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Στόχος της έρευνας  
Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει πώς τα πανεπιστήμια παρέχουν εκπαίδευση 

στους φοιτητές τους στις κοινωνικές δεξιότητες και με ποια αποτελέσματα.  

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι φοιτητές θα 

ερωτηθούν σχετικά με τη σημασία που δίνουν στις κοινωνικές δεξιότητες ως κλειδί για τη 

μελλοντική απασχόληση και την άποψή τους για το πώς τα πανεπιστήμια αναπτύσσουν αυτές 

τις δεξιότητες.  

Οι καθηγητές θα πάρουν συνέντευξη για να αναλύσουν την άποψή τους σχετικά με τη σημασία 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, τον αντιλαμβανόμενο ρόλο τους στην ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων στο πανεπιστήμιο, καθώς και προτάσεις σχετικά με τα μαθήματα ανάπτυξης 

κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Η τρίτη συνιστώσα αυτής της έρευνας είναι η καταγραφή των υφιστάμενων βέλτιστων 

πρακτικών για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε πανεπιστημιακός 

εταίρος θα διερευνήσει το εθνικό του πλαίσιο, ενώ το MEC θα καλύψει άλλες πρωτοβουλίες 

της ΕΕ. Κάθε εταίρος θα συμπεριλάβει τουλάχιστον 5 καλές πρακτικές.  

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 

να καταρτιστεί ένα σχέδιο ενότητας και μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε συγκεκριμένη 

ενότητα που θα συνθέσει το διαδικτυακό μάθημα για τις κοινωνικές δεξιότητες. 

Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκουμε μια συνοχή μεταξύ των διαφόρων ενοτήτων που θα 

αποτελέσουν 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 

Η έκθεση θα συνδυάζει τρία μέσα:  

- Ποσοτικό όργανο: 527 ερωτηματολόγια σε φοιτητές.  

- Ποιοτική: 40 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς  

- Επιτραπέζια έρευνα: καταγραφή 28 βέλτιστων πρακτικών για την κατάρτιση σε κοινωνικές 

δεξιότητες για φοιτητές πανεπιστημίων. 



 

Σε αυτή τη φάση έρευνας, όλοι οι εταίροι θα ασχοληθούν με όλα τα θέματα/ενότητες που θα 

αποτελέσουν το μάθημα για τις κοινωνικές δεξιότητες.   

 

 

 

Ερωτηματολόγιο για μαθητές:  
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 1 έως το 10 τη σημασία της συγκεκριμένης δεξιότητας στον τομέα τους, 

με το 1 να μην είναι σημαντικό και το 10 να είναι πολύ σημαντικό, και από το 1 έως το 10 τη 

δυσκολία εύρεσης νέων αποφοίτων που διαθέτουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα, με το 1 να είναι 

εύκολο να βρεθούν νέοι απόφοιτοι που διαθέτουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα και το 10 πολύ 

δύσκολο. 

Για τον ορισμό κάθε δεξιότητας χρησιμοποιήσαμε τους ορισμούς που δίνονται από το EU Skills 

panorama και το The Occupational Information Network (O*NET), το οποίο αναπτύχθηκε υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ/Εmployment and Training Administration 

(USDOL/ETA). 

 

 Αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια για τους φοιτητές  

Στην έρευνα συμμετείχαν 521 φοιτητές από 5 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι συμμετέχοντες που 

δεν συμπλήρωσαν όλες τις πληροφορίες της έρευνας δεν λήφθηκαν υπόψη. Ρωτήθηκαν 

σχετικά με τη σημασία που θεωρούν ότι έχουν οι κοινωνικές δεξιότητες και αν πιστεύουν ότι 

είναι εύκολο να βρουν μαθήματα κατάρτισης στις κοινωνικές δεξιότητες. Παρά την εναρμόνιση 

των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δρομολογήθηκε από το σύστημα της 

Μπολόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στην ονομασία και τη διάρκεια της 

πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας. 

Για να ευνοηθεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών, οι μελέτες των 

συμμετεχόντων στην έρευνα ομαδοποιήθηκαν σε 5 ομάδες γνώσεων, οι οποίες είναι: 

- Τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες.  

- Επιστήμες 

- Επιστήμες υγείας 



 

- Μηχανική και αρχιτεκτονική 

- Κοινωνικές και νομικές επιστήμες 

Στο τελευταίο παράρτημα προσφέρεται η σχέση των μελετών των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Η ανάλυση θα προσφέρει μια προοπτική των απαντήσεων των μαθητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και επίσης μια ανάλυση ανά χώρα.  

 Ευρωπαϊκό επίπεδο  

Συνολικά 527 φοιτητές συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. The categorization of them is the 

following: 

Ανά τομέα γνώσεων:  

Τομέας γνώσεων Αριθμός συμμετεχόντων 

Τέχνες και ανθρωπιστικές 

επιστήμες 

38 

Μηχανική και αρχιτεκτονική 130 

Επιστήμες Υγείας 30 

Επιστήμη 24 

Κοινωνικές και νομικές 

επιστήμες 

305 

Σύνολο 527 



 

 

 

 Ανά φύλο:  

 

 

 

 

 

 

Ανά ηλικία: 

Φύλο Αριθμός συμμετεχόντων 

Γυναίκα 307 

Αρσενικό 214 

Προτιμώ να μην απαντήσω 6 

Σύνολο 527 

Ηλικία Αριθμός συμμετεχόντων 

17 - 25 ετών 451 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας: 

 

 

 

 

26 - 30 ετών 30 

+ 30 ετών 46 

Σύνολο 527 

Συμμετοχή σε 

δραστηριότητες 

κινητικότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Όχι 444 

Ναι 83 

Σύνολο 527 



 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία: 

Επαγγελματική εμπειρία Αριθμός συμμετεχόντων 

Όχι 207 

Ναι 320 

Σύνολο 527 

 

 

Ζητήσαμε από τους φοιτητές να αξιολογήσουν διάφορες κοινωνικές δεξιότητες, 

ομαδοποιημένες σε τρεις μεγάλες ομάδες, γνωστικές δεξιότητες, μεθοδολογικές δεξιότητες 

και κοινωνικές δεξιότητες. Οι φοιτητές βαθμολόγησαν από το 0 έως το 5 τη σημασία που 

δίνουν σε αυτές τις δεξιότητες, δηλαδή 0 δεν έχω γνώμη και 5 είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, 



 

βαθμολόγησαν από το 0 έως το 5 πόσο εύκολο είναι για αυτούς να βρουν ένα μάθημα 

σχετικό με την εν λόγω δεξιότητα, με 0 δεν έχω γνώμη και 5 πολύ εύκολο να το βρουν.  

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. 

1.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του χρόνου του ατόμου και του χρόνου των άλλων. 
1.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και εξέταση σχετικών 

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

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

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

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

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

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

αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο γραπτό λόγο και στη γλώσσα του σώματος.  
2.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική εργασία. 
2.3. Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Χειρισμός παραπόνων, διευθέτηση 

διαφορών και επίλυση παραπόνων και συγκρούσεων, ή άλλως διαπραγμάτευση με 
άλλους. 



 

2.4. 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. 

 

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.   

3,84 

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

3,86 

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

3,96 

 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.  

3,87 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  3,80 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.  3,87 

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

3,98 

 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.  

3,60 

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

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

3,66 



 

Δεξιότητα Μέσος όρος  

 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.   

3,91 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.  3,97 

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

3,69 

 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.  

3,63 

 

Σε γενικές γραμμές, οι γνωστικές δεξιότητες είναι οι πιο πολύτιμες από τις τρεις ομάδες 

δεξιοτήτων που παρουσιάστηκαν, αλλά η διαφορά στην αντίληψη της σημασίας για κάθε 

ομάδα δεν είναι σημαντική.  Οι κοινωνικές δεξιότητες και οι μεθοδολογικές δεξιότητες έχουν 

την ίδια βαθμολογία.  

Η δεξιότητα που εκτιμούν περισσότερο οι μαθητές από όλη την Ευρώπη που συμμετέχουν στην 

έρευνα είναι η επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων προβλημάτων και εξέταση 

σχετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών και την εφαρμογή λύσεων.  

Άλλες δεξιότητες που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους μαθητές είναι η ομαδική εργασία, η 

κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων και η διαπροσωπική επικοινωνία.  

Όπως βλέπουμε οι τρεις κύριες ομάδες δεξιοτήτων έχουν παρόμοια αντίληψη κατά μέσο όρο, 

οι γνωστικές δεξιότητες γίνονται πολύ καλύτερα αντιληπτές από τους μαθητές.  

Αν κάνουμε μια σύγκριση με την έρευνα που έγινε σε εταιρείες στο πλαίσιο του παρόντος 

έργου, τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 



 

 

 

Αντίληψη της σημασίας από διάφορες ομάδες: (0- Δεν έχω γνώμη- 5- Είναι πολύ σημαντικό) 

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

Team-work: Skills
required to work

well as part of the
team.

Critical thinking:
Using logic and

reasoning to
identify the

strengths and
weaknesses of

alternative
solutions,

conclusions or
approaches to

problems.

Analytical
thinking: analyzing

information and
using logic to
address work-

related issues and
problems.

Interpersonal
communication:
Skills to express
ideas and views

clearly,
confidently and

concisely in
speech, writing

and body
language.

Decision-making:
Considering the

relative costs and
benefits of

potential actions
to choose the

most appropriate
one.

Problem Solving:
identifying

complex problems
and reviewing

related
information to
develop and

evaluate options
and implement

solutions.

Σημασία ανά ομάδες

Εταιρείες Φοιτητές

Δεξιότητα 

 Συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 
κινητικότητας. 
Μέσος όρος.  

 Εμπειρίες 
εργασίας ή 
πρακτικής 
άσκησης. 

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.   

                                
4,02    

                                
3,86    

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

                                
4,06    

                                
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.  

                                
4,16    

                                
4,04    

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

                                
3,85    

                                
3,68    



 

Δεξιότητα 

 Συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 
κινητικότητας. 
Μέσος όρος.  

 Εμπειρίες 
εργασίας ή 
πρακτικής 
άσκησης. 

Μέσος όρος.   
 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή 

δημιουργία νέων εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, 
συστημάτων ή προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

                                
4,01    

                                
3,85    

Δεξιότητα 

 Συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 
κινητικότητας. 
Μέσος όρος.  

 Εμπειρίες 
εργασίας ή 
πρακτικής 
άσκησης. 

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

                                
3,96    

                                
3,80    

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

                                
4,01    

                                
3,87    

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

                                
4,18    

                                
4,00    

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

                                
4,07    

                                
3,90    

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

                                
3,68    

                                
3,60    

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

                                
3,95    

                                
3,81    

 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.   

                                
3,85    

                                
3,64    

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

                                
4,09    

                                
3,81    

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

                                
4,25    

                                
3,96    

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

                                
4,18    

                                
4,01    

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

                                
3,91    

                                
3,68    



 

 

Γενικά, οι φοιτητές που έχουν λάβει μέρος σε δραστηριότητες κινητικότητας έχουν καλύτερη 

αντίληψη για τις κοινωνικές δεξιότητες από το μέσο όρο όλων των φοιτητών. Οι φοιτητές που 

έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες κινητικότητας επισημαίνουν τη διαπροσωπική 

επικοινωνία ως την πιο σημαντική ήπια δεξιότητα, ακολουθούμενη από την ομαδική εργασία 

και την κριτική σκέψη.  

Οι φοιτητές που είχαν εμπειρία πρακτικής άσκησης ή έχουν εργαστεί επισήμαναν την κριτική 

σκέψη ως την πιο σημαντική "μαλακή δεξιότητα". Ο μέσος όρος μεταξύ όλων των δεξιοτήτων 

είναι χαμηλότερος από ό,τι μεταξύ των φοιτητών που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες 

κινητικότητας.  Άλλες δεξιότητες που είναι σημαντικές για τους φοιτητές με κάποια εργασιακή 

εμπειρία είναι η ομαδική εργασία- η επίλυση προβλημάτων και η διαπροσωπική επικοινωνία.  

 

Αντίληψη ανά φύλο: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι πολύ σημαντικό) 

Δεξιότητα 

Φύλο 

Γυναίκες Άνδρες 
Μην 

απαντήσετε 

1.  Γνωστικές δεξιότητες: Δεξιότητες που 
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία απόκτησης 

και κατανόησης νέων γνώσεων μέσω της 
σκέψης, του προβληματισμού, της εμπειρίας και 

των αισθήσεων. 

3,84 3,73 4,00 

 1.1. Αναλυτική σκέψη: ανάλυση πληροφοριών και 

χρήση της λογικής για την αντιμετώπιση θεμάτων 

και προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασία.  

3,81 3,85 4,00 

 1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση λογικής και 

συλλογισμού για τον εντοπισμό των δυνατών και 
3,96 3,87 4,16 

Δεξιότητα 

 Συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 
κινητικότητας. 
Μέσος όρος.  

 Εμπειρίες 
εργασίας ή 
πρακτικής 
άσκησης. 

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.  

                                
4,01    

                                
3,57    



 

Δεξιότητα 

Φύλο 

Γυναίκες Άνδρες 
Μην 

απαντήσετε 

αδύνατων σημείων εναλλακτικών λύσεων, 

συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε προβλήματα.  

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης 

και κρίσης σχετικά με το τι έχει συμβεί.   
3,70 3,47 3,66 

 1.4. Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή 

δημιουργία νέων εφαρμογών, ιδεών, σχέσεων, 

συστημάτων ή προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 

των καλλιτεχνικών συνεισφορών.  

3,87 3,72 4,16 

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες 

ικανότητες που χρησιμοποιούνται για την 

αποτελεσματική κατανομή των πόρων.  

3,80 3,66 3,86 

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και του χρόνου των άλλων.  
3,90 3,74 3,85 

 2.2. Επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός σύνθετων 

προβλημάτων και εξέταση σχετικών πληροφοριών 

για την ανάπτυξη και αξιολόγηση επιλογών και την 

εφαρμογή λύσεων.  

4,01 3,89 4,00 

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού 

κόστους και των οφελών των πιθανών δράσεων 

για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,88 3,87 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.  

3,69 3,25 3,66 

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων 

στόχων και σχεδίων για την ιεράρχηση, οργάνωση 

και εκτέλεση των εργασιών.  

3,78 3,59 4,00 

 2.6. Ψηφιακές δεξιότητες: περιλαμβάνουν την 

ασφαλή και κριτική χρήση των τεχνολογιών της 
3,56 3,61 4,00 



 

Δεξιότητα 

Φύλο 

Γυναίκες Άνδρες 
Μην 

απαντήσετε 

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 ανθρώπους για την επίτευξη 

στόχων.  

3,85 3,60 4,00 

 3.1. Διαπροσωπική επικοινωνία: Δεξιότητες 

έκφρασης ιδεών και απόψεων με σαφήνεια, 

αυτοπεποίθηση και συντομία στον λόγο, στο 

γραπτό λόγο και στη γλώσσα του σώματος.   

3,93 3,79 4,16 

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που 

απαιτούνται για την ομαδική εργασία.  
3,93 3,91 4,16 

 3.3. Διαχείριση συγκρούσεων και 

διαπραγμάτευση: Χειρισμός παραπόνων, 

διευθέτηση διαφορών και επίλυση παραπόνων και 

συγκρούσεων ή άλλως διαπραγμάτευση με 

άλλους.  

3,76 3,47 3,66 

 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.  

3,76 3,21 4,00 

 

Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες και τα άτομα που αποφάσισαν να μην απαντήσουν σε αυτή την 

ερώτηση έχουν υψηλότερη αντίληψη για τη σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων από τους 

άνδρες.  

Οι δεξιότητες που εκτιμούν περισσότερο τα άτομα που αποφάσισαν να μην απαντήσουν στην 

ερώτηση είναι οι εξής: Δημιουργική σκέψη, διαπροσωπική επικοινωνία και ομαδική εργασία.  



 

Οι δεξιότητες που εκτιμούν περισσότερο οι γυναίκες είναι: επίλυση προβλημάτων, κριτική 

σκέψη, διαπροσωπική επικοινωνία και ομαδική εργασία.  

Οι δεξιότητες που εκτιμούν περισσότερο οι άνδρες είναι: Λύση προβλημάτων, λήψη 

αποφάσεων και κριτική σκέψη.  

Σημασία ανά τομέα γνώσης: (0- Δεν έχω γνώμη; 5- Είναι πολύ σημαντικό) 

Δεξιότητα 

Τομέας γνώσεων 

Τέχνες/ 

Ανθρωπιστικέ

ς επιστήμες 

Μηχανική Επιστήμες 
Επιστήμε

ς υγείας 

Κοινωνικέ

ς 

επιστήμες 

1.  Γνωστικές δεξιότητες: 

Δεξιότητες που 

χρησιμοποιούνται στη 

διαδικασία απόκτησης και 

κατανόησης νέων 

γνώσεων μέσω της 

σκέψης, του 

προβληματισμού, της 

εμπειρίας και των 

αισθήσεων. 

4,20 3,95 3,68 3,64 3,71 

1.1. Αναλυτική σκέψη: 

ανάλυση πληροφοριών και 

χρήση της λογικής για την 

αντιμετώπιση θεμάτων και 

προβλημάτων που 

σχετίζονται με την 

εργασία. 

4,31 4,13 3,83 3,56 3,69 

1.2. Κριτική σκέψη: Χρήση 

λογικής και συλλογισμού 

για τον εντοπισμό των 

δυνατών και αδύνατων 

σημείων εναλλακτικών 

λύσεων, συμπερασμάτων 

4,36 4,08 3,87 4,03 3,80 



 

Δεξιότητα 

Τομέας γνώσεων 

Τέχνες/ 

Ανθρωπιστικέ

ς επιστήμες 

Μηχανική Επιστήμες 
Επιστήμε

ς υγείας 

Κοινωνικέ

ς 

επιστήμες 

ή προσεγγίσεων σε 

προβλήματα. 

1.3. Αναστοχαστική σκέψη: 

διαδικασίες ανάλυσης και 

κρίσης σχετικά με το τι έχει 

συμβεί. 

3,92 3,60 3,58 3,50 3,59 

1.4. Δημιουργική σκέψη: 

Ανάπτυξη, σχεδιασμός ή 

δημιουργία νέων 

εφαρμογών, ιδεών, 

σχέσεων, συστημάτων ή 

προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων 

των καλλιτεχνικών 

συνεισφορών. 

4,21 3,98 3,45 3,46 3,76 

2. Μεθοδολογικές 

δεξιότητες: Αναπτυγμένες 

ικανότητες που 

χρησιμοποιούνται για την 

αποτελεσματική 

κατανομή των πόρων. 

4,04 3,85 3,66 3,28 3,72 

2.1. Διαχείριση χρόνου: 

Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και του χρόνου των 

άλλων. 

4,00 3,89 3,87 3,56 3,82 

2.2. Επίλυση 

προβλημάτων: εντοπισμός 

σύνθετων προβλημάτων 

και εξέταση σχετικών 

4,07 4,09 4,04 3,76 3,91 



 

Δεξιότητα 

Τομέας γνώσεων 

Τέχνες/ 

Ανθρωπιστικέ

ς επιστήμες 

Μηχανική Επιστήμες 
Επιστήμε

ς υγείας 

Κοινωνικέ

ς 

επιστήμες 

πληροφοριών για την 

ανάπτυξη και αξιολόγηση 

επιλογών και την 

εφαρμογή λύσεων. 

2.3. Λήψη αποφάσεων: 

Εξέταση του σχετικού 

κόστους και των οφελών 

των πιθανών δράσεων για 

την επιλογή της 

καταλληλότερης. 

4,10 3,99 3,79 3,43 3,84 

2.4. Στρατηγικές μάθησης: 

Επιλογή και χρήση 

εκπαιδευτικών/διδακτικών 

μεθόδων και διαδικασιών 

κατάλληλων για την 

κατάσταση κατά τη 

μάθηση ή τη διδασκαλία 

νέων πραγμάτων. 

3,84 3,54 3,08 3,23 3,52 

2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη 

συγκεκριμένων στόχων και 

σχεδίων για την 

ιεράρχηση, οργάνωση και 

εκτέλεση των εργασιών. 

3,97 3,84 3,75 3,06 3,67 



 

Δεξιότητα 

Τομέας γνώσεων 

Τέχνες/ 

Ανθρωπιστικέ

ς επιστήμες 

Μηχανική Επιστήμες 
Επιστήμε

ς υγείας 

Κοινωνικέ

ς 

επιστήμες 

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. 

4,28 3,73 3,45 2,66 3,54 

3.        Κοινωνικές 

δεξιότητες: Αναπτυγμένες 

ικανότητες που 

χρησιμοποιούνται για τη 

συνεργασία με 

ανθρώπους για την 

επίτευξη στόχων. 

4,16 3,77 3,53 3,49 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. 

4,31 3,92 3,58 3,70 3,84 

3.2. Ομαδική εργασία: 

Δεξιότητες που 

απαιτούνται για την 

ομαδική εργασία. 

4,05 4,11 3,95 3,33 3,89 

3.3. Διαχείριση 

συγκρούσεων και 
3,97 3,70 3,37 3,46 3,61 



 

Δεξιότητα 

Τομέας γνώσεων 

Τέχνες/ 

Ανθρωπιστικέ

ς επιστήμες 

Μηχανική Επιστήμες 
Επιστήμε

ς υγείας 

Κοινωνικέ

ς 

επιστήμες 

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. 

4,31 3,35 3,20 3,46 3,56 

 

Γενικά, οι φοιτητές των καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών σπουδών δίνουν υψηλότερη 

βαθμολογία στις κοινωνικές δεξιότητες από ό,τι οι φοιτητές των θετικών επιστημών και των 

επιστημών υγείας. Η κριτική σκέψη είναι η μόνη δεξιότητα που βρίσκεται στην πρώτη τετράδα 

των πιο πολύτιμων δεξιοτήτων για όλες τις ομάδες συμμετεχόντων.  

Άλλες δεξιότητες που εκτιμώνται ιδιαίτερα από όλες σχεδόν τις ομάδες συμμετεχόντων είναι η 

επίλυση προβλημάτων, η διαπροσωπική επικοινωνία, η αναλυτική σκέψη και η ομαδική 

εργασία.  

 



 

Μαθήματα σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες: (0- Δεν έχω άποψη; 5- Είναι 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.   

             3,02    

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

             2,95    

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

             3,06    

 1.3. Αναστοχαστική σκέψη: διαδικασίες ανάλυσης και κρίσης σχετικά με 
το τι έχει συμβεί.                2,94    

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

             3,14    

 2. Μεθοδολογικές δεξιότητες: Αναπτυγμένες ικανότητες που 
χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.               2,91    

 2.1. Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και του χρόνου 
των άλλων.               2,92    

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

             3,04    

 2.3. Λήψη αποφάσεων: Εξέταση του σχετικού κόστους και του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.               3,05    

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

             2,93    

 2.5. Σχεδιασμός: Ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και σχεδίων για την 
ιεράρχηση, οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών.               2,88    

 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.   

             2,66    

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

             2,80    

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

             2,68    

 3.2. Ομαδική εργασία: Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική 
εργασία.               2,63    



 

Δεξιότητα Μέσος όρος 

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

             3,01    

 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.  

             2,87    

 

Όταν πρόκειται να βρεθούν μαθήματα για την εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων, οι 

φοιτητές έχουν επίσης στην αγορά γνωστικές δεξιότητες ως τις δεξιότητες από τις οποίες είναι 

πιο δύσκολο να βρεθούν μαθήματα. Αντιλαμβάνονται επίσης ότι, σε γενικές γραμμές, είναι 

εύκολο να βρουν μαθήματα κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Οι γνωστικές δεξιότητες θεωρούνται επίσης ως οι πιο σημαντικές δεξιότητες από τους 

σπουδαστές, οπότε γενικά είναι απαραίτητο να προσφέρονται περισσότερα μαθήματα 

κατάρτισης σε αυτές τις δεξιότητες. Οι σπουδαστές θεωρούν ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση 

σε μαθήματα κατάρτισης που σχετίζονται με κοινωνικές δεξιότητες ευκολότερα από ό,τι σε 

άλλα μαθήματα, ιδίως στην ομαδική εργασία. 

Μεταξύ των μεθοδολογικών δεξιοτήτων, οι φοιτητές πιστεύουν ότι η προσφορά ψηφιακών 

δεξιοτήτων είναι καλή και ότι είναι εύκολο να βρουν μαθήματα σε αυτό το θέμα- από την άλλη 

πλευρά, η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων είναι μεταξύ των 4 κορυφαίων 

δεξιοτήτων για τις οποίες οι φοιτητές πιστεύουν ότι είναι πιο δύσκολο να βρουν μαθήματα.  

Οι γνωστικές δεξιότητες είναι οι δεξιότητες που θεωρούνται ως οι πιο σημαντικές από τους 

μαθητές, αλλά και αυτές που θεωρούν πιο δύσκολο να βρουν ένα μάθημα. Η ικανότητα για την 

οποία οι μαθητές θεωρούν ότι είναι πιο περίπλοκο να βρουν ένα μάθημα είναι η δημιουργική 

σκέψη, ακολουθούμενη από την κριτική σκέψη. Λόγω της σπουδαιότητας και των δύο 

δεξιοτήτων, τα μαθήματα κατάρτισης θα πρέπει να τις περιλαμβάνουν και τις δύο στα 

προγράμματα σπουδών. 

Αν διασταυρώσουμε την ημερομηνία μεταξύ των κοινωνικών δεξιοτήτων που οι εταιρείες 

είπαν ότι είναι δύσκολο να βρεθούν σε πρόσφατους αποφοίτους είναι επίσης οι δεξιότητες που 

οι φοιτητές λένε ότι είναι δύσκολο να βρεθούν μαθήματα για την εκπαίδευσή τους.  

 



 

 

Σε γενικές γραμμές, οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

κατάρτισης από τους φοιτητές, αλλά τα μαθήματα είναι ευκολότερο να βρεθούν από τους 

φοιτητές και εργάζονται με αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι τα 

προγράμματα κατάρτισης δεν είναι αποτελεσματικά και υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η 

συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού τομέα και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

για τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν και τους δύο.  

  

 

 

  Βέλγιο  

 

Συνολικά 95 φοιτητές συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Η κατηγοριοποίησή τους είναι η εξής: 

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν οι εξής: 1: 

Ανά τομέα γνώσεων:  

Τομέας γνώσεων Αριθμός συμμετεχόντων 

Μηχανική και αρχιτεκτονική 8 

Επιστήμες Υγείας 24 

Επιστήμη 4 

Κοινωνικές και νομικές 

επιστήμες 

59 

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

Decision-making. Problem Solving. Creative thinking. Critical thinking.

Ανάγκες της αγοράς εργασίας vs. προσφορά κατάρτισης

Εταιρείες Φοιτητές



 

Σύνολο 95 

 

Ανά φύλο:  

 

 

 

 

 

Ανά ηλικία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας: 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία: 

Επαγγελματική εμπειρία Αριθμός συμμετεχόντων 

Φύλο Αριθμός συμμετεχόντων 

Γυναίκα 67 

Αρσενικό 26 

Προτιμώ να μην απαντήσω 2 

Σύνολο 95 

Ηλικία Αριθμός συμμετεχόντων 

17 - 25 ετών 87 

26 - 30 ετών 6 

+ 30 ετών 2 

Σύνολο 95 

Συμμετοχή σε 

δραστηριότητες 

κινητικότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Όχι 81 

Ναι 14 

Σύνολο 95 



 

Όχι 19 

Ναι 76 

Σύνολο 95 

 

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

σημαντικό)  

Δεξιότητα Βέλγιο 

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

3,61 

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

3,56 

 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.   

3,43 

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

3,43 

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

3,62 

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

3,74 

 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 του οφέλους 
των πιθανών δράσεων για την επιλογή της καταλληλότερης.  

3,62 

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

3,38 

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

3,68 

 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.   

3,42 



 

Δεξιότητα Βέλγιο 

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

3,72 

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

3,83 

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

3,93 

 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.  

3,53 

 

  



 

 Πολωνία  

Συνολικά 117 φοιτητές συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Η κατηγοριοποίησή τους είναι η εξής: 

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα είναι οι εξής: Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην 

έρευνα είναι οι εξής: 

Ανά τομέα γνώσεων:  

Τομέας γνώσεων Αριθμός συμμετεχόντων 

Μηχανική και αρχιτεκτονική 40 

Επιστήμες Υγείας 5 

Επιστήμη 7 

Κοινωνικές και νομικές 

επιστήμες 

65 

Σύνολο 117 

 

 Ανά φύλο:  

 

 

 

Ανά ηλικία: 

 

 

 

 

 

Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας: 

Φύλο Αριθμός συμμετεχόντων 

Γυναίκα 63 

Αρσενικό 54 

Σύνολο 117 

Ηλικία Αριθμός συμμετεχόντων 

17 - 25 ετών 114 

26 - 30 ετών 3 

Σύνολο 117 

Συμμετοχή σε 

δραστηριότητες 

κινητικότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 



 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία: 

Επαγγελματική εμπειρία Αριθμός συμμετεχόντων 

Όχι 46 

Ναι 71 

Σύνολο 117 

 

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

σημαντικό)  

Δεξιότητα Πολωνία 

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

3,77 

 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.  

3,83 

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

3,56 

 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.  

3,72 

 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.  

3,97 

Όχι 108 

Ναι 9 

Σύνολο 117 



 

Δεξιότητα Πολωνία 

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

4,03 

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

3,29 

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

3,71 

 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.   

3,50 

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

3,61 

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

3,89 

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

3,83 

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

3,40 

 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.  

3,31 

 

  



 

 Πορτογαλία  

Συνολικά 107 φοιτητές συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Η κατηγοριοποίησή τους είναι η εξής: 

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα είναι οι εξής: Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην 

έρευνα είναι οι εξής: 

Ανά τομέα γνώσεων:  

Τομέας γνώσεων Αριθμός συμμετεχόντων 

Μηχανική και αρχιτεκτονική 30 

Επιστήμη 1 

Κοινωνικές και νομικές 

επιστήμες 

76 

Σύνολο 107 

 

 Ανά φύλο:  

 

 

 

 

Ανά ηλικία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλο Αριθμός συμμετεχόντων 

Γυναίκα 61 

Αρσενικό 44 

Προτιμώ να μην απαντήσω 2 

Σύνολο 107 

Ηλικία Αριθμός συμμετεχόντων 

17 - 25 ετών 70 

26 - 30 ετών 4 

+ 30 33 

Σύνολο 107 



 

 

Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας: 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία: 

Επαγγελματική εμπειρία Αριθμός συμμετεχόντων 

Όχι 45 

Ναι 62 

Σύνολο 107 

 

 

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

σημαντικό)  

Δεξιότητα Πορτογαλία 

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

3,78 

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

3,74 

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

3,89 

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

3,70 

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

3,78 

Συμμετοχή σε 

δραστηριότητες 

κινητικότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Όχι 104 

Ναι 3 

Σύνολο 107 



 

Δεξιότητα Πορτογαλία 

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

3,83 

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

3,89 

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

3,93 

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

3,84 

 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.  

3,85 

 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.   

3,67 

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

3,88 

 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.  

4,01 

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

3,85 

 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. 

3,77 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ρουμανία  

 

Συνολικά 102 φοιτητές συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. The categorization of them is the 

following: 

Ανά τομέα γνώσεων:  

Τομέας γνώσεων Αριθμός συμμετεχόντων 

Μηχανική και αρχιτεκτονική 14 

Επιστήμες Υγείας 1 

Κοινωνικές και νομικές 

επιστήμες 

87 

Σύνολο 102 

 

Ανά φύλο:  

 

 

 

 

Ανά ηλικία: 

 

 

 

 

 

 

Φύλο Αριθμός συμμετεχόντων 

Γυναίκα 55 

Αρσενικό 47 

Σύνολο 102 

Ηλικία Αριθμός συμμετεχόντων 

17 - 25 ετών 90 

26 - 30 ετών 6 

+ 30 6 

Σύνολο 102 



 

 

 

 

Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας: 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία: 

Επαγγελματική εμπειρία Αριθμός συμμετεχόντων 

Όχι 47 

Ναι 55 

Σύνολο 102 

 

 

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

σημαντικό)  

Δεξιότητα Ρουμανία 

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

3,73 

 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.  

3,68 

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

3,60 

Συμμετοχή σε 

δραστηριότητες 

κινητικότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Όχι 80 

Ναι 22 

Σύνολο 102 



 

Δεξιότητα Ρουμανία 

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

3,93 

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

3,71 

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

3,73 

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

3,85 

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

3,84 

 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.  

3,55 

 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.   

3,76 

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

3,61 

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

3,66 

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

3,73 

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

3,56 

 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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Ισπανία  

Συνολικά 106 φοιτητές συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Η κατηγοριοποίησή τους είναι η εξής: 

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα είναι οι εξής: Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην 

έρευνα είναι οι εξής: 

Ανά τομέα γνώσεων:  

Τομέας γνώσεων Αριθμός συμμετεχόντων 

Τέχνες και Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες 

38 

Μηχανική και αρχιτεκτονική 38 

Επιστήμη 12 

Κοινωνικές και νομικές 

επιστήμες 

18 

Σύνολο 106 

 

Ανά φύλο:  

 

 

 

 

 

Ανά ηλικία: 

Φύλο Αριθμός συμμετεχόντων 

Γυναίκα 61 

Αρσενικό 43 

Προτιμώ να μην απαντήσω 2 

Σύνολο 106 

Ηλικία Αριθμός συμμετεχόντων 

17 - 25 ετών 90 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας: 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία: 

Επαγγελματική εμπειρία Αριθμός συμμετεχόντων 

Όχι 50 

Ναι 56 

Σύνολο 102 

 

 

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

σημαντικό)  

26 - 30 ετών 11 

+ 30 5 

Σύνολο 106 

Συμμετοχή σε 

δραστηριότητες 

κινητικότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Όχι 71 

Ναι 35 

Σύνολο 106 



 

Δεξιότητα Ισπανία 

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

4,28 

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

4,36 

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

4,42 

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

4,07 

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

4,28 

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

4,10 

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

4,16 

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

4,26 

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

4,16 

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

4,01 

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

4,04 

 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.   

3,96 

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

4,19 

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

4,27 

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

4,34 



 

Δεξιότητα Ισπανία 

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

4,09 

 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.  

4,06 

 

  



 

 Σύγκριση της σημασίας των κοινωνικών δεξιοτήτων ανά χώρα  

 

 

 

 

 

1.  Cognitive skills: Skills used in the process of obtaining and
understanding new knowledge through thought, reflection,

experience, and the senses.
ΕΕ 3,84
Βέλγιο 3,61
Πολωνία 3,77
Πορτογαλία 3,78
Ρουμανία 3,73
Ισπανία 4,28
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1.1.  Analytical thinking: analyzing information and using logic to
address work-related issues and problems.

ΕΕ 3,86
Βέλγιο 3,56
Πολωνία 3,88
Πορτογαλία 3,74
Ρουμανία 3,71
Ισπανία 4,36
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1.3.  Reflective thinking: processes of analyzing and making
judgments about what has happened.

ΕΕ 3,67
Βέλγιο 3,43
Πολωνία 3,56
Πορτογαλία 3,70
Ρουμανία 3,60
Ισπανία 4,07
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1.2.  Critical thinking: Using logic and reasoning to identify the
strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or

approaches to problems.
ΕΕ 3,96
Βέλγιο 4,00
Πολωνία 3,83
Πορτογαλία 3,89
Ρουμανία 3,68
Ισπανία 4,42
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2. Methodological skills: Developed capacities used to allocate
resources efficiently.

ΕΕ 3,80
Βέλγιο 3,62
Πολωνία 3,72
Πορτογαλία 3,83
Ρουμανία 3,71
Ισπανία 4,10
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1.4.  Creative thinking: Developing, designing, or creating new
applications, ideas, relationships, systems, or products, including

artistic contributions.
ΕΕ 3,87
Βέλγιο 3,43
Πολωνία 3,82
Πορτογαλία 3,78
Ρουμανία 3,93
Ισπανία 4,28
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2.2.  Problem Solving: identifying complex problems and reviewing
related information to develop and evaluate options and

implement solutions.
ΕΕ 3,98
Βέλγιο 3,89
Πολωνία 3,97
Πορτογαλία 3,93
Ρουμανία 3,85
Ισπανία 4,26
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2.1.  Time management: Managing one's own time and the time of
others.

ΕΕ 3,87
Βέλγιο 3,74
Πολωνία 3,81
Πορτογαλία 3,89
Ρουμανία 3,73
Ισπανία 4,16
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2.4.  Learning strategies: Selecting and using training/instructional
methods and procedures appropriate for the situation when

learning or teaching new things.
ΕΕ 3,60
Βέλγιο 3,38
Πολωνία 3,29
Πορτογαλία 3,79
Ρουμανία 3,55
Ισπανία 4,01
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2.3.  Decision-making: Considering the relative costs and benefits
of potential actions to choose the most appropriate one.

ΕΕ 3,91
Βέλγιο 3,62
Πολωνία 4,03
Πορτογαλία 3,84
Ρουμανία 3,84
Ισπανία 4,16
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2.6.  Digital skills:  involve confident and critical use of information
society technology (ICT) in for working and learning in the

knowledge society.
ΕΕ 3,66
Βέλγιο 3,42
Πολωνία 3,50
Πορτογαλία 3,67
Ρουμανία 3,76
Ισπανία 3,96
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2.5.  Planning: Developing specific goals and plans to prioritize,
organize, and accomplish the work.

ΕΕ 3,77
Βέλγιο 3,68
Πολωνία 3,71
Πορτογαλία 3,85
Ρουμανία 3,55
Ισπανία 4,04
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3.1.  Interpersonal communication: Skills to express ideas and
views clearly, confidently and concisely in speech, writing and

body language.
ΕΕ 3,91
Βέλγιο 3,83
Πολωνία 3,89
Πορτογαλία 3,91
Ρουμανία 3,66
Ισπανία 4,27
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3. Social skills: Developed capacities used to work with people to
achieve goals.

ΕΕ 3,80
Βέλγιο 3,72
Πολωνία 3,61
Πορτογαλία 3,88
Ρουμανία 3,61
Ισπανία 4,19
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3.3.  Conflict management and negotiation: Handling complaints,
settling disputes, and resolving grievances and conflicts, or

otherwise negotiating with others.
ΕΕ 3,69
Βέλγιο 3,58
Πολωνία 3,40
Πορτογαλία 3,85
Ρουμανία 3,56
Ισπανία 4,09
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3.2.  Team-work: Skills required to work well as part of the team.
ΕΕ 3,97
Βέλγιο 3,93
Πολωνία 3,83
Πορτογαλία 4,01
Ρουμανία 3,73
Ισπανία 4,34
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3.4.  Inter-cultural understanding: value and engaging with diverse
cultures in ways that recognize commonalities and differences,
create connections with others and cultivate mutual respect.

ΕΕ 3,63
Βέλγιο 3,53
Πολωνία 3,31
Πορτογαλία 3,77
Ρουμανία 3,49
Ισπανία 4,06
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Συνεντεύξεις εκπαιδευτικών.  

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να μάθουμε την αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί 

σχετικά με τη σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων, αν εκπαιδεύουν τους μαθητές τους σε 

κοινωνικές δεξιότητες και πώς να συμπεριλάβουν την εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες 

στα επίσημα προγράμματα σπουδών.  

 

Πρότυπο  

Οδηγίες για τον υπεύθυνο της συνέντευξης 

1- Καταγράψτε τη συνέντευξη με μαγνητόφωνο ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική 

συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετή μπαταρία και ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.  

2- Κάντε τη συνέντευξη στη γλώσσα στην οποία τόσο εσείς όσο και ο συνεντευξιαζόμενος 

αισθάνεστε πιο άνετα. 

3- Οι ενότητες και τα παραδείγματα ερωτήσεων δεν είναι ένα κλειστό σενάριο, αφήστε 

τον ερωτώμενο να εκφραστεί.  

4- Αν στο τέλος νομίζετε ότι δεν έχετε μιλήσει για κάποια από τις κύριες ενότητες, 

μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτήν και να θέσετε τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις. 

Χρησιμοποιήστε το δείγμα ερωτήσεων αν το χρειάζεστε. 

5- Για κάθε συνέντευξη, συνοψίστε τα κύρια συμπεράσματα για κάθε ενότητα και μια 

σύντομη τελική περίληψη στα αγγλικά. 

 

Πρότυπο:  

Συνέντευξη αριθ:     

Ημερομηνία:      Duration:  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Όνομα εταίρου συνέντευξης:  

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: 

Πτυχίο που διδάσκει: 

Θέμα:  

Μάθημα: 

Φύλο: 



 

Ηλικία: 

Υπηκοότητα: 

E-mail: 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων: ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να μάθουμε αν οι 

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη σημασία των ήπιων δεξιοτήτων και αν αισθάνονται την ανάγκη 

να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους στις ήπιες δεξιότητες.  

Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να μάθουμε αν οι εκπαιδευτικοί έχουν διασυνδέσεις με τον 

επιχειρηματικό τομέα ή την αγορά εργασίας.  

Παράδειγμα ερωτήσεων: 

- Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

- Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

- Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

- Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

- Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.  Σε αυτή την ενότητα επιδιώκουμε να μάθουμε 

περισσότερα για το ρόλο του καθηγητή στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και τον 

τρόπο εκπαίδευσης των δεξιοτήτων στο πανεπιστημιακό πλαίσιο.  

Παράδειγμα ερωτήσεων: 

- Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

- Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

- Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα 

προγράμματα εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

- Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 



 

- Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

- Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. ´Η τελευταία ενότητα 

επιδιώκει να συγκεντρώσει τη γνώμη των καθηγητών σχετικά με το πώς μπορούν να 

εκπαιδευτούν οι κοινωνικές δεξιότητες στα πανεπιστήμια.  

Παράδειγμα ερωτήσεων:  

- Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

αποφοίτων του πανεπιστημίου σας;  

- Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

- Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

- Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

 



Παράδειγμα ερωτήσεων:  

- Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

αποφοίτων του πανεπιστημίου σας;  

- Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

- Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

- Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

  



 

Βέλγιο:  

Όλοι οι Βέλγοι καθηγητές που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις συμφωνούν με τη σημασία που 

έχουν οι κοινωνικές δεξιότητες για την αύξηση της απασχολησιμότητας των μαθητών τους, 

καθώς και με τη σημασία που έχουν οι κοινωνικές δεξιότητες στη διδακτική διαδικασία.  

Μερικά από τα συμπεράσματα είναι: 

- Το 60% όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται στις αγγελίες εργασίας είναι κοινωνικές 

δεξιότητες.  

- Για την καλύτερη εξάσκηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, οι ομάδες πρέπει να είναι 

μικρές, κάτω των 25 μαθητών ανά ομάδα. Οι μεγαλύτερες ομάδες καθιστούν αδύνατη 

την προσέγγιση όλων των συμμετεχόντων και αποτελούν εμπόδιο στη διδασκαλία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων.  

- Οι κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται ως εγκάρσιες δεξιότητες από όλους 

τους εκπαιδευτικούς.  

- Ορισμένες κοινωνικές δεξιότητες εκπαιδεύονται ευκολότερα από άλλες, για 

παράδειγμα η διαχείριση του χρόνου εκπαιδεύεται ευκολότερα από την κριτική σκέψη.  

- Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

είναι η παιχνιδοποίηση και τα παιχνίδια ρόλων.  

 

1. Odile Heintz  

Ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου 2019     Διάρκεια: 1:  1 ώρα 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Haute Ecole de la Province de Liège  

Πορεία καριέρας: Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στην κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο 

της Λιέγης. Ξεκίνησε να εργάζεται σε μια εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο που ειδικεύεται 

στην κατάρτιση επιχειρηματιών από τους τομείς του μάρκετινγκ, της επικοινωνίας και των 

εκδηλώσεων. Εκπαίδευσε στελέχη σε τεχνικές επικοινωνίας (πώς να μιλούν δημόσια,... ) Στη 

συνέχεια άρχισε να εργάζεται ως υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού σε μια εταιρεία που βοηθά 

μακροχρόνια ανέργους να βρουν δουλειά . Εργάστηκε σε αυτές τις δύο εταιρείες για 6 χρόνια. 

