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Αυτό το πλέγμα βοηθά στη μέτρηση της εξέλιξης των μαλακών δεξιοτήτων του μαθητή.             
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό και          
αξιολογήσεις από ομοτίμους. Διευκολύνει τον προσδιορισμό των στόχων με τους μαθητές. 
 
 

 
  

 



 

 

 

 Αρχάριος Καλός  Πολύ καλός 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣ
Η 
είναι ικανός να 
καταλάβει την 
κατάσταση κάποιου 
άλλου  
 
Η ενσυναισθηση είναι 
σημαντική προκειμένου να 
δημιουργηθούν φιλίες και 
στενές σχέσεις με άλλους 
και θα λειτουργήσει επίσης 
ως αντίβαρο, για 
παράδειγμα, του 
εκφοβισμού και της βίας. Η 
ενσυναίσθηση είναι 
περιστασιακή και μπορεί 
επομένως να αναπτυχθεί 
και να αλλάξει. Εάν οι 
μαθητές πρόκειται να 
αναπτύξουν ενσυναίσθηση, 
θα πρέπει να συναντήσουν 
τους συμπαθητικούς 
καθηγητές. 

● Δείχνει ενσυναίσθηση 
σε ορισμένες 
καταστάσεις. Μπορεί 
να μπει στην 
προοπτική κάποιου 
άλλου σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 

● Βλέπει  περιστασιακά 
την οπτική γωνία 
άλλων ανθρώπων 

● Καθορίζουν μερικές 
φιλίες 

● Είναι δεκτικοί και 
εξυπηρετικοί όταν 
άλλοι επικοινωνούν 

● Αναφορά εάν κάποιος 
ανακαλύψει εκφοβισμό 
και παρενόχληση (Βία) 

● Δείχνει ενσυναίσθηση 
στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Μπορεί 
να μπει στην 
προοπτική των άλλων 
στις περισσότερες 
καταστάσεις 

● Βλέπει διάφορες 
καταστάσεις 

● Δημιουργεί και διατηρεί 
φιλίες 

● Συνδέεται με άλλους 
για να δημιουργήσει 
μια σχέση 

● Αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού και της 
παρενόχλησης (βία) 

● Δείχνει ενσυναίσθηση 
σε όλες τις 
καταστάσεις. Εισάγει 
τον εαυτό του στην 
προοπτική των άλλων 
σε όλες τις καταστάσεις 

● Βλέπει πολλές 
διαφορετικές 
προοπτικές και μπορεί 
να μπει στην 
κατάσταση των 
περισσότερων 
ανθρώπων 

● Καθιερώνει, 
αναπτύσσει και 
διατηρεί διαφορετικές 
φιλίες 

● Αναπτύσσει και 
διατηρεί σχέσεις 

● Αντίθετα ενεργά κατά 
του εκφοβισμού και της 
παρενόχλησης (βία) 

Συνεργασία 
 μπορείτε να 
συνεργαστείτε για να 
λύσετε μια εργασία ή 
να επιτύχετε έναν 
κοινό στόχο 
 
Μια σημαντική πτυχή της 
συνεργασίας είναι να 
ακολουθείτε κανόνες και 
μηνύματα. Η συνεργασία 
περιλαμβάνει την 
ανταλλαγή, τη βοήθεια 
άλλων και την 
αλληλεξάρτηση. Η 
συνεργασία πρέπει να 
ασκείται σε ρεαλιστικά 
πλαίσια και πρέπει να 
εκτιμάται και να ασκείται 
ενεργά. 
 

