
 

 

 

 ΘΈΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ: Τέχνες και Σχεδιασμός Καριέρας 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΤΟ WEBQUEST: Οι καλλιτέχνες μέσα μας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

"Χρειαζόμαστε επειγόντως καλλιτέχνες με ακονισμένα εργαλεία και τολμηρή φαντασία 

για να μας βοηθήσουν να σκεφτούμε και να ενισχύσουμε τα ηθικά ερωτήματα της 

εποχής μας, να εμψυχώσουμε νέους τρόπους ενεργού πολιτότητας και να εκφράσουμε 

τις αξίες των πολιτών μας, να μας φέρουν κοντά και να μας επανασυνδέσουν με τις 

κοινότητές μας και τους τόπους γύρω μας. Αυτή την πρακτική φαντασία και το συλλογικό 

όνειρο είναι που μας δίνουν οι καλλιτέχνες και η μεγάλη τέχνη". 

Lindy Hume, Δέκα ημέρες στο νησί 

 

Οι τέχνες δεν ήταν πάντα ένας φιλόξενος χώρος για τις γυναίκες καλλιτέχνες. Για αιώνες, 

οι κοινωνικές και πολιτιστικές πρακτικές περιόριζαν και εμπόδιζαν τις ευκαιρίες που 

είχαν στη διάθεσή τους οι γυναίκες καλλιτέχνες, τα θέματα που μπορούσαν να 

συζητήσουν και να εξερευνήσουν στα έργα τους και τα κανάλια που μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν την τέχνη τους σε πιθανούς προστάτες. Αυτό, 

βέβαια, δεν εμπόδισε τις γυναίκες να αγωνιστούν για το δικαίωμα να δημιουργούν και 

να επιδιώκουν τα πάθη τους. Σκεφτείτε τις Élisabeth Louise Vigée Le Brun, Augusta 

Savage, Frida Kahlo, Maya Deren και Virginia Woolf. Αυτές και πολλές, πολλές άλλες 

γυναίκες συνέβαλαν σημαντικά στις τέχνες και τον πολιτισμό που είναι θεμελιώδεις για 

την κουλτούρα των κοινωνιών μας σήμερα. Αν και πολλοί από τους περιορισμούς του 

παρελθόντος σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον αμφισβητηθεί και αρθεί, οι σύγχρονες 

γυναίκες καλλιτέχνες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια και 

δυσκολίες στην άσκηση της καριέρας τους.   

Ένα σημαντικό εμπόδιο για την επιτυχία της επιδίωξης μιας καριέρας στις τέχνες είναι η 

έλλειψη επιμορφωτικής κατάρτισης για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της καριέρας. 

Δεν αρκεί να βασιστεί κανείς μόνο στο ταλέντο. Οι καλλιτέχνες, ιδίως οι υπο-



 

 

εκπροσωπούμενοι και περιθωριοποιημένοι καλλιτέχνες, όπως οι γυναίκες, πρέπει να 

ακονίζουν τις δεξιότητές τους μέσω προσεκτικής ανάπτυξης της επωνυμίας τους, 

μάρκετινγκ, επικοινωνίας με τη βάση των θαυμαστών τους και οικοδόμησης ισχυρών 

θεμελίων από όπου θα αναπτυχθούν. Τα ερωτήματα που πρέπει να εξετάζονται κατά τον 

σχεδιασμό μιας καριέρας είναι τα ακόλουθα: 

 

- Τι δουλειά επιδιώκω; 

- Πού θέλω να βρίσκομαι τα επόμενα 5 χρόνια; 

- Τι κατάρτιση/δεξιότητες/εμπειρία χρειάζομαι για να επιτύχω τους επαγγελματικούς 

μου στόχους; 

- Πώς μπορώ να καταρτίσω ένα σχέδιο βήμα προς βήμα για την επίτευξη των 

επαγγελματικών μου στόχων; 

 

Μαθαίνοντας και εξασκώντας σχετικές δεξιότητες σχεδιασμού καριέρας, οι γυναίκες που 

ασχολούνται με τις τέχνες μπορούν να είναι σίγουρες για την επίτευξη των στόχων τους. 

