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ΑΑΤΤΣΣΟΟΓΓΝΝΩΩΙΙΑΑ  --  ΑΑΤΤΣΣΟΟΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΗΗ   
Ειςαγωγι  

Η αυτογνωςία δεν είναι κατάςταςθ, είναι διαδικαςία και διαρκισ ςτόχοσ. Η ικανότθτα των φοιτθτϊν και 

αποφοίτων για ενδοςκόπθςθ και κατανόθςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ είναι κακοριςτικι για τθ λιψθ «καλϊν» 

αποφάςεων ςταδιοδρομίασ. Μια επιτυχθμζνθ και ικανοποιθτικι ςταδιοδρομία υποδθλϊνει επιλογζσ 

ςφμφωνεσ με τα ενδιαφζροντα, τισ ικανότθτεσ και τισ αξίεσ του ατόμου. Η επιτυχισ διεκδίκθςθ ευκαιριϊν ςε 

εκπαιδευτικά και εργαςιακά πλαίςια απαιτεί επίςθσ από τουσ φοιτθτζσ και αποφοίτουσ να κζτουν 

ςυνειδθτοφσ, προςωπικοφσ ςτόχουσ και να μποροφν να μιλοφν για τον εαυτό τουσ. Σο βιογραφικό ςθμείωμα, θ 

ςυνοδευτικι επιςτολι, θ ζκκεςθ ενδιαφζροντοσ, οι απαντιςεισ ςε μια ςυνζντευξθ επιλογισ αποτυπϊνουν 

αυτιν ακριβϊσ τθν ικανότθτα του ανκρϊπου να αναλογίηεται τισ εμπειρίεσ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του 

και να μιλά για αυτά. 

το χϊρο τθσ ςυμβουλευτικισ ςταδιοδρομίασ, χρθςιμοποιοφνται διαφόρων ειδϊν «εργαλεία», για τθ μζτρθςθ 

παραγόντων όπωσ τα επαγγελματικά ενδιαφζροντα, οι αξίεσ και οι ικανότθτεσ. Εδϊ κα βρείτε οριςμζνεσ 

αςκιςεισ τισ οποίεσ μπορείτε να ςυμπλθρϊςετε μόνοι ςασ. Σα εργαλεία που κζτουμε ςτθ διάκεςι ςασ είναι 

αςκιςεισ οι οποίεσ ζχουν ςτόχο να ςασ δϊςουν ερεκίςματα για ςκζψθ και να ςασ βοθκιςουν να 

ςυνειδθτοποιιςετε, να αποςαφθνίςετε και να οργανϊςετε πλθροφορίεσ για τον εαυτό ςασ. Για τθν 

επεξεργαςία και τθ ςφνκεςι τουσ ςε μια ενιαία εικόνα, κακϊσ και για τθν αξιοποίθςι τουσ ςτο ςχεδιαςμό τθσ 

ςταδιοδρομίασ ςασ, μπορείτε να ηθτιςετε υποςτιριξθ από το Γραφείο Διαςφνδεςθσ και ταδιοδρομίασ. ασ 

επιςθμαίνουμε ότι οι παροφςεσ αςκιςεισ δεν είναι ςτακμιςμζνεσ ψυχομετρικζσ διαδικαςίεσ, ςτισ οποίεσ κα 

ςυγκρίνετε τθ βακμολογία ςασ με νόρμεσ. τόχοσ τουσ είναι θ κατά το δυνατόν ακριβισ αλλά υποκειμενικι 

αξιολόγθςθ. 

Η πρϊτθ άςκθςθ αφορά ςτα ενδιαφζροντά ςασ, δθλαδι ςτισ δραςτθριότθτεσ και τα γνωςτικά πεδία τα οποία 

διεγείρουν τθν περιζργειά ςασ και διατθροφν τθν προςιλωςι ςασ και με τα οποία αςχολείςτε ωκοφμενοι από 

εςωτερικά κίνθτρα, όχι μόνο από εξωτερικζσ ανταμοιβζσ. Σα ενδιαφζροντα είναι ζνασ από τουσ παράγοντεσ 

που ςυνειςφζρουν ςτθ λιψθ μιασ απόφαςθσ ςταδιοδρομίασ και ςυμβάλλουν ςε μια ικανοποιθτικι ηωι, ςτθν 

οποία θ εργαςία δεν αποτελεί ζνα «αναγκαίο κακό» αλλά πθγι κινιτρων και πεδίο δθμιουργίασ. 