Στη συνέχεια άρχισε να διδάσκει ηθική φιλοσοφία σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

για 7 χρόνια. Τώρα είναι λέκτορας στο HEPL. 



 

Διδακτικό προσωπικό: Οικονομικά 

Αφορά πτυχία/μεταπτυχιακά: Πτυχίο στη Διεθνή Συνεργασία, πτυχίο στη Διαχείριση 

Ανθρωπίνων Πόρων, πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία και μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση. 

Μαθήματα που διδάσκονται: Κοινωνιολογία, διαλέξεις για την οργάνωση των κοινωνικών 

θεσμών. 

Φύλο:  

Ηλικία: 39 

Υπηκοότητα:  

E-mail: odile.heintz@ens.provincedeliege.be 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Για την ίδια, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι δεξιότητες συμπεριφοράς, τις οποίες αποκαλεί 

επίσης "δεξιότητες ζωής", επειδή για την ίδια είναι σχεδόν έμφυτες και σχετίζονται μάλλον με 

την προσωπικότητα κάποιου.  

Είναι ζωτικής σημασίας για να βρείτε μια θέση εργασίας, αλλά και για να ευδοκιμήσετε όταν 

έχετε μια θέση εργασίας, για να ενταχθείτε σε μια ομάδα και βασικά για να ανταποκριθείτε 

στις προσδοκίες της διοίκησης. Για να ενσωματωθούν στον κόσμο της εργασίας, πριν 

αποκτήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες, οι νέοι πρέπει να κατακτήσουν τους κανόνες 

εθιμοτυπίας (στάση του σώματος, ακρίβεια, ευγένεια και λεξιλόγιο). Οι κοινωνικές δεξιότητες 

περιλαμβάνουν αυτούς τους κανόνες εθιμοτυπίας καθώς και την ακρίβεια, την 

προσαρμοστικότητα, την αίσθηση της προσπάθειας και την επιμονή.  

Στην πρώτη της εργασία, συμμετείχε σε προγράμματα για τις ήπιες δεξιότητες, καθώς τα 

διάφορα μαθήματα κατάρτισης που παρέδιδε αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη των ήπιων 

δεξιοτήτων (διαχείριση ομάδας, επικοινωνία,... ) Στη δεύτερη εργασία της, τα άτομα που 

αναζητούσαν εργασία έλαβαν κάποια κατάρτιση στις ήπιες δεξιότητες (ακρίβεια, αξιοπιστία, 

επικοινωνία με ενσυναίσθηση, διαχείριση θυμού, προσοχή στη λεπτομέρεια, βασική υγιεινή, 

...), επειδή θα μπορούσαν να βρεθούν να εργάζονται για μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

πλυντηρίου, αλλά να έχουν επίσης επαφές με πελάτες.  

Για εκείνη, ένας καλός δάσκαλος πρέπει να είναι ανθρώπινος, καλοπροαίρετος, υπομονετικός, 

περίεργος και επίμονος, με επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. Πιστεύει ότι οι 

δάσκαλοι στην πραγματικότητα διδάσκουν συνεχώς στους μαθητές τους κοινωνικές 

δεξιότητες, ζητώντας τους να έχουν καλή στάση σώματος, να επικοινωνούν καλά, να είναι 

ακριβείς, συνεπείς, να παραδίδουν τακτοποιημένες εργασίες,... Αυτές είναι οι κοινωνικές 



 

δεξιότητες που θέλουν να αποκτήσουν. Ορισμένες δεξιότητες θα έπρεπε στην πραγματικότητα 

να διδάσκονται στο σπίτι, αλλά δυστυχώς οι μαθητές δεν έχουν το ίδιο υπόβαθρο. Έτσι είναι 

λογικό και φυσιολογικό οι εκπαιδευτικοί να τους διδάσκουν κάτι που δεν έχουν διδαχθεί 

αλλού.    

Οι αίθουσες διαλέξεων δεν είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Σε 

έναν τέλειο κόσμο, η διδασκαλία τους θα γινόταν σε ομάδες των 12 μαθητών. Σε μεγάλες 

ομάδες, ο καθηγητής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα και δεν μπορεί να 

επιτρέψει σε όλους τους μαθητές να εκφραστούν λόγω έλλειψης χρόνου. Δυστυχώς, οι 

περισσότερες ομάδες που διδάσκει είναι μεταξύ 50 και 140 μαθητών. Ωστόσο, το μάθημά της 

"κοινωνικές δεξιότητες" δίνεται σε ομάδες των 25 μαθητών. 

Παρακολούθησε πολλά μαθήματα κατάρτισης σχετικά με τις ήπιες δεξιότητες: ανάλυση 

συναλλαγών (μαθαίνοντας να αμφισβητούμε τον εαυτό μας και να κατανοούμε τη 

συμπεριφορά μας), μη βίαιη επικοινωνία (επικοινωνία με καλοπροαίρετο και σεβασμό), 

coaching, νευρογλωσσικός προγραμματισμός.   

Από το πρώτο έως το τρίτο έτος, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι μαθητές μας έχουν αναπτύξει 

ικανότητες προσαρμογής και οργάνωσης. Είναι σε θέση να δομούν καλύτερα τις πληροφορίες, 

να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, έχουν αναπτύξει κριτικό πνεύμα, έχουν αποκτήσει 

αυτόματα αντανακλαστικά... Οι κοινωνικές δεξιότητες που διδάσκονται στο Κολέγιο είναι 

απαραίτητες για την ένταξη στον κόσμο της εργασίας. Η δημιουργικότητα είναι ίσως μια ήπια 

δεξιότητα που πρέπει να βελτιώσουν. Οι μαθητές έχουν συνηθίσει να εργάζονται μέσα σε ένα 

πλαίσιο.  Χωρίς αυτό, αισθάνονται χαμένοι. Αλλά το να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα 

προβλήματα είναι στην πραγματικότητα πρωταρχικής σημασίας για την επίλυσή τους στον 

επαγγελματικό κόσμο.  

 

Όταν εξετάζουμε τις αγγελίες εργασίας, βλέπουμε ότι το 60% των απαιτήσεων συνδέεται με τις 

κοινωνικές δεξιότητες. Επομένως, οι μαθητές μας θα πρέπει να είναι έτοιμοι. Θα πρέπει να 

τους διδάξουμε σταδιακά. Στο πρώτο έτος, θα επισημαίνουν τις κοινωνικές δεξιότητες που 

πρέπει να βελτιώσουν. Στο δεύτερο έτος, θα αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες μέσω διαφόρων 

ασκήσεων και στο τρίτο έτος, θα ελέγξουν αν έχουν πράγματι αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες 

και θα προσδιορίσουν τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται κυρίως στις μελλοντικές τους 

θέσεις εργασίας.  

Οι κοινωνικές δεξιότητες διδάσκονται μέσω δραστηριοτήτων, παιχνιδιών... Στα μαθήματά της, 

δίνει λίγη θεωρία αλλά ζητά από τους μαθητές να συμμετέχουν πολύ.  



 

Αρχικά, κάνουν μια άσκηση και στη συνέχεια, η Odile δίνει την αντίστοιχη θεωρία. Για 

παράδειγμα, σε ομάδες των 4 ατόμων, οι μαθητές λαμβάνουν ένα αυγό, ένα σπάγκο και ένα 

σφουγγάρι. Πρέπει να βρουν μια λύση ώστε το αυγό να μπορεί να πέσει χωρίς να σπάσει. Στο 

τέλος της άσκησης, οι μαθητές μπορούν να αναλύσουν το ρόλο τους στην ομάδα (οπαδός, 

αρχηγός και αποστάτης). Με βάση αυτά που λένε, ο εκπαιδευτικός δίνει περαιτέρω 

πληροφορίες και εξηγεί τη θεωρία σχετικά με τους διάφορους τύπους συμπεριφοράς που είναι 

δυνατοί όταν εργάζονται σε μια ομάδα.    

Ένα άλλο παράδειγμα: πριν διδάξει τη μη βίαιη επικοινωνία, χρησιμοποιεί το παιχνίδι "φυστίκι 

και γορίλας". Κάποιοι μαθητές επιλέγονται ως "γορίλες" και πρέπει να κάνουν τα πάντα για να 

ευχαριστήσουν τους άλλους μαθητές (που επιλέγονται ως "φιστίκια") για μια εβδομάδα χωρίς 

να τους λένε ότι είναι τα φιστίκια τους. Μια εβδομάδα αργότερα, τα φιστίκια λένε στον γορίλλα 

τους αν είναι ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του συμμαθητή τους χρησιμοποιώντας 

τεχνικές μη βίαιης επικοινωνίας, π.χ. "Παρατήρησα ότι κράτησες την πόρτα ανοιχτή και ένιωσα 

ότι με πήρες υπόψη σου, ευχαριστώ." ή "Δεν παρατήρησα σε καμία στιγμή ότι ήσουν ο 

γορίλλας μου".  

Άλλο παράδειγμα: οι μαθητές πρέπει να φέρουν δύο αγγελίες εργασίας, μία από τον τομέα 

τους και μία άλλη. Στη συνέχεια πρέπει να προσδιορίσουν τις απαιτούμενες κοινωνικές 

δεξιότητες και έτσι να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δεξιότητες.  

Για να αναπτύξει τη δημιουργικότητα, προβάλλει μερικές εικόνες σε ένα λευκό πίνακα 

λέγοντάς τους ότι προέρχονται από ταινίες. Οι μαθητές πρέπει να δώσουν το όνομα μιας 

ταινίας και να εξηγήσουν την επιλογή τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητά τους, ενώ παράλληλα εξασκούνται σε άλλες δεξιότητες, όπως η δημόσια 

ομιλία, καθώς παρουσιάζουν προφορικά την επιλογή τους. Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει στη 

συνέχεια τη δομή και τη συνοχή του κειμένου, τη στάση του σώματος, το λεξιλόγιο που 

επιλέχθηκε... ). 

Συμπερασματικά, η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και 

να ενσωματώνεται στα άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους. Ωστόσο, ένα ειδικό 

μάθημα για τις ήπιες δεξιότητες επιτρέπει στους μαθητές να επικεντρωθούν στις 

συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται στη μελλοντική τους εργασία και επιτρέπει στον 

καθηγητή να επικεντρωθεί σε κάθε μαθητή. Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι μαθητές πρέπει 

να κάνουν την αξιολόγηση των προσωπικών τους δεξιοτήτων και να εξηγήσουν τις 

συγκεκριμένες λύσεις που θα φέρουν αν τους λείπουν κάποιες από αυτές τις δεξιότητες. 

 



 

2. Cloé Stéveny  

Ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2019     Διάρκεια: 1: 20 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Haute Ecole de la Province de Liège  

Πορεία καριέρας: Αποφοίτησε ως κλινική ψυχολόγος. Ξεκίνησε να εργάζεται στο ψυχιατρικό 

τμήμα ενός νοσοκομείου.  Στη συνέχεια εργάστηκε σε μια υπηρεσία αστυνομικής βοήθειας 

προς τα θύματα. Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα δυναμικής ομάδων και θεσμικής 

ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης. Εργάστηκε ως αυτοαπασχολούμενη εκπαιδεύτρια σε 

θέματα ομαδικής εργασίας και πρόληψης συγκρούσεων. Τώρα διδάσκει στο HEPL εδώ και 11 

χρόνια.  

Διδακτικό προσωπικό: Κοινωνικές επιστήμες και Εκπαίδευση 

Αφορά πτυχία/μεταπτυχιακά: Μάστερ στην Πρόληψη και Διαχείριση Συγκρούσεων 

Μαθήματα που διδάσκονται: Καθοδήγηση σε επαγγελματικά σχέδια, εκπαίδευση στην 

ομαδική εργασία, μεθοδολογία πρόληψης της βίας, διαχείριση συγκρούσεων. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Για την ίδια, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι όλες οι διεπιστημονικές δεξιότητες που είναι κυρίως 

διαπροσωπικές. Αναφέρονται επίσης στη διαχείριση του άγχους, την προσαρμοστικότητα και 

την αυτοπαρουσίαση. 

Από τότε που μπήκε στον κόσμο της εργασίας, εκπαιδεύει τους ανθρώπους στις κοινωνικές 

δεξιότητες. Όταν εργαζόταν στην υπηρεσία αστυνομικής βοήθειας προς τα θύματα, 

ασχολήθηκε με τη διαχείριση του άγχους και τον τρόπο αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης 

και βοήθησε τους αστυνομικούς να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις και να έχουν τη σωστή 

στάση. Τα προγράμματα οδήγησαν σε διάφορες δράσεις: οι αστυνομικοί έλαβαν την 

υποστήριξη των διευθυντών ή παραπέμφθηκαν στην "ομάδα άγχους" όταν αντιμετώπιζαν ένα 

συγκλονιστικό γεγονός, κάποια οργανωτικά προβλήματα επιλύθηκαν... 

 

Για την ίδια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται μια ομάδα, να ακούν 

τους άλλους, να είναι διαθέσιμοι, να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις αλλά και να μπορούν να 



 

εκφράζονται δημόσια και να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κοινού τους.   Επιπλέον, θα πρέπει 

να είναι σε θέση να εργάζονται σε μια ομάδα. Πιστεύει ότι η διδασκαλία των κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι σαφώς ο ρόλος του εκπαιδευτικού, και ιδιαίτερα ο δικός της ρόλος, διότι η 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ο στόχος των μαθημάτων της. Διδάσκει ομάδες των 15-

25 μαθητών.  Για εκείνη, αυτό το μέγεθος είναι η βασική προϋπόθεση για τη διδασκαλία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, πιστεύει ότι πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα προγράμματα 

σπουδών, διότι στον κόσμο της εργασίας, όλες οι θέσεις εργασίας απαιτούν κοινωνικές 

δεξιότητες, ανεξάρτητα από τον τομέα.  

Ωστόσο, εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν συμμετέχουν στη διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων. Δεν 

λαμβάνουν πραγματικά υπόψη τους αυτές τις δεξιότητες, εκτός από μερικά σχολεία που 

ειδικεύονται στις μεθόδους διδασκαλίας Freinet.  

Παρακολούθησε με δική της πρωτοβουλία διάφορα σύντομα μαθήματα κατάρτισης (1-2 

ημέρες) που αφορούσαν τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων: κοινωνιοκρατία, 

διαχείριση της βίας, συλλογική νοημοσύνη. 

Οι φοιτητές διδάσκονται κοινωνικές δεξιότητες καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Ωστόσο, δυσκολεύονται να μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες σε άλλο πλαίσιο. Για παράδειγμα, 

στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, έχουν ένα μάθημα διαπραγμάτευσης. Όταν ξεκινούν την 

άσκηση, δεν εφαρμόζουν αυθόρμητα όσα έχουν δει στην τάξη. Αλλά όταν τους λέει να κάνουν 

κάτι, ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν και το κάνουν.  Επομένως, αυτό που έχουν μάθει δεν είναι 

ακόμη αυτόματο. Ίσως θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερο χρόνο γι' αυτό.  

Επίσης, εκπαιδεύει πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, τους οποίους είχε ως μαθητές 

λίγα χρόνια πριν. Αυτό που παρατηρεί είναι ότι δεν εφαρμόζουν τίποτα από όσα έμαθαν κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους (δυσκολεύονται να ηγηθούν μιας συνάντησης, δεν είναι 

διεκδικητικοί). Γνωρίζουν τη θεωρία σχετικά με το θέμα αλλά δεν είναι σε θέση να το 

εφαρμόσουν στην πράξη. Όταν τους ζητάμε να αναλύσουν μια κατάσταση, δεν είναι σε θέση 

να κάνουν ένα βήμα πίσω και να πάρουν τη συνολική εικόνα, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις 

τους με τους άλλους.   

Όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, στο μάθημα διαπραγμάτευσης και διαχείρισης 

συγκρούσεων, χρησιμοποιεί δύο τεχνικές. Είτε δίνει τη θεωρία και στη συνέχεια κάνει 

ασκήσεις, όπως μια κατάσταση κοντά στην πραγματικότητα ή ένα παιχνίδι ρόλων όπου πρέπει 

να εφαρμόσουν αυτά που μόλις μίλησαν, είτε τους βάζει σε μια κατάσταση και τους βάζει να 

μαντέψουν το θεωρητικό υπόβαθρο. Για παράδειγμα, θέλει να εξασκηθούν στη διπλή εντολή, 

οπότε τους βάζει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση όπου πρέπει να την εξασκήσουν. Με τους 



 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, δίνει ένα πιο θεωρητικό μάθημα, αλλά όποτε είναι δυνατόν, δίνει 

κάποια ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διηύθυναν τη συνάντηση, έλαβαν 

την απόφασή τους ή τον τρόπο με τον οποίο επικοινώνησαν. Αυτό είναι εφικτό μόνο αν έχουμε 

εκπαιδευτεί στο πώς να παρατηρούμε και να δίνουμε ανατροφοδότηση.  

Συνοψίζοντας, η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων θα πρέπει να γίνεται σε μικρές ομάδες 

(το πολύ 18 μαθητές) και κυρίως μέσω παιχνιδιών. Επιπλέον, πρέπει να κατακτήσουμε τις 

λεπτές αποχρώσεις της γλώσσας μας για να παρατηρήσουμε μια κατάσταση. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε τα παιχνίδια ρόλων που χρησιμοποιούνται στις εταιρείες και να τα 

μετατρέψουμε σε ασκήσεις. Όσον αφορά την εβδομαδιαία εκπαίδευση που σχεδιάζει η 

Eurofors το επόμενο έτος, θα ήταν ενδιαφέρον να δουλέψουμε σε μια δεξιότητα 

επανειλημμένα και για παράδειγμα, για να αναπτύξουμε τις ικανότητες παρατήρησης, θα 

πρέπει να φτιάξουμε βίντεο ώστε να μπορούν να εξασκηθούν στον εντοπισμό των λεκτικών και 

μη λεκτικών στοιχείων μιας κατάστασης.  

 

3. Jean-Marie Dujardin  

Ημερομηνία: 5 Φεβρουαρίου 2019     Διάρκεια: Φεβρουάριος 

Φεβρουάριος 45 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο της Λιέγης (ULG) 

Πορεία καριέρας: Απόφοιτος του HEC ως μηχανικός πωλήσεων. Στη συνέχεια έκανε 

διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε να διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και εργάστηκε επίσης για την ONEM παρέχοντας εκπαίδευση. Στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται 

στο HEC ως βοηθός και ξεκίνησε το διδακτορικό του. Τώρα είναι λέκτορας στο HEC.   

Διδακτικό προσωπικό: Οικονομικά 

Προγράμματα σπουδών στα οποία διδάσκει: Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό 

Μαθήματα που διδάσκονται: ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων σε διοικητικές δεξιότητες, 

διαχείριση δεξιοτήτων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 



 

Για τον ίδιο, οι ήπιες δεξιότητες αφορούν τις τεχνικές επικοινωνίας, τις διαπραγματεύσεις και 

τη διαχείριση συγκρούσεων, τον καθορισμό στόχων, την ομαδική εργασία και την ηγεσία. 

Χωρίς αυτές, είναι δύσκολο να ενσωματωθεί κανείς στον κόσμο της εργασίας.  

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ικανοί να επικοινωνούν, να εργάζονται σε μια ομάδα, να 

διαχειρίζονται συγκρούσεις και να έχουν ηγετικές ικανότητες. Όσον αφορά τον ίδιο, 

παρακολούθησε εξωτερικά μαθήματα για τη συναλλακτική ανάλυση, τον νευρογλωσσικό 

προγραμματισμό, τις ήπιες δεξιότητες και εκπαιδεύτηκε από ανώτερους συναδέλφους που 

δίδασκαν ήπιες δεξιότητες πριν από αυτόν. 

Για τον ίδιο, η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ο ρόλος κάθε εκπαιδευτικού, 

ακόμη και αν το μάθημα δεν είναι ειδικά αφιερωμένο σε αυτό.  Μπορούν πάντα να διδάσκουν 

κοινωνικές δεξιότητες μέσω των μεθόδων διδασκαλίας τους. Οι κοινωνικές δεξιότητες θα 

πρέπει να διδάσκονται από όλους τους εκπαιδευτικούς, πιο συχνά και με καλύτερο τρόπο. 

Δουλεύει με ομάδες περίπου 70 μαθητών. Οι μεγάλες ομάδες (π.χ. 200 μαθητές) αποτελούν 

εμπόδιο γι' αυτόν.  

Το "σεμινάριό του για τις διοικητικές δεξιότητες" (4 φορές 4 ώρες) έχει εξελιχθεί από τότε που 

άρχισε να το διδάσκει. Στόχος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές και να τους βοηθήσει να 

αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες. Το μάθημα γίνεται σε ομάδες των 25-30 μαθητών και 

αποτελείται από 4 θέματα: επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων και καθορισμός στόχων, 

διεύθυνση μιας συνάντησης και, τέλος, ηγεσία.  Το πιο σημαντικό είναι η μέθοδος διδασκαλίας 

που χρησιμοποιείται. Για πολλά χρόνια συνήθιζε να εξηγεί τη θεωρία και στη συνέχεια να 

χρησιμοποιεί παιχνίδια ρόλων ως πρακτική άσκηση. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνηθίζαμε 

να ηχογραφούμε τα παιχνίδια ρόλων για να τα παρακολουθούμε με τους μαθητές, αλλά ήταν 

βαρύ και δύσκολο να το οργανώσουμε.   

Σήμερα, αυτό που έχει απομείνει από όλα αυτά είναι η χρήση του πλέγματος παρατήρησης, το 

οποίο είναι πολύ σημαντικό και απορρέει από τη θεωρία.   

Παράδειγμα: αν κάνουν μια άσκηση για τη διαχείριση των συγκρούσεων, οι μαθητές 

πηγαίνουν να πάρουν τη θεωρία στην πλατφόρμα HEC, όπου μπορούν επίσης να βρουν το 

πλέγμα παρατήρησης που περιέχει 10-15 πράγματα που πρέπει να παρατηρήσουν. Κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων, θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον κατάλογο ελέγχου και θα 

ανατρέξουν στη θεωρία προκειμένου να αναλύσουν και να κατανοήσουν την κατάσταση. Αυτά 

τα παιχνίδια ρόλων είναι εμπνευσμένα από επαγγελματικές καταστάσεις. Το μάθημά του έχει 

εξελιχθεί τα τελευταία δύο χρόνια.  Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην ανάπτυξη νέων 



 

τεχνολογιών, ιδίως της LOLA (εικονική πλατφόρμα αυτοεκπαίδευσης). Αυτό του επέτρεψε να 

αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα παιχνίδια ρόλων και στην ανάλυσή τους.  

Σήμερα, το μάθημά του βασίζεται κυρίως στη "βασική μάθηση". Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση 

σε πολλές πληροφορίες στην πλατφόρμα (διαφάνειες- ηχογραφήσεις, θεωρία... ) και τις 

χρησιμοποιούν για να αναλύσουν μια μελέτη περίπτωσης.   

Ένα άλλο παράδειγμα: η τελευταία υπόθεση αφορούσε τον τρόπο διαχείρισης μιας ομάδας 

νοσηλευτών πρώτης γραμμής στο νοσοκομείο Citadelle της Λιέγης (CHR de la Citadelle). 

Επαγγελματίες από το νοσοκομείο ήρθαν στην τάξη για να εξηγήσουν το πρόβλημα. Οι μαθητές 

μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο για περισσότερες πληροφορίες.  Κατά τη 

διάρκεια των δύο επόμενων μαθημάτων, οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στο πώς να βρίσκουν τις 

σωστές πληροφορίες στην πλατφόρμα προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.  Κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου μαθήματος, οι μαθητές έπρεπε να παρουσιάσουν τη λύση τους. Αντί 

να μελετούν μία περίπτωση για κάθε θέμα, όλα τα θέματα καλύπτονται σε μία περίπτωση 

μελέτης. Έτσι, οι μαθητές πρέπει να λύσουν ένα σύνθετο πρόβλημα που σχετίζεται με τις 

κοινωνικές δεξιότητες και τις διοικητικές δεξιότητες με τις πηγές που είναι διαθέσιμες στην 

πλατφόρμα και χρησιμοποιώντας τον καθηγητή ως προπονητή. Οι μαθητές πρέπει να 

εργαστούν σε μια ομάδα. Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να έχουν λύσει το πρόβλημα, αλλά 

θα πρέπει επίσης να αναλύσουν πώς εργάστηκε η ομάδα για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. 

Μια άλλη μελέτη περίπτωσης ήταν το πώς να διαχειριστεί μια δημοσιογραφική ομάδα στο 

πλαίσιο της ψηφιοποίησης, πώς να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από 

όλες αυτές τις αλλαγές.  

 

4. Cecile Delfosse  

Ημερομηνία: 4 Φεβρουαρίου 2019   Διάρκεια: Φεβρουάριος Φεβρουαρίου 

2019 1 ώρα 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Haute Ecole de la Province de Liège 

Πορεία καριέρας: αποφοίτησε από τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία από το ULB και 

έκανε μεταπτυχιακό στην ευρωπαϊκή πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις στο ULG. Στη συνέχεια 

έκανε ένα πτυχίο διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένα άλλο για να διδάξει σε 

κολλέγιο ή πανεπιστήμιο (CAPAES). Ξεκίνησε την καριέρα της ως αυτοαπασχολούμενη 



 

δημοσιογράφος (2 χρόνια) για περιοδικά. Στη συνέχεια προσλήφθηκε ως υπεύθυνη Τύπου για 

τα νοσοκομεία του Σαρλερουά και εργάστηκε στο τμήμα επικοινωνίας τους για 6 χρόνια. Το 

2001 άρχισε να διδάσκει στην Haute Ecole de la Province de Liege. Παρακολούθησε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη διαχείριση έργων που περιελάμβανε την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Διδακτικό προσωπικό: Κοινωνικές Επιστήμες 

Αφορά πτυχία/μεταπτυχιακά: Πτυχίο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πτυχίο στην 

Επικοινωνία, Μάστερ στην κοινωνική μηχανική 

Διδασκόμενα μαθήματα: κοινωνική και πολιτική εξέλιξη της εργασίας, τεχνικές προφορικής 

έκφρασης, μεθοδολογία και διαχείριση έργων, θεωρητική και εφαρμοσμένη επικοινωνία, 

τεχνικές λήψης αποφάσεων, ηθική, επικοινωνιακή ηθική και κοινωνική επικοινωνία. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Για εκείνη, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι όλα αυτά που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο. 

Προέρχονται κυρίως από την εκπαίδευσή μας, παρόλο που είναι δυνατόν να εργαστούμε πάνω 

σε αυτές. Περιλαμβάνουν συμπεριφορές που κυμαίνονται από το να λένε γεια και να ζητούν 

συγγνώμη για την καθυστέρηση, μέχρι συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή, π.χ. 

διαχείριση του χρόνου τους, των συναισθημάτων τους, των συγκρούσεων και της ομαδικής 

εργασίας. 

Οι μαλακές δεξιότητες είναι απαραίτητες, καθώς κάνουν τη διαφορά μεταξύ δύο υποψηφίων 

που έχουν τα ίδια διαπιστευτήρια. Οι νέοι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για να 

συνεργαστούν με εταιρείες.  

Δούλεψε σε προγράμματα για τις κοινωνικές δεξιότητες μαζί με εταιρείες. Για παράδειγμα, 

όταν διοργάνωσε μια εσωτερική ανοικτή ημέρα στα νοσοκομεία του Σαρλερουά, προκειμένου 

να αναπτύξει την ομαδική εργασία με συναδέλφους από άλλα τμήματα. Λειτούργησε ως 

διαμεσολαβητής και σχεδίασε μερικές δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ 

των διαφόρων τμημάτων. Εργάστηκε επίσης στο πρόγραμμα εισαγωγής με τα άτομα που είναι 

υπεύθυνα για την υποδοχή και την ένταξη νέων εργαζομένων στην εταιρεία. Στόχος του ήταν η 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων με διεπιστημονικό τρόπο, κυρίως μέσω της ομαδικής 

εργασίας. 

Ένας καλός δάσκαλος πρέπει να έχει ικανότητες ακρόασης, κριτικό πνεύμα, ταπεινότητα και 

προφανώς την ικανότητα να επικοινωνεί και να μεταφέρει ιδέες. Θα πρέπει επίσης να 



 

συμπεριφέρεται με τον τρόπο που θα ήθελε να συμπεριφέρονται οι μαθητές του και θα πρέπει 

επίσης να είναι ανοιχτόμυαλος.  

Πιστεύει ότι ορισμένες κοινωνικές δεξιότητες διδάσκονται πιο εύκολα. Για παράδειγμα, 

υπάρχουν μερικά εργαλεία που είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της 

διαχείρισης του χρόνου. Από την άλλη πλευρά, η αξιοπιστία, η κριτική σκέψη και η ανοιχτότητα 

είναι πολύ πιο δύσκολο να αναπτυχθούν. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τα σκεφτούμε, 

αλλά το εργαλείο για την ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων είναι λιγότερο συγκεκριμένο. Για την 

ίδια, οι κύριες κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν είναι το αναλυτικό και το 

κριτικό μυαλό, καθώς και το άνοιγμα.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να επιδιώκει την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, διότι 

δεν έχουν όλοι οι μαθητές το ίδιο υπόβαθρο.  Κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη αποκτήσει 

κάποιες κοινωνικές δεξιότητες αλλά άλλοι όχι, οπότε ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει 

αυτούς τους μαθητές να τις αναπτύξουν. Οι μεγάλες ομάδες αποτελούν εμπόδιο, διότι είναι 

λιγότερο δυνατή η αλληλεπίδραση με τους μαθητές όταν διδάσκει μεγάλες ομάδες (μερικές 

φορές διδάσκει 130 μαθητές). 

Πιστεύει ότι οι κοινωνικές δεξιότητες, ακόμη και αν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα, 

αναπτύσσονται περισσότερο σε κολέγια όπως το HEPL παρά στο πανεπιστήμιο.  Πράγματι, τα 

ιδρύματα αυτά προσφέρουν περισσότερη πρακτική εκπαίδευση και στο HEPL, ορισμένα 

μαθήματα διδάσκονται σε μικρές ομάδες από τα πρώτα έτη. Στο 1Ulg, τα μαθήματα δίνονται σε 

μικρές ομάδες μόνο ως μέρος του προγράμματος σπουδών Masters.  

 

Πιστεύει ότι το μάθημα "Διαχείριση Έργων" είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι φοιτητές μπαίνουν σε μια πραγματική κατάσταση, τους δίνεται ένα 

έργο που πρέπει να φέρουν εις πέρας από το Α έως το Ω σε μια ομάδα. Μαθαίνουν μέσα από 

δοκιμές και λάθη. Είμαστε εκεί για να τους καθοδηγήσουμε, αλλά δεν παρεμβαίνουμε 

υπερβολικά. Για παράδειγμα, τους βοηθάμε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν διαχειρίστηκαν 

σωστά τον χρόνο τους ή ότι προέκυψαν συγκρούσεις λόγω έλλειψης επικοινωνίας. Ακόμα και 

αν το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και μερικές φορές το πετυχαίνει, 

μερικές φορές οι μαθητές συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια λάθη.  Ίσως αυτοί οι φοιτητές θα 

έπρεπε να βιντεοσκοπούνται αντί να τους δίνεται απλώς κάποια ανατροφοδότηση ή 

θεωρητικές οδηγίες ώστε να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους. Μια άλλη λύση θα ήταν η χρήση 

 
1 Σημείωση του συντάκτη: Στο Βέλγιο, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τα 
πανεπιστήμια και τα κολέγια. Η εκπαίδευση στα Κολλέγια έχει επαγγελματικό χαρακτήρα και είναι 
συνεπώς πιο πρακτική από ό,τι στα Πανεπιστήμια. 



 

πινάκων παρατήρησης ήπιων δεξιοτήτων (όπως στη διαχείριση συγκρούσεων) για να τους 

βοηθήσει να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την κατάσταση.  Ωστόσο, στο 

τέλος του έργου, οι μαθητές πρέπει να γράψουν μια αναστοχαστική ανάλυση σχετικά με τη 

δουλειά που έκαναν και τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η ομάδα. Αυτό τους επιτρέπει να 

αναπτύξουν το κριτικό τους πνεύμα και την αυτοκριτική τους. Αυτό είναι πραγματικά 

εμπλουτιστικό και χρήσιμο, ακολουθεί συζήτηση με τον καθηγητή που τους δίνει 

ανατροφοδότηση και απολογισμό. Αυτή η στιγμή δεν πρέπει να παραμεληθεί. Για παράδειγμα, 

θα μπορούσαμε να φανταστούμε την ενημέρωση για τις ήπιες δεξιότητες στο τέλος μιας 

προφορικής εξέτασης (λέγοντας στον μαθητή πώς αντιληφθήκαμε τη γλώσσα του σώματός του 

για να τον βοηθήσουμε να αναλύσει τις ήπιες δεξιότητές του). Στο μάθημά μου για την ηθική, 

οι κοινωνικές δεξιότητες (ιδίως το αναλυτικό και το κριτικό μυαλό) αναπτύσσονται κυρίως 

μέσω διαφόρων ερωτήσεων που γίνονται στους φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να τις 

επεξεργαστούν σε μικρές ομάδες.  

 

5. Nathalie Koenig  

Ημερομηνία: 19 Φεβρουαρίου 2019    Διάρκεια: διάρκεια: 38 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Haute Ecole de la Province de Liège 

Πορεία καριέρας: Απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Λιέγης στην αγγλική και γερμανική 

γλώσσα και λογοτεχνία.  Ξεκίνησε να διδάσκει στο Haute Ecole de la Province de Liège το 2002, 

στη συνέχεια εργάστηκε για την Euregio και άρχισε να διδάσκει ξανά στο Haute Ecole de la 

Province de Liège το 2005. Στην αρχή της καριέρας της δίδασκε γερμανικά και αγγλικά, αλλά 

στη συνέχεια άρχισε να διδάσκει δημιουργικότητα στα αγγλικά και τώρα οργανώνει επισκέψεις 

και σεμινάρια σε εταιρείες στα αγγλικά.     

Διδακτικό προσωπικό: Οικονομικά 

Αφορά πτυχία/μεταπτυχιακά: Εξωτερικό εμπόριο (συνήθιζε να διδάσκει επίσης μάρκετινγκ, 

λογιστική, μεταφορές και logistics) 

Μαθήματα που διδάσκονται: μαθήματα: Αγγλικά, δημιουργικότητα, επισκέψεις και 

σεμινάρια 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 



 

Ανακάλυψε την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων όταν θέλησε να μεταφράσει το "Savoir-

être" στα αγγλικά. Διάβασε σχετικά έγγραφα στα αγγλικά και βρήκε πολλά πολύ ενδιαφέροντα 

κείμενα στα αγγλικά. Δημιούργησε έναν κατάλογο ελέγχου, αναζήτησε κείμενα σχετικά με αυτό 

για να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές της, διότι ο στόχος ήταν να τους εκπαιδεύσει στις 

επαγγελματικές κοινωνικές δεξιότητες. Βρήκε κείμενα που αναδείκνυαν τις πιο σημαντικές 

κοινωνικές δεξιότητες και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτά τα κείμενα στα μαθήματά της.  

Πολλοί επαγγελματίες της είπαν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές και πρέπει να 

διδάσκονται σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. Είναι επίσης ένας τρόπος για τους μαθητές να 

κάνουν τη διαφορά.  

Έχει πολλές επαφές με τον κόσμο της εργασίας, διότι διοργανώνει επισκέψεις δύο φορές το 

χρόνο σε εταιρείες και καλεί πολλούς επαγγελματίες να δώσουν σεμινάρια για τις κοινωνικές 

δεξιότητες (τηλεφωνική επικοινωνία, πρόσωπο με πρόσωπο, συνεντεύξεις εργασίας...).  

Παρακολούθησε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις δεξιότητες σκέψης του ΚΠΣ 

(2009), τις ΤΠΕ στη συνεργατική, βασισμένη σε έργα διδασκαλία και μάθηση (2009), τη μη βίαιη 

επικοινωνία (2010), τη διαπραγμάτευση (2010, 2016), τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση 

(2014,2017), τις δεξιότητες προβολής (2014), τη διεκδικητικότητα (2015). 2 

Για την ίδια, είναι πολύ σημαντικό να διδάσκονται οι κοινωνικές δεξιότητες σε ένα μάθημα 

αφιερωμένο σε αυτές, αλλά και να ενισχύονται στα άλλα μαθήματα, καθώς και σε έργα, 

επισκέψεις και σεμινάρια. Επιπλέον, θα πρέπει να διδάσκονται από έναν επαγγελματία που θα 

είναι πιο αξιόπιστος για τους φοιτητές μας.  Είναι όμως σημαντικό οι φοιτητές να έχουν τον 

κατάλογο ελέγχου των απαιτούμενων ήπιων δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να μετρήσουν και 

να αξιολογήσουν αν έχουν αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες.  

Είναι σημαντικό να τους μάθουμε να έχουν καλή συμπεριφορά (ώστε να δέχονται κριτική, να 

εργάζονται καλύτερα σε μια ομάδα), να επιδεικνύουν ενθουσιασμό, προσαρμοστικότητα, 

διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, κίνητρα, να επικοινωνούν με τον σωστό τόνο, να 

χρησιμοποιούν διπλωματία, ... Η ίδια δημιούργησε έναν κατάλογο ελέγχου των ήπιων 

δεξιοτήτων που πρέπει (ή υποτίθεται ότι πρέπει) να επιδεικνύουν όλοι οι μαθητές κατά την 

αποφοίτησή τους.  

Χρησιμοποιεί παιχνίδια ρόλων σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες και οι μαθητές πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τον κατάλογο ελέγχου για να αναλύσουν την κατάσταση που παίζεται. 

Συζητούν κατά πόσον αυτή είναι μια επαγγελματική στάση. Χρησιμοποιεί διάφορα κείμενα 

 
2 https://www.linkedin.com/in/nathalie-koenig-85618a60/ 



 

(π.χ. μη απάντηση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και βίντεο σχετικά με αυτό (π.χ. 

συνέντευξη για δουλειά).   

Οι επισκέψεις και τα σεμινάρια που διοργανώνει δεν είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε 

φοιτητή, πρέπει να επιδείξουν κάποιες κοινωνικές δεξιότητες αν θέλουν να τους επιτραπεί να 

τα παρακολουθήσουν. Για παράδειγμα, δίνει μπόνους στους φοιτητές που γράφουν 

ευχαριστήρια επιστολή στην εταιρεία που επισκέφθηκαν. Μαθαίνουν να την εξειδικεύουν 

εξηγώντας τι τους πρόσφερε αυτή η επίσκεψη.  Η ίδια στέλνει τις επιστολές στην εταιρεία.  

Το μάθημά της συνδέεται επίσης με ένα διεπιστημονικό σχέδιο ("αποστολή") που ξεκινά από 

το πρώτο έτος και ολοκληρώνεται στο τρίτο έτος: οι φοιτητές πρέπει να βρουν ποιες εταιρείες 

στο Βέλγιο θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα σε μια ξένη 

χώρα. Πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις βελγικές εταιρείες και να τους προτείνουν να τις 

εκπροσωπήσουν και να βρουν προοπτικές στην ξένη χώρα (όχι απαραίτητα να τους 

εξασφαλίσουν συμβάσεις, αλλά απλώς επαφές). Με τον τρόπο αυτό, ενεργούν σαν 

πραγματικοί αντιπρόσωποι πωλήσεων (έχουν εκπαιδευτεί στην εταιρεία σχετικά με τα 

προϊόντα της) και θα πρέπει να είναι σε θέση να προωθήσουν τα προϊόντα της εταιρείας στα 

αγγλικά. Έτσι, η Nathalie Koenig προσαρμόζει το περιεχόμενο του μαθήματός της σε αυτό το 

έργο προκειμένου να τους προετοιμάσει. Δίνει η ίδια μαθήματα για τα ηλεκτρονικά μηνύματα, 

αλλά για τις τηλεφωνικές και προσωπικές συνεντεύξεις καλεί επαγγελματίες που δίνουν 

σεμινάρια. Οι μαθητές καλούνται να δώσουν ανατροφοδότηση και να γράψουν μια έκθεση 

σχετικά με τις εντυπώσεις τους και να κάνουν μια ανάλυση SWOT για τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες. Για όσους δεν επιλέγονται για το έργο, τα σεμινάρια συνίστανται στην παρουσίαση 

της θέσης εργασίας και στη συζήτηση για τη σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων (με μαρτυρίες 

που δίνουν οι επαγγελματίες). Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, ασχολείται με τον 

τρόπο σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος προκειμένου να τους προετοιμάσει για μια 

συνέντευξη για πρακτική άσκηση με έναν επαγγελματία.  Η συγγραφή του βιογραφικού τους 

σημειώματος είναι επίσης ένας τρόπος να ενθαρρύνουν την αυτογνωσία.  Θεωρεί ενδιαφέρον 

για τους φοιτητές να έχουν την ανατροφοδότηση ενός επαγγελματία. Φέτος, θα έρθουν μερικοί 

επαγγελματίες για να καθοδηγήσουν παιχνίδια ρόλων διαπραγμάτευσης στα αγγλικά (όπως 

κάνουν κατά τη διάρκεια των "Negociales" στα γαλλικά).  

 

Άλλο παράδειγμα: Lundin), οι μαθητές πρέπει να διευθύνουν τα 4 εργαστήρια που 

περιγράφονται στο βιβλίο, προκειμένου να γίνει ξανά επιτυχημένη η ιχθυόσκαλα του Σιάτλ.  

 

 



 

6. David Homburg  

Ημερομηνία: 25 Φεβρουαρίου 2019      Διάρκεια: 

Φεβρουάριος Φεβρουάριος 57 λεπτά  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο της Λιέγης (HEC) 

Πορεία καριέρας: Αποφοίτησε από τη γερμανική γλώσσα και λογοτεχνία. Διετέλεσε 

προσωρινός καθηγητής για ένα έτος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, στη 

γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση... Δίδασκε επίσης ενήλικες, 

ηλικιωμένους και παρέδιδε απογευματινά μαθήματα. Στη συνέχεια προσλήφθηκε στο HEC ως 

καθηγητής γερμανικών και αγγλικών. Ήταν επίσης θεατρικός ηθοποιός και παραγωγός για 

περίπου 15 χρόνια, οπότε του ζητήθηκε να προπονεί μαθητές που εγγράφονταν σε 

διαγωνισμούς μάρκετινγκ. Τους βοήθησε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην προφορική 

παρουσίαση. Καθώς αυτή η βοήθεια αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένη, του ζητήθηκε να 

αναπτύξει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας των φοιτητών 

και των κοινωνικών δεξιοτήτων γενικότερα, το οποίο ονομάστηκε "εργαστήρια ικανοτήτων". 

Ξεκίνησαν με 240 φοιτητές και 24 εργαστήρια, ενώ τώρα έχουν 1200 φοιτητές και 40 

εργαστήρια. 

Διδακτικό προσωπικό:  

Αφορά πτυχία/μεταπτυχιακά: Διοίκηση, Μηχανικός Επιχειρήσεων  

Διδασκόμενα μαθήματα: εργαστήρια δημόσιας ομιλίας, διαπραγμάτευσης, 

δημιουργικότητας, θεάτρου, γλώσσας του σώματος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Για τον ίδιο, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι δύσκολο να τυποποιηθούν και υπάρχουν και εκτός 

σχολείου. Για παράδειγμα, μπορούμε να μάθουμε τη δυναμική της ομάδας σε ένα εργαστήριο 

αλλά και μέσα από διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, όπως όταν παίζεις ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι, όταν είσαι πρόσκοπος ή αν έχεις πολλά αδέλφια. Οι άνθρωποι γνωρίζουν 

πώς λειτουργούν οι κοινωνικές δεξιότητες, οπότε αυτό που είναι σημαντικό είναι να 

καταλάβουν ποιες δεξιότητες διαθέτουν και να τις αναλύσουν προκειμένου να τις βελτιώσουν.  

