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Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility
WOMENin Αυτό-διαγνωστικό εργαλείο
Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί ένα μέσο αυτο-αξιολόγησης των ικανοτήτων σας σε
ένα περιβάλλον τηλεργασίας. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα βοηθήσουν
να δημιουργηθεί ένα προσωπικό σχέδιο κατάρτισης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες
σας. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες θα
μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε το πρόγραμμα κατάρτισης που ικανοποιεί
καλύτερα τις ανάγκες σας.
Παρακαλείστε να αναφέρετε τις γνώσεις και δεξιότητές σας εντός του θέματος με βάση
την κλίμακα 0 έως 5, όπου το 1 σημαίνει καθόλου ή ελάχιστη γνώση και το 5 άριστη
γνώση και άριστες δεξιότητες.
Α. Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Ε1: Πώς αξιολογείτε τις δεξιότητες σας ως προς τη διαχείριση του χρόνου;
Σκεφτείτε την τήρηση των προθεσμιών, την εκτίμηση του φόρτου εργασίας, τη
διαχείριση των παραγόντων που αποσπούν την προσοχή σας στο χώρο
εργασίας, κλπ.
1 2 3 4 5
Α: 1 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης), και δουλέψτε
τα τμήματα 1.α (Διαχείριση χρόνου), 1.γ (Πώς να κρατήσετε μακριά τους παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας), 1.ε (Οργάνωση του χώρου εργασίας ) και 1.f
(Διαχείριση αλλαγών). Να θυμάστε ότι αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε πάντα
να δημοσιεύσετε ερωτήσεις στο φόρουμ.
Α: 2 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης), και δουλέψτε
μέσα από τα τμήματα 1.α (Διαχείριση χρόνου), 1.γ (Πώς να κρατήσετε μακριά τους
παράγοντες που αποσπούν την προσοχή σας), 1.ε (Οργάνωση του χώρου εργασίας)
και 1.f (Διαχείριση αλλαγών). Θα βρείτε κάποιες κοινές πληροφορίες και θα λάβετε
πολύτιμες συμβουλές για τη διευκόλυνση της διαχείρισης του χρόνου στην καθημερινή
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σας εργασία.
Α: 3 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 και δουλέψτε τις ασκήσεις 1.α (Διαχείριση χρόνου),
και 1.γ (Πώς να κρατήσετε μακριά τους τους παράγοντες που αποσπούν την προσοχή
σας) και 1.f (Διαχείριση Αλλαγών).
Α: 4 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 και κάνετε τις ασκήσεις 1.α (διαχείριση χρόνου) και
1.f (Διαχείριση αλλαγών).
Α: 5 Συγχαρητήρια ! Οι δεξιότητες σας ως προς την διαχείριση του Χρόνου φαίνεται να
είναι εξαιρετικές. Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία και τις προτάσεις σας με
άλλους τηλεργαζόμενους στην πλατφόρμα.
Ε2: Πώς αξιολογείτε την ισορροπία μεταξύ εργασίας σας και προσωπικής σας
ζωής σήμερα ως τηλεργαζόμενος; Στην απάντηση , 1 σημαίνει «καθόλου
ικανοποιημένος» και το 5 σημαίνει «πολύ ικανοποιημένος».
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Α: 1 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα 1.β. (συνεδρία coaching). Να θυμάστε ότι αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις,
μπορείτε πάντα να δημοσιεύσετε ερωτήσεις στο φόρουμ.
Α: 2 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα 1.β (συνεδρία coaching).
Α: 3 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα 1.β (συνεδρία coaching). Δεν είναι αναγκαίο να κάνετε τη συνεδρία
coaching, αλλά θα σας συμβουλεύαμε να το κάνετε. Θα δείτε ότι μπορείτε να
ωφεληθείτε από αυτό.
Α: 4 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και διαβάστε τα
εισαγωγικά και προαιρετικά κείμενα στο τμήμα 1.β (συνεδρία coaching). Δεν είναι
αναγκαίο να κάνετε τη συνεδρία coaching, αλλά διαβάζοντας τα κείμενα μπορεί να σας
δώσουν μερικές νέες ιδέες ή να σας επιτρέψουν να επικυρώσετε τις μεθόδους σας για
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την διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.
Α: 5 Συγχαρητήρια! Έχετε μια υγιή ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.
Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία σας και τις προτάσεις σας με άλλους
τηλεργαζόμενους στην πλατφόρμα.
Ε3: Πώς αξιολογείτε τις δεξιότητες σας ως προς την διαχείριση του άγχους;
Σκεφτείτε τα ακόλουθα σημεία: Πόσο συχνά αισθάνεστε άγχος κατά τη διάρκεια
μιας ημέρας εργασίας; Αισθάνεστε στρεσαρισμένοι ή χαλαροί στον ελεύθερο
χρόνο σας και το Σαββατοκύριακο; Όταν αισθάνεστε άγχος, ασκείτε κάποιες
τεχνικές ανακούφισης; 0 σημαίνει ότι δεν τα πάτε καλά με τη διαχείριση του
άγχους σας, 4 σημαίνει ότι μπορείτε να διαχειριστείτε αγχωτικές καταστάσεις
και περιόδους πολύ καλά.
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Α: 1 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα 1.στ (τεχνικές διαχείρισης του στρες). Παρακαλούμε επίσης να κάνετε την
προαιρετική δραστηριότητα και να διατυπώσετε ένα πρόγραμμα χαλάρωσης.
Να θυμάστε ότι αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε πάντα να δημοσιεύσετε
ερωτήσεις στο φόρουμ.
Α: 2 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα 1.e (τεχνικές διαχείρισης του στρες). Παρακαλούμε επίσης να κάνετε την
προαιρετική δραστηριότητα και να διατυπώσετε ένα πρόγραμμα χαλάρωσης.
Α: 3 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα1.e (τεχνικές διαχείρισης του στρες). Δεν χρειάζεται να κάνετε την
προαιρετική δραστηριότητα, αλλά θα σας συμβουλεύαμε να το κάνετε. Θα
παρατηρήσετε ότι μπορείτε να ωφεληθείτε από αυτό.
Α: 4 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα1.e (τεχνικές διαχείρισης του στρες). Δεν χρειάζεται να κάνετε την
προαιρετική δραστηριότητα για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος χαλάρωσης.
Μπορείτε φυσικά να το κάνετε, αν νομίζετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει.
Α: 5 Συγχαρητήρια ! Οι δεξιότητες σας στην διαχείριση του άγχους φαίνεται να είναι
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εξαιρετικές. Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία και τις προτάσεις σας με άλλους
τηλεργαζόμενους στην πλατφόρμα.