Η δεφτερθ άςκθςθ αφορά ςτισ δεξιότθτζσ ςασ, δθλαδι ςτισ ικανότθτεσ αποτελεςματικισ επιτζλεςθσ ζργων, τισ 

οποίεσ ζχετε καλλιεργιςει μζςω τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ γενικότερθσ εμπειρίασ ςασ. ε αυτι τθν άςκθςθ κα 

επιςθμάνετε τισ πιο ανεπτυγμζνεσ δεξιότθτζσ ςασ, μεταβιβάςιμεσ (γενικισ εφαρμογισ) και τεχνικζσ (ειδικζσ 

δεξιότθτεσ του τομζα ςασ και τθσ επικυμθτισ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ). Θα αναγνωρίςετε επίςθσ τισ 

προτιμϊμενεσ δεξιότθτεσ, αυτζσ που αποτελοφν «τομι» μεταξφ ενδιαφερόντων και ανεπτυγμζνων ικανοτιτων. 

Σζλοσ, κα επιλζξετε δεξιότθτεσ προσ απόκτθςθ ι βελτίωςθ. 

Η τρίτθ άςκθςθ κα ςασ βοθκιςει να καταγράψετε τισ εμπειρίεσ και τα επιτεφγματά ςασ από τθ φοιτθτικι ςασ 

ηωι, εντόσ και εκτόσ του Πολυτεχνείου, επιςθμαίνοντασ δεξιότθτεσ που χρθςιμοποιιςατε ι αναπτφξατε ςε 

κάκε περίπτωςθ, κακϊσ και άλλα αξιόλογα ςτοιχεία. 

Η τζταρτθ βαςικι άςκθςθ αυτογνωςίασ αφορά ςτισ εργαςιακζσ αξίεσ. ε αυτιν κα επιςθμάνετε και κα 

ιεραρχιςετε τισ εργαςιακζσ ςασ προτιμιςεισ, τισ διαςτάςεισ που είναι ςθμαντικό για εςάσ να χαρακτθρίηουν 

τθν εργαςία και το εργαςιακό περιβάλλον ςασ. Θα προςδιορίςετε επίςθσ τισ διαςτάςεισ που κζλετε να 

απουςιάηουν από τθν εργαςία ςασ.  
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ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ  

Σα ενδιαφζροντά ςασ άρχιςαν να εκδθλϊνονται και να αναπτφςςονται από τθν πρϊτθ παιδικι θλικία. Κακϊσ 

αςχολείςτε με νζεσ δραςτθριότθτεσ, ταξιδεφετε, γνωρίηετε ανκρϊπουσ και άλλεσ κουλτοφρεσ, παρακολουκείτε 

μακιματα και δοκιμάηετε εργαςιακά αντικείμενα και κακικοντα, τα ενδιαφζροντά ςασ εξελίςςονται. Για να 

αναγνωρίςετε τα τωρινά και διαρκι ενδιαφζροντά ςασ, ξεκινιςτε απαντϊντασ τισ παρακάτω ερωτιςεισ. 

- Ποιεσ εμπειρίεσ μπορείτε να ξεχωρίςετε από τθ ηωι ςασ κατά τισ οποίεσ ιςαςταν… 

 πιο δθμιουργικοί 

 πιο αφοςιωμζνοι 

 πιο αποφαςιςτικοί (ξζρατε τι ζπρεπε να κάνετε, ενεργοφςατε με αυτοπεποίκθςθ και ςτόχο, ίςωσ παρά 

τισ αμφιςβθτιςεισ και αντιρριςεισ άλλων) 

 τόςο απορροφθμζνοι, ϊςτε χάςατε τθν αίςκθςθ του χρόνου; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 - Με τι αςχολείςτε ςτον ελεφκερο χρόνο ςασ; Με ποια πράγματα αςχολείςτε από προςωπικό ενδιαφζρον, 

χωρίσ να ςασ το επιβάλλει κανείσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Για ποια κζματα ςασ αρζςει να διαβάηετε; Σι είδουσ βιβλία, περιοδικά, εφθμερίδεσ, δικτυακοφσ τόπουσ 

προτιμάτε; Για ποια κζματα ςασ αρζςει να ςυηθτάτε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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- το πλαίςιο των ςπουδϊν, ποια μακιματα ςασ ενδιαφζρουν περιςςότερο και γιατί; Ποια projects εκπονιςατε 

με ενκουςιαςμό και αφοςίωςθ; Ποια κζματα ςασ κινοφν τθν περιζργεια; ε ποιεσ μθ ακαδθμαϊκζσ, φοιτθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ αφιερϊνετε οικειοκελϊσ χρόνο; Αν δραςτθριοποιείςτε ςε εκελοντικζσ οργανϊςεισ ι δράςεισ, 

ποιεσ είναι αυτζσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Ποιο κζμα γνωρίηετε αρκετά καλά, ϊςτε κα μποροφςατε να γράψετε ζνα ςχετικό βιβλίο; ε ποια πράγματα οι 

άλλοι ςασ κεωροφν ειδικό και επιηθτοφν τθ γνϊςθ/ςυμβουλι ςασ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Ποιεσ αςχολίεσ/κλίςεισ ζχετε διατθριςει και καλλιεργιςει από τθν παιδικι και εφθβικι θλικία ςασ;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Ποιεσ ςκζψεισ/ςυμπεράςματα ςασ ζρχονται ςτο νου διαβάηοντασ ό,τι γράψατε; Ποια από τα παραπάνω 

