ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ SOFT SKILLS
Το εργαλείο της Owiwi απευθύνεται σε αθλητές, προπονητές και αθλητικούς ψυχολόγους.
Βοηθά σημαντικά στην προσπάθειά τους να πετύχουν τους στόχους τους σε πολλαπλά
επίπεδα.
Αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο με εφαρμογές στην αξιολόγηση
δεξιοτήτων του ατόμου και στην ανάδειξη ατομικών αναγκών με στόχο την καταγραφή και
τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων παρακολούθησης και βελτίωσης της
αθλητικής απόδοσης.
H μεθοδολογία είναι βασισμένη στα σενάρια υποθετικών καταστάσεων (Situational
Judgement Tests) ενώ ο στόχος του παιχνιδιού είναι να «αξιολογήσει» τον συμμετέχοντα,
βάσει των επιλογών και του τρόπου παιχνιδιού, όσον αφορά στα αποκαλούμενα «soft
skills» του και συγκεκριμένα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ευελιξία (Flexibility)
Προσαρμοστικότητα (Adaptability)
Δυνατότητα Λήψης Αποφάσεων (Decision Making)
Ακεραιότητα (Integrity)
Ανθεκτικότητα (Resilience)
Ευελιξία στη Μάθηση (Learning Agility)
Ομαδικότητα (Teamwork)
Υπευθυνότητα (Accountability)

Πως χρησιμοποιείται:
Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, αυτοματοποιημένα, προσωποποιημένα για τον
κάθε χρήστη και με πλήρη συμμόρφωση σε κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Βασικός πυλώνας της πλατφόρμας είναι το γεγονός ότι πάντα δίδεται στον συμμετέχοντα
ανατροφοδότηση, συγκεκριμένα του δίδεται η αναφορά αποτελέσματος του με
επεξηγήσεις για το τι σημαίνουν τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά του, πως επηρεάζουν
την συμπεριφορά του, σημεία προς βελτίωση και τι μπορεί να κάνει προκειμένου να τα
βελτιώσει.
Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα σας και με γνώμονα την προστασία του απορρήτου σας,
έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την προστασία προσωπικών
σας δεδομένων. Για αυτό το λόγο οφείλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την
επεξεργασία των δεδομένων σας και να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω
επεξεργασία.
Παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες προσεκτικά και να δώσετε τη
συγκατάθεσή σας για να προχωρήσει η εκτέλεση των υπηρεσιών μας.
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1. Ως Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων ορίζονται οι κκ Μουρούτης Διονύσιος
(dmouroutis@owiwi.co.uk) για την Owiwi και ο DEPO (se@randp.gr) για το Τμήμα
Αθλητικής Αριστείας – “Sports Excellence” της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΕΚΠΑ.
2. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις παραπάνω
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Ο Κανονισμός σας παρέχει τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα υποβολής αιτήματος στους
Υπεύθυνους για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή περιορισμό της
επεξεργασίας που σας αφορά, καθώς και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς
και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε χωρίς όμως να θιγεί η νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της καθώς και
το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή της χώρας.
4. Η συναίνεση στην παροχή των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί αναγκαία νομική
προϋπόθεση για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας (OWIWI και SportsExcellence) και
υποχρεούστε να την παρέχετε καθώς σε αντίθετη περίπτωση δε θα μπορούμε να σας
εξυπηρετήσουμε.

Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή:

Ημερομηνία:

_____________________________________________________

___________

Σε περίπτωση συμμετοχής ανήλικου:

_____________________________________________________
(Ονοματεπώνυμο–Υπογραφή Γονέα / Κηδεμόνα–Α.Δ.Τ.)
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