Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc.
Συντάκτρια στην Εφηµερίδα Έθνος
Ένθετο Εργασία

Στήλη «Σύµβουλος Εργασίας» (κεντρικό δισέλιδο)
Από την 30/11/99 έως την 22/5/01, σύνταξη 59 πρωτοποριακών θεµάτων για εργαζόµενους και
ανέργους που έδωσαν νέα προοπτική στην απασχόληση και στην αναζήτηση εργασίας.
Έθνος, Ένθετο Εργασία, Στήλη «Σύµβουλος Εργασίας», Θέµατα της Ι.Ν. Τριπερίνα:

1.

Με το πτυχίο «ανά χείρας» στη µάχη για επάγγελµα, 22/5/01

2.

Τώρα το κάθε στέλεχος θέλει τον «προπονητή» του, 15/5/01

3.

Πρόσφυγες: Πήραν το δισάκι και διάλεξαν την Ελλάδα, 8/5/01

4.

Άνεργος, πριν 100 χρόνια πολίτης γ΄ κατηγορίας, τώρα-, 24/4/01

5.

Φανταστείτε µπροστά σας ένα στέλεχος «Πινόκιο»-, 11/4/01

6.

Τα λάθη των ειδικών και η εκµετάλλευση των νέων, 3/4/01

7.

Ο θαυµαστός κόσµος στις πολυεθνικές εταιρίες, 13/3/01

8.

Ο ανώτερος, ο κατώτερος και η παγίδα της ιεραρχίας, 27/2/01

9.

Τι ρωτούσε ο διευθυντής την υποψήφια γραµµατέα, 20/2/01

10. Από τα χρόνια της αθωότητας στο «παιχνίδι» της εργασίας, 13/2/01
11. «Μαθήµατα» πλοήγησης στην αναζήτηση εργασίας, 6/2/01
12. Επαγγέλµατα µε δράση και κοινωνική προσφορά, 30/1/01
13. Γιατί συµπεριφερόµαστε αλλιώς στη δουλειά, 23/1/01
14. Στο πρώτο µας 8ωρο νιώθουµε τη δύναµη του Όλιβερ Τουίστ, 16/1/01
15. «Εύκολα» και «δύσκολα» σε προσωπικές συνεντεύξεις, 9/1/01
16. Γιατί πέτυχε το µοντέλο των «οµάδων εργασίας», 2/1/01
17. Έχουν θέση στην εργασία τα άτοµα ειδικών ικανοτήτων, 19/12/00
18. Ζητάς δουλειά, ας κάνουµε µαζί µια φιλική κουβέντα, 12/12/00
19. Πώς διοικείται καλά το ανθρώπινο δυναµικό,

5/12/00

20. Ποια είναι τα 5 µυστικά των µάνατζερ!, 21/11/00
21. Τρεις άξονες για να στηρίξετε την καριέρα σας,

7/11/00

22. Πώς θα δείξετε σωστά προσόντα και δεξιότητες, 31/10/00
23. Πώς να προετοιµαστείτε για εξεύρεση εργασίας, 24/10/00
24. Έξι σηµεία «κλειδιά» για την εργασία µε βάρδια, 17/10/00
25. Τι να προσέχουν όσοι έχουν άστατο ωράριο, 10/10/00
26. Το «σύνδροµο» βαριέµαι στον εργασιακό χώρο, 3/10/00
27. Επιστρέφουν στα θρανία κι αυτοί που εργάζονται, 26/9/00

28. Όταν η δουλειά γίνεται αυτοσκοπός στη ζωή, 19/9/00
29. ∆υναµικός εργαζόµενος ίσον πετυχηµένη εταιρία, 12/9/00
30. Μήνας αποφάσεων για σπουδές – καριέρα, 5/9/00
31. Και τώρα πως γυρίζουνε από τις διακοπές τους; 29/8/00
32. Ποιοι τύποι και γιατί έχουν υπερβολικό άγχος, 22/8/00
33. Τα αδύνατα σηµεία των γραφείων εργασίας, 8/8/00
34. Αποτυχία, η δεύτερη ευκαιρία της επιτυχίας, 1/8/00
35. Ο εργασιακός ανταγωνισµός φέρνει στρες και µαρασµό, 25/7/00
36. Το ετήσιο ριλάξ των θερινών διακοπών, 18/7/00
37. Ο κόσµος της δουλειάς και οι προβληµατισµοί του, 11/7/00
38. Τα διλήµµατα του άνεργου µέχρι να βρει δουλειά, 4/7/00
39. Πόσο ενοχλητικά είναι τα «πειράγµατα» στη δουλειά, 27/6/00
40. Οκτώ τύποι χαρακτηρίζουν τη σωστή οµάδα εργασίας, 6/6/00
41. Φανταστείτε την επιχείρηση ως µια «σκηνή θεάτρου», 23/5/00
42. Η συνεργασία επιχείρησης µε εργασιακό ψυχολόγο, 16/5/00
43. Περισυλλογή, το «φάρµακο» σε κουραστικά επαγγέλµατα, 9/5/00
44. Η αµφίδροµη σχέση επιχείρησης – ανέργου, 25/4/00
45. Υπάρχει τρόπος να νικήσετε την ανεργία, 18/4/00
46. Πώς θα παρουσιάσετε σωστά τα προσόντα σας, 11/4/00
47. Τι σηµαίνει να είσαι «διαφορετικός» άνθρωπος, 4/4/00
48. Τι αλλάζει στις σχέσεις εταιριών – υπαλλήλων, 28/3/00
49. Εννέα µεγάλα βήµατα οδηγούν τη σταδιοδροµία, 21/3/00
50. Γιατί µας κουράζει η επιστροφή στη δουλειά, 14/3/00
51. Με ποιόν «αέρα» φτιάχνετε τη δική σας επιχείρηση, 7/3/00
52. Πώς θα ενταχθείτε στη αγορά εργασίας, 29/2/00
53. Τρεις σωστές κινήσεις που κρίνουν την πρόσληψη, 22/2/00
54. Τι σηµαίνει να είσαι επαγγελµατικά επιτυχής, 15/2/00
55. Το άγχος, οι παρενέργειες του και πως καταπολεµάται, 8/2/00
56. Τρία ταµπλό καθορίζουν την επαγγελµατική σταδιοδροµία, 1/2/00
57. Αλλάξτε έξι καπέλα πριν αποφασίσετε-, 25/1/00
58. Πώς να διαλέξετε το επάγγελµά σας, 18/1/00
59. Η γενιά Χ πιάνει δουλειά, 30/11/99
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