
 

 

 ΘEΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤIΘΕΤΑΙ: Επιστήμη και κίνητρα  

ΤΊΤΛΟΣ ΤΟΥ WEBQUEST: επανεκκίνηση της καριέρας σας  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ένα πτυχίο στον τομέα των θετικών επιστημών ανοίγει πολλαπλούς δρόμους 

σταδιοδρομίας, ένας από τους οποίους είναι η σταδιοδρομία στην επιστημονική έρευνα. 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού σταδίου για την απόκτηση των σχετικών εκπαιδευτικών 

προσόντων, δεν θα ασχοληθείτε μόνο με τη θεωρητική ύλη, αλλά και με επαγγελματικές 

και διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργική σκέψη και 

ο συλλογισμός, η λογική σκέψη, η διερεύνηση, η επικοινωνία, η οργάνωση, η 

ανθεκτικότητα, η υπομονή, η τεχνική κατανόηση και η πνευματική αυστηρότητα. Ο 

επιστημονικός τομέας, ιδίως όσον αφορά την έρευνα, αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς 

και αναπτύσσει συνεχώς νέες μεθόδους για την αντιμετώπιση των σημερινών κενών 

στην οικονομική αγορά.  

 

Στον επιστημονικό τομέα κυριαρχούν συχνά άνδρες ερευνητές. Ωστόσο, ο τομέας έχει 

γνωρίσει μια σημαντική αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με έκθεση του UIS 

UNESCO (2020), οι γυναίκες αποτελούν το 39% των θέσεων ερευνητών σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  



 

 

 

Σχήμα 1 Ποσοστό γυναικών ερευνητών (UIS UNESCO, 2020) 

Αν και το στατιστικό ποσοστό στην Ευρώπη (39%) είναι υψηλότερο από τον παγκόσμιο 

μέσο όρο (30%), οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν μειοψηφία στον τομέα της 

έρευνας. Η έρευνα είναι ένας σημαντικός τομέας που εμπλέκεται στη δημιουργία και τη 

σύλληψη νέων γνώσεων. Εάν οι γυναίκες απουσιάζουν από την ανάπτυξη και τη 

βελτίωση των εννοιών, των θεωριών, των μοντέλων, των μεθόδων λειτουργίας, των 

τεχνικών οργάνων και του λογισμικού ή των λειτουργικών μεθόδων, τότε η προοπτική 

ενός σημαντικού ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού θα μείνει εκτός της παγκόσμιας 

λήψης αποφάσεων και αλλαγών. Αυτό επιβεβαιώνεται από μια παγκόσμια έκθεση του 

2011 για το χάσμα μεταξύ των φύλων στην εναρκτήρια παράγραφο: 

"Δεδομένης της πολυπλοκότητας του σημερινού κόσμου [...] 

πρέπει να δεσμευτούμε για μια νέα νοοτροπία, η οποία θα 

απορρίπτει τις παλιές προκαταλήψεις και την αδράνεια και, 

αντίθετα, θα δεσμεύεται για νέες ιδέες και νέες λύσεις. Η 

ενδυνάμωση και η εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών 

και η πλήρης αξιοποίηση του ταλέντου και της ηγεσίας τους στην 

παγκόσμια οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία αποτελούν 



 

 

θεμελιώδη στοιχεία των νέων μοντέλων που απαιτούνται για την 

επιτυχία στο σημερινό δύσκολο τοπίο". 

Ακόμη και σε κοινωνικό και ηθικό επίπεδο, η ισότητα των φύλων αποτελεί "αναφαίρετο, 

αναπόσπαστο και αδιαίρετο μέρος όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών" (https://innovation-

entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-2-5 ). Με τη μη παροχή 

πρόσβασης στους επιστημονικούς τομείς, οι γυναίκες, και η νεότερη γενιά κοριτσιών, θα 

αντιμετωπίζουν πολιτισμικά εμπόδια κατά της εισόδου στον τομέα και θα αισθάνονται 

λιγότερο παρακινημένες να ακολουθήσουν αυτή τη σταδιοδρομία. Από οικονομική 

άποψη, η συμμετοχή των γυναικών στις επιστήμες είναι ζωτικής σημασίας για τη 

δυναμική ανάπτυξη των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Η απουσία 

οποιουδήποτε φύλου στον τομέα οδηγεί σε κενό ή απώλεια ανθρώπινου δυναμικού, 

εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και ένα βιώσιμο οικονομικό μέλλον.  

