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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Έκδοση Ημερομηνία Συγγραφείς Περιγραφή Ενέργεια Σελίδες 
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Karl Donert, 
Isabel Nuez 

Δημιουργία του εγγράφου Δ  82 
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Βαρβάρα 
Αθανασάκου 

Σχόλια που αφορούν σε προτεινόμενες 
αλλαγές 

Π 82 

3.0 23/07/2020 
Ορέστης 
Νταγιάντας 

Μεταφορά των καρτών 
δραστηριότητας σε άλλες ενότητες και 
αντίστροφα  

Π, Α, Χ 57 
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(καθώς και αναθεώρηση του 
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7.0 20/04/2021 Isabel Nuez Πρόσθετες πληροφορίες I 58 

 

      (*) Ενέργεια: Δ = Δημιουργία, Π = Προσθήκη, Ε = Ενημέρωση, Α = Αντικατάσταση, Χ = Διαγραφή 
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1. Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων και 
ψηφιακού περιεχομένου 

 

1.1  Εισαγωγή στην ενότητα 
Η παρακάτω κάρτα θα είναι ορατή στους χρήστες όλων των επιπέδων όταν κάνουν κλικ στο αντίστοιχο 
μπλοκ (ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης) 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Σε αυτήν την ενότητα μαθαίνουμε πώς να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε και να δουλεύουμε με 
πληροφορίες και δεδομένα σε ψηφιακά περιβάλλοντα που σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας. 
 
Ζούμε σε έναν κόσμο πλούσιο σε πληροφορίες, όπου οι βασικές ψηφιακές γνώσεις είναι ζωτικής 
σημασίας για την εύρεση εργασιας, καθώς πολλοί οργανισμοί επιδιώκουν να προσλάβουν άτομα που 
έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες από δεδομένα. Αυτή η ενότητα 
επικεντρώνεται στις ικανότητες που απαιτούνται στις εργασίες που αφορούν δεδομένα. 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- Προσαρμοστικότητα 
 
- Διαχείριση πόρων 
 
- Οργανωτικές δεξιότητες 
 
- Γραπτή επικοινωνία 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα  
 
• είστε σε θέση να αναζητήσετε πληροφορίες εργασίας 
• γνωρίζετε πώς να δημιουργήσετε μια στρατηγική αναζήτησης εργασίας 
• γνωρίζετε πώς να αναζητάτε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών 
• εντοπίζετε και θα συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με τους εργοδότες μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 
• αναζητείτε και θα φιλτράρετε τους πιθανούς εργοδότες στον τομέα και την περιοχή σας 
• συνδεθείτε με blogs (ιστολόγια) και bloggers (ιστολόγους) στον τομέα σας 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (DIGCOMP) 

Τομέας ικανοτήτων 1: 
 
1.1 Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (εάν υπάρχουν) 

Πρότυπο APA 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΟΙ (εάν υπάρχουν) 

 

 
 

1.2 Κάρτες δραστηριότητας 
 

1.2.1. Βασικό επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 1 – Αναζήτηση πληροφοριών 

Αναζήτηση πληροφοριών 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αυτή η ενότητα αφορά την αναζήτηση πληροφοριών εργασίας. 
 
Προτού σκεφτείτε να ξεκινήσετε μια ενεργή αναζήτηση εργασίας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να 
διερευνήσετε πώς θα είναι η αγορά εργασίας για κάποιον/-α με τις δεξιότητες, τις φιλοδοξίες και τα 
προσόντα σας. 
Η αναζήτηση εργασίας είναι μια προσωπική δραστηριότητα και υπάρχουν ψηφιακές δεξιότητες που 
χρειάζεστε, σε περίπτωση που θέλετε να βελτιώσετε τους τρόπους που την προσεγγίζετε. Γι’ αυτό 
χρειάζεται να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να πραγματοποιήσετε μια σχετική αναζήτηση στο Διαδίκτυο. 
Ξεκινήστε αργά, ξεκινήστε για να μάθετε ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες. 
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Μεταβείτε στη μηχανή αναζήτησης Google και αναζητήστε τον τύπο εργασίας που μπορεί να σας 
ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να αναζητήσετε εργασίες στον τουριστικό τομέα. 
 
Δείτε πόσα εκατομμύρια σύνδεσμοι είναι διαθέσιμοι. 
Μήπως κάποιοι από τους συνδέσμους στην πρώτη σελίδα μοιάζουν με διαφημίσεις; Αυτοί οδηγούν 
συνήθως σε ιστότοπους που προσφέρουν υπηρεσίες προς πώληση. 
Εάν χρησιμοποιήσατε το Google, ποιες άλλες ερωτήσεις έχουν ήδη τεθεί σχετικά με το θέμα σας (λίστα 
αυτόματης συμπλήρωσης);  
Κοιτάξτε τις ερωτήσεις: είναι κάποιο από τα αποτελέσματα χρήσιμο; 
 
Για να ταξινομήσετε γρήγορα τις πληροφορίες, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη και την 
ανιχνευτική ανάγνωση (scanning and skimming). 
 
Κατά τη γρήγορη ανάγνωση, διαβάζετε ένα κείμενο γρήγορα για να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες, 
π.χ. έναν αριθμό ή ονόματα. 
Η ανιχνευτική ανάγνωση πληροφοριών περιγράφει τη γρήγορη ανάγνωση με στόχο την κατανόηση της 
κεντρικής ιδέας του κειμένου. 
 
Θα είναι δύσκολο να βρείτε ακριβώς τη σωστή δουλειά για εσάς, καθώς οι σελίδες αυτές περιέχουν 
εργασίες στον τομέα του τουρισμού από όλο τον κόσμο. 
 
Θα μπορούσατε να μειώσετε τον αριθμό των συνδέσμων προσθέτοντας το όνομα της πόλης στην οποία 
ζείτε ή θέλετε να εργαστείτε. 
Για παράδειγμα, δοκιμάστε - εργασίες τουρισμού Αθήνα Ελλάδα. 
Έτσι, θα σας επιστραφούν σελίδες με οποιαδήποτε από αυτές τις λέξεις 
Τώρα δοκιμάστε - εργασίες τουρισμού Αθήνα Ελλάδα ξενοδοχείο 
Και τώρα - εργασίες τουρισμού Αθήνα Ελλάδα ξενοδοχείο 2021 
 
Η προσθήκη περισσότερων λέξεων ή/και ημερομηνιών κάνει την αναζήτηση πιο συγκεκριμένη, καθώς 
την περιορίζει και τη φιλτράρει. Αυτό διευκολύνει την εύρεση σελίδων που σας ενδιαφέρουν. 
 
Μπορείτε να κάνετε την αναζήτηση ακόμη πιο συγκεκριμένη τοποθετώντας εντός “” τις πιο σημαντικές 
λέξεις, για παράδειγμα - “εργασία σε ξενοδοχείο” Αθήνα. 
Αυτό θα εμφανίσει τις σελίδες που περιέχουν τους όρους αναζήτησης «εργασία σε ξενοδοχείο» ΚΑΙ 
«Αθήνα». 
 
Τώρα προσπαθήστε να περιορίσετε την αναζήτησή σας ακόμη περισσότερο προσθέτοντας τις δικές σας 
λέξεις-κλειδιά. 
Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις-κλειδιά όπως πρακτική άσκηση, υποδοχή ή κουζίνα 
 
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μέρη που μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εργασίας. Υπάρχουν πολλά 
εργαλεία αναζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ο ιστότοπος balancecareers καταγράφει τους 
δέκα κορυφαίους ιστότοπους για αγγελίες εργασίας – εξερευνήστε τα εργαλεία και εντοπίστε αυτά που 
σας φαίνονται πιο χρήσιμα. 
 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.thebalancecareers.com/top-best-job-websites-2064080
https://www.thebalancecareers.com/top-best-job-websites-2064080
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Ο ιστότοπος balancecareers 
 
Χρησιμοποιήστε το Google για να αναζητήσετε εργαλεία αναζήτησης στο Διαδίκτυο που 
χρησιμοποιούνται στη χώρα ή την περιοχή σας. 
Χρησιμοποιήστε τις Σημειώσεις ή το Σημειωματάριο στον υπολογιστή/tablet σας για να δημιουργήσετε 
μια λίστα με τους πιο χρήσιμους ιστότοπους. Αντιγράψτε και επικολλήστε τις διευθύνσεις URL 
(διαδικτυακές διευθύνσεις). 
 
Ανάπτυξη μιας στρατηγικής αναζήτησης εργασίας 
 
Δεδομένου ότι υπάρχουν τόσες πολλές διαθέσιμες πληροφορίες στο Διαδίκτυο, όταν αναζητάτε εργασία 
εκεί, είναι σημαντικό να έχετε μια στρατηγική αναζήτησης. Με άλλα λόγια, μια στρατηγική 
αναζήτησης θα σας βοηθήσει να οργανώσετε το χρόνο σας, την προσέγγιση που χρησιμοποιείτε και τις 
πληροφορίες που θα προσπαθήσετε να βρείτε. 
 
Στην αρχή, πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση εργασίας, θα πρέπει να καθορίσετε τις προτεραιότητές σας. 
Αρχικά, δημιουργήστε μια λίστα με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, όπως την τοποθεσία και την 
απόσταση από εσάς, έναν επιθυμητό μισθό και τις διάφορες παροχές. 
Αναφέρετε τυχόν άλλους παράγοντες που είναι «μη διαπραγματεύσιμοι» για εσάς. 
 
Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια λίστα με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, αναζητάτε 
έναν συγκεκριμένο τύπο εταιρείας ή εργασιακής κουλτούρας; Θα προτιμούσατε να εργαστείτε σε μια 
εδραιωμένη εταιρεία ή σε μια νέα και επιχείρηση; 
 
Θέλετε να εργαστείτε σε έναν μικρό ή μεγάλο οργανισμό; Σε εξωτερικό χώρο, σε γραφείο ή από το σπίτι; 
 
Κάνοντας στον εαυτό σας αυτού του είδους τις ερωτήσεις (και γράφοντας τις απαντήσεις) πριν 
ξεκινήσετε την αναζήτηση εργασίας, θα πάρετε μια πιο σαφή και σίγουρη απόφαση όταν λάβετε μια 
προσφορά εργασίας. 
 
Εκκίνηση της αναζήτησης εργασίας σας 
 
Βήμα 1: Είναι σημαντικό να αναλογιστείτε την παρούσα κατάσταση και το ιστορικό σας. Τι δουλειές 
έχετε κάνει μέχρι τώρα; 
Σκεφτείτε τις διάφορες δουλειές που είχατε, τι σας άρεσε, τι όχι και γιατί. 
Εάν δεν έχετε εργαστεί, τι είδους θέσεις εργασίες θα θέλατε να κάνετε; Είναι σε εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς χώρους; 
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Επιθυμείτε να αναλάβετε έναν ρόλο με ευθύνες; Είναι μια νέα πρόκληση το μεγαλύτερο κίνητρό σας; 
Αποτελεί σημαντικό παράγοντα ο μισθός; 
 
Για να βοηθηθείτε με μερικές ιδέες, χρησιμοποιήστε τις ιστοσελίδες της αλφαβητικής λίστας εργασιών 
https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643  
 

 
Τύποι καριέρας από τον ιστότοπο balancecareers 
 
Κοιτάξτε τις Εργασίες που Εμφανίζονται ανά Βιομηχανία 
Κοιτάξτε τις Εργασίες που Εμφανίζονται ανά Θέση 
 
Δημιουργήστε μια λίστα με τις εργασίες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο στο Σημειωματάριο ή στο 
Word/Excel. Αντιγράψτε και επικολλήστε τυχόν λεπτομέρειες εκεί. 
 
Βήμα 2: Τοποθεσία: Λάβετε υπόψη το πού μένετε αυτήν τη στιγμή και πόσο μακριά διατίθεστε να 
ταξιδέψετε. 
Ποιο θα μπορούσε να είναι το πιθανό κόστος ταξιδιού; Μια ενδεχόμενη μετεγκατάσταση θα επηρέαζε 
κανέναν άλλον εκτός από εσάς; 
 
Βήμα 3: Αναζητήστε τις κορυφαίες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στις θέσεις εργασίας που σας 
ενδιαφέρουν. 
Ποιες οριζόντιες (μη τεχνικές) και τεχνικές δεξιότητες έχετε αναπτύξει; 
Πώς θα μπορούσατε να περιγράψετε καλύτερα την ειδίκευση/εμπειρία σας σε έναν πιθανό εργοδότη; 
 
Βήμα 4: Εμπειρία: Σκεφτείτε την εμπειρία που έχετε είτε σε αμειβόμενη είτε σε εθελοντική εργασία. 
Ποιες μεταβιβάσιμες δεξιότητες αποκτήσατε; 
 
Βήμα 5: Επιτεύγματα: Οι εργοδότες ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τι έχετε κάνει στους διαφορετικούς 
ρόλους που έχετε αναλάβει. 
Τι έχετε επιτύχει μέσω της εργασίας, της μελέτης, των χόμπι ή των άλλων δραστηριοτήτων σας; 
 
Τώρα χρησιμοποιήστε αυτά τα βήματα για να δημιουργήσετε μια στρατηγική για την αναζήτηση 
εργασίας σας – μπορείτε να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε λέξεις-κλειδιά, τα οποία θα σας 
βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643
https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643
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Σύνδεση στο Διαδίκτυο 
Σημειωματάριο, έγγραφο, ή λογιστικό φύλλο 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

60 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

1. Η γρήγορη και η ανιχνευτική ανάγνωση είναι το ίδιο πράγμα. 
A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
2. Μια στρατηγική αναζήτησης εργασίας ξεκινά με τον καθορισμό των προτεραιοτήτων σας. 

A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
3. Για να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτηση εργασίας, μπορείτε να προσθέστε περισσότερες 

λέξεις στην αναζήτηση. 
A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
4. Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να κάνετε την αναζήτησή σας πιο στοχευμένη. 

A) Σωστό 
B) Λάθος 
 

ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-
k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-
5ac795aceb97de00375a395c.png 
 

  

https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
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1.2.2. Μεσαίο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 2 – Υποψήφιοι εργοδότες στο LinkedIn 

Υποψήφιοι εργοδότες στο LinkedIn 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μεσαίο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το LinkedIn προσφέρει μια ποικιλία φίλτρων αναζήτησης εργασίας τα οποία, εάν 
χρησιμοποιηθούν με τον σωστό τρόπο, μπορούν να συντομεύσουν κατά πολύ τη διαδρομή προς την 
ιδανική σας εργασία! 
 
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να εντοπίσετε τη γραμμή αναζήτησης στην επάνω αριστερή γωνία του 
ιστότοπου. Εκεί, πληκτρολογείτε τον όρο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατάτε Search 
(Αναζήτηση). 
 

 
Η αρχική σελίδα (home page) του LinkedIn 
 
Όσον αφορά τον όρο αναζήτησης που πρόκειται να εισάγετε στη γραμμή, υπάρχουν 3 βασικές 
προτάσεις: Ο τίτλος του τομέα εργασίας στον οποίο στοχεύετε, ο τίτλος της θέσης εργασίας στην 
οποία στοχεύετε και σε περίπτωση που θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση σε μια συγκεκριμένη 
εταιρεία, το όνομα αυτής της εταιρείας. 
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Λάβετε υπόψη ότι εάν την αφήσετε κενή και πατήσετε search (αναζήτηση), θα σας εμφανιστεί μια 
αυτόματη λίστα με τις περισσότερο προτεινόμενες θέσεις βάσει των δεδομένων του προφίλ σας. 
  
Σε κάθε περίπτωση, ακριβώς πάνω από τη λίστα των αποτελεσμάτων που θα εμφανιστούν, κάντε κλικ 
στο κουμπί Jobs (Εργασίες).  