Είναι σημαντικό να διδάσκονται στο πανεπιστήμιο - ακόμη και αν ορισμένοι πανεπιστημιακοί 

καθηγητές πιστεύουν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι δευτερεύουσες σε σχέση με τις 



 

σκληρές δεξιότητες - επειδή οι εταιρείες συχνά παραπονιούνται για την έλλειψη ορισμένων 

κοινωνικών δεξιοτήτων, ιδίως της αναστοχαστικής σκέψης και της ηθικής. Όσον αφορά το 

πανεπιστήμιό του, οι φοιτητές γενικά δεν στερούνται επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αλλά 

στερούνται αναστοχαστικής σκέψης και ηθικής. Αυτός είναι γι' αυτόν ο ρόλος των 

πανεπιστημίων: να διδάσκουν στους φοιτητές τη μελλοντική τους δουλειά, αλλά και να κάνουν 

ένα βήμα πίσω και να σκέφτονται για τη δουλειά τους και πώς αυτή έχει νόημα γι' αυτούς. Αυτή 

η προσέγγιση διαφέρει από τα Κολλέγια, τα οποία έχουν περισσότερο επαγγελματικό 

χαρακτήρα και εκπαιδεύουν τους φοιτητές να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Στο Κολλέγιο, η 

στοχαστική σκέψη και η ηθική είναι λιγότερο σημαντικές γι' αυτόν.  

Οι ήπιες δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται με διαθεματικό τρόπο, διότι ακόμη και αν οι 

μαθητές δεν τις χρησιμοποιούν στην επαγγελματική τους ζωή, θα τις χρειάζονται στην 

καθημερινή τους ζωή. Οι ήπιες δεξιότητες θα τους οδηγήσουν πιο μακριά από τις σκληρές 

δεξιότητες.  

Στο πανεπιστήμιό του, έχουν εφαρμόσει εργαστήρια (4 ώρες στη σειρά/ 20 φοιτητές το πολύ) 

που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της μάθησης μέσω της πράξης: στους φοιτητές δίνονται 

ασκήσεις και στη συνέχεια μια εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σχετικά με τα λάθη που 

έκαναν. Οι βαθμοί που παίρνουν οι φοιτητές για αυτά τα εργαστήρια λειτουργούν επίσης 

διαφορετικά: οι φοιτητές που είναι εκεί, που δείχνουν συμμετοχή και κάνουν ό,τι μπορούν για 

να βελτιωθούν, ξεκινούν με 10/20. Αυτό συμβαίνει επειδή το πανεπιστήμιο πιστεύει ότι οι 

φοιτητές δεν πρέπει να φοβούνται την αποτυχία όταν παρακολουθούν αυτό το εργαστήριο, 

διαφορετικά αυτός ο φόβος θα τους εμπόδιζε να σημειώσουν πρόοδο. Ο καθηγητής θεωρείται 

προπονητής και όχι κριτής. Αξιολογεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι μαθητές και όχι το 

ίδιο το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν κάποιος με εμπειρία στο θέατρο παρακολουθήσει ένα 

εργαστήριο για τη δημόσια ομιλία, θα είναι πολύ καλός σε αυτό, αλλά θα σημειώσει λιγότερη 

πρόοδο από έναν μαθητή με πραγματικές δυσκολίες στο να μιλήσει δημόσια. Έτσι, ο τελευταίος 

θα έχει υψηλότερο βαθμό από τον φοιτητή του θεάτρου.  

Στη συνέχεια, υπάρχουν τα στρατόπεδα καινοτομίας: Άνθρωποι από περίπου 10 πανεπιστήμια 

συγκεντρώνονται και χωρίζονται σε 3 διεπιστημονικές ομάδες. Οι εταιρείες εξηγούν τα 

πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ομάδες πρέπει να επεξεργαστούν λύσεις. 

Πρέπει να παρουσιάσουν τις λύσεις τους προφορικά στις εταιρείες, οι οποίες θα αποφασίσουν 

ποια είναι η καλύτερη.   Χρησιμοποιούν ένα πλέγμα αξιολόγησης που περιέχει τις διάφορες 

πτυχές που θα εξεταστούν και συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με αυτές και 

ταξινομούνται ως "αποδεκτές", "πολύ καλές" και "κακές". Για παράδειγμα, κατά την 



 

αξιολόγηση των μαθητών που μιλούν δημόσια, οι καθηγητές θα εξετάσουν τις διαφάνειες, το 

πόσο σαφείς είναι, τη διάταξή τους...  

Έχουν επίσης εφαρμόσει ένα "χαρτοφυλάκιο μάθησης", ένα είδος ημερολογίου που επιτρέπει 

στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να παρακολουθούν την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Επιτρέπει επίσης στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι αναπτύσσουν 

κοινωνικές δεξιότητες εκτός σχολείου και να ενσωματώσουν την εμπειρία αυτή στο βιογραφικό 

τους σημείωμα.  

Έχουν πολύ θετικές αντιδράσεις από τους αποφοίτους τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι τους 

βοήθησε να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικές είναι οι κοινωνικές δεξιότητες. Στο τέλος 

κάθε εργαστηρίου, οι φοιτητές πρέπει να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με αυτό μέσω μιας 

διαδικτυακής έρευνας. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να τους εκπαιδεύσουν σε όλες τις 

κοινωνικές δεξιότητες, αλλά όταν ακούνε ότι ένας πρώην φοιτητής είναι πολύ καλός σε μια 

συγκεκριμένη κοινωνική δεξιότητα, συχνά συνειδητοποιούν ότι στην πραγματικότητα το άτομο 

αυτό παρακολούθησε ένα από τα εργαστήρια που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δεξιότητα.   

 

7. Anne Brakmeyn  

Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2019      Διάρκεια: 

Φεβρουάριος Φεβρουάριος 34 λεπτά  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Haute Ecole Charlemagne (HECh) 

Πορεία καριέρας: Το 1995 αποφοίτησε από το τμήμα Γερμανικών γλωσσών, Λογοτεχνίας και 

Γλωσσολογίας. Εργάστηκε ως μεταφράστρια για μερικά χρόνια και παρέδιδε βραδινά 

μαθήματα για 3 χρόνια. Στη συνέχεια έγινε λέκτορας σε κολλέγιο αρχικά στις Βρυξέλλες, στη 

συνέχεια στη Namur και τέλος στη Λιέγη, όπου διδάσκει από τότε. Τώρα παραδίδει μαθήματα 

αγγλικών σε φοιτητές των τμημάτων Logistics, Management και Μεταφορών και είναι 

συντονίστρια του τμήματος.  

Διδακτικό προσωπικό: Οικονομικά 

Αφορά πτυχία/μεταπτυχιακά: Διοίκηση και Μεταφορές 

Μαθήματα που διδάσκονται:  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 



 

 

Για εκείνη, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ιδιότητες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά. Έχουμε 

την εντύπωση ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι έμφυτες, αλλά εκείνη πιστεύει ότι μπορούμε 

να τις αποκτήσουμε και προσπαθεί να τις αναπτύξει στα μαθήματά της για να εξοπλίσει τους 

μαθητές της για τον κόσμο της εργασίας.  

Πιστεύει ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τον κόσμο της εργασίας, ιδίως στον 

τομέα της εφοδιαστικής, όπου υπάρχουν περίπου 20 διαφορετικά είδη θέσεων εργασίας σε 

περίπου 20 τομείς.  Αυτό που είναι διεπιστημονικό είναι το σύνολο των απαραίτητων 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η ισόβια απασχόληση είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί στις 

μέρες μας, οπότε οι κοινωνικές δεξιότητες βοηθούν τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στη 

νέα τους εργασία.  

Εργάζονται σε στενή επαφή με επαγγελματίες του τομέα, διότι έχουν δημιουργήσει ένα 

διάγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων το οποίο έχει αναθεωρηθεί από τους ίδιους και από 

ορισμένους από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στον τομέα της εφοδιαστικής.  Για την 

ίδια, οι κοινωνικές δεξιότητες δεν πρέπει να αναπτύσσονται μόνο από τους επαγγελματίες 

μέσω της πρακτικής άσκησης.  Συνειδητοποίησε ότι και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

έχουν επίσης ρόλο να διαδραματίσουν. Ως εκ τούτου, άρχισε να καταγράφει τις ήπιες 

δεξιότητες που βρήκε σε αγγελίες εργασίας και σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά 

με τον τομέα των logistics.  Επίσης, εξέτασε τις ικανότητες που δίνει ο ΟΟΣΑ και δημιούργησε 

το διάγραμμα των κοινωνικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση της 

πρακτικής άσκησης.  Προσπάθησε να βρει πώς θα μπορούσε να διδάξει αυτές τις κοινωνικές 

δεξιότητες στα άλλα μαθήματα. Οι φοιτητές είναι πράγματι καλά εξοπλισμένοι όσον αφορά τις 

σκληρές δεξιότητες, αλλά τους λείπουν οι πρωτοβουλίες ή οι επικοινωνιακές δεξιότητες (π.χ. 

σύνταξη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σύνταξη της ημερήσιας διάταξης ή των πρακτικών μιας 

συνάντησης).  

Θεωρεί ότι δεν είναι αρμόδια να διδάξει τις κοινωνικές δεξιότητες, αλλά μπορεί να 

δημιουργήσει ευκαιρίες για τους μαθητές να τις αναπτύξουν με τρεις τρόπους: μπορεί να τους 

παραπέμψει σε ειδικούς, μπορεί να δημιουργήσει έργα τα οποία οι μαθητές πρέπει να 

διαχειριστούν και χρησιμοποιεί επίσης τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης για τη διδασκαλία.  

Για την ίδια, οι κοινωνικές δεξιότητες δεν είναι κάτι που μπορεί να μάθει κανείς από ένα βιβλίο. 

Αλλά για να είναι επιτυχής, πρέπει να έχει ομάδες 12 έως 15 μαθητών.  

Προσπαθεί να αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητες με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, για 

να αναπτύξει την αυστηρότητα, ζητάει από τους μαθητές της να φτιάξουν λίστες λεξιλογίου 

όπου όλα τα ουσιαστικά είναι στον ενικό, τα ρήματα είναι στον απαρέμφατο... οπότε θέλει να 



 

είναι προσεκτικοί όσον αφορά τη διάταξη αυτών των λιστών. Απαιτεί επίσης να είναι στην ώρα 

τους, δεν τους αφήνει να μπουν αν φτάσουν αργοπορημένοι. Ζητά από τους μαθητές να 

φτιάξουν ένα φάκελο τύπου για να αναπτύξουν το κριτικό τους μυαλό και τις δεξιότητες 

γραπτής επικοινωνίας.  

Ένα άλλο παράδειγμα: οι δευτεροετείς φοιτητές πρέπει να επιλέξουν ένα MOOC για μια ήπια 

δεξιότητα που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη. Πρέπει να το κάνουν και να παράσχουν μια 

ανάλυση του τι έμαθαν.   

 

Υπάρχει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης θέσεων εργασίας διάρκειας τεσσάρων 

εβδομάδων, στο οποίο οι μαθητές αναλαμβάνουν γρήγορα καθήκοντα και αξιολογούνται 

επίσης στις κοινωνικές δεξιότητες.   

 

Οι δευτεροετείς φοιτητές πρέπει να οργανώσουν ένα δείπνο και χωρίζονται σε διάφορες 

ομάδες: διοίκηση, μάρκετινγκ,...  Καθοδηγούνται από τους καθηγητές που είναι εξειδικευμένοι 

στο αντικείμενο. Αυτό τους επιτρέπει να ασχοληθούν με έγγραφα που χρησιμοποιούνται στην 

επαγγελματική ζωή, να γράψουν ηλεκτρονικά μηνύματα, να διαχειριστούν ένα έργο και να 

χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα λογισμικού...  

Τέλος, πιστεύει ότι τα σοβαρά παιχνίδια και τα παιχνίδια απόδρασης είναι ένας καλός τρόπος 

για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

 

8. Isabelle Bocca  

Ημερομηνία: 26 Φεβρουαρίου 2019      Διάρκεια: 

Φεβρουάριος Φεβρουάριος 13 λεπτά  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Haute Ecole de la Province de Liège 

Πορεία καριέρας: εργάζεται για την HEPL εδώ και 11 χρόνια. Πριν διδάξει εκεί, δίδασκε σε 

σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανθρώπους που αναζητούσαν κοινωνική ανέλιξη.  

Διδακτικό προσωπικό: Οικονομικά 

Αφορά πτυχία/μεταπτυχιακά: Πτυχίο στο μάρκετινγκ και πτυχίο στο εξωτερικό εμπόριο  

Διδασκόμενα μαθήματα: μάρκετινγκ και στατιστική εφαρμοσμένη στο μάρκετινγκ (έρευνα 

αγοράς) 



 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Για εκείνη, οι ήπιες δεξιότητες σχετίζονται με τη συμπεριφορά, είναι οι στάσεις που πρέπει να 

έχετε στην εργασία σας. Κάνει τη διαφορά με την εθιμοτυπία που πιστεύει ότι πρέπει να 

αποκτηθεί στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Στο κολλέγιο, είναι περισσότερο προσανατολισμένες 

στις επιχειρήσεις.  Σήμερα, είναι απαραίτητες ειδικά για να βρεις δουλειά. Πρόκειται για 

απαίτηση των εργοδοτών.  

Καθώς συντονίζει το τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου, έχει πολλές επαφές με τον κόσμο της 

εργασίας, ώστε να γνωρίζει τις προσδοκίες τους, οι οποίες εξελίσσονται και μερικές φορές 

μπορεί να αλλάζουν με τον καιρό. Για παράδειγμα, η χρήση κοστούμι και γραβάτας δεν είναι 

πλέον υποχρεωτική. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων μπορούν απλώς να φορούν σακάκι και τζιν 

παντελόνι.   

Πιστεύει ότι ο ρόλος του καθηγητή είναι να τους δείξει τη διαδρομή, να τους πει ποιες 

κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αποκτήσουν στο τέλος των σπουδών τους, αλλά πρέπει επίσης 

να τους εξηγήσει τι περιλαμβάνουν αυτές οι έννοιες (π.χ. τι σημαίνει να είσαι στην ώρα σου σε 

αυτή τη χώρα; => Σημασία της πολυπολιτισμικής συνείδησης).  

Η διδασκαλία σε μικρές ομάδες είναι πιο εμπλουτιστική, επειδή μπορείτε να κάνετε 

περισσότερες πρακτικές δραστηριότητες και να κάνετε συζητήσεις. Ωστόσο, σε μικρές ομάδες 

είναι επίσης δυνατό να αναπτύξετε κοινωνικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα τις δεξιότητες 

ακρόασης. Αλλά είναι δύσκολο να δώσετε εξατομικευμένη βοήθεια σε αυτή την περίπτωση.  

Ακόμα και αν προσπαθήσουν να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες, δεν είναι δυνατόν να 

εργαστούν σε όλες. Επιπλέον, είναι ίσως δύσκολο να διδάσκονται οι ίδιες κοινωνικές 

δεξιότητες με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις σπουδές πτυχίου και μεταπτυχιακού. Για παράδειγμα, 

ένας νοσηλευτής δεν χρειάζεται απαραίτητα τις ίδιες κοινωνικές δεξιότητες με έναν διευθυντή 

πωλήσεων ή έναν λογιστή.  

Οι ήπιες δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται και να αξιολογούνται με διεπιστημονικό τρόπο.  

Πρώτα θα πρέπει να απαριθμήσουμε τις κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι 

μαθητές και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα αξιολόγησης που θα 

χρησιμοποιείται από το πρώτο έτος και θα παραμένει το ίδιο και στα τρία έτη. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι μαθητές θα γνωρίζουν πού βρίσκονται και πού πρέπει να πάνε. Οι καθηγητές θα 

μπορούσαν να βασίζονται σε αυτό το πλέγμα για να δίνουν βαθμούς ή ανατροφοδότηση στους 

μαθητές.  Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν αξιολογούμε τις κοινωνικές δεξιότητες, διότι 

αυτό είναι αρκετά υποκειμενικό και μάλιστα πολιτισμικό (π.χ. συνέπεια), οπότε το πλέγμα 



 

αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφές, με κριτήρια και δείκτες που να εξηγούν τι συνεπάγεται 

κάθε κοινωνική δεξιότητα.   

 

Στο τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με την 

πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση, καθώς αυτή είναι απαραίτητη για τη μελλοντική 

επαγγελματική τους ζωή. Ορισμένες κοινωνικές δεξιότητες αξιολογούνται επίσης κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Έχουν επίσης εφαρμόσει το "Negociales", έναν 

διαγωνισμό στον οποίο οι φοιτητές πρέπει να πουλήσουν ένα προϊόν σε πραγματικούς 

επαγγελματίες και αυτό τους δίνει την ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητες ακρόασης, να 

δουλέψουν την εμφάνισή τους,... 

  



 

Πολωνία:  

Τα κύρια συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις με τους Πολωνούς εκπαιδευτικούς είναι τα εξής: 

- Οι εκπαιδεύσεις σε ήπιες δεξιότητες θα πρέπει να σχετίζονται με το πτυχίο που κάνει 

ο φοιτητής και να προσφέρουν πραγματικές συνθήκες και καταστάσεις από το 

εργασιακό περιβάλλον.  

- Οι εκπαιδευτικές ομάδες πρέπει να είναι μικρές για να εξασφαλίζεται καλή επαφή 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.  

- Οι κοινωνικές δεξιότητες συμπληρώνουν τις σκληρές και τεχνικές δεξιότητες.  

- Οι γενικές γνώσεις των φοιτητών σε θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων είναι χαμηλές.  

- Υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων όπως η διαχείριση του χρόνου, η λογική σκέψη, η 

δημιουργική σκέψη, η λογική σύνδεση κ.λπ.  

- Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις ανάγκες των μαθητών. 

- Δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στα τρέχοντα 

προγράμματα σπουδών, πρέπει να υπάρξουν αλλαγές.  

- Οι εταιρείες αναζητούν υποψηφίους με ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες για πολύ 

εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Αναζητούν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δεξιοτήτων, 

όπως επικοινωνιακές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και 

άνοιγμα στις αλλαγές.  

 

1. Konrad Szydłowski  

Συνέντευξη αριθ: 1 

Ημερομηνία: 07.03.2019    Duration: 40 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Όνομα εταίρου συνέντευξης: Szydłowski 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο Warmia και Mazury 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: λέκτορας, επιστήμονας- χρηματοδότηση επιχειρήσεων 

Έτη εμπειρίας στον τομέα της κατάρτισης/επαγγελματικής κατάρτισης: 18 χρόνια 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 



 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

Ο τομέας των επιστημονικών μου ενδιαφερόντων είναι το ευρύτερα κατανοητό θέμα της 

εταιρικής χρηματοδότησης. Ο τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών) και η χρηματοοικονομική ανάλυση. 

Διεξάγω μαθήματα με φοιτητές στους ακόλουθους τομείς: διοίκηση, οικονομικά, μηχανική 

διοίκησης και παραγωγής, ανάλυση και δημιουργία τάσεων. Πρόκειται τόσο για φοιτητές 

πλήρους όσο και μερικής φοίτησης. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

Κατά τη δική μου αντίληψη, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένα είδος δεξιοτήτων που δεν 

προκύπτουν από τις αποκτηθείσες εξειδικευμένες γνώσεις, όπως οι γνώσεις ξένων γλωσσών, 

οι δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ικανότητα οδήγησης οχημάτων κ.λπ. 

Προκύπτουν μάλλον από τις έμφυτες δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα, την 

προσωπικότητα ενός συγκεκριμένου ατόμου. Σε αντίθεση με τις σκληρές ικανότητες, είναι 

δύσκολο να μετρηθούν. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η αυτοπεποίθηση, η 

δημιουργικότητα, η ομαδική εργασία. 

Δεν διεξάγω λεπτομερείς αναλύσεις σχετικά με τη σημασία των ήπιων δεξιοτήτων για τους 

μαθητές, οπότε η γνώμη μου βασίζεται μάλλον στην παρατήρηση. Αξιολογώ το επίπεδο των 

ήπιων ικανοτήτων κατά μέσο όρο. Αυτό ισχύει τόσο για τα άτομα που έρχονται για σπουδές 

όσο και για τους αποφοίτους. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

στα αντικείμενα που διευθύνω (ασκήσεις, σεμινάρια) - συχνά βλέπω την έλλειψη προθυμίας 

για εργασία και διερεύνηση της γνώσης, επιφανειακή αντιμετώπιση των θεμάτων που 

συζητούνται, έλλειψη αναλυτικής σκέψης με βάση τις αρχές της λογικής. Υπάρχει επίσης 

έλλειψη δεξιοτήτων συνοπτικής διατύπωσης σκέψεων και ελεύθερης έκφρασης απόψεων. 

Όσον αφορά το είδος των ήπιων ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι, είναι 

απαραίτητο να το εξετάσουμε από την άποψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Η ανάπτυξη 

της εργασίας εργασιών, η ταχεία τεχνική πρόοδος και οι συνεχείς αλλαγές στα απαιτούμενα 

προσόντα καθιστούν βασικό ρόλο την ικανότητα ταχείας προσαρμογής στη νέα κατάσταση. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι ακόλουθες ικανότητες είναι σημαντικές: η χρήση στρατηγικών 

επαγγελματικής ανάπτυξης, η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου, η λήψη αποφάσεων και η 



 

ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ. Οι δεξιότητες ομαδικής εργασίας και οι δεξιότητες σχεδιασμού 

είναι επίσης σημαντικές. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.  

Ο ακαδημαϊκός δάσκαλος είναι ένα αρκετά συγκεκριμένο επάγγελμα. Αφενός απαιτεί συνεχή 

εμβάθυνση των γνώσεων και αφετέρου την ικανότητα να τις μεταδίδει αποτελεσματικά. 

Βέβαια, απαιτεί συγκεκριμένες ήπιες ικανότητες, στις οποίες θα πρόσθετα κατ' αρχάς τη 

φιλοδοξία για ανάπτυξη προσόντων, το άνοιγμα σε όλες τις καινοτομίες, τη δημιουργικότητα, 

καθώς και την επικοινωνιακή ικανότητα. 

Στις επαφές με τους φοιτητές, ένας ακαδημαϊκός καθηγητής πρέπει να είναι ένα πρότυπο 

ήπιων ικανοτήτων. Διαφορετικά, θα του είναι δύσκολο να θέσει συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

να τις απαιτήσει αποτελεσματικά από τους φοιτητές. Ένα παράδειγμα είναι η επιδίωξη της 

ανάπτυξης των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί προηγουμένως - διεξαγωγή μαθημάτων με τη 

χρήση ξεπερασμένων υλικών. 

Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αναπτύξει επιλεγμένες ήπιες ικανότητες που σχετίζονται με 

το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο με το οποίο ασχολείται. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής σκέψης κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο 

γνωστικό αντικείμενο - Οικονομική ανάλυση. 

Η αποτελεσματικότητα αυτών των δραστηριοτήτων εξαρτάται ασφαλώς από το διδακτικό 

εργαστήριο του εκάστοτε εκπαιδευτικού. Δεν νομίζω ότι απαιτούνται ειδικές πρόσθετες 

ικανότητες για το σκοπό αυτό. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Η ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων εξαρτάται από τον τύπο τους. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι η 

καλή επαφή μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών, το ενδιαφέρον για το θέμα που 

συζητείται και το κίνητρο για ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα έχουν εδώ τη βασική σημασία. 

Μου είναι δύσκολο να προσδιορίσω αν θα πρέπει να υπάρχει ένα καθολικό πρόγραμμα 

κατάρτισης στον τομέα των ήπιων ικανοτήτων. Δεν γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους 

επιστημονικών πεδίων. Δεν ξέρω αν, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία τους, δεν θα ήταν 

καλύτερα να αναπτυχθούν προγράμματα αφιερωμένα στους αποφοίτους συγκεκριμένων 

σχολών - μπορεί να φαίνεται εντελώς διαφορετικό για τους φοιτητές των οικονομικών από ό,τι 

για τους φοιτητές της πληροφορικής ή, με άλλα λόγια, των πολιτιστικών σπουδών. 



 

Κατά τη γνώμη μου, η ενασχόληση με τις ήπιες ικανότητες πρέπει να αναπτύσσει τη 

δημιουργική σκέψη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να βασίζεται στη διευθέτηση συγκεκριμένων 

επαγγελματικών καταστάσεων, π.χ. μέσω του σχεδιασμού έργων. Είναι σημαντικό να 

προσομοιώνονται πραγματικές συνθήκες στο χώρο εργασίας. 

 

2. Magdalena Wojarska  

Συνέντευξη αριθ: 2 

Ημερομηνία: 08.03.2019   Διάρκεια: 03.03.03: 45 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο Warmia και Mazury 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: λέκτορας, επιστήμονας- μακροοικονομία, περιφερειακή 

ανάπτυξη 

Έτη εμπειρίας στον τομέα της κατάρτισης/επαγγελματικής κατάρτισης: 19 χρόνια 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

Ειδικεύομαι στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη καθώς και στα κονδύλια της ΕΕ. Στο 

πλαίσιο των διδακτικών μαθημάτων με τους φοιτητές, τρέχω την Περιφερειακή Διαχείριση 

καθώς και τα Ταμεία και Προγράμματα της ΕΕ. Και τα δύο μαθήματα πραγματοποιούνται σε 

προπτυχιακές σπουδές. 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Κατά τη γνώμη μου, οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν μεγάλη σημασία, διότι καθορίζουν την 

αποτελεσματικότητά μας στον εργασιακό χώρο. Μας επιτρέπουν να επιτύχουμε τους στόχους 

μας εγκαίρως. Επηρεάζουν τα κίνητρά μας και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε δύσκολες 

καταστάσεις. Μπορείτε να εξοπλίσετε κάθε εργαζόμενο με σκληρές εξειδικευμένες γνώσεις 

(στέλνοντάς τον σε μαθήματα και εκπαιδεύσεις). Οι ήπιες ικανότητες είναι διαφορετικές - αν ο 

εργαζόμενος δεν γνωρίζει τι ρόλο παίζουν στην επαγγελματική του δραστηριότητα και δεν 

αισθάνεται την ανάγκη να τις αναπτύξει, δεν θα μπορέσει να τις διδάξει. 



 

Το επίπεδο των κοινωνικών ικανοτήτων των μαθητών με τους οποίους συναλλάσσομαι 

καθημερινά είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχουν πολύ ανοιχτοί άνθρωποι που έχουν αναπτύξει 

γνωστικές, μεθοδολογικές και κοινωνικές ικανότητες (δυστυχώς, αποτελούν αποφασιστική 

μειοψηφία). Στις περισσότερες περιπτώσεις, δυστυχώς, οι μαθητές μου είναι άνθρωποι με 

πολλές ελλείψεις όσον αφορά τη λογική σκέψη, τη διαχείριση του χρόνου, τις στρατηγικές 

μάθησης και τη διαπροσωπική επικοινωνία. Πρόκειται επίσης αρκετά συχνά για άτομα που 

δυσκολεύονται να επιλύσουν πιο σύνθετα προβλήματα. Μου φαίνεται ότι είναι αυτές οι 

κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν από και στους νέους. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για τη δουλειά του εκπαιδευτικού, διότι (όπως 

ανέφερα στην αρχή) καθορίζουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά μας. 

Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε πρότυπο για τους μαθητές στον τομέα των ήπιων ικανοτήτων - 

αν αφήνουμε τα πάντα για την τελευταία στιγμή, δεν έχουμε δικαίωμα να απαιτούμε από τους 

μαθητές να εργάζονται συστηματικά- αν προσεγγίζουμε την πραγματικότητα που μας 

περιβάλλει άκριτα, δεν έχουμε δικαίωμα να απαιτούμε από τους μαθητές μας προβληματισμό 

και κριτική, κ.λπ. 

Οι ακαδημαϊκοί καθηγητές θα πρέπει, εκτός από τη μετάδοση γνώσεων, να αναπτύσσουν τις 

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, ιδίως καθώς τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων 

εμφανίζουν το σημείο "κοινωνικές ικανότητες". Από την εμπειρία μου, οι ικανότητες του 

εκπαιδευτικού είναι μάλλον περιορισμένες σε αυτό το θέμα, αλλά προσπαθώ πάντα να κάνω 

τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν γιατί, για παράδειγμα, η ομαδική εργασία, η αναλυτική 

σκέψη, η δημιουργικότητα κ.λπ. είναι απαραίτητες στη μελλοντική τους επαγγελματική ζωή. 

Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε στους άλλους τις κοινωνικές δεξιότητες, πρέπει να τις 

έχουμε αναπτύξει σε υψηλό επίπεδο, πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά. Κατά τη γνώμη μου, 

υπάρχει ανάγκη για συστηματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε αυτούς τους τομείς. Αφενός, 

οι εκπαιδεύσεις αυτές θα βοηθούσαν στη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και 

αφετέρου θα μας εξόπλιζαν με την ικανότητα να τις αναπτύσσουμε στους άλλους. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Οι ήπιες ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν από τους μαθητές με πολλούς τρόπους, π.χ. κατά 

τη διάρκεια των μαθημάτων, ξεφεύγοντας από το στυλ "ένας μιλάει, οι υπόλοιποι ακούνε", με 

σχέδια εργασίας, εργαστήρια κ.λπ., καθώς και με μαθήματα και κατάρτιση. 



 

Ναι, κατά τη γνώμη μου, ένα τέτοιο πρόγραμμα θα ήταν πολύ χρήσιμο. Είμαι πεπεισμένος ότι 

σε ένα κατάλληλο επίπεδο γενικότητας, όλοι οι φοιτητές (ανεξάρτητα από τη σχολή και το 

διδακτικό προσωπικό) αντιμετωπίζουν παρόμοιες ελλείψεις. 

Τα καλύτερα μαθήματα είναι εκείνα που εμπλέκουν τον μαθητή, τον αναγκάζουν να σκεφτεί 

και να προβληματιστεί, δείχνουν πρακτικές δυνατότητες χρήσης των αποκτηθέντων γνώσεων 

και μεταφέρουν επανειλημμένα, αν και με τη χρήση διαφόρων εργαλείων, το ίδιο περιεχόμενο 

μέχρι να το θυμάται βαθιά. 

 

3. Jarosław Skorwider-Namiotko  

Συνέντευξη αριθ: 3 

Ημερομηνία: 12.03.2019   Διάρκεια: 12.03.12: 40 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο Warmia και Mazury  

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: λέκτορας, επιστήμονας- τοπικά οικονομικά, δημόσια 

οικονομικά 

Έτη εμπειρίας στον τομέα της κατάρτισης/επαγγελματικής κατάρτισης: 16 χρόνια 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

Τα επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα: αξιολόγηση της χρήσης των πόρων από τις οντότητες του 

δημόσιου χρηματοπιστωτικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης των χρηματοοικονομικών πόρων στον 

δημόσιο χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Η επαγγελματική μου εμπειρία ως εκπαιδευτικός: διεξήγαγα μαθήματα με τη μορφή 

διαλέξεων, ασκήσεων και σεμιναρίων σε τρία πανεπιστήμια (ένα δημόσιο και δύο ιδιωτικά), 

εργασία με διάφορες ομάδες επτά ημέρες την εβδομάδα στο σύστημα μετά από 2 ώρες την 

εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες σε ένα σύστημα μερικής απασχόλησης 

Ο επιστημονικός μου τομέας: αφορά την ανάλυση και την αξιολόγηση των διαδικασιών 

διαχείρισης των πόρων από διάφορους συμμετέχοντες στην αγορά. 



 

Πρόκειται για φοιτητές οικονομικών και διοίκησης πρώτου βαθμού σπουδών πλήρους και 

μερικής φοίτησης, περιστασιακά επίσης φοιτητές μερικής φοίτησης δεύτερου βαθμού και 

μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στις σπουδές μερικής φοίτησης, πρόκειται συνήθως για άτομα με 

επαγγελματική εμπειρία, αλλά σπανιότερα σε συγκεκριμένο τομέα σπουδών. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Οι κοινωνικές δεξιότητες κατά τη γνώμη μου είναι οι ικανότητες των ανθρώπων να 

προσαρμόζονται αποτελεσματικά στις αλλαγές του περιβάλλοντος και να επικοινωνούν 

αποτελεσματικά μεταξύ των μεμονωμένων συμμετεχόντων σε αναδυόμενες επαγγελματικές 

και κοινωνικές ομάδες. Στις συνθήκες των αλλαγών στην οικονομία όπου αρχίζουν να 

κυριαρχούν οι υπηρεσίες, η σημασία αυτών των ικανοτήτων αυξάνεται. Ο εργαζόμενος που τις 

χρησιμοποιεί στην πράξη θα καταλάβει ταχύτερα υψηλότερες θέσεις στη διοικητική δομή του 

οργανισμού. 

Οι γνώσεις των φοιτητών σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες είναι μάλλον χαμηλές. Αυτό 

μπορεί να επηρεάσει περίπου το 75% των φοιτητών. Δεν μπορούν να οργανωθούν, να 

διαχειριστούν το χρόνο και δεν έχουν την ικανότητα λογικής σκέψης, γεγονός που εμποδίζει τη 

μετάβαση σε άλλα γνωστικά επίπεδα. Κανείς δεν τους έχει διδάξει να εκφράζουν τις δικές τους 

απόψεις ή να σκέφτονται κριτικά. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να επεξεργαστούν τις 

γνώσεις του Διαδικτύου, ιδίως σε διφορούμενα θέματα. Οι καλύτεροι, κατά κανόνα, δεν 

συνεχίζουν τις σπουδές τους στο δεύτερο κύκλο σπουδών σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. 

Οι νέοι θα πρέπει να αναπτύξουν τις ακόλουθες κοινωνικές δεξιότητες: ομαδική εργασία, 

ικανότητα προγραμματισμού, αναλυτική και κριτική σκέψη και διαχείριση του χρόνου. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο έργο του εκπαιδευτικού. 

Ο δάσκαλος πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς στις κοινωνικές ικανότητες για τους μαθητές 

του. 

Οι καθηγητές πρέπει να αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, αλλά με πολύ 

μεγαλύτερο αριθμό ασκήσεων ή περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής θεμάτων που δεν 

σχετίζονται άμεσα με το υπό μελέτη αντικείμενο. Στο τρέχον χρονικό πλαίσιο, αυτό δεν είναι 

εφικτό. 



 

Απαιτεί, γνωρίζει και εφαρμόζει και να διδάξει σε κάποιον διαφορετικά πράγματα. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Προκειμένου να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, είναι απαραίτητο να 

εισαχθούν περισσότερες ομαδικές εργασίες, εργασίες έργων με πρακτική στάση, 

απομακρυνόμενοι από τους άκαμπτους κανόνες του θεματικού περιεχομένου που περιέχονται 

στα προγράμματα σπουδών. 

Όσον αφορά το καθολικό πρόγραμμα κατάρτισης για τις ήπιες δεξιότητες των φοιτητών στο 

πανεπιστήμιό μου, αυτό είναι μια αξιόλογη επιλογή. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: κατάργηση των διαλέξεων, όλα βασισμένα σε μελέτες περιπτώσεων και 

προετοιμασία σχεδίων εργασίας, παρουσιάσεις, εσωτερικές ομαδικές και δημόσιες 

συζητήσεις, μετασκευή των αιθουσών διδασκαλίας με κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και 

διάφορα παιχνίδια αποφάσεων και προσομοιώσεις, καθώς και πρόσβαση σε εξωτερικές βάσεις 

δεδομένων. 

 

4. Karol Wojtowicz  

 

Συνέντευξη αριθ: 4 

Ημερομηνία: 13.03.2019   Διάρκεια: 13.03.13: 42 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο Warmia και Mazury  

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: λέκτορας, επιστήμονας- κεφαλαιαγορά 

Έτη εμπειρίας στον τομέα της κατάρτισης/επαγγελματικής κατάρτισης: 19 χρόνια 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

Τα επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα ευρέως κατανοητά οικονομικά. 

Καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με τις ταμειακές ροές στο οικονομικό σύστημα, το ρόλο και 

τις λειτουργίες του στην οικονομία, την ουσία της χρηματοπιστωτικής αγοράς και των 



 

χρηματοπιστωτικών μέσων, τον κίνδυνο αποτίμησης, καθώς και διεπιστημονικά θέματα - 

συνδέοντας ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες με τις χρηματοπιστωτικές αποφάσεις. 

Οι φοιτητές μου είναι άτομα που αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά τα προβλήματα των 

χρηματοοικονομικών (πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών), αλλά και άτομα που έχουν ευρείες 

οικονομικές γνώσεις (δεύτερο έτος μεταπτυχιακών σπουδών). Η επαγγελματική μου εμπειρία 

αφορά τόσο τη διδακτική στο αρχικό στάδιο του χρηματοοικονομικού αντικειμένου - εισαγωγή 

στο αντικείμενο όσο και προχωρημένα και σύνθετα προβλήματα που απαιτούν από τους 

φοιτητές θεωρητικές γνώσεις και ικανότητα επίλυσης συγκεκριμένων ερευνητικών 

προβλημάτων. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Οι κοινωνικές δεξιότητες διαδραματίζουν αναμφίβολα σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή 

ανάπτυξη των φοιτητών και μπορούν να αποτελέσουν πλεονέκτημα στη διαδικασία 

πρόσληψης στην αγορά εργασίας. Η ικανότητα δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, η 

δημιουργική σκέψη και ταυτόχρονα η αναλυτική σκέψη επιτρέπει στους φοιτητές να 

υλοποιούν αποτελεσματικότερα συγκεκριμένες εργασίες. Εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό 

είναι η ικανότητα ομαδικής εργασίας, ο διαχωρισμός των καθηκόντων (εργασιών) και η ευθύνη 

για την υλοποίησή τους, καθώς και η αποτελεσματική επικοινωνία. Είναι ιδιαίτερα σημαντική 

σε κατάσταση καθορισμού του εύρους των καθηκόντων και της πιθανής επίλυσης 

συγκρούσεων. Οι απόφοιτοι της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του UWM στο Olsztyn 

χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό επίπεδο "μαλακών ικανοτήτων". Από τις παρατηρήσεις 

μου κατά τη διάρκεια του μαθήματος - ειδικότερα, οι ασκήσεις δείχνουν ότι οι φοιτητές είναι 

σε θέση να προσεγγίζουν λογικά και αναλυτικά τα καθήκοντα που τίθενται ενώπιόν τους, 

καθώς και να εργάζονται αποτελεσματικά σε μια ομάδα. Μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη 

γνώμη μου, είναι η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και συνεπώς ο προγραμματισμός των 

εργασιών που τους ανατίθενται. Πιστεύω ότι η επαγγελματική εργασία σημαίνει ότι θα 

αναγκαστούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες καθορισμού της ιεράρχησης των εργασιών, καθώς 

και τον προγραμματισμό τους σε χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό σημαντικότητας. 

Ακριβώς για αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.  



 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στη διδακτική εργασία. Ο καθηγητής πρέπει να 

επισημαίνει τις δεξιότητες εκείνες που θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη μελλοντική 

επαγγελματική ζωή των μαθητών. Η στάση του εκπαιδευτικού πρέπει να συνάδει με το 

μεταδιδόμενο περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια της επαφής με τους μαθητές τους, οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες εκτός από το ουσιαστικό 

περιεχόμενο. Αναμφίβολα, αυτό απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν τις ανάγκες 

στον τομέα αυτό και να προσαρμόζουν τη διδακτική διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες των μαθητών (ιδιαίτερα σημαντικές στο σημερινό 

επίπεδο της παγκοσμιοποίησης, της πιθανής συνεργασίας με μια διεθνή/διαπολιτισμική 

ομάδα) για δημιουργική και ανοιχτή προσέγγιση των ανατεθειμένων καθηκόντων, καθώς και 

την ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης της δικής τους εργασίας. Ανεξάρτητα από το είδος 

των μαθημάτων - χρηματοοικονομικά, διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων ή οικονομική 

ανάλυση, η ικανότητα δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων καθώς και η συνεργασία σε μια 

ομάδα είναι σημαντική. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμπεριλάβουν αυτόν τον τομέα στη 

διδακτική τους. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Κατά τη γνώμη μου, η ανάπτυξη ήπιων ικανοτήτων μεταξύ των φοιτητών της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών συνδέεται με την ανάγκη προσαρμογής των σχεδίων διδασκαλίας. 

Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι σημαντικές για τη μελλοντική τους εξέλιξη / 

σταδιοδρομία. Συχνά, οι εργοδότες δίνουν προσοχή όχι μόνο στο επίπεδο των ουσιαστικών 

γνώσεων αλλά και στην ικανότητα δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, ιδίως στην 

περίπτωση μη τυποποιημένων εργασιών. Ως εκ τούτου, η απόκτηση τέτοιων ικανοτήτων θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών. Πιστεύω ότι οι φοιτητές θα πρέπει να 

συμμετέχουν στην ανάλυση συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης ως μέρος του μαθήματος, θα 

πρέπει να επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα, πολύπλοκα, που απαιτούν τη συμμετοχή τους 

- συχνά με ομαδικό προσανατολισμό. Μου φαίνεται ότι τότε οι ουσιαστικές γνώσεις θα 

σχετίζονται με συγκεκριμένα προβλήματα, γεγονός που θα τους βοηθήσει να τα κατανοήσουν, 

και επιπλέον θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν διαπροσωπικές δεξιότητες, να εργάζονται σε 

ομάδα και να οργανώνουν τον δικό τους χρόνο εργασίας. Μια συστηματική προσέγγιση της 

διαδικασίας ανάπτυξης των ήπιων ικανοτήτων θα ήταν σίγουρα επωφελής για τους φοιτητές, 

όχι μόνο της Σχολής μας. 

 

5. Artur Wyszyński  



 

 

Συνέντευξη αριθ: 5 

Ημερομηνία: 14.03.2019   Διάρκεια: 14.14.14: 40 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο Warmia και Mazury 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: λέκτορας, επιστήμονας- οικονομική ανάλυση αθλητικών 

συλλόγων 

Έτη εμπειρίας στον τομέα της κατάρτισης/επαγγελματικής κατάρτισης: 21 χρόνια 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

Τα ενδιαφέροντά μου σχετίζονται με τα οικονομικά των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα 

αθλητικά σωματεία. Διδάσκω μαθήματα στα ακόλουθα αντικείμενα: χρηματοοικονομικά, 

οικονομική ανάλυση, χρηματοπιστωτική αγορά και κίνδυνος στη χρηματοπιστωτική αγορά. Οι 

φοιτητές μου είναι τόσο φοιτητές πλήρους όσο και μερικής φοίτησης σε διάφορες ηλικιακές 

ομάδες. Στην περίπτωση των σπουδών μερικής φοίτησης, οι φοιτητές είναι κυρίως εργαζόμενοι 

που έχουν αναλάβει την εκπαίδευση προκειμένου να αποκτήσουν ανώτερες σπουδές. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Με βάση την παρατήρηση της σύγχρονης αγοράς εργασίας, φαίνεται ότι οι ήπιες ικανότητες 

είναι χρήσιμες σε κάθε ειδικότητα και κλάδο. Είναι περιζήτητες μεταξύ των υποψηφίων για 

εργασία. Οι ιδανικοί απόφοιτοι κάθε πανεπιστημίου (υποψήφιοι για εργασία) θα πρέπει να 

διαθέτουν ικανότητες που θα τους προετοιμάσουν για πιθανές αλλαγές. Σε αντίθεση με τα 

πιστοποιητικά και τις εκπαιδεύσεις, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που εξασφαλίζουν 

ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον αποκτούν ολοένα 

και μεγαλύτερη σημασία. Επί του παρόντος, οι φοιτητές που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση θα πρέπει να αναπτύσσουν ήπιες ικανότητες, δηλαδή γνωστικούς, μεθοδικούς και 

κοινωνικούς τύπους, οι οποίοι θα επιτρέψουν τη γρήγορη ανταπόκριση απέναντι στους 

συνεχείς μετασχηματισμούς και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Το φάσμα των ικανοτήτων 



 

που αναζητούν οι εργοδότες είναι ευρύ, καθώς οι εταιρείες αναζητούν δεξιότητες από την 

έμφυτη περιέργεια και το άνοιγμα στις αλλαγές, μέσω εκτεταμένων επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, μέχρι την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.  

