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Τίτλος  
Οδηγός Χρήστη του Εργαλείου Αυτό-Αξιολόγησης του έργου Female Entrepreneur  

 

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. 

 

Η ανάπτυξη του Εργαλείου Αυτό-αξιολόγησης βασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών 
Ικανοτήτων, γνωστό και ως EntreComp. Το EntreComp, ξεκίνησε από το JRC εκ μέρους της Γενικής 
Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL) της ΕΕ, τον Ιανουάριο του 
2015. Ένας από τους βασικούς στόχους του EntreComp είναι να αναπτύξει μια κοινή εννοιολογική 
προσέγγιση για την υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Επιπλέον, το πλαίσιο στοχεύει στη γεφύρωση των κόσμων της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας, 
και στο να καθιερωθεί ως κοινό σημείο αναφοράς, από οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια πρωτοβουλία 
που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικής μάθησης. 

 

Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του Εργαλείου Αυτό-αξιολόγησης είναι 
περίπου 15 λεπτά. 

 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται στο εργαλείο καταγράφονται ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά από την κοινοπραξία του έργου FEMALE ENTREPRENEUR. Δεν  πρόκειται να πουλήσουμε, 
να ανταλλάξουμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά στοιχεία ενός ατόμου σε κανένα τρίτο μέρος ή 
οντότητα. Η κοινοπραξία FEMALE ENTREPRENEUR σέβεται τα δικαιώματα απορρήτου των χρηστών του 
εργαλείου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το 
ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται βασικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε να περιηγηθείτε στο 
εργαλείο αυτό-αξιολόγησης όσο ευκολότερα και διασκεδαστικά γίνεται! 

 

Η ομάδα του Female Entrepreneur. 

 

 

 

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5e633083-27c8-11e6-914b-01aa75ed71a1/language-en
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Κατευθυντήριες οδηγίες  

 [1] Βήμα 1 από 6  

Έχτε μπει με επιτυχία στο ψηφιακό «σπίτι» του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης, και όπως 
μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα, το ματζέντα βέλος  σηματοδοτεί τις πληροφορίες 
που σας δίνονται ότι: πρέπει να απαντήσετε τις ερωτήσεις με τον κόκκινο αστερίσκο ούτως 
ώστε να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.  

 

 
 

[1.1] Το κουμπί «Επόμενο»  

Σας δίνονται πληροφορίες για το εργαλείο και στο τέλος, το ματζέντα βέλος 
σηματοδοτεί το κουμπί «επόμενο» πάνω στο οποίο πατάτε, για να προχωρήσετε στο 
επόμενο βήμα.  
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[2] Βήμα 2 από 6 

Τώρα βρίσκεστε στο βήμα 2 από 6 και τα ματζέντα βέλη δείχνουν τις ερωτήσεις που τίθενται. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις με τον κόκκινο αστερίσκο.   

 
 

[2.1] Τα κουμπιά «Προηγούμενο» & «Επόμενο»  

Μόλις απαντήσετε τις ερωτήσεις σε αυτό το βήμα, τα ματζέντα βέλη σηματοδοτούν 
το κουμπί «προηγούμενο» (εάν επιθυμείτε να γυρίσετε πίσω), και το κουμπί 
«Επόμενο» για να προχωρήσετε παρακάτω με την αυτό-αξιολόγησή σας. Πατήστε σε 
αυτό που επιθυμείτε.  
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[3] Βήμα 3 από 6. 

Είστε τώρα στο βήμα 3 από 6.   

 
[3.1] 1η Εναλλακτική επιλογή  

Εάν απαντήσετε «ναι» (όπως δείχνει το ματζέντα βέλος, στην εικόνα παρακάτω) θα 
εμφανιστεί μια νέα σειρά ερωτήσεων. Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να 
οπωσδήποτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με τον κόκκινο αστερίσκο για να 
προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, πατώντας στο κουμπί «επόμενο».  

 

 

 
 

 



 

BEING A FEMALE ENTREPRENEUR: Project No. 2020-1-ES01-KA204-081956 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; 

it cannot be considered to reflect the views of the European Commission or any other body of the 

European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use 

that may be made of the information.   

[3.2] 2η Εναλλακτική Επιλογή  

Εάν απαντήσετε «όχι» (όπως δείχνει το ματζέντα βέλος, στην εικόνα παρακάτω), θα 
εμφανιστεί μια νέα σειρά ερωτήσεων. Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να 
οπωσδήποτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με τον κόκκινο αστερίσκο για να 
προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, πατώντας στο κουμπί «επόμενο».  
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[4] Βήμα 4 από 6 - 3.1 Αξιολόγηση των ικανοτήτων στον τομέα «Ιδέες και ευκαιρίες» 

Τώρα βρίσκεστε στο βήμα 4 από 6. Τα ματζέντα βέλη (στην παρακάτω εικόνα) δείχνουν τις 
ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε για την αξιολόγηση του Τομέα «Ιδέες και ευκαιρίες».  
Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να οπωσδήποτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με τον 
κόκκινο αστερίσκο για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, πατώντας στο κουμπί «επόμενο». 
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[5] Βήμα 5 από 6 - 3.2 Αξιολόγηση των ικανοτήτων στον τομέα «Πόροι». 

Τώρα βρίσκεστε στο βήμα 5 από 6. Τα ματζέντα βέλη (στην παρακάτω εικόνα) δείχνουν τις 
ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε για την αξιολόγηση του Τομέα «Πόροι».  Σας 
υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να οπωσδήποτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με τον κόκκινο 
αστερίσκο για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, πατώντας στο κουμπί «επόμενο». 
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[6] Βήμα 6 από 6 - 3.3 Αξιολόγηση των ικανοτήτων στον τομέα «Εφαρμοσιμότητα». 

Τώρα βρίσκεστε στο βήμα 6 από 6. Τα ματζέντα βέλη (στην παρακάτω εικόνα) δείχνουν τις 
ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε για την αξιολόγηση του Τομέα «Εφαρμοσιμότητα».  Σας 
υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να οπωσδήποτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με τον κόκκινο 
αστερίσκο για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, πατώντας στο κουμπί «Υποβολή» 
(τελευταίο ματζέντα βέλος). 
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[7] Υποβολή και Αποτέλεσμα του Επιπέδου Ικανοτήτων  

Αφού πατήσετε στο κουμπί «υποβολή», θα έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την αυτό-
αξιολόγηση των επιχειρηματικών σας ικανοτήτων και θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα, που 
θα βεβαιώνει το Επίπεδο των ικανοτήτων σας σύμφωνα με τις απαντήσεις σας. Θα μπορείτε 
να κατεβάσετε την περιγραφή που σας αντιστοιχεί πατώντας το κουμπί «κατεβάστε την 
περιγραφή του αποτελέσματος»  (ματζέντα βέλος).   

 

 
 

 
 

 
 
 

Η ομάδα του Female Entrepreneur! 