 
Το κουμπί jobs (εργασίες) στο LinkedIn  
 
Τέλος, στην επόμενη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή All Filters (Όλα τα φίλτρα) επάνω δεξιά. 
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Το  κουμπί All filters (Όλα τα φίλτρα) στο LinkedIn 
 
Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, μπορείτε να δείτε μια μεγάλη ποικιλία φίλτρων που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κατά την αναζήτηση εργασίας. Τα πιο σημαντικά είναι: 
 

- Location (Τοποθεσία): Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο σε περίπτωση που 
δεν είστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψετε τον τόπο κατοικίας σας για να εργαστείτε 
κάπου αλλού (ή σε περίπτωση που για κάποιο λόγο, θέλετε να εργαστείτε σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή έξω από την πόλη σας).  

- Experience level (Επίπεδο εμπειρίας): Ο αποκλεισμός των εργασιών που απαιτούν 
υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο εμπειρίας από το δικό σας, μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ 
χρόνο. Όπως θα παρατηρήσετε, τα επίπεδα (levels) είναι: Internship (Πρακτική άσκηση), 
Entry level (Θέσεις εισαγωγής), Associate (Μεσαίο επίπεδο), Mid-Senior level (Μέσο-Ανώτερο 
επίπεδο), Director (Διευθυντής/-ντρια), Executive (Εκτελεστικό Στέλεχος). 

- Job Type (Τύπος εργασίας): Σε περίπτωση που είστε βέβαιοι για το αν θέλετε εργασία 
πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης, αυτό το φίλτρο μπορεί να αποδειχθεί 
πραγματικά χρήσιμο. 

- LinkedIn Features (Λειτουργίες LinkedIn): Τέλος, μπορείτε να λάβετε υπόψη 
ορισμένες αποκλειστικές λειτουργίες του LinkedIn που κάνουν τις πιο αξιοσημείωτες 
θέσεις να ξεχωρίζουν. 
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Πρώτον, έχουμε την επιλογή Easy Apply (Εύκολη Αίτηση). Πρόκειται για μια λειτουργία που έχουν 
συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και χάρη σε αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη θέση επί τόπου, 
χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε σε κάποιον άλλον ιστότοπο ή να επικοινωνήσετε απευθείας με την 
εταιρεία. Βάζετε απλώς το email σας, το τηλέφωνο σας, επισυνάπτετε το βιογραφικό σας και 
τελειώσατε! 
 
Επίσης, μπορείτε να δείτε τις θέσεις που, μέχρι τη στιγμή της αναζήτησής σας, έχουν λάβει λιγότερες 
από 10 αιτήσεις, κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα να είστε ένας/μια από τους/τις 
πρώτους/-ες που θα κάνουν αίτηση και επομένως η αίτησή σας μπορεί να είναι πιο ορατή. 
 
Τέλος, το φίλτρο In Your Network (Στο Δίκτυό Σας) μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο, 
καθώς σας εμφανίζει εταιρείες όπου εργάζονται ή έχουν εργαστεί άτομα που γνωρίζετε. 
Επομένως, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους για να λάβετε περισσότερες εκ των έσω 
πληροφορίες σχετικά με τη θέση και, φυσικά, να έρθετε σε επαφή με τα σωστά άτομα μέσω 
αυτών (Περισσότερα για τη λειτουργία Network (Δίκτυο) στην κάρτα δραστηριότητας «Ρύθμιση του 
λογαριασμού σας στο LinkedIn»). 
 
Όσον αφορά τα άλλα φίλτρα, συνιστάται να μην τα χρησιμοποιείτε, καθώς, ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμα, μπορούν επίσης να αποδειχθούν αρκετά περιοριστικά και να 
αποκρύψουν ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις, τις οποίες δεν θα λαμβάνατε υπόψη στην αρχή της 
αναζήτησής σας. 
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Τα φίλτρα στο LinkedIn 

 
Έτσι, αφού εντοπίσετε μια εργασία που μπορεί να σας ενδιαφέρει, κάνοντας κλικ στην προεπισκόπησή 
της στη λίστα αποτελεσμάτων, θα σας εμφανιστεί η σελίδα της όπου υπάρχουν πολλές περισσότερες 
λεπτομέρειες.  
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Λίστα θέσεων εργασίας και προεπισκόπηση θέσης στο LinkedIn  
 
Εκεί, έχετε το όνομα και την περιοχή της εταιρείας στην κορυφή και ακριβώς από κάτω, την 
ημερομηνία δημοσίευσης της εργασίας μαζί με το πόσα άτομα την έχουν δει μέχρι στιγμής. 
 
Θα παρατηρήσετε επίσης το κουμπί Save (Αποθήκευση) που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
της θέσης [μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες θέσεις σας πατώντας το εικονίδιο 
Jobs (Εργασίες) στην κορυφή της σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το Saved Jobs 
(Αποθηκευμένες Εργασίες) στην επόμενη σελίδα]. Ακριβώς δίπλα του, βρίσκεται το κουμπί Easy Apply 
(Εύκολη Αίτηση) που αναφέραμε προηγουμένως. 
 
Ακριβώς παρακάτω, έχετε 3 στήλες. Την Job (Εργασία) όπου βλέπετε πόσες από τις απαιτούμενες 
δεξιότητες κατέχετε με βάση τα δεδομένα του προφίλ σας [μπορείτε να τις δείτε πιο αναλυτικά στην 
ενότητα How you match (Κατά πόσο ταιριάζετε) χαμηλότερα στη σελίδα] μαζί με τον αριθμό των 
ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι στιγμής. 
Στην Company (Εταιρεία) βλέπετε τον αριθμό των υπαλλήλων της εταιρείας καθώς και τον τομέα 
στον οποίο ανήκει και, τέλος, στις Connections (Συνδέσεις) βλέπετε πόσα άτομα από το Network 
(Δίκτυο) σας συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία. 
 
Έπειτα, έχετε την αναλυτική περιγραφή της εργασίας και, στη συνέχεια, η σελίδα τελειώνει με την 
ενότητα «About us» («Σχετικά με εμάς») και ένα κουμπί Follow (Ακολουθήστε) το οποίο εάν 
πατήσετε, θα λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που υπάρχουν νέα σχετικά με την εταιρεία.  
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Θέση εργασίας και προφίλ εταιρείας στο LinkedIn  
 
Τέλος, εκτός από τη σελίδα του οργανισμού στο LinkedIn, συνιστάται ιδιαίτερα να μάθετε για τον 
οργανισμό από διάφορες πηγές πληροφοριών, όπως: 
 

1) Τον ιστότοπό του: Η επίσκεψη στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας που σας ενδιαφέρει, 
ενδέχεται να σας προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, με τις πιο σημαντικές να 
περιλαμβάνονται στις ενότητες Ειδήσεις/Δελτίο Τύπου/Blog, όπου μπορείτε να δείτε 
δεδομένα όπως την οικονομική της κατάσταση, τις κερδοφόρες δραστηριότητές της, 
τυχόν επερχόμενες/προηγούμενες εκδηλώσεις και συνεργασίες. 

2) Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του: Πρόκειται για το μέρος όπου θα αναζητήσετε κυρίως 
σχόλια πελατών. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις μπορείτε να δείτε δημοσιεύεις από 
υπαλλήλους, συγκεντρώνοντας έτσι ίσως κάποιες πληροφορίες σχετικά με το εργασιακό κλίμα 
που επικρατεί εντός του. 

3) Μέσω μιας αναζήτησης στο Google: Μια τυπική αναζήτηση στο Google μπορεί να 
αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για τη συλλογή δεδομένων. Το κύριο πλεονέκτημα εδώ είναι ότι 
σε εξωτερικούς ιστότοπους, μπορείτε να εντοπίσετε αρνητικά σχόλια για την εταιρεία που, 
φυσικά, δεν θα αναφέρονταν ποτέ στις επίσημες σελίδες της.  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

LinkedIn 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

1. Όσα περισσότερα φίλτρα χρησιμοποιείτε στις αναζητήσεις εργασίας σας στο LinkedIn, τόσο το 
καλύτερο. 

A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
2. Εάν αφήσετε κενή τη γραμμή αναζήτησης, δεν θα σας εμφανιστεί κανένα αποτέλεσμα. 

A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
3. Θα πρέπει να ελέγχετε περισσότερα πράγματα για μια εταιρεία, πέραν της σελίδας της στο 

LinkedIn.  
A) Σωστό 
B) Λάθος 
 

4. Η εταιρεία δεν γνωρίζει εάν έχετε αποθηκεύσει ή όχι τις πληροφορίες της. 
A) Σωστό 
B) Λάθος 
 

ΕΙΚΟΝΑ 

https://pxhere.com/en/photo/1568213 

 

https://pxhere.com/en/photo/1568213
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Κάρτα δραστηριότητας 3 – Διασύνδεση με blogs (ιστολόγια) και bloggers 
(ιστολόγους/διαχειριστές blogs) 

Διασύνδεση με blogs και bloggers 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μεσαίο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο με μια απλή εξήγηση για το τι είναι ένα blog. 
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 
 
Σε γενικές γραμμές (αν και υπάρχουν εξαιρέσεις), τα blog τείνουν να έχουν ορισμένα κοινά σημεία. 
Έχουν: 
• Μια κύρια περιοχή περιεχομένου με άρθρα, των οποίων τα νεότερα εμφανίζονται στην κορυφή. 

Συχνά, τα άρθρα είναι οργανωμένα σε κατηγορίες.  
• Ένα αρχείο με παλαιότερα άρθρα. 
• Λειτουργία υποβολής σχετικών με τα άρθρα σχολίων για τους χρήστες. 
• Μια λίστα με συνδέσμους προς άλλα σχετικά blog, που μερικές φορές ονομάζεται «blogroll». 
• Μία ή περισσότερες «ροές ειδήσεων». 
Ορισμένα blog ενδέχεται να έχουν πρόσθετες λειτουργίες επί των παραπάνω.  
 
Πραγματοποιήστε αναζήτηση στον ιστό χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης BlogSearchEngine.org 
(http://www.blogsearchengine.org/) που είναι ειδική για blog, για να αναζητήσετε blog πάνω σε θέματα 
που μπορεί να σας ενδιαφέρουν να διαβάσετε.  
 
Όταν βρίσκετε μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση σε ένα blog, φροντίστε να αφήνετε ένα σχόλιο, καθώς αυτό 
θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε επαφές. Επίσης, σχολιάστε σε blog με τα οποία θέλετε να 
συνδεθείτε. Χρησιμοποιήστε το Σημειωματάριο ή το Word για να καταγράφετε αυτά τα blog, ώστε να 
επιστρέψετε ξανά σε αυτά.  
 
Αναζητήστε και διαβάστε blog που σχετίζονται με τον τομέα και τα εργασιακά σας ενδιαφέροντα.  
 
Δείτε ποια blog είναι πιο χρήσιμα για τον τομέα της εργασίας σας και προσθέστε τα στους σελιδοδείκτες 
στο πρόγραμμα περιήγησης, διαφορετικά αντιγράψτε και επικολλήστε τα ονόματα και τις διευθύνσεις 
ιστού (URL) στο Σημειωματάριο, σε ένα έγγραφο Word ή σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Διαβάστε τα 
σχόλια και γράψτε κι εσείς ένα σχόλιο σε μια ανάρτηση για την οποία έχετε κάποιες σκέψεις ή ιδέες. 
Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την ορατότητά σας στον επαγγελματικό σας χώρο.  
 
Ανασκόπηση των τελευταίων blogs 
 
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο AllTop (https://alltop.com/), ο οποίος είναι ένας συγκεντρωτικός ιστότοπος 
που συλλέγει περιεχόμενο από μια μακρά λίστα blogs και ιστοτόπων, και παρέχει συνδέσμους προς 

https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
https://alltop.com/
https://alltop.com/
https://alltop.com/
https://alltop.com/
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πρόσφατο περιεχόμενο, σε μια ενιαία τοποθεσία. Επίσης, κατηγοριοποιεί αναρτήσεις blog και άρθρα σε 
μεγάλες κατηγορίες, όπως Τεχνολογία, Αθλητισμός, Διασκέδαση, Υγεία, Επιχειρηματικότητα.  
 
Δημιουργήστε τη δική σας σελίδα στο My Alltop με τις προτιμήσεις σας και το AllTop θα συγκεντρώνει 
νέες αναρτήσεις blog από τις πηγές που έχετε επιλέξει.  
 
Ρίξτε μια ματιά στο Best of the Web Blogs (https://blogs.botw.org/) καθώς παρέχει λίστες από blog για 
μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Επιλέξτε από μια κατηγορία ή υποκατηγορία ή εισαγάγετε ένα θέμα στη 
γραμμή αναζήτησης για να μεταβείτε στα ανάλογα αποτελέσματα. Οι κατηγορίες είναι, μεταξύ άλλων, 
Σπίτι, Παιχνίδια, Τοπικές Ειδήσεις, Επιχειρηματικότητα και Αθλητισμός. 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Σύνδεση στο Διαδίκτυο 
 
Βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 
 
Ενσωματωμένος κώδικας 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NjwUHXoi8lM" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

60 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Τα περισσότερα blog περιέχουν αρχείο με το περιεχόμενό τους. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
2. Καλό είναι να σχολιάζετε σε blog άλλων χρηστών ώστε να δημιουργήσετε επαφές και 

να δικτυωθείτε μαζί τους. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
3. Ένα blogroll είναι ένα λογισμικό που κατηγοριοποιεί τα blog για εσάς. 

A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
4. Μια ιστοσελίδα συγκέντρωσης (aggregator) σας στέλνει email σχετικά με το δικό 

σας blog. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

  

https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
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ΕΙΚΟΝΑ 

 
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg  
 

 

 

1.2.3      Προχωρημένο επίπεδο  

Κάρτα δραστηριότητας 4 – Βελτίωση της διαδικτυακής αναζήτησης 

Βελτίωση της διαδικτυακής αναζήτησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Μπορείτε να τροποποιήσετε την αναζήτησή σας για να αναζητήσετε διαφορετικούς τύπους 
πληροφοριών 
 
Για παράδειγμα: 
 
- Τύποι αρχείων 
 
Μπορείτε να αναζητήσετε διαφορετικούς τύπους αρχείων που διατίθενται για λήψη από το Διαδίκτυο. 
Η μορφή αρχείου είναι ο τρόπος οργάνωσης των δεδομένων μέσα στο αρχείο που συχνά υποδεικνύεται 
ως μέρος του ονόματος ενός αρχείου, δηλαδή με την επέκταση ονόματος αρχείου. 
 
Μερικές συχνές επεκτάσεις: 
 
Έγγραφα Word (.doc) 
Αρχεία κειμένου (.txt) 
Σελίδες κειμένου ιστού (.html) 
Εικόνες, φωτογραφίες και γραφικά (.gif, .png και .jpg) 
Αρχεία Adobe Postcript (.ps) 
Αρχεία Adobe Acrobat (.pdf) 
Αρχεία υπολογιστικών φύλλων (.xls και .xlw) 
Αρχεία ήχου και βίντεο πολυμέσων (.mp3, .mp4, .mov και άλλα) 
 

https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg
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Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο του αρχείου που αναζητάτε προσθέτοντας την επέκταση στην 
αναζήτησή σας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βρείτε ένα βίντεο σχετικά με εργασίες στο Παρίσι, 
αναζητήστε θέσεις εργασίας Παρίσι .mp4 ή εναλλακτικά εργασίες Παρίσι βίντεο 
 
Παρατίθενται ορισμένοι ακόμα χρήσιμοι τρόποι βελτίωσης της αναζήτησης στο διαδίκτυο 
1. Χρησιμοποιήστε ετικέτες (tags) και μετα-ετικέτες (meta tags) 
Στα συστήματα πληροφοριών, μια ετικέτα είναι μια λέξη-κλειδί ή ένας όρος που εκχωρείται σε ένα 
κομμάτι πληροφοριών. 
Παραδείγματα ετικετών περιλαμβάνουν σελιδοδείκτες Διαδικτύου, ψηφιακές εικόνες, εγγραφές βάσεων 
δεδομένων ή αρχεία υπολογιστή. 
Οι μετα-ετικέτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα στον κώδικα του εγγράφου.  
 