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις θέτουν μια σειρά νέων προκλήσεων για τους 

ακαδημαϊκούς καθηγητές. Ένας "ικανός" καθηγητής πρέπει να διαθέτει γνώσεις, παιδαγωγικές 

δεξιότητες και να είναι επαγγελματίας. Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας των 

εκπαιδευτικών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το άνοιγμα στη δημιουργική ανάπτυξη του 

μαθητή, η ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων. Η εξειδίκευση του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα του 

ακαδημαϊκού, φαίνεται να είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο επάγγελμα, που απαιτεί πολλά ειδικά 

προσόντα, ειδικές συμπεριφορές ή μια πλούσια πηγή πληροφοριών από διάφορα 

επιστημονικά πεδία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ικανότητες, ιδίως ήπιες, 

οι οποίες εκτιμώνται από τους μαθητές στους σύγχρονους εκπαιδευτικούς. Προκειμένου οι 

εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να επιτελέσουν τις παραδοχές που έχουν τεθεί ενώπιόν τους, 

θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε νέες γνώσεις κατά τη διαδικασία της αυτομόρφωσης, η οποία 

συνδέεται με τη συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Προκειμένου να αναπτυχθούν οι ικανότητες και το ενδιαφέρον των φοιτητών για το 

πρόγραμμα σπουδών, το πανεπιστήμιο/η σχολή μπορεί να προτείνει στους φοιτητές τα 

προγράμματα στα οποία θα περιλαμβάνονται διάφορες μορφές υποστήριξης. Για παράδειγμα, 

εργαστήρια διαπροσωπικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων με εκπαιδευτές, πρακτική 

άσκηση, πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση, μαθήματα με εργοδότες με τη μορφή 

επισκέψεων μελέτης και επαγγελματικής πρακτικής άσκησης. Στο πλαίσιο τέτοιων 

προγραμμάτων, θα είναι σημαντικές δραστηριότητες στις οποίες θα συνδυάζονται θεωρητικές 

γνώσεις και πρακτικές γνώσεις. Αυτό θα επιτρέψει στους σπουδαστές όχι μόνο να μάθουν για 

τις γνώσεις (hard skills) αλλά κυρίως να αναπτύξουν soft skills. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Joanna Długosz  

Συνέντευξη αριθ: 6 

Ημερομηνία: 19.03.2019   Διάρκεια: 19.19.19: 45 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο Warmia και Mazury 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: λέκτορας, επιστήμονας- οικονομική διαχείριση 

Έτη εμπειρίας στον τομέα της κατάρτισης/επαγγελματικής κατάρτισης: 21 χρόνια 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

Τα επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση 

επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης από τα ταμεία της ΕΕ, τη διοικητική λογιστική 

και τη λογιστική. 

Η επαγγελματική μου εμπειρία ως καθηγητής: Έκανα μαθήματα με τη μορφή διαλέξεων, 

ασκήσεων και σεμιναρίων. 

Ο επιστημονικός μου τομέας: αφορά την ανάλυση και την αξιολόγηση των διαδικασιών 

οικονομικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη λήψη κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι μαθητές μου σπουδάζουν οικονομικά και διοίκηση. Οι φοιτητές μου είναι νέοι άνθρωποι ως 

επί το πλείστον με μικρή εργασιακή εμπειρία. Απαιτούν πολλή ουσιαστική ενασχόληση, είναι 

περίεργοι για τον κόσμο και θέλουν να επιτύχουν. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία 

των ήπιων δεξιοτήτων 



 

Κατά τη γνώμη μου, οι ήπιες δεξιότητες επικεντρώνονται σε συμπεριφορές που θα σας 

βοηθήσουν να συμπεριφερθείτε αποτελεσματικά σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Η σημασία 

τους στην αγορά εργασίας αυξάνεται. Σε ορισμένους κλάδους δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις 

κοινωνικές ικανότητες, ενώ σε άλλους στις ψυχοφυσικές. Σύντομα οι περισσότεροι εργοδότες 

θα θεωρούν κάποιες από αυτές υποχρεωτικές. 

Οι εργοδότες αναζητούν υποψηφίους που έχουν αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίοι 

έχουν αυτοπεποίθηση να συνομιλούν με άτομα που κατέχουν διαφορετικές θέσεις στην 

οργανωτική ιεραρχία. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα να επικοινωνείτε τις γνώσεις, την 

εμπειρία και τις πεποιθήσεις σας, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη των άλλων 

συναδέλφων. 

Κατά τη γνώμη μου, οι απόφοιτοι πανεπιστημίων χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη διαχείριση του χρόνου, την ομαδική 

εργασία και τη δυνατότητα διατύπωσης των δικών σας απόψεων που υποστηρίζονται από 

λογικά επιχειρήματα. 

Δυσκολεύονται ακόμη και να αποκτήσουν ψηφιακές ικανότητες και δεν είναι σε θέση να 

εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το Διαδίκτυο. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Η εργασία των εκπαιδευτικών είναι σε επαφή με ομάδες ανθρώπων, έτσι ώστε οι κοινωνικές 

δεξιότητες στην εργασία τους κατά τη γνώμη μου είναι ζωτικής σημασίας. Αφενός, οι 

δεξιότητες αυτές πρέπει να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να μεταφέρουν αποτελεσματικά τη 

γνώση, αφετέρου οι κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση μιας ομάδας 

μαθητών. 

Κατά τη γνώμη μου, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποτελούν σημείο αναφοράς στον τομέα 

των κοινωνικών ικανοτήτων για τους μαθητές τους. Αυτό προκύπτει από το ρόλο τους ως 

οδηγός (αρχή) για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων. Ένας εκπαιδευτικός με 

ελαττωματικές κοινωνικές δεξιότητες δεν θα μπορέσει να παρακινήσει τους μαθητές, δεν θα 

αποτελέσει παράδειγμα σωστής δράσης για αυτούς. 

Οι καθηγητές πρέπει οπωσδήποτε να διαμορφώνουν τις κοινωνικές ικανότητες των μαθητών 

σε σχέση με τα μαθήματα που διδάσκουν. Αυτό συνδέεται ιδίως με τις τυπικές επαγγελματικές 

καταστάσεις που συνοδεύουν τους ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και με 

συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς. 



 

Μια τέτοια διαμόρφωση των κοινωνικών δεξιοτήτων απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να 

μάθουν πρακτικές γνώσεις που αποκτώνται στους χώρους εργασίας, γνώσεις σχετικά με τις 

απαιτήσεις που θέτουν οι εργοδότες και οι πελάτες. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Για να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών από την αρχή, απαιτείται μια 

σύνθετη ανάλυση του τρέχοντος επιπέδου αυτών των ικανοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να το κάνουν ρωτώντας τους μαθητές: Σε τι είναι καλοί; Σε τι έχουν την προδιάθεσή τους; Ποιο 

είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα γι' αυτούς καθημερινά; Έχοντας αυτή τη γνώση, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να σκεφτούν για εξειδικευμένη εκπαίδευση. Ωστόσο, η θεωρία για τις 

προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες από μόνη της δεν θα δώσει κανένα αποτέλεσμα. 

Χρειάζεται πρακτική εξάσκηση. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να εξασκηθείτε στις σχέσεις 

με τους άλλους, δηλαδή να μιλάτε, να διαπραγματεύεστε, να αναθέτετε καθήκοντα. 

Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα στο πανεπιστήμιό μου για την 

ανάπτυξη ήπιων ικανοτήτων διαθέσιμο σε όλους τους φοιτητές, όχι μόνο στους φοιτητές 

οικονομικών και διοίκησης. Ο καθένας θα μπορούσε να αποκτήσει δεξιότητες που θα τον 

βοηθούσαν να βρει και να διατηρήσει μια θέση εργασίας. Μια τέτοια εκπαίδευση θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί με βάση το παιχνίδι ρόλων. Η συμμετοχή ενός άγρυπνου εκπαιδευτή κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτών των ικανοτήτων είναι σημαντική, διότι ένα τέτοιο άτομο όχι 

μόνο θα δώσει ανατροφοδότηση σχετικά με τη συμπεριφορά, αλλά και θα καθοδηγήσει την 

ανάπτυξη προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 

7. Magdalena Wysocka  

Συνέντευξη αριθ: 7    

Ημερομηνία: 27.03.2019   Διάρκεια: 27.03.27: 47 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο Warmia και Mazury 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: λέκτορας, επιστήμονας- κοινωνική ευθύνη στις επιχειρήσεις 

Έτη εμπειρίας στον τομέα της κατάρτισης/επαγγελματικής κατάρτισης: 15 χρόνια 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 



 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

Ο κύριος τομέας των επαγγελματικών μου ενδιαφερόντων είναι η κοινωνική ευθύνη του 

οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της υπευθυνότητας και της ηθικής στις επιχειρηματικές 

οντότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμπεριφορά στους τομείς καθηκόντων της λειτουργίας 

του προσωπικού και στη συμπεριφορά στην αγορά εργασίας. 

Στην καθημερινή μου εργασία ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, επικεντρώνομαι στην 

πραγματοποίηση ενδιαφέρουσων διαλέξεων (παρέχοντας τις τελευταίες γνώσεις και πρακτικά 

παραδείγματα και συντονίζοντας την ανταλλαγή απόψεων σε αυτή τη βάση). Όλες οι ασκήσεις 

βασίζονται σε μια μελέτη περίπτωσης που αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό αλλαγών και 

την προσαρμογή των συμπεριφορών των ενδιαφερομένων στην αναλυόμενη περίπτωση. Οι 

ασκήσεις πραγματοποιούνται συνήθως σε ομάδες που τεκμηριώνουν την εργασία που έγινε με 

τη μορφή έκθεσης που περιέχει περιγραφή της περίπτωσης, προβλήματα προς επίλυση, 

συζήτηση των αποτελεσμάτων και συστάσεις για την πρακτική. 

Οι φοιτητές με τους οποίους διεξάγω τρία εργαστήρια (ασκήσεις. Προσδιορισμός 

προβλημάτων και δραστηριότητες σχεδιασμού): Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Ηθική στη 

διοίκηση και Εταιρική κοινωνική ευθύνη προέρχονται από την Ισπανία, την Τουρκία, την Ιταλία, 

την Ταϊβάν και τη Λετονία. Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα μαθήματα και τυχαίνει κάποιοι 

από αυτούς μένοντας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στο πανεπιστήμιό μας δύο 

εξάμηνα, να επιλέγουν το δεύτερο μάθημα από τα τρία προαναφερθέντα (ένα μάθημα διεξάγω 

στο χειμερινό εξάμηνο και δύο στο θερινό). 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία 

των ήπιων δεξιοτήτων 

Οι ήπιες δεξιότητες είναι κυρίως η δημιουργική σκέψη και γνώση και οι διαπροσωπικές 

δεξιότητες (επικοινωνία, επίλυση δύσκολων καταστάσεων, ενσυναίσθηση, ευαισθησία και 

πολιτισμική ανοχή). Είναι επίσης οι στάσεις και οι συμπεριφορές απέναντι στους συναδέλφους, 

τους πελάτες, το αφεντικό, τον ιδιοκτήτη. Η σημασία των ήπιων ικανοτήτων είναι εξαιρετικά 

σημαντική στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, διότι, όπως δείχνει η πρακτική, η εύρεση εργασίας 

σε διευθυντικές θέσεις καθορίζεται κυρίως από τα προσόντα του υποψηφίου (οι γνώσεις και 

οι δεξιότητές του επιβεβαιώνονται από διπλώματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις), ενώ οι 

διευθυντικές θέσεις οφείλονται κυρίως στις ήπιες ικανότητες. 



 

Κατά τη γνώμη μου, οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων (αλλά και των σχολείων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης) έχουν έλλειψη σε κοινωνικές δεξιότητες, η οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, από 

τις μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες με τη σειρά τους προέρχονται, μεταξύ άλλων, από πολύ 

εκτεταμένα βασικά προγράμματα σπουδών. Η έλλειψη αυτών των ικανοτήτων εμφανίζεται, αν 

και σε μικρότερο βαθμό, κατά τη γνώμη μου και στους φοιτητές του Erasmus+. 

Οι ήπιες δεξιότητες είναι πάντα σημαντικές, διότι κανείς δεν λειτουργεί σε ένα ερημονήσι στην 

εργασιακή διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, η αποτίμησή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη, διότι τα 

εύρη και η κατάταξη των επιμέρους ικανοτήτων ποικίλλουν ανάλογα με τις θέσεις και τις 

λειτουργίες που κατέχουν. Δηλαδή, άλλες είναι οι ατομικές θέσεις των εργαζομένων, άλλες οι 

θέσεις της ομαδικής εργασίας ή της διευθυντικής εργασίας σε διάφορα επίπεδα διοίκησης. Από 

την 18χρονη πρακτική μου σε επιχειρήσεις και σήμερα σε ρόλο ακαδημαϊκού δασκάλου, θα 

πρέπει να εστιάσουμε στη διαμόρφωση της δημιουργικής σκέψης, της ομαδικής εργασίας και 

της επικοινωνίας, καθώς και στη στάση απέναντι στη συνεχή αναζήτηση και επικαιροποίηση 

της γνώσης. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Η δουλειά του δασκάλου είναι η ίδια δουλειά με οποιαδήποτε άλλη. Επομένως, δεδομένου ότι 

οι ήπιες ικανότητες είναι σημαντικές, αν και σε διαφορετικό βαθμό, σε κάθε εργασία, είναι 

επίσης σημαντικές και στην εργασία ενός ακαδημαϊκού εκπαιδευτικού. 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο στον τομέα των ήπιων ικανοτήτων για τους 

μαθητές του, διότι κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας διαδραματίζει ένα είδος 

διευθυντικής λειτουργίας σε σχέση με τους μαθητές (4 λειτουργίες στη διευθυντική εργασία: 

σχεδιασμός στόχων και πόρων, οργάνωση πόρων, παρακίνηση εργαζομένων και έλεγχος 

καθηκόντων). Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, πρέπει να σκέφτεται, να επικοινωνεί, να 

επιλύει συγκρούσεις και να επιδεικνύει τη στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι στο 

κορυφαίο συστατικό σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο ικανοτήτων, δηλαδή απέναντι στη γνώση. 

Το χαρτοφυλάκιο ικανοτήτων κάθε ατόμου είναι σκληρό και μαλακό. Αυτοί οι τύποι ικανοτήτων 

απαιτούν τη διαμόρφωση τόσο των φοιτητών πλήρους όσο και μερικής φοίτησης στη 

διαδικασία διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση αυτών των 

ικανοτήτων θα πρέπει να είναι όχι μόνο ειδικός σε έναν συγκεκριμένο τομέα, αλλά και να 

διαθέτει - για παράδειγμα σε περίγραμμα παιδαγωγική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της οποίας 

διαμορφώνονται οι μαλακές ικανότητες. Ο εκπαιδευτικός περιγράφει επίσης στα αναλυτικά 

προγράμματα ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης 



 

που εκφράζονται με γνώσεις, δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες. Μια στέρεη περιγραφή 

αυτών των αποτελεσμάτων απαιτεί γνώσεις του επιστημονικού πεδίου, αλλά και κοινωνικές 

δεξιότητες - τη διαμόρφωσή τους, τη μέτρηση και την αξιολόγησή τους. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη των ήπιων ικανοτήτων δεν θα επιτευχθεί με τη διέλευση ακόμη και 

των πιο πρόσφατων γνώσεων, οι οποίες γερνούν ραγδαία μεταξύ των άλλων συνιστωσών των 

ικανοτήτων. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να τρέξουμε ειδικά προγράμματα στον τομέα 

αυτό. Θα πρότεινα μια αλλαγή στη δομή των προγραμμάτων σπουδών, στα οποία θα πρέπει 

να κυριαρχούν τα εργαστηριακά μαθήματα και τα σεμινάρια, κατά τη διάρκεια των οποίων 

υπάρχει η ευκαιρία να απελευθερωθεί η δημιουργική σκέψη και να διαμορφωθούν άλλες 

ήπιες δεξιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί - ειδικοί σε έναν συγκεκριμένο τομέα 

και ταυτόχρονα με παιδαγωγική κατάρτιση θα ανταπεξέλθουν στην επιλογή μεθόδων και 

μορφών διδασκαλίας κατάλληλων για τα διδακτικά αποτελέσματα που περιγράφηκαν 

προηγουμένως. 

 

8. Grzegorz Szczubełek  

 

Συνέντευξη αριθ: 8    

Ημερομηνία: 29.03.2019   Διάρκεια: 29.29.29: 45 λεπτά 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Όνομα εταίρου συνέντευξης: Grzegorz Szczubełek 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο Warmia και Mazury 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: λέκτορας, επιστήμονας- μικροοικονομία 

Έτη εμπειρίας στον τομέα της κατάρτισης/επαγγελματικής κατάρτισης: 19 χρόνια 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 



 

Τα ενδιαφέροντά μου επικεντρώνονται γύρω από τις επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναλύω την αποτελεσματικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και εξετάζω τη 

δομή του κόστους παραγωγής στη γαλακτοβιομηχανία. Πιστεύω ότι τα χαρακτηριστικά των 

φοιτητών που ξεκινούν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιό μας αλλάζουν. Οι φοιτητές 

συνδέονται έντονα με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και, ως εκ τούτου, προτιμούν τα 

σύγχρονα μέσα μεταφοράς γνώσεων. Ενδιαφέρονται περισσότερο για συγκεκριμένα 

παραδείγματα από την οικονομική πρακτική. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, είναι λιγότερο 

πειθαρχημένοι και λιγότερο επικεντρωμένοι στην αναζήτηση γνώσεων από μόνοι τους. Είναι 

λιγότερο ανεξάρτητοι. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Κατά τη γνώμη μου, οι κοινωνικές δεξιότητες συμπληρώνουν τις γνώσεις και τις σκληρές 

δεξιότητες. Αυτή η προσθήκη είναι απαραίτητη για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

σας. Οι εργοδότες έχουν εδώ και καιρό ανακαλύψει τη σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Μου φαίνεται ότι στους σημερινούς οργανισμούς οι ήπιες δεξιότητες των εργαζομένων 

μπορούν να έχουν στρατηγική σημασία, κάτι που είναι ορατό στο παράδειγμα των κινεζικών ή 

των κορεατικών εταιρειών. 

Θεωρώ ότι το επίπεδο των ήπιων ικανοτήτων μεταξύ των αποφοίτων του πανεπιστημίου μου 

είναι ποικίλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ήπιες δεξιότητες αναπτύσσονται στις 

περισσότερες περιπτώσεις ανεξάρτητα από συγκεκριμένα άτομα και η ανάπτυξή τους 

εξαρτάται από τον ψυχολογικό προσδιορισμό και την προδιάθεση των ενδιαφερόμενων 

ατόμων. Μου φαίνεται ότι αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι επωφελής υπό την έννοια ότι δεν 

μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τυποποιημένο επίπεδο ήπιων ικανοτήτων για τους 

αποφοίτους πανεπιστημίων. Οι εργοδότες αναμένουν από τους αποφοίτους ένα ορισμένο 

επίπεδο τόσο σκληρών όσο και μαλακών δεξιοτήτων. 

Κατ' αρχήν, το είδος των ήπιων ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν ειδικότερα τα 

συγκεκριμένα άτομα προκύπτει από τη διάγνωση αυτών των ικανοτήτων, δηλαδή από τις 

συγκεκριμένες ατομικές ελλείψεις στο θέμα αυτό. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις μου, μου φαίνεται ότι πρέπει να αναπτυχθούν πρώτα οι κοινωνικές ικανότητες. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργοδότες προσφέρουν εργασία σε 

ομάδες, φαίνεται ότι η ικανότητα ομαδικής εργασίας είναι ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, οι 

εκπαιδεύσεις που αναπτύσσουν την πρωτοβουλία και την ανεξάρτητη σκέψη είναι σημαντικές. 



 

Αυτό έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες εξέλιξης ενός συγκεκριμένου ατόμου και στη 

σταδιοδρομία του/της. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για το έργο κάθε εκπαιδευτικού. Όσον αφορά 

την εκπαίδευση των νέων, η έλλειψη ήπιων ικανοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτικών μπορεί να 

επηρεάσει τη διαμόρφωση των ικανοτήτων των μαθητών. Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα 

βασικά διδακτικά προβλήματα. 

Κάθε δάσκαλος πρέπει να είναι ένα είδος αυθεντίας τόσο στις σκληρές όσο και στις ήπιες 

ικανότητες. Τα μαθήματα που διεξάγει ο δάσκαλος, η ουσιαστική τους αξία καθώς και η 

συμμετοχή του δασκάλου κατά τη γνώμη μου διαμορφώνουν σημαντικά τις στάσεις των 

μαθητών στη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή. Ταυτόχρονα, η διατήρηση υψηλών 

ικανοτήτων από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί συχνά πρόκληση για αυτούς λόγω διαφόρων 

οργανωτικών, ψυχολογικών ή οικονομικών εμποδίων. 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, εκτός από τη μεταφορά γνώσεων, να διαμορφώνουν κοινωνικές 

δεξιότητες στους μαθητές. Μου φαίνεται ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει με δύο τρόπους. Ο 

πρώτος είναι η διαμόρφωση κοινωνικών δεξιοτήτων με βάση την πρακτική γνώση, π.χ. στον 

τομέα της ηθικής συμπεριφοράς. Ο δεύτερος είναι η διαμόρφωση ικανοτήτων στη γενική 

διάσταση και επομένως ως ορισμένες ικανότητες που αναπτύσσουν το δυναμικό ενός 

συγκεκριμένου ατόμου. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς κάποιες 

ψυχολογικές και κοινωνικές ικανότητες. Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή διάγνωση της 

συμπεριφοράς και των αναγκών των μαθητών. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Οι ήπιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύσσονται μέσω της κατάρτισης σε καταστάσεις. Για το 

σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσομοιωθούν επιχειρηματικές καταστάσεις και καταστάσεις της 

αγοράς. Στη συνέχεια, παρατηρώντας τις συμπεριφορές, να προσδιοριστούν τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία των μαθητών στον τομέα αυτό. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προετοιμαστεί ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης συμπεριφοράς για κάθε άτομο ξεχωριστά (π.χ. με την ανάθεση 

ρόλων). 

Η ύπαρξη ενός καθολικού προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για όλους τους φοιτητές στο 

πανεπιστήμιο θεωρείται απαραίτητη. Χάρη σε αυτό, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ορισμένα 

πρότυπα στον τομέα αυτό. Ωστόσο, το προφανές πρόβλημα είναι τα οργανωτικά και 



 

προγραμματικά εμπόδια και η εφαρμογή του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την επίλυσή 

τους. 

Τα μαθήματα που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων θα πρέπει να έχουν γενική και εξατομικευμένη διάσταση. Η αναλογία αυτών των 

διαβαθμίσεων κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να προκύπτει από τη διάγνωση του επιπέδου 

ικανοτήτων σε μια δεδομένη ομάδα μαθητών. Οι τάξεις θα πρέπει να διεξάγονται από 

προετοιμασμένους εκπαιδευτές οι οποίοι θα είναι σε θέση να ελέγχουν την ομάδα μέσω της 

εξουσίας τους. 

  



 

Πορτογαλία  

Τα κύρια συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις στην Πορτογαλία είναι τα εξής: 

- Οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να συμπληρώσουν τις σκληρές δεξιότητες, αλλά η 

απόδοση ενός μαθητή μπορεί να αξιολογηθεί μόνο σε καθημερινή βάση και στην 

εργασία.  

- Η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε κάθε πτυχή 

σπουδών, ιδίως σε πτυχία που σχετίζονται με τους ανθρώπους, όπως η διοίκηση ή η 

ιατρική.  

- Οι ήπιες δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται σε εργαστήρια, δεν χρειάζεται να 

τροποποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία τους.  

- Πρέπει να αναπτυχθούν στους μαθητές ήπιες δεξιότητες που σχετίζονται με τη 

δυναμική της επικοινωνίας ή την ενσυναίσθηση.  

- Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες για να παρακινούν τους 

μαθητές.  

- Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν δεξιότητες ομαδικής εργασίας και διαχείρισης 

συγκρούσεων.  

 

 Mário Rebelo  

Συνέντευξη αριθ: 1 

Ημερομηνία: 20/02/2019     Διάρκεια: 29 λεπτά 

Ίδρυμα: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Επάγγελμα:  

Πτυχίο που διδάσκει: Licenciatura  

Θέμα: Ασφάλεια και υγεία 

Μάθημα:  

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Ικανότητες που αποκτώνται με την εμπειρία 



 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Χρειάζονται για να ανταγωνίζονται τις τεχνικές δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι στο 

πανεπιστήμιο. 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, είναι τα πιο σημαντικά στις μέρες μας. Οι σκληρές δεξιότητες είναι εύκολο να 

αξιολογηθούν (εξετάσεις...), αλλά οι κοινωνικές δεξιότητες δεν είναι μετρήσιμες. 

Αξιολογούνται μόνο σε καθημερινή βάση. 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι, εδώ και 20 χρόνια στη βιομηχανία.  

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι. Έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους που είχαν πολλές σκληρές δεξιότητες, αλλά δεν 

έφτασαν ποτέ στην κορυφή ακριβώς επειδή δεν είχαν αναπτύξει αρκετές μαλακές δεξιότητες 

για να σχετίζονται με τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. 

2. Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Ναι, ιδίως οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτό ισχύει για τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο... 

ζούμε σε έναν κόσμο επικοινωνίας, οπότε αυτή η δεξιότητα είναι πολύ σημαντική για κάθε 

δουλειά. 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Δεξιότητες επικοινωνίας. Εκτιμώνται πολύ από τους φοιτητές στα πτυχία ασφάλειας και 

μηχανικής. Επίσης, η ηγεσία των καθηγητών είναι πολύ σημαντική για να βοηθήσει τους 

φοιτητές να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες. 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Ναι. Μερικά από τα περιεχόμενα θα πρέπει να αναπτύσσουν την ευελιξία, τη διαχείριση του 

χρόνου, τη συνεργασία και τα συνεργατικά περιβάλλοντα... τη συνεχή μάθηση και την 

ικανότητα να ακούει κανείς τους άλλους... 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Στο πανεπιστήμιο όπου διδάσκω υπάρχουν λίγοι φοιτητές... Πριν από μερικά χρόνια δίδασκα 

σε τάξεις γεμάτες φοιτητές, αλλά αυτό είναι πραγματικά περίπλοκο για την ανάπτυξη των 



 

κοινωνικών δεξιοτήτων και την ηγεσία των καθηγητών προκειμένου να τις αναπτύξουν οι 

φοιτητές. 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι. 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι. 

3. Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Θεωρώ ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων μας είναι καλή 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Διαχείριση χρόνου, συνεργασία με άλλους, επικοινωνία... 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών;  

Ναι. 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Η διαχείριση του χρόνου πρέπει να διδάσκεται στην αρχή του πτυχίου. Οι φοιτητές συνήθως 

δεν ξέρουν πώς να διαχειρίζονται το χρόνο... Επίσης, διδάξτε πώς να αναπτύσσετε ομαδικές 

εργασίες... γιατί πρέπει να δουλέψουμε με ανθρώπους που μας αρέσουν και που δεν μας 

αρέσουν...  

 

 

 Susana Catarina Machado  

Συνέντευξη αριθ: 2  

Ημερομηνία: 15/03/2019     Duration: 10 λεπτά 

Ίδρυμα: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Επάγγελμα:  

Τίτλος σπουδών που διδάσκει: Licenciatura e Mestrado em Solicitadoria 

Θέμα: Ciências jurídicas e sociais 



 

1. Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Πρόκειται για συμπεριφορές και στάσεις που διευκολύνουν τη συνεργασία με τους άλλους και 

την ενσωμάτωση στην κοινωνία. 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Είναι πολύ σημαντικό γιατί διευκολύνουν την ομαδική εργασία. 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία. Αυξάνουν τις ικανότητες όσον αφορά την επίλυση 

προβλημάτων, τη διαχείριση συγκρούσεων και τις επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι, για 4 χρόνια. 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Όχι στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης... 

2. Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Είναι πολύ σημαντικά για την παρακίνηση των μαθητών. 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Θετική στάση, επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητα μάθησης... 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Εξαρτάται από το πλαίσιο... Στον τομέα μου (νομική) το βρίσκω δύσκολο... 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Περίπου 30 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι, ποτέ.  

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι. 

3. Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 



 

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Όχι πολύ καλό... 

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση της εργασίας και του χρόνου. 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών;  

Ναι... 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Ικανότητες οργάνωσης και χρόνου  

 

 Bruno Oliveira  

Συνέντευξη αριθ: 3 

Ημερομηνία: 19/02/2019     Διάρκεια: 9 λεπτά 

Ίδρυμα: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Επάγγελμα:  

Πτυχίο που διδάσκει: Licenciatura en Informática 

Θέμα: Engenharia Informática 

1. Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Οριζόντιες ικανότητες που βοηθούν στην επίτευξη των δύσκολων δεξιοτήτων. 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Ναι, όλο και περισσότεροι... 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  



 

Ναι, επειδή πρέπει να εργάζονται σε ομάδες, να αλληλεπιδρούν αναπτύσσοντας έργα στον 

τομέα της Πληροφορικής. 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Όχι.  

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι, στο πλαίσιο του διδακτορικού μου 

2. Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Σημαντικό γιατί με βοηθάει να κατανοήσω τις ανάγκες των μαθητών... Κάποιοι από αυτούς 

είναι πολύ αυτόνομοι, αλλά άλλοι πρέπει να ενθαρρύνονται. 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Αλληλεπίδραση, διαχείριση συγκρούσεων, κατανόηση των χρονοδιαγραμμάτων των μαθητών. 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Ναι, θα ήταν σοφό... 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Έχω περίπου 50 μαθητές σε τάξεις... 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι. 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι. 

3. Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Γενικά καταλήγουν να έχουν κάποιες κοινωνικές δεξιότητες, ειδικά όταν κάνουν τις 

εκπαιδεύσεις στις εταιρείες. 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Για την οργάνωση των έργων. Ομαδική σχέση... 



 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών;  

Ναι. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τεχνικά θέματα. 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Ομαδική εργασία- για παράδειγμα, για τη διοργάνωση μιας ετήσιας πρόκλησης... 

 

 Fábio Silva  

Συνέντευξη αριθ: 4 

Ημερομηνία: 21/02/2019     Διάρκεια: 21/02/2019 11 λεπτά 

Ίδρυμα: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Επάγγελμα:  

Πτυχίο που διδάσκει: Licenciatura e Mestrado  

Θέμα: LSTA 

1. Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Μη τεχνικές ικανότητες που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της κοινωνίας 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Ναι, πολύ σημαντικό, ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, να εργάζεστε σε ομάδες - πολύ σημαντικό στον τομέα της Πληροφορικής. 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι. 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι, σε ερευνητικά έργα σε διεθνές πλαίσιο. 



 

2. Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Σχέση με τους μαθητές. Πρέπει να είμαστε φιλικοί αλλά τυπικοί, διαχωρίζοντας τα πλαίσια των 

μαθησιακών και μη μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Είναι πολύ σημαντικά, αλλά τα αξιολογώ τεχνικά. Ωστόσο, η δυναμική της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης είναι πολύ σημαντική. 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Επικοινωνία και σχέσεις. 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Ναι, θα πρέπει να αναπτύσσουν δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη ήπιων 

δεξιοτήτων στους φοιτητές, αλλά στο πλαίσιο των μαθημάτων που διδάσκουν... 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Περίπου 30 μαθητές ανά τάξη. 

Συμφωνώ με την πρόταση. Στα πλαίσια ενός μεγάλου αριθμού μαθητών δεν υπάρχει 

ανατροφοδότηση και λιγότερη αλληλεπίδραση και αυτό είναι κακό για την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι.  

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι. 

3. Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Θεωρώ ότι αποκτούν έναν ορισμένο αριθμό κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά θα μπορούσαμε να 

κάνουμε κάτι καλύτερο... 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Δημόσιες παρουσιάσεις, πώς να τραβήξετε την προσοχή κατά την παρουσίαση έργων... 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών;  



 

Όχι, νομίζω ότι τα Εργαστήρια θα ήταν αρκετά... 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Έχει ήδη απαντηθεί... 

 

 

 

 Fábio Dias Duarte  

Συνέντευξη αριθ:5   

Ημερομηνία:  11/03/2019    Διάρκεια: 20 λεπτά 

Ίδρυμα: P.PORTO (ESTG|P.PORTO). 

Συνεργάτης: Instituto Superior de Contabilidade e Administração do P.PORTO (ISCAP| P.PORTO) 

Επάγγελμα:  

Πτυχίο που διδάσκει: Economia (Especialidade: Finanças) 

Θέμα: - ESTG: LCE, MMADE, MGIE, MGP. ISCAP: MFE 

1. Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Πρόκειται για ικανότητες και μη τεχνικές δεξιότητες που αναπτύσσονται αλληλεπιδρώντας με 

τους φορείς της κοινωνίας: εταιρείες, ενώσεις, "φυλές" (ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται 

τα ίδια ενδιαφέροντα). 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Ναι, πιστεύω ότι η εφαρμογή των σκληρών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 

αυξάνεται με την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων. Το παρατήρησα αυτό ενώ εργαζόμουν σε 

εταιρείες 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, σίγουρα, πιστεύω ότι όλο και περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να βρουν άτομα με 

σκληρές και μαλακές δεξιότητες, ακόμη και σε τομείς STEM... 



 

Οι δεξιότητες επικοινωνίας και προφορικού λόγου είναι πολύ σημαντικές σε αυτό το πλαίσιο. 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι, ήμουν οικονομικός διευθυντής μιας νεοσύστατης επιχείρησης και είχα επίσης 

αρμοδιότητες όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό.  

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι, κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας εμπειρίας. 

2. Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Η ενσυναίσθηση και η ικανότητα δημιουργίας δεσμών διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων 

και αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών. 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα κατανόησης των μαθητών, ώστε να ανταποκρίνεται η 

ομιλία στο ακροατήριο. 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Πραγματικά δεν έχω άποψη για το θέμα αυτό... Πιστεύω ότι οι περισσότεροι καθηγητές 

καταλήγουν να προωθούν τις κοινωνικές δεξιότητες στα μοντέλα αξιολόγησής τους... 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Έχω περίπου 50/60 φοιτητές στα μαθήματα πτυχίου και περίπου 10 στα μαθήματα μάστερ... 

Συμφωνώ ότι οι κοινωνικές δεξιότητες αναπτύσσονται περισσότερο με λιγότερους φοιτητές 

από αυτούς που έχω στα μαθήματα πτυχίου, επειδή στα 1stχρόνια, οι φοιτητές αισθάνονται 

λιγότερο άνετα έξω από τις ομάδες τους... 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι.  

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι. 

3. Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  



 

Στο ίδρυμά μου πιστεύω ότι οι φοιτητές έχουν καλύτερη ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

γεγονός που σχετίζεται με το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σχετικά μικρό ίδρυμα με σταθερή 

ομάδα καθηγητών, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί... 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, κριτική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη, ευελιξία, 

προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, αυτονομία, σφαιρική σκέψη. 

 Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών;  

Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικές! Το ίδρυμά μας 

προωθεί πολλές εκδηλώσεις αλλά δυστυχώς δεν έχουν την ευχέρεια που θα θέλαμε. Έχουμε 

ακόμη και ένα γραφείο επιχειρηματικότητας... 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Προηγουμένως απαντήθηκε... 

 

 

 Ana Isabel Coelho Borges  

Συνέντευξη αριθ: 6  

Ημερομηνία: 04/04/2019    Διάρκεια: 20 λεπτά 

Ίδρυμα: P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Επάγγελμα:  

Πτυχίο που διδάσκει: Licenciatura (1.º e 2.º anos) e Mestrado 

Θέμα: Matemática, Ciências Empresariais.  

1. Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Για μένα οι κοινωνικές δεξιότητες είναι προσωπικές/κοινωνικές ικανότητες όπως η 

επικοινωνία, η αλληλεπίδραση, η ικανότητα να εργάζεσαι σε μια ομάδα... Δεν είναι σκληρές 

δεξιότητες όπως η αριθμητική...  



 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Είναι εξαιρετικά σημαντικές. Μακροπρόθεσμα είναι υπεύθυνες για μια "ευτυχισμένη" 

επαγγελματική εξέλιξη.  

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, θεωρώ ότι στις μέρες μας η αγορά αλλάζει ριζικά και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

ανθρώπους που προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Αυτό απαιτεί άλλες 

δεξιότητες διαφορετικές από αυτές που συνήθως διδάσκονται στον ακαδημαϊκό τομέα. Θα 

μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να ζητηθεί από έναν μηχανικό να αναπτύξει κάποιο έργο 

σχετικά με το ψηφιακό μάρκετινγκ για την προώθηση ενός προϊόντος... Αυτό απαιτεί πολλή 

αυτόνομη εργασία και δεξιότητες πολύ πέρα από αυτές που συνήθως διδάσκονται στα 

πανεπιστήμια... 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι, έχω εργαστεί σε ένα κέντρο επαγγελματικών δεξιοτήτων που συνδέεται με εταιρείες. 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι, αυτή τη στιγμή αναπτύσσω ένα συνεργατικό έργο που θα αφορά πολλές εταιρείες. 

2. Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Ναι, σίγουρα... Μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές χρησιμοποιώντας στρατηγικές 

όπως το να τους συγχαίρουμε όταν ολοκληρώνουν μια εργασία με επιτυχία και αυτό αυξάνει 

την αυτοεικόνα τους και ενθαρρύνει ακόμα καλύτερες επιδόσεις... 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Πολλαπλές εργασίες, κυρίως δεξιότητες επικοινωνίας, να ακούει και να κατανοεί τις ερωτήσεις 

των μαθητών. 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Ορισμένα περιεχόμενα θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ορισμένα μαθήματα προκειμένου να 

αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Από 30-60... εξαρτάται από το μάθημα. 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 



 

Όχι, ποτέ.   

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι. 

3. Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Ποικίλλει... ανάλογα με το πτυχίο/μεταπτυχιακό... Το πτυχίο στις Επιχειρηματικές Επιστήμες 

είναι γεμάτο από φοιτητές με κοινωνικές δεξιότητες...  

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Πολυεργασία, οργάνωση, κριτική σκέψη, λεκτική και οπτική επικοινωνία, δημόσια επικοινωνία, 

ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές, συναισθηματική νοημοσύνη, διαπολιτισμικές και 

διαπροσωπικές ικανότητες... 

 Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών;  

Τα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε κάθε τομέα 

σπουδών, ειδικά στα πτυχία που σχετίζονται με τους ανθρώπους, όπως η διοίκηση, η ιατρική... 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Πολυεργασία, οργάνωση, κριτική σκέψη, λεκτική και οπτική επικοινωνία, δημόσια επικοινωνία, 

ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές, συναισθηματική νοημοσύνη, διαπολιτισμικές και 

διαπροσωπικές ικανότητες... 

 

 Marisa Roriz Ferreira  

Συνέντευξη αριθ:7   

Ημερομηνία:01/04/2019 Διάρκεια: +-10 λεπτά 

Ίδρυμα: P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Επάγγελμα:  

Πτυχίο που διδάσκει: Licenciatura e Mestrado 



 

Θέμα: Ciências Empresariais.  

1. Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Εννοούν ικανότητες κοινωνικής επικοινωνίας. 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Ναι, είναι. 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Συμβάλλουν στην καλύτερη ένταξη των σπουδαστών στην αγορά εργασίας, διότι τείνουν να 

διευκολύνουν την ένταξη. 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι, για 1 έτος στον τομέα της προώθησης... 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Όχι. 

2. Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Ναι, γιατί τείνουν να δημιουργούν ενσυναίσθηση... 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Είναι δύσκολο να πω, αλλά γενικά η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση είναι 

αυτά που μου ήρθαν στο μυαλό... Ωστόσο, δεν μπορώ να ελέγξω αν αυτά αρκούν για να 

καθορίσουν έναν καλό δάσκαλο... 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Όχι, πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν στα περιεχόμενα που προτείνονται στο πρόγραμμα 

μαθημάτων. 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Περίπου 30. Αν έχω περίπου 50, όπως στα μαθήματα μάρκετινγκ, η αλληλεπίδραση είναι 

μικρότερη... 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 



 

Όχι.   

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι, είμαι επιφυλακτικός όσον αφορά την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω ενός 

επίσημου μαθήματος. 

3. Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Διαφέρει... 

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Εξαρτάται... 

 Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών;  

Όχι. 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Δεν συμφωνώ με τα μαθήματα για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, αλλά πιστεύω ότι 

υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να διευκολύνουν την απόκτησή τους... 

 

 Maria Teresa Barros  

Συνέντευξη αριθ:8   

Ημερομηνία:06/04/2019 Διάρκεια: +-10 λεπτά 

Ίδρυμα: P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Επάγγελμα:  

Πτυχίο που διδάσκει: Licenciatura e Mestrado 

Θέμα: Ciências Empresariais.  

1. Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων 

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 



 

Κοινωνικές ικανότητες που τείνουν να αναπτύσσονται με την εμπειρία και που διευκολύνουν 

την απόκτηση σκληρών δεξιοτήτων. 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Ναι, αναμφίβολα... Σήμερα οι άνθρωποι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε διάφορα κοινά 

μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επομένως είναι πολύ σημαντικό να είστε 

προετοιμασμένοι να επικοινωνείτε με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους... 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, η ενσυναίσθηση είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο της εργασίας, διότι απλοποιεί τη 

διαδικασία διαχείρισης ομάδων... 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι, εδώ και αρκετά χρόνια. 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι σε ερευνητικά πλαίσια. 

2. Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Ναι, είναι πολύ σημαντικό για να σχετίζεσαι με τους μαθητές με κατάλληλο τρόπο που μπορεί 

να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία και να τους παρακινεί να αναπτύσσουν έργα στον 

τομέα των ενδιαφερόντων τους. 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Δεξιότητες επικοινωνίας, κίνητρα, διαχείριση συγκρούσεων και απλοποίηση... 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Το κάνουν μέσα στα μαθήματά τους χρησιμοποιώντας εργαλεία που οι περισσότεροι από εμάς 

έχουμε μάθει με την εμπειρία... 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Είναι αλήθεια, αλλά ανάλογα με το θέμα και την άνεση του καθηγητή... Μερικές φορές είναι 

πιο δύσκολο να διαχειρίζεσαι λίγα άτομα, επειδή η προσοχή μπορεί εύκολα να πάει αλλού... 

Ωστόσο, διδάσκω κατά μέσο όρο σε 30/40 φοιτητές στο πτυχίο και 20 στα μεταπτυχιακά 

μαθήματα. 

Φυσικά, είναι πιο εύχρηστο με λιγότερους από 50 μαθητές...  



 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι.   

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι 

3. Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Πιστεύω ότι είναι πιο προετοιμασμένοι από τους φοιτητές που προέρχονται από μεγάλα 

πανεπιστήμια, επειδή η μαθησιακή διαδικασία είναι πιο εστιασμένη σε ένα μικρότερο ίδρυμα 

όπως το δικό μας. 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Διαχείριση του χρόνου, ανοχή στις αλλαγές- επικοινωνία με τον λόγο (λεκτική και μη λεκτική) 

 

 Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών;  

Ναι, μέσω εργαστηρίων και μη υποχρεωτικών μαθημάτων...  

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Απαντήθηκε προηγουμένως. 



 

Ρουμανία:  

Συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις στην Ρουμανία: 

- Οι κύριες κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται σήμερα οι μαθητές είναι: διαχείριση 

συγκρούσεων, επίλυση προβλημάτων, διαπροσωπική επικοινωνία, ακρίβεια, 

προσαρμοστικότητα, ισότητα των φύλων και διαπραγμάτευση, κριτική σκέψη και ενεργητική 

ακρόαση. Επίσης, η επιχειρηματικότητα που σχετίζεται με τις κοινωνικές δεξιότητες είναι 

σημαντική.  

- Ορισμένοι τομείς απαιτούν περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες από τους φοιτητές από ό,τι 

άλλοι, αλλά γενικά οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες και απαιτούνται από τους 

εργοδότες όλων των τομέων.  

- Οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη επαφή με τους φοιτητές.  