ενδιαφζροντα κζλετε να ενςωματϊςετε ςτθν επαγγελματικι ςασ ςταδιοδρομία; Ποια κζλετε να διατθριςετε 

ωσ χόμπι/εραςιτεχνικζσ αςχολίεσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 
1ο Βιμα: Αξιολογιςτε το επίπεδο επάρκειάσ ςασ για κάκε δεξιότθτα που αναγράφεται παρακάτω, 

ςθμειϊνοντασ τον κατάλλθλο αρικμό ςτθν αριςτερι ςτιλθ, με βάςθ τθν εξισ κλίμακα: 

1 = δεν διακζτω τθ δεξιότθτα 

2 = διακζτω τθ δεξιότθτα ςε επίπεδο χαμθλότερο απ’ ό,τι οι περιςςότεροι άνκρωποι 

3 = διακζτω τθ δεξιότθτα ςε επίπεδο παρόμοιο με τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ  

4 = διακζτω τθ δεξιότθτα ςε επίπεδο κάπωσ υψθλότερο απ’ ό,τι οι περιςςότεροι άνκρωποι  

5 = διακζτω τθ δεξιότθτα ςε επίπεδο πολφ υψθλότερο απ’ ό,τι οι περιςςότεροι άνκρωποι 

2ο Βιμα: θμειϊςτε ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ τισ 15 (ενδεικτικόσ αρικμόσ) δεξιότθτεσ που ςασ αρζςει να 

χρθςιμοποιείτε. Ενδζχεται να είναι διαφορετικζσ από τισ πιο ανεπτυγμζνεσ δεξιότθτζσ ςασ. 

3ο Βιμα: Επιλζξτε 5-10 δεξιότθτεσ που κζλετε να αποκτιςετε ι να βελτιϊςετε. 

1ο Βιμα 2ο Βιμα  3ο Βιμα 

Επίπεδο ευχζρειασ/επάρκειασ 15 προτιμϊμενεσ 5-10 δεξιότθτεσ 

 δεξιότθτεσ  προσ ανάπτυξθ 

Διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ 

 1  2 3 4  5  υνεργαςία ςτο πλαίςιο ομάδασ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Προςφορά ανατροφοδότθςθσ και παρακίνθςθσ ςε άλλουσ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Εκπαίδευςθ ι παροχι ςυμβουλϊν ςε άλλουσ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Ηγεςία/κακοδιγθςθ άλλων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Κατανόθςθ ςυμπεριφοράσ (προςωπικισ και άλλων)  

        ςε ομαδικζσ καταςτάςεισ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Ικανοποίθςθ προςδοκιϊν πελατϊν _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αναγνϊριςθ αναγκϊν άλλων ανκρϊπων και υποςτιριξθ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Εκτίμθςθ ανκρϊπων ανεξαρτιτωσ διαφορϊν (κοινωνικο-  

        οικονομικοφ επιπζδου, κρθςκείασ, εκνικότθτασ κτλ.) _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Άλλθ______________________________ _____________ _____________ 

Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ 

 1  2 3 4  5  Κακαρι και ςαφισ ομιλία _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Πϊλθςθ προϊόντοσ/υπθρεςίασ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αποτελεςματικζσ προφορικζσ παρουςιάςεισ ςε κοινό _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αποτελεςματικι, προςεκτικι ακρόαςθ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Διεξαγωγι ςυηθτιςεων για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν  

         (π.χ. με πελάτθ) _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  ωςτι χριςθ τθσ γλϊςςασ (π.χ. γραμματικι, ςφνταξθ,  

        ςτίξθ, ορκογραφία) _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Παραγωγι και επιμζλεια μεςτϊν κειμζνων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Τποςτιριξθ κζςθσ με επιχειριματα _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αποτελεςματικι εξιγθςθ εννοιϊν, διαδικαςιϊν κτλ. ςε άλλουσ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Άλλθ______________________________ _____________ _____________ 
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1ο Βιμα 2ο Βιμα  3ο Βιμα 

Επίπεδο ευχζρειασ/επάρκειασ 15 προτιμϊμενεσ 5-10 δεξιότθτεσ 

 δεξιότθτεσ  προσ ανάπτυξθ 

Δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων 

 1  2 3 4  5  Επαρκισ οριςμόσ προβλιματοσ και ςυλλογι πλθροφοριϊν _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Επινόθςθ εναλλακτικϊν λφςεων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν (πλεονεκτιματα-μειονεκτιματα,   

        όφελοσ-κόςτοσ κ.ά.) _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Επιλογι κατάλλθλων λφςεων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  χεδιαςμόσ υλοποίθςθσ λφςεων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Εφαρμογι λφςεων ςε ςφνκετα προβλιματα _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Εφαρμογι κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ τθσ  

        αποτελεςματικότθτασ των λφςεων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Άλλθ______________________________ _____________ _____________ 

Δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ-οργάνωςθσ 

 1  2 3 4  5  Πρόβλεψθ και αντίλθψθ τάςεων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Οργάνωςθ πόρων για τθν επίτευξθ ςτόχων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Προςδιοριςμόσ ςκοπϊν, ςτόχων και επιμζρουσ ζργων   

        προσ διεκπεραίωςθ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Δθμιουργία, εφαρμογι και τιρθςθ προγράμματοσ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Ανταπόκριςθ ςε πολλαπλζσ απαιτιςεισ ταυτόχρονα (κατανομι  

        χρόνου, ενζργειασ, πόρων) _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Παρακολοφκθςθ project και αξιολόγθςθ προόδου _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Σεκμθρίωςθ project _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αναδιοργάνωςθ ςυςτθμάτων/διαδικαςιϊν _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Άλλθ______________________________ _____________ _____________ 

Δεξιότθτεσ θγεςίασ και ανάπτυξθσ ομάδασ 

 1  2 3 4  5  Οργάνωςθ ατόμων και αρμοδιοτιτων για τθν επίτευξθ   

        ςυγκεκριμζνων ςτόχων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Κατανόθςθ των προτερθμάτων και των αδυναμιϊν των  

        άλλων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Προςδιοριςμόσ ςειράσ βθμάτων για τθν επίτευξθ ςτόχων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Ανάκεςθ ευκφνθσ για διάφορα επιμζρουσ ζργα ςε άλλουσ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν για τθν εκτζλεςθ ενόσ ςχεδίου _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Εκπαίδευςθ, κακοδιγθςθ μελϊν ομάδασ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Παρακίνθςθ, εμψφχωςθ μελϊν ομάδασ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Επίλυςθ/διαπραγμάτευςθ ςε ςυγκροφςεισ ομάδασ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Παροχι εποικοδομθτικισ κριτικισ και ανατροφοδότθςθσ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Επιρροι, πεικϊ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αποτελεςματικι ςυνεργαςία με όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ _____________ _____________

 1  2 3 4  5  Άλλθ______________________________ _____________ _____________ 
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1ο Βιμα 2ο Βιμα  3ο Βιμα 

Επίπεδο ευχζρειασ/επάρκειασ 15 προτιμϊμενεσ 5-10 δεξιότθτεσ 

 δεξιότθτεσ  προσ ανάπτυξθ 

Επιςτθμονικζσ, μακθματικζσ και ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ 

 1  2 3 4  5  Χριςθ λογικισ ι επιςτθμονικισ ςκζψθσ για τθν επίλυςθ   

        προβλθμάτων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Κατανόθςθ ςφνκετων τεχνικϊν και επιςτθμονικϊν  

        πλθροφοριϊν _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Διατφπωςθ υπόκεςθσ και ςχεδιαςμόσ πειράματοσ, ςχεδίου   

        ι μοντζλου _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Χριςθ διαγραμμάτων, αρικμϊν και τφπων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Κατανόθςθ και χριςθ επιςτθμονικισ και τεχνικισ γλϊςςασ  

        και ςυμβόλων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Εργαςία με προςοχι ςτθ λεπτομζρεια και ακρίβεια _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ δεδομζνων μζςω πειραματιςμοφ,   

        ανάλυςθσ και εφαρμογισ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Κατθγοριοποίθςθ πλθροφοριϊν, ταξινόμθςθ, ςφγκριςθ και  

        αναγνϊριςθ κοινϊν ςτοιχείων ι ςχζςεων ςτισ πλθροφορίεσ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Χριςθ των εκάςτοτε απαιτοφμενων πθγϊν πλθροφοριϊν _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Ανάπτυξθ μακθματικϊν μοντζλων για φαινόμενα  

        επιςτθμονικοφ, οικονομικοφ ι άλλου ενδιαφζροντοσ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Άλλθ______________________________ _____________ _____________ 

Γνωςτικζσ δεξιότθτεσ 

 1  2 3 4  5  Εκτίμθςθ  αναγκϊν κατάςταςθσ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Ανάλυςθ απαιτιςεων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Διατιρθςθ ςυγκζντρωςθσ για μεγάλεσ περιόδουσ  _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Επινόθςθ ιδεϊν, προϊόντων, υπθρεςιϊν, λφςεων κτλ. _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Παρακολοφκθςθ διαδικαςιϊν  _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  κζψθ εκτόσ ςυμβατικϊν πλαιςίων (“outside the box”)  _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  φνκεςθ ιδεϊν/πλθροφοριϊν  _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Δθμιουργία, οργάνωςθ και επεξεργαςία νοερϊν εικόνων   

        (ςυμβόλων, αντικειμζνων κ.ά.) _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Χριςθ αποδοτικϊν μακθςιακϊν τεχνικϊν για τθν απόκτθςθ   

        και εφαρμογι νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Άλλθ______________________________ _____________ _____________ 

