Να κυκλώςετε ςε κάθε ερώτηςη την επιλογή ςασ.
1. Ποιοσ νομίηετε ότι είναι ο οριςμόσ για τον όρο «εγκάρςιεσ δεξιότητεσ» (transversal skills);
Α. Είναι οι δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ και τα επαγγζλματα, εκτόσ από
αυτζσ που ζχει κάποιοσ επί του παρόντοσ ι είχε πρόςφατα. Μποροφν να αποκτθκοφν και
μζςω μθ εργαςιακϊν ι ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων ι μζςω ςυμμετοχισ ςε
προγράμματα εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ.
Β. Είναι οι δεξιότθτεσ που χρειάηεται κάποιοσ για ζνα επάγγελμα που τον ενδιαφζρει και
μπορεί να αποκτιςει αυτζσ τισ δεξιότθτεσ μζςω των ςπουδϊν του.
Γ. Είναι οι δεξιότθτεσ που ςυγκεντρϊνουν και τα δφο πιο πάνω.

2. Οι εγκάρςιεσ δεξιότθτεσ μποροφν να μετρθκοφν με κάποιο τεςτ;
Α. Ναι
Β. Όχι
Γ. Δε γνωρίηω

3. Κατά τθ γνϊμθ ςασ οι εργοδότεσ λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ εγκάρςιεσ δεξιότθτεσ των
εργαηομζνων ι δίνουν ςθμαςία μόνο ςτουσ τίτλουσ ςπουδϊν (πτυχία);
Α. Τισ λαμβάνουν υπόψθ
Β. Δεν τισ λαμβάνουν υπόψθ
Γ. Δε γνωρίηω

4. Η ανάπτυξθ των εγκάρςιων δεξιοτιτων, όπωσ θ ανάλθψθ πρωτοβουλίασ, θ κριτικι ςκζψθ, θ
επίλυςθ προβλθμάτων και θ ομαδικι εργαςία, αποτελεί βαςικό ςτόχο τθσ ευρωπαϊκισ
επιτροπισ για τον 21ο αιϊνα, κακϊσ προετοιμάηουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ για τθ
ςταδιοδρομία που κα ακολουκιςουν.
Α. Συμφωνϊ
Β. Διαφωνϊ

5. Πιο κάτω είναι οι βαςικζσ πτυχζσ τθσ εκπαίδευςισ που προωκεί θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζςω
του προγράμματοσ Erasmus+. Να κυκλϊςετε εκείνεσ που, κατά τθ γνϊμθ ςασ, είναι οι τρεισ
πιο ςημαντικζσ.
Α. Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα
Β. Επικοινωνία ςε ξζνεσ γλϊςςεσ
Γ. Μακθματικζσ ικανότθτεσ
Δ. Βαςικζσ ικανότθτεσ ςτθν Επιςτιμθ και τθν Τεχνολογία
Ε. Ψθφιακζσ γνϊςεισ
ΣΤ. Κοινωνικζσ και πολιτικζσ ικανότθτεσ
Ζ. Αίςκθμα πρωτοβουλίασ και επιχειρθματικότθτα
Η. Πολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ
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Βαζικέρ Δγκάπζιερ Γεξιόηηηερ

Γεξιόηηηερ
ζςνεπγαζίαρ με άλλοςρ
ανθπώποςρ

Ηγεηικέρ Γεξιόηηηερ

Τήξεζε πξνζεζκίαο

Υπνκνλεηηθόο

Παξέρεη θίλεηξα

Αλάζεζε εξγαζίαο

Πεηζηηθόο

Δηαπξαγκαηεύεηαη

Πξνγξακκαηηζκόο

Επράξηζηνο

Λακβάλεη απνθάζεηο

Επίβιεςε

Καηλνηόκνο

Επεμεγεί

Αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο

Υπνζηεξηθηηθόο

Καζνδεγεί

Αλάιεςε ππεπζπλόηεηαο

Δηπισκαηηθόο

Δηεπζύλεη projects

Επηζπκία γηα κάζεζε θαη βειηίσζε

Επαίζζεηνο

Μνηξάδεηαη ηελ εγεζία

Επίιπζε πξνβιεκάησλ

Οκηιία ζε θνηλό

Οξγαλώλεη ηελ εξγαζία

Δηαρείξηζε θνλδπιίσλ

Πξνζεθηηθόο

Κηίδεη νκαδηθή εξγαζία

Οξγάλσζε ζρεδίσλ (projects)

Δηνξαηηθόο

Παίξλεη ξίζθα

Οκαδηθή εξγαζία

Μεηαδνηηθόο

Γξαπηή επηθνηλσλία

Κνηλσληθόο

Φξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ

Καινζπλάηνο

Δηαζέηεη θαιιηηερληθέο ηθαλόηεηεο

Έκπηζηνο

Αζρνιείηαη κε ην ρνξό

Επηθνηλσληαθόο

Αζρνιείηαη κε ηε δσγξαθηθή

Σπλαξκνιόγεζε

Πξνζαξκνζηηθόο

Παίδεη κνπζηθό όξγαλν

Σπλείδεζε αζθάιεηαο

Παξαηλεηηθόο

Μπνξεί λα εθθξαζηεί

Ταμηλόκεζε δεδνκέλσλ

Έρεη θαιή κλήκε

Άλλερ Δγκάπζιερ δεξιόηηηερ

Σύγθξηζε θαη επηζεώξεζε
δεδνκέλσλ

Αθξηβνιόγνο

Μέηξεζε θαη παξαηήξεζε
γεγνλόησλ

Δεθηηθόο

Έξεπλα
Εθηέιεζε νδεγηώλ
Επρέξεηα ζηε ιεηηνπξγία
κεραλεκάησλ
Επηδηόξζσζε αληηθεηκέλσλ
Φξήζε πνιύπινθσλ εξγαιείσλ

Γεξιόηηηερ ζσεηικέρ με
δεδομένα
Αλάιπζε δεδνκέλσλ
Δηεξεύλεζε
Έιεγρνο εγγξάθσλ
Τήξεζε ινγηζηηθώλ
αξρείσλ
Εληνπηζκόο
πιεξνθνξηώλ

Ελδπλακώλεη ηνπο άιινπο
Γημιοςπγικέρ Γεξιόηηηερ

