐıĲǎǌǑȺǎǊǎǄǈıĲǀ

ƨǏǁıǉǔǒĮǊĮǏǔĲǈǉƾǉĮǈįǈĮıǉİįĮıĲǈǉƾĲĮ
ȺĮǈǒǌǁįǈĮǋİįǈĮĳǎǏİĲǈǉƿǐǈıĲǎǏǁİǐ

ƪǉǋƾǇǆıǆǌƿĮǐǄǊǙııĮǐ

ĬĮǀǇİǊĮǌĮǋȺǎǏǙǌĮİȺǈǉǎǈǌǔǌǙǋİĮǌǇǏǙȺǎǑǐ
ĮȺǗƾǊǊİǐǒǙǏİǐǒǔǏǁǐǌĮǒǏİǈƾǅİĲĮǈǌĮ
ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǙǒƿǏǈĮǉĮǈȺǗįǈĮȺǏǎǉİǈǋƿǌǎǑǌĮ
ǄǁǌǎǋĮǈǉĮĲĮǌǎǆĲǀıĲǆįǎǑǊİǈƾǀıİįǈĮǉǎȺƿǐ
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Για ποιους τομείς ή δραστηριότητες ενδιαφέρεσαι;

Τι είναι αυτό που σε εμπνέει;

Συζήτησε για τα
ενδιαφέροντά σου
με τους φίλους, την
οικογένεια ή γνωστά
σου πρόσωπα.
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Διατύπωση στόχων
Το επόμενο βήμα είναι σχεδιασμένο να σε βοηθήσει να αντιληφθείς

Τώρα αντιστοίχισε καθεμία από τις

βαθύτερα τους στόχους σου και να προσδιορίσεις περαιτέρω γενικές ιδέες

ικανότητές σου με ένα από τα ενδιαφέροντά

που έχεις τυχόν σχηματίσει σε αυτό το σημείο. Κατόπιν, θα διατυπώσεις ένα

σου εντός του πλαισίου. Σκέψου ποια από τις

συγκεκριμένο και ρεαλιστικό στόχο για τη ζωή σου.

αντιστοιχίσεις μοιάζει ενδιαφέρουσα, τι σου
αρέσει να κάνεις, ή με ποιους νέους τομείς

Εξέτασε πάλι τις επισκοπήσεις στην προηγούμενη ενότητα και συγκεκριμένα

απασχόλησης συνάδουν τα ενδιαφέροντά

τις ειδικές ικανότητες. Ωστόσο, μην παραλείψεις τις υπόλοιπες ικανότητες

σου.

και δεξιότητες που έχεις καταγράψει. Μπορείς να αναγνωρίσεις μια γενική
κατεύθυνση; Είσαι ικανός να αντλήσεις προσωπικούς ή επαγγελματικούς

Στην επόμενη σελίδα, κατέγραψε

στόχους από αυτό;

αυθόρμητα οτιδήποτε σκέφτεσαι. Όποιες
διασυνδέσεις δεν ταιριάζουν νοηματικά, να

Ο συνδυασμός των ατομικών σου ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε συνάρτηση

τις παραβλέψεις.

με τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα, σου δίνουν την δυνατότητα να
οραματιστείς ένα συγκεκριμένο στόχο. Κατέγραψε τις ειδικές σου ικανότητες

Στη συνέχεια, επανεξέτασε οτιδήποτε έχεις

στην πρώτη στήλη και προσθέστε δεξιότητες και άλλες ικανότητες που

γράψει, διατύπωσε τους στόχους σου και

αξιοποιείς. Γράψε τα ενδιαφέροντά σου μέσα στη γραμμή στο πάνω μέρος

κάνε καταγραφή αυτών στη σελίδα 93.

του πλαισίου.

Ικανότητες και
δυνατότητες που σου
αρέσει να αξιοποιείς

Ενδιαφέροντα
ƮƾǌĲǎǋǗǌǎǐıǎǑ

ƧǌĮǅǀĲǆıǆıĲǎįǈĮįǁǉĲǑǎ ƪǉǋƾǇǆıǆǍƿǌǔǌ

İȺǈıǉİǑƿǐıĲǎıȺǁĲǈ

ıǑǊǊǎǄǀĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ

ǄǊǔııǙǌ

ȺǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌ
ƶĲĮȺǊĮǁıǈĮıȺǈĲǈǎǘ±
ƳǏǄƾǌǔıǆįǎǑǊİǈƾǐ

