
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

Καλωσήρθατε στο Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης KeyStart2Work! 

 

Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα. Ακολουθήστε 

τα 3 βήματα σύμφωνα με τις οδηγίες 

παρακάτω, για να χρησιμοποιήσετε το 

εργαλείο αυτοαξιολόγησης. 

 

Βήμα 1: Εγγραφή  

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εργαλείο αυτοαξιολόγησης κάντε κλικ εδώ 

και δημιουργείστε τον προσωπικό λογαριασμό σας στο σύστημα, 

χρησιμοποιώντας το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ένα κωδικό 

χρήστη.  

Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. 

 

Βήμα 2: Αξιολόγηση Εγκάρσιων Ικανοτήτων  

Κάντε κλικ εδώ για να  αποκτήσετε πρόσβαση στο πεδίο αξιολόγησης. 

 

Βρίσκεστε εδώ:  

 

Χρειάζεται να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και στις 3 ενότητες για να λάβετε τα 

αποτελέσματά σας (12 σενάρια κάθε ενότητα, 36 σενάρια συνολικά). 

Πηγαίνετε στην «Ενότητα 1» και απαντήστε τι θα κάνατε στην πρόκληση που 

περιγράφεται σε κάθε σενάριο, επιλέγοντας την απάντηση που θεωρείτε ότι αρμόζει 

καλύτερα. Δεν υπάρχουν σωστές - λάθος απαντήσεις, καθώς το εργαλείο αξιολογεί 

το επίπεδο στο οποίο «κατέχετε» κάθε εγκάρσια ικανότητα, με βάση τους 

διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς (που αντιστοιχούν σε διαφορετικο, 

αντίστοιχα,  επίπεδα ικανότητας). Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία (1) από τις τρεις (3) 

διαθέσιμες απαντήσεις. 



 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Υποβολή Απάντησης» για να σώσετε την απάντησή σας και 

να προχωρήσετε στην επόμενη. Σε αυτή τη φάση και αφού έχετε κάνει «Υποβολή 

Απάντησης» δεν μπορείτε να αλλάξετε την απάντησή σας. 

Εάν επιθυμείτε να κλείσετε το εργαλείο χωρίς να χάσετε τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι 

στιγμής, πατήστε πρώτα το κουμπί «Υποβολή Απάντησης» και αμέσως μετά το κουμπί 

«Αποθήκευση & Έξοδος» για να σώσετε όλες τις απαντήσεις που έχετε υποβάλλει 

μέχρι στιγμής και να μπορείτε να συνεχίσετε αργότερα. Όταν επιστρέψετε, πηγαίνετε 

στην ενότητα που έχετε αφήσει ανολοκλήρωτη, ώστε το σύστημα να σας πάει 

αυτόματα στο σημείο από το οποίο «φύγατε» την τελευταία φορά (εκτός αν έχετε ήδη 

ολοκληρώσει όλα τα σενάρια μία φορά). Μην ξεχάσετε να επιστρέψετε και να 

ολοκληρώσετε την αξιολόγησή σας στη συνέχεια. 

Μόλις ολοκληρωθεί η Ενότητα 1, το σύστημα σας οδηγεί αυτόματα στο σύνδεσμο για 

να προχωρήσετε στην Ενότητα 2 και ούτω κάθε εξής. Να θυμάστε ότι πρέπει να κάνετε 

όλα τα τεστ (σενάρια) για να πάρετε σωστά και ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Αφού 

ολοκληρωθεί η Ενότητα 3, το σύστημα σας οδηγεί αυτόματα στο σύνδεσμο για να 

μπείτε στη σελίδα «Πρόσβαση στα Αποτελέσματα». Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιστρέψετε στην αρχική σελίδα και να κάνετε κλικ στο κουμπί «Πρόσβαση στα 

Αποτελέσματά σας». 

 

Βήμα 3: Πρόσβαση στα Αποτελέσματά σας 

Κάντε κλικ εδώ για να προχωρήσετε στη σελίδα αποτελεσμάτων.  

 

Βρίσκεστε εδώ: 

 

 

 



 

Πηγαίνετε στο «Προφίλ» για να διαβάσετε την περιγραφή του προφίλ σας ανά 

ικανότητα σύμφωνα με τις απαντήσεις σας στα 36 σενάρια κατά το προηγούμενο 

στάδιο (12 εγκάρσιες ικανότητες-κλειδί για την απασχολησιμότητα συνολικά): 

 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Διάγραμμα Ραντάρ» για να λάβετε μια 360˚ άποψη του 

προσωπικού σας σκορ (σε κλίμακα 0-300) για όλες (και τις 12) εγκάρσιες ικανότητες 

που αξιολογήσατε στο προηγούμενο βήμα: 

 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Συνοπτικός Πίνακας» για να λάβετε την περίληψη των 

αποτελεσμάτων σας σε μορφή πίνακα με το σκορ σας (0-300) και το επίπεδό σας 

(υψηλό-μέτριο-χαμηλό) ανά ικανότητα για όλες (και τις 12) τις εγκάρσιες ικανότητες: 

 

 

 

 

 



 

Κάντε κλικ στα ακόλουθα κουμπιά:  

 

για να: 

─ ενημερωθείτε για τις πλήρεις περιγραφές όλων των επιπέδων (χαμηλό-μεσαίο-

υψηλό) για όλες τις ικανότητες που αξιολογεί το εργαλείο (αρχείο pdf που 

μπορείτε να «κατεβάσετε» και να εκτυπώσετε) 

─ διευρύνετε τους ορίζοντές σας σε σχέση με τις 12 εγκάρσιες ικανότητες που 

αξιολογούνται μέσω του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού/ πηγών που 

προτείνονται για περαιτέρω εμβάθυνση και σχετικά διάσημα γνωμικά  (αρχείο 

pdf που μπορείτε να «κατεβάσετε» και να εκτυπώσετε) 

─ επαναλάβετε τα τεστ σε ένα τμήμα ή και στις 3 ενότητες για να βελτιώσετε τα 

αποτελέσματά σας μετά από τουλάχιστον 24 ώρες από την τελευταία φορά 

που ολοκληρώσατε τη συγκεκριμένη ενότητα ή ολόκληρο το εργαλείο 

αντίστοιχα. 

Κάντε κλικ στο κουμπί  για να κατεβάσετε ή/ και να εκτυπώσετε την 

περιγραφή του προφίλ σας και τα αποτελέσματα σας σε όλες τις μορφές (διάγραμμα 

ραντάρ, πίνακας) που είναι ανοιχτά τη στιγμή της εκτύπωσης.  

Προτείνεται η εκτύπωση σε landscape layout για ευκολότερη ανάγνωση. 

 

 

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε  

το εργαλείο αυτοαξιολόγησης KeyStart2Work! 

 