Q4: Διαθέτετε δεξιότητες διοίκησης έργου; Σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι για εσάς
να δίνετε προτεραιότητες, να σχεδιάζετε τα βήματα της εργασίας σας, να
συντονίζετε τις διάφορες εργασίες, να αναθέτετε, να διαχειρίζεστε τις
προθεσμίες, κλπ.
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Α: 1 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα 1.δ (Διοίκηση έργου). Να θυμάστε ότι αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις,
μπορείτε πάντα να δημοσιεύσετε ερωτήσεις στο φόρουμ.
Α: 2 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα 1.δ (Διοίκηση έργου). Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις τεχνικές διοίκησης
του έργου.
Α: 3 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα 1.δ (Διοίκηση έργου).
Α: 4 Προχωρήστε στην Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και δουλέψτε
την ενότητα 1.δ (Διοίκηση έργου). Δεν χρειάζεται να διαβάσετε τις γενικές πληροφορίες
σχετικά με τη Διοίκηση του έργου, αλλά εμείς σας συνιστούμε να διαβάσετε τις τεχνικές
Διοίκηση έργου,. Μπορείτε να πάρετε κάποιες νέες, χρήσιμες ιδέες.
Α: 5 Συγχαρητήρια ! Οι ικανότητές σας σχετική με τη διαχείριση του έργου φαίνεται να
είναι εξαιρετικές! Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία και τις προτάσεις σας με
άλλους τηλεργαζόμενους στην πλατφόρμα.