Αυτές οι πληροφορίες ονομάζονται «μεταδεδομένα». Δεν εμφανίζονται στην ίδια τη σελίδα, αλλά 
μπορούν να αναγνωστούν από τις μηχανές αναζήτησης. 
Παραδείγματα μετα-ετικετών περιλαμβάνουν τον <title> (τίτλο) και την <description> (περιγραφή) της 
σελίδας. 
Αυτό το είδος μεταδεδομένων βοηθά στην περιγραφή ενός στοιχείου και του επιτρέπει να εντοπιστεί 
ξανά μέσω περιήγησης ή αναζήτησης. 
Οι ετικέτες επιλέγονται κατά κύριο λόγο από τον δημιουργό του αντικειμένου. 
Οι μηχανές αναζήτησης τις χρησιμοποιούν για να βρουν τα πιο σχετικά αποτελέσματα για την 
αναζήτησή σας. 
 
Τα hashtag είναι ένας τρόπος σύνδεσης περιεχομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ένα 
συγκεκριμένο ζήτημα, συμβάν, θέμα ή συνομιλία. 
Διευκολύνουν την ανακάλυψη αναρτήσεων γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα, καθώς τα hashtag 
ομαδοποιούν τις αναρτήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που μοιράζονται τα ίδια hashtag. 
 
Βασικά στοιχεία των hashtag 
Ξεκινούν πάντα με # 
Δεν θα λειτουργήσουν εάν χρησιμοποιείτε κενά, σημεία στίξης ή σύμβολα. 
Μην συνδέετε πάρα πολλές λέξεις. 
Τα καλύτερα hashtag τείνουν να είναι σχετικά σύντομα και εύκολα στην απομνημόνευση. Π.χ. 
#touristjobs 
Σε ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram και LinkedIn), μπορείτε να ακολουθήσετε hashtag 
καθώς και άλλους χρήστες. 
 
2. Αναζήτηση δεδομένων και τύπων δεδομένων  
Στο υψηλότερο επίπεδο, υπάρχουν δύο είδη δεδομένων: ποσοτικά και ποιοτικά. 
Τα ποσοτικά δεδομένα αφορούν αριθμούς και πράγματα που μπορείτε να μετρήσετε. 
Διαστάσεις όπως ύψος, πλάτος και μήκος, θερμοκρασία, τιμές, εμβαδόν κ.λπ. 
 
Τα ποιοτικά δεδομένα αφορούν χαρακτηριστικά και περιγραφές που δεν μπορούν να μετρηθούν 
εύκολα. 
Μπορούν να παρατηρηθούν υποκειμενικά—όπως μυρωδιές, γεύσεις, υφές, ελκυστικότητα και χρώμα.  
 
3. Αναζήτηση βάσει πηγών πληροφοριών  
Υπάρχουν πολλές πηγές πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Αυτές περιλαμβάνουν: ειδήσεις, φυλλάδια, 
φωτογραφίες. 
 
Πρωτογενείς πληροφορίες. 
Μια πρωτογενής πηγή πληροφοριών παρέχει δεδομένα από ένα πρωτότυπο έγγραφο. 
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Γενικά, μια πρωτογενής πηγή είναι το «μέρος» από όπου προέρχονται οι πληροφορίες και συνεπώς 
είναι πιο αξιόπιστη. 
  
Δευτερεύουσες πληροφορίες. 
Μια δευτερεύουσα πηγή πληροφοριών παράγεται μετά τη δημοσίευση των πρωτογενών πληροφοριών. 
Παρέχει μια ερμηνεία των αρχικών πληροφοριών από άλλη πηγή, διαφορετική της αρχικής. 
Είναι πιο πιθανό να περιέχει παρατηρήσεις, μεροληψία και σχόλια που προσπαθούν να εξηγήσουν τις 
πρωτογενείς πληροφορίες και να τις συνδέσουν με την υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Τριτογενείς πληροφορίες. 
Οι τριτογενείς πληροφορίες λειτουργούν συνήθως ως δείκτες προς πρωτογενή και δευτερογενή 
έγγραφα. 
Είναι συνήθως ευρετήρια, κατάλογοι, βιβλιογραφίες και άλλες κατηγοριοποιημένες συλλογές 
πληροφοριών. 
Αποτελούν πηγές πληροφοριών στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε, ώστε να καταλήξετε σε άλλες, 
ενδεχομένως σχετικές, πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα.   
 
Χρήση της Σύνθετης Αναζήτησης της Google  
 
Εάν έχετε πολύ ξεκάθαρη ιδέα για το τι ψάχνετε, η Σύνθετη Αναζήτηση της Google σάς επιτρέπει να 
αναπτύξετε πιο λεπτομερείς στρατηγικές αναζήτησης και φιλτραρίσματος.  
 
Επισκεφθείτε τη σελίδα της Σύνθετης Αναζήτησης της Google, 
https://www.google.com/advanced_search 
 

 
Σύνθετη Αναζήτηση της Google  
 
Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε:  
• όλες αυτές τις λέξεις: πληκτρολογήστε όλες τις σημαντικές λέξεις που θέλετε να βρείτε σε μια 

ιστοσελίδα 
• αυτήν τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση: βάλτε συγκεκριμένες λέξεις σε εισαγωγικά (λατινικού τύπου): 

πληκτρολογήστε "εργασία στον τουρισμό" 
• οποιαδήποτε από αυτές τις λέξεις: εισαγάγετε τον τελεστή «OR» («ή» στα ελληνικά) ανάμεσα σε 

όσες λέξεις θέλετε: για παράδειγμα πληκτρολογήστε Παρίσι OR Άμστερνταμ  
• εξαιρώντας αυτές τις λέξεις: βάλτε το σύμβολο μείον πριν από λέξεις που δεν θέλετε: -Λονδίνο, -

"εργασίες σε ξενοδοχείο" 

https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
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• αριθμούς που κυμαίνονται από…έως: βάλτε δύο τελείες μεταξύ των αριθμών και προσθέστε μια 
μονάδα μέτρησης:  
10..35 κιλά       €300..€500        2010..2011 

 
Μπορείτε να περιορίσετε περαιτέρω τα αποτελέσματά σας προσδιορίζοντας τον/τη/τα... 
• γλώσσα: βρίσκει σελίδες στη γλώσσα που επιλέγετε. 
• περιοχή: βρίσκει σελίδες που δημοσιεύονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. 
• τελευταία ενημέρωση: βρίσκει σελίδες που ενημερώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος που 

καθορίζετε. 
• ιστότοπο ή τομέα: αναζητήστε έναν ιστότοπο (όπως wikipedia.org) ή περιορίστε τα αποτελέσματά 

σας σε έναν τομέα όπως .org ή .es 
• όρους που εμφανίζονται: αναζητήστε όρους σε ολόκληρη τη σελίδα, τον τίτλο της σελίδας ή τη 

διεύθυνση ιστού ή συνδέσμους προς τη σελίδα που αναζητάτε. 
• Ασφαλής Αναζήτηση: πείτε στην Ασφαλή Αναζήτηση αν θα φιλτράρει άσεμνο περιεχόμενο. 
• τύπο αρχείου: βρείτε σελίδες με τη μορφή που προτιμάτε, όπως .pdf ή .doc 
• δικαιώματα χρήσης: βρείτε σελίδες που έχετε δικαίωμα να αντιγράψετε όλο ή ένα τμήμα του 

περιεχομένου τους για δική σας χρήση. 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Διαδίκτυο  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

45 λεπτά   
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

1. Η επέκταση αρχείου .doc υποδεικνύει ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου. 
A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σύνθετη Αναζήτηση της Google για να βρείτε διαφορετικούς 

τύπους πληροφοριών. 
A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
3. Τα hashtag μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σύνδεση 

πολυμέσων με ένα συγκεκριμένο θέμα. 
A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
4. Τα μεταδεδομένα είναι λέξεις-κλειδιά που εκχωρούνται σε πληροφορίες στο Διαδίκτυο. 

A) Σωστό 
B) Λάθος 
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ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-
content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png 
 

 

2. Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου 

 

2.1 Εισαγωγή στην ενότητα 
Η παρακάτω κάρτα θα είναι ορατή στους χρήστες όλων των επιπέδων όταν κάνουν κλικ στο αντίστοιχο 
μπλοκ (ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθουμε πώς να αξιολογούμε δεδομένα που σχετίζονται με την εργασία και να 
διαχωρίζουμε αυτά που είναι πιο σημαντικά, προκειμένου να περιορίσουμε τον χρόνο αναζήτησης και 
να μεγιστοποιήσουμε την αποδοτικότητά μας. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- Προσαρμοστικότητα 
 
- Οργανωτικές δεξιότητες 
 
- Χρήση πληροφοριών 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα  
• μπορείτε να φιλτράρετε και να ταξινομήσετε πληροφορίες χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 

ειδοποιήσεων εργασίας 
• είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις Ειδοποιήσεις Google για να μαθαίνετε για δουλειές και 

εταιρείες στις οποίες μπορείτε να εργαστείτε 
• μπορείτε να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτησή σας στις Ειδοποιήσεις Google  
• κατανοήσετε τι είναι το Διαβατήριο Γλωσσών και πώς να το δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας το 

Europass  

https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
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• κατανοήσετε τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης των ειδοποιήσεων εργασίας που ρυθμίζετε 
• μπορείτε να πλοηγηθείτε στο LinkedIn 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (DIGCOMP)  

Τομέας ικανοτήτων 1 
 
1.2 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (εάν υπάρχουν) 

Πρότυπο APA 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΟΙ (εάν υπάρχουν) 

 

 

2.2 Κάρτες δραστηριότητας 
 

2.2.1 Βασικό επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 5  –  Εισαγωγή στο Europass 

Εισαγωγή στο Europass 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αυτή η δραστηριότητα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο «Europass», 
όπως τι είναι το «Europass» και γιατί είναι σημαντικό, τις κύριες λειτουργίες του και πώς μπορείτε να 
πλοηγηθείτε σε αυτό.  

 
Το Europass ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να 
περιγράψουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με σαφή και κατανοητό τρόπο σε όλη την 
Ευρώπη με ένα χαρτοφυλάκιο πέντε εγγράφων - γνωστό ως Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων ή 
Χαρτοφυλάκιο Europass. Αυτό μπορεί να: 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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- βοηθήσει τους πολίτες να παρουσιάσουν αποτελεσματικά τις δεξιότητες και τα προσόντα τους 
όταν αναζητούν εργασία ή εκπαίδευση 

- βοηθήσει τους εργοδότες να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα των υποψηφίων 
υπαλλήλων τους  

- βοηθήσει τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης να διευκρινίσουν το επιθυμητό περιεχόμενο των 
βιογραφικών που λαμβάνουν 

 
Το Europass είναι σημαντικό για όσους αναζητούν εργασία, διότι παρέχει ένα δομημένο βιογραφικό με 
διάταξη και μορφή που είναι αναγνωρισμένη σε όλη την Ευρώπη. Οι αιτούντες εργασία μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το πρότυπο βιογραφικού ως ένα κανονικό βιογραφικό το οποίο μπορούν να 
δημιουργήσουν για να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. 
 
Το εργαλείο Europass προσφέρει δύο έγγραφα που είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε άτομα που αναζητούν 
εργασία/φοιτητές:  

- Το Βιογραφικό Σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή για να βοηθήσουν τους αιτούντες 
εργασία να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους  

- Το Διαβατήριο Γλωσσών που είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και 
προσόντων  

Το εργαλείο Europass προσφέρει επίσης τρία έγγραφα που είναι ελεύθερα προσβάσιμα και εκδίδονται 
από αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης ή εργοδότες:  

- Την Κινητικότητα Europass, η οποία καταγράφει t 
- Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass, το οποίο παρουσιάζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

των πιστοποιητικών κατάρτισης 
- Το Παράρτημα Διπλώματος, το οποίο παρουσιάζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτώνται 

από κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
ΒΗΜΑ 1: Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://europa.eu/europass/en    
ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο «English (en)» για να αλλάξετε τη γλώσσα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Αρχική σελίδα του Europass 

https://europa.eu/europass/en
https://europa.eu/europass/en
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ΒΗΜΑ 6: Κάντε κλικ στην επιλογή «Σχετικά με το Europass» για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το 
διαδικτυακό εργαλείο 

 
 

 
Europass – σχετικά με το διαδικτυακό εργαλείο 

 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Εργαλείο Europass  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

3-4 ερωτήσεις αξιολόγησης βάσει του τι έχει μάθει ο χρήστης από τη δραστηριότητα 
Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι σωστού-λάθους ή πολλαπλής επιλογής 
Κάθε ερώτηση έχει μόνο μία σωστή απάντηση  
 

1. Τι είναι το Διαβατήριο Γλωσσών; 



 
 

Επεξεργασία Πληροφοριών 
και Βασικές Ψηφιακές Γνώσεις EUROGEO, FEUZ, EMPHASYS  27 
 

Α) Διαβατήριο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Β) Σειρά μαθημάτων ξένων γλωσσών 
C) Εργαλείο αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και προσόντων 
D) Πτυχίο ξένων γλωσσών  
 

2. Σε ποιους δεν απευθύνεται το Europass; 
A) Προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης 
B) Μαθητές και φοιτητές 
C) Εργοδότες 
D) Κανένα από τα παραπάνω 

 
3. Πόσα είναι τα έγγραφα του Europass; 

Α) 2 
Β) 3 
C) 4 
D) 5 
 

4. Τι καταγράφει η Κινητικότητα Europass; 
Α) Τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα 
Β) Τις Ευρωπαϊκές χώρες που έχετε επισκεφθεί 
C) Τις κινήσεις σας στην αναζήτηση εργασίας της Ευρώπης 
D) Την κινητικότητά σας στο Europass 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/   

 

2.2.2 Μεσαίο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 6 –  Πλοήγηση στο LinkedIn 

Πλοήγηση στο LinkedIn 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μεσαίο 

https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/
https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Εκτός από το προφίλ σας, υπάρχουν πολλές άλλες λειτουργίες στο LinkedIn, οι οποίες εάν 
χρησιμοποιηθούν με τον σωστό τρόπο, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες να  
το αξιοποιήσετε στο έπακρο. 
 
Υπάρχουν 2 κύριες διαδρομές μέσω των οποίων μπορείτε να πλοηγηθείτε σε όλη την πλατφόρμα· η 
Navigation Bar (Γραμμή πλοήγησης) και η Search Bar (Γραμμή αναζήτησης). 
 

1. Navigation Bar (Γραμμή πλοήγησης) 
Αυτή μπορεί πάντα να βρεθεί στην κορυφή της σελίδας και τα κουμπιά της θα σας οδηγήσουν 
στους πιο σημαντικούς τομείς της πλατφόρμας, από όπου μπορείτε να διαχειριστείτε μια 
πληθώρα πραγμάτων: 
 

 
Παράδειγμα μιας αρχικής σελίδας στο LinkedIn  
 

- Home (Αρχική σελίδα) 
Εδώ μπορείτε να ελέγξετε τη ροή ειδήσεών σας, δηλαδή τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις από 
τις συνδέσεις (connections) σας, άτομα που ακολουθείτε, ομάδες, σελίδες κ.λπ. 
 
