
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  



Η αφορμή ( 1 ) 

►Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν τις 
εργασίες τους. Η μια δεν ήξερε να 
βάλει το στικάκι στη θύρα, ενώ ο 
άλλος παιδευόταν να ανοίξει την 
παρουσίαση που ήταν σε αρχείο 
powerpoint. Και οι δυο τους κάτω από 
είκοσι ετών, σε μια ηλικία που 
θεωρητικώς πρέπει να θεωρούν το 
«ποντίκι» προέκταση του χεριού τους. 



   Κι όμως, είναι φοιτητές ενός 
τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, στο οποίο από την πρώτη 
κιόλας μέρα θα έπρεπε να έχουν 
μάθει, αν μη τι άλλο, να ανοίγουν και 
να στέλνουν συνημμένα τα αρχεία 
τους, αλλά και να πλοηγούνται  με 
ευκολία στο διαδίκτυο. 
 
 



   Που είναι, λοιπόν, το πρόβλημα; 
Μάλλον στο ότι συνηθίσαμε να 
βλέπουμε τα πράγματα με πολύ 
διαφορετικό τρόπο από ότι στα 
αντίστοιχα πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, των οποίων τη 
λειτουργία θαυμάζουμε, αλλά δεν 
διανοούμαστε να κοπιάρουμε. 
 
 



   Στη χρονική στιγμή που τα πάντα 
είναι ρευστά και αβέβαια στην αγορά 

εργασίας, ίσως το πιο σημαντικό 
εφόδιο είναι η εκπαίδευση 
στις βασικές δεξιότητες. 
 
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=4906 



Η αφορμή ( 2 ) 



Οι Δεξιότητες, τι είναι; 

► Έχουν σχέση με την προσωπικότητά μας, με τον 

τρόπο που λειτουργούμε και αντιμετωπίζουμε 

διάφορα θέματα στην προσωπική, επαγγελματική 

και κοινωνική ζωή. 

► Είναι ο βαθμός ευκολίας, ακρίβειας και ταχύτητας 

με τον οποίο εκτελούμε μια σειρά από ενέργειες 

προκειμένου να λύσουμε ένα πρόβλημα, να 

αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, στην 

προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή. 

 



Οι Δεξιότητες, ποιες είναι; 

►Προσωπικές Δεξιότητες. 

►Κοινωνικές Δεξιότητες. 

►Επαγγελματικές Δεξιότητες. 

►Δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογικών. 

► Δεξιότητες  
Αναζήτησης Εργασίας. 
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Προσωπικές δεξιότητες 

►Προσαρμοστικότητα, αντιδρώντας καλά 

στις πιθανές αλλαγές αντικειμένου 
απασχόλησης ή και χώρου εργασίας.  
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Προσωπικές δεξιότητες 

►Αυτογνωσία, 
αποκτώντας επίγνωση 
των αξιών τους, των 
ενδιαφερόντων τους, 
των δυνατοτήτων  και 
αδυναμιών τους. 

►Θετική αυτοεικόνα, 
αναπτύσσοντας 
θετικές αξιολογικές 
κρίσεις για τον εαυτό 
τους. 
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►Αυτομόρφωση, (η γνώση πολύ συχνά 

«παλαιώνει»). 

►Προσωπική παρουσίαση. 
►Αίσθηση του χιούμορ 

Προσωπικές δεξιότητες 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.camadv.gr/files/thumb/402_0.gif&imgrefurl=http://www.camadv.gr/catalog.asp%3Flang%3Del%26id%3D402&h=102&w=110&sz=4&hl=el&start=6&tbnid=8TouPXZVXUj1GM:&tbnh=79&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3D%2522%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%2596%25CE%259B%2522%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Del%26sa%3DG


     Προσωπικές δεξιότητες 

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, 

δηλαδή να: 

► είμαστε ικανοί να παίρνουμε αποφάσεις, 
όταν χρειάζεται. 