Ε5: Γενικά έχετε κίνητρα για την εργασία σας ως τηλεργαζόμενος; απολαμβάνετε
τη δουλειά σας και πιστεύετε ότι ταιριάζει στις προσωπικές σας προτιμήσεις;
Και τι γίνεται με τις ικανότητές σας σχετικά με την αυτό ενδυναμωσή σας;
Νομίζετε ότι μπορείτε να ενθαρρύνετε τον εαυτό σας εύκολα; Εχετε σαφείς
στόχους στο μυαλό;
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Α: 1 Παρακαλώ πηγαίνετε στην Ενότητα 2 (Βασική ενότητα αυτο-ενδυνάμωσης) και
συμπληρώστε τα τμήματα 2.1 (πως αισθάνεστε;), 2.2 (σιερευνητικές ερωτήσεις), 2.3
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(Τροχός προσωπικής ικανοποίησης) και 2.4 (Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί). Να
θυμάστε ότι αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή θέλετε διευκρινίσεις οποιουδήποτε
είδους, μπορείτε πάντα να ρωτήσετε τους συναδέλφους σας μέσω του φόρουμ.
Α: 2 Παρακαλώ πηγαίνετε στην Ενότητα 2 (Βασική ενότητα αυτο-ενδυνάμωσης) και
συμπληρώστε τα τμήματα 2.1 (πως αισθάνεστε;), 2.2 (σιερευνητικές ερωτήσεις), 2.3
(Τροχός προσωπικής ικανοποίησης) και 2.4 (Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί).
Α:3 Παρακαλώ πηγαίνετε στην Ενότητα 2 (Βασική ενότητα αυτο-ενδυνάμωσης) και
συμπληρώστε τα τμήματα 2.1 (πως αισθάνεστε;), 2.2 (σιερευνητικές ερωτήσεις), 2.3
(Τροχός προσωπικής ικανοποίησης) και 2.4 (Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί).
Α:4 Παρακαλώ πηγαίνετε στην Ενότητα 2 (Βασική ενότητα αυτο-ενδυνάμωσης) και
συμπληρώστε τα τμήματα 2.1 (πως αισθάνεστε;), 2.2 (σιερευνητικές ερωτήσεις), 2.3
(Τροχός προσωπικής ικανοποίησης) και 2.4 (Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί). Δεν
χρειάζεται να διαβάσετε τα κείμενα των ενοτήτων 2.β και 2.γ, αλλά θα σας
συμβουλεύαμε να το κάνετε. Μπορείτε να μάθετε μερικά ενδιαφέρουσα και πολύτιμα
νέα πράγματα που μπορούν να προωθήσουν ακόμα και τις ικανότητές σας.
Α:5 Συγχαρητήρια ! Οι δεξιότητες σας σχετικά με την αυτο-ενδυναμωσή σας φαίνεται
να είναι εξαιρετικές! Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία και τις προτάσεις σας με
άλλους τηλεργαζόμενους στην πλατφόρμα.

