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Στόχος της έρευνας  
Ο κύριος στόχος της ερευνητικής φάσης είναι να προσδιοριστούν οι δεξιότητες χειροτεχνίας 
που απαιτούνται περισσότερο από την αγορά εργασίας σε 6 ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, 
Πολωνία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία.   

Εκπρόσωποι δυνητικών εργοδοτών αποφοίτων πανεπιστημίου, όπως ιδιωτικές εταιρείες, 
κοινωνικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ ή η δημόσια διοίκηση, θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις 
τους σχετικά με το ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για 
την επιτυχή πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

Για το σκοπό αυτό, η ερευνητική φάση θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα ακόλουθα ζητήματα: 

1. Ιεραρχήστε τις πιο αναγκαίες δεξιότητες και τα υπάρχοντα κενά.  
2. Πιθανές λύσεις ή βέλτιστες πρακτικές στην παροχή ήπιων δεξιοτήτων στο 

πανεπιστήμιο.  

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα συγκεντρωθούν και θα μοιραστούν στη δεύτερη 
διακρατική συνάντηση στο Βουκουρέστι (ΤΜ2), όπου τα διάφορα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν θα αναλυθούν και θα συζητηθούν μεταξύ των εταίρων του έργου, με αποτέλεσμα 
την κατάρτιση ενός σχεδίου ενότητας και μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε συγκεκριμένη 
ενότητα που θα συνθέσει το διαδικτυακό μάθημα για τις κοινωνικές δεξιότητες. 

Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε μια συνοχή μεταξύ των διαφόρων ενοτήτων που θα 
απαρτίζουν το διαδικτυακό μάθημα, ενώ ταυτόχρονα θα συλλέξουμε μια μεγάλη ποικιλία 
εισροών από διαφορετικές οπτικές γωνίες και χώρες, διασφαλίζοντας ότι το μεταγενέστερο 
περιεχόμενο θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη και πραγματική ευρωπαϊκή προσέγγιση. 

 

Μεθοδολογία  
Για την επίτευξη του προτεινόμενου ερευνητικού στόχου το έργο θα χρησιμοποιήσει 
μεθοδολογία "επιτόπιας έρευνας". 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα συγκεντρωθούν και θα μοιραστούν στη δεύτερη 
Διακρατική Συνάντηση (TM2) στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου τα διάφορα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν θα αναλυθούν και θα συζητηθούν μεταξύ των εταίρων του 
έργου, με αποτέλεσμα την κατάρτιση ενός σχεδίου ενότητας και μαθησιακών αποτελεσμάτων 
για κάθε συγκεκριμένη ενότητα που θα συνθέσει το διαδικτυακό μάθημα για τις κοινωνικές 
δεξιότητες. 

Σε αυτή τη φάση έρευνας, όλοι οι εταίροι θα ασχοληθούν με όλα τα θέματα/ενότητες που θα 
αποτελέσουν το μάθημα για τις κοινωνικές δεξιότητες.   

Η έρευνα θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και ανάλυση δεδομένων.  

• Κάθε εταίρος θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των δεδομένων για τη χώρα του. 
Δεδομένου ότι υπάρχουν δύο Ισπανοί εταίροι, θα συνεργαστούν για τη δημιουργία του 
ερωτηματολογίου και την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν.  



 

Έτσι, η έρευνα θα προσδιορίσει ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζεται ένας 
εργαζόμενος για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας και τις 
γρήγορες αλλαγές της.  

  



 

Έρευνα  

 
Αιτιολόγηση  

Σε γενικό επίπεδο, πρέπει να περιγράψουμε τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και το 
χάσμα μεταξύ των κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουν ήδη οι φοιτητές όταν τελειώνουν το 
πτυχίο τους και των κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά εργασίας. Οι εκθέσεις του 
CEDEFOP και του ΟΟΣΑ υποδεικνύουν ότι οι αποκλίσεις στις κοινωνικές δεξιότητες (τυπολογία 
και ποιότητα) είναι αιτίες των μη ικανοποιητικών ποσοστών απασχόλησης των πρόσφατων 
αποφοίτων.  