Στην κορυφή της σελίδας μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ανάρτηση κάνοντας κλικ στην 
επιλογή Start a post (Δημιουργία ανάρτησης). Όπως και στο Facebook, μια ανάρτηση 
μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες, βίντεο, συνδέσμους και hashtag. Τα επιπρόσθετα 
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στοιχεία εδώ, είναι οι Targets (Στόχοι) [επιλογή ενός ειδικού λόγου για τη δημιουργία 
αυτής της ανάρτησης και παρουσίαση της με ένα αντίστοιχο πρότυπο (template), 
έτοιμο για συμπλήρωση] και το Article (Άρθρο) (ανακατευθύνεστε σε ένα ειδικό εργαλείο 
για τη δημιουργία άρθρων). 
 

 
Πληροφορίες δημοσίευσης στο LinkedIn  
 

My Network (Το δίκτυό μου) 
Το Network (Δίκτυό) σας είναι μια ομάδα χρηστών του LinkedIn που τυχαίνει να 
γνωρίζετε προσωπικά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο [αυτό που είναι η λίστα φίλων σας 
στο Facebook, είναι το Network (δίκτυό) σας στο LinkedIn]. 
 
Μπορείτε να προσθέσετε ένα άτομο στο Network (Δίκτυο) κάνοντας κλικ στο κουμπί 
Connections (Συνδέσεις) και εισάγοντας το email ή το όνομά του/της στην επόμενη οθόνη 
(λάβετε υπόψη ότι το άτομο πρέπει να σας δεχτεί πρώτα, ώστε να συνδεθείτε μεταξύ σας). 
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Αμέσως παρακάτω, μπορείτε να δείτε την ενότητα «People you may know» («Άτομα που 
ίσως γνωρίζετε») που δημιουργείται αυτόματα με βάση τα δεδομένα του προφίλ σας. 
 
Στις Contacts (Επαφές), μπορείτε να βρείτε όλες τις Connections (Συνδέσεις) σας μέχρι 
στιγμής μαζί με τα άτομα στα οποία έχετε στείλει πρόσκληση σύνδεσης ή/και ένα 
προσωπικό μήνυμα, ώστε να μην τα «ξεχάσετε». 
 
Από εκεί μπορείτε να δείτε τις Groups and Pages (Ομάδες και τις Σελίδες) στις οποίες 
είστε μέλος, καθώς και τα άτομα που ακολουθείτε (που σημαίνει ότι θα σας έρχεται 
ειδοποίηση κάθε φορά που δημοσιεύουν κάτι). 
 
Τέλος, μπορείτε να δείτε μια λίστα προτεινόμενων σελίδων ανάλογα με το προφίλ σας. 
 
Όσο πιο συνδεδεμένοι είστε… τόσο το καλύτερο! 
 

 
Connections (συνδέσεις) και contacts (επαφές) στο LinkedIn  
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- Jobs (Εργασίες) 

Αυτός είναι ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο είστε μέλος της πλατφόρμας LinkedIn. Στη 
σελίδα Jobs (Εργασίες) μπορείτε να δείτε τις εργασίες που έχετε αποθηκεύσει και 
υποβάλει αίτηση, μαζί με ειδοποιήσεις σχετικά με θέσεις εργασίας που ενδέχεται να σας 
ενδιαφέρουν [μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα αυτών των ειδοποιήσεων από το κουμπί 
Manage Alerts (Διαχείριση ειδοποιήσεων)]. 
Περιττό να πούμε ότι, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε εργασίες από αυτήν τη σελίδα 
και ότι ακριβώς κάτω από τη γραμμή αναζήτησης, υπάρχουν προτεινόμενες θέσεις 
εργασίας με βάση το προφίλ σας. 
 

 
Aναζήτηση εργασίας στο LinkedIn  
 
Messaging (Μηνύματα) 

Τα μηνύματα (messaging) έχουν την ίδια ακριβώς λειτουργία και δομή με το Messenger του 
Facebook. Περιλαμβάνουν όλες τις συνομιλίες που είχατε με άλλους χρήστες (στην 
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αριστερή στήλη) και κάνοντας κλικ σε μια συνομιλία, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα εντός 
της εφαρμογής, ενώ μπορείτε επίσης να δείτε προηγούμενα μηνύματα. 
 
Για να στείλετε ένα μήνυμα σε ένα νέο άτομο, κάντε κλικ στο κουμπί Compose a New 
Message (Σύνταξη νέου μηνύματος) στην κορυφή της στήλης. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε 
να συνομιλήσετε μόνο με άτομα με τα οποία είστε συνδεδεμένοι/-ες. 
Τέλος, όπως και στο Facebook, μπορείτε να δημιουργήσετε ομαδικές συνομιλίες, να 
προωθήσετε μηνύματα, να επισυνάψετε αρχεία και να στείλετε emoji (που φυσικά 
πρέπει να αποφεύγετε στις επίσημες συνομιλίες). 
 

- Notifications (Ειδοποιήσεις) 
Ακριβώς όπως στις ειδοποιήσεις στο Facebook, στις Notifications (Ειδοποιήσεις) μπορείτε να 
δείτε τυχόν νέες ενέργειες που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα και ενδέχεται 
να σας αφορούν (αναρτήσεις από συνδέσεις, ομάδες, σελίδες και άτομα που ακολουθείτε, 
ειδοποιήσεις εργασίας, αιτήματα σύνδεσης κ.λπ.). 
 

- Me (Εγώ) 
Το τέρμα δεξιά κουμπί από το οποίο μπορείτε να δείτε το προφίλ σας και να 
επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. 
 

2. Search Bar (Γραμμή αναζήτησης) 
Βρίσκεται πάντα στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και είναι το κλειδί για να κάνετε 
το προφίλ σας όσο το δυνατόν πιο δικτυωμένο. 
Έχουμε ήδη μιλήσει για το πώς θα αναζητήσετε Εργασίες (Jobs), οπότε τώρα εστιάζουμε στις 
άλλες κατηγορίες αναζήτησης: 
 

- People (Άτομα) 
Η πιο σημαντική κατηγορία μαζί με την Jobs (Εργασίες). Εδώ, έχουμε επίσης διάφορα φίλτρα 
(filters) που μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στην επιλογή All Filters (Όλα τα φίλτρα), τα 
οποία κυρίως έχουν να κάνουν με το όνομα (name), την εταιρεία (company), το σχολείο 
(school) και τον τίτλο εργασίας (job title) των ατόμων που θέλετε να βρείτε. 
Δείτε το Connections filter (Φίλτρο Συνδέσεων) που αναφέρει 3 τύπους σύνδεσης που 
μπορεί να έχετε με ένα άτομο. Η πρωτογενής επαφή (1st connection) υφίσταται όταν είστε 
ήδη συνδεδεμένοι με αυτό το άτομο, η δευτερογενής επαφή (2nd connection) αφορά 
άτομα που είναι συνδεδεμένα με ένα άτομο που είναι συνδεδεμένο με εσάς (αλλά δεν 
είναι συνδεδεμένα μαζί σας), και τέλος, η τριτογενής επαφή (3rd connection) αφορά άτομα 
που είναι συνδεδεμένα με τις δευτερογενείς συνδέσεις (2nd  connections) σας. 
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Εικόνα που δείχνει τη λειτουργία φίλτρων για την αναζήτηση ατόμων στο LinkedIn  
 
 

- Content (Περιεχόμενο) 
Μπορείτε να αναζητήσετε περιεχόμενο που έχει μεταφορτωθεί από χρήστες, το οποίο μπορεί να 
έχει τη μορφή άρθρων, εικόνων, βίντεο ή κειμένου. Είναι μια καλή ευκαιρία να αφήσετε likes 
(επισημάνσεις «μου αρέσει») και σχόλια για να συνδεθείτε περαιτέρω με τους χρήστες. 
 

- Companies (Εταιρείες) 
Πιο συγκεκριμένα, έχουμε να κάνουμε με Pages (Σελίδες) εταιρειών όπου μπορείτε να 
βρείτε διάφορες πληροφορίες σχετικά με αυτές, εκ των οποίων οι σημαντικότερες αφορούν 
στο εάν προσλαμβάνουν, απλά κάνοντας κλικ στην επιλογή Jobs (Εργασίες) στην 
αριστερή στήλη στη σελίδα μιας εταιρείας. 
 

- Schools (Σχολές) 
Όπως και στις Pages (Σελίδες), αλλά αφορούν σχολεία. Σε μια School Page (Σελίδα μιας 
σχολής) μπορείτε επίσης να δείτε ορισμένες βασικές πληροφορίες (οι οποίες θα μπορούσαν να 
αποδειχθούν πολύ χρήσιμες σε περίπτωση που εγγραφείτε σε αυτές), και μην ξεχνάτε: 
Και οι σχολές προσλαμβάνουν, και μπορείτε να δείτε τις προσφορές εργασίας τους με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και με τις εταιρείες! 
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Σελίδα πανεπιστημίου στο LinkedIn  
 
Groups (Ομάδες) 

Υπάρχουν ομάδες (Groups) ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με ένα επάγγελμα, μέσω των 
οποίων μπορείτε να συνδεθείτε με άτομα που μοιράζεστε τους ίδιους στόχους και 
νοοτροπία, και φυσικά να μαθαίνετε ειδήσεις για το θέμα της Ομάδας. Οι πιο συνηθισμένοι 
τύποι Ομάδων είναι βάσει τοποθεσίας και τομέα/επαγγέλματος, παρόλο που μπορείτε να 
συναντήσετε και άλλα σημεία εστίασης. 
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- Events (Εκδηλώσεις) 
Ανάλογα με την τοποθεσία σας, σάς εμφανίζονται εκδηλώσεις επιχειρηματικού και 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα γύρω σας, στις οποίες θα μπορούσατε ενδεχομένως να 
συμμετάσχετε, προκειμένου να εμβαθύνετε περαιτέρω στον κλάδο που σας ενδιαφέρει. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

LinkedIn 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

1. Είναι δυνατή η δημιουργία μιας ομαδικής συνομιλίας με μια πρωτογενή και δευτερογενή  
σύνδεση. 
A) Σωστό 
B) Λάθος 

2. Μόνο Σελίδες εταιρειών μπορούν να προσφέρουν θέσεις εργασίας. 
A) Σωστό 
B) Λάθος 

3. Μπορείτε να αναζητήσετε εργασίες μόνο από τη γραμμή αναζήτησης. 
A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
4. Η επεξεργασία του λογαριασμού σας είναι διαφορετική από την επεξεργασία του προφίλ σας. 
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A) Σωστό 
B) Λάθος 

ΕΙΚΟΝΑ 

https://pxhere.com/en/photo/1445953 

 

4.2.3 Προχωρημένο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 7  –  Ειδοποιήσεις Εργασίας 

Ειδοποιήσεις Εργασίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Πολλοί ιστότοποι εργασίας διαθέτουν συστήματα ειδοποίησης εργασίας που σας επιτρέπουν να φιλτράρετε και 
να ταξινομήσετε πληροφορίες ενώ παράλληλα σας ειδοποιούν όταν υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας που ταιριάζουν 
με τα ενδιαφέροντά σας. Μόλις εγγραφείτε, το σύστημα θα σας στέλνει λίστες με θέσεις εργασίας μέσω email, ώστε 
να μπορείτε να βλέπετε τις διαθέσιμες του  τομέα σας χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξετε μέσα από όλες τις μηχανές 
αναζήτησης εργασίας. 
 
Όταν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση για μία από τις θέσεις εργασίας που έχετε λάβει, θα μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες στο μήνυμα ως σημείο εκκίνησης για την παρακολούθηση της αίτησής σας. 
 
Πώς να ρυθμίσετε μια Ειδοποίηση Εργασίας 
 
Κατά την αναζήτηση εργασίας στο Διαδίκτυο, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μια ειδοποίηση εργασίας (επίσης γνωστή 
ως βοηθός αναζήτησης εργασίας ή βοηθός εργασίας) για να σας βοηθήσει να βρείτε τις καλύτερες θέσεις εργασίας για 
εσάς. 
 
Οι ειδοποιήσεις εργασίας αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που διαθέτουν πολλές μηχανές αναζήτησης εργασίας, 
πλατφόρμες εργασίας, ιστότοποι καριέρας μεγάλων εταιρειών, καθώς και το LinkedIn. Ο βοηθός εργασίας είναι ένα 
σύστημα που σας ειδοποιεί όταν υπάρχουν σε έναν ιστότοπο νέες θέσεις εργασίας που ταιριάζουν με αυτό που 
ψάχνετε. 
 
Τι είναι μια Ειδοποίηση Εργασίας; 
 

https://pxhere.com/en/photo/1445953
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Η ειδοποίηση εργασίας είναι ένα σύστημα που σας ειδοποιεί όταν υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας που 
σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας. Σας ενημερώνει τακτικά με ένα περιληπτικό/ενημερωτικό email που 
περιλαμβάνει μια λίστα με νέες θέσεις εργασίας. Πολλές διαφορετικές μηχανές αναζήτησης εργασίας και πλατφόρμες 
εργασίας διαθέτουν αυτές τις λειτουργίες. 
 
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ειδοποιήσεις εργασίας με διάφορους τρόπους με βάση τον τύπο εργασίας που 
αναζητάτε. 
 
Πρώτον, μπορείτε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο εργασίας που θέλετε. Συνήθως μπορείτε να 
καθορίσετε την κατηγορία εργασίας, την τοποθεσία, τον τύπο θέσης, τον μισθό και το επίπεδο εμπειρίας που 
αναζητάτε. 
 
Δεύτερον, μπορείτε να προσαρμόσετε πόσο συχνά λαμβάνετε το ενημερωτικό email. Συνήθως μπορείτε να επιλέξετε 
να λαμβάνετε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία email. 
 
Τα οφέλη των Ειδοποιήσεων Εργασίας 
 
Οι ειδοποιήσεις εργασίας είναι χρήσιμες για διάφορους λόγους. Μπορούν να είναι χρήσιμες για σχεδόν οποιαδήποτε 
αναζήτηση εργασίας. Ίσως το πιο σημαντικό, σας επιτρέπουν να ενημερώνεστε εύκολα για νέες θέσεις εργασίας στον 
τομέα σας, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε εκτενώς σε όλες τις μηχανές αναζήτησης εργασίας. 
 
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν αναζητείτε εργασία παθητικά. Η παθητική αναζήτηση εργασίας περιγράφει τη 
διαδικασία που ακολουθεί κάποιος/-α όταν εργάζεται επί του παρόντος, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να αφήσει τη 
δουλειά του αμέσως. Ωστόσο, μπορεί να ενδιαφέρεται να ακούσει για νέες ευκαιρίες καριέρας. Με έναν βοηθό 
αναζήτησης εργασίας, μπορείτε να βρείτε νέες θέσεις εργασίας χωρίς να καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια. 
 
Συμβουλές για τη Χρήση ενός Συστήματος Ειδοποιήσεων Εργασίας 
 
Εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε έναν ξεχωριστό λογαριασμό email. Εάν χρησιμοποιείτε πολλούς βοηθούς 
αναζήτησης εργασίας (κάτι που πρέπει να λάβετε υπόψη), θα λαμβάνετε πολλά email που σχετίζονται με την 
αναζήτηση εργασίας σας. Ίσως θελήσετε να δημιουργήσετε έναν ξεχωριστό λογαριασμό email που θα τον 
χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για τα email του βοηθού αναζήτησης εργασίας σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε 
το χάος στα εισερχόμενά σας. Επίσης, δεν θα σας αφήσει να διαγράψετε κατά λάθος ή να ξεχάσετε να διαβάσετε τα 
email του βοηθού σας. Μπορείτε να ελέγχετε τον λογαριασμό email μία φορά την ημέρα, την εβδομάδα ή τον μήνα, 
ανάλογα με το πόσο συχνά λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα (και πόσο επιτακτική είναι η αναζήτηση εργασίας σας). 
 