Β. Τηλεργασία
Ε6: Νομίζετε ότι είστε αποδοτική με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα
προγράμματα του Office; (επεξεργαστή Likeword, εφαρμογή λογιστικών φύλλων,
Power Point, Access) με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε
γρήγορα τα καθήκοντα της εργασίας σας; Και μήπως γνωρίζετε πώς να
εξασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων σας σε απευθείας σύνδεση;
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Α:1 Προχωρήστε στην Ενότητα 3 (βασική ικανότητα χρήσης ΤΠΕ) και δουλέψτε τα
τμήματα 3.α (γενικό λογισμικό γραφείου), 3.β (internet), 3.Ε. (Πώς να εργαστείτε με
διάφορους υπολογιστές) και 3.f (θέματα ασφάλειας τηλεργαζομένων). Να θυμάστε ότι
αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή θέλετε διευκρινίσεις οποιουδήποτε είδους, μπορείτε
πάντα να ρωτήσετε τους συναδέλφους σας μέσω του φόρουμ.
Α:2 Προχωρήστε στην Ενότητα 3 (βασική ικανότητα χρήσης ΤΠΕ) και δουλέψτε τα
τμήματα 3.α (γενικό λογισμικό γραφείου), 3.β (internet), 3.ε (πώς να εργαστείτε με
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διάφορους υπολογιστές) και 3.στ (θέματα ασφάλειας για τηλεργαζομένους).
Α:3 Προχωρήστε στην Ενότητα 3 (βασική ικανότητα χρήσης ΤΠΕ) και δείτε τα τμήματα
3.α (γενικό λογισμικό γραφείου), 3.β (internet), 3.ε (πώς να εργαστείτε με διάφορους
υπολογιστές) και 3.στ ( θέματα ασφάλειας των τηλεργαζομένων). Ανάλογα με το πού
νομίζετε ότι θα πρέπει να ενισχύσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας, παρακαλούμε
να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια ή να κάνετε τις ασκήσεις. Θα ήταν, όμως, μια καλή
ιδέα να παρακολουθήσετε επίσης σεμινάρια που διατίθενται για τους δημιουργούς
λογισμικού, αν αισθάνεστε γνωρίζετε τα προγράμματα. Μπορείτε ακόμη να λάβετε
μερικές νέες συμβουλές και κόλπα.
Α:4 Προχωρήστε στην Ενότητα 3 (βασική ικανότητα χρήσης ΤΠΕ) και δείτε τα τμήματα
3.α (γενικό λογισμικό γραφείου), 3.β (internet), 3.ε (πώς να εργαστείτε με διάφορους
υπολογιστές) και 3.στ (θέματα ασφάλειας των τηλεργαζομένων). Θα δείτε ότι τα
σεμινάρια και οι οδηγίες μπορούν να σας βοηθήσουν, για αυτό θα σας συνιστούσαμε
να τους διαβάσετε η να τα παρακολουθήσετε. Παρακαλούμε δουλέψτε την ενότητα 3.c.
Α:5 Συγχαρητήρια! Οι δεξιότητες σας σχετικά με τα ΤΠΕ είναι εξαιρετικές! Σας καλούμε
να μοιραστείτε την εμπειρία και τις προτάσεις σας με άλλους τηλεργαζόμενους στην
πλατφόρμα.

Q7: Γνωρίζετε πώς να χειριστείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Μπορεί να σας
είναι πολύ χρήσιμα στην τηλεργασία, ξέρετε για τι μπορείτε να τα
χρησιμοποιήσετε; Και αν ψάχνετε για πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα
εργασίας, ξέρετε πού να κοιτάξετε για αυτό, ή με ποιόν να επικοινωνήσετε και
πώς;
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Α:1 Προχωρήστε στην Ενότητα 3 (βασική ικανότητα χρήσης ΤΠΕ) και δουλέψτε τα
τμήματα 3.γ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης / δικτύωση στην τηλεργασία), 3.δ (λογισμικό
επικοινωνίας). Επίσης, πηγαίνετε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και
δείτε τα τμήματα 4.α (δεοντολογία της επικοινωνίας στην τηλεργασία) και 4.β (πώς /
πού να πάρετε πληροφορίες). Να θυμάστε ότι αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή θέλετε
διευκρινίσεις οποιουδήποτε είδους, μπορείτε πάντα να ρωτήσετε τους συναδέλφους
σας μέσω του φόρουμ.
Α:2 Προχωρήστε στην Ενότητα 3 (βασική ικανότητα χρήσης ΤΠΕ) και δουλέψτε τα
τμήματα 3.γ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης / δικτύωση στην τηλεργασία), 3.δ (λογισμικό
επικοινωνίας / Skype). Επίσης, πηγαίνετε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες
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επικοινωνίας) και δείτε τα τμήματα 4.α (δεοντολογία της επικοινωνίας στην τηλεργασία)
και 4.β (πώς / πού να πάρετε πληροφορίες).
Α:3 Προχωρήστε στην Ενότητα 3 (βασική ικανότητα χρήσης ΤΠΕ) και μελετέιστε τα
τμήματα 3.γ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης / δικτύωση στην τηλεργασία), 3.δ (λογισμικό
επικοινωνίας / Skype). Επίσης, πηγαίνετε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες
επικοινωνίας) και δείτε τα τμήματα 4.α (δεοντολογία της επικοινωνίας στην τηλεργασία)
και 4.β (πώς / πού να πάρετε πληροφορίες).
Α:4 Προχωρήστε στην Ενότητα 3 (βασική ικανότητα χρήσης ΤΠΕ) και μελετείστε τα
τμήματα 3.γ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης / δικτύωση στην τηλεργασία), 3.δ (λογισμικό
επικοινωνίας / Skype). Επίσης, πηγαίνετε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες
επικοινωνίας) και δείτε τα τμήματα 4.α (δεοντολογία της επικοινωνίας στην τηλεργασία)
και 4.β (πώς / πού να πάρετε πληροφορίες). Οι εργασίες μπορεί να είναι εύκολες για
σας, αλλά μπορείτε να μάθετε μερικές νέες ιδιορρυθμίες.
Α:5 Συγχαρητήρια! Οι δεξιότητες σας σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με
την επικοινωνία σε απευθείας σύνδεση φαίνεται να είναι εξαιρετικές! Σας καλούμε να
μοιραστείτε την εμπειρία και συμβουλές σας με άλλους τηλεργαζόμενους στην
πλατφόρμα.
Ε8: Πώς αξιολογείτε τις δεξιότητες σας σχετικά με το self - marketing; Σκεφτείτε
να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα και επιτεύγματα σας στην εργασία,
παρουσιάζοντας τα σχετικά δυνατά σας σημεία και ικανότητές σας, για να
πάρετε πίστωση για τα επιτεύγματά σας στην εταιρεία σας, και να γίνετε
σεβαστοί από τους συναδέλφους σας, κλπ.
1