Ως εκ τούτου, πρέπει να ερευνήσουμε για να μάθουμε ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που 
ζητούνται περισσότερο στην Ευρώπη, να βρούμε τις ομοιότητες στις 6 χώρες που αναλύθηκαν 
και να δημιουργήσουμε ένα διακρατικό μάθημα. 

 
Προσέγγιση 

Με τον όρο "έρευνα" εννοούμε ένα ερωτηματολόγιο που πρόκειται να σταλεί στους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου, οι εταίροι εξέτασαν την 
έκθεση ET2020 PLA "Developing future skills in higher education" (Ανάπτυξη μελλοντικών 
δεξιοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016.   

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Βασικών Ικανοτήτων και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων κάνουν 
διάκριση μεταξύ γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων:  

- Γνώση: σημαίνει το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης.  
- Δεξιότητες: σημαίνει την ικανότητα σχεδιασμού, εφαρμογής γνώσεων και χρήσης 

τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. (Οι 
δεξιότητες μπορεί να είναι γνωστικές και πρακτικές).  

- Ικανότητα: η αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, 
κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών ικανοτήτων, σε καταστάσεις εργασίας ή σπουδών 
και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.  

Η έκθεση αυτή ομαδοποιεί επίσης τις κύριες δεξιότητες που είναι σημαντικές για τους φοιτητές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:  

- Γνωστικές δεξιότητες: αναλυτική, κριτική, αναστοχαστική, δημιουργική σκέψη.  
- Μεθοδολογικές δεξιότητες: διαχείριση χρόνου, επίλυση προβλημάτων, λήψη 

αποφάσεων, στρατηγικές μάθησης, προγραμματισμός, ψηφιακές δεξιότητες.  
- Κοινωνικές δεξιότητες: διαπροσωπική επικοινωνία, ομαδική εργασία, διαχείριση 

συγκρούσεων και διαπραγμάτευση, διαπολιτισμική κατανόηση.  

Θα δοθεί ο ορισμός κάθε δεξιότητας και οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο θα 
βαθμολογήσουν από το 0 έως το 5 τη σημασία της συγκεκριμένης δεξιότητας στον τομέα τους, 
από 0 δεν έχω γνώμη έως 5 είναι πολύ σημαντική, και από 0 έως 5 τη δυσκολία εύρεσης νέων 
αποφοίτων που έχουν αυτή τη δεξιότητα, από 0 δεν έχω γνώμη έως 5 είναι πολύ δύσκολο να 
βρεθούν. 

Για τον ορισμό κάθε δεξιότητας χρησιμοποιήσαμε τους ορισμούς που δίνονται από το 
Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ και το Δίκτυο Επαγγελματικών Πληροφοριών (O*NET), που 



 

αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας/Διοίκησης Απασχόλησης και 
Κατάρτισης των ΗΠΑ (USDOL/ETA). 

 

 

  

 

Ερωτηματολόγιο  

1.  Γνωστικές δεξιότητες: δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία απόκτησης και 
κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, του προβληματισμού, της εμπειρίας και των 
αισθήσεων.  

1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασία. 

1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό των δυνατών και 
αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε 
προβλήματα. 

1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με το τι έχει συμβεί.  
1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων εφαρμογών, ιδεών, 

σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών 
συνεισφορών. 

2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: αναπτυγμένες ικανότητες που χρησιμοποιούνται για την 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων. 

2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του χρόνου του ατόμου και του χρόνου των άλλων. 
2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και εξέταση σχετικών 

πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών και την εφαρμογή λύσεων. 
2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών των πιθανών ενεργειών 

για την επιλογή της καταλληλότερης. 
2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών μεθόδων και 

διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή τη διδασκαλία νέων 
πραγμάτων. 

2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την ιεράρχηση, την 
οργάνωση και την εκτέλεση των εργασιών. 

2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την αυτοπεποίθηση και την κριτική χρήση των 
τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και τη μάθηση στην 
κοινωνία της γνώσης.  
 

3. Κοινωνικές δεξιότητες: αναπτυγμένες ικανότητες που χρησιμοποιούνται για τη 
συνεργασία με τους ανθρώπους για την επίτευξη στόχων. 

 
3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και απόψεων με σαφήνεια, 

αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό λόγο και στη γλώσσα του σώματος.  
3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική εργασία. 



