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1. Ικανότητα να σκέφτεσαι νέες ιδέες 

 Η ικανότητα να δημιουργείς νέες ιδέες 
 

2. Ικανότητα να μετατρέπεις τις ιδέες σου σε πράξεις/ έργα 

 Η ικανότητα να πραγματοποιείς νέες ιδέες 
 

3. Ικανότητα να θέτεις ένα πλάνο και να το ολοκληρώνεις 

 Η ικανότητα να σχεδιάζεις χωρίζοντας δραστηριότητες που απαιτούν πολλές  
ενέργειες σε επιμέρους, θέτοντας ταυτόχρονα ένα χρονοδιάγραμμα που τηρείται. 

 

4. Ικανότητα να αναγνωρίζεις και να αξιοποιείς τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 

 Η ικανότητα να αναζητάς περιπτώσεις που μπορούν να προσφέρουν νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και να προσπαθείς να τις αξιοποιήσεις ανάλογα 

 

5. Να σχεδιάζεις και να οργανώνεις δραστηριότητες 

 Η ικανότητα να οργανώνεις τους διαθέσιμους πόρους σε επίπεδο ανθρώπινων  
και υλικών με στόχο την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με μια εργασία 

 

6. Να αναλαμβάνεις την ευθύνη για μια δραστηριότητα 

 Η ικανότητα να αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου 
 

7. Να δεσμεύεις τον εαυτό σου σε μια δραστηριότητα 

 Η ικανότητα να εστιάζεις το ενδιαφέρον και την ενέργειά σου σε  
δραστηριότητες που σχετίζονται με μια εργασία 

 

8. Να καταβάλεις προσπάθεια για την επίτευξη κάποιων στόχων σε μια δραστηριότητα 

 Η ικανότητα να δουλεύεις σκληρά και επίμονα για την επίτευξη ενός στόχου 
 

9. Να δουλεύεις σε μια ομάδα 

 Η ικανότητα να δουλεύεις συνεργατικά σε μια ομάδα/ με άλλους 
 

10. Να δουλεύεις αυτόνομα 

 Η ικανότητα να δουλεύεις χωρίς μόνιμη επίβλεψη 
 

11. Να καθοδηγείς μια ομάδα 

 Η ικανότητα του να καθοδηγείς και να δίνεις κίνητρα στους ανθρώπους 
 

12. Να αναθέτεις σε κάποιους άλλους κάποιες αρμοδιότητες 

 Η ικανότητα να αναθέσεις σε κάποιον κάποια καθήκοντα και να του δώσεις  
τις κατάλληλες πληροφορίες για να ολοκληρώσει αυτά τα καθήκοντα 

 

13. Να αναλύεις 

 Η ικανότητα να εξετάζεις με λεπτομέρεια με στόχο να ανακαλύψεις τη σημασία, 
τα βασικά στοιχεία, κτλ. 
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14. Να επικοινωνείς  

 Η ικανότητα να εκφράζεις ιδέες / απόψεις με σαφή τρόπο 
 

15. Να μπορείς να αποδώσεις τα βασικά σημεία ενός θέματος  
συνοπτικά και με ακρίβεια 

 Η ικανότητα να αποδίδεις συνοπτικά μια κατάσταση στα άτομα που αφορά 
 

16. Να αξιολογείς  

 Η ικανότητα να αξιολογείς το κατά πόσο οι στόχοι που έχεις θέσει έχουν 
εκπληρωθεί και να αναζητάς τους παράγοντες που εμποδίζουν ή υποστηρίζουν 
την πραγματοποίησή τους 

 

17. Να καταγράφεις  

 Η ικανότητα να καταγράφεις διαδικασίες και δραστηριότητες  
με έναν συστηματικό και έξυπνο τρόπο 

 

18. Να διαπραγματεύεσαι  

 Η ικανότητα να αναγνωρίζεις τις δικές σου θέσεις και των αντιπάλων σου, 
κάνοντας παραχωρήσεις αν είναι απαραίτητο, και προσπαθώντας να 
προχωρήσεις σε συμφωνίες 

 

19. Να παρουσιάζεις  

 Η ικανότητα να παρουσιάζεις δημόσια ιδέες, θέματα, έννοιες. 
 

20. Να μπορείς να πουλήσεις 

 Η ικανότητα να πουλάς προϊόντα και υπηρεσίες 
 

21. Επίλυση προβλημάτων  

 Η ικανότητα να διαχειρίζεσαι μια διαδικασία μέσα από τις  
λεπτομέρειές της, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση 

 

22. Κοινωνική δικτύωση 

 Η ικανότητα να δημιουργείς κοινωνικές σχέσεις με ανθρώπους  
που βρίσκονται σε σημαντικές θέσεις για το παρόν και το μέλλον 

 

23. Διαχείριση κινδύνων  

 Η ικανότητα να διαχειρίζεσαι συστηματικά μια αβέβαια κατάσταση 
 

24. Ψηφιακές δεξιότητες 

 Η ικανότητα να διαχειρίζεσαι ικανοποιητικά μια ευρεία γκάμα ψηφιακών μέσων 
(λογισμικά και κοινωνικά δίκτυα) 

 

25. Μετα-γνωστικές δεξιότητες (να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις)  

 Η ικανότητα να διαχειρίζεσαι την εκπαιδευτική διαδικασία επιτυχώς, να αποκτάς, 
να επεξεργάζεσαι να εμπεδώνεις νέες δεξιότητες, ικανότητες, ή περιεχόμενο 

 