● Συνεργασία σε 
ορισμένες καταστάσεις 

● Κοινή χρήση 
εξοπλισμού / εργασιών 
με κάποιους 

● Βοηθήστε άλλους σε 
συγκεκριμένες 
καταστάσεις 

● Ακολουθεί κανόνες και 
μηνύματα σε 
συγκεκριμένες 
καταστάσεις 

● Η αλληλεξάρτηση από 
ορισμένα άτομα; 

● Ανοικτό σε 
μεμονωμένες απόψεις 
σε ορισμένες 
περιπτώσεις 

● Συνεργασία στις 
περισσότερες 
περιπτώσεις 

● Κοινή χρήση 
εξοπλισμού / εργασίες 
με τα περισσότερους 

● κατάλογος με τις 
απόψεις των άλλων 

● Συνεργάζεται σε όλες 
τις περιπτώσεις 

● Μοιραστείτε 
συμβουλές, ιδέες και 
μάθησης 

● Ρωτήστε για τις 
απόψεις των άλλων και 
σεβαστείτε αυτές 



 

 

αυτο-ισχυρισμός 
υπερασπίζονται 
ανοιχτά τις απόψεις, 
τις στάσεις ή τα 
συναισθήματά τους. 
 
Η ικανότητα 
αυτοεπιβεβαίωσης είναι 
συχνά απαραίτητη για να 
μπορείς να συμμετέχεις 
ενεργά σε κοινωνικές 
κοινότητες. Σε αυτό, επίσης, 
βρίσκεται η ικανότητα να 
πείτε όχι σε αυτό που δεν 
πρέπει να είστε μέρος, για 
παράδειγμα. Η 
αυτοεπιβεβαίωση 
περιλαμβάνει το να ζητάς 
βοήθεια από τους άλλους, 
να μπορείς να 
υπερασπίζεται κάτι για τον 
εαυτό σου και να 
ανταποκρίνεσαι στις 
ενέργειες των άλλων. 
 

● Επιβεβαιώνοντας τον 
εαυτό του έναντι των 
άλλων θέτοντας όρια 

● Μπορεί να 
υπερασπίζεται τις 
απόψεις του σε 
ορισμένες περιπτώσεις 

● Μπορεί να ζητήσει 
βοήθεια από κάποιον 

● Απαντώντας στις 
ενέργειες των άλλων ... 

● Τολμήστε να 
υποστηρίξετε τις δικές 
σας απόψεις 

● Μπορεί να 
υπερασπιστεί τις δικές 
του απόψεις σε 
διάφορες καταστάσεις 

● Μπορεί να ζητήσει από 
τους περισσότερους 
ανθρώπους βοήθεια 

● Ανταποκρίνεται στις 
ενέργειες των άλλων 
ανθρώπων με καλό 
τρόπο 

● Έχετε τις δικές σας 
απόψεις και 
προωθήστε τις με καλό 
τρόπο. 

● Προωθεί τις δικές του 
απόψεις όταν είναι 
φυσικό και επιθυμητό. 

● Ζητώντας βοήθεια όταν 
χρειαστεί. 

● Καταφέρνει με πολύ 
καλό τρόπο να θέσει 
όρια για τον εαυτό τους 
και τους άλλους. 

Αυτοέλεγχος 
η ικανότητα ελέγχου 
των δικών σας 
συναισθημάτων, 
συμπεριφορών και 
επιθυμιών  
 
ο αυτοέλεγχος αφορά την 
προσαρμογή στην 
κοινότητα και την προσοχή 
των άλλων. Περιλαμβάνει 
να είσαι σε θέση να 
περιμένεις μια βόλτα, να 
προσανατολίζεσαι στον 
συμβιβασμό και να 
αντιδράς σε πειράγματα και 
σχόλια από άλλους χωρίς 
να τα καταφέρεις, να 
θυμώνεις ή να παλεύεις. Η 
συνειδητοποίηση των 
συναισθημάτων του ατόμου 
και η ικανότητά του να 
κατανοεί τον εαυτό του είναι 
απαραίτητη. 

● Μπορεί να προσέξει 
τους άλλους σε 
ορισμένες καταστάσεις 

● Προσαρμόζεται σε 
κάποιους άλλους σε 
ορισμένες καταστάσεις 

● Προσαρμόζεται στην 
κοινότητα 
περιμένοντας μια 
βόλτα, συμβιβασμός σε 
ορισμένες καταστάσεις 

● Αντιδράσεις σε 
πειράγματα και σχόλια 
χωρίς να προφθάσει 
σε οποιεσδήποτε 
καταστάσεις 

● Έχει αυτογνωσία για τα 
συναισθήματά του σε 
ορισμένες καταστάσεις 

● Λύνει σε κάποιο βαθμό 
εργασίες και 
προκλήσεις που 
προκύπτουν. 