 

3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός παραπόνων, διευθέτηση 
διαφορών και επίλυση παραπόνων και συγκρούσεων, ή άλλως διαπραγμάτευση με 
άλλους. 

3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με διαφορετικούς πολιτισμούς με 
τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με 
τους άλλους και καλλιεργούν τον αμοιβαίο σεβασμό. 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο  
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 179 εταιρείες από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμμετέχουσες 
εταιρείες κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

Ανά χώρα:  

Χώρα 
Βέλγιο 36 
Ελλάδα 27 
Πολωνία 32 
Πορτογαλία 17 
Ρουμανία 32 
Ισπανία 35 
Σύνολο 179 

 

Ανά τύπο εταιρείας:  

Τύπος εταιρείας 
ΜΚΟ 7 
Άλλα 17 
Ιδιωτική εταιρεία 127 
Δημόσια διοίκηση 18 
Δημόσια εταιρεία 4 
Κοινωνικές επιχειρήσεις 6 
Σύνολο 179 

 

Ανά μέγεθος της εταιρείας: 



 

Μέγεθος της εταιρείας 
Μεγάλες επιχειρήσεις (250 ή περισσότερα απασχολούμενα 
άτομα) 

56 

Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (50 έως 249 
απασχολούμενοι) 

27 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις (Λιγότερα από 10 άτομα 
απασχολούνται) 

56 

Μικρές επιχειρήσεις (10 έως 49 απασχολούμενοι) 40 
Σύνολο 179 

 

 

 

 

 

 

 

Ανά τομέα δραστηριότητας: 

Τομέας δραστηριότητας 
Διαμονή και υπηρεσίες εστίασης 5 
Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 4 
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 1 
Κατασκευή 1 
Κατασκευή 2 
Εκπαίδευση 15 
Προμηθευτής ενέργειας 1 
Οικονομικά και ασφάλειες 4 
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής εργασίας 13 
Πληροφόρηση και επικοινωνία 15 
Μεταποίηση / Βιομηχανία 26 
Εξόρυξη 1 
Άλλες υπηρεσίες 40 
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 24 
Δημόσια διοίκηση και άμυνα 8 
Δημόσια διοίκηση  1 
Δραστηριότητες ακινήτων 2 
Μεταφορά και αποθήκευση 3 
Προμηθευτής νερού 2 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 11 
Σύνολο 179 

 

Από το άτομο που απάντησε στην έρευνα: 



 

Ερωτηθέντες 
Προϊστάμενος τμήματος 27 
Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού 26 
Ιδιοκτήτης 62 
Προσωπικό προσλήψεων 15 
Επόπτης 15 
Τεχνικό προσωπικό / Διοικητικό προσωπικό 34 
Σύνολο 179 

 

Εταιρείες που έχουν έρθει σε επαφή με φοιτητές και νεοαποφοίτους:  

Προσέλαβε ή χορήγησε η εταιρεία σας πέρυσι φοιτητή πανεπιστημίου; 
Όχι 49 
Ναι 130 
Σύνολο 179 

 

 

Προσέλαβε ή χορήγησε η εταιρεία σας έναν νέο πτυχιούχο πέρυσι 
Όχι 50 
Ναι 129 
Σύνολο 179 

 

 

Ευρωπαϊκό επίπεδο  

 

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων- μέσος όρος ΕΕ: (0- Δεν έχω γνώμη; 5- Είναι πολύ 

σημαντικό)  

Δεξιότητα Μέσος όρος  

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, του 
προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.                3,83    

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

             3,95    

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό των 
δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, συμπερασμάτων ή 
προσεγγίσεων σε προβλήματα.               3,97    



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.                3,74    

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.               3,66    

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

             3,73    

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.               3,77    

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.               3,84    

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.               3,74    

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.               3,55    

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

             3,73    

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και τη 
μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.                3,77    

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

             3,73    

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και απόψεων 
με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό λόγο και 
στη γλώσσα του σώματος.                3,91    

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.               4,12    

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.               3,55    

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.               3,33    

 

 



 

Αντίληψη των εταιρειών που προσέλαβαν ή χορήγησαν φοιτητές κατά το τελευταίο έτος: 
(0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντικό) 