2

3

4

5

Α:1 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε τα
τμήματα 4.α (δεοντολογία της επικοινωνίας στην τηλεργασία) και 4.δ (self-marketing και
δεξιότητες παρουσίασης). Να θυμάστε ότι αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή θέλετε
διευκρινίσεις οποιουδήποτε είδους, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε ή να ζητήσετε
από τους συναδέλφους σας μέσω του φόρουμ.
Α:2 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε τα
τμήματα 4.α (δεοντολογία της επικοινωνίας στην τηλεργασία) και 4.δ (self-marketing και
δεξιότητες παρουσίασης).
Α:3 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε τα
τμήματα 4.α (δεοντολογία της επικοινωνίας στην τηλεργασία) και 4.δ (self-marketing και
δεξιότητες παρουσίασης). Θα αποκτήσετε νέες και ενδιαφέρουσες επιλογές για την
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παρουσίαση των επιτευγμάτων σας και του εαυτού σας.
Α:4 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε τα
τμήματα 4.α (δεοντολογία της επικοινωνίας στην τηλεργασία) και 4.δ (self-marketing και
δεξιότητες παρουσίασης). Γνωρίζετε ήδη πολλά για το self- marketing και την
παρουσίαση, αλλά μπορείτε να κερδίσετε κάποιες νέες ιδέες κατά την άσκηση
παρουσίασης.
Α:5 Συγχαρητήρια ! Οι δεξιότητές σας σχετικά με το self -μάρκετινγκ και την
παρουσίαση φαίνεται να είναι εξαιρετικές! Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία και
τις προτάσεις σας με άλλους τηλεργαζόμενους στην πλατφόρμα.

Ε9: Πώς θα αξιολογούσατε τις διαπραγματευτικές σας ικανότητες; Σκεφτείτε για
την επίτευξη των αποτελεσμάτων που προβλέψατε στην διαπραγμάτευση των
θεμάτων που σχετίζονται με την εργασία, αίσθημα αυτοπεποίθησης κατά τη
διαπραγμάτευση, έχοντας μια ποικιλία από τεχνικές διαπραγμάτευσης
διαθέσιμα, κλπ.
1