Το σπάσιμο των έμφυλων στερεοτύπων μπορεί να ΣΑΣ βοηθήσει να ακολουθήσετε την 

καριέρα των ονείρων ΣΑΣ και να έχετε τις δεξιότητες να το κάνετε χωρίς φόβο!  

Γιατί το έργο των γυναικών καλλιτεχνών εξακολουθεί να εκτιμάται λιγότερο από το 

έργο των ανδρών καλλιτεχνών; 

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-work-female-artists-valued-work-male-

artists  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Σκέφτεστε επί του παρόντος να αλλάξετε καριέρα και να ακολουθήσετε μια καριέρα στον 

καλλιτεχνικό τομέα; Πριν πάρετε μια απόφαση, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους 

στόχους σας για τη μελλοντική σας σταδιοδρομία, ιδίως όταν πρόκειται να αξιολογήσετε 

τις ικανότητες, τις επιθυμίες και τις αντοχές σας σε σχέση με την προτιμώμενη 

επαγγελματική σας πορεία. Αυτά μπορούν να μετρηθούν μέσω ενός εργαλείου 

διαχείρισης καριέρας, όπως ο καμβάς του μοντέλου καριέρας. Αυτό θα σας βοηθήσει να 

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-work-female-artists-valued-work-male-artists
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-work-female-artists-valued-work-male-artists


 

 

αξιολογήσετε και να αποφασίσετε αν η ανάληψη μιας καλλιτεχνικής καριέρας είναι για 

εσάς.   

 

Αυτό το WebQuest θα σκιαγραφήσει μια σειρά βημάτων που θα σας καθοδηγήσουν στην 

αξιολόγηση μιας καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας σε σχέση με τις δικές σας ικανότητες και 

στόχους. Αυτές οι ικανότητες περιλαμβάνουν:  

● Ικανότητες του εαυτού - το μέτρο της αξίας σας και το πώς αυτή μπορεί να 

συμβάλει ή/και να προσθέσει σε μια εταιρεία, έναν οργανισμό ή μια κοινωνία. 

● Ικανότητες δύναμης - ανάληψη ή αξιοποίηση των υφιστάμενων ικανοτήτων και 

δυνάμεων σε σχέση με την εργασία και την εκπαίδευση.  

● Ικανότητες οριζόντων - δημιουργική σκέψη σχετικά με τις πιθανές προοπτικές 

σταδιοδρομίας με (εκ νέου) φαντασία, σχεδιασμό και δράση σε σχέση με τους 

στόχους σταδιοδρομίας. 

● Ικανότητες δικτύου - ανάπτυξη σημαντικών σχέσεων, διασυνδέσεων και δικτύων 

που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη, συμβουλές ή ευκαιρίες. 

(Skills Development Scotland, 2012)  

Η αξιολόγηση των επαγγελματικών σας στόχων είναι το τέλειο πρώτο βήμα προς τη 

μελλοντική σας σταδιοδρομία, είτε πρόκειται για τον καλλιτεχνικό τομέα. Αυτό το 

WebQuest θα σας παρουσιάσει τα διάφορα στοιχεία του σχεδιασμού καριέρας και 

προτάσεις για τον καθορισμό εφικτών στόχων. Ακούγεται εντάξει; Ας ξεκινήσουμε!  

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 

Βήμα 1: Θεωρία επί των Τεχνών  

Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτό που σας κεντρίζει το ενδιαφέρον για μια καλλιτεχνική 

καριέρα; Σας παρακινούν οι δεξιότητες που θέλετε να προσφέρετε, η περιγραφή της 

θέσης εργασίας, οι καθημερινές δραστηριότητες που μπορεί να προκύψουν από τη θέση 

σας; Πριν από οτιδήποτε άλλο, ωστόσο, είναι σημαντικό, όταν προσεγγίζετε το σχέδιο 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας σας, να λάβετε υπόψη σας τις ευκαιρίες που σας 

προσφέρει αυτός ο κλάδος, σε σχέση με τον ρόλο σας και τις διάφορες αρμοδιότητές 

του.  