- Ορισμένοι καθηγητές πιστεύουν ότι απαιτούνται μεγάλες ομάδες μαθητών για την ανάπτυξη 

ορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ομαδική εργασία- άλλοι πιστεύουν ότι ο ιδανικός 

αριθμός μαθητών για την εξάσκηση των κοινωνικών δεξιοτήτων στην τάξη είναι μεταξύ 12-15.  

- Ορισμένοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες και θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, όπως και άλλοι πιστεύουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παίζουν το ρόλο του προπονητή και οι μαθητές θα πρέπει να είναι 

πιο ανοιχτοί σχετικά με τις μεθόδους κατάρτισης. 

 George Carutasu 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Ρουμανικό-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Καθηγητής, κοσμήτορας 

Πτυχίο που διδάσκει: Bachelor και Master 

Αντικείμενο: IT 

Μάθημα: Πληροφορική: Συστήματα CRM, Διαχείριση Έργων 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Πρώτον, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της καθημερινής 

σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Παρακαλώ, πείτε μου λίγα λόγια για τον τομέα 

εργασίας σας και ποιοι είναι οι μαθητές σας. 



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

1. Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων:  

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Στον τομέα των σπουδών μας, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές δίπλα στις 

σκληρές δεξιότητες.  Η προσωπική επικοινωνία, είναι μία από τις πιο σημαντικές 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Σίγουρα, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, οι κοινωνικές δεξιότητες βοηθούν τους σπουδαστές να ενταχθούν ταχύτερα στην αγορά 

εργασίας. Επίσης, ενθαρρύνω τους φοιτητές να αποκτήσουν όλες τις κοινωνικές δεξιότητες που 

υποστηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και επιθυμώ τουλάχιστον το 30% των 

φοιτητών να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. 

 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι, έχω εργαστεί στο παρελθόν σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες. Η RAU δεν είναι ο πρώτος 

μου εργοδότης. 

 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι 

 

2. Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Είναι προφανές ότι είναι πολύ σημαντικές, και αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες γίνονται το πιο 

πολύτιμο πλεονέκτημα των αποφοίτων σε μια συνέντευξη για δουλειά.   



 

 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Η διαχείριση των συγκρούσεων, η επικοινωνία και η επίλυση προβλημάτων είναι πολύ 

σημαντικές. 

 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Ναι, ειδικά όταν συμμετέχω σε εξωσχολικές δραστηριότητες με τους μαθητές. 

 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Στη Ρουμανία, υπάρχουν κανόνες σχετικά με τον μέγιστο αριθμό των μαθητών που 

παρακολουθούν το μάθημα, οπότε δεν έχουμε τέτοια προβλήματα (25 μαθητές/σεμινάρια, 150 

μαθητές/μάθημα). 

 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Ναι, δεξιότητες επικοινωνίας, διαπολιτισμικές δεξιότητες 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Επικοινωνία (ξένες γλώσσες), αλλά περισσότερο στις σκληρές δεξιότητες 

  

3. Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο νέο μεταβαλλόμενο πρότυπο αυτής της γενιάς, ειδικά 

επειδή δεν μπορούσαν να εστιάσουν την προσοχή τους πάνω από 20 λεπτά σε ένα θέμα. Κατά 

τα άλλα, θεωρώ ότι οι απόφοιτοί μας φτάνουν σε αρκετά καλά επίπεδα κοινωνικών δεξιοτήτων 

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Όλες οι κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την επικοινωνία, την 

ομαδική εργασία 

 



 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

Ακόμα και στα τρέχοντα προγράμματα σπουδών έχουμε ορισμένα μαθήματα με έμφαση στις 

κοινωνικές δεξιότητες, αλλά όχι εξ ολοκλήρου αφιερωμένα σε μια συγκεκριμένη κοινωνική 

δεξιότητα. 

 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Ειδικά η ομαδική εργασία και οι ρόλοι που διαδραματίζονται σε τέτοιες ομάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Georgiana Surdu  

Συνέντευξη αριθ: 2     

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 13, 2019     Διάρκεια: 1h 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Ρουμανικό-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Λέκτορας, Vicedean 

Πτυχίο που διδάσκει: Bachelor και Master 

Θέμα:  

Μάθημα: Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 



 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Είναι αρκετά δύσκολο να ορίσουμε ακριβώς τον όρο, δεδομένου ότι οι δεξιότητες αυτές δεν 

αναφέρονται σε συγκεκριμένους κλάδους που διδάσκονται ακαδημαϊκά. 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Σίγουρα ναι, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δουλειά που θα επιλέξετε. Για τις θέσεις 

εργασίας στον τομέα της πληροφορικής ίσως οι σκληρές δεξιότητες είναι πιο πολύτιμες, αλλά 

αν θέλετε να εργαστείτε στον τομέα της φιλοξενίας πιθανώς οι κοινωνικές σας δεξιότητες θα 

είναι ένα κρίσιμο σημείο στη συνέντευξη. 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, σίγουρα. 

 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι. 

 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Απολύτως. Από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά 

του να μεταδώσει τις πληροφορίες στους μαθητές. Επίσης, πρέπει να είναι συνεπής, να είναι 

σωστός στην αξιολόγηση, να γίνει πρότυπο για τους μαθητές. 

  

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Διαπροσωπική επικοινωνία. 



 

 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Εξαρτάται από κάθε άτομο, αλλά ταυτόχρονα εξαρτάται πολύ από το αντικείμενο του 

μαθήματος, επειδή ορισμένα από τα αντικείμενα είναι πιο επιτρεπτά στο να συμπεριλάβουν 

κοινωνικές δεξιότητες. 

 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Μερικές φορές, σε ορισμένες τάξεις ο μεγάλος αριθμός μαθητών δεν βοηθάει πολύ.  

 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Ναι, έτσι νομίζω, αλλά όταν ήμουν φοιτητής δεν ήταν μια πολύ καλή περίοδος για την 

προώθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Ναι, κάθε φορά που μπορώ. 

  

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένα καλό επίπεδο, αλλά οι εταιρείες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 

τις επικοινωνιακές δεξιότητες, τις ηγετικές ικανότητες και τις ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων. Παράλληλα, οι εργοδότες θα πρέπει να είναι περισσότερο παρόντες μεταξύ των 

φοιτητών. 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Διαπροσωπική επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, 

ισότητα των φύλων, διαπραγματεύσεις, συνέπεια και προσαρμοστικότητα. 

 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

Όχι απαραίτητα, διότι στο πανεπιστήμιό μας οι φοιτητές έχουν πολλές ευκαιρίες να 

συμμετάσχουν σε εξωσχολικά μαθήματα αφιερωμένα στις κοινωνικές δεξιότητες. Οι φοιτητές 



 

χρειάζονται ένα μείγμα μεταξύ σκληρών και μαλακών δεξιοτήτων, και μπορούν να βελτιώσουν 

αυτές τις μαλακές δεξιότητες μέσω της μακροχρόνιας μάθησης. 

 

 

 Iuliu Ivanescu  

 

Συνέντευξη αριθ: 3     

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 13, 2019    Διάρκεια: 1h 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Ρουμανικό-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Λέκτορας, Vicedean 

Πτυχίο που διδάσκει: Bachelor και Master 

Θέμα:  

Μάθημα: Εμπορικές Πολιτικές 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Ικανότητες που βοηθούν τον απόφοιτο να ολοκληρώσει τις δεξιότητες που απέκτησε κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του και οι οποίες θα διευκολύνουν την ένταξή του στον εργασιακό χώρο 

και θα τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί επαγγελματικά 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Είναι υποχρεωτικές. Είναι απαραίτητες. Είναι ζωτικής σημασίας. 

 



 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, οι κοινωνικές δεξιότητες βοηθούν τους σπουδαστές να ενταχθούν ταχύτερα στην αγορά 

εργασίας. Επίσης, ενθαρρύνω τους φοιτητές να αποκτήσουν όλες τις κοινωνικές δεξιότητες που 

υποστηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και επιθυμώ τουλάχιστον το 30% των 

φοιτητών να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. 

 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Δυστυχώς, όχι. Απασχολήθηκα από την αρχή στη RAU 

 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Προσωπικά πιστεύω ότι το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο κάθε εκπαιδευτικός, αλλά μπορούμε να 

επισημάνουμε τις δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνίας. 

 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Επικοινωνία, Πληροφορική 

 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Ναι, σίγουρα. Όλοι οι δάσκαλοι συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα 

 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μαθητών, τόσο δυσκολότερη είναι η παρακολούθηση 

κάθε μαθητή. Χρησιμοποιώντας διαδικτυακές εικονικές πλατφόρμες ή διάφορα εργαλεία 

λογισμικού μπορούμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της δραστηριότητας 

 



 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Δυστυχώς, όχι  

 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Επικοινωνία (ξένες γλώσσες) 

  

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι οι απόφοιτοι έφτασαν σε ένα "επαρκές" επίπεδο ήπιων 

δεξιοτήτων και οι απόφοιτοι πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να προσαρμόζουν συνεχώς το 

επίπεδο των ήπιων δεξιοτήτων τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας. 

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Όλες οι κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την επικοινωνία, την 

ομαδική εργασία 

 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

Έχουμε μια σειρά από δραστηριότητες, ιδίως εξωσχολικές δραστηριότητες, αφιερωμένες στην 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.  

 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Προφορική και γραπτή επικοινωνία, δημόσια ομιλία, προετοιμασία για συνέντευξη για εργασία 

 

 Mariana Coanca  

Συνέντευξη αριθ: 4     

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 13, 2019     Διάρκεια: 1h 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Ρουμανικό-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο 



 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Ανώτερος λέκτορας 

Πτυχίο που διδάσκει: Bachelor και Master 

Θέμα: Κατηγορία: Ξένες Γλώσσες 

Μάθημα: Business Communication in English 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

 

Οι ικανότητες ενός ατόμου να γίνει καλός ηγέτης, να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του 

δεξιότητες, να μπορεί να επιλύει εγκαίρως προβλήματα και να λαμβάνει αποφάσεις, αλλά και 

να δέχεται κριτική στον εργασιακό χώρο και να έχει την ικανότητα να ξεπερνά αυτές τις στιγμές 

και να βελτιώνει τις συνολικές του ιδιότητες 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Φυσικά, υπάρχουν πολύ σημαντικές και ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου επικεντρώνεται 

σε αυτόν τον στόχο. 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, σίγουρα 

 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Δεν εργάστηκα αυστηρά μιλώντας, αλλά συμμετείχα σε διάφορες δραστηριότητες με ιδιωτικές 

εταιρείες 

 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Όχι 



 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Απολύτως. Η καλή επικοινωνία με τους μαθητές και τους συναδέλφους μας βοηθά να 

επιτύχουμε καλά αποτελέσματα σε κάθε δραστηριότητα. 

 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Νομίζω ότι όλες είναι σημαντικές, αναφέροντας μόνο τη διαπροσωπική επικοινωνία, την 

ηγεσία ή την επίλυση προβλημάτων. 

 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Νομίζω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και ειδικά το πρόγραμμα Erasmus μας 

βοήθησε να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες και να βελτιώσουμε πολύ τις υπάρχουσες 

ικανότητές μας μέσω ασκήσεων αμοιβαίας μάθησης με τους ξένους συναδέλφους μας. 

 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Συνήθως εργάζομαι με έως και 50 μαθητές και η γνώμη μου είναι ότι ένας τέτοιος αριθμός δεν 

επηρεάζει την ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά με βοηθά να δημιουργώ 

διαφορετικά σενάρια που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν ορισμένες δεξιότητες. 

 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Φυσικά, είχα την ευκαιρία να λάβω διάφορες εκπαιδεύσεις κατά τη διάρκεια της φοιτητικής 

μου θητείας, ιδίως σε θέματα επικοινωνίας. 

 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Ναι, πάντα εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία για να εξελιχθώ  

  

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  



 

Σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένα καλό επίπεδο, αλλά οι εταιρείες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 

τις επικοινωνιακές δεξιότητες, τις ηγετικές ικανότητες και τις δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων. Παράλληλα, οι εργοδότες θα πρέπει να είναι περισσότερο παρόντες μεταξύ των 

φοιτητών. 

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Διαπροσωπική επικοινωνία, ηγεσία, επίλυση προβλημάτων 

 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

Πιστεύω ότι κάθε πρόγραμμα σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει κοινωνικές δεξιότητες, αλλά 

σιωπηρά εστιάζουμε στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων για τους φοιτητές. Εν πάση 

περιπτώσει, υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη εξειδικευμένων μαθημάτων για την ανάπτυξη 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον των εργοδοτών για αυτές τις 

κοινωνικές δεξιότητες 

 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Ιδιαίτερα πρακτικές ασκήσεις για την ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας, των ηγετικών 

δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των μαθητών 

 

 

 Norel Neagu  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Ρουμανικό-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Ανώτερος λέκτορας 

Πτυχίο που διδάσκει: Bachelor και Master 

Θέμα: Νόμος 



 

Μάθημα: Ποινικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκή ποινική διαδικασία 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

 

Υποθέτω ότι υπάρχει το αντώνυμο των σκληρών δεξιοτήτων, ειδικά στον τομέα των 

ενδιαφερόντων μου. Οι κοινωνικές δεξιότητες συμπληρώνουν τις σκληρές δεξιότητες 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ποιες είναι οι απαιτήσεις για την επιλεγμένη θέση εργασίας, από τον 

τομέα του δικαίου. Ως δικηγόρος πρέπει να έχετε επιχειρηματικές ικανότητες, ομαδική 

εργασία, επίλυση προβλημάτων και πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Ως εισαγγελέας, η 

κριτική σκέψη είναι πολύ σημαντική, δίπλα στην ομαδική εργασία. Ως δικαστής, πρέπει να 

ακούτε, χρειάζεστε κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων. Διαφορετικές δεξιότητες για 

διαφορετικές θέσεις εργασίας. 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, σίγουρα 

 

 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι 

 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι 



 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Απολύτως. Πρέπει να έχετε την ικανότητα να μεταφέρετε αποτελεσματικά και αποδοτικά τις 

πληροφορίες στους μαθητές. 

 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Διαπροσωπική επικοινωνία 

 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Εξαρτάται από κάθε άτομο, αλλά ταυτόχρονα εξαρτάται πολύ από το αντικείμενο του 

μαθήματος, επειδή ορισμένα από τα αντικείμενα είναι πιο επιτρεπτά στο να συμπεριλάβουν 

κοινωνικές δεξιότητες. 

 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Συνήθως εργάζομαι με 25 μαθητές. Οποιοσδήποτε μεγαλύτερος αριθμός περιπλέκει τη 

δουλειά. Ιδανικά, προτιμώ να εργάζομαι με 12-15 μαθητές, για να μπορέσουν οι μαθητές να 

εργαστούν σε ομάδες για παιχνίδια ρόλων. 

 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι ως φοιτητής 

 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Ναι 

  

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  



 

Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος με το σημερινό επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

αποφοίτων. Μάλλον χρειαζόμαστε περισσότερα μαθήματα για τις κοινωνικές δεξιότητες. 

Μιλώντας ως εργοδότης, εντόπισα πολλά περιθώρια βελτίωσης  

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Διαπροσωπική επικοινωνία, ηθική, ομαδική εργασία, αντοχή στο στρες  

 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

Ναι, σχετικό με την εργασία 

 

 

 Olga Potecea  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Ρουμανικό-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Ανώτερος λέκτορας, επικεφαλής τμήματος 

Πτυχίο που διδάσκει: Bachelor και Master 

Θέμα:  

Μάθημα: Λογιστική: Γενική Λογιστική, Διοικητική Λογιστική 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 



 

Η ικανότητα να εργαστεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα, για την εργασία που διαμορφώνεται ο 

σπουδαστής 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Οι ήπιες δεξιότητες αντιπροσωπεύουν ένα ορισμένο πλεονέκτημα για όσους τις έχουν 

αναπτύξει έναντι εκείνων που δεν έχουν ασχοληθεί με 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, σίγουρα 

 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι. Λόγω της ειδικότητάς μου μπορώ να εργάζομαι ταυτόχρονα για τη RAU και για ιδιωτικές 

εταιρείες.  

 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι, τουλάχιστον δύο. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να μεταδώσουμε στους μαθητές τις πρακτικές 

δεξιότητες, εκτός από τη θεωρία. 

 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, αναλυτική σκέψη 

 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Ναι, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο, αλλά ταυτόχρονα οι μαθητές 

θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτοί σε αυτή τη διαδικασία. 

 



 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Προς το παρόν δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα με τις κλάσεις 

 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι 

 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι ακριβώς. Έπρεπε να βρω λύσεις στην πορεία και να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις 

 

  

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Νομίζω ότι οι απόφοιτοί μας φτάνουν σε ένα καλό επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς 

είναι σε θέση να έχουν τόσο γρήγορο ποσοστό απασχολησιμότητας. 

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Όλες οι επιχειρηματικές κοινωνικές δεξιότητες, επικοινωνία, ομαδική εργασία 

 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα σπουδών που προάγουν τα μαθήματα κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

 

 

 Stefan Ionescu  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 



 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Ρουμανικό-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Λέκτορας 

Πτυχίο που διδάσκει: Bachelor και Master 

Θέμα: Ανάλυση δεδομένων 

Μάθημα: Στατιστική, Οικονομετρία 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

 

Δεν νομίζω ότι υπάρχει καθολικός ορισμός, αλλά μπορούμε να τον χωρίσουμε σε δύο 

κατηγορίες: διαπροσωπικές δεξιότητες και ενδοπροσωπικές δεξιότητες. 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Σίγουρα. Οι σκληρές δεξιότητες δεν αρκούν για να έχετε μια καλή δουλειά και να αποδώσετε 

στον τομέα σας 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, φυσικά. Όσο καλύτερο είναι το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων, τόσο περισσότερες 

πιθανότητες έχετε να βρείτε μια καλύτερη δουλειά. 

 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι 

 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι 



 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Απολύτως. Πρέπει να έχετε την ικανότητα να μεταφέρετε αποτελεσματικά και αποδοτικά τις 

πληροφορίες στους μαθητές. 

 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Σίγουρα η διαπροσωπική επικοινωνία, αλλά και η δημιουργικότητα. 

 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Σίγουρα, πρέπει να συμμετέχουν πολύ.   

 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Συνήθως εργάζομαι με 50-60 μαθητές, αλλά είχα ακόμη μεγαλύτερο αριθμό.  

 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι ως φοιτητής, αλλά σε μαθήματα ψυχοπαιδαγωγικής μετά την αποφοίτηση 

 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Ναι 

  

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Έχουν ένα αρκετά καλό επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 

Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εργοδότες αναζητούν ιδιαίτερα δεξιότητες κριτικής σκέψης, 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή αποτελεσματική επικοινωνία 

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 



 

Ηγεσία, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση άγχους, επιμονή 

 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

Ναι, σίγουρα θα βοηθήσει τους μαθητές και, ταυτόχρονα, θα διευκολύνει τη δουλειά μας ως 

καθηγητές. 

 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Πιθανώς δεν θα πρέπει να είναι ένα ακαδημαϊκό, άκαμπτο μάθημα, αλλά με μεγάλη έμφαση 

στην πρακτική πλευρά. 

 

 

 

 Tudor Edu  

Συνέντευξη αριθ: 8     

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 14, 2019     Διάρκεια: 14 

Φεβρουαρίου 2014 1h 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Ρουμανικό-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Ανώτερος λέκτορας, επικεφαλής τμήματος 

Πτυχίο που διδάσκει: Bachelor και Master 

Θέμα:  

Μάθημα: Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Έρευνα Μάρκετινγκ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 



 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Άλλες ικανότητες που υποστηρίζουν τις κύριες ικανότητες που αποκτώνται μέσω ακαδημαϊκών 

μαθημάτων 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Είναι απαραίτητα 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, σίγουρα 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Ναι, τα τελευταία 20 χρόνια, στον τομέα της έρευνας 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Απολύτως. Χωρίς κοινωνικές δεξιότητες δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. 

 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η επικοινωνία (γραπτή και προφορική), που σας επιτρέπει 

να μεταφέρετε τις ιδέες σας στους μαθητές.  

 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Φυσικά. Είναι απαραίτητα σήμερα και θα είναι απαραίτητα και στο μέλλον. 

 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Πάντα προτιμώ να εργάζομαι με μικρότερο αριθμό μαθητών, τόσο για κοινωνικές όσο και για 

σκληρές δεξιότητες. 



 

 

 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι, δεν θυμάμαι να το έλαβα 

 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Ναι 

  

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Υπάρχει πάντα μια αντίφαση μεταξύ των προσδοκιών του ιδιωτικού περιβάλλοντος και των 

προσδοκιών των αποφοίτων. Φυσικά, υπάρχει πάντα ένας καλύτερος τρόπος να 

προετοιμάζονται οι μαθητές για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Διαπροσωπική επικοινωνία, κριτική σκέψη, ομαδική εργασία 

 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

Οι ήπιες δεξιότητες είναι απαραίτητες, γι' αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να αποτελούν μέρος 

όλων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων.  

  



 

Ισπανία  

Συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις στην Ισπανία: 

- Κάποιες φορές οι μαθητές δεν γνωρίζουν τι είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, αλλά όταν 

γνωρίζουν την έννοια δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτές.  

- Προτεινόμενες δραστηριότητες για την εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες: 

o Συζητήσεις, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και 

ενσυναίσθησης.  

o Εθελοντικές δραστηριότητες.  

o Διαγωνισμοί για την επίλυση προκλήσεων.  

o Δραστηριότητες που σπάνε τον πάγο. 

o Δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων.  

o Παρουσιάσεις Pitch.  

o Προγράμματα καθοδήγησης.  

- Οι ήπιες δεξιότητες μπορούν να θεωρηθούν ως επαγγελματική στάση στις 

συνεντεύξεις και μπορούν επίσης να διευκολύνουν την ενσωμάτωση σε ομάδες 

εργασίας ή έργα.  

- Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι το θέμα που εκκρεμεί σε πολλούς βαθμούς. Θα πρέπει 

να εκπαιδεύονται σε όλα τα θέματα ή τα πτυχία. Οι φοιτητές θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται και να εκπαιδεύονται με κοινωνικές δεξιότητες εκτός από άλλες 

τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις.  

- Εισάγετε την αξιολόγηση από ομοτίμους μεταξύ των εκπαιδευτικών, για να τους 

παρακινήσετε να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να τους ενθαρρύνετε 

να επιμορφωθούν.  

 

 Ana Bernabeu Tello  

 

Συνέντευξη αριθ: 1    

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΟΥ ΒΊΓΚΟ 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: ΓΕΩΛΟΓΊΑ, ΘΑΛΆΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 

Πτυχίο που διδάσκει: MARINE SCIENCE 

Θέμα: ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΉ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΊΑ Ι 



 

Μάθημα: 3º 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

Η γεωλογική ωκεανογραφία (που ονομάζεται επίσης θαλάσσια γεωλογία) είναι ένας από τους 

ευρύτερους τομείς των γεωεπιστημών και περιλαμβάνει πολλούς επιμέρους κλάδους, όπως η 

γεωφυσική και η τεκτονική των πλακών, η πετρολογία και η γεωχημεία, οι διεργασίες 

ιζηματογένεσης, η μικροπαλαιοντολογία και η στρωματογραφία. Η Γεωλογική Ωκεανογραφία 

θα επικεντρωθεί στη μελέτη των βασικών γήινων διεργασιών που επηρεάζουν την 

ιζηματογένεση στις παραλίμνιες περιοχές, δεδομένου ότι τα ιζήματα αποτελούν το κύριο 

γεωλογικό χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής. Το γνωστικό αντικείμενο θα καλύψει τις 

θεμελιώδεις τεχνικές για τη μελέτη της τοπογραφίας, της δομής, της ιζηματογένεσης και των 

σχετικών γεωλογικών διεργασιών αυτών των περιοχών, ώστε να ανακαλυφθεί πώς 

σχηματίστηκαν και πώς οι τρέχουσες διεργασίες (παράκτια δυναμική, κλιματική αλλαγή, 

ανθρώπινες επιδράσεις...) μπορεί να τις μεταβάλουν στο μέλλον.  

 

Οι φοιτητές μου ανήκουν στο πτυχίο των Θαλάσσιων Επιστημών και σπουδάζουν το πρώτο 

εξάμηνο του 3ου έτους. Είναι φοιτητές με μεσαίο-χαμηλό ιστορικό (σε σχέση με την πρόσβαση 

στο πανεπιστήμιο), με μεσαία κίνητρα, αν και αυτό το εφαρμοσμένο αντικείμενο προκαλεί το 

ενδιαφέρον τους και τη συμμετοχή τους στην τάξη. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για οριζόντιες δεξιότητες, που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένες 

γνώσεις αλλά μάλλον με τον τρόπο αντιμετώπισης της εργασίας, των προσωπικών σχέσεων 

κ.λπ., ανεξάρτητα από το θέμα που εξετάζεται. 

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Ναι, πιστεύω ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές σε πολλούς τομείς της ζωής μας, 

συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης 

 



 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Ναι, πιστεύω ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές, αλλά αυτή η ιδέα δεν έχει ακόμη 

εμπεδωθεί στην κοινωνία, και ακόμη λιγότερο στον ισπανικό επιχειρηματικό κόσμο. 

 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Όχι 

 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι, πολλές φορές 

 

2. Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Ναι, πιστεύω ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες σε όλες τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες, ακόμη περισσότερο όταν εργάζεστε με άλλους ανθρώπους και διδάσκετε 

στους μαθητές σας κάποια επαγγελματικά θέματα. 

 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Νομίζω ότι το πιο σημαντικό θα ήταν: 

Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 

Κίνητρα 

Δεοντολογική δέσμευση 

Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού 

 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Ίσως, αλλά με αρκετούς πόρους (μειωμένος αριθμός φοιτητών, μειωμένες ώρες διδασκαλίας, 

ειδική διαμόρφωση για την προπόνηση, κ.λπ. ). Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν 

εκπαιδευτικό τομέα που πρέπει να αναπτυχθεί από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

 



 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Εξαρτάται από τον τύπο της τάξης, κυμαίνεται μεταξύ 20 και 50 μαθητών. 

 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Ναι, έκανα αρκετά μαθήματα κοινωνικών δεξιοτήτων στο πανεπιστήμιό μου. 

 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι 

 

3. Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη άγνοια για τις ήπιες δεξιότητες μεταξύ των μαθητών μου, αλλά 

όταν κατά καιρούς μιλάω για τις ήπιες δεξιότητες, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα 

αυτό. 

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

• Δεξιότητες επικοινωνίας 

• Ομαδική εργασία 

• Λήψη αποφάσεων 

• Δεοντολογική δέσμευση 

• Ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής 

• Πρωτοβουλία 

• Δημιουργικότητα 

 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

Ναι, έτσι νομίζω.  

 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 



 

Συζητήσεις που θα μπορούσαν να αναπτύξουν την επικοινωνία, τις δεξιότητες ομαδικής 

εργασίας και την ενσυναίσθηση 

Δραστηριότητες εθελοντισμού  

Διαγωνισμοί για την επίλυση προκλήσεων (που σχετίζονται με το πτυχίο) 

 

 Olalla Nieto Faza  

Συνέντευξη αριθ: 2    

Ημερομηνία: 8 Μαρτίου, 2019 Διάρκεια: 1 ώρα 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Universidade de Vigo 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Επίκουρος καθηγητής (Profesora Contratada Doctora) 

Οργανικής Χημείας 

Πτυχίο που διδάσκει: Επιστήμη Τροφίμων (προπτυχιακό), Θεωρητική Χημεία και Μοριακή 

Μοντελοποίηση (μεταπτυχιακό) 

Θέμα: (TCCM), Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας (TCCM) 

Μάθημα: 2ο έτος (Επιστήμη Τροφίμων), 1ο έτος (TCCM) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

 

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες";   

Δεξιότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη γνώση ενός επιστημονικού κλάδου ή την τεχνική 

ικανότητα. Δεξιότητες που απαιτούνται και μπορούν να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε 

επάγγελμα. Όταν έχω να κάνω με πτυχιούχους πανεπιστημίου, για μένα συνήθως αναφέρονται 



 

σε διαπροσωπικές δεξιότητες (ομαδική εργασία, διαπραγμάτευση, επικοινωνία) και κριτική 

σκέψη (ικανότητα ανάλυσης και ερμηνείας σύνθετων δεδομένων, χρήσης της λογικής κ.λπ.) 

 

       Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Νομίζω ότι είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των αποφοίτων μας, ιδίως σε θέσεις 

εργασίας που αντιστοιχούν στα τυπικά τους προσόντα (στην Ισπανία υπάρχει μεγάλη 

υπερπροσπάθεια). Οι τεχνικές γνώσεις μπορούν και θα πρέπει να αποκτηθούν όταν 

χρειάζονται για μια συγκεκριμένη εργασία, και είναι αυτές οι δεξιότητες που θα επιτρέψουν 

αυτή την πραγμάτωση.  

 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Κατά τη γνώμη μου είναι, διότι μπορούν να φανούν ως επαγγελματική στάση σε μια 

συνέντευξη και να κάνουν τη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων. Διευκολύνουν επίσης την 

ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε ομάδα ή έργο. 

 

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Απλά μια πρακτική άσκηση 4 μηνών σε μια βιομηχανική ερευνητική εγκατάσταση. Είχα καλή 

καθοδήγηση και πολλές ευκαιρίες να αλληλεπιδράσω με την ιεραρχία της εταιρείας, με τους 

προμηθευτές κ.λπ. αποκτώντας μια καλή εικόνα για το πώς θα ήταν η εργασία ενός πτυχιούχου 

πανεπιστημίου στην εταιρεία. 

 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Όχι, η έρευνά μου είναι θεωρητική και μάλλον μακριά από την εφαρμοσμένη επιστήμη. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών.   

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Είναι. Η διδασκαλία προϋποθέτει συνεχή αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους. Ένας καλός 

δάσκαλος πρέπει να είναι ενταγμένος σε μια ομάδα με τους συναδέλφους του και να μπορεί 

να επικοινωνεί καλά με τους μαθητές και να τους καθοδηγεί. 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Επικοινωνία, ηγεσία και ομαδική εργασία. 



 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Νομίζω ότι πρέπει, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό στο χρόνο που 

διατίθεται για τα κλασικά "θέματα". Είναι δύσκολο να κάνεις καλά διαφορετικά πράγματα 

ταυτόχρονα, και αν αρχίσουμε να "διδάσκουμε" και να "αξιολογούμε" πράγματα όπως η 

ομαδική εργασία στα Μαθηματικά Ι κινδυνεύουμε να μην διδάξουμε καλά πώς να κάνουμε 

ολοκληρώματα. 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Όχι απαραίτητα. Η άτυπη προπόνηση, που είναι πιο διαδεδομένη στις μέρες μας, θα 

παρεμποδιστεί από τις μεγάλες τάξεις, ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός μαθητών σε ένα μάθημα 

ανοίγει τη δυνατότητα εισαγωγής της εργασίας σε ομάδες, της συζήτησης και άλλων 

δραστηριοτήτων με αποτελεσματικό τρόπο που δεν θα ήταν εφικτό σε μικρότερες ομάδες. 

Αυτές οι δραστηριότητες, αν είναι καλά σχεδιασμένες, θα μπορούσαν να αναπτύξουν καλύτερα 

αυτές τις δεξιότητες, μιμούμενες καλύτερα τις εμπειρίες του "πραγματικού κόσμου". 

Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

Ανάλογα με το έτος, μεταξύ 12 και 40. 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Όχι κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Συμμετέχω σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα όπου 

παρέχεται κάποια κατάρτιση σε καθηγητές ώστε να μπορούν αργότερα να γίνουν εκπαιδευτές 

φοιτητών (MEET) 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Όχι. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

 Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Από την εμπειρία μου, είναι μάλλον χαμηλό. Υπάρχουν φοιτητές με πολύ καλά ανεπτυγμένες 

κοινωνικές δεξιότητες, αλλά οι περισσότεροι δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν στα 

υψηλότερα γνωστικά επίπεδα (όπως θα περίμενε κανείς από έναν απόφοιτο πανεπιστημίου) ή 

να ενεργήσουν επαγγελματικά. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι η ανάπτυξη των ήπιων 

δεξιοτήτων εξαρτάται από την προηγούμενη εκπαίδευση/περιβάλλον του κάθε φοιτητή, καθώς 

δεν υπάρχουν προγράμματα που να τις επεξεργάζονται άμεσα. 

Οι δεξιότητες επικοινωνίας (γραπτές και προφορικές) είναι ιδιαίτερα ανεπαρκείς. 



 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Στο κολέγιο νομίζω ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες θα πρέπει να είναι οι πιο σημαντικές: 

σύνταξη σύνθετων εγγράφων με κατάλληλη δομή και γλώσσα, δημιουργία αποτελεσματικών 

παρουσιάσεων κ.λπ. Η ομαδική εργασία και η ηγεσία θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν. Η 

ενεργητικότητα, η εκμάθηση της μάθησης κ.λπ. είναι επίσης σχετικές. 

 

Προγράμματα δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με ανεξαρτησία του τομέα σπουδών; 

Νομίζω ότι και τα δύο έχουν το χώρο τους. Θα συνηγορούσα υπέρ των προγραμμάτων που 

εξαρτώνται από τον τομέα για ορισμένες δεξιότητες, δεδομένου ότι η επικοινωνία και η 

κουλτούρα στις επαγγελματικές οργανώσεις που επηρεάζει πτυχές όπως η λειτουργία των 

ομάδων κ.λπ. μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές από τον ένα τομέα στον άλλο. Ωστόσο, θα 

φρόντιζα να διασφαλίσω ότι σε κάποια από αυτές τις εκπαιδεύσεις θα συμμετέχουν ρητά 

φοιτητές από διαφορετικά ακαδημαϊκά προγράμματα, διότι αυτό θα αποτελούσε ανεκτίμητη 

προετοιμασία για την διεπιστημονικότητα των πραγματικών ομάδων και έργων στον 

πραγματικό κόσμο. 

 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Το είδος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων μπορεί να ποικίλλει πολύ ανάλογα με την 

εμπλοκή του ιδρύματος και των οργανισμών πιστοποίησης που είναι υπεύθυνοι για τη 

διαπίστευση.  

Ορισμένες δραστηριότητες, όπως συζητήσεις, γραπτές εργασίες, ομαδική εργασία, διδασκαλία 

με προσανατολισμό στο έργο κ.λπ.  Μπορούν να εφαρμοστούν σε κανονικές τάξεις ή 

εργαστήρια. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι ευκολότερο να εφαρμοστούν σε ad-hoc σεμινάρια, που 

επικεντρώνονται σε αυτές τις δεξιότητες. Δραστηριότητες, όπως αυτές που υπάρχουν στο 

πρόγραμμα GradSchools του Vitae, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία 

της ομαδικής εργασίας, της επικοινωνίας, της ηγεσίας, των κινήτρων, κ.λπ. 

 

 Antonio Pena  

Συνέντευξη αριθ: 3    

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Universidade de Vigo 



 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Ήχος, 

ακουστική, εικονικά περιβάλλοντα (βιντεοπαιχνίδια, επαυξημένη πραγματικότητα, εικονική 

πραγματικότητα). 

Πτυχίο που διδάσκει: Πτυχίο μηχανικού τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών 

Θέμα: Videogames και εικονική πραγματικότητα 

Μάθημα: 4ο 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες"; 

Οι ήπιες δεξιότητες περιλαμβάνουν τις δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία σε μια 

ομάδα ανθρώπων: την ικανότητα συντονισμού, την ικανότητα επικοινωνίας με μεμονωμένα 

άτομα ή με ολόκληρη την ομάδα, την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας των ιδεών 

μας, την ενσυναίσθηση και ούτω καθεξής. 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της απασχόλησης; 

Φυσικά. 

Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για να ευνοηθεί η εργασιακή 

ενσωμάτωση των νέων αποφοίτων;  

Φυσικά. Στις μέρες μας η αποτελεσματική συνεργασία σε διεπιστημονικές ομάδες είναι 

απαραίτητη.  

Έχετε εργαστεί ποτέ σε ιδιωτική εταιρεία; 

Όχι. 

Έχετε συμμετάσχει ή συμμετέχετε σε συνεργατικά έργα με εταιρείες; 

Ναι, και με άλλα δημόσια κέντρα (πανεπιστήμια, κέντρα Ε&Α...) 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών 

Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δεξιότητες στο έργο ενός εκπαιδευτικού; 

Κρίσιμο. Αν ο δάσκαλος δεν έχει αυτές τις δεξιότητες τότε η επικοινωνία δεν είναι 

αποτελεσματική, λιγότερα κίνητρα, λιγότερη σύνδεση με το ακροατήριο (μαθητές)... 



 

Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν εκπαιδευτικό; 

Ενσυναίσθηση, ικανότητες προφορικής παρουσίασης (αναγνώριση του κοινού-στόχου, 

δυναμική ομιλία, γνώση του χρόνου και του ρυθμού), διδασκαλία με βάση τα κίνητρα, 

ευχάριστη στάση. 

Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παίζουν περισσότερο ρόλο προπονητή στα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες; 

Εάν το πρόγραμμα έχει ως στόχο να διδάξει κοινωνικές δεξιότητες, ναι. Οι κοινωνικές 

δεξιότητες βρίσκονται μέσα στους ανθρώπους, ο προπονητής προσπαθεί να τις κάνει ορατές 

και ενεργές. 

Οι τάξεις με πολλούς μαθητές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την εξάσκηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά κάποιες καλές πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν ούτως ή 

άλλως. 

Πόσους μαθητές έχετε συνήθως στην τάξη; 

10 άτομα (σε αυτό το θέμα 4thετών). 

Έχετε λάβει ποτέ εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο πανεπιστήμιο; 

Ναι. 

Έχετε παρακολουθήσει εξωτερικά μαθήματα με δική σας πρωτοβουλία; 

Δεν έχω κάνει μαθήματα, αλλά έχω διαβάσει πολλά γι' αυτό. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

του πανεπιστημίου σας;  

Μεταβλητή. Ο μέσος όρος είναι χαμηλός, αλλά επιτυγχάνονται εύκολα τεράστιες βελτιώσεις. 

 

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι; 

Ενσυναίσθηση, εργασία σε διεπιστημονικές ομάδες, προφορικές παρουσιάσεις. 

 

Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε πτυχίο- με 

ανεξαρτησία από τον τομέα σπουδών; 

Σίγουρα ναι. 

 



 

Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Διάσπαση πάγου, καταιγισμός ιδεών, δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων, παρουσιάσεις και 

ούτω καθεξής. 

Συνέντευξη αριθ. 4 

Ημερομηνία: Μάρτιος 11, 2019  Διάρκεια: 1: 50 λεπτά. 

 

 Καθηγητής Artemio Mojón:  

Ίδρυμα: Vigo 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Μηχανικός τηλεπικοινωνιών - Καθηγητής  

Πτυχίο που διδάσκει: Engineering of Telecommunication Technologies Bachelor Degree  

Θέμα:  

Μάθημα: 1 έτοςst 

Ο καθηγητής Artemio Mojón είναι ο συντονιστής του προγράμματος UVigo of MEET: ένα 

πρόγραμμα καθοδήγησης που οργανώνεται με περσινούς φοιτητές να συνοδεύουν πρωτοετείς 

φοιτητές και να τους βοηθούν να εισέλθουν στον νέο κόσμο που προϋποθέτουν οι 

πανεπιστημιακές σπουδές. Αυτοί οι περσινοί φοιτητές λαμβάνουν σεμινάρια σχετικά με τις 

κοινωνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στη διαχείριση της μικρής ομάδας των νέων 

φοιτητών. Η εκμάθηση αυτών των κοινωνικών δεξιοτήτων περιλαμβάνει ομαδική εργασία, 

διαχείριση χρόνου, επικοινωνία, δημιουργικότητα, καθώς και σεμινάρια σχετικά με τη 

συναισθηματική νοημοσύνη και την επίγνωση των διαφόρων καταστάσεων που θα 

αντιμετωπίσουν καθώς θα αρχίσουν να εργάζονται το επόμενο έτος μετά το τέλος των 

σπουδών τους (πτυχίο ή μεταπτυχιακό). 

Ο εν λόγω καθηγητής κατείχε αυτή τη θέση για αρκετά χρόνια στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών 

Μηχανικών. School και τώρα συμμετέχει στο αναπτυσσόμενο πρόγραμμα που επεκτείνεται σε 

πολλές σχολές του πανεπιστημίου μας. 

Αυτός ο καθηγητής γνωρίζει καλά τη σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη 

μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των μαθητών μας και την προετοιμασία τους για να 

αντιμετωπίσουν την επαγγελματική εργασία στην πραγματική ζωή. Μιλάει για τη σημασία τους 

και παρουσιάζει τα καλά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι φοιτητές που συμμετέχουν σε 

αυτό το πρόγραμμα καθοδήγησης. Δεν είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν κάποιες κοινωνικές 

δεξιότητες όπως η προφορική επικοινωνία ή η ομαδική εργασία σε άλλα μαθήματα και 

μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν. Αλλά για τη συναισθηματική αγωγή, για παράδειγμα, δεν 



 

είναι τόσο εύκολο να συμπεριληφθεί, ούτε καν εύκολο να διδαχθεί... Ο καθηγητής Mojón 

εξηγεί ότι ένα κλειδί στα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος καθοδήγησης είναι ότι οι 

μαθητές είναι εθελοντές και συμμετέχουν με ενθουσιασμό. Λέει ότι δεν μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι για την ίδια επιτυχία αν πιέσουμε όλους τους μαθητές να μάθουν και να εξασκηθούν 

σχετικά με κάποιες από αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες. Ανησυχεί ιδιαίτερα για τη 

συναισθηματική εκπαίδευση, είναι δύσκολο να μάθεις, να εξασκηθείς και να ωριμάσεις στη 

συναισθηματική νοημοσύνη. 

Ο καθηγητής Mojon πιστεύει ότι η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες θα πρέπει να είναι 

χρήσιμη για κάθε φοιτητή, αλλά δεν είναι μια εκπαίδευση χαμηλού κόστους και χρειάζεται η 

πανεπιστημιακή κυβέρνηση να εμπλακεί και να το μετακινήσει δίνοντάς του τη σημασία που 

έχει μέσω διαδικασιών και κανόνων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα προγράμματα των 

καθηγητών για να τους βοηθήσουν και στα πτυχία των φοιτητών.   

 

 Καθηγήτρια Elena Alonso  

Συνέντευξη αριθ. 5 

Ημερομηνία: 15 Μαρτίου, 2019  Διάρκεια: 30 λεπτά. 

Ίδρυμα: Vigo 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Μηχανικός τηλεπικοινωνιών - Καθηγητής  

Πτυχίο που διδάσκει: Engineering of Mining and Energy Resources Bachelor and Master Degrees  

Θέμα: (Bach. Deg.) + Mining Engineering (Master) 

Μάθημα: 3rd χρόνια (Bachelor) 

Η καθηγήτρια Elena Alonso είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση της Σχολής Μηχανικών 

Μεταλλείων και Ενέργειας από το 2018. Έχει συμμετάσχει στο συντονισμό του μεταπτυχιακού 

προγράμματος και προηγουμένως στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών για αυτό.  

Γνωρίζει τις κοινωνικές δεξιότητες και εξηγεί ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα πτυχία 

πτυχίου ή μεταπτυχιακού, ώστε όλοι οι φοιτητές να έχουν εξασκηθεί σε αυτές. Ανησυχεί για τη 

διαδικασία αξιολόγησης και για το πώς θα την ελέγξει. Πιστεύει ότι διάφορες κοινωνικές 

δεξιότητες όπως η επικοινωνία (προφορική και γραπτή) ή η ομαδική εργασία είναι εύκολο να 

εισαχθούν και να ελεγχθεί ο βαθμός επάρκειας που αποκτούν οι φοιτητές. Άλλες δεξιότητες 

χρειάζονται ιδιαίτερη αφοσίωση και ίσως πρέπει να σχεδιαστεί σκόπιμα ένα ολόκληρο θέμα ή 



 

μέρος του προγράμματος σπουδών για να συμπεριληφθεί στα μεταπτυχιακά και τα πτυχία. 