Καινοτομία 

 1  2 3 4  5  Δεκτικότθτα ςε διαφορετικζσ απόψεισ, νζεσ ιδζεσ και αλλαγζσ  _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Ανακεϊρθςθ κακιερωμζνων λφςεων, αναηιτθςθ εναλλακτικϊν _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Διάκεςθ πειραματιςμοφ με νζεσ ιδζεσ και προςεγγίςεισ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αξιολόγθςθ ρίςκου κατά τθν εφαρμογι νζων προςεγγίςεων  _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αποδοχι αποτυχίασ και αξιοποίθςι τθσ ωσ εμπειρίασ μάκθςθσ  _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Δοκιμι νζασ λφςθσ με ευελιξία _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  υχνι αξιολόγθςθ νζασ λφςθσ  _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Άλλθ______________________________ _____________ _____________ 
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1ο Βιμα 2ο Βιμα  3ο Βιμα 

Επίπεδο ευχζρειασ/επάρκειασ 15 προτιμϊμενεσ 5-10 δεξιότθτεσ 

 δεξιότθτεσ  προσ ανάπτυξθ 

Προςωπικι - επαγγελματικι ανάπτυξθ  

 1  2 3 4  5  υνδυαςμόσ αυτογνωςίασ και πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν  

        αγορά εργαςίασ για τθν επιλογι ςταδιοδρομίασ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Επίγνωςθ και ικανότθτα περιγραφισ των  

        αναγκϊν, αξιϊν και ενδιαφερόντων ςασ _____________  _____________ 

 1  2 3 4  5  Αναγνϊριςθ των προτερθμάτων και αδυναμιϊν ςασ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αποδοχι ευκφνθσ για τισ ενζργειζσ ςασ και αποδοχι και   

        αξιοποίθςθ εποικοδομθτικισ κριτικισ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Αναηιτθςθ ευκαιριϊν για προςωπικι και επαγγελματικι εξζλιξθ  _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Κατανόθςθ τθσ αρμόηουςασ ςυμπεριφοράσ ςε ζνα  

        εργαςιακό περιβάλλον και τιρθςι τθσ _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5  Άλλθ______________________________ _____________ _____________ 

Βαςικζσ δεξιότθτεσ μθχανικϊν
1
 

 1  2 3 4  5   _____________  _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________  _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

Σεχνικζσ δεξιότθτεσ τθσ ειδικότθτάσ ςασ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

Σεχνικζσ & άλλεσ δεξιότθτεσ τθσ προτιμϊμενθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

 1  2 3 4  5   _____________ _____________ 

                                                           
1
 υμπλθρϊςτε δεξιότθτεσ ςτα κενά πεδία ςφμφωνα με τισ γνϊςεισ και πλθροφορίεσ που διακζτετε.  
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Οι 15 δεξιότθτεσ από το 2ο Βιμα Επιλεγμζνα παραδείγματα χριςθσ τθσ δεξιότθτασ 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 

13.  
 

14.  
 

15.  
 

 

Οι 5-10 δεξιότθτεσ από το 3ο Βιμα 
Παραδείγματα τρόπων με τουσ οποίουσ μπορείτε να 
αναπτφξετε/βελτιϊςετε τισ δεξιότθτεσ 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
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ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

Οι παρακάτω επικεφαλίδεσ και ερωτιςεισ κα ςασ βοθκιςουν να ανακαλζςετε και να καταγράψετε ςθμαντικζσ εμπειρίεσ 

και επιτεφγματα από τθ φοιτθτικι ςασ ηωι, εντόσ και εκτόσ του Πολυτεχνείου. 

1. ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ PROJECTS: Καταγράψτε εργαςίεσ, projects κτλ. θμειϊςτε τον τίτλο τουσ, τισ δεξιότθτεσ που 

χρθςιμοποιιςατε, αν ενείχαν εργαςία ςε ομάδεσ, κακϊσ και άλλα αξιόλογα ςτοιχεία, όπωσ ςθμαντικά 

αποτελζςματα που πετφχατε, τυχόν προεκτάςεισ, ςυνεργαςίεσ που προζκυψαν κτλ. 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ/PROJECT ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

   

   

   

ΕΡΓΑΙΑ/PROJECT ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

   

   

   

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ PROJECT ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

   

   

   

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

   

   

   

ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
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2. υμμετείχατε ςε προγράμματα ςπουδϊν ςτο εξωτερικό ι ανταλλαγισ φοιτθτϊν; Σι δεξιότθτεσ επιδείξατε ι 

αποκτιςατε μζςω αυτισ τθσ εμπειρίασ; Άλλα αξιόλογα ςτοιχεία τθσ εμπειρίασ; 

 

3. Γράψατε κάποιο πρόγραμμα χρθςιμοποιϊντασ μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ2; χεδιάςατε κάποια 

ιςτοςελίδα; Σι δεξιότθτεσ επιδείξατε ι αποκτιςατε μζςω αυτισ τθσ εμπειρίασ; Άλλα αξιόλογα ςτοιχεία τθσ 

