
                                           
 

 Application n° 2014-2-ES02-KA205-005432 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ _______________________________ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _______________ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ 
Εικόνα / προσωπική υγιεινή Κατάλληλη ενδυμασία και περιποίηση, καθαρά και 

σιδερωμένα ρούχα. 
πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

Εκπαίδευση / ευγένεια. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Εγκαρδιότητα στη 
σχέση, ζητάμε συγγνώμη για τις τυχόν καθυστερήσεις. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

Ευφράδεια Δυνατότητα να εκφράζετε  τις σκέψεις και τις ιδέες με 
έναν κατανοητό τρόπο. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

Διάταξη Ικανότητα να διατηρώ τα πράγματα τοποθετώντας τα 
στην κατάλληλη σειρά. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

Ακρίβεια Μεριμνά  για το ραντεβού σου στην καθορισμένη ώρα. 
Προειδοποίησε για τυχόν αναποδιές οι οποίες μπορούν 
να σε εμποδίσουν από  το να παρευρεθείς 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

Φυσική αντίσταση / ενέργεια Δυνατότητα να εκτελέσεις σωματική εργασία. 
Εμφάνιση της δύναμης. Υψηλά επίπεδα ενέργειας, 
αυτός / αυτή δεν κουράζεται συχνά. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ 
ΕΥΘΎΝΗ Αποφασισμένος (αναζήτηση εργασίας, εκτέλεση μιας 

εργασίας ...) να αναλαμβάνει την υποχρέωση να την 
διεξάγει. Προθυμία να συμμετάσχει στην εργασία. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

ΕΠΙΜΟΝΉ Το πρόσωπο δείχνει την δύναμη και συνεχώς 
προσπαθεί για την επίτευξη  των προβλεπόμενων 
σκοπών, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να 
προκύψουν. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Η προθυμία και η ικανότητα να εφαρμόσουν αλλαγές 
στην συμπεριφορά και να προσαρμοστούν γρήγορα  
στις νέες ή μεταβαλλόμενες καταστάσεις στο χώρο 
εργασίας. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ Δυναμική του άτομο το οποίο είναι ικανό να συμβάλει 
με  ιδέες, λύσεις ή να εκτελέσει τα καθήκοντα / τις 
δραστηριότητες, τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

ΟΡΓΆΝΩΣΗ Ικανότητα, όταν αντιμετωπίζουμε μια σειρά από 
σχετικές δραστηριότητες εργασίας, να τις  ορίσετε με 
σειρά απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον 
επείγοντα χαρακτήρα και τη σημασία τους. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

ΔΙΑΤΑΞΗ Δυνατότητα να κρατήσει τα πράγματα στη θέση τούς. 
Δυνατότητα να κρατήσει τα πράγματα σωστά 
τοποθετημένα. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Δυνατότητα να συνεργάζονται με τους συνεργάτες τους 
στην εκτέλεση των καθηκόντων μέσα σε μια ομάδα, 
που εργάζονται για έναν κοινό στόχο πέρα  από το 
προσωπικό συμφέρον. 

πολύ χαμηλή                           πολύ υψηλή 
1                        2                    3                       4 

 