● Μπορεί να προσέχει 
τους άλλους στις 
περισσότερες 
καταστάσεις 

● Προσαρμόζεται σε 
άλλους στις 
περισσότερες 
καταστάσεις 

● Επιλύει κυρίως τις 
εργασίες και τις 
προκλήσεις όταν 
εμφανίζονται. 

● Λαμβάνοντας υπόψη 
τους άλλους σε όλες τις 
καταστάσεις 

● Προσαρμόζεται στην 
κοινότητα σε όλες τις 
καταστάσεις. 

● Κάντε ό, τι χρειάζεται 
όταν χρειάζεται. 

 



 

 

Η 
υπευθυνότητα 
αναλαμβάνει την 
ευθύνη για εργασίες 
και συμπεριφορές 
και σας ενημερώνει 
εάν δεν είστε κύριος 
των καθηκόντων ή 
καταστάσεων  
 
η λογοδοσία αφορά την 
εκτέλεση εργασιών και την 
εκτίμηση του σεβασμού για 
τα δικά σας και άλλα 
στοιχεία του ενεργητικού και 
της εργασίας σας. Η 
ανάπτυξη της λογοδοσίας 
θα σχετίζεται με την 
απόκτηση ευθύνης μέσω 
συναπόφασης και 
ανάληψης των συνεπειών 
της ευθύνης. Η λογοδοσία 
αφορά επίσης την 
ικανότητα επικοινωνίας με 
ενήλικες. 

● Εκτελεί μερικές 
εργασίες 

● δείχνει σεβασμό για 
τους άλλους και τα 
περιουσιακά στοιχεία 
και το έργο των άλλων 

● παίρνει κάποια ευθύνη, 
μέσω της 
συνδιαχείρισης (και να 
αναλάβει τις συνέπειες 
της ευθύνης) 

● είναι δυνατή η 
επικοινωνία με 
κάποιους ενήλικες σε 
ένα καλό δρόμο 

● παίρνει λίγο την 
ευθύνη για τις δικές 
τους ενέργειες, ως επί 
το πλείστον μόνο τις 
καλές 

● Εκτελεί πιο πολλά 
καθήκοντα 

● Δείχνει σεβασμό για τα 
περιουσιακά στοιχεία 
και την εργασία των 
περισσότερων 
ανθρώπων 

● Κατά κανόνα, 
αναλαβάνει την ευθύνη 
μέσω συναπόφασης 
και αποδέχεται γενικά 
τις συνέπειές τους 

● Μπορεί να 
επικοινωνήσει με 
πολλούς ενήλικες με 
καλό τρόπο 

● Αναλαμβάνει κάποια 
ευθύνη για τις δικές του 
ενέργειες, αλλά κυρίως 
όταν είναι καλοί 

● Εκτελεί όλα τα 
καθήκοντα 

● Δείχνει σεβασμό για τα 
περιουσιακά στοιχεία 
και τη δουλειά όλων 

● Αναλαμβάνει την 
ευθύνη μέσω 
συναπόφασης και 
αναλαμβάνει τις 
συνέπειες της ευθύνης 

 

● Μπορεί να 
επικοινωνήσει με 
όλους τους ενήλικες με 
έναν καλό τρόπο 

 

● Αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τις δικές του 
ενέργειες - τόσο όταν 
είναι καλοί όσο και 
λιγότερο καλές  

 

Η επικοινωνία 
είναι "πολύ συχνή" , 
δημιουργήστε κοινή 
κατανόηση. 
 
Η επικοινωνία μας 
επιτρέπει να μοιραζόμαστε 
σκέψεις, συναισθήματα και 
απόψεις μεταξύ μας. Η 
επικοινωνία δεσμεύει τους 
ανθρώπους το ίδιο. Η 
επικοινωνία 
πραγματοποιείται τόσο σε 
προφορική γλώσσα, 
γραμματοσειρά όσο και σε 
γλώσσα σώματος. Πρέπει 
να δείξουμε σεβασμό στους 
άλλους κατά την 
επικοινωνία ανεξάρτητα 
από τη μορφή της 
επικοινωνίας. 
 