εμπειρίασ; 

 

4. Πετφχατε κάποια διάκριςθ ςε διαγωνιςμό; (θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

5. Είχατε κάποια άλλθ εξαιρετικι επίδοςθ (π.χ. υψθλότεροσ βακμόσ πτυχίου, υψθλότεροσ βακμόσ ςε ζνα 

μάκθμα, υψθλι επίδοςθ ζτουσ, θ καλφτερθ αναφορά); (θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

6. Είχατε κάποιεσ καλλιτεχνικζσ εναςχολιςεισ και επιτυχίεσ ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν ςασ, όπωσ δθμοςίευςθ 

ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ςασ, ςκθνοκεςία κεατρικισ παράςταςθσ, ςυμπερίλθψθ φωτογραφιϊν ςασ ςε 

ζκκεςθ κτλ.; (θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

7.  Κατείχατε θγετικζσ κζςεισ όπωσ ςυντονιςτισ ομάδασ, πρόεδροσ ςυλλόγου κτλ.; (θμειϊςτε δεξιότθτεσ και 

άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

8. Επιλεγικατε ι εκλεγικατε ποτζ από μια ομάδα για μια οριςμζνθ κζςθ, λόγω ιδιαίτερων 

ικανοτιτων/δεξιοτιτων που διακζτετε; (θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

9. ε ποια πράγματα κεωρείςτε «ειδικόσ/ι» από τουσ φίλουσ και ςυμφοιτθτζσ ςασ; Για ποια ηθτοφν τθ 

βοικειά ςασ; 

 

                                                           
2
 Οι φοιτθτζσ και απόφοιτοι του τμιματοσ Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν μποροφν να 

ςθμειϊςουν τα πιο εκτενι προγραμματιςτικά projects που ζχουν εκπονιςει ι εκείνα που κρίνουν ωσ πιο αξιόλογα.   
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10. ε τι δραςτθριότθτεσ και projects ζχετε ςυμμετάςχει, ςτο πλαίςιο εκελοντικϊν δράςεων ι οργανϊςεων; 

(θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

11. Αναπτφξατε πρωτότυπεσ ιδζεσ για τθ βελτίωςθ κάποιου οργανιςμοφ/ςυλλόγου/ 

δραςτθριότθτασ κτλ. ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν ςασ; Πϊσ πείςατε τα υπόλοιπα μζλθ; υμμετείχατε ςτο 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ; (θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

12. Χειριςτικατε ποτζ κάποιο προχπολογιςμό, ςυμμετείχατε ςτθν εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ ι τθ 

διαχείριςθ χρθμάτων; (θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

13. Χρθςιμοποίθςατε ςε κάποια δραςτθριότθτα/εναςχόλθςθ οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ δεξιότθτεσ; 

Παραδείγματα; 

 

14. υμμετείχατε ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ που απαιτοφςαν ομαδικότθτα, ςυναγωνιςμό, πεικαρχία, 

θγετικζσ ικανότθτεσ κτλ. (θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

15. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ επιδείξατε ικανότθτα ςυνεργαςίασ, κίνθτρα, αποφαςιςτικότθτα, 

ανάλθψθ πρωτοβουλίασ κτλ.; (θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

 

16. Ενθμερϊςατε ι εκπαιδεφςατε ποτζ μζλθ κάποιου οργανιςμοφ ι ομάδασ; Μιλιςατε ποτζ ενϊπιον κοινοφ ι 

γράψατε κείμενο για ζνα κοινό επιςτθμόνων, επαγγελματιϊν ι άλλων; (θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα 

ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

  

  

Α
Τ
Σ
Ο
Α
Ξ
ΙΟ
Λ
Ο
Γ
Η

Η

 Ε
Π
ΙΣ
Ε
Τ
Γ
Μ
Α
Σ
Ω
Ν

   



 

 14 

17. Αξιόλογεσ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ χρθςιμοποιιςατε δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων; Πϊσ τισ 

χρθςιμοποιιςατε και τι πετφχατε; 

 

 

18. Είχατε ποτζ επαφι με κοινό/πελάτεσ; Χειριςτικατε ποτζ παράπονα ι χρθςιμοποιιςατε δεξιότθτεσ 

επίλυςθσ ςυγκροφςεων; Σι διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ χρθςιμοποιιςατε; 

 

 

19. Χρειάςτθκε ποτζ να ανταποκρικείτε ςε πολλαπλζσ υποχρεϊςεισ ταυτόχρονα, υπό τθν πίεςθ προκεςμιϊν; 

(θμειϊςτε δεξιότθτεσ και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία) 

 

 

20. ε ποιεσ περιπτϊςεισ επιδείξατε τθν ικανότθτα να μακαίνετε γριγορα και να προςαρμόηεςτε;  

 

                                                           