ȺǎǊǑĲİǒǌǁĲǆǐƿǉĲĮǉĲǆǐ
ĮǌƾǄǉǆǐ

ƧǌƾȺĲǑǍǆıǑǌİǏǄĮıǁĮǐ

ƟǏǈıĲǆǄǌǙıǆīĮǊǊǈǉǙǌ
İǏǄĮıǁĮǉĮǈįǈĮǉǎȺƿǐ

ƶǘǄǉǏǈıǆǈįİǙǌǉĮǈ

ƧǄĮȺǆǋƿǌĮĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

İȺǈǊǎǄǀǉĮǊǘĲİǏǆǐǊǘıǆǐ

ıĲǎĲǋǀǋĮĲİǉǋǆǏǁǔıǆǐ
ǋǈĮǐǋİǄƾǊǆǐİĲĮǈǏǁĮǐǀ
ǃǈǃǊǈǎǇǀǉǆǐǗȺǎǑ

101

Ικανότητες και
δυνατότητες που σου
αρέσει να αξιοποιείς 5

Ενδιαφέροντα 3

Συζήτησε για τα ενδιαφέροντά
σου με τους φίλους, την
οικογένεια ή γνωστά σου
πρόσωπα.
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Διατυπώνοντας ένα στόχο
Ήρθε η στιγμή να αναπτύξουμε μια συγκεκριμένη οπτική του στόχου σου.
Ο στόχος σου ενδέχεται να είναι:

«Σκοπός μου είναι να βρω μία δουλειά/ ή μία θέση μαθητείας στον τομέα…»
«Ο επόμενος στόχος μου είναι η αναπτύξω κοινωνικές επαφές»
«Είναι στόχος μου να επιστρέψω στον επαγγελματικό τρόπο ζωής»
«Θα ήθελα να βελτιώσω τις δεξιότητές μου σε…»
«Θέλω να λάβω περαιτέρω εκπαίδευση στον τομέα…»

Επίσης, εξέτασε τις δεξιότητές σου οι οποίες καταγράφονται στη σελίδα 77 και συγκεκριμένα
εκείνες που επιθυμείς να διευρύνεις.

Διατύπωσε το στόχο σου.
Αν έχεις υπόψη περισσότερους, βεβαιώσου ότι ο σημαντικότερος όλων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

ĬĮǀǇİǊĮǌĮǃİǊĲǈǙıǔĲǎİȺǁȺİįǎĲǆǐīĮǊǊǈǉǀǐǄǊǙııĮǐ

Παρακαλώ περιέγραψε τον πιο σημαντικό προσωπικό σου στόχο σε δύο ή τρεις προτάσεις.

ĬĮǀǇİǊĮǌĮǃİǊĲǈǙıǔĲǎİȺǁȺİįǎĲǆǐīĮǊǊǈǉǀǐǄǊǙııĮǐıİıǆǋİǁǎȺǎǑǋȺǎǏǙǌĮǋǈǊǙİǘǉǎǊĮǋİǍƿǌǎǑǐ
ıǑǌĮįƿǊĳǎǑǐıİĮȺǊƿǐǉĮĲĮıĲƾıİǈǐǉĮǈǌĮǉĮĲĮǌǎǙİǍİǈįǈǉİǑǋƿǌǆǎǏǎǊǎǄǁĮƧǉǗǋǆǇĮǀǇİǊĮǌĮǋȺǎǏǙǌĮ
ǋǈǊǙǄǈĮǇƿǋĮĲĮǄİǌǈǉǎǘİǌįǈĮĳƿǏǎǌĲǎǐıĲǆįǈƾǏǉİǈĮįǈĮǉǎȺǙǌ
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Διατύπωσε το στόχο σου.
Αν έχεις υπόψη περισσότερους, βεβαιώσου ότι ο σημαντικότερος όλων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Παρακαλώ περιέγραψε τον πιο σημαντικό προσωπικό σου στόχο σε δύο ή τρεις προτάσεις.

Να λάβεις υπόψη ότι
ένας στόχος χρειάζεται
να διατυπώνεται
θετικά. Το θέμα είναι
να τεκμηριώσεις αυτό
που θέλεις και όχι το
αντίθετο.
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1.