2

3 4

5

Α:1 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε την
ενότητα 4.ε (διαπραγματευτικές ικανότητες). Επίσης επανεξετάσετε την Ενότητα 1
(Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και ξαναμελετείστε το «πώς να προετοιμαστείτε
για μια διαπραγμάτευση», μέρος του τμήματος 1.δ (Διοίκηση έργου). Να θυμάστε ότι αν
έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή θέλετε διευκρινίσεις οποιουδήποτε είδους, μπορείτε
πάντα να επικοινωνήσετε ή να ζητήσετε από τους συναδέλφους σας μέσω του φόρουμ.
Α:2 Πηγαίνετε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε την
ενότητα 4.ε (διαπραγματευτικές ικανότητες). Επίσης επανεξετάσετε την Ενότητα 1
(Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και ξαναμελετείστε το «πώς να προετοιμαστείτε
για μια διαπραγμάτευση», μέρος του τμήματος 1.δ (Διοίκηση έργου).
Α:3 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε την
ενότητα 4.ε (διαπραγματευτικές ικανότητες). Εάν αισθάνεστε σίγουροι για το πώς να
προετοιμαστείτε για μια επιτυχή διαπραγμάτευση, να ξαναμελετείστε επίσης την
Ενότητα 1 (Βασική ικανότητα αυτο-διαχείρισης) και να αναθεωρήσετε το «πώς να
προετοιμαστείτε για μια διαπραγμάτευση», μέρος του τμήματος 1.δ (Διοίκηση έργου).
Α:4 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε την
ενότητα 4.ε (διαπραγματευτικές ικανότητες). Ίσως γνωρίζετε ήδη τις τεχνικές που
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παρουσιάζονται, αλλά θα πάρετε σίγουρα κάποιες χρήσιμες συμβουλές και
ανατροφοδότηση.
Α:5 Συγχαρητήρια! Οι διαπραγματευτικές σας ικανότητες φαίνεται να είναι εξαιρετικές!
Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία και συμβουλές σας με άλλους
τηλεργαζόμενους στην πλατφόρμα.

Ε10: Πώς θα αξιολογούσατε τις γνώσεις σας σχετικά με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις σας ως τηλεργαζόμενος; Και γνωρίζετε πού μπορείτε να πάρετε
πληροφορίες σχετικά με αυτά; Σκεφτείτε για τις συλλογικές συμβάσεις, τα
θέματα υγείας και τους κανονισμούς, θέματα ασφάλισης, με ποιόν να
επικοινωνήσετε για να πάρετε τις σχετικές και αξιόπιστες πληροφορίες, κλπ.

1

2 3

4

5

Α:1 Προχωρήστε στην Ενότητα 5 (βασική ικανότητα επιχειρηματικών δεξιοτήτων /
ικανοτήτων) και μελετείστε την ενότητα 5.α (νομικά δικαιώματα / υποχρεώσεις και πού
μπορείτε να βρείτε βοήθεια) Να θυμάστε ότι αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή θέλετε
διευκρινίσεις οποιουδήποτε είδους, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε ή να ζητήσετε
από τους συναδέλφους σας μέσω του φόρουμ.
Α:2 Προχωρήστε στην Ενότητα 5 (βασική ικανότητα επιχειρηματικών δεξιοτήτων /
ικανοτήτων) και μελετείστε την ενότητα 5.α (νομικά δικαιώματα / υποχρεώσεις και πού
μπορείτε να βρείτε βοήθεια).
Α:3 Προχωρήστε στην Ενότητα 5 (βασική ικανότητα επιχειρηματικών δεξιοτήτων /
ικανοτήτων) και μελετείστε την ενότητα 5.α (νομικά δικαιώματα / υποχρεώσεις και πού
μπορείτε να βρείτε βοήθεια).
Α:4 Προχωρήστε στην Ενότητα 5 (βασική ικανότητα επιχειρηματικών δεξιοτήτων /
ικανοτήτων) και μελετείστε την ενότητα 5.α (νομικά δικαιώματα / υποχρεώσεις και πού
μπορείτε να βρείτε βοήθεια). Μπορείτε να αποκτήσετε πολύτιμες πρόσθετες
πληροφορίες.
Α:5 Συγχαρητήρια! Έχετε μια εξαιρετική γνώση των νομικών θεμάτων που αφορούν
στην τηλεργασία. Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία και προτάσεις σας με
άλλους τηλεργαζόμενους στην πλατφόρμα.
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Ε11: Νομίζετε ότι έχετε καλές επιχειρηματικές δεξιότητες;

