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1ος τόµος Εκπαίδευση Συµβούλων Σταδιοδροµίας
εφαρµόζοντας την επιστήµη της ψυχολογίας και εργασιακής ψυχολογίας
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τόµος Προσδιορίζοντας το επάγγελµα που µου ταιριάζει
αξιοποιώντας την επιστήµη της ψυχολογίας

τόµος Βρίσκοντας δουλειά

αξιοποιώντας την επιστήµη της ψυχολογίας
∆ιατίθεται στα πλαίσια υπηρεσιών ατοµικής και οµαδικής συµβουλευτικής και
εκπαίδευσης, δια ζώσης και εξ αποστάσεως.
Επικοινωνήστε µαζί µας για περισσότερες πληροφορίες.

1ος τόµος

Εκπαίδευση Συµβούλων Σταδιοδροµίας
εφαρµόζοντας την επιστήµη της ψυχολογίας και εργασιακής ψυχολογίας
Περιεχόµενα:
Από τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας
Συµβουλευτική σταδιοδροµίας στην εκπαίδευση
Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Στη δια βίου µάθηση
Συµβουλευτική σταδιοδροµίας στην απασχόληση
Για ανθρώπους που αναζητούν εργασία
Για επανατοποθετούµενους
Για απολυµένους
Για εργαζόµενους
Συµβουλευτική σταδιοδροµίας στο εργασιακό περιβάλλον
Για στελέχη
Για επαγγελµατίες
Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας
Συµβουλευτική σταδιοδροµίας για ειδικές οµάδες
Για άτοµα µε αναπηρίες και ειδικές ανάγκες
Για ανέργους
Για πρόσφυγες
Για µετανάστες
Για γυναίκες
Για κρατούµενες
Για αποφυλακισµένες
Για εκπατρισµένα στελέχη
Εξειδικευµένα θέµατα
Οι δεξιότητες του συµβούλου σταδιοδροµίας
Εργαλεία προσωπικής αξιολόγησης και οργάνωσης σχεδίου καριέρας
Αντιµετωπίζοντας το άγχος στην εκπαίδευση, στην αναζήτηση εργασίας και στη
διατήρηση και ανάπτυξη της καριέρας
Υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και στελέχωσης επιχειρήσεων: είναι
δυνατή η παροχή και των δύο υπηρεσιών από τον ίδιο φορέα;
Αξιολόγηση του συµβουλευτικού έργου για την ανάπτυξη της σταδιοδροµίας
µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

2ος τόµος

Προσδιορίζοντας το επάγγελµα που µου ταιριάζει
αξιοποιώντας την επιστήµη της ψυχολογίας
Περιεχόµενα:
Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Καριέρα στον 21ο αιώνα
Λήψη αποφάσεων και καριέρα
Στάδια σκέψης
Κλασικός τρόπος σκέψης
Εναλλακτικός τρόπος σκέψης
Οργάνωση προσωπικού σχεδίου καριέρας
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Προσωπικοί παράγοντες
Οργάνωση σχεδίων
∆ιαδροµές καριέρας
Στόχοι καριέρας
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Αυτοεπίγνωση και καριέρα
Αξίες
Άσκηση αυτοααφοράς
Τυπικά προσόντα
Άσκηση αυτοααφοράς
Βασικές δεξιότητες
Ικανότητες
Άσκηση αυτοααφοράς
Προσωπικά χαρακτηριστικά
Άσκηση αυτοααφοράς
Ενδιαφέροντα
Άσκηση αυτοααφοράς
Κίνητρα
Άσκηση αυτοααφοράς
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΣΤΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αλλαγές στην αγορά εργασίας
Μη παραδοσιακές µορφές σχέσεων εργασίας
Σύγκλιση αντιλήψεων εργοδοτών και εργαζοµένων
Η ιδανική εργασία
Ρεαλιστική εκτίµηση της αγοράς εργασίας και της δουλειάς
Κατηγορίες επαγγελµάτων και επαγγέλµατα
Ο κόσµος των επιχειρήσεων: κλάδοι, τοµείς και ρόλοι
Ενδιαφέροντα και δυναµικά επαγγέλµατα
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ
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3ος τόµος

Βρίσκοντας δουλειά
αξιοποιώντας την επιστήµη της ψυχολογίας
Περιεχόµενα:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από ποιους, για ποιους, πώς
Έναρξη σταδιοδροµίας αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Έναρξη σταδιοδροµίας αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
Αλλαγές κατά την είσοδο στον επαγγελµατικό στίβο
Αλλαγές κατά την έξοδο από τον επαγγελµατικό στίβο
Η γενιά Χ εργάζεται
Η γενιές Υ και Ζ
Ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων
Επανένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας
Επανένταξη στην αγορά εργασίας ύστερα από αναγκαστικές αλλαγές
ΜΕΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
∆ιαδικασία επιλογής
Βιογραφικό σηµείωµα
Υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος
Συνοδευτική επιστολή
Υπόδειγµα συνοδευτικής επιστολής
Συνέντευξη
Ερωτήσεις που συνηθίζονται στη συνέντευξη
Ψυχοµετρικά τεστ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μέθοδοι εύρεσης εργασίας
Εµπειρίες αναζήτησης εργασίας
Συνεργασία υποψηφίων και επιχειρήσεων
Στυλ και κριτήρια επιλογής προσωπικού
Περιγραφή θέσεως εργασίας και προσδιορισµός προσώπου
Έρευνες για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε υποψηφίους
εργαζόµενους
Ψυχολογία υποψηφίων εργαζόµενων
∆ιαχείριση στρες
ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Εισαγωγή στον κόσµο της εργασίας
∆ιατήρηση καριέρας
Επαναπροσδιορισµός ή αλλαγή καριέρας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
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