X
Ναι

Θα μπορούσα να εκπληρώσω το στόχο μου υπό τη δική μου αντίληψη και με τα μέσα που έχω στη
Όχι

διάθεσή μου;
ƹǏİǈƾǅİĲĮǈǎȺǔıįǀȺǎĲİǌĮȺĮǏĮǉǎǊǎǑǇǀıǔǋĮǇǀǋĮĲĮīĮǊǊǈǉǀǐǄǊǙııĮǐǉĮǈǌĮ
ǉƾǌǔİǌĲĮĲǈǉǀİǍƾıǉǆıǆıĲǎıȺǁĲǈƧǏǒǈǉƾȺǏƿȺİǈǌĮĮȺǎĳĮıǁıǔĮǌĲĮīĮǊǊǈǉƾǄǈĮ
İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǒǏǀıǆİǁǌĮǈȺǈǎıǆǋĮǌĲǈǉƾĮȺǗĮǑĲƾǄǈĮİȺǈǉǎǈǌǔǌǈĮǉǎǘǐǊǗǄǎǑǐƩİǌİǁǌĮǈ
įǑǌĮĲǗǌĮǑǊǎȺǎǈǆǇǎǘǌǉĮǈĲĮįǘǎıİƿǌĮǋƾǇǆǋĮƺǀĳǈıĮǑȺƿǏĲǆǐȺǏǙĲǆǐǒǏǀıǆǐ
īĮǊǊǈǉǙǌ

2.

X
Ναι

Έχω ήδη μία συγκεκριμένη ιδέα πώς θα ήταν να υλοποιούσα το στόχο μου;
Όχι

ƯĮǋǃƾǌǔĲǆǊİĳǔǌǀǋĮĲĮĮȺǗȺİǊƾĲİǐƾǊǊǆǐİǇǌǈǉǗĲǆĲĮǐǉĮǈƿǒǔĲǆǌǈǉĮǌǗĲǆĲĮǌĮ
ĮȺĮǌĲǀıǔƠǒǔĮǌĮǊƾǃİǈǗǊǆĲǆīĮǊǊǈǉǀĮǊǊǆǊǎǄǏĮĳǁĮ

3.
Έχω επίγνωση των επιπτώσεων σε μένα και στο περιβάλλον

X
Ναι

Όχι

ĬĮȺǏƿȺİǈǌĮȺĮǏĮǉǎǊǎǑǇǀıǔǋĮǇǀǋĮĲĮīĮǊǊǈǉǙǌǋǁĮĳǎǏƾĲǆǌİǃįǎǋƾįĮǄǈĮĲǏİǈǐ
ǙǏİǐƶİĮǑĲƾĲĮĮȺǎǄİǘǋĮĲĮįİǌǇĮƿǒǔǒǏǗǌǎǄǈĮĲǆǌǎǈǉǎǄƿǌİǈƾǋǎǑƳıǘǅǑǄǗǐǋǎǑ
ǀǆǋǆĲƿǏĮǋǎǑǇĮȺǏƿȺİǈǌĮĳǏǎǌĲǁıǎǑǌĲĮȺĮǈįǈƾƧǉǗǋǆǇĮǒǏİǈƾǅǎǋĮǈǋİǙǏİǐĲǎ
ƶĮǃǃĮĲǎǉǘǏǈĮǉǎǄǈĮįǈƾǃĮıǋĮ

4.
Έχω επίγνωση της χρονικής διάρκειας για την πραγματοποίηση του στόχου;

X
Ναι

Όχι

ưƿıĮıİƿǌĮİǍƾǋǆǌǎǇĮƿǒǔǋƾǇİǈİǈįǈǉǗǊİǍǈǊǗǄǈǎǉĮǈǇĮǋȺǎǏǙǌĮİǉĳǏĮıĲǙıİ
ƿǌĮǌĮȺǊǗįǈƾǊǎǄǎƶİƿǌĮǒǏǗǌǎǇĮƿǒǔĲǆįǑǌĮĲǗĲǆĲĮǌĮǉĮĲĮǌǎǙǉĮǈıǑǅǆĲǀıİǈǐ
İǍİǈįǈǉİǑǋƿǌǎǑȺİǏǈİǒǎǋƿǌǎǑ

Αν είχες την δυνατότητα να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις με «Ναι» και ακόμη να βρεις απαντήσεις στις
συμπληρωματικές ερωτήσεις, τότε είσαι σε θέση καταγράψεις τον συγκεκριμένο σου στόχο.