 Οι παραπάνω ερωτιςεισ είναι ενδεικτικζσ. Χρθςιμοποιιςτε τισ ωσ αφορμι για να προςδιορίςετε αξιόλογεσ 

εμπειρίεσ, γνϊςεισ, δεξιότθτεσ κτλ., τισ οποίεσ διακζτετε και αποτελοφν εφόδια για τθν εφρεςθ απαςχόλθςθσ και τθν 
απόδοςθ ςε αυτιν. 
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ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΞΙΩΝ 

Αν ςκεφτοφμε ότι θ εργαςία καταλαμβάνει μεγάλο μζροσ τθσ θμζρασ μασ και ςυχνά κυριαρχεί ςτθ ςκζψθ 

μασ, ακόμα και ςτον «ελεφκερο χρόνο» μασ, μποροφμε να εκτιμιςουμε τθ ςπουδαιότθτα και τισ 

προεκτάςεισ τθσ απαςχόλθςθσ θ οποία είναι ςε ςυμφωνία ι ςφγκρουςθ με τισ αξίεσ μασ. Μια κζςθ και 

ζνα περιβάλλον εργαςίασ που είναι ςφμφωνο με τισ ςθμαντικότερεσ αξίεσ μασ ςυνεπάγεται υψθλότερθ 

ικανοποίθςθ και, ζμμεςα, υψθλότερθ απόδοςθ. Ωςτόςο, ςυχνά, δεν ςυνειδθτοποιοφμε πόςο ςθμαντικζσ 

είναι οι εργαςιακζσ μασ αξίεσ, μζχρι να βρεκοφμε ςε ζνα περιβάλλον ι μια κζςθ εργαςίασ που ζρχεται ςε 

ςφγκρουςθ με τισ προςωπικζσ μασ προτιμιςεισ και προτεραιότθτεσ. κεφτείτε, λόγου χάρθ,  ζνα άτομο 

που κζλει να εργάηεται αυτόνομα και να ζχει τθ δυνατότθτα να δθμιουργεί και να κάνει πολλά, 

διαφορετικά πράγματα ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ του. Και φανταςτείτε αυτό το άτομο να αναλαμβάνει μια 

κζςθ εργαςίασ θ οποία χαρακτθρίηεται από επαναλαμβανόμενα κακικοντα, αυςτθροφσ κανόνεσ και ςτενι 

επίβλεψθ. Αυτό είναι ζνα ςχετικά ακραίο παράδειγμα αςυμφωνίασ μεταξφ διαςτάςεων τθσ εργαςίασ και 

προςωπικϊν αξιϊν. 

Χρθςιμοποιιςτε τθ λίςτα ςτθν επόμενθ ςελίδα, για να αναγνωρίςετε και να ιεραρχιςετε τισ δικζσ ςασ 

εργαςιακζσ αξίεσ (προςκζςτε όποιεσ είναι ςθμαντικζσ για εςάσ και δεν περιλαμβάνονται): Ποιεσ 

διαςτάςεισ κζλετε να υπάρχουν και ποιεσ να απουςιάηουν από τθν εργαςία ςασ; Ποιεσ είναι οι 

ςθμαντικότερεσ αξίεσ ςασ; 

Δίπλα ςε κάκε αξία, ςθμειϊςτε αν αυτό που περιγράφει θ πρόταςθ είναι πολφ 
επικυμθτό  για εςάσ (), αδιάφορο () ι πολφ ανεπικφμθτο  () ςτο πλαίςιο τθσ 
εργαςίασ ςασ.  

   

Ρίςκο Σα κακικοντά μου να απαιτοφν να ριςκάρω ςυχνά    
Αιςκθτικι Να μελετϊ ι να εκτιμϊ τθν ομορφιά πραγμάτων, ιδεϊν κτλ.    
χζςθ  με φορζα Να αναγνωρίηομαι ωσ μζλοσ ενόσ οργανιςμοφ, ιδρφματοσ ι 

φορζα 
   

Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία 

Να αςχολοφμαι με τθ δθμιουργία ζργων μιασ μορφι τζχνθσ    

Αλλαγι και ποικιλία Να ζχω μια εργαςία θ οποία αλλάηει ςυχνά ωσ προσ το 
περιεχόμενο, το περιβάλλον ι άλλεσ διαςτάςεισ 

   

Ανταγωνιςμόσ Να εργάηομαι ςε ζνα ανταγωνιςτικό περιβάλλον, όπου οι 
ικανότθτζσ μου δοκιμάηονται ςε διάφορεσ καταςτάςεισ 

   

Δθμιουργικότθτα Να επινοϊ ιδζεσ, προγράμματα, οργανωτικζσ δομζσ ι οτιδιποτε 
άλλο το οποίο δεν ακολουκεί ζνα προκακοριςμζνο πρότυπο 

   

Διζγερςθ 
ενδιαφζροντοσ 

Να βιϊνω ζναν υψθλό βακμό ενδιαφζροντοσ και ενκουςιαςμοφ 
κατά τθν πορεία τθσ εργαςίασ μου 