Εκτός από αυτό, υπάρχει ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τη σημασία αυτών των ήπιων 

δεξιοτήτων. Πρέπει να εκπαιδεύονται και να τους παρέχεται πραγματική υποστήριξη σχετικά 

με την ανάπτυξη και τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων εκτός από άλλες τεχνικές ή 

ακαδημαϊκές δεξιότητες.  

 

 Μαργαρίτα Pino Juste  

Συνέντευξη αριθ: 1    

Ημερομηνία: 12/02/2019     Διάρκεια: 12:00 - 12:00 μ.μ:  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Universidade de Vigo 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Καθηγητής, Ciencias da educación 

Πτυχίο που διδάσκει: Grao en Educación Primaria, Máster Universitario en Profesorado 

Θέμα: Educación: Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos (Bach. Deg), 

Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria (Ms. Deg) 

Πορεία: 1º (2C), 1º (1C) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

 

Με τον όρο "ήπιες δεξιότητες" εννοείται ένα σύνολο ικανοτήτων που συμπληρώνουν την 

εκπαίδευση του σπουδαστή για την άσκηση του επαγγέλματός του. Οι δεξιότητες αυτές πρέπει 

να αποκτηθούν, σε πρώτο επίπεδο, μέσω της ολοκλήρωσης του πτυχίου. 

Οι ήπιες δεξιότητες αποτελούν βασικές ικανότητες για την επιτυχή είσοδο του μαθητή στην 

αγορά εργασίας. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού εκτιμούν το επίπεδο 

αυτών των ικανοτήτων στους υποψηφίους. 



 

Ο καθηγητής/καθηγητής δίνει το παράδειγμα της συνεργασίας σε ένα έργο με μια εταιρεία για 

την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου των συνεντεύξεων προσωπικής επιλογής. Σε αυτές τις 

συνεντεύξεις τονίζεται η σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Εξηγεί επίσης ότι έχει σχεδιάσει ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα κατάρτισης για εταιρείες, σε 

όλα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί οι κοινωνικές δεξιότητες. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

 

Ο δάσκαλος/καθηγητής συμφωνεί πλήρως με την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν 

υψηλό επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων για να είναι σε θέση να επιτελούν το έργο τους και να 

μεταδίδουν τις ικανότητες αυτές στους μαθητές μέσω του παραδείγματός τους. 

Υποδεικνύει ότι ένας δάσκαλος πρέπει να έχει κατάρτιση και επίπεδο, τουλάχιστον, σε όλες τις 

κοινωνικές δεξιότητες που περιλαμβάνονται σε ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Παρ' όλα αυτά, 

ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσπαθήσει να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να 

συμπληρώσει αυτό το σύνολο των υποχρεωτικών κοινωνικών δεξιοτήτων με άλλες ειδικές για 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: προφορική επικοινωνία, ενσυναίσθηση, κοινωνικές 

δεξιότητες, για παράδειγμα. 

Πιστεύει ότι οι καθηγητές/καθηγητές θα πρέπει να ασχοληθούν με τις κοινωνικές δεξιότητες 

που σχετίζονται με τα αντικείμενά τους, ωστόσο μόνο σε επίπεδο παρουσίασης, χωρίς να 

επεκταθούν. Ο καθηγητής/καθηγητής πρέπει να προγραμματίζει το 100% της εργασίας του 

μαθητή στο μάθημα, καταρτίζοντας προγράμματα εργασίας που περιλαμβάνουν τις εργασίες 

του αυτόνομου χρόνου του μαθητή. 

Δίνει ως παράδειγμα το αντικείμενο του πτυχίου της (90 φοιτητές, θεωρητική τάξη) στο οποίο 

ο προγραμματισμός καλύπτει το 100% των συνολικών ωρών, συμπεριλαμβανομένων των ωρών 

μη επαφής. Όλες οι εργασίες που εκτελεί ο φοιτητής βαθμολογούνται άμεσα ή έμμεσα μέσω 

ενός τεστ. Μέσω αυτών των εργασιών, δουλεύονται και οι κοινωνικές δεξιότητες. 

Μεταξύ των προτιμώμενων μεθοδολογιών εργασίας, δεν πρέπει να επιλέγονται μόνο οι 

ομαδικές εργασίες, η αξιολόγηση από ομότιμους ή η συζήτηση στην τάξη, αλλά μπορούν 

επίσης να διεξάγονται ατομικά. 

Ο δάσκαλος επιμένει ότι η εργασία των κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει να είναι πολύ καλά 

προγραμματισμένη και προσαρμοσμένη στις συνθήκες της τάξης. Για παράδειγμα, δεν θεωρεί 

ότι το μέγεθος της ομάδας της τάξης επηρεάζει την απόκτηση αυτών των ικανοτήτων από τον 

μαθητή, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να υιοθετηθεί σαφώς η κατάλληλη μεθοδολογία. 

Επιμένει ότι ακόμη και ένα μάθημα θεωρητικής φυσικής επιτρέπει να λειτουργήσουν οι ήπιες 



 

δεξιότητες, ωστόσο το πρώτο μεγάλο λάθος είναι η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών και 

η έλλειψη ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη αυτής της εργασίας που πολλοί εκπαιδευτικοί 

θεωρούν επιπλέον και περιττή. 

Η εκπαιδευτικός, τόσο για την εκπαίδευσή της όσο και για τον τομέα εργασίας της, έχει υψηλό 

επίπεδο κατάρτισης στη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ομοίως, συμμετέχει σε μια ομάδα εκπαιδευτικής καινοτομίας, η οποία έχει πραγματοποιήσει 

ένα διεπιστημονικό έργο στο οποίο περιλαμβάνονται οι εργασίες αυτών των ικανοτήτων. Το 

έργο συνίσταται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός θερμοκηπίου και φέρνει σε επαφή 

καθηγητές από διαφορετικά πτυχία (Βιομηχανία, Βιολογία, Εκπαίδευση...). Σήμερα αυτή η 

εμπειρία έχει μεταφερθεί στην τάξη με μεγάλη επιτυχία. 

Ακόμα και έτσι, η εκπαιδευτικός έχει λάβει πρόσθετη επιμόρφωση εκτός του Πανεπιστημίου 

σε μαθήματα που παρακολούθησε μόνη της, καθώς δεν διδάσκονται στο ίδρυμά μας. Ωστόσο, 

η εκπαιδευτικός σχολιάζει ότι θα ήταν δυνατόν να τα διδάξει, ακόμη και σε επίπεδο τμήματος, 

αφού η ομάδα εργασίας της για την εκπαιδευτική καινοτομία θα μπορούσε να τα 

προγραμματίσει. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

 

Ο καθηγητής αναγνωρίζει ότι το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου του Βίγκο είναι εξαιρετικά χαμηλό. Τονίζει ότι δεν υπάρχει επαρκής 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σημασία της κατάρτισης σε αυτές τις 

δεξιότητες, όχι μόνο σε επίπεδο φοιτητών αλλά και σε επίπεδο εκπαιδευτικών. 

Ακόμα κι έτσι, ο δάσκαλος υποδεικνύει ότι ο μαθητής θα πρέπει να λάβει μόνο ένα επίπεδο 

μύησης στις ικανότητες που αφορούν το πτυχίο του.  

Θα πρέπει όμως να είναι δυνατή η συμπλήρωση της κατάρτισης δεξιοτήτων που απαιτεί η 

αγορά εργασίας, μέσω συμπληρωματικών μαθημάτων, ορισμένα από τα οποία θα πρέπει να 

διδάσκονται από το Πανεπιστήμιο, αλλά πολλά άλλα θα πρέπει να αναζητηθούν σε άλλα 

επίπεδα κατάρτισης. 

Το πιο σημαντικό είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών. Το Πανεπιστήμιο έχει έναν 

κατάλογο ικανοτήτων που πρέπει να επεξεργαστεί στο σύνολο των πτυχίων και αποτελεί μέρος 

του ήθους του ιδρύματος. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δεσμευτούν. 

Ο εκπαιδευτικός αναφέρει ότι η ικανότητα που θεωρείται πιο σημαντική για την εργασία με 

τους μαθητές είναι η αυτοεκτίμηση, ειδικά σε πτυχία με σύνθετο τεχνικό επίπεδο, καθώς 

προκαλεί αποθάρρυνση στους μαθητές και δεν ευνοεί ένα κλίμα στην τάξη που επιτρέπει τη 

μετάδοση άλλων δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο να δημιουργηθεί συζήτηση στο 



 

μάθημα της φυσικής, αν οι μαθητές θεωρούν ότι το να κάνουν λάθη θα τους στιγματίσει.  

Ο καθηγητής χαιρετίζει τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικής καινοτομίας, για παράδειγμα, σε 

επίπεδο πτυχίου ή σε επίπεδο τμήματος για να επιτευχθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών. 

 Beatriz Legerén Lago  

Συνέντευξη αριθ: 7    

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2019    

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Πανεπιστήμιο του Βίγκο. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και 

Επικοινωνίας 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Σχεδιασμός βιντεοπαιχνιδιών και διαδραστική αφήγηση 

Πτυχίο που διδάσκει: Οπτικοακουστική επικοινωνία 

Θέμα:  Θέμα: Σχεδιασμός και διαδραστικότητα βιντεοπαιχνιδιών  

Μάθημα: 2ª y 4ª 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

Είμαι επαγγελματίας μάνατζερ, ερευνητής και σχεδιαστής βιντεοπαιχνιδιών που ειδικεύεται 

στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν πώς να 

αναπτύσσουν έργα χρησιμοποιώντας την Πελάτες να εξοικονομούν κόστος, να αποκτούν 

περισσότερους πελάτες και να επικοινωνούν καλύτερα Κοινωνία πώς να χρησιμοποιούν την 

ψηφιακή τεχνολογία για να πετύχουν τους στόχους τους. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι κοινωνικές δεξιότητες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη 

σημασία.  

Σήμερα πρέπει να εργάζεστε σε διεπιστημονικές ομάδες, όπου δεν έχουν όλα τα μέλη τις ίδιες 

δεξιότητες. Αυτή είναι μια πρόκληση που τα μέλη της ομάδας μπορούν να λύσουν χάρη στις 

κοινωνικές δεξιότητες.  



 

Εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα για σχεδόν 25 χρόνια, εργάστηκα για 20 χρόνια στον κλάδο ως 

διευθύνων σύμβουλος ενός πρακτορείου διαδραστικής επικοινωνίας, Interaction, κατά τη 

διάρκεια του οποίου είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ με τις κυριότερες ιδιωτικές και 

δημόσιες εταιρείες της Γαλικίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, 

κατείχα διάφορες θέσεις σε επαγγελματικές ενώσεις τόσο στον οπτικοακουστικό τομέα όσο και 

στον τομέα Tic, πρόεδρος της Eganet (Association of Galegas Adicadas Internet and New 

Technologies 2.006-2.010). Πρόεδρος του επιχειρηματικού συμπλέγματος Tic de Galicia (2,008-

2,010). Μέλος της Στρατηγικής Επιτροπής του Οπτικοακουστικού Σμήνους της Γαλικίας 2006-

2011. Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής και Διαχείρισης του Cluster Tic της Γαλικίας (2010-

2010).  

 

Μετά από αυτή την εμπειρία, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα όταν έκανα μια συνέντευξη 

για δουλειά ήταν να αντιληφθώ αν ο υποψήφιος είχε κοινωνικές δεξιότητες. Επειδή αυτό το 

κομμάτι ήταν απαραίτητο για να γίνει μέλος της ομάδας μου. 

 

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.  

Έχοντας εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, πιστεύω ότι οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν 

θεμελιώδες μέρος της εκπαίδευσης των σπουδαστών και στα μαθήματά μου δίνω ιδιαίτερη 

προσοχή σε αυτή την πτυχή. Στα πρακτικά μαθήματα οι μαθητές μου εργάζονται ως ομάδα και 

πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σαν να εργάζονταν σε μια εταιρεία. 

Πρέπει να υπογράψουν ένα συμβόλαιο μαζί μου -το δάσκαλο- όπου θα αναφέρουν τι πρόκειται 

να κάνουν, πώς θα λύσουν τη σύγκρουση..., κ.λπ.  

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.   

Πιστεύω ότι οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν εκκρεμές θέμα στα προγράμματα σπουδών 

και ότι θα πρέπει να δουλεύονται οριζόντια σε όλα τα μαθήματα. 

 

 

 Vicente Novegil Souto  

Συνέντευξη αριθ: 8    



 

Ημερομηνία: 12/02/2019     Διάρκεια: 12:00 - 12:00 μ.μ: 1 

ώρα 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Ίδρυμα για το οποίο εργάζεται: Universidade de Vigo 

Επάγγελμα και τομέας εργασίας: Καθηγητής, Ciencias do deporte 

Πτυχίο που διδάσκει: Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado de 

Fisioterapia 

Θέμα: Estatística: Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte, 

Metodoloxía da investigación en ciencias da saúde 

Πορεία: 2º (1C), 4º (2C) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση του τομέα εργασίας σας και της 

καθημερινής σας εργασιακής εμπειρίας ως εκπαιδευτικός. Πείτε μου λίγα λόγια για τον 

τομέα εργασίας σας και για το ποιοι είναι οι μαθητές σας. 

 

1- Ερωτήσεις για την ανάλυση της άποψης του εκπαιδευτικού σχετικά με τη σημασία των 

ήπιων δεξιοτήτων:  

 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απολύτως απαραίτητες για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

αποφοίτων. Η μη απόκτηση δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης, για παράδειγμα, 

περιορίζει την πρόσβαση σε πολλές ευκαιρίες απασχόλησης. 

Λέει ότι ένας φυσικοθεραπευτής πρέπει να έχει μεγάλη ενσυναίσθηση και να είναι 

"ψυχολόγος" για να πείσει τους ασθενείς του να εμπιστευτούν την ικανότητά του. Το ίδιο ισχύει 

και για τους γυμναστές ή τους αθλητικούς εκπαιδευτές. Ένας προπονητής παιδιών πρέπει να 

έχει πολύ ιδιαίτερες και επεξεργασμένες κοινωνικές δεξιότητες για να αναπτύξει σωστά το έργο 

του. 

Τα καθήκοντα που πρέπει να περιλαμβάνει ο δάσκαλος στη διδακτική μεθοδολογία για την 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει να είναι: 

- Ομαδική εργασία: ηγεσία, προφορική επικοινωνία, κοινωνικοποίηση. 

- Πρακτική άσκηση: η αξιολόγηση ανά ζεύγη (peer review) επιτρέπει την αυτοκριτική 

μάθησης. 

  



 

Σε γενικές γραμμές, ο καθηγητής θεωρεί ότι δεν είναι εύκολο να συμπεριληφθούν οι κοινωνικές 

δεξιότητες στις μεθοδολογίες διδασκαλίας που συνήθως εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο. 

Επίσης, θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί στερούνται κατάρτισης για να εισάγουν αποτελεσματικά 

τις κοινωνικές δεξιότητες. 

Ο δάσκαλος πιστεύει ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μια μετάφραση των ήπιων δεξιοτήτων σε 

μεθοδολογίες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθοδολογίες για να επεξεργαστεί τις 

κοινωνικές δεξιότητες στα αντικείμενά του, όπως 

- Gamification: η κοινωνική αλληλεπίδραση λειτουργεί. 

- Ανεστραμμένη τάξη: διαγνωστική αξιολόγηση από ζεύγη (διαγνωστική αξιολόγηση από 

ομοτίμους), Kaghout στην τάξη για συζήτηση σε ομάδες εργασίας. 

- Μάθηση βάσει προβλημάτων: περιλαμβάνει ομαδική εργασία που, θεωρητικά, 

επιτρέπει την επεξεργασία πολλών ικανοτήτων. Ωστόσο, η αποτυχία παρατήρησης του 

τρόπου με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες και δεν είναι δυνατόν 

να αξιολογηθούν. Θα ήταν επιθυμητό να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση της εργασίας 

εντός της ομάδας. Επιπλέον, η επιτυχία της ομαδικής εργασίας, ακόμη και σε γνωστικό 

επίπεδο, εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας. 

Ο δάσκαλος έχει αναπτύξει μια έρευνα με ερωτήσεις προς βαθμολόγηση μέσω της 

οποίας κάθε μαθητής απαντά για τον εαυτό του και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

Έτσι, οι μαθητές, μεταξύ άλλων σημείων, αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο 

εργάζονται μέσα στην ομάδα, την παρουσία στις συναντήσεις εργασίας, το ποσοστό 

της εργασίας που συνεισφέρει, το ποσοστό της εργασίας που ολοκληρώνεται, τη 

συνεισφορά ιδεών από κάθε μέλος. 

Το πρότυπο αυτό έχει επίσης ως στόχο να παρέχει οδηγίες σχετικά με τα μέρη της 

εργασίας ή τα καθήκοντα που δεν πρέπει να ξεχνάτε να εκπληρώσετε. Επιτρέπει στους 

μαθητές να ελέγχουν την εργασία που έκαναν, ασκώντας αυτοκριτική. Μία από τις 

ερωτήσεις θα επέτρεπε ακόμη και την αποβολή ενός μέλους της ομάδας, αν και 

συμπληρώνεται με ένα πρωτόκολλο που είναι πάντα γνωστό στους μαθητές. 

- Η ομαδική εργασία, εάν δεν είναι δυνατή η παρακολούθησή της, θα διαχειριστεί μόνο 

εφαπτομενικά τις δεξιότητες των ήπιων δεξιοτήτων. 

- Συζητήσεις στην τάξη: δημιουργία συζήτησης μέσα στην τάξη, η οποία δεν είναι πάντα 

εύκολο να διεξαχθεί ως αυθόρμητο εργαλείο και απαιτεί υψηλού επιπέδου δεξιότητες 

του εκπαιδευτικού για να είναι αποτελεσματική. 

Ο δάσκαλος συνοψίζει τη σημασία της απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει η 

αγορά εργασίας στον τομέα δραστηριότητάς τους σε δύο κύριες γραμμές: ενσυναίσθηση και 



 

κοινωνικές δεξιότητες.  

Η επαφή με τον κόσμο της εργασίας έχει συμβεί, για παράδειγμα, κατά τη διοργάνωση 

κατασκηνώσεων με παιδιά. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όλες οι ικανότητες κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι απαραίτητες όταν αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τη δραστηριότητα. 

  

2- Ερωτήσεις σχετικά με τον αντιληπτό ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.  Ο καθηγητής δηλώνει ότι το Πανεπιστήμιο 

αδυνατεί να προετοιμάσει τους φοιτητές για τις κοινωνικές δεξιότητες, παρά τη σαφή 

σημασία τους για το επαγγελματικό τους μέλλον. 

Μεταξύ των αιτιών της κακής ανάπτυξης αναφέρει τα εξής: 

- Έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών: δεν μπορεί να υπάρξει μετάδοση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή όταν δεν υπάρχει αυτή 

η βάση. Η έλλειψη κατάρτισης αναγκάζει τον εκπαιδευτικό να υιοθετήσει την 

ομαδική εργασία ως ενιαία μεθοδολογία εργασίας για την ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μεθοδολογία αυτή έχει 

μειονεκτήματα, με κύριο παράγωγο το μέγεθος της ομάδας εργασίας. 

Ο δάσκαλος βάζει δύο παραδείγματα με τα θέματά τους. Στο μάθημα του 4ου 

έτους (Φυσιολογία) οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν μια εργασία που 

αποτελείται από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ενός θέματος. Με την εργασία 

αυτή επιδιώκεται να εκτελέσουν μια προσομοίωση ή εκπαίδευση για να 

επανεξετάσουν την κατάσταση της επιστήμης που θα πρέπει να κάνουν και στην 

πτυχιακή εργασία. Όντας μια μικρή ομάδα (18-20 φοιτητές) είναι δυνατόν να 

παρατηρηθεί η ομαδική εργασία (διαπραγμάτευση, πρόοδος ...) και είναι επίσης 

δυνατόν να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι φοιτητές αποκτούν κοινωνικές 

δεξιότητες. 

Ωστόσο, στο μάθημα του 2ου έτους (στατιστική, 122 φοιτητές) είναι δυνατή μόνο 

η διασταυρούμενη αξιολόγηση από ομοτίμους. Στο πλαίσιο της συνεχούς 

αξιολόγησης περιλαμβάνονται δύο παραδοτέα που έχουν πραγματοποιηθεί 

ομαδικά, αλλά το μόνο εργαλείο για την αξιολόγηση της απόκτησης ικανοτήτων 

είναι η έρευνα που περιγράφεται παραπάνω. 

- Επομένως, το μέγεθος της ομάδας είναι κρίσιμο, περιορίζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο ο εκπαιδευτικός μεταδίδει τις ικανότητες και τον τρόπο με τον οποίο τις 

αποκτά ο μαθητής. 

- Έλλειψη αναγνώρισης του έργου που επιτελεί ο μαθητής: εκτός από το να γνωρίζει 

πώς να δημιουργήσει το κλίμα εντός της τάξης σε σχέση με τη σημασία αυτών των 



 

ικανοτήτων, το έργο που επιτελείται και οι γνώσεις που αποκτώνται πρέπει να 

βαθμολογούνται και να αναγνωρίζονται, γεγονός που κλείνει τον κύκλο για τη 

δημιουργία του κατάλληλου κλίματος στην τάξη. 

- Καμία αναγνώριση του έργου που επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς: δεν πρέπει 

μόνο να εκτιμάται σε επίπεδο DOCENTIA, αλλά στον οδηγό διδασκαλίας θα πρέπει 

να επιφυλάσσεται το σωστό μέρος των μεθοδολογιών, των δοκιμών και των 

προσόντων για την ενίσχυση της σημασίας αυτών των δεξιοτήτων. 

- Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης: είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν εργαλεία 

υποστήριξης, ιδίως για μεγάλες ομάδες. Ωστόσο, η προσπάθεια εφαρμογής άλλων 

μεθοδολογιών με αυτό το εργαλείο, το μόνο διαθέσιμο από το Πανεπιστήμιο, 

απαιτεί ένα τεχνικό επίπεδο που οι καθηγητές γενικά δεν διαθέτουν.  

Αλλά ούτε και οι φοιτητές είναι συνηθισμένοι στη χρήση των διαθέσιμων 

εργαλείων. Έτσι, ο καθηγητής διηγείται το ανέκδοτο ότι στο μάθημα του 2ου έτους 

(Στατιστική) κατά την εργασία με τη χρήση του Moodle σε μια εθελοντική 

εκπαιδευτική άσκηση για τις εξετάσεις μόνο 15 από τους 122 φοιτητές μπόρεσαν 

να ολοκληρώσουν την εργασία. 

- Υπάρχει έλλειψη εργασίας από το σύνολο των διδασκόντων: έλλειψη 

διεκδικητικότητας εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού γενικά για την εφαρμογή 

των ικανοτήτων των κοινωνικών δεξιοτήτων στα μαθήματα. Μέρος του διδακτικού 

προσωπικού δεν δέχεται να εργαστεί, δεν θέλει να κινηθεί. Όσοι εκπαιδευτικοί 

θέλουν να εργαστούν, πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του 

περιβάλλοντός τους (μέγεθος ομάδας, έλλειψη τεχνολογίας ...) και να αισθάνονται 

άνετα με αυτό. 

 

Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει ότι το επίπεδο των αποφοίτων στις ικανότητες των 

κοινωνικών δεξιοτήτων είναι πολύ μεταβλητό. Κατ' αρχάς, υπάρχει διάκριση εις βάρος των 

μαθητών λόγω του μεγέθους της ομάδας: ο συνωστισμός/μαζικοποίηση θα εμποδίσει την 

εργασία με πιο αποτελεσματικές μεθοδολογίες. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη 

αξιολόγησης της εργασίας που διεξάγεται σε αυτές τις ικανότητες δεν διευκολύνει τη 

συνειδητοποίηση της σημασίας της. 

 

3- Προτάσεις για μαθήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

 



 

Ο καθηγητής προτείνει ότι οι ικανότητες των κοινωνικών δεξιοτήτων θα πρέπει να λειτουργούν 

στο πλαίσιο του πτυχίου τόσο οριζόντια όσο και εγκάρσια, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία 

μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων. 

Από την άλλη πλευρά, το διδακτικό προσωπικό απαιτεί ειδική κατάρτιση, σταθερή 

συμπερίληψη στον οδηγό διδασκαλίας (% του μαθήματος αφιερωμένο στην εργασία των 

ικανοτήτων) και αναγνώριση.  

Στο πλαίσιο ενός γνωστικού αντικειμένου πρέπει να συμφωνηθούν οι μεθοδολογίες για την 

επεξεργασία των ήπιων δεξιοτήτων (αξιολόγηση από ομότιμους, ομαδική εργασία, ρουμπρίκα 

ομαδικής εργασίας κ.λπ.) και να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στην 

υλοποίησή της.  

Το σχέδιο δράσης για το φροντιστήριο θα μπορούσε να ενσωματώσει την απόκτηση "ήπιων 

δεξιοτήτων" οργανώνοντας δραστηριότητες μεμονωμένα ή μεταξύ των γνωστικών 

αντικειμένων. Η διεπιστημονικότητα μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο ως τρόπος εργασίας 

των δεξιοτήτων, έτσι ώστε να μην χρειάζεται όλα τα μαθήματα να εργάζονται σε όλους τους 

διαγωνισμούς, αλλά η εργασία να είναι κατανεμημένη. 

Ο δάσκαλος λέει ότι έχει εργαστεί μόνος του για την επιμόρφωσή του και έχει ολοκληρώσει 

μόνο ένα μάθημα που δόθηκε από το ίδρυμά του (της PBL, πριν από 10 και πλέον χρόνια). Επί 

του παρόντος διεξάγει ένα MOOC της αναλυτικής μάθησης. Έχει επίσης εργαστεί 

χρησιμοποιώντας κοινωνικές πλατφόρμες ως εργαλείο της μεθοδολογίας e-portfolio και της 

ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ο εκπαιδευτικός πιστεύει ότι μέχρι στιγμής, τόσο η εκπαίδευση των διδασκόντων όσο και το 

έργο που γίνεται στα μαθήματα γίνεται κυρίως χωρίς υποστήριξη από το ίδρυμα ή/και τους 

εκπαιδευτικούς. Επί του παρόντος, το πρόγραμμα DOCENTIA έχει φέρει αυτές τις δεξιότητες 

στο προσκήνιο, αλλά εκπαιδευτικοί όπως αυτός εργάζονται εδώ και δεκαετίες χωρίς 

αναγνώριση. 

Μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων: 

- Ανταλλαγή σε φόρουμ των εμπειριών που πραγματοποιούνται στην τάξη: η γνώση 

πραγματικών εμπειριών εμπλουτίζει όλους τους συμμετέχοντες. 

- Προτάσεις καινοτομίας, με υλικό. 

- Ειδικά μαθήματα: όπως αυτά της Learning Analytics. 

 

Τέλος, ο δάσκαλος εστιάζει στην παροχή στους εκπαιδευτικούς εργαλείων πληροφορικής 

για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών στις κοινωνικές δεξιότητες. 



 

  



 

Καλές πρακτικές  

Ευρωπαϊκό επίπεδο:  

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), η 

οποία ξεκίνησε με τη διαδικασία της Μπολόνια και δημιουργήθηκε επίσημα με τη δήλωση της 

Βιέννης-Βουδαπέστης το 2010, εισήγαγε ως μία από τις στρατηγικές δράσεις την προσαρμογή 

των προγραμμάτων σπουδών για την προσαρμογή της προσφοράς της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.  

Παρά την εναρμόνιση αυτή των εκπαιδευτικών συστημάτων, κάθε χώρα εξακολουθεί να έχει 

τις δικές της μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και την αναγνώριση των 

δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα.  

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι ένας από τους τέσσερις κύριους τομείς της εμβληματικής 

πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ένα θεματολόγιο για νέες δεξιότητες και νέες θέσεις 

εργασίας" και το επίκεντρο της πιο πρόσφατης στρατηγικής "Επανεξέταση της εκπαίδευσης". 

Επένδυση στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα. 

Οι περισσότερες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία διεθνών προγραμμάτων κατάρτισης στις 

κοινωνικές δεξιότητες προέρχονται από το πρόγραμμα Erasmus+. Ο οδηγός του προγράμματος 

Erasmus+, αναφέρει ότι ο πρώτος ειδικός στόχος που επιδιώκεται από το πρόγραμμα αυτό στον 

τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι:  

"Βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη προσοχή στη 

σημασία τους για την αγορά εργασίας και στη συμβολή τους σε μια κοινωνία με συνοχή, ιδίως 

μέσω αυξημένων ευκαιριών για μαθησιακή κινητικότητα και μέσω ενισχυμένης συνεργασίας 

μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας".  

Υπάρχουν και άλλα προγράμματα κατάρτισης στις κοινωνικές δεξιότητες σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, τα οποία προσφέρονται από ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης με εγκαταστάσεις σε 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η συνεργασία μεταξύ φορέων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης γίνεται κυρίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ή άλλων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων χρηματοδότησης.  

Παρουσιάζεται ένα μικρό παράδειγμα έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

Erasmus+. Τα έργα επιλέχθηκαν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 



 

Συνάφεια: έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδείγματα καλών πρακτικών ή ιστορίες 

επιτυχίας από την επιτροπή αξιολόγησης έργων Erasmus+. 

Χρησιμότητα: Έργα που σχετίζονται με το κύριο θέμα του UNIFORS 2020 έχουν επίσης επιλεγεί 

για να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα καλών πρακτικών.  

1. Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέσω προγραμμάτων 

κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες.  

 

Αναφορά έργου: 2011-1-ES1-LEO05-35958 

Σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων έργων Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958 

Συντονιστής: Συντονιστής: Asociación de Servicios a Empresas y Actividades Diversas de Madrid. 

(Ισπανία) 

Συμμετέχουσες χώρες: Βουλγαρία, Πορτογαλία, Αυστρία.  

Περιγραφή του έργου: 

Οι διαδικασίες ένταξης στην αγορά εργασίας είναι όλο και πιο απαιτητικές και η δομή και τα 

χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας έχουν αλλάξει. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι 

προκλήσεις, είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι ικανότητες που αναζητούν οι εργοδότες στους 

υποψηφίους κατά την πρόσληψη, ώστε να προσφέρονται οι σωστές πολιτικές που σχετίζονται 

με την απασχόληση και την ΕΕΚ. Οι εταίροι αυτού του έργου διαπίστωσαν ότι οι "ήπιες 

ικανότητες" εκτιμώνται ιδιαίτερα, όπως οι διαπροσωπικές και κοινωνικές ικανότητες. Οι 

εταίροι αυτού του έργου ανήκουν σε ανθρώπινους πόρους, ενώσεις επιχειρήσεων και 

παρόχους ΕΕΚ. 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου ήταν:  

1) Να αναλύσει, να συγκρίνει και να διαδώσει τις ήπιες ικανότητες που είναι απαραίτητες 

προκειμένου να διατηρήσει κανείς τη θέση εργασίας του και να προσληφθεί με επιτυχία. 

2) Να προβεί σε διάγνωση για να δείξει ποια κοινωνικά και διαπροσωπικά προσόντα είναι τα 

πλέον απαραίτητα στις επιχειρήσεις και στις θέσεις εργασίας, ώστε να διασφαλίσει στους 

νέους μια μεγάλη προσαρμογή και επιτυχία στην αγορά εργασίας.  



 

3) Να μεταφέρει τα προϊόντα κατάρτισης από το έργο "Be Competent Be Sapiens": Bsapiens 

Coaching Programme και Market of Competences/Competences for Labour Market 

Programme". 

4) Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας ΤΠΕ που θα περιέχει όλο το σχετικό υλικό και τις 

πληροφορίες για τα μεταφερόμενα προϊόντα.  

5) Να αναλάβει το πρόγραμμα καθοδήγησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω μιας πιλοτικής εμπειρίας 

με τους τελικούς χρήστες. 

6) Ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων ανάπτυξης προγραμμάτων 

σπουδών σε τουλάχιστον 60 εκπαιδευτικούς ΕΕΚ, καθηγητές ή εκπαιδευτές που προέρχονται 

από εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ανθρώπινους οργανισμούς. 

7) Να αναλάβει ένα αποτελεσματικό σχέδιο διάδοσης και αξιοποίησης, προκειμένου να 

διαδοθούν τα αποτελέσματα και να φθάσουν στον μεγαλύτερο αριθμό τελικών χρηστών και 

δικαιούχων του προγράμματος προπόνησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του 

έργου θα είναι βιώσιμα και μετά το τέλος του. 

 

2. Εργοστάσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων  

 

Αναφορά έργου: 2018-2-RO01-KA105-049749 

Σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων έργων Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2018-2-RO01-KA105-049749 

Συντονιστής: (Ρουμανία) 

Συμμετέχουσες χώρες: Γαλλία, Τουρκία, Λιθουανία, Βουλγαρία.  

Περιγραφή του έργου: 

Οι στόχοι είναι:  

1. Εξοικείωση των συμμετεχόντων με την τρέχουσα έννοια των ήπιων δεξιοτήτων, τις διάφορες 

ομάδες ήπιων δεξιοτήτων και τη σημασία τους στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.  



 

2. Να δοθεί στους συμμετέχοντες ο χώρος να αναλύσουν βαθύτερα τα προβλήματα με τις 

κοινωνικές δεξιότητες που αντιμετωπίζουν προσωπικά και στην εργασία τους.  

3. Ανάπτυξη και βελτίωση των επόμενων ομάδων κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων: 

δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες παρουσίασης, δημιουργική σκέψη και ηγετικές δεξιότητες.  

4. Να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τις 

βέλτιστες πρακτικές τους σχετικά με την ανάπτυξη/βελτίωση των ήπιων δεξιοτήτων.  

5. Βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, αύξηση των κινήτρων και 

της ικανοποίησής τους στην καθημερινή εργασία.  

6. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων 

προς όφελος των ίδιων των συμμετεχόντων, των οργανώσεών τους και των ομάδων-στόχων 

των νέων, εφαρμόζοντας παράλληλα τις αναπτυγμένες/βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες.  

7. Για να βελτιωθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των νέων, οι συμμετέχοντες εργάζονται 

εφαρμόζοντας τις αναπτυγμένες/βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες και αναπτύσσοντας 

περισσότερες δραστηριότητες σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες για τους νέους.  

8. Βελτίωση της ποιότητας της εργασίας για τη νεολαία γενικότερα.  

9. Να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να προωθήσουν την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων μεταξύ 

των συναδέλφων τους, των ομάδων-στόχων νεολαίας και άλλων ΜΚΟ για τη νεολαία.  

Το έργο διοργάνωσε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους συμμετέχοντες από τις 8 χώρες του 

προγράμματος.  Οι συμμετέχοντες ήταν youth workers, youth trainers και youth leaders που 

έλαβαν μέρος στο ερωτηματολόγιο ή/και οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι θέλουν να 

βελτιώσουν/αναπτύξουν ορισμένες κοινωνικές δεξιότητες για την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη και για την αύξηση της ποιότητας της εργασίας για τη νεολαία. Η μορφή της 

κατάρτισης επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

και των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αποτελούνταν από διαφορετικές 

συνεδρίες, που συνδύαζαν τη μη τυπική εκπαίδευση, την καθοδήγηση και ορισμένες μεθόδους 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Όλες οι μέθοδοι περιλάμβαναν πρακτικά στοιχεία και έδιναν τη 

δυνατότητα μάθησης και πρακτικής εξάσκησης ταυτόχρονα. 

3. Μαλακές δεξιότητες 4.0 για τις νέες προκλήσεις της ευρωπαϊκής 

αεροδιαστημικής βιομηχανίας.  

 



 

Αναφορά έργου: 2018-1-PL01-KA202-051081 

Σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων έργων Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2018-1-PL01-KA202-051081 

Συντονιστής: Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu Lotniczego "Dolina Lotnicza" 

(Πολωνία) 

Συμμετέχουσες χώρες: Πολωνία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία. 

Περιγραφή του έργου: 

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να βοηθήσει τις εταιρείες αεροναυπηγικής να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0 βελτιώνοντας τις κοινωνικές δεξιότητες 

του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ο στόχος του παρόντος έργου είναι να δημιουργηθούν 

προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικές ενότητες γύρω από δύο συγκεκριμένες ομάδες 

ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων, δηλαδή κοινωνικές ικανότητες, δεξιότητες οικοδόμησης 

χαρακτήρα και δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης, οι οποίες θα πρέπει να παρέχουν μια βάση 

για τη λήψη σχετικών θετικών επιλογών και αποφάσεων που οδηγούν σε εργαζόμενους με 

ψυχραιμία και ολόψυχο πνεύμα. Αυτού του είδους η εκπαίδευση συμπεριφοράς, η οποία 

δημιουργεί θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, θα οδηγήσει σε καλά 

προσαρμοσμένες εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές, δηλαδή όσον αφορά τη 

διεκδικητικότητα, τη διαχείριση του άγχους και του θυμού, τον αυτοέλεγχο, την ανθεκτικότητα, 

την αυτοπαρακίνηση, την προσαρμοστικότητα, την ακεραιότητα, το εργασιακό ήθος και, τέλος, 

τη θετική στάση. 

Το έργο αυτό θα αναπτύξει πρόγραμμα σπουδών, δραστηριότητες κατάρτισης και 

κατευθυντήριες γραμμές για υλικό για 3 συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.  

- Τρέχουσα βιομηχανία 4.0 Οι εταιρείες αεροναυπηγικής και οι εργαζόμενοι στη 

βιομηχανία 4.0. 

- Μελλοντικοί εργαζόμενοι της βιομηχανίας 4.0 ή νέοι φοιτητές δευτεροβάθμιας και 

τεχνικής εκπαίδευσης και φοιτητές πανεπιστημίων επαγγελματικών σχολών (bachelor 

schools) που θα μπορούσαν να γίνουν μελλοντικοί εργαζόμενοι σε εταιρείες της 

αεροναυπηγικής βιομηχανίας 4.0. 

- Εκπαιδευτές και πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και 

διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και ομάδων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της 

βιομηχανίας 4.0 σε αεροναυπηγικές εταιρείες. 



 

 

4. Βασικές δεξιότητες για τους επαγγελματίες του 21ου stαιώνα  

 

Αναφορά έργου: 2017-1-ES01-KA203-038589 

Σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων έργων Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2017-1-ES01-KA203-038589 

Συντονιστής: Universitat Politecnica de Valencia (Ισπανία) 

Συμμετέχουσες χώρες: Ισπανία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Αυστρία, Σλοβενία.  

Περιγραφή του έργου: 

Το έργο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων των φοιτητών Υποστηρίζοντας την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, μέσω 

συμπράξεων και δια- και διεπιστημονικών προσεγγίσεων και στρατηγικών. 

Το έργο θα αναπτύξει ένα κοινό πλαίσιο για την ανίχνευση των βασικών προσωπικών 

δεξιοτήτων που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις. Το δεύτερο πνευματικό αποτέλεσμα που θα 

αναπτύξει το έργο αυτό είναι ένα σύνολο αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων για το επίπεδο 

επάρκειας που λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί την εμπειρία του ατόμου, όπως η διαδικασία 

μάθησης και η προσωπική ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά την απόκτηση και την ενίσχυση αυτών 

των βασικών δεξιοτήτων. 

Το τρίτο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα 

χρησιμεύσει ως η συγκεκριμένη γέφυρα μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

των επιχειρήσεων. Αυτή η ΙΟ παράγεται για τα μέλη του έργου, με βάση την έρευνα των 

πανεπιστημίων και των εταιρειών και την περαιτέρω έρευνα, προετοιμασμένη σε μορφή 

προσαρμοσμένη στις ενεργητικές μεθόδους μάθησης. 

Το τέταρτο πνευματικό αποτέλεσμα αφιερώνει προσοχή στην προώθηση και την αυτοπροβολή 

για την εδραίωση και την προβολή των βασικών δεξιοτήτων του σπουδαστή, που έχουν 

αξιολογηθεί κατάλληλα, μέσω μέσων ενδυνάμωσης, ενθαρρύνοντας την αναζήτηση εργασίας 

κατάλληλης για το προφίλ του. Το εργαλείο προώθησης και αυτοπροώθησης θα παρέχει μια 

λεπτομερή περιγραφή της παρέμβασης σε όλες τις φάσεις και τις δραστηριότητές της.    



 

Το πέμπτο πνευματικό αποτέλεσμα αποσκοπεί στην παροχή βελτιώσεων στο έργο CoSki21, 

μέσω προτάσεων που προέρχονται απευθείας από τους τελικούς χρήστες και μέσω της 

εφαρμογής μεταξύ των εκπαιδευτών στο μέτρο κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες κατά τη 

διάρκεια της περιόδου δοκιμών. 

5. Κοινωνική ένταξη μέσω εθελοντικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων  

 

Αναφορά έργου: 2016-1-LT01-KA219-023126 

Σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων έργων Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126 

Συντονιστής: Vilkyciu pagrindine mokykla (Λιθουανία) 

Συμμετέχουσες χώρες: Πολωνία, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία. 

Περιγραφή του έργου: 

Ένα από τα κύρια προβλήματα στις μέρες μας είναι η ανεργία των νέων. Οι κύριες αιτίες είναι 

η έλλειψη επαρκών ικανοτήτων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων, η κακή επικοινωνία σε πολυπολιτισμικές ομάδες, η ανεπάρκεια σε δεξιότητες 

επικοινωνίας και παρουσίασης. Η ανάπτυξη και η βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων οδηγεί στην 

αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου προβλήματος όταν τελειώσουν τις σπουδές τους. Το 

δεύτερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το έργο είναι η έλλειψη 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τα κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά ζητήματα στις 

κοινότητές μας.  

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές των 

σχολείων-εταίρων και η προώθηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης ή των 

λεγόμενων "μαλακών δεξιοτήτων". Αυτό θα βοηθούσε τους νέους να προσαρμοστούν 

ταχύτερα στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να ανταποκριθούν καλύτερα στην αγορά 

εργασίας και να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση, τόσο στη χώρα 

τους όσο και στις χώρες εταίρους του έργου.  

Θέλαμε επίσης να κάνουμε τους μαθητές μας να αντιμετωπίσουν την κοινωνική 

πραγματικότητα και να τους παρακινήσουμε να ασχοληθούν με την εθελοντική εργασία. 



 

Καταβάλαμε προσπάθειες για να καλλιεργήσουμε την αυτογνωσία απέναντι στους 

διαφορετικούς ανθρώπους, την ενσυναίσθηση απέναντι σε αυτούς που υποφέρουν και την 

επιθυμία να μοιραστούν την αξία για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο ο εθελοντισμός είναι ο δεύτερος σημαντικός στόχος που υπάρχει στο πρόγραμμά 

μας.  

Κατά τη διάρκεια του έργου καταφέραμε:  

• βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών στον τομέα της συνεργασίας, της ομαδικής 

εργασίας, των κοινωνικών σχέσεων, της διαπολιτισμικής γνώσης,  

• προώθηση της ανεκτικότητας, της ευαισθητοποίησης για τις κοινωνικές, 

οικονομικές και οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας,  

• βελτίωση των επιχειρηματικών, οικονομικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των 

μαθητών,  

• ενισχύοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τόσο των μαθητών όσο και των 

εκπαιδευτικών,  

• βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

μαθητών στη χρήση των ΤΠΕ,  

• εκμάθηση και εξάσκηση της δημόσιας έκφρασης (μέσω παρουσιάσεων, 

συζητήσεων...) 1 

• προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών ιδρυμάτων, εκτός των σχολείων 

(καταφύγια ζώων, κέντρα ηλικιωμένων, κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών),  

• βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών στα αγγλικά,  

• διδάσκοντας στους μαθητές πού να αναζητήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται 

για τις δραστηριότητες του έργου,  

• διδάσκοντας στους μαθητές πώς να προωθήσουν ένα προϊόν, την επιχειρηματική 

τους ιδέα, τη χώρα τους ως τουριστικό προορισμό.  

