
ΑΤΣΟΓΝΩΙΑ  

Σο κλειδί τθσ (επαγγελματικισ) 
επιτυχίασ 



ΓΙΑΣΙ Η ΑΤΣΟΓΝΩΙΑ; 



ΠΡΟΕΡΓΑΙΑ 
Σο δικό ςασ ςτάδιο: 

• Κοντα ςτθν αποφοίτθςθ  

• Ζχετε ιδθ τριβι με το αντικείμενο ςασ 

• Ζχετε γνϊςεισ για το αντικζιμενο ςασ 

• Πρζπει να αρχίςετε να ςκζφτεςτε που και πωσ 
κα το εφαρμόςετε –ΑΠΟΦΑΕΙ / ΕΠΙΛΟΓΕ 

 



ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΡΙΕΡΑ 

Είναι θ διαμορφωςθ ενόσ επαγγελματικοφ 
χάρτθ. 

• Πρζπει να καταλάβω που βρίςκομαι τϊρα 

• Πρεπει να βρω προοριςμό 

• Πρζπει να βρω δρομολόγιο 



ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΡΙΕΡΑ 

• ΣΙ – ΠΩ – ΠΟΤ 

• Που κα οδθγιςουν αυτζσ οι ερωτιςεισ = 

Ε ΕΠΙΛΟΓΕ ΚΑΡΙΕΡΑ 

• Ποιοσ κα κλθκεί να απαντιςει αυτζσ τισ 
ερωτιςεισ; 

 



ΦΑΝΣΑΙΑ VS ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 



Διαδικαςία Λιψθσ Απόφαςθσ-Επιλογισ 

Εςωτερικι Διαδικαςία  

Όνειρα –Όραμα  

Ενδιαφζροντα- Άξίεσ  

Προςωπικζσ Αξίεσ 

Επαγγελματικζσ Επιλογζσ 

Πραγματολογικι Διαδικαςία 

Επαγγελνατικζσ 
Μονογραφίεσ 

Αγορά Εργαςίασ  

Βιωςιμότθτα - 
Προοπτικι 

Θζςεισ Εργαςίασ 



ΑΤΣΟΓΝΩΙΑ-ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

• Αυτογνωςία ςθμαίνει να γνωρίηω τον εαυτό 
μου, να ζχω επίγνωςθ του εαυτοφ μου 

• Αυτογνωςία ςθμαίνει δθμιουργϊ 
προδιαγραφζσ 

• ΑΤΣΟΓΝΩΙΑ οδθγεί ςτθν προςωπικι 
ανάπτυξθ και επαγγελματικι επιτυχία 

 



• Προυποκζτει να καταλάβεισ τι είναι αυτό που 
κζλεισ και τι είναι αυτό που μπορείσ 

• Σι χρειάηεται να κάνεισ για να το βρεισ 

• Που κα ψάξεισ για να το βρεισ 

• Πωσ κα το πετφχεισ 

 



 

 

«Personal development comes first, financial 
success follows.»  

«Η προςωπικι ανάπτυξθ προθγείται τθσ 
οικονομικισ επιτυχίασ!» 

 



• Πωσ κα κρατθκείσ ςτθν προςπάκεια ςου και να 
μείνεισ  

• ΤΓΚΕΝΣΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΓΚΡΟΣΗΜΕΝΟ 
• Ο ςωςτόσ ςυνδυαςμόσ κα οδθγιςει ςτθν 

Επιτυχία  
• Επιτυχία = Θζλω + Μπορϊ + ωςτό χζδιο 

Δράςθσ + κλιρθ Δουλειά 
   





• Αυτά τα πράγματα μποροφν να εφαρμοςτοφν 
ςε πολλά πλαίςια τθσ ηωισ μασ 

• Όλα όμωσ ξεκινοφν από ΕΕΝΑ 

 

 



ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• Είναι θ Αρχι τθσ Προςωπικισ Ανάπτυξθσ 

• Η προςωπικι ανάπτυξθ είναι μια δια βίου 
διαδικαςία.  Είναι ζνασ τρόποσ όπου το άτομο 
αξιολογεί τισ δεξιότθτεσ και τισ αξίεσ του, 
ςτοχάηεται τον ρόλο  του ςτθ ηωι και κζτει 
ςτόχουσ για να αναδείξει τθν δυνειτικότθτα 
του. 



ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• ωςτι Οργάνωςθ Χρόνου 

• ωςτι διαμόρφωςθ ςχζδιου δράςεωσ 

• Δθμιουργία ενόσ ανταγωνιςτικοφ 
βιογραφικοφ 

• Να ξζρεισ το επίπεδο απαςχολθςιμότθτασ ςου 

• Δια βίου μάκθςθ και εκπάιδευςθ 

 

 