► πραγματοποιούμε τις αποφάσεις μας, 
αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το 
αποτέλεσμα. 

► παίρνουμε, σχετικά γρήγορα, «καλές» 
αποφάσεις σε σχέση με το σκοπό μας. 
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      Κοινωνικές δεξιότητες 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, δηλαδή να: 
► είμαστε ικανοί να ερμηνεύουμε τα 

μηνύματα που δεχόμαστε. 

► συνεννοούμαστε αποτελεσματικά με τους 
άλλους. 

► μπορούμε να εκφράζουμε τις ιδέες και τις 
απόψεις μας προφορικά ή/και γραπτά, σε 
μια - τουλάχιστον - ξένη γλώσσα. 
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                 Κοινωνικές δεξιότητες 

  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, δηλαδή 
να: 

► εργαζόμαστε για έναν κοινό στόχο μαζί με 
άλλα άτομα, με ομαδικό πνεύμα. 

► μπορούμε να λειτουργήσουμε δημιουργικά 
σε ένα ομαδικό έργο. 

► συμβάλουμε σε μια ομαδική δουλειά ενεργά 
και ισότιμα. 
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        Κοινωνικές δεξιότητες 

  ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, δηλαδή να: 

► Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων.  

► Συμβάλουμε στην καταπολέμηση των 
προκαταλήψεων.  

►  Αναγνωρίζουμε την ισοτιμία των 
πολιτισμών και την μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση.  
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         Επαγγελματικές  δεξιότητες 

  ΗΓΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, δηλαδή να: 

► μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις που 
αφορούν άλλα άτομα και τη δουλειά τους. 

► ενεργοποιούμε τους άλλους στο έργο τους. 

► συντονίζουμε ομάδες εργασίας. 
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        Επαγγελματικές  δεξιότητες 

  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, 
δηλαδή να: 

► πείθουμε για τις απόψεις μας. 

► επεξεργαζόμαστε λύσεις, που μας φέρνουν 
κοντά στο αποτέλεσμα που θέλουμε. 

► διευκολύνουμε συμφωνίες, που 
εξισορροπούν διαφορετικά συμφέροντα. 
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      Επαγγελματικές δεξιότητες 

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, δηλαδή να: 

► μπορούν οι άλλοι να βασιστούν σε εμάς  
ότι θα ολοκληρώσουμε αυτό που 
αναλάβαμε. 

► ολοκληρώνουμε ένα έργο με τους όρους 
που συμφωνήσαμε. 

► αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το αποτέλεσμα 
των πράξεών μας. 
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           Επαγγελματικές δεξιότητες 

  ΕΥΕΛΙΞΙΑ, δηλαδή να: 

► μπορούμε να προσαρμοζόμαστε εύκολα 
στις αλλαγές. 

► παίρνουμε τα μέτρα μας εγκαίρως, ώστε 
να μη μένουμε έξω από τις εξελίξεις της 
εποχής. 

► αξιολογούμε έγκαιρα τα καινούργια 
δεδομένα της εποχής. 
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       Επαγγελματικές δεξιότητες 

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, δηλαδή να: 

► αμφισβητούμε καθιερωμένες θέσεις και 
διαδικασίες. 

► αντιπροτείνουμε καινούργιες λύσεις σε 
συνηθισμένα θέματα. 

► χρησιμοποιούμε την πρωτοτυπία στην 
εργασία μας. 
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          Επαγγελματικές δεξιότητες 

  ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, δηλαδή να: 

► αντέχουμε την πίεση στη δουλειά, όταν 
χρειάζεται. 

► ρυθμίζουμε τη δουλειά μας με αυτοέλεγχο. 

► τα βγάζουμε πέρα σε καταστάσεις πίεσης 
χωρίς να διαταράσσεται η υγεία μας. 
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          Επαγγελματικές δεξιότητες 

  ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, δηλαδή να: 

► αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, όταν 
χρειάζεται. 