1

2

3

4

5

Α:1 Προχωρήστε στην Ενότητα 5 (βασική ικανότητα επιχειρηματικών δεξιοτήτων /
ικανοτήτων) και μελετείστε την ενότητα 5.α (νομικά δικαιώματα / υποχρεώσεις και πού
μπορείτε να βρείτε βοήθεια). Το self-marketing ανήκει επίσης στις επιχειρηματικές
δεξιότητες. Μπορεί να θέλετε να επανεξετάσετε την Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες
επικοινωνίας) και να αναθεωρήσετε τις πληροφορίες που παρατίθενται στην ενότητα
4.δ (self-marketing και τις δεξιότητες παρουσίασης). Να θυμάστε ότι αν έχετε
οποιεσδήποτε απορίες ή θέλετε διευκρινίσεις οποιουδήποτε είδους, μπορείτε πάντα να
επικοινωνήσετε ή να ζητήσετε από τους συναδέλφους σας μέσω του φόρουμ.
Α:2 Προχωρήστε στην Ενότητα 5 (βασική ικανότητα επιχειρηματικών δεξιοτήτων /
ικανοτήτων) και μελετείστε την ενότητα 5.α (νομικά δικαιώματα / υποχρεώσεις και πού
μπορείτε να βρείτε βοήθεια). To self-marketing ανήκει επίσης στις επιχειρηματικές
δεξιότητες. Μπορεί να θέλετε να επανεξετάσετε την Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες
επικοινωνίας) και να αναθεωρήσετε τις πληροφορίες που παρατίθενται στην ενότητα
4.δ (self-marketing και τις δεξιότητες παρουσίασης).
Α:3. Προχωρήστε στην Ενότητα 5 (βασική ικανότητα επιχειρηματικών δεξιοτήτων /
ικανοτήτων) και μελετείστε την ενότητα 5.α (νομικά δικαιώματα / υποχρεώσεις και πού
μπορείτε να βρείτε βοήθεια).
Α:4. Προχωρήστε στην Ενότητα 5 (βασική ικανότητα επιχειρηματικών δεξιοτήτων /
ικανοτήτων) και μελετείστε την ενότητα 5.α (νομικά δικαιώματα / υποχρεώσεις και πού
μπορείτε να βρείτε βοήθεια). Μπορείτε να αποκτήσετε πολύτιμες πρόσθετες
πληροφορίες.
Α:5 Συγχαρητήρια! Οι επιχειρηματικές σας δεξιότητες φαίνεται να είναι εξαιρετικές! Σας
καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία και συμβουλές σας με άλλους τηλεργαζόμενους
στην πλατφόρμα.
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Ε12: Η τηλεργασία σημαίνει να περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας στο σπίτι,
χωρίς τους συναδέλφους σας. Μπορείτε να αισθάνεστε καλά ενσωματωμένη
στην κοινωνική επικοινωνία, ή διαχωρισμένη ή απομονωμένη από τους
συναδέλφους σας. Έχετε δυνατότητες να συμπεριληφθείτε και να
παρακολουθήσετε την κοινωνική επικοινωνία με τους συναδέλφους σας;
1