 

Οι εκπαιδευτικές επιλογές καθορίζονται όλο και περισσότερο από τις μελλοντικές 

δυνατότητες απασχόλησης. Η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με τις επιταχυνόμενες 

τεχνολογικές αλλαγές έχει επηρεάσει το περιεχόμενο της εργασίας, οδηγώντας σε 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την είσοδο στον επιστημονικό τομέα για ασφαλείς επιλογές 

απασχόλησης. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις κατά 

τη διάρκεια του λυκείου, οι στατιστικές αποκαλύπτουν ότι περισσότερα αγόρια 

ακολουθούν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες από ό,τι τα 

αντίστοιχα κορίτσια, και ακόμη λιγότερες γυναίκες ξεκινούν τελικά καριέρα στις θετικές 

επιστήμες. Στις περισσότερες περιπτώσεις παγκοσμίως, αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι γυναίκες αποκλείονται ρητά από οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης, αλλά, το 

πιθανότερο, ως συνέπεια των κοινωνικών στερεοτύπων, των παραδοσιακών αντιλήψεων 

για το ρόλο της γυναίκας που δεν είναι κατάλληλες στον επιστημονικό τομέα.  

Ένας άλλος παράγοντας για τη μείωση του αριθμού των γυναικών στον επιστημονικό 

τομέα είναι η έλλειψη κινήτρων. Τα κίνητρα είναι ανεκτίμητα όχι μόνο για την 

επαγγελματική σταδιοδρομία αλλά και για τη συνολική ευτυχία και ευημερία του 

ατόμου γενικότερα. Η ενεργοποίηση του σώματος και του μυαλού για να προωθηθεί η 

επιδίωξη ενός στόχου, διατηρεί τη χαρά και τον ενθουσιασμό της ζωής και αρνείται να 

https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-2-5
https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-2-5


 

 

την αφήσει να πέσει ήρεμα στη νύχτα. Η παρακίνηση για μια γυναίκα είναι ένας μυς που 

πρέπει να ασκείται συνεχώς και να μην ξεχνιέται γιατί αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για την 

επίτευξη της επιτυχίας και την επιμονή στην αποτυχία.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

"Οι πιο δυνατές ενέργειες για μια γυναίκα είναι να αγαπήσει τον εαυτό της, να είναι ο 

εαυτός της και να λάμψει ανάμεσα σε εκείνους που ποτέ δεν πίστεψαν ότι μπορεί". - 

Άγνωστος 

 

Ενδιαφέρεστε για μια καριέρα στον επιστημονικό τομέα; Θέλετε περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές διαδρομές καριέρας σε αυτόν τον τομέα STEM και τι 

μπορείτε να κερδίσετε προσωπικά από αυτόν; Η επιμονή σας και οι αναλυτικές σας 

δεξιότητες αποτελούν βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη κινήτρων στον εργασιακό χώρο.  

 

Πριν αρχίσετε να βγάζετε το μικροσκόπιο σας για μια καριέρα στον τομέα των Φυσικών 

Επιστημών, επιτρέψτε μας να αξιολογήσουμε τη συμβατότητά σας να εργαστείτε στον 

τομέα αυτό, εξετάζοντας τις ικανότητες, τις επιθυμίες και την αυτοπεποίθησή σας μέσω 

ενός εργαλείου διαχείρισης καριέρας. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε έναν 

καμβά μοντέλου καριέρας που θα σας καθοδηγήσει στα βασικά στοιχεία μιας καριέρας 

στον τομέα των Επιστημών και θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν μια καριέρα στον 

επιστημονικό τομέα είναι κατάλληλη!  