ƶİƿǌĮǒǏǗǌǎǇƿǊǔǌĮǋȺǎǏǙǌĮįǈİǍƾǄǔİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉƿǐıǑǅǆĲǀıİǈǐ
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Χρησιμοποίησε τις επόμενες ερωτήσεις ως βοήθεια. Αν δεν μπορείς να απαντήσετε σε δύο ή
περισσότερες ερωτήσεις με «Ναι», τότε διατύπωσε το στόχο σου μέχρι η απάντηση να είναι
«Ναι». Παρακαλείσαι να δίνεις σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης.

1.
Θα μπορούσα να εκπληρώσω το στόχο μου υπό τη δική μου αντίληψη και με τα μέσα που έχω στη
Ναι

Όχι

διάθεσή μου;
Ο στόχος σου δεν πρέπει να βασίζεται εντελώς σε συγκεκριμένες ή άλλες συνθήκες, καθώς θα έμοιαζε
απραγματοποίητος.
Τι μπορείς να κάνεις για τον προωθήσεις και εν τέλει να τον υλοποιήσεις;

2.
Έχω ήδη μία συγκεκριμένη ιδέα πώς θα ήταν να υλοποιούσα το στόχο μου;
Ναι

Όχι

Πώς θα είναι η ζωή σου τότε;

3.
Έχω επίγνωση της χρονικής διάρκειας για την πραγματοποίηση του στόχου;
Ναι

Όχι

Ποιες αλλαγές πρόκειται να συμβούν σε σχέση με εσένα, την οικογένειά σου, τον ελεύθερο χρόνο σου,
τους φίλους, τις αθλητικές δραστηριότητες, το σχολείο κτλ.;

4.
Έχω επίγνωση της χρονικής διάρκειας για την πραγματοποίηση του στόχου;
Ναι

Όχι

Παρακαλείσαι να καταγράψεις.

Αν είχες την δυνατότητα να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις με «Ναι» και ακόμη να βρεις απαντήσεις στις
συμπληρωματικές ερωτήσεις, τότε είσαι σε θέση καταγράψεις τον συγκεκριμένο σου στόχο.
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Άτομα, τα οποία με βοηθούν και με στηρίζουν στην επίτευξη του στόχου μου

ƳıǘǅǑǄǎǐǉĮǈǆǋǆĲƿǏĮǋǎǑ

Αντικείμενα, εξοπλισμός και οικονομικά σημαίνουν ανάγκη ικανοποίησης του στόχου μου

ƩǁįĮǉĲǏĮǊİǍǈǉǗ&'İǉǋƾǇǆıǆǐǄǊǔııǙǌ

Εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσω για την υλοποίηση του στόχου μου

ƩǈĮıĳĮǊǁǅǎǌĲĮǐǗĲǈĲĮȺĮǈįǈƾǊĮǋǃƾǌǎǑǌĲǆǌĮȺĮǏĮǁĲǆĲǆĳǏǎǌĲǁįĮĮǌǎıǘǅǑǄǎǐȺǏƿȺİǈǌĮ
įǎǑǊƿǓİǈǔǐĮǏǄƾǉǈİǄǙǒǏİǈƾǅİĲĮǈǌĮȺĮǏĮǉǎǊǎǑǇǙĲĮǋĮǇǀǋĮĲĮǍƿǌǔǌǄǊǔııǙǌ

Καταστάσεις, διαδικασίες που θα αλλάξουν αν υλοποιήσω το στόχο μου
ĬĮǒǏİǈĮıĲİǁǌĮĮĳǈİǏǙıǔǉƾȺǎǈİǐǙǏİǐǄǈĮįǈƾǃĮıǋĮĲĮƶĮǃǃĮĲǎǉǘǏǈĮǉĮƩİǇĮİǁǋĮǈ
įǈĮǇƿıǈǋǆǄǈĮĲǆǌǎǈǉǎǄƿǌİǈƾǋǎǑǋǁĮǌǘǒĲĮĲǆǌİǃįǎǋƾįĮ