Η βιωσιμότητα είναι η ικανότητα του έργου να συνεχίσει και να χρησιμοποιήσει τα 

αποτελέσματά του μετά το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα του έργου 

μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν μακροπρόθεσμα. Μπορεί να μην είναι 

όλα τα μέρη του έργου ή τα αποτελέσματα βιώσιμα και είναι σημαντικό να θεωρηθεί η διάδοση 

και η εκμετάλλευση ως μια εξέλιξη που εκτείνεται πέραν της διάρκειας του έργου και στο 

μέλλον.  



 

Βέλγιο:  

Πολλά έργα έχουν πράγματι υλοποιηθεί στο Βέλγιο τα τελευταία 10 χρόνια. Επομένως, 

καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι οι κοινωνικές δεξιότητες για να βρούμε δουλειά, αλλά 

και για να ευημερήσουμε όταν έχουμε δουλειά. Πολλοί φορείς έχουν συμμετάσχει στην 

εφαρμογή μεθόδων για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως ο ακαδημαϊκός 

κόσμος (HEPL, ULG-HEC, UCL,...), εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, περιφερειακά κέντρα 

απασχόλησης (Forem),...  

2013, ΈΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΉΤΩΝ 

Το 2013, οι φορείς του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού τομέα συμπεριέλαβαν τις "ήπιες 

δεξιότητες" μεταξύ των θεμάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του 

προγράμματος με τίτλο "2013, έτος ικανοτήτων" ("2013, έτος ικανοτήτων"). Η επιλογή αυτή 

προήλθε από τις εργασίες που πραγματοποίησε η Forem (δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και 

επαγγελματικής κατάρτισης της Βαλλονίας, περιφερειακός φορέας) σχετικά με το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης.  

Οι έννοιες αυτές βρίσκονται στο:   

1. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις βασικές ικανότητες  

2. Οι ορισμοί που δίνει το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Conseil de l'Education 

et de la Formation, CEF)  

3. Το εργαλείο διδασκαλίας του εφαρμόζεται στο πλαίσιο του "σχηματισμού των 

Βρυξελλών" (οργανισμός αρμόδιος για την κατάρτιση στην περιοχή των Βρυξελλών).  

Το CEF βασίστηκε σε έναν ορισμό που έδωσε ο Gerhard P. Bunk, ο οποίος χωρίζει τις κοινωνικές 

δεξιότητες σε τρεις ομάδες : 1 

• "μεθοδολογική επάρκεια": ικανότητα να χειρίζεται κανείς τα καθήκοντα και τις πιθανές 

αλλαγές κατάλληλα και με μεθοδολογία, να βρίσκει λύσεις αυτόνομα και να 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των προηγούμενων εμπειριών για την αντιμετώπιση 

άλλων προβλημάτων.  

• "κοινωνική επάρκεια": ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο μιας 

ομάδας, κοινωνικότητα και διαπροσωπικές δεξιότητες.  

 
1 
http://www.cedefop.europa.eu/files/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/137/1_en_bunk.pdf 



 

• "Συμμετοχική ικανότητα": να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην οικοδόμηση του 

εργασιακού περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας τους και πέραν αυτού, να σχεδιάζουν 

εκ των προτέρων, να αναλαμβάνουν οργανωτικά καθήκοντα, να λαμβάνουν αποφάσεις 

και να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν ευθύνες.  

Το ΚΕΑ υπογραμμίζει τις υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ των "μαλακών" και των "σκληρών" 

δεξιοτήτων, αλλά και την ύπαρξη ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτισμικών στάσεων και 

συμπεριφορών που είναι μάλλον σιωπηρές και δεν μπορούν να αξιολογηθούν πραγματικά.  

Προβαίνει επίσης σε μια σαφή σημασιολογική σύνδεση με τις διεπιστημονικές δεξιότητες.  

Βάσει αυτής της σύστασης, η "Bruxelles Formation" (περιφερειακός φορέας που προσφέρει 

επαγγελματική κατάρτιση σε άτομα που αναζητούν εργασία) ανέπτυξε το πλαίσιο αναφοράς 

των κοινωνικών δεξιοτήτων (cadre de reference des compétences transversales) 2.  

 A pp-titude  

Στο πλαίσιο ενός προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "App-titude", διεξήχθη έρευνα σε 

επιχειρήσεις και νέους προκειμένου να εντοπιστούν οι πιο χρήσιμες δεξιότητες που 

απαιτούνται σε όλες τις θέσεις εργασίας. Τα ευρήματα ανέδειξαν τις δεξιότητες που αναμένουν 

οι εταιρείες, αλλά και το χάσμα μεταξύ αυτού που αντιλαμβάνονται οι νέοι και αυτού που 

αναμένουν οι εταιρείες από αυτούς όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες.  

Προσδιορίστηκαν τριάντα κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες ονομάστηκαν "ανθρώπινες 

δεξιότητες" και χωρίστηκαν σε 5 κατηγορίες:  

1. Επικοινωνία (π.χ. προφορική επικοινωνία, αυτοπεποίθηση) ,  

2. Συνεργασία (π.χ. ανοιχτό πνεύμα και σεβασμός με ανθρώπους διαφορετικής 

κοινωνικής και πολιτισμικής προέλευσης) ,  

3. Επαγγελματισμός (π.χ. κατάλληλη ενδυμασία, υγιεινή, προσεγμένη εμφάνιση, 

συνέπεια) ,  

4. Οργάνωση της εργασίας (π.χ. προσαρμογή σε διαφορετικούς ρόλους ή αρμοδιότητες, 

επίτευξη στόχων) ,  

5. Αναπτυξιακές δυνατότητες (π.χ. μάθηση της μάθησης, πρόκληση του εαυτού σας, 

αποδοχή κριτικής) 

 
2 http://www.bruxellesformation.be/uploads/pdf/Divers/cadre_de_reference.pdf 



 

Εδώ είναι ο σύνδεσμος για το βίντεο που παρουσιάζει το έργο "app-titude" και 

την εφαρμογή "Test your selfies" : https://youtu.be/HCpPsPNaQcE  

Το έργο "App-titude" είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την 

ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται στον κόσμο 

της εργασίας. Η εφαρμογή, με την ονομασία " Testyourselfie ", επιτρέπει στους νέους να 

ανακαλύψουν αυτές τις δεξιότητες με παιγνιώδη τρόπο, να μετρηθούν και να λάβουν 

ανατροφοδότηση για να "βελτιωθούν". Η παρακάτω οθόνη εκτύπωσης δείχνει τις έξι 

δεξιότητες που μπορούν να δοκιμάσουν οι νέοι : αυτοκριτική, ευελιξία, πρωτοβουλία, 

προφορική επικοινωνία, ακρίβεια και επαγγελματική παρουσίαση.  

 

 

Αφού οι μαθητές δημιουργήσουν το προφίλ τους, μπορούν να λάβουν συμβουλές (1) και να 

μετρήσουν (2) κάθε μία από τις δεξιότητες. Οι συμβουλές που δίνονται στοχεύουν στην 

ανάπτυξη της δεξιότητας μέσω βίντεο, συνδέσμων σε άρθρα, ιστότοπους και τεστ,... Στη 

συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών 

και να λάβουν τη βαθμολογία τους στο τέλος του. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  (1)                                                                                               (2) 

 

 

Τέλος, λαμβάνουν μια έκθεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  



 

 

Η εφαρμογή αυτή αποσκοπεί στη μείωση της ανεργίας των νέων.   

  



 

 Δεξιότητες αρχηγού προσκόπων  

Στον εθελοντικό τομέα, η "Fédération des Scouts de Belgique" προτείνει ένα 

εργαλείο για τους 25.000 αρχηγούς της με τίτλο "Scout Leader Skills".  

Ο στόχος είναι να αναγνωριστούν και να εκτιμηθούν οι δεξιότητες των προσκοπικών ηγετών 

από τους γονείς, τον κόσμο της εργασίας και το κοινό γενικότερα. Οι δεξιότητες και οι αξίες των 

προσκόπων είναι πράγματι ένα πλεονέκτημα για τους ίδιους στην ενήλικη ζωή τους και όταν 

αναζητούν εργασία.  Είναι σημαντικό οι πρόσκοποι να το γνωρίζουν, ώστε να παρέχουν 

αποδεδειγμένα αυτές τις δεξιότητες όταν βρεθούν στην αγορά εργασίας ή έχουν οποιοδήποτε 

έργο στην ενήλικη ζωή τους.  

Το παρόν σχέδιο αναφέρεται στις κοινωνικές δεξιότητες ως εξής: "οι δεξιότητες αυτές είναι 

διαπροσωπικές, λειτουργικές ή σχετίζονται με τη συμπεριφορά. Ονομάζονται κοινωνικές 

δεξιότητες σε αντίθεση με τις σκληρές δεξιότητες που είναι περισσότερο θεωρητικές ή τεχνικές. 

” 3 

Από τις 35 δεξιότητες που προσδιορίστηκαν, επιλέχθηκαν 20, καθώς ήταν οι πιο συχνά 

απαιτούμενες στον κόσμο της εργασίας. Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:  

1. Διαπροσωπικές δεξιότητες: διαπραγμάτευση, παρακίνηση, ηγεσία, καθοδήγηση, 

συνεργασία, επικοινωνία, ενσυναίσθηση, διαχείριση συγκρούσεων.  

2. Λειτουργικές δεξιότητες: ανάληψη πρωτοβουλιών, προσαρμογή, επίλυση 

προβλημάτων, κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, 

διαχείριση χρόνου, οργάνωση.  

3. Στάσεις: ποικιλομορφία, αφοσίωση, ευελιξία, προθυμία για μάθηση.  

 

Πώς λειτουργούν οι δεξιότητες του προσκοπικού ηγέτη; 

1. Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο (100 ερωτήσεις) με βάση τις δραστηριότητες 

των ηγετών προσκόπων. Μόλις αρχίσουν να απαντούν στο ερωτηματολόγιο, οι 

αρχηγοί προσκόπων έχουν 30 ημέρες για να το συμπληρώσουν. Για να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις, πρέπει να αναφερθούν στις προσκοπικές τους εμπειρίες κατά το 

προηγούμενο έτος. Κάθε απάντηση κυμαίνεται από το "ποτέ" έως το "πάντα". Στο 

 
3 
3 tps://scoutleaderskills.lesscouts.be/fr/origine 



 

τέλος αυτής της αυτοαξιολόγησης, ένα γράφημα δείχνει τις 5 δεξιότητες που έχουν 

αποκτήσει οι αρχηγοί και τις 15 δεξιότητες που πρέπει ακόμη να βελτιώσουν. Οι 

ηγέτες λαμβάνουν επίσης ανατροφοδότηση για κάθε δεξιότητα και συμβουλές για 

το πώς να τις αξιοποιήσουν σε επαγγελματικό πλαίσιο.  

2. Μια αξιολόγηση της προσωπικότητας, η οποία ολοκληρώνεται σε 15 λεπτά, 

παρέχει μια εξατομικευμένη ανάλυση του ηγέτη.  

3. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν συμβουλές για το πώς να βελτιωθούν.   

 

  

  
 



 

 Εργαλεία επί σκηνής  

 

Το πρόγραμμα ON STAGE προσφέρεται σε γαλλόφωνα σχολεία της Βαλλονίας. Έχει 

αναπτυχθεί από την POSECO (μη κερδοσκοπική οργάνωση) και είναι εντελώς 

δωρεάν το 2018-2019 χάρη στην Agence pour l'Entreprise et de l'Innovation 

(οργανισμός της Βαλλονίας που υποστηρίζει τη δημιουργία και την ανάπτυξη 

επιχειρήσεων, την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων).  

Το πρόγραμμα παρουσιάζεται πρώτα στα σχολεία-εταίρους κατά τη διάρκεια μιας 

ενημερωτικής συνάντησης. Εξηγούνται στους μαθητές οι κοινωνικές δεξιότητες, δίνονται 

μαρτυρίες και εξηγούνται τα εργαλεία (Entrecomp και οδηγός).   

Το πρόγραμμα αυτό χωρίζεται σε 4 στάδια: 

1. ΤΕΣΤ: οι νέοι υποβάλλονται σε ένα διαδικτυακό τεστ αυτοαξιολόγησης ως διαγνωστικό 

εργαλείο για τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Σε λιγότερο από μία ώρα, θα είναι σε θέση να 

ελέγξουν 60 κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό το τεστ είναι επίσης διαθέσιμο σε έκδοση εφαρμογής. 

2. GO: αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 

άσκησης χάρη σε έναν οδηγό που δίνει συμβουλές για το πώς να αξιοποιήσουν στο έπακρο την 

πρακτική τους άσκηση για να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Για παράδειγμα, πώς 

να προετοιμάσουν την πρακτική τους άσκηση, ποια σχέση πρέπει να έχουν με τον επόπτη της 

πρακτικής τους άσκησης, ποιες εργασίες βοηθούν τους φοιτητές να αναπτύξουν τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες... Υπάρχει επίσης μια ενότητα "Πόροι" όπου οι φοιτητές μπορούν να βρουν 

πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, χρήσιμους συνδέσμους και βίντεο, 

μαρτυρίες... 

3. WIN: Οι μαθητές αξιολογούνται με ένα ευρωπαϊκό εργαλείο 

που ονομάζεται EntreComp, το οποίο αναλύει 15 κύριες 

επιχειρηματικές δεξιότητες και παρουσιάζει τα αποτελέσματά 

τους με τη μορφή γραφήματος. Συζητούν επίσης την πρόοδό 

τους με τον επόπτη της εκπαίδευσής τους και κερδίζουν 

"badgees" (νέο σύστημα επικύρωσης της αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων που έχει εγκριθεί από την AEI). Χάρη σε αυτό το 

εργαλείο, τα συνεργαζόμενα σχολεία έχουν επίσης πρόσβαση σε γενικά στατιστικά στοιχεία 



 

και τάσεις, βλέπουν τον αντίκτυπο της πρακτικής άσκησης και την εξέλιξη μεταξύ της πρώτης 

και της τελευταίας αξιολόγησης.   

1. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ: οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις δεξιότητές 

τους, συμμετέχοντας στην κοινότητα Badgee.  

 

4. OPC SFC  

 

Ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα (2016) είναι το OPC-SFC11 που έχει μετατραπεί 

σε Step4SFC12 (έργο Erasmus+) και υλοποιείται από το Forem (περιφερειακό 

κέντρο εργασίας). 

Τα δύο αυτά έργα αποσκοπούν στην παροχή εργαλείων στους εκπαιδευτές προκειμένου:  

2. Ενσωμάτωση της ανάπτυξης και της αξιολόγησης των ήπιων δεξιοτήτων σε 

πραγματικές συνθήκες 

3. Ευαισθητοποιήστε τους εκπαιδευόμενους σχετικά με το πόσο σημαντικές είναι οι 

κοινωνικές δεξιότητες.  



 

Οι εταίροι του έργου προσφέρουν την ενσωμάτωση των ήπιων δεξιοτήτων με τη χρήση δύο 

βασικών εργαλείων. Πρώτον, υπάρχει ένας κατάλογος "αγορών" με 27 κοινωνικές δεξιότητες 

μαζί με έναν σύντομο ορισμό, ώστε να εντοπίζονται και να ενσωματώνονται εύκολα. Στη 

συνέχεια, υπάρχει ένα "ραντάρ" παρατήρησης.  

 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν με 

τον ίδιο τρόπο όπως και οι σκληρές δεξιότητες.  

Ο τελικός στόχος του έργου STEP 4 SFC ήταν η υλοποίηση ενός MOOC που 4είναι διαθέσιμο από 

τις 19 Ιανουαρίου 2019. Υπάρχουν 4 συνεδρίες, μια αξιολόγηση και μια πρόσθετη συνεδρία. 

 
4 https://mooc-forem-sfc.eu/dashboard 



 

  

Ο στόχος αυτού του MOOC είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ενσωματώσουν τις 

κοινωνικές δεξιότητες στην εργασία με τη χρήση της τεχνικής που συνοψίζεται παρακάτω: 

 

5.  Les negociales  

« Οι "Les Négociales" δημιουργήθηκαν στη Νανσί (Γαλλία) το 1989 για να επιτρέψουν στους 

φοιτητές να εξασκήσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες σε καταστάσεις κοντά στην 



 

πραγματικότητα. Πρόκειται για 10λεπτα παιχνίδια ρόλων όπου οι μαθητές πρέπει να πείσουν 

έναν δυνητικό πελάτη να αγοράσει ένα προϊόν. Το ρόλο των πελατών παίζουν πραγματικοί 

επιχειρηματίες ή διευθυντές πωλήσεων. Μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 

επαγγελματίες αξιολογεί τη στάση και τη συμπεριφορά των σπουδαστών μέσω ενός σαφούς 

πλέγματος.  

Ο διαγωνισμός αυτός συνίσταται σε μια περιοδεία που πραγματοποιείται στη Γαλλία, αλλά και 

στο Βέλγιο (HEPL) και την Ελβετία, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 5.000 φοιτητές 

και 3.000 επαγγελματίες. 600 μαθητές θα προκριθούν για τους τελικούς που θα διεξαχθούν 

στο Epinal (Γαλλία) στις 26-27-28 Μαρτίου 2019. 

Πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης, η εταιρεία-εταίρος και η κατάσταση εξηγούνται 

στους μαθητές και την κριτική επιτροπή. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι μαθητές έχουν τις ίδιες 

πιθανότητες και η κριτική επιτροπή δεν μπορεί να έχει καμία πρόσθετη πληροφορία σχετικά 

με την υπόθεση.  

Μόλις λάβουν την υπόθεση, οι μαθητές μπορούν να προετοιμαστούν για 60 λεπτά. Στη 

συνέχεια, η διαπραγμάτευση διαρκεί 10 λεπτά και η κριτική επιτροπή έχει 3 λεπτά για να δώσει 

τη βαθμολογία του υποψηφίου.   

Υπάρχουν δύο συνεδρίες, μία το πρωί και μία το απόγευμα.  

Αυτή είναι μια δραστηριότητα που κερδίζουν όλοι. Πράγματι, από τη μία πλευρά, πρόκειται για 

ένα σκαλοπάτι προς την απασχόληση για τους φοιτητές και από την άλλη πλευρά, για μια 

κρίσιμη δεξαμενή προσλήψεων για τους επαγγελματίες.  

Εκτός από την εκπαίδευση των μελλοντικών αντιπροσώπων πωλήσεων στις διαπραγματεύσεις, 

οι "les Negociales" αποτελούν επίσης την ευκαιρία για τους προπτυχιακούς φοιτητές της 

Επικοινωνίας να διαχειριστούν το έργο της διοργάνωσης της εκδήλωσης στο Βέλγιο. Αυτό 

περιλαμβάνει διαχείριση του χρόνου, οργάνωση, ομαδική εργασία... 

 

 

 

 



 

6.   Εργαστήριο κοινωνικών δεξιοτήτων της Forem 5 

Για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, το Forem (δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και 

επαγγελματικής κατάρτισης της Βαλλονίας, περιφερειακός φορέας) προσφέρει σύντομα 

εργαστήρια κατά παραγγελία σε όλους τους πολίτες ηλικίας 18 έως 24 ετών, ανεξάρτητα από 

τα επαγγελματικά τους σχέδια ή το μορφωτικό τους επίπεδο. Με βάση μια προσωπική 

συνέντευξη, ένας προπονητής καταρτίζει ένα εξατομικευμένο σχέδιο για την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων του νέου.  

Οι νέοι θα μάθουν κοινωνικές δεξιότητες μέσα από μια σειρά από παιγνιώδη και πρακτικά 

εργαστήρια σχετικά με το πώς να μιλούν δημόσια, να επιδεικνύουν εθιμοτυπία γραφείου, να 

επικοινωνούν με επαγγελματικό τρόπο, να διαχειρίζονται το χρόνο τους ή να έχουν 

αυτοπεποίθηση. Θα μάθουν επίσης τεχνικές συνέντευξης και πώς να διαχειρίζονται το άγχος 

τους κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για δουλειά... 
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Πολωνία  

Στην Πολωνία, πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν στους φοιτητές τους εκπαίδευση στις 

κοινωνικές δεξιότητες. Τα μαθήματα απευθύνονται σε φοιτητές διαφορετικών πτυχίων και 

υποβάθρων. Η ανάλυση της εργασιακής δραστηριότητας δείχνει ότι τα άτομα κάτω των 30 ετών 

- σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού - είναι πιθανότερο να έχουν προβλήματα να βρουν  

 



 

6.   Εργαστήριο ήπιων δεξιοτήτων της Forem 7 

Για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, το Forem (δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και 

επαγγελματικής κατάρτισης της Βαλλονίας, περιφερειακός φορέας) προσφέρει σύντομα 

εργαστήρια κατά παραγγελία σε όλους τους πολίτες ηλικίας 18 έως 24 ετών, ανεξάρτητα από 

τα επαγγελματικά τους σχέδια ή το μορφωτικό τους επίπεδο. Με βάση μια προσωπική 

συνέντευξη, ένας προπονητής καταρτίζει ένα εξατομικευμένο σχέδιο για την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων του νέου.  

Οι νέοι θα μάθουν τις κοινωνικές δεξιότητες μέσα από μια σειρά από παιγνιώδη και πρακτικά 

εργαστήρια σχετικά με το πώς να μιλούν δημόσια, να επιδεικνύουν εθιμοτυπία γραφείου, να 

επικοινωνούν με επαγγελματικό τρόπο, να διαχειρίζονται τον χρόνο τους ή να έχουν 

αυτοπεποίθηση. Θα μάθουν επίσης τεχνικές συνέντευξης και πώς να διαχειρίζονται το άγχος 

τους κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για δουλειά... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 https://jeunes.leforem.be/formations/soft-skills  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολωνία  

Στην Πολωνία, πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν στους φοιτητές τους εκπαίδευση στις 

κοινωνικές δεξιότητες. Τα μαθήματα απευθύνονται σε φοιτητές διαφορετικών πτυχίων και 

υποβάθρων. Η ανάλυση της εργασιακής δραστηριότητας δείχνει ότι τα άτομα κάτω των 30 ετών 

- σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού - είναι πιθανότερο να αντιμετωπίζουν προβλήματα 

εύρεσης εργασίας. Στην Πολωνία, η ανεργία των νέων στα τέλη του 2018 ήταν περίπου 13%.  

Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα ευθύνονται για το χαμηλό ποσοστό εργασιακής 

δραστηριότητας των νέων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποσκοπούσαν στην αύξηση του μεριδίου 

της γενικής εκπαίδευσης στο 80% και στον περιορισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης στο 

20%. 

 Συνέπεια αυτής της διαδικασίας ήταν η αξιοσημείωτη δυσπροσαρμογή της προσφοράς και της 

ζήτησης στην αγορά εργασίας. Οι νέοι που σπούδασαν για να ασκήσουν ορισμένα 

επαγγέλματα υπερβαίνουν σημαντικά τη ζήτηση της αγοράς. Οι εργοδότες είναι απρόθυμοι να 

προσλάβουν ανθρωπιστές. Αναζητούν άτομα με τεχνική εκπαίδευση με συγκεκριμένες 

επαγγελματικές δεξιότητες. 

Οι εργοδότες αναμένουν κυρίως ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, ευκολία και διαφάνεια 

κατά την ανάληψη εργασίας (που δεν σχετίζονται πάντα με τον τομέα σπουδών). 

Υπό αυτή την έννοια, πολλά πανεπιστήμια έχουν αναπτύξει μαθήματα κατάρτισης στις 

κοινωνικές δεξιότητες για τους φοιτητές τους, ώστε να τους βοηθήσουν να εισέλθουν εύκολα 

στην αγορά εργασίας. Τα μαθήματα απευθύνονται σε φοιτητές από πολύ διαφορετικά πτυχία, 



 

όχι μόνο από ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά και οι φοιτητές από τεχνικές σπουδές αναμένεται 

να έχουν υψηλά εκπαιδευμένες κοινωνικές δεξιότητες.  

 Ακαδημία Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της 

Βαρσοβίας  

 

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και το Τμήμα Ιατρικής Ψυχολογίας υλοποιούν ένα έργο 

ανάπτυξης ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης της Εκπαίδευσης Γνώσης. 

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καλούνται οι φοιτητές των δύο τελευταίων ετών των 

σπουδών πρώτου και δεύτερου πτυχίου στους ακόλουθους τομείς: Σχολή Ιατρικής, 

ακοοφωνολογία, ηλεκτροακτινολογία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, νοσηλευτική, 

διαιτολογία, δημόσια υγεία, υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας. Το πρόγραμμα 

υλοποιείται για τρία χρόνια, από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2019. 

 

 

Στόχος του έργου είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις 

διαπροσωπικές ικανότητες που θα είναι χρήσιμες από την άποψη των μελλοντικών εργοδοτών 

στον ιατρικό κλάδο. Για το σκοπό αυτό, οργανώνονται πολυάριθμα εργαστήρια στον τομέα των 

ήπιων και διαπροσωπικών ικανοτήτων, τα οποία βοηθούν στην παρουσίαση των θεμάτων 

αυτών από την πρακτική πλευρά Τα εργαστήρια διευθύνονται από άτομα με εκτεταμένη 

πρακτική εμπειρία. Υπάρχουν επίσης μαθήματα που διοργανώνονται από κοινού με εργοδότες 



 

και διεξάγονται από άτομα με εκτεταμένη εμπειρία στην εργασία σε ιατρικά επαγγέλματα και 

επισκέψεις μελέτης. 

Τα επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν από τους αποφοίτους να εμπλέκονται και 

να προσεγγίζουν σωστά τους ασθενείς. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδεύσεις κοινωνικών 

δεξιοτήτων περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των στάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο 

συγκεκριμένων συνθηκών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η εργασία με ασθενείς απαιτεί 

ψυχική ανθεκτικότητα και διατήρηση της απόστασης προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση. 

Ταυτόχρονα, η παροχή ιατρικών υπηρεσιών απαιτεί τη συνεργασία ανθρώπινων ομάδων. Αυτό 

απαιτεί από το ιατρικό και το βοηθητικό προσωπικό να αναπτύξουν ήπιες δεξιότητες που 

σχετίζονται με την οργάνωση των καθηκόντων και τη συνεργασία στην ομάδα. 

 

 Η Ακαδημία Επιχειρήσεων UWM στο Olsztyn  

Η Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Warmia και Mazury είναι μια μονάδα 

διαπανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η οποία έχει ως πρότυπο τα σκανδιναβικά ιδρύματα και 

δημιουργήθηκε για τους φοιτητές πρώτου πτυχίου που ολοκλήρωσαν το δεύτερο εξάμηνο, 

τους φοιτητές δεύτερου πτυχίου και τους διδακτορικούς φοιτητές του UWM και της Πολωνικής 

Ακαδημίας Επιστημών. 

Τα μαθήματα στην Ακαδημία Επιχειρήσεων πραγματοποιούνται στην έδρα της Ακαδημίας στην 

οδό Heweliusz στο Olsztyn και στις έδρες των συνεργαζόμενων εταιρειών. 

Οι διδάσκοντες είναι ακαδημαϊκοί καθηγητές και επιτυχημένοι επιχειρηματίες, διευθυντικά 

στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Οι σπουδαστές της Ακαδημίας λαμβάνουν την 

υποστήριξη πρακτικών συμβούλων που τους βοηθούν να αναπτύξουν τα βασικά στοιχεία της 

δικής τους νεοσύστατης επιχείρησης. Διδάσκουν πώς να παραμένουν αυτοπαρακινούμενοι για 

επίμονη εργασία, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της δικής τους επιχείρησης. 

Η Ακαδημία διέκοψε τον διαχωρισμό σε διαλέξεις, ασκήσεις και πρακτικές και τις 

αντικατέστησε με εργαστήρια, συναντήσεις με επιχειρηματίες, επίλυση προβλημάτων της 

αγοράς στην πραγματική ζωή και δημιουργία δικού της επιχειρηματικού μοντέλου. Η μορφή 

μάθησης είναι κυρίως ένα παιχνίδι προσομοίωσης που σχετίζεται με τη δική τους επιχείρηση 

των σπουδαστών. 

Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους πτυχιούχους. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η 

υλοποίηση της τελικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι μια καινοτόμος ιδέα και η μέθοδος 

υλοποίησής της, το σχέδιο της επιχείρησης μαζί με ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή μια 

νεοσύστατη εταιρεία. 



 

Οι απόφοιτοι φεύγουν από την Ακαδημία όχι μόνο με μια ιδέα, αλλά, το σημαντικότερο, με τον 

τρόπο υλοποίησής της. Στο τέλος των μαθημάτων, κάθε απόφοιτος θα πρέπει να έχει ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο έτοιμο να υποβάλει αίτηση για κονδύλια της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να 

γνωρίζουν με ποιον και με ποια διαμόρφωση μπορούν να εμπορευματοποιήσουν τις 

επιχειρήσεις ή τα επιστημονικά ερευνητικά τους έργα. 

Ένα από τα στοιχεία του προγράμματος Business Academy είναι η έμφαση στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες καθορίζουν σημαντικά την επιτυχία της σχεδιαζόμενης 

επιχείρησης. Ήδη κατά τη διαδικασία πρόσληψης, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με 

επιχειρηματικούς ψυχολόγους, οι υποψήφιοι σπουδαστές αξιολογούνται ως προς τις ήπιες 

ικανότητες, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον επιχειρηματία.  

 

 

 

Συνδέεται με την προσέγγιση στην επίλυση δύσκολων και αντισυμβατικών προβλημάτων, το 

ανοιχτό μυαλό, την αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων ή τη δημιουργία 

αποτελεσματικής συνεργασίας σε μια ομάδα. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

επιχειρηματικών σχεδίων, οι σπουδαστές της Ακαδημίας πρέπει να επιδείξουν ήπιες 

ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στην υλοποίηση των προτεινόμενων λύσεων. Πρόκειται 

για μια πρακτική εξάσκηση αυτών των ικανοτήτων. Μία από τις πτυχές της είναι οι εμπειρίες, 

οι συμβουλές και η βοήθεια που παρέχονται από επαγγελματίες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και 



 

τη διοίκηση της εταιρείας. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις αποτελούν μοναδική συμβολή της 

Ακαδημίας στη διαδικασία διαμόρφωσης νέων επιχειρηματιών. 

 

 Έργο Geo4work  

 Ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των φοιτητών της Σχολής Γεωεπιστημών και 

Διαχείρισης του Χώρου στο Πανεπιστήμιο Maria Curie-Sklodowska. 

Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές της Σχολής Γεωεπιστημών και Διαχείρισης του χώρου του 

Πανεπιστημίου Maria Curie-Sklodowska στο Λούμπλιν. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των 

επαγγελματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εν λόγω φοιτητών. Η επιλογή της ομάδας-

στόχου υπαγορεύεται από την ανάγκη της τοπικής οικονομίας του Λούμπλιν για εργαζόμενους 

σε αυτούς τους κλάδους. Αναπτύσσει ικανότητες που διαγιγνώσκονται ως ζωτικής σημασίας 

για τους πτυχιούχους της γεωγραφίας, της οικονομίας του χώρου, της γεωπληροφορικής και 

του τουρισμού και της αναψυχής, οι οποίες αναζητούνται από τους εργοδότες αυτών των 

κλάδων. 

Η υλοποίηση του έργου είναι σύμφωνη με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική υποστήριξης των 

ικανοτήτων των φοιτητών στον τομέα της γεωγραφίας, της γεωπληροφορικής, της διαχείρισης 

του χώρου, του τουρισμού και της αναψυχής στη Σχολή Γεωεπιστημών και Διαχείρισης Γης, η 

οποία συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία των αποφοίτων για την είσοδο στην αγορά 

εργασίας. Χάρη στη συμμετοχή στο έργο, οι φοιτητές βελτιώνουν τις επαγγελματικές, 

αναλυτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.  

Το πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτει θέματα που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 

σπουδών, αλλά απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Οι σπουδαστές συμμετέχουν σε soft 

training, σχεδιαστικές εργασίες, ταξίδια/επισκέψεις μελέτης, εργασία σε ομάδες έργου σε 

συνεργασία με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, π.χ. εργοδότες. Οι σπουδαστές υπόκεινται 

σε ανάλυση ικανοτήτων, που γίνεται πριν και μετά την έναρξη του έργου, καθώς και σε 12μηνη 

παρακολούθηση της τύχης των αποφοίτων. Το έργο προβλέπει την οργάνωση πιστοποιημένης 

επαγγελματικής κατάρτισης που αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες. 

 



 

 

 

Οι δραστηριότητες του έργου επικεντρώθηκαν στις ικανότητες: 

1. Κατάλογος ικανοτήτων των μαθητών - διάγνωση του ελλείμματος ικανοτήτων κάθε 

συμμετέχοντα στο έργο. Στη συνέχεια, προσαρμογή των δραστηριοτήτων του έργου στις 

διαγνωσμένες ανάγκες και διεξαγωγή ενός δεύτερου καταλόγου ικανοτήτων μετά την 

ολοκλήρωση της συμμετοχής που έχει προγραμματιστεί στις δραστηριότητες του έργου. 

2. Πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις που βελτιώνουν τις επικοινωνιακές και αναλυτικές δεξιότητες. 

3. Πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις και πρόσθετα εργαστήρια για την ανάπτυξη επαγγελματικών 

ικανοτήτων. 

4. Επισκέψεις μελέτης σε επιχειρήσεις αφιερωμένες θεματικά σε κάθε μια από τις ουσιαστικές 

κατευθύνσεις. 

 

 Έργο SezAM Γνώση.  

Ικανότητες και δεξιότητες στο Ναυτικό Πανεπιστήμιο της Γκντίνια. 

Στόχος του έργου "SezAM" είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 

εκπαίδευσης στο Ναυτικό Πανεπιστήμιο της Γκντίνια, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

οικονομίας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο του έργου, υπάρχουν τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 



 

- προσφέροντας στους σπουδαστές ένα πακέτο κατάρτισης που επεκτείνει τις 

κοινωνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, 

- υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Γραφείου Σταδιοδρομίας Φοιτητών, μεταξύ 

άλλων στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, 

- Επέκταση των κοινωνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των υπαλλήλων του 

Πανεπιστημίου (συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών μαθημάτων και των 

εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων). 

 

 

 

Οι εργασίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου SezAM οδηγούν στην ενίσχυση της θέσης 

του Πανεπιστημίου, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της διεύρυνσης της εκπαιδευτικής προσφοράς. 

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου επιτρέπει στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου 

να προσαρμοστούν καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι εργασίες του έργου 

αποτελούν επίσης υποστήριξη για τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, ώστε να διευρύνουν 

τα προσόντα τους, τις διδακτικές ικανότητες και τις διοικητικές ικανότητες, επηρεάζοντας την 

ποιότητα των θεσμοθετημένων καθηκόντων του Πανεπιστημίου. 



 

Μέρος του Έργου για τους σπουδαστές περιλαμβάνει συναντήσεις με επαγγελματίες, 

εκπροσώπους βιομηχανικών εταιρειών και ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Για 

τους φοιτητές ναυτιλίας, οργανώθηκαν συναντήσεις με καπετάνιους πλοίων με πάνω από 20 

χρόνια εμπειρίας στην εργασία στη θάλασσα και με έμπειρους αρχιμηχανικούς, οι οποίοι 

εργάστηκαν σε όλους τους τύπους μηχανών που συναντώνται στα πλοία και είναι ουσιαστικός 

σύμβουλος που υποστηρίζει τις διαδικασίες πρόσληψης για τις υψηλότερες θέσεις στα πλοία. 

Για τους σπουδαστές στη στεριά, οργανώθηκαν συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ των οποίων εταιρείες όπως: State Street Bank International 

GmbH, WNS Global Services, ή Rolls-Royce Poland. 

 

 Εργαστήρια κοινωνικής επάρκειας και Κέντρο Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας  

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2010 στο Πανεπιστήμιο Cardinal Wyszyński στη Βαρσοβία, ως απάντηση 

στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των εργοδοτών για τις ικανότητες των αποφοίτων 

πανεπιστημίων. Κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, η 

ενεργοποίηση και η προετοιμασία των φοιτητών και των αποφοίτων για την εξεύρεση 

απασχόλησης που να συνδέεται με τα προσόντα και τις φιλοδοξίες τους. 

 

 



 

Τα εργαστήρια κοινωνικής επάρκειας είναι μια σειρά εκπαιδεύσεων που αποτελείται από 

ενότητες που υποστηρίζουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες των μαθητών. Έρευνες δείχνουν ότι 

οι εργοδότες αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία κατά τη διαδικασία πρόσληψης στις κοινωνικές 

δεξιότητες. Σε καταστάσεις που παρατηρούνται καθημερινά στο πανεπιστήμιο, τα πιο 

σημαντικά πράγματα είναι: η επικοινωνία με τους ανθρώπους και οι αρχές της εκπαίδευσης 

υψηλού επιπέδου.  

Στα εργαστήρια της πρακτικής άσκησης υπάρχει η ευκαιρία να παρατηρηθούν και να μάθουν 

ορισμένους κοινωνικούς μηχανισμούς και να προβλεφθεί η συμπεριφορά. Στόχος του 

μαθήματος είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των σπουδαστών που διευκολύνουν 

την αντιμετώπιση διαφόρων επαγγελματικών και καθημερινών καταστάσεων με τη χρήση των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων της διαπροσωπικής επικοινωνίας, των πολιτιστικών θεσμών και 

των αρχών των καλών τρόπων. 

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης επιτρέπουν: την 

αύξηση της εμπιστοσύνης στις δυνάμεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες, τον προσδιορισμό 

των προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων, την απόκτηση ευρείας γνώσης της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας και την εκμάθηση της διεκδικητικής συμπεριφοράς και των 

αρχών της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ανθρώπους, την απόκτηση γνώσεων καλών 

τρόπων και την πρακτική διαπροσωπική εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

 

Πορτογαλία  

 

 Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας  

Το Universidade de Lisboa (ULisboa) είναι το μεγαλύτερο και πιο διάσημο πανεπιστήμιο της 

Πορτογαλίας και ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης. Κληρονόμος μιας 

πανεπιστημιακής παράδοσης που καλύπτει πάνω από επτά αιώνες, το ULisboa απέκτησε το 



 

σημερινό του καθεστώς τον Ιούλιο του 2013, μετά τη συγχώνευση των πρώην Universidade 

Técnica de Lisboa και Universidade de Lisboa. 

Το ULisboa συγκεντρώνει διάφορους τομείς της γνώσης και κατέχει προνομιακή θέση για τη 

διευκόλυνση της σύγχρονης εξέλιξης της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών και των 

ανθρωπιστικών επιστημών. Η ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας, της καινοτομίας και του 

πολιτισμού του ULisboa προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ταλέντων από όλο τον 

κόσμο. 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας προωθεί μια σειρά από 

δραστηριότητες που προωθούν την απόκτηση και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μεταξύ 

των φοιτητών. Ορισμένες από τις δραστηριότητες είναι οι εξής: Η εκπαίδευση των μαθητών και 

των μαθητριών της Σχολής είναι πολύ σημαντική: 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/soft-skills 

4 Ways 4 The Future: πρόκειται για ένα μάθημα που αποτελείται από 4 εργαστήρια, κάθε 

εργαστήριο είναι αφιερωμένο σε μία σχετική ήπια δεξιότητα.  

Μάθημα πειθούς και επηρεασμού: Το μάθημα θα έχει μια πολύ πρακτική προσέγγιση και σε 

ένα ανεπίσημο περιβάλλον, με περιεχόμενο εφαρμόσιμο στην καθημερινότητα και επίσης με 

ατομική ανατροφοδότηση . 

• Θα επικεντρωθούν πέντε θέματα: 

• Πειθώ και επιχειρηματολογία, 

• Επιρροή στην πρακτική, 

• Πειστική επικοινωνία, 

• Συντομεύσεις για να πείσετε, 

• Πείσμα στην καθημερινότητα. 

BEST Training Day: διοργανώνει, σε συνεργασία με διάφορες εταιρείες όπως η Premium Minds, 

η Affinity, η Formgest και η SDAL, μια σειρά εργαστηρίων για την αναβάθμιση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

 

 

 

 

 Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου του Πόρτο  



 

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα και πιο φημισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην Πορτογαλία όσον αφορά τη μηχανική. Σχεδιάζουν και προωθούν συνεχώς προγράμματα 

με εταίρους όπως η Ernst & Young και η Unlimited Future, όπως το πρόσφατο πρόγραμμα 

"ΣΧΕΔΙΆΣΤΕ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΣΑΣ". Αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

βασικών ικανοτήτων σε αποφοίτους που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος της διαδρομής καριέρας FEUP και επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τον εργασιακό τομέα, 

ιδίως στην αρχή της σταδιοδρομίας. Διαμορφώνεται από 10 εργαστήρια, δύο φορές την 

εβδομάδα μετά τις εργάσιμες ώρες. 

 http://noticias.up.pt/feup-lanca-programa-de-desenvolvimento-de-soft-skills/ 

 

 Πανεπιστήμιο του Minho  

Το Πανεπιστήμιο του Minho είναι σήμερα ένα από τα πιο διάσημα πορτογαλικά ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σταδιακά γίνεται όλο και πιο σημαντικό σε διεθνές επίπεδο.  

Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1973 και σήμερα αποτελείται από τρία campi: την 

πανεπιστημιούπολη Gualtar, στη Μπράγκα, και τα campi Azurém και Couros, στο Guimarães. 

Το JobLab στο Πανεπιστήμιο του Minho είναι μια πιο πρόσφατη προσέγγιση με επικεφαλής το 

Πανεπιστήμιο του Minho. Επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των φοιτητών. 

https://www.joblab-tecminho.pt/70-academia-soft-skills/ 

 

 ESTG-P|Porto - Πολυτεχνείο του Πόρτο  

 

Στο Γραφείο Υποστήριξης Επιχειρηματιών αναπτύσσουμε τις δεξιότητες των φοιτητών μας, ενώ 

παράλληλα ενισχύουμε τις σχέσεις μεταξύ του ESTG|P.Porto και της επιχειρηματικής 

κοινότητας. 

Αυτή η προσέγγιση, που βασίζεται στη δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων, 

η αποστολή της GAE είναι να φέρει σε επαφή επιχειρηματικές εταιρείες, καθηγητές, ερευνητές 

και φοιτητές σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων πρωτοβουλιών 

έρευνας, καινοτομίας και επιχειρήσεων που δημιουργούν αξία για τη χώρα και ιδιαίτερα για 

την περιοχή. 

Μερικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων που προωθεί η GAE είναι τα εξής: 



 

Το Be More είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπου δημιουργούμε ένα καινοτόμο 

κίνημα για την κατάρτιση των επαγγελματιών του μέλλοντος. Το τριετές πρόγραμμα σπουδών 

Bachelor, με συνολικά 21 ημέρες εργασίας, θέλει να αναπτύξει τους φοιτητές μας ώστε να τους 

προετοιμάσει για την αγορά εργασίας. Με το πρόγραμμα, και μέσω μιας διαδραστικής και 

πρακτικής προσέγγισης, προσποιούμαστε ότι διαμορφώνουμε ένα στρατηγικό όραμα για τον 

κόσμο γύρω τους, αναπτύσσουμε περιέργεια και πάθος για να είναι μπροστά από τις τάσεις 

και να σκέφτονται καθημερινά για το μέλλον, εργαλεία και στρατηγικές που απαιτούνται για 

την αγορά εργασίας και συνεργατική ηγεσία για επιτυχημένη ομαδική εργασία. 

Business in a Box: είναι μια εντατική, πρακτική εμπειρία μάθησης που προκαλεί τους 

επιχειρηματίες να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και να επιταχύνουν τις ιδέες τους. Έτσι, 

αποτελεί ένα πρόγραμμα προ-επιτάχυνσης διάρκειας μίας εβδομάδας, το οποίο έχει 

σχεδιαστεί για να επιταχύνει τις επιχειρηματικές ιδέες και να αναπτύξει τις δεξιότητες των 

επιχειρηματιών. 

Η έννοια του B-Box είναι σαν μια "εργαλειοθήκη επιβίωσης για επιχειρηματίες", η οποία 

συγκεντρώνει ένα σύνολο σχηματισμών απαραίτητων για την έναρξη μιας επιχείρησης. Οι 

επιχειρηματίες θα φύγουν από αυτή την εμπειρία με την ενέργεια και τα εργαλεία που 

χρειάζονται για να κερδίσουν τις προκλήσεις τους και να αναπτύξουν τις καινοτόμες ιδέες τους. 