 

 

 

Παρακάτω, θα βρείτε διάφορους συνδέσμους που σχετίζονται με καριέρες στον τομέα 

των τεχνών.  

 

Ποιες είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες θέσεις εργασίας στον τομέα της τέχνης; 

https://www.accreditedschoolsonline.org/art-schools/careers/ 

Αλλαγή καριέρας: https://youtu.be/LXpGxMuRcQ8  

Βρείτε μια πραγματική δουλειά... στην τέχνη: https://youtu.be/qQTRZQ9QCFs  

Πότε είναι καιρός να παραιτηθείτε από την καθημερινή σας δουλειά για να γίνετε 

καλλιτέχνης;: https://youtu.be/_wnqQxXTxis  

Σκληρές γυναίκες της τέχνης: https://youtu.be/zHair5dvG0s  

Πώς η τέχνη μου έγινε viral https://youtu.be/CQ4OnVJBdXw  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τομέα των τεχνών στην Κύπρο, κάντε κλικ 

στους ακόλουθους συνδέσμους:  

 

Θέσεις εργασίας στην Κύπρο για εσάς: https://www.carierista.com/en/jobs/search/any/media-

graphic-design-digital-and-creative-jobs  

Στήριξη των καλλιτεχνών και του καλλιτεχνικού έργου στην Κύπρο: 

http://www.sharenetwork.eu/artistic-research-overview/cyprus  

 

Βήμα 2: Η αξία της αυτοεκτίμησής σας  

Η αναγνώριση της αυτοεκτίμησής σας και η κατανόηση του τι μπορείτε να προσφέρετε 

σε έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό ρόλο είναι ουσιώδους σημασίας για τη μελέτη του 

νέου σας επαγγελματικού σχεδίου. Η αυτοεκτίμησή σας μπορεί να περιλαμβάνει τα 

προσόντα, την εμπειρία, τις δεξιότητες, τις γνώσεις κ.λπ.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της καλλιτεχνικής 

βιομηχανίας, ανατρέξτε στους ακόλουθους συνδέσμους:  

 

Απαιτήσεις στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας: 

https://targetjobs.co.uk/career-sectors/media-journalism-and-publishing  

 

https://www.accreditedschoolsonline.org/art-schools/careers/
https://youtu.be/LXpGxMuRcQ8
https://youtu.be/qQTRZQ9QCFs
https://youtu.be/_wnqQxXTxis
https://youtu.be/zHair5dvG0s
https://www.carierista.com/en/jobs/search/any/media-graphic-design-digital-and-creative-jobs
http://www.sharenetwork.eu/artistic-research-overview/cyprus
https://targetjobs.co.uk/career-sectors/media-journalism-and-publishing


 

 

Καριέρες στον τομέα της τέχνης και του σχεδιασμού: https://thebestschools.org/careers/art-

design-careers/  

Παραστατικές και δημιουργικές τέχνες: https://gradireland.com/career-sectors/performing-and-

creative-arts  

 

Ένα άλλο πλεονέκτημα της κατανόησης της αυτοεκτίμησής σας, είναι ότι θα σας δώσει 

κίνητρο όταν ξεκινάτε μια νέα καριέρα. Αυτό το κίνητρο θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε 

την αυτοεξερεύνησή σας όσον αφορά την καριέρα σας και θα σας δώσει το θάρρος και 

την πίστη στον εαυτό σας που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό της καριέρας σας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανόηση και την εκτίμηση της αξίας 

σας, κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους:  