Άτομα που επηρεάζονται από το στόχο μου
ƬǋǆĲƿǏĮǋǎǑǆǎȺǎǁĮǋȺǎǏİǁǌĮǒǏİǈĮıĲİǁǌĮǋİǃǎǆǇǀıİǈıĲǆĳǏǎǌĲǁįĮĲǔǌȺĮǈįǈǙǌ
ǎıǘǅǑǄǗǐǋǎǑȺǎǑǇĮȺǏƿȺİǈǌĮǋİǃǎǆǇǀıİǈıĲǆǌĮǌĮĲǏǎĳǀĲǔǌȺĮǈįǈǙǌǉĮǇǙǐİǄǙ
įǈĮǃƾǅǔĲĮȺĮǈįǈƾǄǈĮĲĮǎȺǎǁĮǇĮįǈĮǇƿĲǔǊǈǄǗĲİǏǎǒǏǗǌǎ
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Οι συνθήκες στο υπόβαθρο
Έχεις ήδη προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο στόχο για το άμεσο μέλλον.
Προκειμένου να μπορέσεις να υλοποιήσεις το στόχο σου, είναι πολύ σημαντικό να ορίσεις
μια ημερομηνία, στην οποία θα ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα.
Ενδέχεται να χρειαστείς βοήθεια από άλλους ανθρώπους για την επίτευξη του στόχου σου, ή
να εμφανιστεί κάποιο εμπόδιο.
Φαντάσου ακριβώς το στόχο σου και σκέψου τι μπορεί να αλλάξεις στην πορεία, τι βοήθεια
μπορεί να χρειαστείς και ποιοι θα επηρεαστούν από αυτό.

Άτομα, τα οποία με βοηθούν και με στηρίζουν στην επίτευξη του στόχου μου
(π.χ. συνεργάτης, γείτονας)

Αντικείμενα, εξοπλισμός και οικονομικά σημαίνουν ανάγκη ικανοποίησης του στόχου μου
(π.χ. αυτοκίνητο, βιβλία, φάκελοι αιτήσεων, δάνειο)

Εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσω για την υλοποίηση του στόχου μου
(π.χ. φροντίδα παιδιών, αλλαγή κατοικίας)

Καταστάσεις, διαδικασίες που θα αλλάξουν αν υλοποιήσω το στόχο μου
(π.χ. απόσταση από το χώρο εργασίας, ελεύθερος χρόνος για οικογένεια, φίλους, και δραστηριότητες)

Άτομα που επηρεάζονται από το στόχο μου
(π.χ. σύντροφος, λοιποί συνεργάτες)
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Επόμενος μήνας
Τι ακριβώς;

ƶǑǊǊǎǄǀȺǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌǄǈĮǋĮǇǀǋĮĲĮǍƿǌǔǌǄǊǔııǙǌĮȺǗįǈƾĳǎǏĮ

Μέχρι πότε;

ƪȺǗǋİǌǆƪǃįǎǋƾįĮ

ǈǌıĲǈĲǎǘĲĮįǈįĮıǉĮǊǁĮǐ
ƪȺǈǊǎǄǀĲǎǑǉĮĲƾǊǊǆǊǎǑǋĮǇǀǋĮĲǎǐ

ƷƿǊǎǐĲǎǑǋǀǌĮ

Στους επόμενους τρεις μήνες
Τι ακριβώς;

Μέχρι πότε;

ƠǌĮǏǍǆǋĮǇǆǋƾĲǔǌǍƿǌǔǌǄǊǔııǙǌ

ƶİĲǏİǈǐǋǀǌİǐĲǎĮǏǄǗĲİǏǎ

ƧǄǎǏƾǊİǍǈǉǎǘ

ǋƿǒǏǈĲǗĲİȺǎǑǇĮƿǒǔĲǆǌ
ǃİǃĮǁǔıǆȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ
ǍƿǌǔǌǄǊǔııǙǌ
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Τα επόμενα βήματα
Τώρα θα συγκεκριμενοποιήσεις κάθε βήμα μέχρι να φτάσεις στο στόχο σου. Θα πρέπει να

Στην αναζήτηση της
σωστής εκπαιδευτικής
προσφοράς, θα πρέπει
επίσης να αναζητήσεις
υπηρεσίες πληροφοριών,
συμβουλευτικής και
καθοδήγησης στην
περιοχή σου.

