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1 Ανθρώπινο ένστικτο

Η διά βίου μάθηση, ή η επαγγελματική ανάπτυξη, είναι φυσικό 
ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

2 Διαρκής ενημέρωση

Οι αξιωματικοί ναυσιπλοΐας πρέπει να ενημερώνονται  
για τις εξελίξεις του επαγγέλματός τους για να είναι ικανοί 
επαγγελματίες.

3 Οποτεδήποτε, οπουδήποτε

Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να είναι μια άτυπη 
διαδικασία, που συνίσταται π.χ. στην προσωπική μελέτη  
και ενημέρωση.

4  Τυπική μάθηση

Απεναντίας, η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη (Continuing 
Professional Development-CPD) είναι μια διαδικασία τυπικής 
μάθησης που περιλαμβάνει τον κύκλο της έρευνας, του 
σχεδιασμού, της καταγραφής και του αναστοχασμού. 

5 Απόκτηση φίλων και άσκηση επιρροής

Η CPD είναι ένα άριστο εργαλείο μάθησης και χαίρει ιδιαίτερης 
εκτίμησης από τους εργοδότες.



   

6 Τα καλύτερα πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν

Η επαγγελματική ανάπτυξη δεν χρειάζεται να είναι  
δαπανηρή – οι αξιωματικοί ναυσιπλοΐας μπορούν να 
μαθαίνουν διαβάζοντας βιβλία, εγχειρίδια και περιοδικά, ή 
μέσω του Διαδικτύου.

7 Η μετάδοση της γνώσης (mentoring) είναι σημαντική

H ανταλλαγή γνώσεων μέσω του mentoring είναι συχνά η 
καλύτερη μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης.

8 Όποιος μαθαίνει διά βίου είναι ασφαλής διά βίου

Η επανάπαυση στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις μπορεί να 
προκαλέσει ατυχήματα, να κοστίσει ζωές και να σας οδηγήσει 
στη φυλακή.

9 Δέσμευση διά βίου

Η CPD μπορεί και πρέπει να αποτελεί μια «ισόβια» διαδικασία 
που θα σας στηρίζει σε όλα τα βήματα της σταδιοδρομίας σας.

10 Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι

Είναι ευχής έργον να μεταδίδουμε τις γνώσεις μας και να 
ανταλλάσσουμε υλικό επαγγελματικής ανάπτυξης (όπως το The 
Navigator) με τους συναδέλφους μας.
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