 

Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το WebQuest, θα σας δοθεί η 

ευκαιρία να αξιολογήσετε τις ικανότητές σας στον τομέα των Φυσικών Επιστημών. Οι 

ικανότητες αυτές περιλαμβάνουν:  

• Ικανότητες του εαυτού - Πλήρης επίγνωση της αυτοεκτίμησής σας και του τι 

μπορείτε να προσφέρετε σε μια εταιρεία, έναν οργανισμό ή μια κοινωνία. 

• Ικανότητες δύναμης - Ικανότητα να αποκτάτε και να αναπτύσσετε τις ικανότητες 

και τα δυνατά σας σημεία που μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση και 

την επαγγελματική σας ζωή. 



 

 

• Ικανότητες ορίζοντα - Αξιολογήστε δημιουργικά τις προοπτικές σταδιοδρομίας 

σας, φανταζόμενοι, σχεδιάζοντας και ενεργώντας σύμφωνα με τις φιλοδοξίες 

σταδιοδρομίας. 

• Ικανότητες δικτύου - Δημιουργία πολύτιμων σχέσεων και δικτύων που μπορούν 

να προσφέρουν πιθανή υποστήριξη ή ευκαιρίες σε επαγγελματικό επίπεδο. 

(Skills Development Scotland, 2012)  

Η αξιολόγηση των επαγγελματικών σας στόχων και των διαθέσιμων επιλογών είναι το 

ιδανικό πρώτο βήμα προς την επίτευξη των στόχων σας. Αυτό το WebQuest θα σας 

δώσει μια εικόνα των διαφόρων στοιχείων της διαχείρισης της σταδιοδρομίας και του 

καθορισμού στόχων. Ας ξεκινήσουμε!   

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 

Βήμα 1: Επιστημονική έρευνα  

Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον ορισμό του επιστημονικού πεδίου. Η επιστήμη μπορεί 

να περιγραφεί ως: 

"Επιστήμη είναι η επιδίωξη και η εφαρμογή της γνώσης και της κατανόησης του φυσικού 

και κοινωνικού κόσμου με συστηματική μεθοδολογία βασισμένη σε αποδείξεις. " 

(https://sciencecouncil.org/about-science/our-definition-of-science/).  

Η επιστήμη έχει επίσης οριστεί ως: 

• τόσο ένα σύνολο γνώσεων όσο και η διαδικασία απόκτησης νέων γνώσεων 

(Science AU) 

• κάθε σύστημα γνώσης που ασχολείται με τον φυσικό κόσμο και τα φαινόμενά 

του και συνεπάγεται αμερόληπτες παρατηρήσεις και συστηματικό πείραμα 

(Britannica) 

• συνίσταται στην παρατήρηση του κόσμου μέσω της παρακολούθησης, της 

ακρόασης, της παρατήρησης και της καταγραφής (NASA). 

Λοιπόν, τι περιλαμβάνει αυτό; Ποιες θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες για εσάς με τις 

σπουδές σας στις Φυσικές Επιστήμες;  

Παρακάτω, θα βρείτε μια συλλογή συνδέσμων σχετικά με διάφορες διαδρομές 

σταδιοδρομίας που θα μπορούσατε να ακολουθήσετε στον επιστημονικό τομέα.  

https://sciencecouncil.org/about-science/our-definition-of-science/


 

 

 

Επιστημονικές σταδιοδρομίες: https://www.sciencebuddies.org/science-engineering-

careers  

Επιστήμη και έρευνα https://nationalcareers.service.gov.uk/job-categories/science-and-

research  

9 Επιστημονικές σταδιοδρομίες: https://www.thebalancecareers.com/science-careers-

525645  

Σταδιοδρομία στον επιστημονικό τομέα Σταδιοδρομία: https://youtu.be/LhU9PduyZAU  

Γιατί μια καριέρα στην επιστήμη είναι για μένα; https://youtu.be/Jm2rB29enN4  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γυναίκες στις επιστήμες STEM, κάντε κλικ 

στους ακόλουθους συνδέσμους:  