αντιληφθείς τις επισκοπήσεις ως «επαφή εργασίας με τον εαυτό σου».
Σημείωσε όσο πιο αναλυτικά γίνεται τι θέλεις να κάνεις για να πετύχεις το στόχο σου. Μην
παραλείψεις να αναφέρεις όλα τα άλλα πεδία της ζωής σου που θα επηρεαστούν από αυτές
τις αλλαγές. (σελ 97)

Επόμενος μήνας
Τι ακριβώς;

Μέχρι πότε;

Στους επόμενους τρεις μήνες
Τι ακριβώς;

Μέχρι πότε;
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Τους επόμενους έξι μήνες
Τι ακριβώς;

ưİǊƿĲǆǄǏĮǋǋĮĲǈǉǀǐǉĮǈǊİǍǈǊǎǄǁǎǑǄĮǊǊǈǉǙǌ

Μέχρι πότε;

ƶĲǆįǈƾǏǉİǈĮĲǎǑǋĮǇǀǋĮĲǎǐ

Σε ένα χρόνο
Τι ακριβώς;

ĬĮǉƾǌǔıǑǌİǒǀįǎǑǊİǈƾǋƿǒǏǈǌĮǄǁǌǔĮǏǉİĲƾǉĮǊǗǐ

Μέχρι πότε;

ǇĮĲıİǉƾǏǔĲǆǌȺǏǗǎįǗǋǎǑ
ǋİĲƾĮȺǗƿǌĮǒǏǗǌǎ

ĬĮıǑǋȺǊǆǏǙıǔĲǎƪǑǏǔȺĮǕǉǗƩǈĮǃĮĲǀǏǈǎīǊǔııǙǌ

ưǈĮĳǎǏƾĲǎǒǏǗǌǎ

Περαιτέρω
Τι ακριβώς;

ƢıǔǐǉƾǌǔĮǁĲǆıǆǄǈĮĲǎİǍǔĲİǏǈǉǗǄǈĮİǉȺĮǈįİǑĲǈǉǎǘǐǊǗǄǎǑǐ

Μέχρι πότε;

ƷǎǌǔǏǁĲİǏǎǋİĲƾĮȺǗƿǌĮ
ǒǏǗǌǎ

ĬĮıǑǊǊƿǍǔȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐǄǈĮȺǈıĲǎȺǎǈǀıİǈǐĮȺǗĲǎ$OOLDQFH)UDQoDLVH
ĬĮǍİǉǈǌǀıǔǋİȺǏǎİĲǎǈǋĮıǁĮĮȺǗĲİıĲĮǌȺǏǎıĳƿǏİĲĮǈĲǎıǔıĲǗĲİıĲ
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Τους επόμενους έξι μήνες
Τι ακριβώς;

Μέχρι πότε;

Σε ένα χρόνο
Τι ακριβώς;

Μέχρι πότε;

Περαιτέρω
Τι ακριβώς;

Μέχρι πότε;
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Εισαγωγή
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Οι Δεξιότητες μου –
Αναφορά
Οι στόχοι μου και το επόμενο
βήμα
Συγκέντρωση πιστοποιήσεων

Συγκέντρωση πιστοποιήσεων

Συγκέντρωση Πιστοποιήσεων

Έχεις εργαστεί με το εργαλείο ProfilPASS και έχεις ανακαλύψει τις ικανότητες
και δεξιότητες, που έμαθες σε ένα μη τυπικό περιβάλλον μάθησης ή σε ένα
κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Η συγκεκριμένη ενότητα θα σου προσφέρει
συμβουλές στο πώς να αποδεικνύεις τις δραστηριότητες, τις δεξιότητες ή τις
ικανότητες που έχεις αποκτήσει.
Εάν τα παραπάνω είναι σημαντικά για την νέα σου εργασία, μπορείς να
τα επισυνάψεις στο βιογραφικό σου. Οι υπεύθυνοι για το προσωπικό θα
κατανοήσουν μέσω αυτού ότι για παράδειγμα είσαι πρόθυμος στην μάθηση ή
στο να βοηθάς άλλους.

Σε αυτό το σημείο
τοποθέτησε τα
αποδεικτικά.
Χρησιμοποίησε διαφανείς
θήκες εγγράφων.
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ProfilPASS και άλλες Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το ProfilPASS σου παρέχει την ευκαιρία να κατανοήσεις τις

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης είναι επίσης σημαντικό

ιδιαίτερες δεξιότητες σου. Το Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων του

έγγραφο. Εάν έχεις συμμετάσχει σε κάποια εκπαιδευτική

ProfilPASS πιστοποιεί ότι έχεις ολοκληρώσει το ProfilPASS

εκδήλωση, συνήθως, λαμβάνεις πιστοποιητικό. Το έγγραφο

επιτυχώς και πως έχεις ανακαλύψει τις δεξιότητες σου.