Προγραμματισμός σταδιοδρομίας με αυτοαξιολόγηση: 

https://ennielifecoach.com/2019/04/09/career-planning-starting-point-assessing-and-knowing-

yourself-4-self-coaching-guides/  

Ανάπτυξη καριέρας & αυτοεκτίμηση: http://career.iresearchnet.com/career-development/self-

esteem/  

Γνωρίζοντας την αξία σας στην καριέρα σας: https://medium.com/@petite2queen/know-your-

worth-how-to-value-yourself-in-job-market-8ea8819d1f65  

Αυτοεκτίμηση στο εργατικό δυναμικό: https://au.indeed.com/career-advice/career-

development/self-worth  

 

Για να αρχίσετε να σχεδιάζετε τη σταδιοδρομία σας, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε 

πρώτα τις προσωπικές σας φιλοδοξίες, επιθυμίες και ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο, 

μπορείτε να κατανοήσετε πώς διαμορφώνεται το δικό σας όραμα. Αυτό μπορεί να σας 

βοηθήσει να υλοποιήσετε τους στόχους σας.  

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για να αξιολογήσετε και να αναγνωρίσετε τις αξίες, 

τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τα οικογενειακά και πολιτισμικά συμπεράσματα, καθώς 

και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας που σας ενθαρρύνουν να αναζητήσετε 

μια καριέρα στις τέχνες.  

Αυτοαξιολόγηση σχεδιασμού σταδιοδρομίας 

https://thebestschools.org/careers/art-design-careers/
https://gradireland.com/career-sectors/performing-and-creative-arts
https://ennielifecoach.com/2019/04/09/career-planning-starting-point-assessing-and-knowing-yourself-4-self-coaching-guides/
http://career.iresearchnet.com/career-development/self-esteem/
https://medium.com/@petite2queen/know-your-worth-how-to-value-yourself-in-job-market-8ea8819d1f65
https://medium.com/@petite2queen/know-your-worth-how-to-value-yourself-in-job-market-8ea8819d1f65
https://au.indeed.com/career-advice/career-development/self-worth


 

 

Προσωπικές αξίες 1.  2.  3.  

Ενδιαφέροντα 1.  2.  3.  

Προσωπικότητα 1.  2.  3.  

Ικανότητα 1.  2.  3.  

Δεξιότητες 1.  2.  3.  

Εμπειρία 1.  2.  3.  

Οικογενειακή 

επιρροή 

1.   2.  3.  

Πολιτιστικός 

αντίκτυπος 

1.  2.  3.  

 

Ο εντοπισμός του τι σας εμπνέει για να αλλάξετε την επαγγελματική σας πορεία σας 

προσθέτει επίσης κίνητρο για να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι. Μια αυτοαξιολόγηση, όπως 

η παραπάνω, σας επιτρέπει να προβληματιστείτε σχετικά με τους στόχους σας και θα 

αποτελέσει μια συναρπαστική, διαφωτιστική εμπειρία εξερεύνησης του τι ΕΣΕΙΣ 

προσφέρετε στον τομέα!  

 

Βήμα 3: Ενίσχυση των δυνατοτήτων σας  

Έχετε πλέον ολοκληρώσει την αυτοαξιολόγησή σας. Ήρθε η ώρα να ασχοληθείτε με τα 

δυνατά σας σημεία και τις δεξιότητες που θα χρειαστείτε για να εργαστείτε στον τομέα 

των τεχνών, κάτι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού της καριέρας σας. 