Γυναίκες στην επιστήμη που άλλαξαν τον κόσμο: https://youtu.be/W53Ks824GTA  

Για το μέλλον των γυναικών στην επιστήμη, κοιτάξτε στο παρελθόν: 

https://youtu.be/YtdDOfO7hC0  

Κάνοντας τις γυναίκες στην επιστήμη ορατές: https://youtu.be/386kmzBH4Co  

Οι γυναίκες της επιστήμης ενθαρρύνουν τα νεαρά κορίτσια: 

https://youtu.be/ga4Gh36dnfU  

 

Βήμα 2: Upskill και Fulfil   

Τώρα που είστε ενθουσιασμένοι με τις ευκαιρίες που σας περιμένουν να 

εκμεταλλευτείτε και τροφοδοτημένοι από τα παρακινητικά γυναικεία πρότυπα που 

ανοίγουν το δρόμο για τις μελλοντικές γενιές, μπορούμε να αρχίσουμε να γράφουμε το 

σχέδιο διαχείρισης της καριέρας σας. Ποιο είδος επιστημονικής καριέρας κεντρίζει το 

ενδιαφέρον σας; Ποιες δεξιότητες είναι το κλειδί για αυτή την πορεία;  

Ένα σημαντικό βήμα κατά τον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας είναι η διερεύνηση 

των προσωπικών σας κινήτρων για την επιδίωξη μιας συγκεκριμένης σταδιοδρομίας, 

καθώς και η διερεύνηση των δεξιοτήτων που ήδη διαθέτετε και του τρόπου με τον οποίο 

μπορούν να αξιοποιηθούν στη μελλοντική σας εργασία. Η επιστήμη είναι ένας τομέας 

που βασίζεται σε δεξιότητες και απαιτεί αποφασιστικότητα και επιμονή, δεν υπάρχει 

εύκολος δρόμος γύρω από αυτόν. 

https://www.sciencebuddies.org/science-engineering-careers
https://www.thebalancecareers.com/science-careers-525645
https://youtu.be/LhU9PduyZAU
https://youtu.be/W53Ks824GTA
https://youtu.be/YtdDOfO7hC0
https://youtu.be/386kmzBH4Co
https://youtu.be/ga4Gh36dnfU


 

 

Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα για τις 

δεξιότητες που σχετίζονται με τον τομέα της επιστήμης:  

Θα μου ταίριαζε μια σταδιοδρομία στην επιστήμη; https://targetcareers.co.uk/career-

sectors/science/835-would-a-career-in-science-suit-me  

Δεξιότητες και χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην επιτυχία στην επιστήμη ή τη 

μηχανική: https://www.nap.edu/read/5129/chapter/10  

Δεξιότητες στελέχους: 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP_AH_STEM_0.pdf  

 

Η γνώση του προφίλ και των δυνατών σημείων σας είναι το κλειδί για την ολοκλήρωση 

του σχεδίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να 

προσδιορίσετε τις δεξιότητες που μπορείτε να προσφέρετε, χρειάζεστε και μπορείτε να 

αναπτύξετε για να ακολουθήσετε την καριέρα των ονείρων σας.  

 

Ο προσδιορισμός των δυνατών σημείων, των ικανοτήτων και των ικανοτήτων σας είναι 

ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό του καμβά του μοντέλου καριέρας σας. Το 

να είστε ένας εργαζόμενος με κίνητρα παίζει διαμορφωτικό ρόλο σε ολόκληρο το σώμα 

των εργαζομένων. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι με κίνητρα είναι παράγοντες 

απόδοσης, παραγωγικότητας, δέσμευσης των εργαζομένων και συνολικής ικανοποίησης 

και εκπλήρωσης από την εργασία.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να έχετε περισσότερα 

κίνητρα στην εργασία σας, κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:  

Η επιστήμη της βελτίωσης των κινήτρων στην εργασία: 

https://positivepsychology.com/improving-motivation-at-work/  

Τι σας κινητοποιεί στη δουλειά: 

https://www.forbes.com/sites/markmurphy/2018/07/29/what-motivates-you-at-work/  

Πώς να παραμένετε κινητοποιημένοι - Ο κανόνας του Locus 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZhoeSaPF-k  

https://www.nap.edu/read/5129/chapter/10
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP_AH_STEM_0.pdf
https://positivepsychology.com/improving-motivation-at-work/
https://www.forbes.com/sites/markmurphy/2018/07/29/what-motivates-you-at-work/