► μπορούμε να ολοκληρώνουμε τις 
πρωτοβουλίες που παίρνουμε. 

► μας αρέσει να αναλαμβάνουμε ευθύνες στη 
δουλειά μας. 
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           Επαγγελματικές δεξιότητες 

  ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, δηλαδή να: 

► αντιλαμβανόμαστε σφαιρικά ένα 
πρόβλημα. 

► βρίσκουμε εναλλακτικές λύσεις στα 
προβλήματα και στις δυσκολίες που 
συναντούμε. 

► βρίσκουμε πρωτότυπες λύσεις σε αυτά που 
μας απασχολούν. 
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          Επαγγελματικές  δεξιότητες 

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, δηλαδή να: 

► μοιράζουμε αποτελεσματικά το χρόνο μας, 
ώστε να ολοκληρώνουμε αυτά που έχουμε 
σχεδιάσει. 

► οργανώνουμε τις δραστηριότητές μας μέσα 
σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. 

► είμαστε σε θέση να ολοκληρώνουμε ένα 
έργο σε δεδομένο χρόνο. 
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     Δεξιότητες χρήσης νέων 
τεχνολογιών 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, δηλαδή να: 

► είμαστε ικανοί να αναζητούμε τις 
πληροφορίες που μας χρειάζονται σε μια 
δεδομένη στιγμή. 

► συγκεντρώνουμε στοιχεία από ποικίλες 
πηγές πληροφόρησης. 

► ελέγχουμε τις πηγές πληροφόρησης. 
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      Δεξιότητες χρήσης νέων 
τεχνολογιών 

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, δηλαδή να: 

► θέτουμε κριτήρια για την επιλογή και την 
ομαδοποίηση των πληροφοριών που μας 
χρειάζονται. 

► ομαδοποιούμε τις πληροφορίες σύμφωνα 
με τις ανάγκες μας. 

► δίνουμε την κατάλληλη μορφή στις 
πληροφορίες που παρουσιάζουμε σε 
άλλους. 
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Δεξιότητες χρήσης νέων 
τεχνολογιών 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, δηλαδή 
να: 

► επιλέγουμε ποιες πληροφορίες θα 
χρησιμοποιήσουμε. 

► εκτιμούμε πόσο σημαντική είναι μια 
συγκεκριμένη πληροφορία για το θέμα που 
μας απασχολεί. 

► κρίνουμε πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα 
τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή 
μας. 
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       Δεξιότητες χρήσης νέων 
τεχνολογιών 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Υ, δηλαδή να: 

► χρησιμοποιούμε τα νέα τεχνολογικά μέσα 
στην εργασία μας. 

► χρησιμοποιούμε τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές για την επεξεργασία 
στοιχείων. 

► είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε 
βασικά προβλήματα, που ίσως 
παρουσιαστούν στη λειτουργία τους. 
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    Δεξιότητες χρήσης νέων 
τεχνολογιών 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, 
δηλαδή να: 

► χρησιμοποιούμε κάθε είδους εξοπλισμό 
που μας χρειάζεται στη δουλειά μας. 

► χειριζόμαστε, σχετικά άνετα, διάφορα 
λογισμικά. 

► εφαρμόζουμε στην εργασία μας τις 
δυνατότητες διαφορετικών τεχνολογικών 
μέσων. 
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Δεξιότητες  
Αναζήτησης Εργασίας 

►Δημιουργία Ατομικού Φακέλου (career portfolio). 

►Σύνταξη βιογραφικού. 

►Αναζήτηση προκηρύξεων - αγγελιών. 

►Επικοινωνία με κέντρα προώθησης της 
απασχόλησης. 

►Αξιοποίηση διαδικτύου. 

►Δημιουργία δικτύου κοινωνικών επαφών. 

►Η συνέντευξη και η αυτοαξιολόγηση.  
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