Πριν διερευνήσουμε ποια είναι τα δυνατά σας σημεία, ας εξετάσουμε τα συνιστώμενα 

δυνατά σημεία και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον τομέα των τεχνών:  

Το μέλλον των δεξιοτήτων: https://youtu.be/GKDvSYDbyYY  

Σημαντικές δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν στο νέο πεδίο της ψηφιακής τέχνης: 

https://theartgorgeous.com/important-skills-helping-new-digital-art-realm/  

Χρήσιμες δεξιότητες της ψηφιακής εποχής: https://wabisabilearning.com/blogs/technology-

integration/10-useful-digital-age-skills  

https://youtu.be/GKDvSYDbyYY
https://theartgorgeous.com/important-skills-helping-new-digital-art-realm/
https://wabisabilearning.com/blogs/technology-integration/10-useful-digital-age-skills


 

 

Δεξιότητες για συγγραφείς στην ψηφιακή εποχή: https://www.inc.com/nicolas-cole/the-7-skills-

you-need-to-practice-to-become-a-successful-writer-in-digital-age.html  

 

Η αναγνώριση της εικόνας του εαυτού σας και των δυνατών σας σημείων αποτελεί 

θεμελιώδες βήμα για την ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας σας. 

Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποιες δεξιότητες έχετε, χρειάζεστε και μπορείτε 

να αναπτύξετε για να ακολουθήσετε την καριέρα των ονείρων σας.  

 

Αποδείξτε τη σταδιοδρομία σας στο μέλλον: https://youtu.be/7ANNusBBWsg  

(Τεχνικοί) Συγγραφείς και συγγραφείς: https://youtu.be/y-5cvUiXW7I  

Πώς να τα καταφέρετε ως καλλιτέχνης: https://youtu.be/qWd4WdBu28M  

Σταδιοδρομία στο γράψιμο: https://www.mediabistro.com/climb-the-ladder/skills-

expertise/6-awesome-careers-writers/  

 

Βήμα 4: Δίκτυα και δικτύωση 

Ένα άλλο συστατικό που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό της καριέρας 

σας είναι η δημιουργία του δικτύου σας. Η δικτύωση είναι απαραίτητη στο σχεδιασμό 

της καριέρας, καθώς θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι θα έχετε την απαραίτητη 

δικτύωση υποστήριξης για να επιτύχετε τους στόχους σας. Τα δίκτυα δημιουργούνται με 

τη δημιουργία σχέσεων με άτομα, οργανισμούς και ιδρύματα εντός του συγκεκριμένου 

κλάδου σας και σε άλλες θέσεις-κλειδιά γύρω από τον τομέα. 

 

Για δίκτυα για καριέρες στον καλλιτεχνικό κλάδο, κάντε κλικ στους ακόλουθους 

συνδέσμους: 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καλλιτεχνών: https://www.iaa-europe.eu/index.php/other-european-

networks/umbrella-organisations  

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για Καλλιτέχνες: http://www.artresearch.eu/  

Λογοτεχνικό Πρακτορείο Κύπρου: https://www.facebook.com/literaryagencycyprus/  

Σύνδεσμος Λογοτεχνίας και Κριτικής Κύπρου: https://olk.com.cy/  

 

Για δίκτυα υποστήριξης ως γυναίκα στις τέχνες, κάντε κλικ στους ακόλουθους 

συνδέσμους:  

https://www.inc.com/nicolas-cole/the-7-skills-you-need-to-practice-to-become-a-successful-writer-in-digital-age.html
https://youtu.be/7ANNusBBWsg
https://youtu.be/y-5cvUiXW7I
https://youtu.be/qWd4WdBu28M
https://www.mediabistro.com/climb-the-ladder/skills-expertise/6-awesome-careers-writers/
https://www.iaa-europe.eu/index.php/other-european-networks/umbrella-organisations
http://www.artresearch.eu/
https://www.facebook.com/literaryagencycyprus/
https://olk.com.cy/


 

 

Συνδέοντας τις γυναίκες στις τέχνες: https://www.womenarts.org/  

Δικτύωση γυναικών: https://www.saloon-network.org/  

Δικτύωση για γυναίκες καλλιτέχνες: http://wovenart.works/  

 

Βήμα 5: Τι μέλλει γενέσθαι στο μέλλον;  

Ο προγραμματισμός με τη δημιουργία ενός 5ετούς σχεδίου θα σας δώσει το περίγραμμα 