Δεξιότητα Μέσος όρος  

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, του 
προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.                3,85    

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

             4,00    

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό των 
δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, συμπερασμάτων ή 
προσεγγίσεων σε προβλήματα.               4,05    

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

             3,73    

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.               3,64    

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

             3,78    

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

             3,81    

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.               3,92    

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.               3,81    

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.               3,60    

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

             3,77    

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και τη 
μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.                3,78    

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

             3,76    

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και απόψεων 
με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό λόγο και 
στη γλώσσα του σώματος.                3,91    

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

             4,22    



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.               3,58    

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.               3,33    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίληψη των εταιρειών που προσέλαβαν ή χορήγησαν πέρυσι έναν νέο πτυχιούχο: (0- Δεν 
έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντικό) 

 

Δεξιότητα Μέσος όρος  

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, του 
προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.                3,85    

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

             4,00    

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό των 
δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, συμπερασμάτων ή 
προσεγγίσεων σε προβλήματα.               4,05    

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

             3,73    



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.               3,64    

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

             3,78    

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

             3,81    

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.               3,92    

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.               3,81    

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.               3,60    

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.               3,77    

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και τη 
μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.                3,78    

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

             3,76    

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και απόψεων 
με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό λόγο και 
στη γλώσσα του σώματος.                3,91    

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

             4,22    

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.               3,58    

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

3,33 

 

 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 

 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.                3,37    

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

             3,32    

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.               3,40    

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

             3,29    

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.               3,45    

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.               3,45    

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

             3,24    

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.               3,48    

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.               3,52    

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.               3,20    

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

             3,29    

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.                3,96    

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

             3,02    

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.                3,08    

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

             2,93    

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.               3,28    



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.               2,78    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα ανά χώρα:  

Βέλγιο  

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντική)  

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Βέλγιο 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

3,64 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,83 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Βέλγιο 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

4,00 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,53 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

3,19 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,56 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,78 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,92 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,53 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

2,97 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,69 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

3,44 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,75 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

3,94 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

4,33 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

3,47 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

3,25 

 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Βέλγιο 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

3,30 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,06 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

3,50 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,22 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

3,42 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,18 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,17 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,61 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,83 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

2,75 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,22 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

2,47 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,12 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

3,33 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

2,78 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

3,67 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Βέλγιο 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

2,69 

 

 

Ελλάδα  

 

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντική)  

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ελλάδα 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

4,02 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,93 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

4,07 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,96 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

4,11 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,75 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,67 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,89 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,67 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

3,67 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,85 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ελλάδα 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

3,78 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,75 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

3,85 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,96 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

3,59 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

3,59 

 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ελλάδα 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

3,56 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,44 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

3,63 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,48 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

3,70 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,48 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,41 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ελλάδα 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,59 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,81 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

3,52 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,59 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

2,96 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,30 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

3,30 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,37 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

3,37 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

3,15 

 

 

 

 

Πολωνία  

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντική)  

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Πολωνία 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

3,79 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Πολωνία 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

4,00 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

3,88 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,69 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

3,59 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,78 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,97 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,91 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,91 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

3,81 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,63 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

3,47 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,80 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

4,09 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

4,28 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

3,78 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

3,03 



 

 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Πολωνία 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

3,27 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,25 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

3,09 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,28 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

3,44 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,24 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,06 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,44 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,31 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

3,19 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,22 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

3,19 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

2,95 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

3,00 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,09 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Πολωνία 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

3,31 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

2,41 

 

 

Πορτογαλία  

 

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντική)  

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Πορτογαλία 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

3,82 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,76 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

4,35 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

4,24 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

2,94 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,47 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,24 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,47 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,59 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

3,59 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Πορτογαλία 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,53 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

3,41 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,28 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

3,47 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,24 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

3,29 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

3,12 

 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Πορτογαλία 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

4,05 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,71 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

4,41 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,41 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

4,65 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,58 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,59 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Πορτογαλία 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,65 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,18 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

4,24 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,41 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την αυτοπεποίθηση και την 
κριτική χρήση των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την 
εργασία και τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

3,41 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

2,71 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

2,47 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

2,41 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

2,94 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

3,00 

 

 

 

 

 

 

Ρουμανία  

 