αναφέρει την παρουσία σου εκεί, το θέμα, τη διάρκεια και
το μέρος που διεξήχθη η εκδήλωση. Το περιεχόμενο και ο

Το Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων του ProfilPASS είναι το πρώτο

σκοπός της εκδήλωσης καθώς και η συμμετοχή σου θα πρέπει

έγγραφο το οποίο μπορείς να τοποθετήσεις στο τέλος αυτών

να αναφέρονται σε αυτό το πιστοποιητικό.

των σελίδων. Θα ήσουν ικανός να προσδιορίσεις τις δεξιότητές
σου με κάποιον άλλο τρόποo; Εάν σου έχει δοθεί κάποια

Κάποιες περαιτέρω εκπαιδευτικές εκδηλώσεις λήγουν με

αναφορά ή συστατική, μπορούν να συμπεριληφθούν εδώ.

την διεξαγωγή εξετάσεων, όπως μαθήματα γλωσσών ή άλλα
εκπαιδευτικά μέτρα. Τα πιστοποιητικά τοποθετούνται σε
αυτό όπως το ECDL. Εάν έχεις ολοκληρώσει τις εξετάσεις στο

Βεβαιώσεις για τις δραστηριότητες

εμπορικό επιμελητήριο και διαθέτεις κάποιο πιστοποιητικό, το
προσθέτεις σε αυτό το σημείο.

Έχεις κατανοήσει ότι στο ProfilPASS η εθελοντική εργασία είναι
σημαντική για την προσωπική εξέλιξη. Πρέπει να δοκιμάσεις
να πιστοποιήσεις αυτές τις δραστηριότητες. Είναι σημαντικά

Προσωπικό αποδεικτικό

έγγραφα, ειδικά εάν οι δραστηριότητες περιγράφονται
λεπτομερώς και όταν έχουν αξιολογηθεί. Το ίδιο ισχύει και

Τα αποτελέσματα της προσωπικής σου εργασίας

εάν προσφέρεις βοήθεια στο σπίτι ή βοήθεια σε παιδιά. Στο

αποδεικνύουν τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σου.

τέλος των σελίδων θα βρεις αντίτυπα στα οποία μπορείς να

Για παράδειγμα, εάν θέλεις να κάνες αίτηση για εργασία η

αξιολογήσεις την εθελοντική εργασία και τα καθήκοντα που

οποία συνάδει με την τέχνη, θα πρέπει να έχεις portfolio

είχες.

της δουλειά σου. Αυτό μπορεί να γίνει γραπτά, εικονικά ή
τοποθετώντας κάποιο αντικείμενο.
Παραδείγματα:
γραπτά
Δοκίμιο

εικονικά
Διάγραμμα

αντικείμενο
Σχέδιο

Σχόλιο

Φωτογραφία

Γλυπτό

Άρθρο στην

Ιστοσελίδα

Ταινία

Αναφορά

Σενάριο

Βίντεο

Ημερολόγιο

Εικαστική εικόνα

Μοντέλο

Περιγραφή

Διαφάνεια

Σκίτσο

Γραφικό

εφημερίδα

Δημιούργησε έναν κατάλογο με τη δική σου δουλειά και
επισύναψε την εδώ.
Μία αλφαβητική λίστα θα ήταν το ιδανικό.
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Αναφορές

Κατηγοριοποίηση των Αναφορών και άλλων
Εγγράφων

Η επίδοση και η συμπεριφορά σου αξιολογήθηκε μέσω
αναφορών από την πρώτη σου ημέρα στο σχολείο. Σημαντικές

Εάν κατηγοριοποιήσεις τις αναφορές και τα έγγραφά σου θα

είναι οι τελικές αναφορές οι οποίες ήταν αποτέλεσμα εξετάσεων

είναι ευκολότερο να τα αναζητήσεις στο μέλλον. Υπάρχουν δύο

ή διπλωμάτων. Έχοντας κάποιο δίπλωμα, δίνετε η δυνατότητα

επιλογές:

φοίτησης σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εάν έχεις
εγκαταλείψει το σχολείο χωρίς κάποιο δίπλωμα, θα μπορείς να

Κατηγοριοποίηση με βάση την ημερομηνία

λάβεις πιστοποιητικό το οποίο αναφέρει πως δεν συνέχισες την

Μπορείς να κατηγοριοποιήσεις τα έγγραφά σου σύμφωνα με

φοίτησή σου στο σχολείο.

την ημερομηνία πιστοποίησης.

Θα λάβεις συστατική επιστολή από τον εργοδότη όταν

Η τελευταία αναφορά που έλαβες θεωρείται η σημαντικότερη.