για τον καμβά του μοντέλου καριέρας σας. Η δημιουργία των λεγόμενων Οριζόντων για 

τη μελλοντική σας καριέρα είναι μια εξαιρετική μέθοδος για να αναγνωρίσετε τι θέλετε 

να επιτύχετε, ενώ παράλληλα σας δημιουργεί κίνητρα για να κάνετε πραγματικά τα 

βήματα για την επίτευξη των στόχων σας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξία του καθορισμού οριζόντων 

κινήτρων για το σχέδιο σταδιοδρομίας σας, χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους 

συνδέσμους:  

 

Προγραμματισμός για τους ορίζοντές σας: https://www.optistaffing.com/2018/04/10/the-

benefits-of-having-a-personal-five-year-plan/  

Κίνητρα για αναζήτηση εργασίας: https://www.linkedin.com/pulse/finding-motivation-during-

job-search-andrew-seaman/   

Αλλαγή σταδιοδρομίας: https://jobs.theguardian.com/article/how-to-approach-a-career-change-

and-secure-your-next-job/  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομερείς λεπτομέρειες των 

επαγγελματικών οριζόντων στον κλάδο των τεχνών, χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους 

συνδέσμους:  

Γραπτός μισθός: https://www.glassdoor.com/Salaries/writer-salary-SRCH_KO0,6.htm  

Καριέρες και μισθοί καλλιτεχνών: https://thebestschools.org/careers/art-design-careers/  

 

Συγχαρητήρια! Είστε τώρα έτοιμοι να δημιουργήσετε το 5ετές σχέδιό σας για τη νέα σας 

καριέρα. Ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε ένα πρόχειρο περίγραμμα του 5ετούς σχεδίου 

σας και του τι σκοπεύετε να επιτύχετε όσον αφορά τη νέα σας καριέρα.  

https://www.womenarts.org/
https://www.saloon-network.org/
http://wovenart.works/
https://www.optistaffing.com/2018/04/10/the-benefits-of-having-a-personal-five-year-plan/
https://www.linkedin.com/pulse/finding-motivation-during-job-search-andrew-seaman/
https://jobs.theguardian.com/article/how-to-approach-a-career-change-and-secure-your-next-job/
https://www.glassdoor.com/Salaries/writer-salary-SRCH_KO0,6.htm
https://thebestschools.org/careers/art-design-careers/


 

 

 



 

 

Βήμα 6: Δράση: Καμβάς Μοντέλου Καριέρας  

Έχουμε πλέον γιορτάσει την αυτοεκτίμησή μας, έχουμε εντοπίσει τα δυνατά μας σημεία 

και τα έχουμε συγκρίνει με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε μια καλλιτεχνική 

καριέρα και έχουμε ακόμη αναπτύξει τα δίκτυα και τους ορίζοντές μας σε σχέση με αυτό 

το νέο μονοπάτι που έχουμε ξεκινήσει. Το 5ετές μας σχέδιο κάθεται δίπλα μας και 

περιμένει να εφαρμοστεί. Είμαστε περισσότερο από έτοιμοι να ξεκινήσουμε να 

ολοκληρώνουμε τον καμβά του μοντέλου καριέρας μας. Αυτό το εργαλείο θα παίξει 

καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της καριέρας σας μέσα από ένα πρακτικό σχέδιο 

δράσης βήμα προς βήμα.  

 

Χρησιμοποιώντας το παρακάτω παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας 

Καμβά Μοντέλου Σταδιοδρομίας, συμπληρώνοντας κάθε ενότητα με τις πληροφορίες 

που συλλέξατε στα προηγούμενα βήματα αυτού του WebQuest. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πόρο για να ξεκινήσετε την πορεία της καριέρας σας! 