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντική)  



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ρουμανία 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

3,53 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,66 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

3,31 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,34 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

3,81 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,84 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,69 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,72 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

4,06 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

3,72 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,72 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

4,13 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,77 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

3,97 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

4,06 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

3,56 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ρουμανία 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

3,47 

 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ρουμανία 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

2,91 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,19 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

2,72 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

2,91 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

2,81 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,03 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

2,97 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,03 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,00 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

2,94 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,09 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την αυτοπεποίθηση και την 
κριτική χρήση των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την 
εργασία και τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

3,16 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ρουμανία 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

2,72 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

2,75 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

2,66 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

2,72 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

2,75 

 
 
Ισπανία  

 

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντική)  

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ισπανία 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

4,23 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

4,43 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

4,40 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

4,00 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

4,09 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,89 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

4,03 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ισπανία 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

4,00 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,66 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

3,66 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,74 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

4,23 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,84 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

3,94 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

4,40 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

3,51 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

3,49 

 

 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ισπανία 

 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   

3,48 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,51 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 
Ισπανία 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

3,57 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,51 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

3,31 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,39 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,46 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  

3,66 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,83 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  

3,17 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,34 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   

2,86 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,21 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

3,37 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,11 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  

3,49 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  

2,86 

 

 



 

 

 

Αποτελέσματα ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας  

Μεγάλες επιχειρήσεις  

 

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντική)  

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   3,89 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,88 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  3,41 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,50 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  3,82 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,89 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,79 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  3,43 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  3,70 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  3,86 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,95 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   4,34 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,55 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 

απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   3,29 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,89 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  3,88 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  3,41 

 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   3,27 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,23 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  3,14 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,11 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  3,09 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  3,38 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,63 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  2,89 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  3,32 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  2,71 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 

ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  
3,07 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την αυτοπεποίθηση και την 
κριτική χρήση των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την 
εργασία και τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   2,77 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,46 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   2,77 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,27 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  3,23 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό. 3,14 

 
Μεσαίες επιχειρήσεις  

 

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντική)  

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   3,89 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

4,07 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  3,78 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,67 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  3,70 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,85 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 

των άλλων.  
3,48 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  3,52 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  3,70 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  3,74 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

4,07 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   4,19 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,56 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   3,30 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,89 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  4,07 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  3,78 

 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   3,27 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,23 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  3,14 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 

το τι έχει συμβεί.   
3,11 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  3,09 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,38 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,63 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  2,89 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  3,32 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  2,71 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,07 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   2,77 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,46 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   2,77 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,27 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  3,23 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  3,14 

 

Μικρές επιχειρήσεις  

 

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντική)  



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   3,80 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,98 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  4,03 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,55 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  3,53 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  3,65 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,85 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  3,45 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  3,63 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  3,65 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,63 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   3,78 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,53 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   3,38 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,80 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  3,98 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 

διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό. 4,03 

 
 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   3,50 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,63 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  3,30 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,88 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  3,53 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  3,50 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,45 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  3,58 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  3,38 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  3,13 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,03 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την αυτοπεποίθηση και την 
κριτική χρήση των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την 
εργασία και τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   2,93 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,03 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 

απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   2,98 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,50 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  3,63 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  3,30 

 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις  

 

Σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντική)  

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   4,16 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

4,04 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  3,88 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,91 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  3,95 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,95 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  

3,75 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  3,77 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και των οφελών 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  3,77 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 

μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  3,79 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

4,02 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   4,14 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,57 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   3,38 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

4,16 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  4,04 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  3,88 

 

Διαθεσιμότητα εργαζομένων με κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη- 5- Πολύ 
δύσκολο να βρεθούν) 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία απόκτησης και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της σκέψης, 
του προβληματισμού, της εμπειρίας και των αισθήσεων.   3,29 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και χρήση της λογικής για 
την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία.  

3,39 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και συλλογισμού για τον εντοπισμό 
των δυνατών και αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 
συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  3,39 

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.   