 

 

Τι παρακινεί τις γυναίκες να γίνουν ηγέτες: 

https://www.forbes.com/sites/joanmichelson2/2020/09/30/brand-new-study-identifies-

top-motivations-of-high-achieving-women/?sh=3e939aa1e8c2  

 

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε έναν χάρτη καλών πρακτικών που θα σας 

βοηθήσουν να ενισχύσετε τα κίνητρά σας στον εργασιακό χώρο. Οι χάρτες νου μπορούν 

να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό οπτικό εργαλείο για να οργανώσετε τις ιδέες σας στο 

χαρτί. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να γράψετε αποτελεσματικούς χάρτες 

σκέψης για τον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας σας, χρησιμοποιήστε τους 

ακόλουθους συνδέσμους:  

Online Mind map: https://www.mindmup.com/  

Πώς να κάνετε καταιγισμό ιδεών με χάρτες μυαλού: https://www.mindmaps.com/how-

to-brainstorm-with-mind-maps/  

Τι υπάρχει στον χάρτη καριέρας σας; : https://www.cultivitae.com/mind-map-career/  

 

Βήμα 3: Γιατί εγώ;  

Στις προηγούμενες ενότητες, συζητήσαμε την αξία της αυτογνωσίας των δυνατών 

σημείων και των ικανοτήτων σας για την εκτέλεση των καθηκόντων σας στον εργασιακό 

χώρο. Τώρα ήρθε η ώρα να εμβαθύνουμε στις βασικές ικανότητες που θα αναπτύξουν 

κίνητρα στον τομέα της εργασίας σας και θα σας εμπνεύσουν να κάνετε τα απαραίτητα 

βήματα για την προώθηση της καριέρας σας μέσω στοχευμένης δικτύωσης. Το κίνητρο 

είναι το αρχικό εργαλείο ενάντια στις αντιξοότητες που μπορεί να προκύψουν στην 

επαγγελματική σας ζωή.  

 

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων με ένα επιμελημένο σύνολο δεξιοτήτων μπορεί να σας 

βοηθήσει να είστε πιο πρόθυμοι να μάθετε από τα λάθη του παρελθόντος. Ο παρακάτω 

πίνακας θα σας βοηθήσει στον εντοπισμό αυτών των δεξιοτήτων. Σας συνιστούμε να 

αντιγράψετε τον παρακάτω πίνακα και να τον συμπληρώσετε αναλόγως. 

https://www.forbes.com/sites/joanmichelson2/2020/09/30/brand-new-study-identifies-top-motivations-of-high-achieving-women/?sh=3e939aa1e8c2
https://www.mindmup.com/
https://www.mindmaps.com/how-to-brainstorm-with-mind-maps/


 

 

Χρησιμοποιήστε την κλίμακα 1-10 για να βαθμολογήσετε κάθε μια από τις ικανότητες, με 

το 1 να είναι η χαμηλότερη και το 10 η υψηλότερη, όπου χρειάζεται.  

Ικανότητα Σημασία για 

το ρόλο 

 

Δύναμη 

δεξιοτήτων 

Στρατηγική 

για την 

αναβάθμιση 

των 

δεξιοτήτων 

Εφαρμοσμένες 

στρατηγικές; 

(συμπληρώνεται 

σε 

μεταγενέστερο 

στάδιο) 

Κριτική σκέψη      

Επίλυση 

προβλημάτων  

    

Διαπροσωπικές 

δεξιότητες 

    

Αναλυτικές 

δεξιότητες 

    

Ποσοτικός 

συλλογισμός  

    

Διαχείριση 

χρόνου 

    

Ομαδική 

εργασία  

    

Δημιουργικότητα      

Επικοινωνία      

Προσοχή στη 

λεπτομέρεια  

    

Ηγεσία      

Εκπαιδευτική 

δέσμευση  

    

Επιχειρηματικές 

δεξιότητες  

    



 

 

Εργασία υπό 

πίεση 

    

 

Όταν διαχειρίζεστε τη σταδιοδρομία σας, να είστε προετοιμασμένοι να:   

1) Θέστε ρεαλιστικούς, λογικούς και εφικτούς στόχους. Ο καθορισμός ανέφικτων 

στόχων θα οδηγήσει σε απογοήτευση, έλλειψη κινήτρων και πιθανή αποτυχία. 

