Το ΗΓΕΤΙΚΟ πλαίσιο της καριέρας
Προσωπική αποτελεσματικότητα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γνωρίζω ποιος είμαι και σε τι είμαι καλός
Είμαι ικανός να αναλογιστώ τις δυνάμεις μου και να αντιμετωπίσω τις αδυναμίες μου
Παίρνω αποτελεσματικές αποφάσεις σχετικά με τη ζωή, την μάθηση και την δουλειά μου
Παραμένω θετικός όταν αντιμετωπίζω εμπόδια και είμαι θετικός για το μέλλον
Χρησιμοποιώ τεχνολογίες για να αναπτύξω την καριέρα μου
Είμαι ικανός να θέσω στον εαυτό μου στόχους για την καριέρα μου
Δημιουργώ ιδέες οι οποίες με βοηθούν να επιτύχω τους στόχους μου
Μπορώ να αναθεωρήσω τις ικανότητές μου σε σχέση με το τι ψάχνουν οι εργοδότες

Διαχείριση σχέσεων
1. Μπορώ να βρω και να χρησιμοποιήσω πληροφορίες και την υποστήριξη από άλλους για την
(μελλοντική μου) καριέρα.
2. Αλληλεπιδρώ με σιγουριά και καλά με άλλα άτομα
3. Χτίζω επαγγελματικές σχέσεις και δίκτυο για να στηρίξω την (μελλοντική) καριέρα μου
4. Διατηρώ τις (επαγγελματικές) σχέσεις και δίκτυα
5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
6. Κατανοώ την ανάγκη για χρήση κοινωνικών δικτύων για την δικτύωσή μου για την
(μελλοντική) μου καριέρα.

Εύρεση και πρόσβαση στην εργασία
1.
2.
3.
4.

Μαθαίνω μέσα από τη ζωή
Μπορώ να βρω εργασία ή ευκαιρίες μάθησης που είναι ακριβώς για εμένα
Ψάχνω καινούριες ευκαιρίες για να βοηθήσω στο χτίσιμο της καριέρας μου
Μπορώ να αναπτύξω δεξιότητες οι οποίες θα με βοηθήσουν να πάρω αυτό που θέλω από την
εργασία
5. Εκτιμώ τα θετικά και τα αρνητικά από τις επίσημες και ανεπίσημες πηγές πληροφόρησης
6. Μπορώ να αντιμετωπίσω αλλαγές στον κόσμο της εργασίας

Διαχείριση ζωής και καριέρας
1. Μπορώ να παίρνω αποφάσεις και να θέσω στόχους καριέρας για τον εαυτό μου μέσα σε κατάλληλα
χρονικά διαστήματα
2. Διαχειρίζομαι τους στόχους μου, την ώρα και τα προσωπικά μου οικονομικά με
τρόπο που στηρίζει την σταδιοδρομία μου
3. Είμαι καινοτόμος και δημιουργικός στην σκέψη μου για την εργασία, μάθηση και ζωή μου
4. Διατηρώ μια ισορροπία στη ζωή μου, τη μάθηση και τη δουλειά που μου αρμόζει
5. Μπορώ αν αντιμετωπίσω τις προκλήσεις και αλλαγές οι οποίες παίρνουν μέρος στη ζωή

Κατανόηση του κόσμου
1.
2.
3.
4.
5.

Κατανοώ πως αλλαγές στην κοινωνία σχετίζονται με την μάθηση και τη δουλειά μου
Κατανοώ πως η μάθηση και η εργασία αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου
Μπορώ να επηρεάσω θετικά την κοινωνία
Αξιοποιώ τις περισσότερες ευκαιρίες που συναντάω
Είμαι ανοιχτός σε ευκαιρίες συμπεριλαμβανομένων και αυτές σε άλλες χώρες
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