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Σχετικά με αυτή την αναφορά

Η αναφορά βασίζεται στο τεστ Swift Executive Aptitude, μία ηλεκτρονική αξιολόγηση
της ικανότητας έκφρασης βάσει πληροφοριών που παρουσιάζονται σε λεκτική,
αριθμητική και διαγραμματική μορφή.

Τα αποτελέσματα βασίζονται στη σύγκριση με μια διεθνή ομάδα άνω των 6.000
ανώτερων διευθυντών και στελεχών. Τα αποτελέσματα στην παρούσα έκθεση
παρουσιάζονται σε κλίμακα Sten από 1 έως 10, όπου το 10 υποδηλώνει χαμηλή
απόδοση και το 10 υψηλή απόδοση στην αξιολόγηση. Το σχήμα του ρόμβου υποδεικνύει
το επιτρεπτό περιθώριο σφάλματος πριν από την αναγνώριση διαφοράς μεταξύ των
βαθμολογιών.

Κατά την ανάγνωση της αναφοράς, σας παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτή
βασίζεται μόνο στις πληροφορίες που αντλούνται από τη συμπλήρωση του τεστ.
Περιγράφει την απόδοση στο συγκεκριμένο τεστ και όχι την απόδοση στην εργασία ή τις
σπουδές. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί, τα τεστ ικανοτήτων δύνανται να
προβλέπουν αποτελεσματικά τις επιτυχείς αποδόσεις στις σπουδές και τις εργασιακές
δραστηριότητες.

Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην αναφορά είναι εμπιστευτικές και πρέπει να
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποθήκευσή τους σε
ασφαλή τοποθεσία.

Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην αναφορά ενδέχεται να παρέχουν μία έγκυρη
μέτρηση της ικανότητας για 12 έως 24 μήνες.

Η αναφορά βασίζεται στα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού τεστ, το οποίο προσκλήθηκε
να ολοκληρώσει ο/η ερωτώμενος/η άνευ επιτήρησης. Η ταυτότητα του/της
συγκεκριμένου/ης ερωτώμενου/ης δεν έχει επαληθευτεί από κάποιον/α εξεταστή/τρια.
Για τη λήψη αποφάσεων υψηλού ρίσκου συνιστάται η διεξαγωγή αξιολόγησης
επαλήθευσης υπό επιτήρηση.

Η αναφορά έχει δημιουργηθεί με τη χρήση συστημάτων λογισμικού της εταιρείας Saville
Assessment και έχει παραχθεί ηλεκτρονικά. H Saville Assessment δεν εγγυάται τη μη
τροποποίηση ή επεξεργασία της εν λόγω αναφοράς. Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία
ευθύνη για τυχόν συνέπειες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση της παρούσας
αναφοράς.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου τεστ περιορίζεται στους υπαλλήλους, αντιπροσώπους
και εξουσιοδοτημένους πελάτες της Saville Assessment.
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Εισαγωγή στην αναφορά αξιολόγησης
Σε αυτή την αναφορά παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις απαντήσεις του/της Αλεξ
Γεωργίου στο τεστ Swift Executive Aptitude.

Συνολική βαθμολογία

Το τεστ αξιολογεί τη λεκτική και αριθμητική ανάλυση και τον αφαιρετικό συλλογισμό,
ικανότητες που είναι σημαντικές στον εργασιακό χώρο για μια πληθώρα ρόλων. Στη
συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται η συνολική βαθμολογία που προκύπτει σε
αντιπαραβολή με την ομάδα σύγκρισης: Ανώτεροι διευθυντές και στελέχη (INT, IA,
2021)

Η συνολική βαθμολογία δείχνει πόσο καλά έχει αποδώσει ο/η ερωτώμενος/η Αλεξ
Γεωργίου στο τεστ.

Επιμέρους βαθμολογίες των τομέων ικανοτήτων

Οι επιμέρους βαθμολογίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του/της
Αλεξ Γεωργίου σε κάθε μία από τις δοκιμασίες ικανοτήτων. Η δομή των
αποτελεσμάτων υποδεικνύει τις συγκριτικές ικανότητες και αδυναμίες του/της
ερωτώμενου/ης στους ακόλουθους τομείς ικανοτήτων:

Λεκτική - αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης, ερμηνείας και αξιολόγησης γραπτών
πληροφοριών.

Αριθμητική - αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης, ερμηνείας και αξιολόγησης
αριθμητικών δεδομένων.

Αφαιρετική - αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης ακολουθιών σχημάτων και
σχέσεων.

Σύγκριση ικανότητας & ρυθμού απαντήσεων

Οι βαθμολογίες ικανότητας και ρυθμού απαντήσεων παρέχουν πληροφορίες σχετικά
με την απόδοση του/της ερωτώμενου/ης σε κάθε έναν από τους τομείς του τεστ. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται σε γράφημα κλίμακας Sten από 1 έως 10, με τις αξίες
Sten να παρουσιάζονται εντός παρενθέσεων. Η βαθμολογία του ρυθμού απαντήσεων
βασίζεται στο χρόνο που αφιέρωσε ο/η ερωτώμενος/η για να απαντήσει στις
ερωτήσεις σε σύγκριση με τον μέσο όρο απόκρισης για τις ίδιες ερωτήσεις. Ο αργός
ρυθμός απαντήσεων εμφανίζεται στο κάτω μέρος του γραφήματος ενώ ο γρήγορος
στο επάνω μέρος. Η ικανότητα εντοπίζεται ως χαμηλή στην αριστερή μεριά του
γραφήματος και ως υψηλή στη δεξιά.