2

3

4 5

Α:1 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε τα
τμήματα 4.b (πώς / πού να πάρετε πληροφορίες) και 4.γ (Πώς να συμπεριληφθείτε
στην κοινωνική επικοινωνία). Μπορείτε να επανεξετάσετε επίσης το τμήμα για τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (3.γ) και για το λογισμικό επικοινωνίας (3.δ) στην ενότητα 3
(Βασική ικανότητα χρήσης ΤΠΕ). Να θυμάστε ότι αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή
θέλετε διευκρινίσεις οποιουδήποτε είδους, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε ή να
ζητήσετε από τους συναδέλφους σας μέσω του φόρουμ.
Α:2 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε τα
τμήματα 4.β (πώς / πού να πάρετε πληροφορίες) και 4.γ (Πώς να συμπεριληφθείτε
στην κοινωνική επικοινωνία). Μπορείτε να επανεξετάσετε επίσης το τμήμα για τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (3.γ) και για το λογισμικό επικοινωνίας (3.δ) στην ενότητα 3
(Βασική αρμοδιότητα χρήσης ΤΠΕ).
Α:3 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε τα
τμήματα 4.β (πώς / πού να πάρετε πληροφορίες) και 4.γ (Πώς να συμπεριληφθείτε
στην κοινωνική επικοινωνία).
Α:4 Προχωρήστε στην Ενότητα 4 (βασικές ικανότητες επικοινωνίας) και μελετείστε τα
τμήματα 4.β (πώς / πού να πάρετε πληροφορίες) και 4.γ (Πώς να συμπεριληφθείτε
στην κοινωνική επικοινωνία). Μπορείτε να μάθετε πολύτιμες νέες τεχνικές για τη
διατήρηση του κοινωνικού δικτύου με τους συναδέλφους σας.
Α:5 Συγχαρητήρια! Οι δεξιότητες σας κοινωνικής επικοινωνίας φαίνεται να είναι
εξαιρετικές! Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία και συμβουλές σας με άλλους
τηλεργαζόμενους στην πλατφόρμα.
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Ε13: Σήμερα, εργαζόμαστε συχνά με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και
πολιτισμούς, και αυτές οι διαπολιτισμικές καταστάσεις εργασίας απαιτούν ειδική
ενημέρωση και προσοχή όσον αφορά στη διαπολιτισμικότητα. Είστε
εξοικειωμένοι με την έννοια και τις επιπτώσεις της στη μη άμεση επικοινωνία
στην τηλεργασία;
1

2

3

4

5

Α:1 Πηγαίνετε στην Ενότητα 6 (Βασικές ικανότητες διαπολιτισμικότητας και θεμάτων
εργασίας) και μελετείστε τα τμήματα 6.α (εισαγωγή στην διαπολιτισμικότητα /
διαφορετικότητα) και το τμήμα 6.β (εθνικά / πολιτισμικά στερεότυπα). Να θυμάστε ότι
αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή θέλετε διευκρινίσεις οποιουδήποτε είδους, μπορείτε
πάντα να επικοινωνήσετε ή να ζητήσετε από τους συναδέλφους σας μέσω του φόρουμ.
Α:2 Προχωρήστε στην Ενότητα 6 (Βασικές ικανότητες διαπολιτισμικότητας και θεμάτων
εργασίας) και μελετείστε τα τμήματα 6.α (εισαγωγή στην διαπολιτισμικότητα /
διαφορετικότητα) και 6.β τμήμα (εθνικά / πολιτισμικά στερεότυπα).
Α:3 Προχωρήστε στην Ενότητα 6 (Βασικές ικανότητες διαπολιτισμικότητας και θεμάτων
εργασίας) και μελετείστε τα τμήματα 6.α (εισαγωγή στην διαπολιτισμικότητα /
διαφορετικότητα) και το τμήμα 6.β (εθνικά / πολιτισμικά στερεότυπα). Στην ενότητα 6.α,
επικεντρωθείτε στο κείμενο με τίτλο «Η πολιτισμική διαφορετικότητα στην Ευρώπη και
οι συνέπειές της για την επικοινωνία στην τηλεργασία.
Α:4 Προχωρήστε στην Ενότητα 6 (Βασικές ικανότητες διαπολιτισμικότητας και θεμάτων
εργασίας) και μελετείστε τμήματα 6.α (εισαγωγή στην διαπολιτισμικότητα /
διαφορετικότητα) και το τμήμα 6.β (εθνικά / πολιτισμικά στερεότυπα). Γνωρίζετε ήδη για
τη διαπολιτισμικότητα και έχετε ενημερωθεί για τις συμβατικές διαφορές. Να δώσετε
έμφαση στην άσκηση του τμήματος 6.β.
Α:5 Συγχαρητήρια! Οι δεξιότητες σας σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία φαίνεται
να είναι εξαιρετικές ! Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία και τις προτάσεις σας με
άλλους τηλεργαζόμενους στην πλατφόρμα.
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