
Οδηγίες για την προετοιμασία μιας 
παρουσίασης για τον εαυτό μου 



Ενδεικτικά μπορώ να αναφερθώ στα παρακάτω: 

 Γενικά στοιχεία. Αναφέρω γενικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, πόλη μόνιμης/προσωρινής 
κατοικίας, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο,email, ιστοσελίδα, διεύθυνση σε κοινωνικά 
δίκτυα. 

 Εκπαίδευση. Αναφέρω την εκπαίδευση που διαθέτω/έχω ολοκληρώσει/είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, 
Λύκειο έτος, σπουδές σε εξέλιξη Τμήμα-Ίδρυμα και εξάμηνο ή δίπλωμα από Τμήμα-Ίδρυμα έτος, 
μεταπτυχιακά Τμήμα-ίδρυμα έτος. 

 Ξένες Γλώσσες (για παράδειγμα: αγγλικά δίπλωμα, γερμανικά δίπλωμα). 

 Λοιπές Γνώσεις (για παράδειγμα: ECDL, γλώσσα προγραμματισμού C, λειτουργικό σύστημα Linux, MATLAB, 
SPSS). 

 Διακρίσεις (υποτροφία ΙΚΥ 2010, υποτροφία ΠΚ 2011 καλύτερης επίδοσης, κλπ). 

 Μελλοντικοί στόχοι. Αναφέρω τους στόχους που έχω για το επόμενο διάστημα ή τους στόχους μου που 
συνδυάζονται με τον φορέα/ακροατήριο που απευθύνομαι.  

 Επιστημονικά Συνέδρια. Αναφέρω τα επιστημονικά συνέδρια που είτε έχω παρακολουθήσει ή έχω 
παρουσιάσει εργασία μου. Για παράδειγμα, παρακολούθηση 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου 
Οπτοηλεκτρονικής, 10-12 Οκτ. 2011, Αθήνα. Ή για παράδειγμα, συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο 
Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο ΕΕΕΕ ‘Ό ρόλος της Επιχειρησιακής Έρευνας & των Νέων Τεχνολογιών στην 
Εκπαίδευση και στις Επιχειρήσεις’, 25-27 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρω τα 
στοιχεία της εργασίας που παρουσίασα ή της εργασίας στην οποία είμαι συν-συγγραφέας. Για 
παράδειγμα, Παπαδάκης, Ε., Κόκας, Χ. (2011 ). Η πολυκριτήρια μέτρηση της εμπιστοσύνης στους Θεσμούς 
του Κράτους και της Διακυβέρνησης. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο ΕΕΕΕ ‘Ο ρόλος της 
Επιχειρησιακής Έρευνας & των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και στις Επιχειρήσεις’, 25-27 
Νοεμβρίου, Αθήνα.  

 Σεμινάρια. Αναφέρω τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει. Τίτλος σεμιναρίου, διοργανωτής σεμιναρίου, 
διάστημα από-έως (διάρκεια σε ώρες). 

 Απασχόληση. Αναφέρω το είδος της απασχόλησης, το φορέα στον οποίο απασχολήθηκα και το διάστημα 
απασχόλησης από – έως. 

 Ενδιαφέροντα-ταλέντα. Αναφέρω τα ενδιαφέροντα ή ταλέντα που διαθέτω (για παράδειγμα: μουσική, 
ζωγραφική, κολύμβηση). 

 Μέλος. Αναφέρω τους φορείς/συλλόγους στους οποίους είτε είμαι μέλος ή προσφέρω εθελοντικά εργασία. 

 