Στο δικό σας μοντέλο καμβά καριέρας θα εξετάσετε:  

 

Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να αναπτύξετε και να συμπληρώσετε τον 

προσωπικό σας καμβά μοντέλου καριέρας:  

Ο δικός σας καμβάς μοντέλου καριέρας: https://careerdesigncanvas.ca  

 

https://careerdesigncanvas.ca/


 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 Με την ολοκλήρωση αυτού του WebQuest, θα έχετε επιτύχει τα ακόλουθα μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Τέχνες Γνώση Δεξιότητες Στάση 

● Θεωρητικές γνώσεις 

σχετικά με τους 

πιθανούς τρόπους 

σταδιοδρομίας στον 

τομέα των τεχνών. 

● Θεωρητική γνώση 

των εθνικών και 

ευρωπαϊκών 

επιλογών 

σταδιοδρομίας στον 

τομέα των τεχνών. 

● Θεωρητική γνώση 

των εθνικών και 

ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για 

γυναίκες 

καλλιτέχνες. 

● Θεωρητική γνώση 

των προσωπικών 

χαρακτηριστικών 

που απαιτούνται για 

την επιτυχία της 

σταδιοδρομίας στον 

τομέα αυτό. 

● Να είναι σε θέση 

να αναγνωρίζουν 

και να συζητούν 

τις επιλογές 

σταδιοδρομίας 

στον τομέα των 

τεχνών. 

● Ανάλυση των 

προσωπικών 

χαρακτηριστικών 

σε σχέση με τη 

σταδιοδρομία 

στον τομέα αυτό. 

● Αυτο-ανάλυση των 

περιορισμών των 

δεξιοτήτων για μια 

επιτυχημένη 

καριέρα στις 

τέχνες. 

● Ανάπτυξη σχεδίου 

εκπαίδευσης και 

σταδιοδρομίας για 

επιτυχία στον 

τομέα των τεχνών. 

● Ερευνήστε τις 

διαθέσιμες 

● Ετοιμότητα να 

αναλύσει κανείς τα 

κίνητρά του να 

ακολουθήσει 

καριέρα στον 

τομέα των τεχνών.  

● Κατανόηση του 

ζωτικού ρόλου που 

διαδραματίζουν οι 

γυναίκες στον 

τομέα των τεχνών.  

● Προθυμία να 

διερευνήσει 

επιλογές 

σταδιοδρομίας 

στον τομέα των 

τεχνών.  

● Ενθουσιασμός για 

συζήτηση των 

όσων έχουν μάθει 

με άλλες γυναίκες 

επαγγελματίες σε 

ένα δίκτυο. 

● Προθυμία 

συμμετοχής σε 

γυναικεία δίκτυα 



 

 

επιλογές 

σταδιοδρομίας. 

● Έρευνα για 

επιτυχημένα 

γυναικεία 

πρότυπα στον 

τομέα των τεχνών.  

● Αντιμετωπίστε τις 

προκλήσεις για να 

αναπτύξετε 

ανθεκτικότητα 

όταν σχεδιάζετε 

μια καριέρα στον 

τομέα των τεχνών. 

στον τομέα των 

τεχνών.  

● Ανοιχτότητα στον 

εντοπισμό των 

δεξιοτήτων και 

των 

χαρακτηριστικών 

που είναι 

απαραίτητα για 

την επιτυχία σε 

μια καλλιτεχνική 

καριέρα. 

 

 

Ως αυτοαξιολόγηση για αυτό το WebQuest, συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις:  

1. Μόνο οι γυναίκες έχουν συμβάλει σημαντικά στους τομείς των τεχνών και 

του πολιτισμού. Σωστό ή Λάθος;  

Απαντήστε: .  