Αντ' αυτού, επιλέξτε μικρότερους εφικτούς στόχους που θα οδηγήσουν τελικά 

στον τελικό στόχο.  

2) Βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι σας είναι μετρήσιμοι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό 

θέτοντας προθεσμίες, για παράδειγμα, ώστε να έχετε ένα σημείο μέτρησης. 

3) Κατανοήστε ότι οι στόχοι σας μπορεί να απαιτούν μια ευέλικτη προσέγγιση. Αυτό 

θα περιλαμβάνει την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, την αλλαγή του ρυθμού 

ανάλογα με την περίπτωση και την προσαρμογή στις ανάγκες της κατάστασης. 

 

Βήμα 4: Ανάλυση της αγοράς εργασίας  

Το επόμενο βήμα είναι να αναλύσετε την αγορά εργασίας του επαγγέλματος που 

επιδιώκετε. Με την κατανόηση της αγοράς εργασίας, θα μπορέσετε να προσαρμόσετε 

την κατεύθυνση ή την πορεία που ενδεχομένως επιθυμείτε να ακολουθήσετε προς την 

επιτυχία.  

 

Για να ξεκινήσετε μια καριέρα στον επιστημονικό τομέα, θα πρέπει να εξετάσετε τις 

απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας προς την οποία κινείστε. Κάντε κλικ 

στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:  

 

Απαιτήσεις εργασίας: https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/research-

scientist-job-description   

Πώς να βρείτε δουλειά στην επιστήμη: https://gradireland.com/careers-advice/science-

and-research/how-get-job-science  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας λογιστών στην Κύπρο, 

επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:  

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/research-scientist-job-description
https://gradireland.com/careers-advice/science-and-research/how-get-job-science


 

 

Θέσεις εργασίας στην επιστήμη: 

https://www.carierista.com/en/jobs/search/any/scientific-jobs  

Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω συνδέσμους μπορείτε να εξερευνήσετε τις δεξιότητες 

και τα εκπαιδευτικά προσόντα που απαιτούνται για να διεκδικήσετε μια σταδιοδρομία 

στον επιστημονικό τομέα. Αυτό θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τον καμβά του 

μοντέλου καριέρας σας. 

 

Βήμα 5: Ώρα για δράση: Καμβάς μοντέλου καριέρας  

Αφού προσδιορίσετε τα δυνατά σημεία, τα δίκτυα και τους ορίζοντες της σταδιοδρομίας 

σας στην Επιστήμη, είναι καιρός να αρχίσετε να συντάσσετε τον καμβά του μοντέλου 

καριέρας σας. Αυτό το εργαλείο θα παίξει μνημειώδη ρόλο στον προγραμματισμό της 

σταδιοδρομίας σας και θα σας βοηθήσει να συντάξετε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης! Ο 

αναστοχασμός της σταδιοδρομίας σας μέσω ενός Career Model Canvas θα σας 

προσκαλέσει σε μια διαδραστική διαδικασία, η οποία δείχνει το όφελος της ανάπτυξης 

της σταδιοδρομίας (Skills Development Scotland, 2012).     

Αυτό είναι το τελικό βήμα! Συγχαρητήρια! Τώρα ήρθε η ώρα να αξιοποιήσετε αυτόν τον 

πόρο για να ξεκινήσετε τη νέα σας επαγγελματική πορεία. Αυτός ο πόρος θα 

λειτουργήσει ως οπτικό βοήθημα στη διαχείριση της σταδιοδρομίας σας και θα σας 

βοηθήσει να σχεδιάσετε το μέλλον. Χρησιμοποιώντας το έγγραφο που ακολουθεί, 

μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας Καμβά Μοντέλου Καριέρας και να συμπληρώσετε τα 

τμήματα με τις πληροφορίες που συλλέξατε στα προηγούμενα βήματα αυτού του 

WebQuest.  