Χρησιμοποιήστε πολλές ειδοποιήσεις εργασίας. Κάθε ιστότοπος αναζήτησης εργασίας έχει διαφορετικού είδους βοηθό 
αναζήτησης εργασίας. Ορισμένες ειδοποιήσεις σάς επιτρέπουν να ορίσετε πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά 
με τα είδη των θέσεων εργασίας που θέλετε, ενώ άλλες είναι πιο γενικού χαρακτήρα. Κάποιες σάς στέλνουν email 
καθημερινά, ενώ άλλες σάς στέλνουν email μόνο μία φορά το μήνα. Επίσης, κάθε ιστότοπος αναζήτησης εργασίας θα 
έχει διαφορετικές διαθέσιμες καταχωρίσεις εργασίας. 
 
Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε τουλάχιστον δύο βοηθούς αναζήτησης εργασίας. Εάν 
είναι δυνατόν, συμπεριλάβετε τουλάχιστον έναν εθνικό ιστότοπο αναζήτησης εργασίας (όπως Χρυσή Ευκαιρία), έναν 
ιστότοπο που είναι συγκεκριμένος για τον κλάδο ή την τοποθεσία σας, και το LinkedIn. 
 
Εάν έχετε στο νου σας εταιρείες για τις οποίες θέλετε να εργαστείτε, ελέγξτε αν μπορείτε να προβείτε σε σχετικές 
ρυθμίσεις για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με νέες καταχωρίσεις. 
 
Να είστε όσο πιο συγκεκριμένοι/-ες γίνεται. Για να αποφύγετε τη λήψη πάρα πολλών μη σχετικών καταχωρίσεων 
εργασίας, να είστε όσο πιο συγκεκριμένοι/-ες μπορείτε κατά τη ρύθμιση κάθε βοηθού αναζήτησης εργασίας. Εάν είναι 
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δυνατόν, συμπληρώστε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο εργασίας, την τοποθεσία και άλλα. Εάν μετά από λίγα email 
ο βοηθός αναζήτησης εργασίας δεν σας στέλνει εργασίες που ταιριάζουν με αυτό που ψάχνετε, αναθεωρήστε τις 
ρυθμίσεις της ειδοποίησης εργασίας. 
 
Αποφασίστε για τη συχνότητα. Οι περισσότερες ειδοποιήσεις εργασίας σάς επιτρέπουν να επιλέξετε πόσο συχνά θα 
λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω email. Σκεφτείτε πόσο συχνά μπορείτε ρεαλιστικά να διαβάσετε αυτά τα email. Εάν 
αναζητείτε εργασία ενεργά, ενδέχεται να θέλετε εβδομαδιαίες ή ακόμη και καθημερινές ενημερώσεις. Εάν δεν 
αναζητάτε εργασία ενεργά, επιλέξτε εβδομαδιαίες ή μηνιαίες ενημερώσεις. 
 
Οι ιστότοποι ειδοποίησης εργασίας δεν πρέπει να αντικαθιστούν άλλες σημαντικές στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, 
όπως τη δικτύωση, την επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους σας και την αναζήτηση εργασίας στο Διαδίκτυο. 
Συνεχίστε να κάνετε τα παραπάνω και χρησιμοποιήστε τους βοηθούς αναζήτησης εργασίας ως ένα ακόμη εργαλείο για 
να σας βοηθήσει να βρείτε τη σωστή εργασία. 
 
Χρήση των Ειδοποιήσεων Google για την καλύτερη ταξινόμηση πληροφοριών 
 
Υπάρχουν πολλοί ιστότοποι εργασίας, θα πρέπει λοιπόν να εγγραφείτε σε όλους τους ιστότοπους και να αναζητάτε 
εργασίες σε όλους αυτούς; Θυμηθείτε ότι πολλές θέσεις εργασίας δεν αναρτώνται σε όλους στους ιστότοπους. Όταν 
υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας, πώς αποφασίζετε εάν η εταιρεία είναι κατάλληλη για εσάς; Αυτές και 
πολλές άλλες ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν χρησιμοποιώντας τις Ειδοποιήσεις Google. 
 
Τι είναι οι Ειδοποιήσεις Εργασίας Google; 
 
Πρόκειται για email που σας στέλνει η Google όταν πραγματοποιεί αναζήτηση και βρίσκει πληροφορίες τις οποίες 
έχετε ζητήσει. Έτσι, όσον αφορά τις αναζητήσεις εργασίας, στέλνει ειδοποιήσεις για θέσεις εργασίας σε περιοχές που 
έχετε καθορίσει. Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν. 
 
Οι Ειδοποιήσεις Google βοηθούν επίσης στην εύρεση πληροφοριών σχετικά με εταιρείες, άτομα, καθώς και με τομείς 
ενδιαφέροντος και δεξιοτήτων σας. 
 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης των Ειδοποιήσεων Google στην αναζήτηση εργασίας σας; 
 
Με τις Ειδοποιήσεις Google λαμβάνετε πληροφορίες πολύ γρήγορα, μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εργασίας στις 
εταιρείες των ονείρων σας, μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εργασίας σε διαφορετικές τοποθεσίες. Οι Ειδοποιήσεις 
Google σάς ενημερώνουν με τις απαιτήσεις που υφίστανται για τον τύπο εργασίας σας. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να 
σας ενημερώσουν για τις τελευταίες τάσεις στον τομέα σας, το ύψος του μισθού που θα μπορούσατε να περιμένετε, 
ενώ μπορούν να σας βοηθήσουν να ερευνήσετε μια εταιρεία εκ των προτέρων. 
 
Οι Ειδοποιήσεις Google σάς επιτρέπουν να περιορίσετε την αναζήτησή σας για να εξοικονομήσετε χρόνο, καθώς και 
για να σας βοηθήσουν να βρείτε μια εργασία σχετική με εσάς. 
 
Ρύθμιση μιας Ειδοποίησης Εργασίας Google 
 
1. Το πρώτο βήμα είναι να μεταβείτε στην αρχική σελίδα των Ειδοποιήσεων Google. (https://www.google.co.in/alerts)  
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Ειδοποίηση Εργασίας Google  
 
2. Στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται το κείμενο: «Create an alert about» («Δημιουργία ειδοποίησης σχετικά με»). Εδώ 
πρέπει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες για τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. 
 
3. Εάν ψάχνετε μια θέση εργασίας, για παράδειγμα, πρακτική άσκηση στη διοίκηση, πρέπει να πληκτρολογήσετε 
«θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση στη διοίκηση». 
 
4. Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε, θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο κουτί με έναν σύνδεσμο «Show options» 
(«Εμφάνιση επιλογών») και ένα κουμπί «Create Alert» («Δημιουργία Ειδοποίησης»). 
 
5. Όταν κάνετε κλικ στο «Show options» («Εμφάνιση επιλογών»), αναπτύσσεται το μενού επιλογών. 
 

 
Επιλογές των Ειδοποιήσεων Εργασίας Google  
 
6. Η πρώτη επιλογή είναι η επιλογή «How often» («πόσο συχνά»). Μπορείτε να επιλέξετε α) at most once a day (το 
πολύ μία φορά την ημέρα), β) as it happens (όπως συμβαίνει) ή γ) at most once a week (το πολύ μία φορά την 
εβδομάδα). Εάν δεν θέλετε να γεμίζουν καθημερινά τα εισερχόμενά σας με email, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή της 
μίας φοράς την εβδομάδα. Η Ειδοποίηση Google θα σας στέλνει μηνύματα μέσω της διεύθυνσης email που παρέχετε. 
Επιλέξτε τη συχνότητα των email που σας στέλνει η Ειδοποίηση Google. 
 
7. Η επόμενη επιλογή είναι «Sources» («πηγές»). Οι πηγές περιλαμβάνουν ειδήσεις (news), blogs, τον Ιστό (Web), 
βίντεο (video), βιβλία (books) ή συζητήσεις (discussions). Πρέπει να επιλέξετε την απαιτούμενη πηγή ή απλώς να 
ορίσετε την επιλογή «αυτόματο» («automatic») που περιλαμβάνει όλες τις πηγές. 
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8. Στη συνέχεια, υπάρχουν οι επιλογές «Language» («γλώσσα»), «Region» («περιοχή») και «How many» («πόσες»), 
οι οποίες είναι εύκολες στην κατανόηση. 
 
9. Η τελευταία είναι η επιλογή «Deliver to» («παράδοση σε»). Εδώ παρατίθενται οι λογαριασμοί email που είναι ήδη 
αποθηκευμένοι στον λογαριασμό Google σας. Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε πώς θα θέλατε να σας παραδίδονται οι 
Ειδοποιήσεις Google και σε ποιον λογαριασμό email. 
 
Θα πρέπει να προσπαθήσετε να φιλτράρετε και να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ώστε να λαμβάνετε μόνο email που 
είναι χρήσιμα και σχετικά με εσάς. 
 
10. Μόλις τελειώσετε με τον καθορισμό όλων των επιλογών, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Create Alert» 
(«Δημιουργία ειδοποίησης»). Η Ειδοποίηση Google σας θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω παραμέτρους. 
 
Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες ειδοποιήσεις θέλετε ή και πολλές ειδοποιήσεις με τον ίδιο τρόπο. Θα μπορούσατε να 
δημιουργήσετε μία με τις εξής μορφές: «θέσεις εργασίας σε γραφείο», «θέσεις εργασίας στη μουσική», «θέσεις 
εργασίας στον τουρισμό» και ούτω καθεξής. 
 
Βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε και διατηρείτε τα σχετικά email και διαγράφετε τα ανεπιθύμητα, ώστε τα εισερχόμενά σας 
να μην πλημμυρίζουν με email από τις Ειδοποιήσεις Google. 
 
Πώς να λάβετε τη σωστή Ειδοποίηση Google για την αναζήτηση εργασίας σας 
 
1. Να είστε συγκεκριμένοι/-ες - Εάν ενδιαφέρεστε μόνο για θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία και όχι σε άλλον τομέα, να 
είστε συγκεκριμένοι/-ες. Γράψτε «θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία» αντί να γράφετε «θέσεις εργασίας στον τουρισμό». 
Αυτό θα κατευθύνει την αναζήτησή σας μόνο προς τις θέσεις εργασίας στον ξενοδοχειακό τομέα. Θα μπορούσατε να τη 
βελτιώσετε ακόμη περισσότερο διευκρινίζοντας, για παράδειγμα, αν θέλετε να εργαστείτε στην υποδοχή ή στη 
διαφήμιση. 
 
2. Συμπεριλάβετε μια συγκεκριμένη εργασία - εάν είστε πιο συγκεκριμένοι/-ες και θέλετε εργασίες μόνο σε 
ξενοδοχεία, τοποθετήστε την ειδοποίηση κειμένου σε εισαγωγικά. Αν λοιπόν πληκτρολογήσετε «θέσεις εργασίας στη 
ρεσεψιόν του ξενοδοχείου», θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις μόνο για όλες αυτές τις εργασίες στη ρεσεψιόν του 
ξενοδοχείου. Εάν δεν είχατε χρησιμοποιήσει εισαγωγικά, τότε η Google θα παρέθετε όλες τις εργασίες σε ξενοδοχεία. 
 
3. Εξαιρέστε μια συγκεκριμένη εργασία - εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε εργασίες σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό 
ή ενός συγκεκριμένου τύπου, χρησιμοποιήστε το σύμβολο μείον. Ας πούμε ότι θέλετε θέσεις εργασίας στη ρεσεψιόν 
ενός ξενοδοχείου εκτός από το Marriott: πληκτρολογήστε για την Ειδοποίηση Google σας «θέσεις εργασίας στη 
ρεσεψιόν ξενοδοχείου -Marriott» Η Google αναζητά όλες τις θέσεις εργασίας στον ξενοδοχειακό τομέα, αλλά εξαιρεί 
εκείνες στο Marriott. Σημειώστε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κενό ανάμεσα στο σύμβολο μείον και στον όρο που θέλετε 
να αποκλείσετε. 
 
4. Περιορίστε την αναζήτηση σε συγκεκριμένους ιστότοπους - μπορεί να θέλετε η αναζήτηση εργασίας σας να 
περιορίζεται σε έναν μόνο ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, συμπεριλάβετε το όνομα του ιστότοπου με τον τύπο 
εργασίας που αναζητάτε. Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε εργασίες μόνο από στον ιστότοπο CareerBuilder, 
δημιουργήστε την Ειδοποίηση Google πληκτρολογώντας «Θέσεις εργασίας στον ξενοδοχειακό τομέα» 
site:CareerBuilder.com 
 
5. Επεκτείνετε την αναζήτηση σε περισσότερες από μία πόλεις - για να αναζητήσετε εργασία σε δύο πόλεις 
χρησιμοποιήστε τη λέξη «OR» («ή» στα ελληνικά). Για παράδειγμα, εάν ενδιαφέρεστε να βρείτε εργασία στον 
ξενοδοχειακό τομέα είτε στη Βαρκελώνη είτε στη Μαδρίτη, τότε πληκτρολογήστε στην Ειδοποίηση Google θέσεις 
εργασίας στον «ξενοδοχειακό τομέα» (Βαρκελώνη OR Μαδρίτη). Η Google καταλαβαίνει ότι πρέπει να αναζητήσει 
θέσεις εργασίας στον ξενοδοχειακό τομέα της Βαρκελώνης και της Μαδρίτης. 
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6. Συμπεριλάβετε οτιδήποτε στο μεταξύ - εάν ψάχνετε για ορισμένους τύπους θέσεων εργασίας, σε οποιοδήποτε 
τμήμα, τότε θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε «Εκπαιδευόμενος * Πωλητής» Μαδρίτη. Εδώ ο αστερίσκος θα 
περιλαμβάνει πιθανούς συνδυασμούς θέσεων εργασίας, όπως εκπαιδευόμενος μαρκετίστας και εκπαιδευόμενος 
πωλητής. Έτσι, λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλες τις θέσεις Εκπαιδευόμενου και Πωλητή στη Μαδρίτη. 
 
7. Συμπεριλάβετε παρόμοιους όρους - εάν θέλετε να συμπεριλάβετε εργασίες σε παρόμοιους και συναφείς τομείς, 
εισαγάγετε το σύμβολο «~». Εάν σας ενδιαφέρουν οποιεσδήποτε εργασίες στον περιβαλλοντικό τομέα, δημιουργήστε 
μια Ειδοποίηση Google πληκτρολογώντας «~περιβαλλοντικές εργασίες». Έτσι, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις και από 
παρόμοιες/σχετικές λέξεις. Να θυμάστε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κενό μεταξύ του «~» και της επόμενης λέξης. 
 
Τώρα μπορείτε να βελτιώσετε την αναζήτηση εργασίας σας και να την περιορίστε σε αυτές που είναι πιο σχετικές με 
εσάς.  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Σύνδεση στο Διαδίκτυο  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

45 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Μια ειδοποίηση εργασίας μου λέει πότε έχω δουλειά. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ (μου στέλνει τακτικά ένα μήνυμα βάσει των αναγκών αναζήτησής μου) 

 
2. Μπορείτε να προσαρμόσετε πόσο συχνά λαμβάνετε μια ειδοποίηση εργασίας Google. 

A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
3. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ευκαιρίες στις ειδοποιήσεις εργασίας. 