 

2. Ποιες από τις ακόλουθες επιλογές είναι οι τέσσερις συνιστώσες που είναι 

απαραίτητες για την οικοδόμηση της καριέρας σας στις τέχνες;  

a) Διαλογισμός, Δύναμη, Ορίζοντες, Δικτύωση 

b) Αυτο, Δύναμη, Ορίζοντες, Δικτύωση 

c) Επίτευγμα, Δύναμη, Παρορμητικότητα, Σκοπός  

d) Επίτευγμα, Συγγένεια, Αυτονομία, Σκοπός  

Απαντήστε: (b)  

3. Ποια από αυτές τις δεξιότητες δεν είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της 

συγγραφικής σας καριέρας;  

a) Προσωπικό branding 

b) Ταπεινότητα της περικοπής όσων δεν λειτουργούν 



 

 

c) Επιχειρηματικές δεξιότητες 

d) Προϋπολογισμός ταξιδιού 

Απαντήστε: (d) 

 

4. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί καριέρα στον τομέα των τεχνών;  

a) Blogger  

b) Υπεύθυνος πρόνοιας  

c) Συγγραφέας τεχνολογίας  

d) Σχεδιαστής γραφικών 

Απαντήστε: (b)  

 

5. Ποια από τα παρακάτω δεν σχετίζονται με τον ορισμό του "συμβολισμού"; 

a) Διαφορετικός αγώνας για την πισίνα των συναδέλφων  

b) Μοναδικότητα της γνώμης σε σχέση με την ομάδα των συναδέλφων  

c) Διαφορετικός ρόλος εργασίας στη δεξαμενή συναδέλφων  

d) Διαφορετική έκφραση φύλου σε σχέση με την ομάδα συναδέλφων 

Απαντήστε: (c)  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Συγχαρητήρια! Ο σχεδιασμός της καριέρας σας είναι το πρώτο βήμα για να 

ακολουθήσετε μια νέα συναρπαστική καριέρα. Η συμπλήρωση του δικού σας εργαλείου 

διαχείρισης καριέρας θα σας βοηθήσει να θέσετε εφικτούς στόχους! Επιπλέον, ο 

σχεδιασμός της καριέρας σας σας προσφέρει τον χώρο για να αυτο-αναστοχαστείτε 

σχετικά με τις αποφάσεις, (εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και προσωπικά) που πρέπει να 

πάρετε προκειμένου να ξεκινήσετε μια καριέρα STEAM.  

Αυτό το WebQuest σας βοήθησε να ερευνήσετε, να αναλύσετε και να αξιολογήσετε την 

καταλληλότητά σας για μια καριέρα στις τέχνες και τα συγκεκριμένα βήματα που θα 

πρέπει να κάνετε για να εκπληρώσετε αυτόν τον στόχο. Το να ακολουθήσετε μια καριέρα 

στις τέχνες θα σας προσφέρει μια πλούσια, συναρπαστική και ενδιαφέρουσα 

σταδιοδρομία που θα σας βοηθήσει να δώσετε μορφή στην κοινότητά σας και στον 

κόσμο γενικότερα. Η σταδιοδρομία στον τομέα των τεχνών προσφέρει πολλά οφέλη, 

όπως 



 

 

● μοναδικές προκλήσεις, 

● ουσιαστική και ουσιαστική εργασία, 

● αυτο-ανάπτυξη, 

●  καινοτομία, 

● ένα σημαντικό εισόδημα.  

Ως γυναίκα σε αυτόν τον τομέα, έχετε τη δύναμη να καταπολεμήσετε τα ανδρικά 

στερεότυπα που υπάρχουν στον τομέα των τεχνών και να δείξετε το δρόμο και σε άλλες 

γυναίκες που ενδιαφέρονται για καριέρες STEAM! Λοιπόν, τι σας εμποδίζει; Ας το 

κάνουμε! 

 

Φωτογραφία από Lum3n από το Pexels 

"Ήμουν απόλυτα τρομοκρατημένη κάθε στιγμή της ζωής μου - και ποτέ δεν το άφησα να 

με εμποδίσει να κάνω έστω και ένα πράγμα που ήθελα να κάνω".  

Georgia O'Keeffe 

 

 

https://www.pexels.com/@lum3n-44775?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/flat-lay-photography-of-notebook-pen-and-drafting-compass-616849/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels

