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Τίτλος  
Οδηγός χρήστη του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης του έργου Female Entrepreneur για τη 
διάγνωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα των ΠΔΒ. 

 
Εισαγωγή 
 
Καλώς ήρθατε στον οδηγό χρήστη του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης του έργου Female 
Entrepreneur! 
 
Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει τη δυνατότητα να αυτό-
αξιολογήσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας στον τομέα των Πολιτιστικών και 
Δημιουργικών Βιομηχανιών, ώστε να συνειδητοποιήσετε καλύτερα τις δυνατότητές σας και, ως 
εκ τούτου, να γίνετε περισσότερο αναλυτικοί/ές και ικανοί/ές στη χάραξη της επαγγελματική 
σας  σταδιοδρομίας. 
 
Θα σας βοηθήσει, επίσης, να αναπτύξετε το βασικό πλαίσιο σκέψης για να αναλύετε κριτικά 
και να αναγνωρίζετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας ώστε να είστε περισσότερο έτοιμοι/ες 
να ξεκινήσετε νέα μονοπάτια δημιουργικότητας και δια βίου μάθησης. 
 
Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης 
είναι περίπου 10 λεπτά. 
 
Κάθε πληροφορία που παρέχεται στο εργαλείο καταγράφεται ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά από την ομάδα εργασίας του έργου FEMALE ENTREPRENEUR. Δεν θα 
πουλήσουμε, εμπορευθούμε ή μεταβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες ενός ατόμου σε 
οποιονδήποτε τρίτο ή φορέα. Η σύμπραξη FEMALE ENTREPRENEUR δεσμεύεται να 
προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτικότητα σας. Συλλέγει και 
επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1725 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (REGULATION (EU) 2018/1725 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL) 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να κάνετε τη 
περιήγησή σας στο εργαλείο αυτό-αξιολόγησης όσο το δυνατόν πιο απλή και ευχάριστη! 
 
Η ομάδα του Female Entrepreneur. 

 
 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725#:~:text=Regulation%20%28EU%29%202018%2F1725%20of%20the%20European%20Parliament%20and,45%2F2001%20and%20Decision%20No%201247%2F2002%2FECText%20with%20EEA%20relevance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725#:~:text=Regulation%20%28EU%29%202018%2F1725%20of%20the%20European%20Parliament%20and,45%2F2001%20and%20Decision%20No%201247%2F2002%2FECText%20with%20EEA%20relevance
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Κατευθυντήριες γραμμές  

 [1] Βήμα 1 από 8 

Έχετε εισέλθει επιτυχώς στο ψηφιακό "σπίτι" του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης και 
σας δίνονται ορισμένες χρήσιμες εισαγωγικές πληροφορίες. Θα πρέπει να 
συμπληρώσετε τις πληροφορίες στα πεδία που επισημαίνονται ως ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ, 
προκειμένου να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.    

 

 

[1.1] Το πλήκτρο " Επόμενο " 

Αφού συμπληρώσετε τις πληροφορίες που επισημαίνονται ως απαιτούμενες, το 
βέλος με χρώμα ροζ δείχνει το κουμπί "Επόμενο", το οποίο επιλέγετε για να 
προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. 
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[2] Βήμα 2 από 8 

Βρίσκεστε τώρα στο βήμα 2 από τα 8 και τα ροζ βέλη δείχνουν την επιλογή της απάντησής 
σας στις δηλώσεις που παρουσιάζονται για τον τομέα ικανοτήτων "Προσαρμοστικότητα" 
(διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, ουδέτερο, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα). Υπενθυμίζεται ότι 
πρέπει να επιλέξετε απάντηση στις δηλώσεις του τομέα ικανοτήτων που επισημαίνονται ως 
[ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ]. 

 

 

[2.1] Τα κουμπιά "Προηγούμενο" & "Επόμενο" 
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Μόλις επιλέξετε τις απαντήσεις σε αυτό το βήμα, τα ροζ βέλη δείχνουν το κουμπί 
"Προηγούμενο" (αν θέλετε να επιστρέψετε πίσω) και το κουμπί "Επόμενο" για να 
προχωρήσετε περαιτέρω με την αυτό-αξιολόγησή σας. Επιλέξτε ένα από τα δύο.  

 

 

 

 

 

 

[3] Βήμα 3 από 8. 

Βρίσκεστε τώρα στο βήμα 3 από τα 8 και τα ροζ βέλη δείχνουν την επιλογή της απάντησής 
σας στις δηλώσεις που παρουσιάζονται για τον τομέα ικανοτήτων "Επικοινωνία" (διαφωνώ 
απόλυτα, διαφωνώ, ουδέτερο, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα). Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να 
επιλέξετε απάντηση στις δηλώσεις του τομέα ικανοτήτων που επισημαίνονται ως 
[ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ]. 
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[4] Βήμα 4 από 8 

Βρίσκεστε τώρα στο βήμα 4 από τα 8. Παρακαλώ επιλέξτε την απάντησή σας στις δηλώσεις 
που παρουσιάζονται για τον τομέα ικανοτήτων "Ανθεκτικότητα" (διαφωνώ απόλυτα, 
διαφωνώ, ουδέτερη, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα). Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να επιλέξετε 
την απάντηση στις δηλώσεις του τομέα ικανοτήτων που επισημαίνονται ως [ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ]. 
Μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, επιλέγοντας "Επόμενο".    
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[5] Βήμα 5 από 8  

Βρίσκεστε τώρα στο βήμα 5 από τα 8. Παρακαλώ επιλέξτε την απάντησή σας στις δηλώσεις 
που παρουσιάζονται για τον τομέα ικανοτήτων "Ηγεσία" (διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, 
ουδέτερη, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα). Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να επιλέξετε την 
απάντηση στις δηλώσεις του τομέα ικανοτήτων που επισημαίνονται ως [ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ].  
Μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επόμενο". 

 

 

 

 

 

[6] Βήμα 6 από 8 

Βρίσκεστε τώρα στο βήμα 6 από τα 8. Παρακαλώ επιλέξτε την απάντησή σας στις δηλώσεις 
που παρουσιάζονται για τον τομέα ικανοτήτων "Συναισθηματική νοημοσύνη" (διαφωνώ 
απόλυτα, διαφωνώ, ουδέτερη, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα). Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να 
επιλέξετε την απάντηση στις δηλώσεις του τομέα ικανοτήτων που επισημαίνονται ως 
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[ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ]. Μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, επιλέγοντας το κουμπί 
"Επόμενο". 

 

[7] Βήμα 7 από 8 

Βρίσκεστε τώρα στο βήμα 7 από τα 8. Παρακαλώ επιλέξτε την απάντησή σας στις δηλώσεις 
που παρουσιάζονται για τον τομέα ικανοτήτων "Δημιουργική σκέψη" (διαφωνώ απόλυτα, 
διαφωνώ, ουδέτερη, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα). Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να επιλέξετε 
την απάντηση στις δηλώσεις του τομέα ικανοτήτων που επισημαίνονται ως [ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ]. 
Μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, επιλέγοντας το κουμπί "Επόμενο". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[8]  Βήμα 8 από 8 

Βρίσκεστε τώρα στο βήμα 8 από τα 8. Παρακαλώ επιλέξτε την επιλογή σας στις δηλώσεις που 
παρουσιάζονται για τον τομέα ικανοτήτων "Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση" (διαφωνώ 
απόλυτα, διαφωνώ, ουδέτερος, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα). Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να 
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επιλέξετε την απάντηση στις δηλώσεις του τομέα ικανοτήτων που επισημαίνονται ως 
[ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ]. Μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, κάνοντας κλικ στο κουμπί 
"υποβολή" (υποδεικνύεται από το ροζ βέλος). 

 

[9] Υποβολή και επίπεδο ικανοτήτων αποτέλεσμα 

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "υποβολή", θα έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την αυτό-
αξιολόγηση των κοινωνικών σας δεξιοτήτων και θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα, όπου θα 
πιστοποιούνται τα συμπεράσματα σχετικά με τις δεξιότητές σας σύμφωνα με τις επιλογές σας 
σε κάθε τομέα ικανοτήτων. Θα μπορείτε να κατεβάσετε την περιγραφή που σας αντιστοιχεί 
κάνοντας κλικ στο κουμπί "κατεβάστε την περιγραφή του αποτελέσματος" (ροζ βέλος).   

 

 
 
 
 
 

 
 

Η ομάδα του Female Entrepreneur! 