   

Γριγοροσ ρυκμόσ Να δουλεφω ςε ςυνκικεσ όπου τα κακικοντα πρζπει να 
εκτελοφνται ταχφτατα 

   

χζςεισ Να αναπτφςςω διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ 
μου 

   

Βοικεια Να βοθκάω με τθν εργαςία μου άμεςα άλλουσ ανκρϊπουσ    
Κοινωνικι προςφορά Να ςυμβάλλω ςτθ βελτίωςθ του κόςμου και τθσ κοινωνίασ    
Ανεξαρτθςία Να μπορϊ να κακορίηω τθ φφςθ τθσ εργαςίασ μου, χωρίσ 

ςθμαντικι επίβλεψθ/παρζμβαςθ από άλλουσ 
   

Επιρροι Να ζχω μια κζςθ θ οποία μου δίνει τθ δυνατότθτα να επθρεάηω 
τισ ςτάςεισ ι απόψεισ άλλων 

   

Αυκεντία/κφροσ Να κεωροφμαι άτομο υψθλϊν διανοθτικϊν ικανοτιτων ι 
αναγνωριςμζνοσ ειδιμων ςε ζναν τομζα 

   

Α
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Δίπλα ςε κάκε αξία, ςθμειϊςτε αν αυτό που περιγράφει θ πρόταςθ είναι πολφ 
επικυμθτό  για εςάσ (), αδιάφορο () ι πολφ ανεπικφμθτο  () ςτο πλαίςιο τθσ 
εργαςίασ ςασ.  

   

Διανοθτικι πρόκλθςθ Να δουλεφω ςε απαιτθτικά projects/κακικοντα για τθν επιτυχία 
των οποίων χρειάηονται ποικίλα εφόδια  

   

Γνϊςθ Να αςχολοφμαι με τθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ, τθσ αλικειασ και 
τθσ κατανόθςθσ φαινομζνων κτλ. 

   

Σόποσ διαμονισ Να ζχω ζναν τόπο διαμονισ (χϊρα, πόλθ, περιοχι κτλ.) κατάλλθλο 
για τον τρόπο ηωισ μου, ο οποίοσ κα μου παρζχει ευκαιρίεσ να 
αςχολοφμαι με τισ αγαπθμζνεσ μου δραςτθριότθτεσ 

   

Λιψθ αποφάςεων Να ζχω τθν εξουςία να αποφαςίηω τθν πορεία ενεργειϊν, τισ 
τακτικζσ κτλ. ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ μου 

   

Ηκικι ικανοποίθςθ Να αιςκάνομαι ότι, με τθν εργαςία μου, ςυνειςφζρω ςθμαντικά, 
ςφμφωνα με τα προςωπικά μου θκικά πρότυπα  

   

Εξουςία Να ελζγχω τισ εργαςιακζσ δραςτθριότθτεσ και, εν μζρει, τθν 
εργαςιακι πορεία άλλων ανκρϊπων 

   

Απολαβζσ/κζρδθ Να ζχω υψθλζσ απολαβζσ ι υλικό κζρδοσ από τθν εργαςία μου    
Επαφι με κοινό Να ζχω ςυχνι επαφι με ανκρϊπουσ     
Εργαςία ακριβείασ Σο εργαςιακό μου πλαίςιο να χαρακτθρίηεται από χαμθλι ανοχι 

ςτα λάκθ 
   

Επιβράβευςθ Να αναγνωρίηεται θ ποιότθτα τθσ εργαςίασ μου με κάποιο απτό 
τρόπο ι δθμοςίωσ 

   

τακερότθτα Να αιςκάνομαι αςφάλεια ωσ προσ τθ διατιρθςθ τθσ κζςθσ μου 
και τθν οικονομικι ανταμοιβι τθσ εργαςίασ μου 

   

Επίβλεψθ Να επιβλζπω τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ άλλων ατόμων    
Ελευκερία ωσ προσ το 
χρόνο 

Να μπορϊ να εκπλθρϊνω τισ αρμοδιότθτζσ μου ςφμφωνα με το 
δικό μου χρονοδιάγραμμα, να μθν ζχω υποχρεωτικό ωράριο 

   

Σαξίδια, μετακινιςεισ Η εργαςία μου να περιλαμβάνει μετακινιςεισ ι να μου δίνει τθ 
δυνατότθτα για ταξίδια 

   

Ατομικι εργαςία Να διεκπεραιϊνω ατομικά projects/κακικοντα, χωρίσ ςθμαντικι 
επαφι με άλλα άτομα 

   

Εργαςία υπό πίεςθ Να εργάηομαι με πιεςτικζσ προκεςμίεσ και θ απόδοςι μου να 
κρίνεται με βάςθ υψθλά πρότυπα ποιότθτασ 

   

υνεργαςία Να ςυνεργάηομαι με άλλουσ ι να ςυμμετζχω ςε ομάδεσ εργαςίασ 
για τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων 
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