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     Η ςφγχρονθ κοινωνικοοικονομικι 
πραγματικότθτα  χαρακτθρίηεται από: 

 ταχφτατεσ αλλαγζσ, πολυπλοκότθτα 
και κλίμα ρευςτότθτασ 

 ανεργία, περιοριςμό τθσ επαγγελ-
ματικισ ςτακερότθτασ και 
μονιμότθτασ 

 ανάγκθ παροχισ νζων γνϊςεων, 
καλλιζργειασ δεξιοτιτων δια βίου 
διαχείριςθσ τθσ ςταδιοδρομίασ 

    



     τθν εποχι μασ ζχει ςχεδόν εκλείψει θ 
γραμμικι ςταδιοδρομία και κατευκυ-
νόμαςτε  ςε νζεσ μορφζσ ςταδιοδρομίασ 
που αποδίδονται με τουσ όρουσ: 

• Απρόβλεπτθ 

• Πολφπλευρθ 

• Αςτακισ 

• Κυκλικι 

• Μεταβατικι (Hearne, 2010) 

 

    



     Οι ςυνζπειεσ των ανακατατάξεων: οικονο-
μικζσ, κοινωνικζσ και ψυχολογικζσ.  

 

     Οι άνκρωποι βιϊνουν ψυχοκοινωνικζσ 
δυςκολίεσ, όπωσ  

  αβεβαιότθτα 

 χαμθλά επίπεδα αυτοαποτελεςματικό-
τθτασ  

και αρνθτικά ςυναιςκιματα, όπωσ 

  ενοχι 

  ςφγχυςθ 

  αμφιβολία για τον εαυτό 

  διςταγμό κατά τθ διάρκεια τθσ αλλαγισ 

    



  

Επαγγελματικι Ανκεκτικότθτα: 

     Η ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ αλλαγζσ, 
ακόμα και όταν οι ςυνκικεσ είναι 
αποκαρρυντικζσ ι αποδιοργανωτικζσ 
(London, 1997). 

      Eίμαι ανκεκτικόσ/ι ≠ Διάγω το βίο μου 
χωρίσ εντάςεισ ι πόνο.  

      Είμαςτε ανκεκτικοί όταν "αγωνιηόμαςτε 
και επιβιϊνουμε μζςα από 
ςυναιςκιματα και τισ ςυνζπειεσ των 
ενςτάςεων και των επϊδυνων 
γεγονότων" (ιδθροποφλου-Δθμακάκου, 
2012).  

 

 

 
 

 

 

    



 

 

φνδρομο Επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ: 

     Εμφανίηεται όταν ο/θ εργαηόμενοσ/θ 
βιϊνει ζλλειψθ ικανοποίθςθσ, διάλυςθ 
ψευδαιςκιςεων και ματαίωςθ.  

     Παρατθρείται κυρίωσ ςε επαγγζλματα 
που περιλαμβάνουν βοικεια ςε 
άλλουσ. 

      Μπορεί να οδθγιςει ςε αιςκιματα 
κυνιςμοφ, αδιαφορίασ, ζλλειψθσ 
ενδιαφζροντοσ για τθν απόδοςθ και 
απαιςιοδοξία (Lock, 1992). 

    



Αντιμετϊπιςθ Επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ: 

  υμμετοχι ατόμου ςε προγράμματα    

       ομαδικισ ςυμβουλευτικισ 

  Μετακίνθςθ ςε άλλθ κζςθ εργαςίασ 

 Υπαρξθ ιεραρχίασ ςτο εργαςιακό πλαίςιο 
και κατανομι εργαςιϊν για τθν αποφυγι 
διάχυςθσ ευκυνϊν 

  Οριοκζτθςθ ςχζςεων 

 Δθμοκρατικόσ προςανατολιςμόσ θγζτθ και 
όχι αυταρχικόσ 

 Αναμονι ρεαλιςτικϊν, πραγματοποιιςι-
μων ςτόχων 

 

      

    



      

     Παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ ανκεκτικότθτασ (1) 

 

 θ κετικι άποψθ του ατόμου για τον 
εαυτό του και θ εμπιςτοςφνθ ςτισ 
δυνάμεισ και ςτισ ικανότθτζσ του. 

 θ ικανότθτα να διαχειρίηεται 
ζντονα ςυναιςκιματα 

 καλζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και 
επίλυςθσ προβλθμάτων 

 θ αναηιτθςθ βοικειασ και 
υποςτθρικτικϊν πθγϊν 

      

    



      

     Παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ ανκεκτικότθτασ (2) 

 

 θ διαχείριςθ του άγχουσ με υγιείσ 
τρόπουσ  και θ αποφυγι κατά-
ςτροφικϊν ςτρατθγικϊν εξόδου 
από αυτό, π.χ. αλκοόλ 

 θ προςφορά βοικειασ προσ τουσ 
άλλουσ 

 θ αναηιτθςθ νοιματοσ ςτθ ηωι, 
παρά τισ δυςκολίεσ ι τα 
τραυματικά γεγονότα (ΕΟΠΠΕΠ, 
2014) 

 

    



      

     Απζναντι ςτθν απϊλεια, ςτισ αντιξο-
ότθτεσ, ςτον πόνο είτε αφθνόμαςτε και 
ςταδιοδρομοφμε ωσ κφματα, είτε 
κάνουμε κάτι για να το ξεπεράςουμε  
και μετατρζπουμε τθν ευκραυςτότθτα 
ςε δφναμθ ηωισ (Cyrulnic, 2010). 

     Aν ηοφςαμε μια ηωι ιρεμθ και 
ιςορροπθμζνθ, χωρίσ τραφματα να 
ξεπεράςουμε, αλλά μόνο με ρουτίνα 
δεν κα μποροφςαμε να ποφμε «Μου 
ςυνζβθ αυτό, ξζρω ποιοσ είμαι, αφοφ 
ξζρω τι είμαι ικανόσ να κάνω μπροςτά 
ςτισ αντιξοότθτεσ» (Cyrulnic, 2015). 

 

    



      

     

 

 

     τθν κινζηικθ γλϊςςα το ιδεόγραμμα 

που χρθςιμοποιείται για να εκφράςει 

τθν κρίςθ είναι διπλό: προκφπτει από το 

ιδεόγραμμα του κινδφνου και τθσ 

ευκαιρίασ.  
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