
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης KeyStart2Work είναι ένα διαδικτυακό διαδραστικό 

εργαλείο για την ανακάλυψη, αξιολόγηση και επικύρωση των 12 διακεκριμένων 

εγκάρσιων ικανοτήτων - κλειδί για την απασχολησιμότητα που εντοπίστηκαν μέσω 

διεξοδικής βιβλιογραφικής έρευνας, διαδικτυακών ερευνών με ερωτηματολόγια, 

συνεντεύξεων εμπειρογνωμόνων, καθώς και μέσω ομάδων εστίασης στις οποίες 

συμμετείχαν συναφείς ενδιαφερόμενοι φορείς σε 6 χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Ιταλία, 

Αυστρία, Ελλάδα, Πολωνία και Βέλγιο) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την 

ΕΕ έργου KeyStart2Work, και συγκεκριμένα των ακόλουθων εγκάρσιων ικανοτήτων: 

1. Διαπολιτισμικές δεξιότητες & Παγκόσμια ευαισθητοποίηση 

2. Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα 

3. Στρατηγική & Καινοτόμος Σκέψη 

4. Οργάνωση & Διαχείριση Χρόνου 

5. Λήψη Αποφάσεων 

6. Εργασία σε Ομάδα 

7. Ενσυναίσθηση 

8. Επίλυση Προβλημάτων 

9. Προσανατολισμός στη Μάθηση 

10. Ικανότητες Διαπραγμάτευσης 

11. Ηγετικές Ικανότητες 

12. Συλλογή & Επεξεργασία Πληροφοριών 

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης παρέχεται ηλεκτρονικά και δωρεάν, διαρκεί περίπου 2,5 

ώρες και απευθύνεται σε νέους και ενήλικες εκπαιδευόμενους σε ΚΕΚ, σε άτομα που 

αναζητούν εργασία και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να κατανοήσουν τι είναι οι 

Εγκάρσιες Ικανότητες, καθώς και να ανακαλύψουν, αξιολογήσουν και επικυρώσουν 

το επίπεδο των δικών τους εγκάρσιων ικανοτήτων, βελτιώνοντας έτσι το δυναμικό της 

απασχολησιμότητάς τους στη σημερινή, εξαιρετικά απαιτητική αγορά εργασίας. 

Το εργαλείο βασίζεται σε 36 υποθετικά αλλά εύστοχα σενάρια καταστάσεων της 

επαγγελματικής ζωής που έχουν δημιουργηθεί από τους εταίρους του έργου. Η δομή 

και το περιεχόμενο των σεναρίων έχουν δομηθεί με τρόπο ώστε κάθε σενάριο να 

αξιολογεί συμπεριφορές (και όχι γνώσεις) που σχετίζονται με κάθε εγκάρσια 

ικανότητα-κλειδί για την απασχολησιμότητα, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά 

για κάθε ικανότητα στον Κατάλογο Εγκάρσιων Ικανοτήτων Κλειδί για την 

Απασχολησιμότητα. Έτσι, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κοινό-στόχο 

του έργου, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας τους ως προς τις 

συγκεκριμένες ικανότητας. 

Τα 36 υποθετικά σενάρια περιγράφουν καταστάσεις σε 3 διαφορετικά στάδια-φάσεις 

της καθημερινής ζωής, επαγγελματικής και μη, στις οποίες ο χρήστης είναι ο ίδιος 

«πρωταγωνιστής»: 

1. Φάση εισόδου στην αγορά εργασίας: ως φοιτητής, ως νέος επαγγελματίας 

είτε ως άνεργος (Ενότητα 1: Ξεκινήστε τη σταδιοδρομία σας) 

http://www.keystart2work.eu/el/
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2. Φάση εξέλιξης της σταδιοδρομίας: ως επαγγελματίας που δραστηριοποιείται 

στην αγορά εργασίας και επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστικός και να 

εξελιχθεί σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη και ολοένα απαιτητικότερη αγορά 

εργασίας ή να αναβαθμιστεί επαγγελματικά (Ενότητα 2: Ενισχύστε την καριέρα 

σας) 

3. Καθημερινότητα εκτός εργασίας: στον ελεύθερο χρόνο, στις διακοπές, σε ένα 

πάρτυ, στο σχολείο, κλπ. (Ενότητα 3: Πρακτική στην πραγματική ζωή) 

Ο χρήστης, ως πρωταγωνιστής των σεναρίων, καλείται να απαντήσει τι θα έκανε εάν 

αντιμετώπιζε την πρόκληση που περιγράφεται σε κάθε σενάριο, επιλέγοντας μία από 

τις 3 απαντήσεις που ακολουθούν το κάθε σενάριο. Κάθε επιλογή απάντησης 

αντανακλά διαφορετικό επίπεδο ικανότητας: Υψηλό - Μεσαίο - Χαμηλό.  

 

Κάθε εγκάρσια ικανότητα αξιολογείται 3 φορές, δηλαδή από 3 διαφορετικά σενάρια 

ένα για κάθε μία από τις παραπάνω φάσεις, και για αυτό το λόγο οι χρήστες πρέπει 

να απαντήσουν σε όλα τα σενάρια (και τα 36) για να πάρουν πλήρη, ολοκληρωμένα 

και ακριβή αποτελέσματα. 

 

Δεν είναι διακριτό ποια ικανότητα αξιολογείται από κάθε σενάριο. 

Αφού ολοκληρωθεί η αυτοαξιολόγηση, δηλαδή αφού οι χρήστες απαντήσουν σε όλα 

τα σενάρια, μπορούν να λάβουν το προσωπικό τους σκορ στη σελίδα 

αποτελεσμάτων. Εκεί μπορούν να μάθουν ποιο είναι το επίπεδό τους (Υψηλό - 

Μεσαίο - Χαμηλό) και το σκορ τους (0-300) ανά δεξιότητα, και συγκεκριμένα 

λαμβάνουν: 

─ ένα διάγραμμα ραντάρ σε αριθμημένη κλίμακα από το 0 ως το 300, στο οποίο 

παρουσιάζεται σχηματικά το συνολικό σκορ τους  

─ ένα συγκεντρωτικό πίνακα που παρουσιάζει το προσωπικό επίπεδο και σκορ 

ανά ικανότητα 

─ μια πλήρης, αναλυτική περιγραφή του τρέχοντος προφίλ τους ανά ικανότητα. 

Στη σελίδα των αποτελεσμάτων μπορούν επίσης να βρουν σχετικό παράπλευρο 

εκπαιδευτικό υλικό, γνωμικά, καθώς και την πλήρη περιγραφή των προφίλ όλων των 

επιπέδων για όλες τις εγκάρσιες ικανότητες που αξιολογούνται. 

Ολόκληρο το υλικό στη σελίδα των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμο για λήψη και 

εκτύπωση.   

Επίσης, είναι δυνατή η επανάληψη του εργαλείου αυτοξιολόγησης όσες φορές 

χρειάζεται κάθε χρήστης προκειμένου να βελτιώσει το σκορ του, με την προϋπόθεση 

ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον 24 ώρες από την τελευταία αξιολόγηση. 


