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να υπαγάγουν τισ νζεσ τουσ δημιουργίεσ υπό τουσ ίδιουσ όρουσ.  
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Λίγα λόγια για ηην Αςηο-αξιολόγηζη και Οδηγίερ 

διεξαγωγήρ ηηρ 

 

Αςηή η Αςηο-αξιολόγηζη δεν αποηελεί ηεζη με ζςγκεκπιμένα αποηελέζμαηα. Πολύ 

απλά ζαρ βοηθάει να δείηε ηα δςναηά και αδύναηα ζημεία ζαρ ωρ Project Managers 

ώζηε να αναλάβεηε δπάζη ζε επίπεδο αςηο-εξέλιξήρ ζαρ! 

Κάθε μία από ηιρ παπακάηω δηλώζειρ ανηιπποζωπεύει και μία θεηική ποιόηηηα ενόρ 

αποηελεζμαηικού Project Manager. 

Σημειώζηε δίπλα ζε κάθε μία από αςηέρ ηιρ δηλώζειρ ηο βαθμό ανηαπόκπιζή ζαρ με 

βάζη ηην παπακάηω κλίμακα 

1= καθόλος 

2= ζπάνια 

3=απκεηέρ θοπέρ 

4=ζςσνά 

5=ζσεδόν πάνηα 

Σηη ζςνέσεια δώζηε ηο ζε ζςναδέλθοςρ ζαρ ή/και ζηον πποϊζηάμενό ζαρ (2-3 

άηομα) ώζηε να ζαρ αξιολογήζοςν με ηην ζειπά ηοςρ και αςηοί. 

Τέλορ ζςγκπίνεηε ηιρ αξιολογήζειρ ηων άλλων με ηη δική ζαρ ώζηε να έσεηε ένα 

εμπεπιζηαηωμένο αποηέλεζμα.  

Τώξα κπνξείηε λα απνθαζίζεηε πνπ ρξεηάδεζηε ελίζρπζε ησλ βησκαηηθώλ 

γλώζεώλ ζαο ώζηε λα εμειηρζείηε ζε έλαλ απνηειεζκαηηθό Project 

Manager!  
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Χαπακηηπιζηικά/Δεξιόηηηερ 
1 2 3 4 5 

1.   Τεξώ ηηο δεζκεύζεηο πνπ αλαιακβάλσ       

2. Είκαη απνηειεζκαηηθόο όηαλ δνπιεύσ ζε νκάδεο κε άηνκα 

δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ θαη δηαθνξεηηθνύ κνξθσηηθνύ 
επηπέδνπ  

     

3. Μπνξώ λα αλαγλσξίδσ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο κνπ 

θαη λα ηηο παξαδέρνκαη ηόζν ζηνλ εαπηό κνπ όζν θαη ζηνπο 
άιινπο 

     

4. Είκαη ηθαλόο λα πξνζαξκόδνκαη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, 
αθόκα θαη ζε εθείλεο πνπ κε θάλνπλ λα ληώζσ ακήραλα 

     

5. Μπνξώ λα εξγάδνκαη ζε πεξηβάιινλ όπνπ δελ ππάξρνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο δνκέο θαη θαηεπζύλζεηο  

     

6. Μνπ αξέζεη λα αλαιακβάλσ επζύλεο       

7. Δελ ηα παξαηάσ κέρξη πνπ λα βξσ ιύζε αθόκα θαη ζηα πην 
δύζθνια πξνβιήκαηα  

     

8. Μνπ αξέζεη λα βνεζώ θαη λα ππνζηεξίδσ ηνπο άιινπο ώζηε 
λα αλαπηύζζνπλ λέεο δεμηόηεηεο/ηθαλόηεηεο 

     

9. Μπνξώ λα αθνύσ ηνπο άιινπο ρσξίο λα ηνπο δηαθόπησ      

10. Μνπ αξέζεη λα αλαιύσ ηα πάληα       

11. Έρσ εκπεηξία ζην λα θαηαλέκσ εξγαζίεο ζε άιινπο      

12. Έρσ δεκηνπξγήζεη πνιιά ζρέδηα δξάζεο ηα νπνία ηα 
αθνινπζώ θαηά γξάκκα  

     

13. Μπνξώ θαη δηαρεηξίδνκαη ην ρξόλν κνπ ζσζηά      

14.  Έρσ όξακα γηα ό,ηη θάλσ       

15. Έρσ ηελ ηθαλόηεηα λα βιέπσ ηε κεγάιε εηθόλα      

16. Έρσ ηελ ηθαλόηεηα λα επηθεληξώλνκαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο      

17. Μπνξώ θαη επηθνηλσλώ κε ηνπο αλζξώπνπο απνηειεζκαηηθά      

18. Έρσ εκπεηξία λα εγνύκαη ζε ζπλαληήζεηο      

19. Έρσ νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο      

20. Έρσ γλώζεηο θαη εκπεηξία ζην λα αλαπηύζζσ 
πξνϋπνινγηζκνύο 

     

21. Μπνξώ λα εκπηζηεπηώ άιινπο λα πινπνηήζνπλ κία 
δξαζηεξηόηεηα 

     

22. Μνπ αξέζεη λα ξηζθάξσ      

23. Έρσ ηελ ηθαλόηεηα λα ζέησ «πξνθιεηηθνύο» ζηόρνπο γηα 
κέλα 

     

24. Παξακέλσ ςύρξαηκνο όηαλ αληηκεησπίδσ κία θξίζε      

25. Μπνξώ λα ειέγρσ θαη λα παξαθνινπζώ ηε δνπιεηά πνιιώλ 
αλζξώπσλ ηαπηόρξνλα 

     

1= θαζόινπ, 2= ζπάληα, 3=αξθεηέο θνξέο, 4= ζπρλά, 5=ζρεδόλ πάληα 


