
Αξιολόγηση ικανοτήτων-δεξιοτήτων 

 

 
  
  

 



Διασάφηση εννοιών 

 Aptitude 

 Skill 

 Ability 

 Capacity 

 Achievement 

 Competence 

 
Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε σχέση με την 

έννοια που αποδίδεται στον κάθε όρο. 

 



Ικανότητα 

• Επιδεξιότητα του ατόμου να κάνει κάτι με 
αποτελεσματικό τρόπο ώστε να 
αναταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας 
και των συγκεκριμένων επαγγελματικών 
ρόλων (Repetto, 2008) 

• Διανοητικές και σωματικές ικανότητες 



Διανοητικές ικανότητες 

• Αριθμητική ικανότητα 

• Προφορική κατανόηση 

• Ταχύτητα αντίληψης 

• Επαγωγικός συλλογισμός 

• Συμπερασματικός συλλογισμός 

• Χωρική απεικόνιση 

• Μνήμη 

 



Ειδικές ικανότητες: Ετοιμότητα του ατόμου για 
μάθηση, ικανότητα να αποκτήσει κανείς ένα 

συγκεκριμένο τύπο δεξιότητας ή γνώσης 

• Αισθητηριακές ικανότητες 

• Κινητικές ικανότητες 

• Μηχανική ικανότητα 

• Αντίληψη σχέσεων στο χώρο 

• Υπαλληλική ικανότητα 

• Καλλιτεχνική ικανότητα 

• Μουσική ικανότητα 

• Δημιουργικότητα 

• Γλωσσική ικανότητα 



Πότε είναι χρήσιμα τα τεστ ειδικών 
ικανοτήτων; 

• Όταν ο πελάτης δεν έχει ρεαλιστική εικόνα 
του εαυτού του 

• Όταν ο πελάτης είναι μπερδεμένος για το 
επίπεδο ικανότητας του σε ένα συγκεκριμένο 
πεδίο δραστηριοτήτων 



Σημαντικά στοιχεία σε σχέση με την 
αξιοποίηση των τεστ: 

• Κάποιες φορές τα άτομα 
αποδίδουν περισσότερο (ή 
λιγότερο) από το αναμενόμενο με 
βάση τα τεστ 

• Τα ενδιαφέροντα δεν ταυτίζονται 
με τις ειδικές ικανότητες 

• Επιλογή προσωπικού 



Σημαντικές ερωτήσεις 

• Ενδιαφέροντα και ικανότητες ταυτίζονται; 

• Αυτοαξιολόγηση ικανότητων και ικανότητες 
ταυτίζονται; 

• Τα τεστ ειδικών ικανοτήτων επηρεάζονται 
από το φύλο του ατόμου; 



Τεστ Διαφορικών Ικανοτήτων 
Differential Aptitude Tests (DAT- 5th ed) 

Bennet, Seashore & Wesman  
(1st ed: 1947, 5th ed.: 1996) 

• Συστοιχία οκτώ τεστ 

• Επίπεδο Ι: μαθητές 13-15 

• Επίπεδο ΙΙ: μαθητές άνω των 16 και ενήλικες 



Τεστ Διαφορικών Ικανοτήτων 

• Τεστ Λεκτικής-Λογικής Σκέψης 

• Τεστ αριθμητικής ικανότητας 

• Τεστ αφαιρετικής ικανότητας 

• Τεστ ταχύτητας και ακρίβειας αντίληψης 

• Τεστ μηχανικής-λογικής σκέψης 

• Τεστ χωροαντιληπτικής ικανότητας 

• Τεστ ορθογραφίας 

• Τεστ χρήσης γλώσσας 



Σημασία του χρόνου 

• Τεστ Λεκτικής-Λογικής Σκέψης: 25 λεπτά 

• Τεστ αριθμητικής ικανότητας: 30 λεπτά 

• Τεστ αφαιρετικής ικανότητας: 20 λεπτά 

• Τεστ ταχύτητας και ακρίβειας αντίληψης: 6 λεπτά 

• Τεστ μηχανικής-λογικής σκέψης: 25 λεπτά 

• Τεστ χωροαντιληπτικής ικανότητας: 25 λεπτά 

• Τεστ ορθογραφίας: 10 λεπτά 

• Τεστ χρήσης γλώσσας: 15 λεπτά 

 



• Διάθεση από: 

Harcourt Assessment, 19500 Bulverde Td, San 
Antonio, Texas 78259 

 

Στην Ελλάδα: Crème de la Crème Human 
Resources A.E., Πεντέλης 96, 15235, Βριλήσσια 

(Μετάφραση/ προσαρμογή: Σιδηροπούλου-
Δημακάκου & Κούστα, 2004) 



Σας ευχαριστούμε 


