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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Επιχειρηματικές Δεξιότητες 

Θέμα 5: Μαθαίνοντας από την εμπειρία και την συνεργασία 

Σχέδιο μαθήματος 16 – Δικτύωση 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το μάθημα θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη τέχνη της 
ομαδικότητας και ορισμένες λεπτομέρειες για τη διαχείριση της 
ομάδας. 

Ομάδα-Στόχος Ενήλικες (ειδικά γυναίκες  

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προσωπική συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 PowerPoint παρουσίαση 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Φυλλάδιο 1 

 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Εισαγωγή στα βασικά (20 λεπτά) 

2. Άσκηση 2: Συμβουλές για καλύτερη δικτύωση (10 λεπτά) 

 

3. Άσκηση 3: Μελέτη περίπτωσης: δείτε το πιο κάτω βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=IjSPfGsaC3g (10 

λεπτά) 

 

4. Άσκηση 4: Συζήτηση – Μπορείτε να τα πάτε καλά σε μια 

τελετή δικτύωσης; (10 λεπτά) 

 

5. Άσκηση5: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IjSPfGsaC3g
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Είδη προσωπικών δικτύων 

 

 

Τα προσωπικά δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δύο βασικούς λόγους: για κοινωνική  και 

επαγγελματική χρήση. Πριν από λίγα χρόνια, το LinkedIn μαζί με την TNS διεξήγαγαν έρευνα σε 6.000 

χρήστες κοινωνικών δικτύων για να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ προσωπικών κοινωνικών δικτύων 

και προσωπικών επαγγελματικών δικτύων. Το "Mindset Divide" των χρηστών αυτών των δικτύων 

αποτυπώθηκε ως εξής: 

1. Συναισθήματα: 

• Προσωπικά κοινωνικά δίκτυα: Νοσταλγία, διασκέδαση, ξεγνοιασιά. 

• Προσωπικά επαγγελματικά δίκτυα: Επίτευγμα, επιτυχία, φιλοδοξία. 

2. Χρήση: 

•  Προσωπικά κοινωνικά δίκτυα: Οι χρήστες έχουν μια απλή νοοτροπία περνώντας απλά τον 

χρόνο τους. Χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να κοινωνικοποιηθούν, να μείνουν σε επαφή, 

να διασκεδάσουν και να σκοτώσουν τον χρόνο τους. 

• Προσωπικά επαγγελματικά δίκτυα: Οι χρήστες επενδύουν χρόνο για να βελτιώσουν τον 

εαυτό τους και το μέλλον τους. Αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν την 

επαγγελματική τους ταυτότητα, να κάνουν χρήσιμες επαφές, να αναζητήσουν ευκαιρίες και να 

μείνουν σε επαφή με άλλα άτομα. 

3. Περιεχόμενο: 

 Προσωπικά επαγγελματικά δίκτυα: Αυτά παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την καριέρα, 

ενημερώσεις για επωνυμίες και τρέχουσες υποθέσεις. 

4. Προσωπική ανέλιξη: 

 Δίκτυα προσωπικής ανάπτυξης: Αυτά παρέχουν πρόσβαση σε όσους μπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες, γνώσεις, συμβουλές, υποστήριξη, εμπειρογνωμοσύνη, καθοδήγηση και 

συγκεκριμένους πόρους για να μάθουν και να εργαστούν αποτελεσματικά. Επομένως, σε 

αυτούς που στηρίζουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. 