3,50 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή δημιουργία νέων 
εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, συστημάτων ή προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  3,27 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,52 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  
 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 

των άλλων.  
3,41 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και 
εξέταση σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών 
και την εφαρμογή λύσεων.  3,23 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  3,18 

 2.4. Στρατηγικές μάθησης: Επιλογή και χρήση εκπαιδευτικών/διδακτικών 
μεθόδων και διαδικασιών κατάλληλων για την κατάσταση κατά τη μάθηση ή 
τη διδασκαλία νέων πραγμάτων.  3,09 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.  

3,04 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την ασφαλή και κριτική χρήση 
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) για την εργασία και 
τη μάθηση στην κοινωνία της γνώσης.   3,00 

 3.        Κοινωνικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με ανθρώπους για την επίτευξη 
στόχων.  

3,41 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες έκφρασης ιδεών και 
απόψεων με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό 
λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   2,64 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  

3,29 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός 
παραπόνων, διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 
συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με άλλους.  3,39 

 3.4. Διαπολιτισμική κατανόηση: εκτίμηση και ενασχόληση με 
διαφορετικούς πολιτισμούς με τρόπους που αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία 
και τις διαφορές, δημιουργούν συνδέσεις με τους άλλους και καλλιεργούν 
τον αμοιβαίο σεβασμό.  3,39 

 

  



 

Συμπεράσματα:  
Το έργο UNIFORS είχε ως αφετηρία το έγγραφο "Ανάπτυξη μελλοντικών δεξιοτήτων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση" που συνέταξε η ομάδα εργασίας ET2020 για τον εκσυγχρονισμό της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (WG-MHE).  Το έγγραφο αυτό προβληματίζει σχετικά με τις ήπιες ή 
γενικές δεξιότητες που θα πρέπει να αποτελούν μέρος του συνόλου των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
τους στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ο ορισμός και η ταξινόμηση των δεξιοτήτων έχει περιγραφεί λεπτομερώς στο πλαίσιο της 
μεθοδολογίας της παρούσας έκθεσης, οπότε, σε αυτή την τελευταία σελίδα θα συνοψίσουμε 
εν συντομία τα κύρια συμπεράσματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 176 
επιχειρήσεις από τις 6 χώρες της UNIFORS.: Βέλγιο, Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία 
και Ισπανία.  

 

Μέγεθος των συμμετεχουσών εταιρειών:  

Type of company 

Private company 127 

Public administration 18 

Other 17 

NGO 7 

Social business 6 

Public company 4 

Total 179 

 



 

 

 

Οι δεξιότητες που θεωρούνται ως οι πιο σημαντικές από τις εταιρείες είναι: 

 

Η ομαδική εργασία είναι η δεξιότητα που έχει αναγνωριστεί ως η πιο σημαντική, 
ακολουθούμενη από την κριτική σκέψη και την αναλυτική σκέψη. Η λήψη αποφάσεων έχει 
αξιολογηθεί ως η πιο δύσκολη δεξιότητα που συναντάται στους πρόσφατους αποφοίτους, 
ακολουθούμενη από την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργική σκέψη.  

Οι δεξιότητες που οι εταιρείες θεωρούν ότι είναι πιο δύσκολο να βρουν στους πρόσφατους 
αποφοίτους είναι: 



 

 

Οι ίδιες δεξιότητες που βαθμολόγησαν οι εταιρείες αξιολογήθηκαν από 576 φοιτητές από τις 
ίδιες χώρες, αλλά κατά την αξιολόγηση των πιο σημαντικών δεξιοτήτων υπάρχουν κάποιες 
διαφορές στα αποτελέσματα των εταιρειών και των φοιτητών. Ενώ οι εταιρείες και οι φοιτητές 
έδωσαν την ίδια σημασία στην κριτική σκέψη και στις δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, 
οι φοιτητές δεν αξιολόγησαν την ομαδική εργασία τόσο υψηλά όσο οι συμμετέχουσες 
εταιρείες. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές βαθμολόγησαν τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων και λήψης αποφάσεων υψηλότερα από τις συμμετέχουσες εταιρείες.  

Συμπερασματικά, οι εταιρείες και οι φοιτητές που συμμετείχαν στις έρευνες συμφωνούν στη 
σημασία των ήπιων δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο, καθώς και στις δυσκολίες εύρεσης 
ειδικών μαθημάτων για την εκπαίδευση τέτοιων δεξιοτήτων.  

  