A) ΣΩΣΤΟ (πολλές εφαρμογές και ιστοσελίδες καριέρας τις χρησιμοποιούν) 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
4. Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο μία ειδοποίηση εργασίας χρησιμοποιώντας τις Ειδοποιήσεις 

Google. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ (μπορείτε να ρυθμίσετε όσες ειδοποιήσεις θέλετε) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-
Google_%22G%22_Logo.svg.png  
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
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3. Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου  

 

3.1 Εισαγωγή στο κεφάλαιο 
Η παρακάτω κάρτα θα είναι ορατή στους χρήστες όλων των επιπέδων όταν κάνουν κλικ στο αντίστοιχο 
μπλοκ (ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Στηριζόμαστε όλο και περισσότερο στην ψηφιακή τεχνολογία για τη συλλογή και αποθήκευση 
ψηφιακών πληροφοριών. Αυτή έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε, ζούμε και δουλεύουμε. Αυτή 
η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και τη στρατηγική διαχείρισης 
δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου.  
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- Επίλυση προβλημάτων 
 
- Εργασία υπό πίεση 
 
- Οργανωτικές δεξιότητες 
 
- Δυνατότητα μάθησης και προσαρμογής  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα  
- είστε σε θέση να μένετε ενημερωμένοι/-ες στον τομέα εργασίας σας και στον τομέα αναζήτησης 
εργασίας 
- είστε σε θέση να οργανώσετε και να διαχειριστείτε πληροφορίες που σχετίζονται με την αναζήτηση 
εργασίας σας 
- κατανοήσετε την αξία της χρήσης μιας εφαρμογής αναζήτησης εργασίας 
- μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα σωστό βιογραφικό 
- μάθετε πώς να βελτιώσετε την παρουσία σας στο Διαδίκτυο 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (DIGCOMP)  
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Τομέα ικανοτήτων 1: 
 
1.3 Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (εάν υπάρχουν) 

Πρότυπο APA 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΟΙ (εάν υπάρχουν) 

 

 

a. Κάρτες δραστηριότητας  
 

3.2.1          Βασικό επίπεδο  
 
Κάρτα δραστηριότητας 8 – Η διαδικτυακή παρουσία σας  

Η διαδικτυακή παρουσία σας  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Λοιπόν, έχετε ήδη περιγράψει τη θέση που θέλετε και τις βασικές λέξεις αναζήτησης που θα 
χρησιμοποιήσετε για να τη βρείτε. 
Τώρα, πρέπει να εξετάσετε την παρουσία σας στο Διαδίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρή 
διαδικτυακή φήμη. 
 
Η παρουσία σας στο Διαδίκτυο αποτελείται από οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να βρεθούν 
σχετικά με εσάς μέσω μιας διαδικτυακής αναζήτησης. Οι υποψήφιοι εργοδότες συνήθως αναζητούν 
πληροφορίες για εσάς, τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας στο Διαδίκτυο. Η διαδικτυακή σας 
παρουσία θα πρέπει να επαληθεύει τα θετικά σημεία σας, καθώς και αυτά που δύνασθε να προσφέρετε 
στους ενδεχόμενους εργοδότες σας.   
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Χρησιμοποιήστε το Google για να δείτε την παρουσία σας στο Διαδίκτυο. Εξετάστε προσεκτικά όλες τις 
αναφορές σε εσάς. 
 
Εάν υπάρχει περιεχόμενο στο Διαδίκτυο που αντικατοπτρίζει κακές ή αρνητικές πτυχές για εσάς, τότε 
πρέπει να το διαγράψετε ή να προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε. 
 
Δυστυχώς, δεν μπορείτε να διαγράψετε τον εαυτό σας εντελώς από το Διαδίκτυο και σε ορισμένες 
περιπτώσεις η έλλειψη δημόσιων πληροφοριών για εσάς στο Διαδίκτυο θα μπορούσε να λειτουργήσει 
εις βάρος σας. 
 
Εάν θέλετε να αφαιρέσετε ορισμένες από τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, μπορείτε να: 
 
• διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς σας,  
• αφαιρέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία απευθείας από ιστότοπους,  
• αυξήσετε τα μέτρα ιδιωτικότητας στους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας, 
• αφαιρέσετε/ενημερώσετε τυχόν παρωχημένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, 
• επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της ιστοσελίδας και να ζητήσετε να αφαιρέσει τις πληροφορίες που 

σας αφορούν. 
 
Εάν θέλετε να αποκτήσετε μια καλή δουλειά, τότε η επαγγελματική ορατότητα στο Διαδίκτυο είναι πολύ 
σημαντική, ιδιαίτερα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn και το Twitter. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να μοιράζεστε σχετικές και σημαντικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο, που αφορούν τη 
βιομηχανία και τον τομέα σας. Η κοινοποίηση θετικών πληροφοριών σχετικά με τον τομέα εργασίας 
σας, θα σας βοηθήσει να χτίσετε μια ισχυρή φήμη στο Διαδίκτυο, η οποία αποτελεί έναν πολύ καλό 
τρόπο για να προσελκύσετε εργοδότες που αναζητούν ικανούς αιτούντες εργασία στο Διαδίκτυο. 
 
Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε την παρουσία σας στο Διαδίκτυο και σε άλλες μηχανές αναζήτησης, όπως 
το Bing (https://www.bing.com/), το Swisscows (https://swisscows.com/) ή το DuckDuckGo 
(https://duckduckgo.com/). 
 
Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε την παρουσία σας στο διαδίκτυο με τη: 
 

• δημιουργία του δικού σας επαγγελματικού ιστότοπου  
• βελτιστοποίηση και εστίαση σε θετικούς συνδέσμους στο Διαδίκτυο για εσάς  
• χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την κοινοποίηση θετικών μηνυμάτων  
• σύνδεση με blog influencers στις περιοχές που σας ενδιαφέρουν 
• θετική συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

 
Σύνδεση στο Διαδίκτυο  
Κωδικοί πρόσβασης και ονόματα χρηστών των διαδικτυακών λογαριασμών σας 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

 
1. Μπορείτε να μάθετε για την παρουσία σας στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης. 

A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
2. Η διαδικτυακή σας παρουσία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να βρείτε δουλειά. 

A) Σωστό 
B) Λάθος 
 

3. Είναι πάντοτε εφικτό να διαγράψετε και να αφαιρέσετε όλες τις πτυχές της διαδικτυακής σας 
παρουσίας.  

A) Σωστό 
B) Λάθος 
 

4. Η δημιουργία ενός επαγγελματικού ιστότοπου είναι ένας τρόπος ενίσχυσης της διαδικτυακής σας 
παρουσίας. 

        A) Σωστό 
        B) Λάθος 

ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png  

3.2.2 Μεσαίο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 9 – Διαδικτυακή φήμη 

Διαδικτυακή φήμη 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μεσαίο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Τώρα που γνωρίζετε τι είναι η διαδικτυακή παρουσία, είναι καιρός να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να τη 
διαχειρίζεστε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη διαδικτυακή σας φήμη. Ας κάνουμε μια γρήγορη άσκηση: 
 
1. Φορτώστε τη μηχανή αναζήτησης Google. 
2. Πληκτρολογήστε το όνομά σας στη γραμμή αναζήτησης και πατήστε enter (εάν είναι δυνατό, δοκιμάστε 
να πληκτρολογήσετε το όνομά σας τόσο με λατινικούς, όσο και με τους χαρακτήρες της μητρικής σας 
γλώσσας). 
3. Τι αποτελέσματα προέκυψαν; Είστε ικανοποιημένοι με όσα είναι γνωστά για εσάς στο διαδίκτυο; 

https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png
https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png
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Η διαδικτυακή φήμη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής σας ταυτότητας και γι’ αυτό πρέπει να 
μάθετε πώς να τη διατηρείτε σύμφωνα με τους τωρινούς και τους μελλοντικούς σας στόχους. Η 
διαδικτυακή φήμη έχει να κάνει με τη διαδικασία ελέγχου του τι εμφανίζεται στο διαδίκτυο όταν κάποιος 
αναζητά εσάς ή την επωνυμία σας (επιχείρηση) στις μηχανές αναζήτησης.  
 
Αφορά επίσης τη χρήση εργαλείων για την καταστολή αρνητικών σχολίων και αναδράσεων, αλλά και την 
προώθηση των θετικών/ουδέτερων σχολίων, προκειμένου να διατηρηθεί μια καθαρή και καλή φήμη στο 
Διαδίκτυο.  
 
Σήμερα, με την ευρεία χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης σε σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής μας 
και ειδικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα – η διατήρηση μιας καλής διαδικτυακής φήμης είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο, για παράδειγμα, 
αν προσπαθήσετε να υποβάλετε αίτηση για εργασία και ο εργοδότης σας αποφασίσει να 
πραγματοποιήσει έναν γρήγορο έλεγχο του ιστορικού σας. Είναι πολύ πιθανό, κατά τη διάρκεια 
σύγχρονων συνεντεύξεων για εργασία να σας ζητηθεί να επισημάνετε έναν σύνδεσμο προς μια 
πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης όπου ένας εργοδότης μπορεί να σχηματίσει μια πιο «ξεκάθαρη εικόνα» 
για εσάς. Πώς θα αντιδράσει το μελλοντικό αφεντικό σας στις φωτογραφίες σας από το περασμένο 
καλοκαίρι; Ας ελπίσουμε καλά.  
 
Ένα ακόμα σημαντικό πράγμα που πρέπει να κατανοήσετε εδώ είναι πως ό,τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, 
μένει για πάντα, δεν εξαφανίζεται ποτέ. 
 
Ένας άλλος σημαντικός λόγος για να διατηρήσετε τον έλεγχο της δικής σας διαδικτυακής φήμης είναι οι 
ψεύτικοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: κάποιος/-α θα μπορούσε εύκολα να επηρεάσει τη 
διαδικτυακή σας φήμη δημοσιεύοντας ψεύτικες πληροφορίες χρησιμοποιώντας το όνομά σας. 
 
Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να ξεκινήσετε: 
 
1) Συγκεντρώστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αναζήτησης που 
καταλήξατε στην προηγούμενη άσκηση, δημιουργήστε μια απλή λίστα (π.χ. ένα υπολογιστικό φύλλο 
excel) και σημειώστε όλες τις πηγές που εντοπίσατε, καθώς και τι ακριβώς λέγεται/καταγράφεται για 
εσάς. 
 
2) Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές. Επισημάνετε τα αρνητικά και τα θετικά πράγματα. Δώστε 
προτεραιότητα στα αρνητικά και ξεκινήστε να τα αντιμετωπίζετε αμέσως, δηλαδή να τα διαγράψετε, να 
τα αναφέρετε ή να τα υπονομεύσετε στα αποτελέσματα αναζήτησης. Επισημάνετε τα θετικά και αρχίστε 
να τα προωθείτε (π.χ. κοινοποιήστε τα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας). 
 
3) Επιλέξτε την πλατφόρμα σας. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε ποιες διαδικτυακές πλατφόρμες 
εξυπηρετούν καλύτερα τα ενδιαφέροντά σας. Δημοσιεύστε περισσότερο περιεχόμενο στα μέρη που 
εμφανίζεστε συχνότερα (έχουν την πιο θετική επιρροή). Ποια πλατφόρμα είναι η πιο δημοφιλής μεταξύ 
των φίλων σας ή σε περίπτωση που λανσάρετε μια επωνυμία, ποια πλατφόρμα χρησιμοποιεί το κοινό σας; 
 
4) Δημιουργήστε τη δική σας στρατηγική φήμης και ακολουθήστε την με συνέπεια. Απλώς 
αναρωτηθείτε τι είδους περιεχόμενο θα δημοσιεύσετε, το οποίο προωθεί τη φήμη που θέλετε να έχετε. 
Επιλέξτε πραγματικά θέματα και περιεχόμενο και δημοσιεύστε τα μέσω της πλατφόρμας που έχετε 
επιλέξει στη συμβουλή #3. Χρησιμοποιήστε αναφορές και hashtag, εάν είναι δυνατό. 
 
5) Ξεκινήστε το σχέδιό σας. Ξεκινήστε να δημοσιεύετε το περιεχόμενο και τα θέματα που έχετε 
επιλέξει στη συμβουλή #4. Προωθήστε το περιεχόμενο που είναι σημαντικό για εσάς ή την επωνυμία σας. 
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Βεβαιωθείτε ότι σας βλέπουν και σας ακούν. Εάν δεν έχετε τα αποτελέσματα που θα θέλατε, κάντε τις 
απαραίτητες αλλαγές στον τύπο περιεχομένου που δημοσιεύετε. Κάντε τη μέτρηση, την παρακολούθηση 
και την τροποποίηση τακτικές διαδικασίες. 
 
Εάν έχετε ήδη ή σκέφτεστε να δημιουργήσετε την επωνυμία ή την επιχείρησή σας, είναι σημαντικό να 
διασφαλίσετε ότι συμμετέχετε στα σωστά κοινωνικά δίκτυα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να επιλέξετε να 
ανοίξετε έναν λογαριασμό στο Instagram εάν ασχολείστε με οπτικά γραφικά π.χ. μόντελινγκ, ρούχα, 
επαγγελματική φωτογραφία κ.λπ.  
 
Μπορείτε να επιλέξετε το Facebook εάν η ομάδα-στόχος σας είναι μεγαλύτερη και το προϊόν ή η υπηρεσία 
σας απευθύνεται σε περισσότερους από έναν τύπο ανθρώπων. 
Το Facebook σας επιτρέπει να προσεγγίσετε τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών και διαθέτει όλα τα 
εργαλεία για να σας βοηθήσει να αποκτήσετε δημοσιότητα, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά 
πραγματικά φθηνά εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ, όπως τις πληρωμένες διαφημίσεις τους.  
 
Εάν προτιμάτε μια πιο προσωπική και γρήγορη αλληλεπίδραση ή χρειάζεστε μια κάποια υποστήριξη 
(αναγνώριση) για τη νέα σας επωνυμία, τότε ίσως το Twitter να είναι η κατάλληλη πλατφόρμα για εσάς. 
 
Τέλος, όταν γίνεται λόγος για ψηφιακή ταυτότητα και διαδικτυακή φήμη, δεν γίνεται να παραληφθεί το 
LinkedIn. Είναι ένα ακόμα κοινωνικό δίκτυο, το οποίο όμως έχει ισχυρή επαγγελματική απήχηση. 
Εγγραφείτε στο LinkedIn εάν ψάχνετε για δουλειά, εάν θέλετε να συνδεθείτε με άλλους ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων ή απλώς αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον μελλοντικό εργοδότη σας. Μπορείτε 
επίσης να αξιοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία βιογραφικού (CV/Resume) του LinkedIn για 
να υποβάλετε απευθείας αίτηση για εργασίες που δημοσιεύονται μέσω του κοινωνικού δικτύου ή κάπου 
αλλού στο Διαδίκτυο. 
 
Η διαδικτυακή σας φήμη πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματική σας ταυτότητα και σίγουρα θέλετε 
να εκλαμβάνεστε ως αξιόπιστο άτομο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιλέξετε ένα δίκτυο όπου μπορείτε να 
μεταφέρετε τις πραγματικές σας σχέσεις με παιδικούς φίλους, συγγενείς, συμφοιτητές και συναδέλφους, 
καθώς θα χρησιμεύσουν ως εγγύηση για το ότι θα συμπεριφέρεστε με τρόπο συνεπή με όσα αναμένονται 
από εσάς. 
 
Τα εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να σας βοηθήσουν να χτίσετε τόσο την προσωπική 
όσο και την εταιρική (επωνυμία) σας διαδικτυακή φήμη, όμως, είναι σημαντικό να το κάνετε εστιάζοντας 
στα ταλέντα, τις αξίες και την αποστολή σας και να τα δείξετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας κάνουν να 
ξεχωρίσετε από το πλήθος.  
 
