
Professional Development Plan       

Στόχοι : 

• (1)Να πάρω το πτυχίο 
μου στο Game Art 

Animation 
• (2)Να παραδώσω τις 

εργασίες μου σε 
συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα  
• (3) Να αναπτύξω καλή 

γνώση στο χώρο το 
animation 

 

Τί θέλω να κάνω ? 

(4)Να γνωρίσω άτομα από τον κλάδο 
του animation και να συνεργαστώ μαζί 

τους . Επίσης να συνεργαστώ και με 
τους συμμαθητές μου στις επόμενες 

εργασίες της σχολής  

(5)Πάντα να αφιερώνω χρόνο σε 
δουλειές η εργασίες  

(6)Να αναπτύξω τον τρόπο που 
σχεδιάζω και στο χαρτί αλλά και στον 

υπολογιστή   

(7)Καλύτερη μελέτη πάνω στα 
μαθήματα που κάνω στην σχολή  

Συγκεκριμένα:  

 

(8)Πρέπει να προσέχω πιο πολύ 
τους καθηγητές μου  

(9) Να αφιερώνω παραπάνω χρόνο 
στο σχέδιο 

(10) Να μην νευριάζω αν κάτι δεν 
πάει καλά , αλλά να προσπαθώ να 
το διορθώσω αμέσως αν γίνεται  

 

Θα μπορώ να πω ότι τα έχω 
καταφέρει όταν: 

• (11) Τότε θα έχω πάρει το 
πτυχίο μου 

• (12) Τα σχέδια που θα 
κάνω θα με ικανοποιούν 

αρκετά  
• (13) Θα έχω δημιουργήσει 

καλές σχέσεις με 
καθηγητές αλλά και 

συμμαθητές  

 

Πού  μπορώ να καταφέρω : 

• (14)Να δουλέψω για αρχή σε 
μια μικρή εταιρία βίντεο γκέιμ  

• (15) Να δουλέψω σε μια 
μεγάλη εταιρία βίντεο γκέιμ  

• (16) Να πάρω σωστές 
γνώσεις από την σχολή μου 
και να της χρησημοποιήσω 

σωστά  

  

 

Χρονικό δυάστημα:  

 

• (17) να έχω πάρει 
το πτυχίο  μου 

μέσα σε 3 χρόνια  
• (18) Να έχω μάθει 

να δημιουργώ 3D 
αντικείμενα αλλά 
και χαρακτήρες  

• (19) Να μπορώ να 
δουλέψω με μια 
ομάδα μέχρι να 

τελειώσω την 
σχολή  

• (20) Να μπορώ να 
εμπιστεύομαι την 

δουλειά μου και σε 
άλλα άτομα μέχρι 
να τελειώσω την 

σχολή  

 

Short term        

• (2)Να παραδώσω τις 
εργασίες μου σε 

συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα  

(5) Πάντα να αφιερώνω χρόνο σε 

δουλειές η εργασίες  

(8)Πρέπει να προσέχω πιο πολύ 
τους καθηγητές μου      

 
(6)Να αναπτύξω τον τρόπο που 

σχεδιάζω και στο χαρτί αλλά και στον 
υπολογιστή   

(9) Να αφιερώνω παραπάνω χρόνο 
στο σχέδιο     

 
(7)Καλύτερη μελέτη πάνω στα 

μαθήματα που κάνω στην σχολή       

Medium term        

(3) Να 
αναπτύξω 

καλή γνώση 
στο χώρο 

το 
animation 

 
(10) Να μην νευριάζω αν κάτι δεν 
πάει καλά , αλλά να προσπαθώ να 
το διορθώσω αμέσως αν γίνεται  

• (12) Τα σχέδια που θα 
κάνω θα με ικανοποιούν 

αρκετά  
• (14)Να δουλέψω για αρχή σε 

μια μικρή εταιρία βίντεο γκέιμ  

• (18) Να έχω μάθει 
να δημιουργώ 3D 
αντικείμενα αλλά 
και χαρακτήρες  

 

   • (13) Θα έχω δημιουργήσει 
καλές σχέσεις με 

(16) Να πάρω σωστές γνώσεις 
από την σχολή μου και να της 

χρησημοποιήσω σωστά 
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καθηγητές αλλά και 
συμμαθητές  

 

       

Long-term        

 

• (1)Να πάρω το πτυχίο 
μου στο Game Art 

Animation 

(4)Να γνωρίσω άτομα από τον κλάδο 
του animation και να συνεργαστώ μαζί 

τους . Επίσης να συνεργαστώ και με 
τους συμμαθητές μου στις επόμενες 

εργασίες της σχολής  

 • (11) Τότε θα έχω πάρει το 
πτυχίο μου 

• (15) Να δουλέψω σε μια 
μεγάλη εταιρία βίντεο γκέιμ  

• (17) να έχω πάρει 
το πτυχίο  μου 

μέσα σε 3 χρόνια  
 

     

• (19) Να μπορώ να 
δουλέψω με μια 
ομάδα μέχρι να 

τελειώσω την 
σχολή  

 

     

• (20) Να μπορώ να 
εμπιστεύομαι την 

δουλειά μου και σε 
άλλα άτομα μέχρι 
να τελειώσω την 

σχολή  

 

 

 

 
 

 