Έκθεση για τον/την Αλεξ Γεωργίου Ομάδα σύγκρισης: Ανώτεροι διευθυντές και στελέχη (INT, IA, 2021)
Δημιουργήθηκε: 20-Ιαν-2022 Σελ. 3 © 2022 Willis Towers Watson. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



Συνολική βαθμολογία
Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζεται η συνολική βαθμολογία σε σχέση με την ομάδα
σύγκρισης Ανώτεροι διευθυντές και στελέχη (INT, IA, 2021) σε κλίμακα sten από 1 έως
10.
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Συνολική βαθμολογία (Μέσος όρος - 38%)
Έχει αποδώσει καλύτερα από το 38 τοις εκατό της
ομάδας σύγκρισης.

Κατευθυντήριες γραμμές ερμηνείας
Ομάδα σύγκρισης: Ανώτεροι διευθυντές και στελέχη (INT, IA, 2021)

Sten 1: υψηλότερη από ό,τι το 1% περίπου της ομάδας σύγκρισης

Sten 2: υψηλότερη από ό,τι το 5% περίπου της ομάδας σύγκρισης

Sten 3: υψηλότερη από ό,τι το 10% περίπου της ομάδας σύγκρισης

Sten 4: υψηλότερη από ό,τι το 25% περίπου της ομάδας σύγκρισης

Sten 5: υψηλότερη από ό,τι το 40% περίπου της ομάδας σύγκρισης

Sten 6: υψηλότερη από ό,τι το 60% περίπου της ομάδας σύγκρισης

Sten 7: υψηλότερη από ό,τι το 75% περίπου της ομάδας σύγκρισης

Sten 8: υψηλότερη από ό,τι το 90% περίπου της ομάδας σύγκρισης

Sten 9: υψηλότερη από ό,τι το 95% περίπου της ομάδας σύγκρισης

Sten 10: υψηλότερη από ό,τι το 99% περίπου της ομάδας σύγκρισης
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Ικανότητα & ρυθμός απαντήσεων
Σε αυτή τη σελίδα παρέχονται πληροφορίες για την ικανότητα και το ρυθμό
απαντήσεων σε κάθε τομέα του τεστ σε σχέση με την ομάδα σύγκρισης Ανώτεροι
διευθυντές και στελέχη (INT, IA, 2021).

Επιμέρους βαθμολογίες των τομέων ικανοτήτων
Βαθμολογίες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Λεκτική (Μέσος όρος - 38%)
ενδέχεται να χειρίζεται λεκτικές πληροφορίες με
την ίδια ευκολία που τις χειρίζονται άλλα άτομα.

Αριθμητική (Μέσος όρος - 54%)
ενδέχεται να χειρίζεται αριθμητικές
πληροφορίες με την ίδια ευκολία που τις
χειρίζονται άλλα άτομα.

Αφαιρετική (Μέσος όρος - 31%)
ενδέχεται να χειρίζεται αφαιρετικές
πληροφορίες με την ίδια ευκολία που τις
χειρίζονται άλλα άτομα.

Σύγκριση ικανότητας & ρυθμού απαντήσεων
  Λεκτική   Αριθμητική   Αφαιρετική

Εργάστηκε με βραδύτερο
ρυθμό από το μέσο όρο

Εργάστηκε με ταχύτερο
ρυθμό από το μέσο όρο

Εργάστηκε με ένα μέσο
ρυθμό
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)

 
Ικανότητα (5)
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Ικανότητα (6)
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Ικανότητα (5)
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Βελτίωση των ικανοτήτων
Παρακάτω παρέχονται κάποιες συμβουλές προς βελτίωση των ικανοτήτων του/της
ερωτώμενου/ης:

Λεκτική

• Όταν διαβάζετε εφημερίδες και άρθρα, προσπαθείστε να εντοπίσετε τα κύρια
σημεία.

• Αναζητήστε τη σημασία άγνωστων λέξεων.

• Διαβάστε κείμενα και εντοπίστε τις σημαντικές λεπτομέρειες.

• Συγκρίνετε γραπτά επιχειρήματα, αναζητώντας ομοιότητες και διαφορές μεταξύ
τους.

• Βρείτε κάτι που έχετε γράψει και ξαναγράψτε το πιο συνοπτικά.

Αριθμητική

• Όταν διαβάζετε εφημερίδες και αναφορές, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις
αριθμητικές πληροφορίες.

• Εξασκηθείτε στην ολοκλήρωση υπολογισμών με και χωρίς αριθμομηχανή.

• Αναζητήστε διαφορές, όπως ποσοστιαίες μεταβολές, στις αριθμητικές τάσεις.

• Ελέγξτε υπολογισμούς άλλων.

• Αναλάβετε εργασίες που αφορούν αριθμητικούς υπολογισμούς.

Αφαιρετική

• Εργαστείτε με αφαιρετικό υλικό.

• Εξετάστε πληροφορίες που παρέχονται σε αφαιρετική μορφή σε βιβλία και
εφημερίδες.

• Λύστε προβλήματα λογικής και παιχνίδια.

• Αναζητήστε πρότυπα και σχέσεις σε πληροφορίες.

• Εξασκηθείτε στη δημιουργία διαγραμμάτων που αναπαριστούν σχέσεις, συνδέσεις
και ακολουθίες.
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Σύνοψη συμπλήρωσης τεστ (Προς χρήση Αξιολογητή)
Σε αυτή τη σελίδα παρέχονται επιπλέον πληροφορίες για τη συμπλήρωση του τεστ.

Αρχική πρόσβαση: 26/01/2021 (10:11 GMT)
Αποθηκευμένες απαντήσεις: 26/01/2021 (10:29 GMT)
Γλώσσα: Αγγλικά (Ηνωμένο Βασίλειο)
Επαναφορές Διαχειριστή: 0
Ακυρώσεις Υποψηφίου: 0
Χρονική προσαρμογή: Καμία
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