Ανάλογα με το ποιος είναι ο στόχος σας (εύρεση/αλλαγή εργασίας, αύξηση πωλήσεων, εύρεση νέων 
πελατών) η παρουσία σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι επίσης μια καλή ιδέα. Όσο 
περισσότερο επεκτείνετε τις επαφές και τα δίκτυά σας και συνδέεστε με άτομα, τόσο μεγαλύτερες είναι 
οι πιθανότητές να λάβετε βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας σας. Πολλοί εργοδότες προσλαμβάνουν 
άτομα που συστήνονται από τους υπαλλήλους τους. Αν έχετε επιχειρηματικό μυαλό, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε συνεργάτη/-ιδα για μια κοινοπραξία ή ακόμη και 
επενδυτή/-τρια. 
 
Να θυμάστε ότι όλα όσα κάνετε στο Διαδίκτυο μένουν εκεί για πάντα, οπότε είναι σημαντικό να 
διατηρήσετε την παρουσία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο καθαρή. Οι εργοδότες 
μπορούν και θα ελέγξουν τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα, ενώ καλό είναι να γνωρίζετε ότι πληρώνουν 
ακόμη και άλλες εταιρείες για να κάνουν τέτοιου είδους έλεγχο για αυτούς. Αν θέλετε να προσληφθείτε, 
υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να έχετε κατά νου π.χ. αποφύγετε τη δημοσίευση αρνητικών και 
ακατάλληλων σχολίων, φροντίστε να μην υπάρχουν ετικέτες σας σε ακατάλληλες φωτογραφίες και, 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/94034
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/94034
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κυρίως, να προσέχετε αυτά που δημοσιεύετε/σχολιάζετε και κοινοποιείτε για την τρέχουσα εργασία, τον 
εργοδότη ή τον τομέα δραστηριοποίησής σας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

• Μια συσκευή πολυμέσων, π.χ. σταθερός/φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone 
• Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

45-60 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1. Είναι βέβαιο ότι κάτι που έχει δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο, θα μπορεί πάντα να διαγράφεται 
εντελώς. 
Α) Σωστό 
Β) Λάθος 
 

2. Το Instagram είναι η ενδεδειγμένη πλατφόρμα για όποιον ασχολείται με οπτικά και γραφιστικά 
προϊόντα 
Α) Σωστό 
Β) Λάθος 
 

3. Η διαδικτυακή φήμη έχει να κάνει με τη διαδικασία ελέγχου του τι εμφανίζεται στο διαδίκτυο 
όταν κάποιος αναζητά εσάς ή την επωνυμία σας (επιχείρηση) στις μηχανές αναζήτησης. 
Α) Σωστό 
Β) Λάθος 
 

4. Κάποιοι εργοδότες πληρώνουν για την αξιολόγηση των πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες 
στο Διαδίκτυο. 
Α) Σωστό 
Β) Λάθος 

ΕΙΚΟΝΑ 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/google-search-engine-browser-search-76517/ 

 

Κάρτα δραστηριότητας 10  – Προετοιμασία του βιογραφικού σας 

Προετοιμασία του βιογραφικού σας (CV) 

https://pixabay.com/illustrations/google-search-engine-browser-search-76517/
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ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μεσαίο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το βιογραφικό σας (επίσης γνωστό ως βιογραφικό σημείωμα) είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της 
αναζήτησης εργασίας σας. 
 
Ενώ υπάρχουν δεκάδες πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη σύνταξη του, τα ακόλουθα είναι 
τα πιο κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσέξετε: 
 

1. Επιλέξτε τη μορφοποίηση τύπου Αντίστροφης Χρονολογικής Σειράς 
Υπάρχουν 3 επίσημες μορφοποιήσεις βιογραφικού: η Αντίστροφη Χρονολογική, η 
Λειτουργική και η Συνδυαστική. 
Η τρίτη είναι πιο κατάλληλη για άτομα με πολλή εμπειρία, οπότε θα επικεντρωθούμε στις 
πρώτες δύο. 
 
Η πρώτη (γνωστή συχνά ως Χρονολογική) συναντάται πιο συχνά απ’ όλες και είναι αυτή με 
την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συσχετίσει την έννοια του βιογραφικού. 
 
Μετά τις βασικές σας πληροφορίες, οδηγούμαστε τα βασικά σημεία (κουκκίδες) της 
εργασιακής σας εμπειρίας (από το πιο πρόσφατο έως το παλαιότερο), μετά γράφετε 
τις δεξιότητές σας και, τέλος, τα χόμπι και τις κοινωφελείς δραστηριότητές σας. 
 
Λόγω της τεράστιας δημοτικότητας της μορφοποίησης αυτής, μερικοί άνθρωποι έχουν επικρίνει 
τη χρήση της ως μη δημιουργική και κομφορμιστική. Η αλήθεια όμως είναι ότι επειδή 
χρησιμοποιείται τόσο συχνά, όλοι οι υπεύθυνοι πρόσληψης προσωπικού είναι 
εξοικειωμένοι με αυτήν, και ως εκ τούτου, τη διαβάζουν πιο εύκολα, ενώ συνεργάζεται 
επίσης πολύ καλύτερα με τα Αυτόματα Συστήματα Καταγραφής (Automatic Tracking 
Systems, ATS) βιογραφικών που χρησιμοποιούν πολλές εταιρείες για να φιλτράρουν τα 
βιογραφικά που λαμβάνουν. Γεγονός που υπερτερεί κατά πολύ της έλλειψης 
δημιουργικότητας. 
 
Όσον αφορά τη Λειτουργική μορφοποίηση, με αυτή συντίθεται ένα βιογραφικό όπου οι 
ενότητες δεξιοτήτων και εμπειριών αντιστρέφονται. Επομένως, μετά τις βασικές σας 
πληροφορίες, αναγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια οι δεξιότητές σας, ακολουθεί η εκπαίδευσή 
σας και στη συνέχεια υπάρχει μια πολύ πιο σύντομη ενότητα που αναφέρεται στην εμπειρία 
σας. 
 
Όπως ίσως έχετε μαντέψει, αυτή συνιστάται για άτομα με ελάχιστη έως καθόλου 
εμπειρία, καθώς τονίζει τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν εμπειρία και όχι την ίδια 
την εμπειρία τους. 
 
Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι που οι υπεύθυνοι προσλήψεων γνωρίζουν καλά, και ως εκ τούτου, 
αυτά τα βιογραφικά «στιγματίζονται», καθώς προσπαθούν να κρύψουν κάτι. Η χρήση 
αυτής της μορφοποίησης είναι σχετικά επικίνδυνη και θα πρέπει να την επιλέξετε μόνο εάν 
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πιστεύετε ότι η εμπειρία σας είναι πράγματι πολύ ελλιπής για τη χρήση της 
Χρονολογικής μορφοποίησης. 
 

2. Να είστε προσεκτικοί/-ές με τη εμφάνισή του 
Ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του, η εμφάνιση ενός βιογραφικού είναι επίσης πολύ 
σημαντική, καθώς ένα καλά δομημένο βιογραφικό είναι πολύ πιο εύκολο να διαβαστεί και να 
κατανοηθεί. Γι’ αυτό, λάβετε υπόψη τα εξής: 
 

- Οι προτεινόμενες γραμματοσειρές είναι οι Arial, Century Gothic και Helvetica. Μια καλή 
ιδέα θα ήταν επίσης να χρησιμοποιήσετε μια γραμματοσειρά για το κείμενό σας και μία άλλη 
για τις επικεφαλίδες σας. 

- Το προτεινόμενο μέγεθος γραμμάτων είναι 10 για το κύριο κείμενο και 12 για τις 
επικεφαλίδες. 

- Να ευθυγραμμίζετε πάντα το κείμενό σας ξεκινώντας από τα αριστερά (left alignment). 
- Γράψτε αριθμούς με ψηφία και όχι με λέξεις. 
- Χρησιμοποιήστε το έντονο γράψιμο (bold) στρατηγικά. Προτιμήστε το για ονόματα εταιρειών, 

θέσεις εργασίας και ονόματα δεξιοτήτων. 
- Φροντίστε να αφήσετε αρκετό κενό χώρο.  

 
3. Less is more 
- Το βιογραφικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες και να μην είναι μικρότερο από 

μία. 
- Όσον αφορά τις κουκκίδες με την εργασιακή εμπειρία σας, καθεμία από αυτές δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις 2 γραμμές και καθεμία από τις προηγούμενες θέσεις εργασίας σας 
δεν πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερες από 5 κουκκίδες. 

- Εάν διαβάζετε αυτό το κείμενο, πιθανότατα δεν έχετε περισσότερα από 15 χρόνια εργασιακής 
εμπειρίας, αλλά λάβετε υπόψη για το μέλλον ότι θα πρέπει να συμπεριλάβετε μόνο τα 
τελευταία 10-15 χρόνια εμπειρίας σας. 

- Παραλείψτε τις θέσεις εργασίας στις οποίες μείνατε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα ή 
που είναι εντελώς άσχετες με αυτήν που στοχεύετε. 
 

4. Λεξιλόγιο 
Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία λέξεων αντί να επαναλαμβάνετε τις ίδιες ξανά 
και ξανά (π.χ. εργάστηκα στην, υπεύθυνος για, σπούδασα στο κ.λπ.). Επίσης, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε συμπεριλάβει λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται συχνά στον τομέα 
ενδιαφέροντός σας (μπορείτε απλώς να αναζητήσετε στο Google «λέξεις-κλειδιά στον 
<όνομα του τομέα σας>» για να τις εντοπίσετε). Αυτό βοηθά πραγματικά το βιογραφικό σας να 
περάσει από τον έλεγχο του AST που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις λέξεις αυτές. 
 

5. Μπορείτε να συντάξετε ένα βιογραφικό σημείωμα ακόμα και αν δεν έχετε 
επαγγελματική εμπειρία 
Σε περίπτωση που δεν έχετε εργαστεί επί πληρωμή, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να 
ακολουθήσετε τη Λειτουργική μορφοποίηση και να τονίσετε τις δεξιότητες και τα 
προσόντα που διαθέτετε αυτήν τη στιγμή. Στην ενότητα «εμπειρία» μπορείτε να 
συμπεριλάβετε πιο έμμεσες μορφές της, όπως εθελοντικές δραστηριότητες, απλήρωτη 
εργασία, συμμετοχή στα κοινά, χόμπι και ενδιαφέροντα ή οποιαδήποτε μορφή 
αναγνώρισης ή συστάσεων που μπορεί να έχετε επιτύχει/διαθέτετε (με άλλα λόγια, 
ενοποιούνται οι ενότητες «εμπειρία» και «χόμπι-ενδιαφέροντα»). 
 

6. Επιπλέον συμβουλές 
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- Φροντίστε να συμπεριλάβετε τα πιο σημαντικά επιτεύγματά σας, όπως βραβεία, 
προαγωγές, διακρίσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αναγνώρισης. 

- Αποφύγετε τη φράση «συστάσεις διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος», αφού αποτελεί 
πλέον τεράστιο (και άχρηστο) κλισέ. Εάν ο/η υπεύθυνος/-η πρόσληψης πρόκειται να σας 
καλέσει για συνέντευξη, βεβαιωθείτε ότι θα τις ζητήσει σε περίπτωση που απαιτούνται. 
Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να τις επισυνάψετε στην αρχή του βιογραφικού σας. 

- Αποθηκεύστε το βιογραφικό σας σε μορφή PDF (όχι .doc ή .odt) για να μην χαλάσετε 
κατά λάθος τη μορφοποίησή σας. 

- Ονομάστε το με τον εξής τρόπο: όνομα_επίθετο_βιογραφικό. Αποφύγετε τους περίεργους 
τίτλους όπως «βιογραφικό» ή «CV» ή «χωρίς τίτλο». 

- Αποφύγετε να συμπεριλάβετε αμφιλεγόμενες δραστηριότητες όπως πολιτικές, 
θρησκευτικές ή ακτιβιστικές δράσεις. Θεωρούνται ταμπού για ένα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού και είναι καλύτερο να τις συμπεριλάβετε μόνο όταν ο οργανισμός στον 
οποία στοχεύετε σχετίζεται με αυτές. 

- Δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε ότι τα γραμματικά και ορθογραφικά λάθη δεν πρέπει 
να υπάρχουν σε καμία περίπτωση στην τελική έκδοση του βιογραφικού σας. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Κείμενο 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

1. Ποια από τις παρακάτω θέσεις εργασίας είναι λιγότερο κατάλληλη για να αναγράφεται στο 
βιογραφικό σας ως ψηφιακός μαρκετίστας; 
A) 5 χρόνια ως ειδικός/-η στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
B) 2 μήνες ως κειμενογράφος (copywriter) 
C) 5 μήνες ως σερβιτόρος/-α 
D) 1 έτος ως επιστάτης/-τρια 

 
2. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο όνομα αρχείου για το βιογραφικό σας. 

A) Γιάννης_Παπαδόπουλος_Βιογραφικό.doc 
B) Παπαδόπουλος_Βιογραφικό.pdf 
C) Βιογραφικό.pdf 
D) Γιάννης_Παπαδόπουλος_Βιογραφικό.pdf 

 
3. Σε περίπτωση που το βιογραφικό σας είναι πολύ μεγάλο, ποιο από τα ακόλουθα πρέπει να 

αφαιρεθεί πρώτο; 
A) Εθελοντική δραστηριότητα και συμμετοχή στα κοινά 
B) Μια άσχετη θέση εργασίας  
C) Μια κουκκίδα από μια σχετική εργασιακή εμπειρία 
D) Ορισμένες από τις ικανότητές σας 
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4. Ποια μορφοποίηση βιογραφικού πρέπει να επιλέξει ένας/μια επαγγελματίας με 20 χρόνια 
εμπειρίας, που αποσκοπεί σε μια εργασία με υψηλές αποδοχές; 
A) Συνδυαστική 
B) Λειτουργική 
C) Χρονολογική 
D) Καμία από τα παραπάνω 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-
resume-template 

 

3.2.3 Προχωρημένο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας  11  – Τακτική ενημέρωση και οργάνωση 

Τακτική ενημέρωση και οργάνωση 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μηχανές αναζήτησης, τις πύλες εργασίας, τις κοινωνικές πλατφόρμες 
και άλλα κανάλια για να σας παρέχουν εργασίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και 
την προτιμώμενη τοποθεσία σας. Επομένως, είναι σημαντικό να μείνετε ενημερωμένοι/-ες για τις 
διαθέσιμες ευκαιρίες εργασίες. Η συγκεκριμενοποίηση της αναζήτησής σας αποτρέπει τη σπατάλη 
χρόνου σε μη σχετικές εργασίες. 
 
Παρατίθενται ορισμένες σχετικές δραστηριότητες: 
 
Περιήγηση σε Πλατφόρμες Εργασίας: 
Ίσως οι καλύτερες πηγές που θα σας βοηθήσουν να βρείτε κατάλληλες θέσεις εργασίας είναι οι 
διάφορες πλατφόρμες εργασίας. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ιστότοποι σε διαφορετικές χώρες που 
προσφέρουν διαθέσιμες θέσεις σε άτομα που αναζητούν εργασία. Πρέπει να εντοπίσετε και να 
περιηγηθείτε σε αυτές τις πλατφόρμες εργασίας για να βρείτε τις κατάλληλες ευκαιρίες που ταιριάζουν 
με τις δεξιότητες και τα προσόντα σας. Οι περισσότερες από τις φημισμένες πλατφόρμες εργασίας 
προσφέρουν κινητές εφαρμογές για άτομα που αναζητούν εργασία σε tablet και κινητά τηλέφωνα. 
 
Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Καριέρας: 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-resume-template
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-resume-template
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Μια άλλη στρατηγική αναζήτησης εργασίας είναι να συμμετάσχετε σε μια εκδήλωση καριέρας. Εάν 
θέλετε να συμμετάσχετε, θα πρέπει κανονικά να κάνετε προεγγραφή για αυτές. Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε 
τις λίστες των εγγεγραμμένων εργοδοτών. 
 