 
 
 
 
 

● Μπορεί να 
επικοινωνήσει με 
κάποιον σε ορισμένες 
καταστάσεις 

● Είναι αποδεδειγμένη 
δική του επικοινωνία 
σε ορισμένες 
καταστάσεις 

● Δείχνει σεβασμό μέσω 
της επικοινωνίας του 
σε ορισμένες 
καταστάσεις 

● Επικοινωνεί με πολλά 
άτομα σε διαφορετικές 
καταστάσεις 

● Αποδεικνύεται η δική 
του επικοινωνία στις 
περισσότερες 
καταστάσεις 

● Δείχνει σεβασμό μέσω 
της επικοινωνίας του 
στις περισσότερες 
καταστάσεις 

● Επικοινωνεί με τους 
περισσότερους 
ανθρώπους σε 
διαφορετικές 
καταστάσεις 

● Αποδεικνύεται η δική 
του επικοινωνία σε 
όλες τις καταστάσεις 

● Δείχνει σεβασμό μέσω 
της επικοινωνίας του 
σε όλες τις καταστάσεις 



 

 

Αυτός ο πίνακας βασίζεται στο [Schochler 2014] Αξιολόγηση Soft Skills για Δευτεροβάθμιους Μαθητές, 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του προγράμματος SchoolTransformationLab και στο πρόγραμμα 
σπουδών Νορβηγικών μαλακών δεξιοτήτων. 

 

Η αυτογνωσία 
είναι η κατανόηση 
του εαυτού του, των 
δικών του κινήτρων 
και του χαρακτήρα 
του. 
 
Η αυτογνωσία είναι η 
ικανότητα να βλέπουν τον 
εαυτό τους σε σχέση με το 
περιβάλλον τους, πώς να 
συσχετίζονται με 
συνεργάτες και καθήκοντα. 
Η αυτογνωσία αφορά στην 
κατανόηση του τρόπου με 
τον οποίο κάποιος 
επηρεάζει τους άλλους 
μέσω του τρόπου και της 
επικοινωνίας. Η 
αυτογνωσία αφορά επίσης 
την ικανότητα να 
αναγνωρίζει και να κατανοεί 
τα συναισθήματά του. 

● Βλέπει τον εαυτό του 
και τις δικές του 
ενέργειες σε ορισμένες 
καταστάσεις 

● Βλέπει τον εαυτό του 
και τις δικές του 
ενέργειες σε διάφορες 
καταστάσεις 

● Βλέπει τον εαυτό του 
και τις δικές του 
ενέργειες στις 
περισσότερες 
καταστάσεις 

Η συμπερίληψη 
που 
συμπεριλαμβάνεται 
πρέπει να είναι και να 
την βιώνουμε ως 
μέρος της κοινότητας. 
 
Συμμετοχή σημαίνει 
συμμετοχή στην κοινωνική 
κοινότητα του σχολείου και 
στην κοινότητα μάθησης. 
Αυτό σημαίνει ότι ο 
μεμονωμένος μαθητής 
βιώνει κοινωνική συμμετοχή 
και κοινωνική συνοχή με 
τους συνομηλίκους του, ενώ 
η εκπαίδευση 
προσαρμόζεται στις 
ικανότητες και τις ανάγκες 
του μαθητή έτσι ώστε ο 
μαθητής να μαθαίνει και να 
αναπτύσσεται τόσο 
ανθρώπινα όσο και 
ακαδημαϊκά. 
Η συμπερίληψη άλλων είναι 
απαραίτητη για την αίσθηση 
του ανήκειν. 

● Περιλαμβάνει κάποιες 
ορισμένες καταστάσεις 

● Περιλαμβάνει άλλες σε 
διαφορετικές 
καταστάσεις 

● Περιλαμβάνει άλλες σε 
περισσότερες 
καταστάσεις 


