
Δεξιόηεηερ επικοινυνίαρ: 

Να κπνξεί θάπνηνο λα εθθξάδεηαη θαη λα κεηαθέξεη ηδέεο, απόςεηο, ζπλαηζζήκαηα κε 

ην γξαπηό ή κε ηνλ πξνθνξηθό ιόγν, άκεζα θαη ζσζηά λα εξκελεύεη απνηειεζκαηηθά 

ηα κελύκαηα ησλ άιισλ (ιεθηηθά, γξαπηά ή κέζσ ηεο γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο), λα 

θαηαιαβαίλεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Δεξιόηεηερ πποζαπμογήρ * 

Nα κπνξεί θάπνηνο λα πξνζαξκόδεηαη ζε λέεο ζπλζήθεο 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Δεξιόηεηερ ενεπγού αναδήηεζερ και κπιηικήρ ανάγνυζερ ηυν πλεποθοπιών * 

λα μέξεηο ηηο πεγέο από όπνπ ζα αληιήζεηο ηηο πιεξνθνξίεο ζνπ, ην πώο ζα ηηο 

αμηνπνηήζεηο, θαζώο θαη ην λα κπνξείο λα πξνζεγγίδεηο ηηο πιεξνθνξίεο θξηηηθά 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Δεξιόηεηερ σπήζερ ελεκηπονικών ςπολογιζηών * 

Nα κπνξεί θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ H/Y απνηειεζκαηηθά 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Δεξιόηεηερ ζςνεπγαζίαρ, ομαδικόηεηαρ 

Η δπλαηόηεηα θάπνηνπ λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε άιια άηνκα, λα κπνξεί λα έρεη 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε, αιιά λα δέρεηαη θαη ηε ζέζε ησλ άιισλ θαη όινη καδί λα 

πξνζπαζνύλ γηα ηελ επίηεπμε ελόο θνηλνύ ζθνπνύ 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Δεξιόηεηερ διασείπιζερ και οπγάνυζερ σπόνος * 

Να δηαρεηξίδεηαη θαη λα νξγαλώλεη θάπνηνο ζσζηά ην ρξόλν ηνπ, ώζηε ζε δεδνκέλα 

πιαίζηα, λα θέξλεη ζε πέξαο δηάθνξεο εξγαζίεο, πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Δεξιόηεηερ αςηοπαποςζίαζερ * 

Να παξνπζηάδεη ηνλ εαπηό ηνπ, λα πξνβάιιεη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη ηελ αμία ηνπ, 

λα δεκηνπξγεί θαιέο εληππώζεηο γηα ηνλ εαπηό ηνπ 



 
1 2 3 4 5 

 

       

Δεξιόηεηερ ανάλετερ ππυηοβοςλιών * 

Nα είλαη ζε ζέζε, όηαλ νη άιινη αδξαλνύλ έρνληαο αθεζεί ζηε ξνπηίλα ηνπο, λα 

παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα πξνρσξεί, παξαθηλώληαο θαη άιινπο. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Δεξιόηεηερ καινοηομίαρ, νευηεπικόηεηαρ * 

Να θαινδέρεηαη ηηο λέεο ηδέεο, λα πηνζεηεί επαλαζηαηηθέο ιύζεηο, πέξα από ηα 

θαζηεξσκέλα πξόηππα 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Δεξιόηεηερ λήτερ απόθαζερ * 

Να ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ, κε ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν θάζε θνξά. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

 