Αφήστε το δίκτυό σας να δουλεύει για εσάς: 
Εάν δεν είστε καλά συνδεδεμένοι με δίκτυα εργασίας και απασχόλησης, τότε πιθανότατα χάνετε την 
ευκαιρία να εντοπίσετε μερικές από τις καλύτερες ευκαιρίες εργασίας. Η δικτύωση είναι μια σημαντική 
στρατηγική αναζήτησης εργασίας για τους περισσότερους ανθρώπους. Η δημιουργία ενός ισχυρού 
δικτύου μπορεί να φαίνεται λίγο δύσκολη, αλλά μόλις αρχίσετε να το κάνετε, μπορεί να βρείτε εργασίες 
ευκολότερα. Θα πρέπει να έχετε κατά νου να συνδεθείτε με επαγγελματίες γύρω σας, καθώς ποτέ δεν 
ξέρετε ποια επαφή μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε την εργασία που επιθυμείτε. 
 
Εκτός από τη φυσική δικτύωση, θα πρέπει επίσης να συμμετάσχετε σε ομάδες κοινωνικής δικτύωσης 
στο LinkedIn και σε άλλους παρόμοιους ιστότοπους στους τομείς εργασίας που σας ενδιαφέρουν, ώστε 
να μπορούν να δικτυωθούν μαζί σας περισσότερα άτομα. 
 
Η σωστή οργάνωση και διαχείριση της αναζήτησης εργασίας σας είναι εξίσου σημαντική με τον 
εντοπισμό ευκαιριών εργασίας και την υποβολή της αίτησής σας. 
 
Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι για να σας βοηθήσουν να οργανωθείτε, να παρακολουθείτε τις αιτήσεις 
εργασίας σας και να ελέγχετε πλήρως τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας σας: 
 
 
Δημιουργία Υπολογιστικού Φύλλου Αίτησης Εργασίας 
 
Εάν είστε εξοικειωμένοι/-ες με το Microsoft Excel, τα Φύλλα Google ή ένα παρόμοιο πρόγραμμα, η 
δημιουργία ενός υπολογιστικού φύλλου αποτελεί έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο για να 
παρακολουθείτε τις αιτήσεις εργασίας σας. 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο για να καταγράφετε σε ποιες εταιρείες έχετε 
υποβάλει αίτηση, πότε υποβάλατε τις αιτήσεις σας, τι υλικό υποβάλατε και άλλους σημαντικούς 
παράγοντες στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 
 
Δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύπλοκο, ενώ εξαρτάται από εσάς το πόσο λεπτομερές θα είναι. Οι 
βασικές στήλες που θα συμπεριληφθούν είναι: 
 
Όνομα Εταιρείας - Το όνομα του οργανισμού στον οποίο υποβάλλετε αίτηση. 
Επαφή - Το σημείο επαφής σας στην εταιρεία· πιθανώς σε ποιον απευθυνθήκατε με τη συνοδευτική 
επιστολή σας, όπως ο/η Διευθυντής/-ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διευθυντής/-ντρια Γραφείου. 
Email - Το email του σημείου επαφής σας ή, εάν προτιμάτε, ένας αριθμός τηλεφώνου. 
Ημερομηνία Αίτησης - Πότε υποβάλατε την αίτησή σας. 
Σύνοψη Αίτησης - Τι υποβάλατε: συνοδευτική επιστολή, βιογραφικό και οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό, 
όπως χαρτοφυλάκιο ή λίστα συστάσεων. 
Συνέντευξη - Για πότε έχει προγραμματιστεί η συνέντευξή σας. 
Συνέχεια - Στείλατε ένα ευχαριστήριο email ή επιστολή; Εάν ναι, υποδείξτε το/την εδώ. 
Κατάσταση - Εάν απορριφθήκατε, σας προσέφεραν τη δουλειά, ζητήσατε δεύτερη συνέντευξη κ.λπ. 
 
Δημιουργήστε έναν Πίνακα Αιτήσεων Εργασίας στο Word: 
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Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Excel, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα στο Microsoft Word, στα 
Έγγραφα Google ή σε έναν παρόμοιο επεξεργαστή κειμένου, για να καταγράφετε σημαντικές 
πληροφορίες, ημερομηνίες και προθεσμίες που σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας σας. 
 
Εκτός από τις βασικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω, εάν αισθάνεστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι/-
ες, ακολουθούν ορισμένα άλλα στοιχεία που ίσως θέλετε να συμπεριλάβετε: 
 
Προθεσμία αίτησης 
Πιθανή ημερομηνία έναρξης 
Πού βρήκατε την καταχώριση εργασίας 
Πληροφορίες της εταιρείας, όπως τοποθεσία, αριθμός υπαλλήλων, μέγεθος, πρόσφατες εξελίξεις κ.λπ. 
Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων με τα οποία έχετε δικτυωθεί και εργάζονται στην 
εταιρεία 
Εκτιμώμενη πιθανότητα προσφοράς εργασίας 
Η σχετική προτίμησή σας για τη θέση σε σύγκριση με άλλες θέσεις εργασίας 
 
Χρησιμοποιήστε το Google Drive και το Ημερολόγιο 
 
Αν θέλετε να παραμείνετε οργανωμένοι στο Διαδίκτυο, η Google προσφέρει πολύ χρήσιμα εργαλεία. 
Εάν έχετε λογαριασμό Gmail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Drive, μέσω του οποίου μπορείτε 
να δημιουργήσετε, να αποθηκεύσετε και να εξαγάγετε υπολογιστικά φύλλα, πέραν των γραπτών 
εγγράφων, όπως τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με το 
Ημερολόγιο Google για να βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τις σημαντικές ημερομηνίες. 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σημειωματάριο στο smartphone ή το tablet σας για να 
παρακολουθείτε τις πληροφορίες σας εκεί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ξυπνητήρια, 
ειδοποιήσεις, και το ημερολόγιό σας για να παρακολουθείτε τις επικείμενες προθεσμίες και άλλες 
σημαντικές ημερομηνίες και ώρες. 
 
Χρησιμοποιήστε μια Εφαρμογή για Κινητά 
 
Εάν αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στο τηλέφωνο ή το tablet σας σε σχέση με τον υπολογιστή, 
σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή για κινητά για να οργανώσετε την 
αναζήτηση εργασίας σας. Μπορείτε να κατεβάσετε μια εφαρμογή για κινητά που θα σας βοηθήσει να 
οργανώσετε την αναζήτηση εργασίας σας. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα δωρεάν εφαρμογών για 
κινητά, ωστόσο είναι πιθανό να βρείτε άλλα παραδείγματα στη χώρα/περιοχή σας. 
 
Indeed Job Search 
Το Indeed σας επιτρέπει να ανεβάσετε το βιογραφικό σας και να υποβάλετε εύκολα αίτηση για εργασίες 
που αναρτώνται. Απαιτείται από εσάς να συμπληρώσετε ορισμένες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για 
να υποβάλετε αίτηση για ορισμένες θέσεις. 
 
CareerBuilder 
Η εφαρμογή CareerBuilder παρέχει στα άτομα που αναζητούν εργασία εργαλεία για κάθε βήμα 
αναζήτησης εργασίας, αλλά και πέραν αυτής. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να 
αποθηκεύσουν ένα εξατομικευμένο βιογραφικό με λίγα μόνο κλικ. Στη συνέχεια, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το βιογραφικό σας για να κάνετε αίτηση για θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν. 
Υπάρχουν ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν προληπτικά όταν υπάρχουν νέες κενές θέσεις με βάση τις 
προτιμήσεις σας, αλλά και όταν έχει δει κάποιος/-α το βιογραφικό σας, καθώς και ποιος/-α το βλέπει. 
 
SnagAJob 
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Το SnagAJob είναι μια εφαρμογή εργασίας για κινητά για υπαλλήλους που αμείβονται με την ώρα. 
Αφού εισαγάγετε το κοινωνικό σας προφίλ από το Facebook ή το Google και συμπληρώσετε τα 
προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να περιηγηθείτε σε θέσεις αμειβόμενες με την ώρα και να κάνετε 
κλικ για να κάνετε αίτηση. Μπορείτε να επιλέξετε θέσεις μερικής απασχόλησης, εποχιακές ή 
καλοκαιρινές, καθώς και τον τύπο εργασίας όπως στην οικοδομή, τα τρόφιμα και την εστίαση. 
 
Simply Hired 
Μια ακόμη εφαρμογή εργασίας, το Simply Hired έχει προσθέσει λειτουργίες που επιτρέπουν στους 
αναζητούντες εργασία να ταξινομήσουν τις αναζητήσεις εργασίας τους κατά ημερομηνία και συνάφεια, 
σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τους χρήστες από το τεράστιο βάρος της ατελείωτης ηλεκτρονικής 
αναζήτησης εργασίας. Η αρχική σας σελίδα περιλαμβάνει τις πρόσφατες αναζητήσεις σας, ενώ είναι 
εύκολο να αποθηκεύσετε και να κοινοποιήσετε εργασίες. 
 
 
Συμβουλές για τη Χρήση Εφαρμογών Αναζήτησης Εργασίας 
 
Αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να αναζητήσετε και να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας 
και να συνδεθείτε με τους/τις υπεύθυνους/-ες πρόσληψης. 
 
Δημιουργήστε το βιογραφικό σας σημείωμα, έτσι ώστε να χωράει σε μια οθόνη ενός smartphone. Οι 
εφαρμογές εργασιών για κινητά απαιτούν μια ακόμη πιο σύντομη εμφάνιση των δεξιοτήτων και της 
εμπειρίας σας. Εάν αυτές διατυπωθούν σωστά, δεν θα απαιτούν πολύ χώρο. Φροντίστε να δώσετε 
προτεραιότητα στα πιο χρήσιμα/αξιοποιήσιμα προσόντα σας για να τραβήξετε την προσοχή του/της 
υπεύθυνου/-ης πρόσληψης. Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης να κατανοήσετε καλύτερα τον επαγγελματικό 
σας εαυτό, καθώς και να παρουσιάζετε καλύτερα τον εαυτό σας όταν δικτυώνεστε ή σας παίρνουν 
συνέντευξη για κάποια δουλειά. 
 
Μάθετε τις λέξεις-κλειδιά. Οι καλύτερες εφαρμογές εργασίας χρησιμοποιούν έξυπνους αλγόριθμους για 
την αντιστοίχιση των σχετικών υποψηφίων με διαθέσιμες θέσεις εργασίας και αντίστροφα. Αυτοί οι 
αλγόριθμοι βασίζονται σε λέξεις-κλειδιά που απεικονίζουν τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που μπορεί να 
κατέχουν οι υποψήφιοι, και θεωρούνται απαραίτητες για μια θέση. Εάν είστε πωλητής/-τρια με 
εξειδίκευση στις πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι το αναφέρετε στην ενότητα με τις δεξιότητές σας. Η 
σαφήνεια είναι πολύ σημαντική. 
 
Περιποιηθείτε το προφίλ σας. Μια εξαιρετική φωτογραφία, ένας συναρπαστικός τίτλος και μια σαφής 
περιγραφή των δεξιοτήτων και της εμπειρίας σας μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε από το 
πλήθος και να προσδώσετε μια κάποια προσωπικότητα στο επαγγελματικό σας προφίλ. Ξεχωρίστε, 
αλλά προσπαθήστε να περιορίσετε το ασαφές λεξιλόγιο ή τις χαριτωμένες εκφράσεις και εικόνες. 
 
Κάντε την πρώτη κίνηση. Πολλές εφαρμογές εργασίας αντιστοιχούν τους υποψηφίους και τους 
εργοδότες σε μια συνομιλία ένας-προς-έναν μόλις δείξουν αμφότεροι αμοιβαίο ενδιαφέρον. Σε αυτό το 
στάδιο, είναι σημαντικό να είστε αποφασιστικοί/-ες και να ξεκινήσετε τη συνομιλία, ειδικά εάν 
πρόκειται για μια ελκυστική ανάρτηση εργασίας. Οι υπεύθυνοι/-ες πρόσληψης λαμβάνουν πολλές 
αιτήσεις και μια θετική προσέγγιση μπορεί να σας κάνει να ξεχωρίσετε από το πλήθος. Γιατί να μην 
χρησιμοποιήσετε την πρώτη εντύπωση για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας ως κάποιον/-α με φιλοδοξία, 
αλλά και ως κάποιον/-α που κατέχει τις δεξιότητες που αυτοί/-ες απαιτούν; 
 
Να είναι προσεκτικός/-ή. Η αναζήτηση εργασίας συνήθως ανταμείβει αυτούς/-ές που δρουν εγκαίρως 
και προσεκτικά, ειδικά στις εφαρμογές εργασίας. Καθώς είναι πιο απλοποιημένες από τις παραδοσιακές 
πλατφόρμες εργασίας και τους ιστότοπους εταιρειών, οι εφαρμογές εργασίας απαιτούν περισσότερη 
αφοσίωση, ενώ συνήθως κινούνται γρήγορα. Παρακολουθήστε τις αντιστοιχίσεις σας με εργοδότες και 
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τα μηνύματα από προς τους/τις υπεύθυνους/-ες προσωπικού και προσλήψεων. Στις εφαρμογές με 
ενσωματωμένη λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων, θα πρέπει να απαντάτε γρήγορα. Οι υπεύθυνοι/-ες 
προσλήψεων θα εκτιμήσουν αυτό το είδος προσέγγισης. 
 
Να είστε επαγγελματίας. Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή εργασίας στο τηλέφωνό σας, πρέπει 
να τηρείτε τους επαγγελματικούς κανόνες όταν επικοινωνείτε με τους εργοδότες. Ο διάλογος και το 
περιβάλλον σε μια εφαρμογή φαίνεται πολύ πιο χαλαρό, αλλά πρέπει να παραμείνετε προσεκτικοί /-ες 
όσον αφορά την ακρίβεια, τη σωστή γραμματική, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την επαγγελματική 
εθιμοτυπία. Να θυμάστε πάντα ότι δεν είστε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Παρακολουθήστε τη Διαδικασία Αναζήτησης Εργασίας σας: Εκτός από το να στοχεύετε σε διάφορες 
εταιρείες και θέσεις εργασίας, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε την πρόοδο της διαδικασίας 
αναζήτησης εργασίας σας. Θα πρέπει να τηρείτε ένα περιεκτικό αρχείο με τις διάφορες εργασίες στις 
οποίες έχετε υποβάλει αίτηση. Αυτό το αρχείο θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες που σχετίζονται με την 
επικοινωνία σας με τον εργοδότη, τις συστάσεις, τις συνεντεύξεις και άλλες επακόλουθες ενέργειες. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα πολύτιμο αρχείο για την τρέχουσα αλλά 
και τη μελλοντική σας εργασία, ενώ θα μπορείτε και να διαπιστώσετε εάν οι στρατηγικές αναζήτησης 
εργασίας σας οδηγούν στα κατάλληλα αποτελέσματα ή όχι. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Κινητό τηλέφωνο, εφαρμογές εργασίας της επιλογής σας 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Το SnagAJob είναι μια εφαρμογή αναζήτησης εργασίας για κινητά.  
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
2. Η δικτύωση δεν είναι σημαντική εάν αναζητάτε εργασία.   

A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
3. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Πλατφόρμες Εργασίας για να αναζητήσετε εργασία 

αλλά και για να ενημερώνεστε. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

 
4. Εάν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή, δημιουργήστε ένα βιογραφικό που να 

χωράει στην οθόνη του smartphone σας. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά 
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ΕΙΚΟΝΑ 

https://pxhere.com/en/photo/926589  

 

https://pxhere.com/en/photo/926589
https://pxhere.com/en/photo/926589
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