 

Επιχειρηματικές προκλήσεις: Οι Επιχειρηματικές Προκλήσεις είναι ένα Σαββατοκύριακο 

bootcamp που αποτελείται από ομάδες (αποτελούμενες από φοιτητές, ερευνητές και 

καθηγητές) που συνεργάζονται για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που 

παρουσιάζονται από εταιρείες. Σε αυτό το Σαββατοκύριακο οι ομάδες μαθαίνουν και 

χρησιμοποιούν μια προσέγγιση σχεδιαστικής σκέψης για την ανάπτυξη νέων ιδεών και την 

κατασκευή πρωτοτύπων καινοτόμων λύσεων. 

Αυτού του είδους η δυναμική έχει ως στόχο όχι μόνο να φέρει τις επιχειρήσεις πιο κοντά στο 

ίδρυμά μας, αλλά και να αναπτύξει ορισμένες από τις δεξιότητες που αναζητούν περισσότερο 

οι εργοδότες, όπως οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ομαδική εργασία, οι δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων και το κριτικό και καινοτόμο πνεύμα. 

 

 Εταιρείες που παρέχουν μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της 
αγοράς  

Galileu (https://www.galileu.pt/) 



 

 Πρόκειται για μια εταιρεία που παρέχει πιστοποιημένα μαθήματα (όχι πτυχία) σε διάφορους 

τομείς γνώσεων σχεδιασμένους για τον τομέα της εργασίας. 

 Προσφέρει μαθήματα για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων σε συνεργασία με το Instituto 

Superior Técnico (https://tecnico.ulisboa.pt/en/education/) με σκοπό την ανάπτυξη νέων 

ικανοτήτων συμπεριφοράς στους φοιτητές, ώστε να συμπληρωθούν οι σκληρές δεξιότητες 

που αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

https://www.galileu.pt/blog/galileu-desenvolve-soft-skills-na-universidade/?center=porto 

 Παραδείγματα προσφερόμενων μαθημάτων από την Galileu: 

Εργαστήριο: Προσωπικές ηγετικές δεξιότητες: (Orienta a tua vida) 

Εργαστήριο: Εργαστήριο: Αποτελεσματικές δεξιότητες παρουσίασης: (Técnicas de 

Apresentação e Comunicação com Impacto) 

Άλλες εξειδικευμένες εταιρείες προσφέρουν επίσης πιστοποιημένα μαθήματα για την 
προετοιμασία ατόμων στον τομέα της εργασίας και την υποβολή υποψηφιοτήτων για θέσεις 
εργασίας. Μερικά παραδείγματα είναι: - Οι εταιρείες που προσφέρουν μαθήματα για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση: 

www.caf.pt/soft-skills 

https://unlimitedfuture.pt/ 

https://sparkagency.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρουμανία  

 

 Πρακτικό σχολικό έργο  

Ο γενικός στόχος του έργου - "Επέκταση των ευκαιριών μάθησης μέσω του Πρακτικού Σχολείου 

- Βασικός παράγοντας για την προώθηση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας" - 

συνίσταται στη δημιουργία 5 Κέντρων Μάθησης με επίκεντρο τους φοιτητές (Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και Μετανάστευση, Διαπραγμάτευση και Διαμεσολάβηση, Πληροφορική, 

Εσωτερικές και Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Ομιλία και Συζήτηση), 1 Δικτύου 

Συνεργασιών και 1 προγράμματος επιστημονικής έρευνας με εφαρμογή. Το έργο αφορούσε 

μια ομάδα-στόχο 580 ατόμων, 25 συμπράξεις / συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του 

πανεπιστημίου και του επιχειρηματικού / κοινωνικού / ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, καθώς 

και 24 προγράμματα πτυχιακών / μεταπτυχιακών σπουδών προσαρμοσμένα στις τρέχουσες 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και 7 πανεπιστήμια που υποστηρίχθηκαν ως δικαιούχοι ή μέσω 

των εκπροσώπων τους (προσωπικό εκπαίδευσης και κατάρτισης ή φοιτητές). 

Το έργο PRACTICAL SCHOOL είχε ως στόχο να δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη θετική 

επίδραση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη τόσο των μαθητών της ομάδας-στόχου 

όσο και εκείνων που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες των Κέντρων Μάθησης στο μέλλον. 

Ταυτόχρονα, τα Κέντρα συσχετίζουν τις ανάγκες μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης με τις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μέσω της ετήσιας αναθεώρησης του 



 

διδακτικού υλικού που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη των οικονομικών / κοινωνικών 

εταίρων.  

Η δημιουργία της "Πρακτικής Σχολής" επέτρεψε την εγγύτητα του πανεπιστημιακού 

περιβάλλοντος με τις επιχειρήσεις και την επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών σύμφωνα 

με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά συνέβαλαν στην 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών, 

αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και φέρνοντας το πανεπιστημιακό/κοινωνικό 

περιβάλλον πιο κοντά στο οικονομικό/κοινωνικό περιβάλλον, συσχετίζοντας τις εφαρμοστικές 

δραστηριότητες και το διδακτικό υλικό με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας. 

Ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα ήταν η εγγύτητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος με το 

οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, προκειμένου να αναπτυχθούν μακροχρόνιες 

συνεργασίες για την υλοποίηση μελλοντικών έργων. 

 
 

 

 Σχέδιο "Ικανότητες για την αγορά εργασίας"  

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της χώρας μας να αναπτύξει μια ανταγωνιστική και 

ανταγωνιστική οικονομία, έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες για την αύξηση των 



 

επενδύσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα, προκειμένου να εναρμονιστούν οι δεξιότητες 

που αποκτούν οι απόφοιτοι του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αυτές που απαιτεί 

η αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να τονιστεί ότι η κοινωνία της γνώσης 

προϋποθέτει τη χρήση ενός ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας με υψηλό επίπεδο 

θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 

οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων. 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων πτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών στους τομείς της οικονομίας και των διεθνών σχέσεων, του μάρκετινγκ και της 

διοίκησης επιχειρήσεων μέσω της ευθυγράμμισης με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας του 21ου αιώνα. 

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου είχαν ως στόχο την ανάπτυξη και 

βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών πτυχίου και μεταπτυχιακών σπουδών στον οικονομικό 

τομέα, με βάση τις δεξιότητες της αγοράς εργασίας στον 21ο αιώνα, καθώς και την ανάπτυξη 

ενεργών και δυναμικών συνεργασιών με το επιχειρηματικό περιβάλλον (αγορά εργασίας), 

προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα της κατάρτισης και οι πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης 

των αποφοίτων. 

Μέσω των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, διενεργήθηκε ποιοτική, 

διαρθρωτική και λειτουργική αξιολόγηση της αγοράς εργασίας που προορίζεται αποκλειστικά 

για τους πτυχιούχους οικονομικών επιστημών μέσω ανάλυσης εγγράφων και 

ερωτηματολογίου, προκειμένου να καθοριστούν οι ανάγκες και να προσδιοριστούν οι 

προτεραιότητες. Ταυτόχρονα, το έργο συνέβαλε στη βιώσιμη βελτίωση της διαχείρισης και τη 

διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προωθώντας δραστηριότητες 

διάγνωσης της ακαδημαϊκής και της αγοράς εργασίας, καθώς και σχεδιάζοντας προγράμματα 

σπουδών προσαρμοσμένα στις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις. Η υλοποίηση του έργου 

και τα αποτελέσματά του σεβάστηκαν την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στην 

κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος στα νέα προγράμματα σπουδών, 

καθώς και την αρχή των ίσων ευκαιριών μέσω της εκπόνησης συστάσεων για την εισαγωγή 

ενοτήτων σπουδών σχετικά με την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και τη μη διάκριση. 

 



 

 
  



 

Ισπανία:  

Η Ισπανία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά άνεργων νέων σε όλη την Ευρώπη. Τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το 33,54% των νέων κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι.  

Το ποσοστό ανεργίας για τα άτομα ηλικίας 25 έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει την 

τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους είναι 14,04%, το ποσοστό αυτό δείχνει ότι οι φοιτητές από 

υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες κατά την είσοδό τους στην 

αγορά εργασίας.  

Οι λόγοι είναι ποικίλοι, αλλά για να βοηθήσουν τους φοιτητές τους να βρουν δουλειά, πολλά 

δημόσια πανεπιστήμια έχουν ξεκινήσει διάφορα προγράμματα κατάρτισης για να αυξήσουν 

την απασχολησιμότητα των φοιτητών τους και επίσης να προωθήσουν την προβολή των 

προγραμμάτων προσπαθώντας να αυξήσουν τους δεσμούς μεταξύ της αγοράς εργασίας και 

των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

 Τεχνολογικό φόρουμ  

Η πρόταση 

Το Τεχνολογικό Φόρουμ για την Απασχόληση είναι μια ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται 

από τους φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών του Πανεπιστημίου του Βίγκο (Τηλεπικοινωνίες, 

Βιομηχανία, Ορυχεία και Ενέργεια). Η πρωτοβουλία αυτή προέρχεται από τους εκπροσώπους 

των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών, ως ένας τρόπος προσέλκυσης 

εταιρειών να έρθουν στο Βίγκο για την πρόσληψη πρόσφατων αποφοίτων. Στην 

πραγματικότητα, επρόκειτο για μια εναλλακτική λύση σε μια παλιά δραστηριότητα: ένα ταξίδι 

στη Μαδρίτη προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκθέσεις πρόσληψης με εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών. 

Σήμερα, μετά από 19 διοργανώσεις, είναι ένα γεγονός που αναμένεται από τις ίδιες τις 

εταιρείες, οι οποίες το χρησιμοποιούν ως έναν καλό τρόπο για να προσελκύσουν ταλέντα για 

τις θέσεις τους. Η αύξηση όσον αφορά τον αριθμό των εταιρειών και των υποβληθέντων 

βιογραφικών σημειωμάτων είναι μονότονα σταθερή, εκτός από τα χειρότερα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης, όταν μόνο οι ισχυρότερες εταιρείες διατήρησαν την παρουσία τους. 

Η συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά εβδομήντα 

φοιτητές, αποτελεί μια σημαντική εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και, γενικότερα, μια 



 

ευκαιρία να αναδειχθούν οι προσωπικές ικανότητες και να αποκτήσει κανείς ωριμότητα σε ένα 

περιβάλλον που δεν είναι συνηθισμένο για έναν φοιτητή του Πανεπιστημίου. 

 

Οι εμπλεκόμενες δεξιότητες 

Στη δραστηριότητα αυτή εμπλέκονται διάφορες δεξιότητες, οι περισσότερες από τις οποίες 

συγκαταλέγονται στις κοινωνικές δεξιότητες που παίζουν ρόλο κατά τη διοργάνωση της 

εκδήλωσης. Μεταξύ άλλων, εντοπίζουμε τις ακόλουθες κύριες κοινωνικές δεξιότητες: 

• Γνωστικές δεξιότητες: 

o Δημιουργική σκέψη: Η δημιουργικότητα είναι το κεφάλαιο για τη δημιουργία 

μιας νέας πρότασης κάθε χρόνο, προσθέτοντας διαφορετικά στοιχεία και 

δραστηριότητες. 

• Μεθοδολογικές δεξιότητες: 

o Διαχείριση χρόνου: και η διαχείριση του χρόνου για να διατηρηθούν υπό 

έλεγχο όλα τα διάφορα εμπλεκόμενα στοιχεία έχει ως αποτέλεσμα να είναι 

κεντρική για την επιτυχία. 

o Λήψη αποφάσεων: (εταιρείες που πρέπει να προσκληθούν και να γίνουν 

δεκτές, ημερομηνίες, ώρα για κάθε εκδήλωση ζωής, περιεχόμενο των 

εγγράφων, στοιχεία δημοσιότητας, λογότυπο κ.ο.κ.). 

o Σχεδιασμός: Ένας καλός σχεδιασμός παρέχει ήρεμη απόδοση όλων των 

εκδηλώσεων. 

• Κοινωνικές δεξιότητες: 

o Διαπροσωπική επικοινωνία: από εταιρείες, από παρόχους, από συνεργάτες, 

από τον Τύπο και από το προσωπικό του Πανεπιστημίου. 

o Ομαδική εργασία: Η οργανωτική επιτροπή εργάζεται ως ομάδα προκειμένου 

να εκτελέσει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την έναρξη μιας τέτοιας 

εκδήλωσης. 

o Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση: Διαπραγματεύσεις: Κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας της εμποροπανήγυρης, προκύπτουν πολλές 

συγκρούσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, διαπραγματευόμενες λύσεις 

που επιτρέπουν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 



 

 

 

Τα αποτελέσματα 

Το αποτέλεσμα είναι μια έκθεση με σχεδόν 40 μηχανολογικές εταιρείες που συμμετέχουν στην 

πρόσληψη ομάδων μεταξύ των φοιτητών μηχανικών μας, χρησιμοποιώντας τα δικά τους 

περίπτερα. Εκτός αυτού, τρέχει παράλληλα ένα πρόγραμμα συνεδρίων, στρογγυλών τραπεζιών 

και άλλων εκδηλώσεων (εργαστήρια, speed recruiting και δικτύωση), με τη συμμετοχή των 

περισσότερων από τους μελλοντικούς μας μηχανικούς. Και όλα αυτά, οργανώνονται από μια 

ομάδα εβδομήντα φοιτητών μηχανικών. 

 

 Εργαστήριο Έργων στη Σχολή Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών  

 

Η πρόταση 



 

Η βαθμίδα της Μηχανικής στις Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει ένα συνεργατικό 

μάθημα κατά το τελευταίο εξάμηνο. Οι φοιτητές από τις τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες 

(Ηλεκτρονική, Ήχος και Εικόνα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Τηλεματική) πρέπει να 

συμμετάσχουν σε διεπιστημονικές ομάδες προκειμένου να αναπτύξουν ένα έργο μηχανικού 

που περιλαμβάνει γνώσεις από αυτούς τους διαφορετικούς κλάδους των Τηλεπικοινωνιών. Ένα 

ζεύγος καθηγητών ηγείται κάθε ομάδας, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση επίσης διεπιστημονικής 

ηγεσίας: και οι δύο καθηγητές προέρχονται από διαφορετικά τμήματα της Σχολής Μηχανικών 

Τηλεπικοινωνιών. 

Με αυτή τη διαμόρφωση, ζητάμε από τις ομάδες να αναπτύξουν μια υπερσύγχρονη εφαρμογή 

των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν και να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματα σε ένα ευρύ κοινό σε μια τεχνολογική έκθεση που διοργανώνεται στη Σχολή. 

Αυτό το κοινό περιλαμβάνει τους καθηγητές που παρέχουν τους βαθμούς του θέματος, τους 

συμμαθητές από άλλα έτη στη Σχολή, το προσωπικό από εταιρείες που έρχονται στο 

Πανεπιστήμιο για να ελέγξουν τι είναι σε θέση να αναπτύξουν οι μαθητές του τελευταίου 

έτους, αλλά και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καλούνται να μάθουν τι 

θα μπορούσαν να μάθουν τα επόμενα έτη.  

 

Οι εμπλεκόμενες δεξιότητες 

Στο θέμα αυτό εμπλέκονται διάφορες δεξιότητες, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκουν στις 

κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να προωθηθούν στους μαθητές. Οργανώνοντας τον επίσημο 

κατάλογο ικανοτήτων του αντικειμένου από την άποψη των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

εντοπίζουμε: 

• Γνωστικές δεξιότητες: 

o Κατανόηση της μηχανικής στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

o Η ανάπτυξη της ικανότητας συζήτησης για τεχνικά θέματα. 

o Να προσεγγίζετε ένα νέο πρόβλημα εξετάζοντας πρώτα τις ουσιαστικές και 

μετά τις δευτερεύουσες πτυχές. 

o Ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των τεχνικών λύσεων. 

o Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με πρωτοβουλία, λήψης δημιουργικών 

αποφάσεων και επικοινωνίας και μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων, με 

κατανόηση της ηθικής και επαγγελματικής ευθύνης της δραστηριότητας του 

Τεχνικού Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών. 

• Μεθοδολογικές δεξιότητες: 



 

o Ανάπτυξη επαρκούς αυτονομίας για την εκτέλεση εργασιών στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών σε διεπιστημονικά πλαίσια. 

o Η ικανότητα τεχνικής διεύθυνσης τηλεπικοινωνιακού έργου. 

• Κοινωνικές δεξιότητες: 

o Ενθαρρύνετε τη συνεργατική εργασία και δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η 

οργάνωση, ο προγραμματισμός και η ανάληψη ευθυνών σε ένα πολύγλωσσο 

και διεπιστημονικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο προωθεί την εκπαίδευση 

για την ισότητα, την ειρήνη και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

o Ικανότητα διαχείρισης ενός έργου τηλεπικοινωνιών από άποψη ανθρώπινων 

πόρων και οικονομίας. 

o Ικανότητα να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες σε πολυγλωσσικό 

περιβάλλον και να επικοινωνεί, γραπτά και προφορικά, γνώσεις, διαδικασίες, 

αποτελέσματα και ιδέες που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες και την 

ηλεκτρονική. 

Εκτός αυτού, το υποκείμενο έχει κάποιες τεχνικές ή σκληρές δεξιότητες: 

o Ικανότητα εκπόνησης τεχνικών εκθέσεων και παρακολούθησης ενός 

τηλεπικοινωνιακού έργου. 

o Ικανότητα εκπόνησης πρότασης τεχνικών έργων σύμφωνα με τις καθορισμένες 

απαιτήσεις σε δημόσιο διαγωνισμό. 

o Να γνωρίζει και να εφαρμόζει βασικά στοιχεία της οικονομίας και της 

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, της οργάνωσης και του σχεδιασμού 

έργων, καθώς και της νομοθεσίας, των κανονισμών και της τυποποίησης στις 

τηλεπικοινωνίες. 

o Ικανότητα διαχείρισης υποχρεωτικών προδιαγραφών, διαδικασιών και νόμων. 

o Ικανότητα συγγραφής, ανάπτυξης και υπογραφής έργων στον τομέα της 

τηλεπικοινωνιακής μηχανικής, σύμφωνα με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, τη 

σύλληψη και ανάπτυξη ή λειτουργία δικτύων, υπηρεσιών και εφαρμογών 

τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών. 

 

Τα αποτελέσματα 

Κατά τη διάρκεια των 12 ECTS του θέματος, η ομάδα συναντάται αρκετές φορές με τους 

επιβλέποντες καθηγητές για την παρακολούθηση των εργασιών και αφιερώνει πολλές ώρες 

αυτόνομης ομαδικής εργασίας για την ανάπτυξη των ιδεών της σχετικά με το θέμα που επέλεξε. 



 

Στο τέλος της διαδρομής, οι φοιτητές πρέπει να κάνουν μια σύντομη παρουσίαση των εργασιών 

τους ενώπιον μιας ακαδημαϊκής επιτροπής, η οποία δίνει τους ατομικούς βαθμούς σε κάθε 

μέλος της ομάδας. Στη συνέχεια, οι επόμενες δύο ημέρες αφιερώνονται στην τεχνολογική 

έκθεση στους διαδρόμους της Σχολής Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών. Η έκθεση αυτή έχει τρεις 

στόχους: 

1. Οι ομάδες του Εργαστηρίου Έργων παρουσιάζουν τις εξελίξεις τους στην υπόλοιπη 

κοινότητα της Σχολής: καθηγητές, συμφοιτητές και προσωπικό. Παρατηρούμε την 

περηφάνια των φοιτητών του τελευταίου έτους, ενώ δείχνουμε τι είναι σε θέση να 

αναπτύξουν μέσα σε όχι περισσότερο από δύο μήνες. 

2. Οι μαθητές παρουσιάζουν τα έργα τους στο προσωπικό των εταιρειών. Οι άνθρωποι 

των εταιρειών ελέγχουν πρόσωπο με πρόσωπο τις τεχνικές και προσωπικές δεξιότητες 

των μαθητών μας, οι οποίοι θα γίνουν υπάλληλοί τους τους επόμενους μήνες. Οι 

μαθητές πρέπει να δείξουν πόσο επαγγελματίες είναι τόσο στις σκληρές όσο και στις 

κοινωνικές δεξιότητες. Ορισμένες εταιρείες βραβεύουν το καλύτερο έργο 

(χρησιμοποιώντας τα δικά τους κριτήρια, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από τους 

ακαδημαϊκούς βαθμούς). 

3. Τέλος, οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επισκέπτονται το Σχολείο μας για 

να ανακαλύψουν τι θα μπορούν να κάνουν αν ενταχθούν στο πρόγραμμα Grade 

Program μας την επόμενη χρονιά. Στη συνέχεια, η έκθεση αποτελεί μια πολύ καλή 

εκδήλωση προώθησης για την προσέλκυση νέων ταλέντων στο Πανεπιστήμιο. 

 



 

 

 

 

 Πρόγραμμα καθοδήγησης στο Universidade de Vigo  

 

Το πρόγραμμα 

Η Σχολή Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών ηγήθηκε του προγράμματος καθοδήγησης, το οποίο έχει 

πλέον επεκταθεί σε πολλές σχολές του Universidade de Vigo (Χημεία, Οικονομικά, Μηχανική 

Μεταλλείων, Ενεργειακή Μηχανική, Επιστήμες της Θάλασσας και Ξένες Γλώσσες). Η ιδέα είναι 

να προπονούνται φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος του επιπέδου Bachelor ή 

σπουδάζουν οποιοδήποτε έτος του επιπέδου Master, ώστε να εργαστούν ως μέντορες 

νεοεισερχόμενων φοιτητών στο πρώτο έτος του Bachelor. Τόσο οι μέντορες όσο και οι 

καθοδηγούμενοι έχουν σαφή και αυστηρά εκπαιδευτικά προγράμματα, και στην 

πραγματικότητα πρόκειται για μια διαδικασία με αμοιβαία οφέλη: οι μέντορες αυξάνουν τις 

κοινωνικές δεξιότητές τους, τις οποίες οι εργοδότες εκτιμούν πολύ καλά, και οι 

καθοδηγούμενοι έχουν αναφορές και βοήθεια κατά τη διάρκεια του πρώτου τους έτους στο 

Πανεπιστήμιο, γεγονός που παρέχει μια μαλακή προσγείωση σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής 

τους. 

 



 

Το εκπαιδευτικό σχέδιο 

Ο συντονιστής επιλέγει τους υποψήφιους μέντορες μεταξύ των εθελοντών φοιτητών κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους που προηγείται της δραστηριότητάς 

τους ως μέντορες. Για δύο εβδομάδες τον Ιούνιο και μία επιπλέον εβδομάδα τον Σεπτέμβριο, 

λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο, οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε 

διάφορα εργαστήρια για την κατάρτιση δεξιοτήτων, τα οποία ομαδοποιούνται σε τέσσερις 

κλάδους: 

• ενδοπροσωπικές δεξιότητες, όπως η αυτογνωσία, η διαχείριση των συναισθημάτων ή 

η συναισθηματική νοημοσύνη, 

• διαπροσωπικές δεξιότητες όπως ηγεσία, ομαδική εργασία, κοινωνική νοημοσύνη, 

κίνητρα και επικοινωνία, 

• εργαλειακές δεξιότητες όπως μέθοδοι και διαχείριση χρόνου, 

• και δεξιότητες διδασκαλίας ως καθοδήγηση. 

Ο συνολικός χρόνος είναι περίπου 84 ώρες, όλες δια ζώσης. 

 

Η οργάνωση 

Το Πρόγραμμα παρουσιάζει τρία επίπεδα: οι φοιτητές που εισέρχονται στις σχολές του 

Πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι οι καθοδηγούμενοι (mentees), οι φοιτητές των τελευταίων ετών 

του Bachelor ή του Master, οι οποίοι είναι οι μέντορες, και μια ομάδα καθηγητών από διάφορες 

σχολές που παρέχει την εκπαίδευση στους μέντορες. 

Οι προστατευόμενοι εντάσσονται σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων, ανάλογα με τους 

διαθέσιμους μέντορες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, ο συντονιστής της σχολής 

οργανώνει τις ομάδες, ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση τη δεύτερη εβδομάδα 

του έτους. Κάθε ομάδα συμμετέχει, μαζί με τον μέντορά της, σε ορισμένες συναντήσεις κατά 

τη διάρκεια του έτους. Αυτές οι συναντήσεις των ομάδων συμπληρώνονται από μια κοινή 

συνεδρία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές του προγράμματος και η οποία αποτελείται 

από μια προσκεκλημένη ομιλία από έναν εμπειρογνώμονα. 

Οι μέντορες ακολουθούν ένα εκ των προτέρων σχεδιασμένο σχέδιο, το οποίο αποτελείται από 

οκτώ συναντήσεις σε προκαθορισμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του έτους, με τους 

καθοδηγούμενους να εντάσσονται στην ομάδα τους (περίπου μία συνάντηση ανά μήνα). Τα 

θέματα που θα εξεταστούν σε κάθε συνάντηση επιλέγονται ανάλογα με τη χρονική στιγμή του 

ακαδημαϊκού έτους. Στην αρχή, ο προσανατολισμός και η αυτονομία στο Πανεπιστήμιο είναι 



 

τα απαραίτητα, αλλά καθώς περνάει το έτος προκύπτουν και άλλα θέματα: διαχείριση χρόνου, 

υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων, ανθεκτικότητα, κίνητρα, δημιουργικότητα κ.ο.κ.  

Οι διδάσκοντες που είναι υπεύθυνοι για το εν λόγω εκπαιδευτικό σχέδιο είναι εθελοντές 

καθηγητές του Universidade de Vigo, οι οποίοι έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί στις 

κοινωνικές δεξιότητες από ψυχολόγους, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού από εταιρείες, 

ειδικούς στην καθοδήγηση ή στην παρακίνηση κ.ο.κ., επί σειρά ακαδημαϊκών ετών. Οι εν λόγω 

καθηγητές εντάχθηκαν σε πέντε ομάδες για να προετοιμάσουν συνεδρίες με συμπληρωματικό 

περιεχόμενο και διεξήγαγαν τις συνεδρίες με τους μελλοντικούς μέντορες ανά ζεύγη. 

 

Τα αποτελέσματα 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο επίπεδα: το ένα 

επικεντρώνεται στους καθοδηγούμενους, οι οποίοι είναι ο στόχος του Προγράμματος, και το 

άλλο στους μέντορες. 

Από τα μάτια των μαθητευόμενων, παρατηρήσαμε: 

• υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, πολύ υψηλότερο από αυτό που αναλύθηκε όταν είχαμε 

ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που βασιζόταν στην άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των 

καθηγητών και των νεοεισερχόμενων φοιτητών, 

• ένας καλός συμβιβασμός, καθώς συμμετέχουν κατά πλειοψηφία σε όλες ή σχεδόν σε 

όλες τις συνεδριάσεις και τις συζητήσεις ολομέλειας, 

• και μάλιστα με βελτιωμένα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, σε σύγκριση με τους μαθητές 

που δεν συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Μέντορινγκ.  

Οι φοιτητές που συμμετείχαν ως mentees ανέφεραν ότι η ένταξή τους στη ζωή του 

Πανεπιστημίου είναι ήπια και ότι το Πρόγραμμα Μέντορινγκ τους βοήθησε να είναι πιο 

αποτελεσματικοί όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου, την αυτογνωσία και άλλα στοιχεία 

που δεν είναι άλλα από τις ήπιες δεξιότητες που θέλουμε να προωθήσουμε μεταξύ τους. Ως εκ 

τούτου, θεωρούμε ότι το Πρόγραμμα είναι επιτυχές σε αυτό το επίπεδο. 

Εξάλλου, οι μέντορες αποτελούν επίσης βασικό στοιχείο του Προγράμματος. Από την πρώτη 

χρονιά, λάβαμε μια ενδιαφέρουσα ανατροφοδότηση από αυτούς: ένιωθαν ικανοποιημένοι 

που έκαναν αυτό το καθήκον και βοηθούσαν τους νεότερους συναδέλφους τους, αλλά μας λένε 

επίσης ότι κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για εργασία δέχτηκαν πολλές ερωτήσεις σχετικά με 

την κατάρτιση και την εμπειρία τους ως μέντορες. Το προσωπικό της εταιρείας επικοινώνησε 

μαζί μας για να μας επιβεβαιώσει ότι θεωρούν πολύ καλή αυτή τη γνώση και την εξάσκηση σε 

κοινωνικές δεξιότητες, καθώς συμπληρώνουν ιδανικά τις τεχνικές δεξιότητες που αναμένονται 

από έναν νέο μηχανικό. 



 

 

 Διεπιστημονικό μάθημα για τα βιντεοπαιχνίδια  

Από τον Enrique Costa-Montenegro 

 

Η πρόταση 

Τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη στο Πανεπιστήμιο του Βίγκο διδάσκεται ένα εντελώς 

διαφορετικό μάθημα. Στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία του πρώτου επιπέδου ενός 

βιντεοπαιχνιδιού. Προσπαθώντας να μιμηθούν αυτό που συμβαίνει σε μια πραγματική 

εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών, όπου εργάζονται άνθρωποι με διαφορετικά προφίλ, σε αυτό το 

ειδικό μάθημα συμμετέχουν φοιτητές από τέσσερα διαφορετικά μαθήματα: 

• Βιντεοπαιχνίδια: Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας, 4οth έτος του Πτυχίου 

Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας 

• Τεχνολογία πολυμέσων και γραφικά υπολογιστών, 4thέτη του πτυχίου Μηχανικών 

Τεχνολογιών Τηλεπικοινωνιών 

• Προγραμματισμός ευφυών συστημάτων, 4th έτη του πτυχίου Μηχανικών 

Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών 

• Εναλλακτική επικοινωνία: Διαφήμιση: Εικονικά μέσα και νέα διαφημιστικά μέσα, 

4thέτος του Πτυχίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων 

Οι φοιτητές του πρώτου μαθήματος (Βιντεοπαιχνίδια: Σχεδιασμός και ανάπτυξη) εργάζονται 

κυρίως στον ορισμό του παιχνιδιού, της ιστορίας, των χαρακτήρων και των διαφόρων 

επιπέδων. Οι σπουδαστές του δεύτερου μαθήματος (Τεχνολογία πολυμέσων και γραφικά 

υπολογιστών) εργάζονται κυρίως στη δημιουργία των σεναρίων, των γραφικών, των 

μηχανισμών του παιχνιδιού, της φυσικής και όλων των εργασιών που σχετίζονται με το πλαίσιο 

ανάπτυξης παιχνιδιών που χρησιμοποιείται, το Unity. Οι φοιτητές του τρίτου μαθήματος 

(Προγραμματισμός ευφυών συστημάτων) ασχολούνται κυρίως με την ευφυΐα του παιχνιδιού, 

τους μη αναπαραγώγιμους χαρακτήρες και την προσαρμογή της δυσκολίας του παιχνιδιού 

στους διάφορους παίκτες. Τέλος, οι φοιτητές του τέταρτου μαθήματος (Εναλλακτική 

επικοινωνία: Εικονικά μέσα και νέα μέσα διαφήμισης) εργάζονται κυρίως στη διάδοση της 

κατάστασης του έργου και στη διαφήμισή του, μέσω blogs, Telegram, Twitter, Instagram κ.λπ.  

Παρόλο που οι φοιτητές των τεσσάρων μαθημάτων έχουν διαφορετικό προφίλ, εργάζονται 

όλοι μαζί σε ένα πρόγραμμα, σε ομάδες των 5 έως 7 ατόμων, προκειμένου να επιτύχουν τον 

τελικό στόχο: την ανάπτυξη ενός βιντεοπαιχνιδιού. 



 

Τέσσερις καθηγητές συμμετέχουν στην παρακολούθηση αυτών των έργων, ένας από κάθε ένα 

από τα διάφορα μαθήματα που εμπλέκονται. Το πρώτο στάδιο είναι η πρόταση του έργου, 

βασισμένη σε μυθιστόρημα. Οι φοιτητές θα πρέπει να διαβάσουν επιλεγμένα κεφάλαια και να 

παρουσιάσουν μια ιδέα για ένα βιντεοπαιχνίδι με βάση αυτά που διάβασαν, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η πρωτοτυπία εκτιμάται. Στη συνέχεια ακολουθεί η δημιουργία των ομάδων, με 

δραστηριότητες "break-the-ice", ώστε να γνωρίσουν τους συναδέλφους το συντομότερο 

δυνατό. Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα δύο στάδια, αρχίζει το κύριο έργο της ανάπτυξης. Οι 

φοιτητές θα έχουν εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους καθηγητές καθ' όλη τη διάρκεια ενός 

ολόκληρου εξαμήνου.  Οι καθηγητές θα έχουν δύο ρόλους σε αυτές τις συναντήσεις:  

• ως καθηγητές να τους καθοδηγήσουν στην ανάπτυξη και να τους βοηθήσουν στα δικά 

τους μαθήματα 

• ως παραγωγοί μιας υποτιθέμενης πραγματικής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών 

προκειμένου να αξιολογήσουν το προϊόν και να επανεξετάσουν το στάδιο ανάπτυξης 

και να αποφασίσουν αν το προϊόν αξίζει να ιδρυθεί  

Στο τέλος του εξαμήνου, η εργασία βαθμολογείται από τους καθηγητές. Αξιολογείται όμως και 

από τους υπόλοιπους φοιτητές των σχολών τους, καθώς υπάρχει μια ημέρα επίδειξης όπου 

όλοι μπορούν να δοκιμάσουν τα βιντεοπαιχνίδια ως beta testers και να δώσουν 

ανατροφοδότηση στην ομάδα σχετικά με τη δουλειά τους στο έργο. 

 

 

 

Οι εμπλεκόμενες δεξιότητες 

Στη δραστηριότητα αυτή εμπλέκονται διάφορες δεξιότητες, οι περισσότερες από τις οποίες 

συγκαταλέγονται στις κοινωνικές δεξιότητες που παίζουν ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια της 

ανάπτυξης των έργων. Μεταξύ άλλων, εντοπίζουμε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες κύριες 

κοινωνικές δεξιότητες: 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες: καθώς οι μαθητές πρέπει να εκφράζονται αποτελεσματικά 

κατά την ανάπτυξη του έργου.  

• Δεξιότητες ομαδικής εργασίας: καθώς οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και πρέπει να 

λειτουργούν καλά σε αυτό το περιβάλλον για να ολοκληρώνουν γρήγορα και 

αποτελεσματικά τις εργασίες τους. 



 

• Δεξιότητες προσαρμοστικότητας και ευελιξίας: καθώς οι φοιτητές εργάζονται με 

φοιτητές άλλων πτυχίων, πρέπει να αποδεχτούν και να συμβιβαστούν με την αλλαγή 

άλλων απόψεων και τη διαφορετική μεθοδολογία εργασίας.  

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: καθώς οι μαθητές πρέπει να δώσουν μια λύση στο 

έργο της δημιουργίας ενός βιντεοπαιχνιδιού από το μηδέν. Θα βρουν πολλά μικρά 

προβλήματα κατά την ανάπτυξη χρησιμοποιώντας αναλυτική και δημιουργική σκέψη 

για να βρουν λύσεις. 

• Δεξιότητες δημιουργικότητας: καθώς οι μαθητές πρέπει να έχουν μια ιδέα για ένα 

βιντεοπαιχνίδι μόνο από την ανάγνωση μερικών κεφαλαίων ενός βιβλίου.  

• Διαπροσωπικές δεξιότητες: καθώς οι μαθητές πρέπει να τις χρησιμοποιούν σχεδόν 

συνεχώς για να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με τα άλλα μέλη των ομάδων. 

• Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου: οι φοιτητές πρέπει να παρουσιάσουν μια λύση, μια 

beta έκδοση ενός βιντεοπαιχνιδιού, μέσα σε ένα μόνο εξάμηνο, αποδεικνύοντας την 

ικανότητά τους να εργάζονται αποτελεσματικά και παραγωγικά χρησιμοποιώντας με 

σύνεση τον χρόνο τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα 

Το αποτέλεσμα είναι ένα 

διαφορετικό μάθημα 

όπου οι φοιτητές 

μπορούν να εργαστούν 

σε μια πραγματικά 

διεπιστημονική ομάδα, με φοιτητές από άλλα πτυχία και σχολές, και να λύσουν ένα πολύπλοκο 

πρόβλημα όπως η δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού από το μηδέν. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί 

έτσι ώστε να μιμείται ένα πραγματικό σενάριο εργασίας μιας εταιρείας ανάπτυξης 

βιντεοπαιχνιδιών. Οι φοιτητές είναι πραγματικά ευχαριστημένοι με την εμπειρία και 

υπερήφανοι για την τελική τους εργασία. Βελτιώνουν διάφορες κοινωνικές δεξιότητες που δεν 

υπάρχουν τόσο ξεκάθαρα σε άλλα μαθήματα και όλοι συνιστούν την εμπειρία σε άλλους 

φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Αξιολόγηση και διαπίστευση κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

Universitat Politècnica de València  

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών πανεπιστημίου δεν 

είναι εύκολη υπόθεση. Ενώ οι συγκεκριμένες ικανότητες συνήθως αντιστοιχίζονται σε ένα 

θέμα, όπου οι ικανότητες αποκτώνται και αξιολογούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, 

οι κοινωνικές δεξιότητες αντιστοιχίζονται συνήθως σε διάφορα θέματα και δεν υπόκεινται σε 

συστηματική αξιολόγηση. 

Το Universitat Politècnica de València (UPV) ανέπτυξε ένα ειδικό πρόγραμμα [1] για να 

αποκτήσει μια συστηματική αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να μπορεί να 

εγγυηθεί ότι οι φοιτητές του διαθέτουν αυτές τις ικανότητες. Αναμένουν ότι αυτό θα 

αποτελέσει πλεονέκτημα για τους φοιτητές τους σε σχέση με τους φοιτητές άλλων 

πανεπιστημίων, καθώς θα καταστήσει σαφή την επάρκεια των φοιτητών τους στις κοινωνικές 

δεξιότητες. 

Αναγνωρίσαμε το εν λόγω έργο ως καλή πρακτική που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλα 

πανεπιστήμια, επειδή πρόκειται για ένα πλήρες έργο που εξετάζει όλες τις διαφορετικές πτυχές 

που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τη διαπίστευση των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Στο παρόν έγγραφο, συνοψίζουμε τις πτυχές του εν λόγω έργου που θεωρήσαμε πιο 

ενδιαφέρουσες και σχετικές και που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε άλλα 

παρόμοια έργα που μπορεί να αναπτυχθούν σε άλλα πανεπιστήμια. 

Προσδιορισμός και ορισμός των ήπιων δεξιοτήτων. 

Ξεκίνησαν προσδιορίζοντας και ορίζοντας δώδεκα κοινωνικές δεξιότητες που είναι κοινές σε 

όλα τα πανεπιστημιακά πτυχία και τα μεταπτυχιακά. Αυτή ήταν μια προσπάθεια να 

συμπεριληφθούν όλες οι πτυχές που θεωρούνται από οργανισμούς όπως ο ABET, ο EUR_ACE 

και άλλοι ισπανικοί κανονισμοί και θα πρέπει να διευκολύνει την εύρεση αντιστοιχίας μεταξύ 

των δώδεκα ικανοτήτων που εξετάστηκαν και αυτών που θεωρούνται από άλλους 

οργανισμούς. 

Προσθέτουν μια επιπλέον μαλακή δεξιότητα ειδικά για κάθε πτυχίο.   

Ενσωμάτωση των ήπιων δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών του πτυχίου ή του 

μεταπτυχιακού. 

Αφού εντοπίστηκαν και ορίστηκαν οι κοινωνικές δεξιότητες, τις ενσωμάτωσαν στο σχέδιο 

κατάρτισης των μαθητών χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές: 



 

 

• Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σπουδών. Για να το πετύχουν αυτό, έπρεπε πρώτα να 

συμπεριλάβουν τις κοινωνικές δεξιότητες στο επίσημο σχέδιο του πτυχίου ή των 

μεταπτυχιακών σπουδών που υφίστανται την επίσημη διαδικασία ελέγχου. Στη 

συνέχεια έπρεπε να αντιστοιχίσουν τις ικανότητες στα διάφορα θέματα του 

προγράμματος σπουδών. Κατά τη διαδικασία αυτή ορισμένα μαθήματα σχεδιάστηκαν 

ως "σημεία ελέγχου" όπου θα αξιολογείται η πρόοδος των φοιτητών στην απόκτηση 

των ήπιων δεξιοτήτων. Κάθε ήπια δεξιότητα θα πρέπει να έχει ένα σημείο ελέγχου. Ο 

οδηγός μελέτης κάθε θέματος θα πρέπει να περιγράφει τις πτυχές των ήπιων 

δεξιοτήτων και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μηχανισμούς 

αξιολόγησης. Τέλος, ελέγχεται η διαδικασία ενσωμάτωσης αυτών των δεξιοτήτων στο 

πρόγραμμα σπουδών. 

• Με τη χρήση της μεταπτυχιακής διατριβής. Αυτό θεωρείται ένα προνομιακό σενάριο 

για την απόκτηση διαφόρων κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς ο φοιτητής θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει αρκετές από αυτές τις δεξιότητες για να ολοκληρώσει την εργασία του. 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ήπιες δεξιότητες συλλέγονται με τη χρήση τριών 

ερωτηματολογίων όπου ο φοιτητής, η επιτροπή αξιολόγησης και ο επιβλέπων της 

διπλωματικής εργασίας αναφέρουν το επίπεδο ικανότητας που έχει επιτύχει ο 

φοιτητής και για τις δεκατρείς ήπιες δεξιότητες που εξετάζονται.  

• Με άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που 

σχετίζεται με την εκπαίδευση σε ήπιες δεξιότητες θα λαμβάνεται υπόψη υπό την 

προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά στοιχεία θα επιτρέψουν στο πανεπιστήμιο να 

αξιολογήσει και να πιστοποιήσει το επίπεδο ικανοτήτων. 

Αξιολόγηση και διαπίστευση. 

Η πιστοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων βασίζεται σε πληροφορίες από πολλαπλές πηγές 

για να αξιολογηθεί αν ο μαθητής έχει φτάσει στο αναμενόμενο επίπεδο και στην ελάχιστη 

ικανότητα διαχείρισης αυτών των πόρων. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση των αποδεικτικών 

στοιχείων από τα σημεία ελέγχου, από τα ερωτηματολόγια της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο από τις εξωσχολικές δραστηριότητες. 

 

• Σημεία ελέγχου: Για κάθε μια από τις ικανότητες έχουν οριστεί έως και τρία επίπεδα 

ικανότητας. Για κάθε επίπεδο έχουν οριστεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα και έχουν 

προσδιοριστεί οι δείκτες ή τα αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να αποδείξουν την 



 

ικανότητα του μαθητή.  Ο μαθητής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο αξιολογήσεις 

για κάθε επίπεδο ικανότητας από τα σημεία ελέγχου. Οι αξιολογήσεις αυτές μπορεί να 

είναι Α (άριστα), Β (επιτεύχθηκε το αντικειμενικό επίπεδο), Γ (επιτεύχθηκε μερικώς) και 

Δ (δεν επιτεύχθηκε) σύμφωνα με την αντίστοιχη ρουμπρίκα. 

• Μεταπτυχιακή διατριβή: Από τα ερωτηματολόγια της επιτροπής αξιολόγησης και του 

επιβλέποντα.   

• Εξωσχολικές δραστηριότητες: Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο επικυρώνεται από το 

πανεπιστήμιο. 

 

Η αξιολόγηση του σπουδαστή θα καταγράφεται ως παράρτημα του φακέλου σπουδαστή και 

ως χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων εργασιακών δεξιοτήτων του σπουδαστή. 

Τα αποτελέσµατα. 

Μετά την υλοποίηση του έργου κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών ετών 2015/16 και 

2016/17, μια πρώτη [2] αξιολόγηση του έργου έδειξε ορισμένα δυνατά και αδύνατα σημεία. Τα 

αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα, ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του έργου θα απαιτήσει σαφώς 

μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης και διόρθωσης για μερικά ακόμη χρόνια. 
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