μεταφερθείς σε κάποια άλλη εταιρεία ή εργασιακό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, προτείνουμε να τοποθετήσεις τα πιο πρόσφατα

Έχεις νομικό δικαίωμα να ζητήσεις συστατική όταν αποχωρείς

έγγραφα στο μπροστινό μέρος και να οργανώσεις τα

από κάποια εταιρεία.

υπόλοιπα κατά φθίνουσα σειρά. Αυτή η μέθοδος σου δίνει
την δυνατότητα να κάνεις μία γρήγορη επισκόπηση στην

Μία βασική συστατική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει

εκπαιδευτική σου επάρκεια. Επίσης, μπορείς να δεις άμεσα εάν

τον τύπο, την διάρκεια και τις δραστηριότητες που σου είχαν

λείπει κάποια αναφορά ή κάποιο πιστοποιητικό.

ανατεθεί.
Μία πιο λεπτομερής συστατική επιστολή θα περιλαμβάνει

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το είδος του εγγράφου

επίσης την συμπεριφορά σου και την επίδοσή σου στον

Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των αναφορών και

εργασιακό χώρο.

των εγγράφων είναι σύμφωνα με τον τύπο. Μπορείς να
ομαδοποιήσεις όμοια έγγραφα, όπως για παράδειγμα τα

Να θυμάσαι: Οι συστατικές μπορούν να περιλαμβάνουν

διπλώματα, στη συνέχεια τις τελικές αναφορές κτλ. Μπορείς

δηλώσεις οι οποίες με την πρώτη ανάγνωση φαίνονται θετικές

εάν θέλεις να χρησιμοποιήσεις διαχωριστικά για να έχεις μία

αλλά σε κάποιο άλλο σημείο δείχνουν αδυναμία και εκφράζουν

σαφέστερη εικόνα.

επικρίσεις. Να είσαι σίγουρος ότι γνωρίζεις την έννοια της κάθε
δήλωσης.
Τα πιστοποιητικά εξετάσεων αποδεικνύουν την επιτυχή
ολοκλήρωση της επαγγελματικής και πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης καθώς και περαιτέρω εκπαίδευσης, το οποίο
μπορείς να λάβεις μαζί με την αναφορά εξετάσεων. Για
παράδειγμα ένας μαθητευόμενος μπορεί να λάβει ένα
Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων ως τεχνίτης στο τέλος της μαθητείας
του, ή ένας εκπαιδευόμενος στον εμπορικό τομέα μπορεί να
λάβει δίπλωμα από το Εμπορικό Επιμελητήριο μαζί με την
αναφορά εξετάσεων. Κάποιος τεχνίτης μπορεί να λάβει το
Ανώτατο Πιστοποιητικό τεχνίτη( master) και κάποιος φοιτητής
μπορεί να λάβει δίπλωμα σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό
τμήμα αφού διεκπεραιώσει επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών.
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europass
Το europass έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την
κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
• Το Ευρωπαϊκό βιογραφικό europass αποτελεί ένα έντυπο
για τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος.
• Στην κινητικότητα europass καταγράφεται η παραμονή στο
εξωτερικό κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, των σπουδών
και εργασίας.
• Το διαβατήριο γλωσσών Europass συμβάλει στην
αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειας. Επίσης, μπορεί
να περιλαμβάνει μαθήματα γλωσσομάθειας και εξετάσεις
ή/και την εμπειρία σε μία γλώσσα.
• Το παράρτημα διπλώματος europass χρησιμοποιείται, κατά
κύριο λόγο, ως αποδεικτικό για διπλώματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες
σχετικά με τις σπουδές και το πτυχίο σας.
• Τα συμπλήρωμα πιστοποιητικού europass περιλαμβάνουν
διευκρινίσεις για διάφορα επαγγελματικά πτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το europass
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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Όνομα

Οδός

Πόλη/ΤΚ

Τηλέφωνο/FAX

Έχει εργαστεί σε εθελοντική βάση για τον οργανισμό μας.

Δραστηριότητα

Χρονική περίοδος

Ωράριο Εργασίας

≤ Πλήρης Απασχόληση
≤ Περιστασιακή Απασχόληση

Αρμοδιότητες

Φορέας

Πόλη, Ημερομηνία, Υπογραφή, Σφραγίδα

≤ Μερική Απασχόληση

ώρες εβδομαδιαία

μέρες/ώρες την εβδομάδα/μήνας/έτος
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