Στο δικό σας μοντέλο καμβά καριέρας θα περιγράψετε λεπτομερώς:  

https://www.carierista.com/en/jobs/search/any/scientific-jobs


 

 

 

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/  

 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

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

αποτελέσματα: 

Μαθηματικ

ά 

Γνώση Δεξιότητες Στάση 

• Θεωρητικές 

γνώσεις 

σχετικά με τις 

πιθανές 

διαδρομές 

σταδιοδρομία

ς σε 

επιστημονικές 

σταδιοδρομίες

. 

• Συζητήστε τις 

επιλογές 

σταδιοδρομίας 

στον 

επιστημονικό 

τομέα. 

• Αυτοαξιολογή

στε την 

προσωπική 

σας 

συμβατότητα 

• Προθυμία 

αυτοαξιολόγη

σης των 

κινήτρων σας 

να 

ακολουθήσετε 

σταδιοδρομία 

στον 

επιστημονικό 

τομέα.  

https://careerdesigncanvas.ca/


 

 

• Θεωρητική 

γνώση των 

εθνικών και 

ευρωπαϊκών 

επιλογών 

σταδιοδρομία

ς στον 

επιστημονικό 

τομέα. 

• Θεωρητική 

γνώση των 

εθνικών και 

ευρωπαϊκών 

προγραμμάτω

ν για τις 

γυναίκες στην 

επιστήμη. 

• Θεωρητική 

γνώση των 

προσωπικών 

χαρακτηριστικ

ών που 

απαιτούνται 

για την 

επιτυχία της 

σταδιοδρομία

ς σε αυτόν τον 

τομέα. 

με την 

επαγγελματική 

σταδιοδρομία 

σε αυτόν τον 

τομέα. 

• Αυτοαξιολογή

στε τους 

περιορισμούς 

των 

δεξιοτήτων 

σας για μια 

επιτυχημένη 

σταδιοδρομία 

στην 

επιστήμη. 

• Ανάπτυξη 

σχεδίου 

εκπαίδευσης 

και 

επαγγέλματος 

για επιτυχία 

στον 

επιστημονικό 

τομέα. 

• Συζητήστε 

διάφορες 

σταδιοδρομίες 

στο χώρο της 

επιστήμης. 

• Έρευνα για 

επιτυχημένα 

• Συνειδητοποίη

ση του 

σημαντικού 

ρόλου που 

διαδραματίζου

ν οι γυναίκες 

στην επιστήμη.  

• Προθυμία να 

διερευνήσει 

τις επιλογές 

σταδιοδρομίας 

στην επιστήμη. 

• Ανοιχτότητα 

στο να 

μοιραστείτε 

ό,τι έχετε 

μάθει και 

μοιραστεί με 

άλλες γυναίκες 

επαγγελματίες 

σε ένα δίκτυο. 

• Προθυμία 

συμμετοχής 

στα ευρύτερα 

γυναικεία 

δίκτυα στον 

επιστημονικό 

τομέα.  

• Ετοιμότητα 

αυτοαξιολόγη

σης για τον 



 

 

γυναικεία 

πρότυπα στην 

επιστήμη. 

• Λύστε 

προκλήσεις 

για να 

αποκτήσετε 

ανθεκτικότητα 

όταν 

σχεδιάζετε μια 

καριέρα στην 

επιστήμη. 

 

εντοπισμό των 

δεξιοτήτων και 

των 

χαρακτηριστικ

ών που 

απαιτούνται 

για την 

επιτυχία στις 

επιστημονικές 

σταδιοδρομίες

. 

 

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

1. Σύμφωνα με το Επιστημονικό Συμβούλιο, η επιστήμη ορίζεται ως "η αναζήτηση 

και η εφαρμογή της γνώσης και της κατανόησης του φυσικού και κοινωνικού 

κόσμου με συστηματική μεθοδολογία βασισμένη σε αποδείξεις". Σωστό ή 

Λάθος; 

Απάντηση: ΑΛΗΘΕΙΑ 

2. Οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 67% των ερευνητικών θέσεων σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρει το UIS UNESCO (2020). Σωστό ή Λάθος; 

Απάντηση: ΛΑΘΟΣ. 

 

3. Γιατί είναι σημαντικό οι γυναίκες να συμμετέχουν στον τομέα της έρευνας;  

a) Για να κερδίσουν περισσότερη δημοσιότητα για τις πολιτικές εκλογές. 

b) Να συμπεριληφθεί η προοπτική ενός σημαντικού ποσοστού του παγκόσμιου 

πληθυσμού που θα μείνει έξω από τη λήψη παγκόσμιων αποφάσεων και την 

αλλαγή.  

c) Είναι πιο έξυπνες από τους άνδρες. 



 

 

d) Διαμαρτύρονται πάρα πολύ. 

Απάντηση: (b) 

4. Πώς επηρεάζει η απουσία γυναικών στην επιστημονική έρευνα την οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας; 

a) Δεν το κάνει 

b) Λιγότεροι άνθρωποι υποβάλλουν αίτηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

c) Απώλεια ανθρώπινου δυναμικού 

d) Απώλεια σε πιθανό ανταγωνισμό 

Απάντηση: (c)  

5. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι κοινά στους επιστημονικούς 

ερευνητές; 

a) Επίλυση προβλημάτων  

b) Ενδιαφέρον για την αστρονομία 

c) Ενδιαφέρον για το ανθρώπινο σώμα 

d) Όλα τα παραπάνω  

Απάντηση: (a)  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Συγχαρητήρια! Ο σχεδιασμός καριέρας είναι ένα εργαλείο που σας βοηθά να 

προσδιορίσετε, να σχεδιάσετε και να πετύχετε τους στόχους σας. Αυτό ξεκινά με τον 

καθορισμό των στόχων σας, οι οποίοι πιθανότατα βασίζονται στα ενδιαφέροντα, τις 

ικανότητες και τις δεξιότητές σας. Είναι αναπόσπαστο να έχετε συνεκτικούς και 

αποτελεσματικούς στόχους και ένα κατάλληλο σχέδιο για την επίτευξή τους. 

Καταγράφοντας τον καμβά του Μοντέλου Σταδιοδρομίας σας, έχετε τελικά συντάξει ένα 

σχέδιο σταδιοδρομίας με σαφείς προβληματισμούς σχετικά με το τι σκοπεύετε να 

επιτύχετε.  

Ολοκληρώνοντας αυτό το WebQuest, αποκτήσατε τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες 

για το πώς να σχεδιάσετε τη σταδιοδρομία σας στην επιστήμη. Αυτός ο τομέας είναι ένας 

πολλά υποσχόμενος και συναρπαστικός κλάδος για να εργαστείτε και έχετε τις 

δεξιότητες για να προσφέρετε αριστεία, καινοτομία, δημιουργικότητα και πολλά άλλα 

στο τραπέζι. Οι γυναίκες επιστημονικές ερευνήτριες έχουν την κατανόηση και τη δύναμη 



 

 

να φέρουν επανάσταση στον επιστημονικό τομέα και να επαναπροσδιορίσουν τον τομέα 

στο σύνολό του.  Ως επιστήμονας, μπορεί να έχετε την ευκαιρία να κάνετε τη διαφορά 

στον κόσμο! Τι περιμένετε; Ξεκινήστε τη νέα σας επαγγελματική κίνηση σήμερα!  

 

 
 

 
 

"Η αποστολή μου στη ζωή δεν είναι απλώς να επιβιώνω, αλλά να ευημερώσω και να το 
κάνω αυτό με λίγο πάθος, λίγη συμπόνια, λίγο χιούμορ και λίγο στυλ". 

- Μάγια Αγγέλου 

 
 

 
 
 
 
 
 
Βιβλιογραφικές Αναφορές: 

 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs60-women-in-science-2020-en.pdf 

 

 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs60-women-in-science-2020-en.pdf

