
 
C-Game 1st level self-assesssment quiz 

 

1 Θα σου άρεσε να εξετάζεις τις καλλιέργειες για να εντοπίζεις σημάδια ασθένειας και αν έχουν 
προσβληθεί από παράσιτα; 

2 Θα ήθελες να χρησιμοποιείς επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές για να βελτιώσεις τον τρόπο 
καλλιέργειας; 

3 Θα σου άρεσε να εργάζεσαι σε ένα κτήμα με άλογα, αγελάδες και πρόβατα και να τα 
φροντίζεις; 

4 Θα σου άρεσε να χειρίζεσαι αλωνιστική μηχανή; 

5 Θα σου άρεσε να φροντίζεις μικρά παιδιά; 

6 Θα σου άρεσε να χρησιμοποιείς τραγούδια, ιστορίες και παιχνίδια για να διδάξεις στα παιδιά 
την αλφαβήτα; 

7 Θα σου άρεσε να ετοιμάζεις μια θεατρική παράσταση με μαθητές δημοτικού; 

8 Θα σου άρεσε να βοηθάς μαθητές γυμνασίου να αποκτήσουν γνώσεις στα μαθηματικά ή την 
λογοτεχνία; 

9 Θα σου άρεσε να κάνεις συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές; 

10 Θα σου άρεσε να διδάσκεις εφήβους; 

11 Θα σε ενδιέφερε να μάθεις πώς παράγεται και διαχέεται η ηλεκτρική ενέργεια; 

12 Σε ενδιαφέρει να μάθεις πώς λειτουργούν και σε τι έχουν εφαρμογή συστήματα που 
χρησιμοποιούν τη φωτονική, όπως λέιζερ, οπτικές ίνες, κτλ; 

13 Θα σου άρεσε να οργανώνεις τη δουλειά των μελών μιας ομάδας, ώστε να διασφαλίσεις ότι οι 
πελάτες είναι απόλυτα ικανοποιημένοι; 

14 Θα σου άρεσε να ήσουν υπεύθυνος για την λειτουργία ενός ξενοδοχείου; 

15 Θα σου άρεσε να ασχολείσαι με γραφειοκρατικές διαδικασίές με στόχο να εξυπηρετείς τους 
πολίτες της πόλης σου; 

16 Θα σου άρεσε να οργανώνεις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τους πολίτες μιας πόλης; 

17 Σου αρέσει η ένταση και η πειθαρχία; 

18 Θα σου άρεσε να ηγείσαι μιας ομάδας πυροσβεστών με στόχο τη διάσωση ανθρώπων; 

19 Θα σου άρεσε να σχεδιάζεις καινούρια μοντέλα αυτοκινήτων; 

20 Θα σου άρεσε να αναπτύσσεις και να χρησιμοποιείς διάφορα προιόντα που χρειάζονται για 
την μηχανική λειτουργία ενός αυτοκινήτου; 

21 Θα σου άρεσε να είσαι μέλος μιας ομάδας που χτίζει γέφυρες; 

22 Θα σου άρεσε να σχεδιάζεις κτίρια ή δρόμους; 

23 Θα σου άρεσε να δημιουργείς με τα χέρια σου ή με χρήση εργαλείων; 

24 Θα σου άρεσε να ασχολείσαι με την επιδιόρθωση και συντήρηση των μηχανών των 
αυτοκινήτων; 

25 Θα σου άρεσε να σώζεις ή να προστατεύεις ανθρώπους ή περιουσίες; 

26 Θα σου άρεσε να αναλύεις τη σκηνή ενός εγκλήματος, ώστε να προσδιορίσεις τι στοιχεία 
χρειάζεται να συλλεχθούν και με ποιον τρόπο; 

27 Θα σου άρεσε να αναλύεις τη σκηνή ενός εγκλήματος, ώστε να προσδιορίσεις τι στοιχεία 
χρειάζεται να συλλεχθούν και με ποιον τρόπο; 

28 Σου αρέσει να σκέφτεσαι για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος; 

29 Θα σου άρεσε να διαβάζεις θρησκευτικά και να ερμηνεύεις θρησκευτικά βιβλία; 

30 Θα σου άρεσε να μιλάς μπροστά σε κοινό ή να δίνεις παράσταση; 



31 Θα σου άρεσε να είσαι χορευτής/χορεύτρια ή να διδάσκεις χορό; 

32 Θα σου άρεσε να κρίνεις την επίδοση αθλητών σε αγώνες ώστε να καθορίσεις τον νικητή; 

33 Θα σου άρεσε να εποπτεύεις την παραγωγή και προετοιμασία φαρμάκων; 

34 Θα σου άρεσε να βοηθάς και να επιβλέπεις βοηθούς φαρμακοποιού ή τους εργαζομένους ενός 
φαρμακείου; 

35 Θα σου άρεσε να θεραπεύεις ανθρώπους; 

36 Θα σου άρεσε να μελετάς το ιστορικό των ασθενών και να τους προτείνεις θεραπείες; 

37 Θα σου άρεσε να είσαι υπεύθυνος που διασφαλίζει ότι τα τρένα αποχωρούν και φτάνουν στην 
ώρα τους; 

38 θα σου άρεσε να συντονίζεις τις δραστηριότητες υπαλλήλων που ασχολούνται με 
σιδηροδρομικές μεταφορές; 

39 Θα σου άρεσε να επιβλέπεις και να συντονίζεις τις δραστηριότητες των υπαλλήλων ενός 
σούπερ μάρκετ; 

40 Θα σου άρεσε να τοποθετείς τρόφιμα και ποτά σε ράφια ή ψυγεία; 

41 Θα σου άρεσε να ελέγχεις την ποιότητα παραγωγής και τις συνθήκες υγιεινής σε μία 
μπυραρία; 

42 Θα σου άρεσε να παρακολουθείς τα στατιστικά των πωλήσεων ενός προϊόντος και να κάνεις 
σχέδια προώθησής του; 

43 Θα σου άρεσε να οργανώνεις τα εισερχόμενα και εξερχόμενα γράμματα προς διανομή; 

44 Θα σου άρεσε να παραλαμβάνεις πακέτα και να πουλάς γραμματόσημα; 

45 Θα σου άρεσε να αναθέτεις σε οδηγούς λεωφορείων τα δρομολόγιά τους και να διασφαλίζεις 
ότι τα λεωφορεία αναχωρούν στην ώρα τους; 

46 Θα σου άρεσε να ασχολείσαι με την επισκευή και συντήρηση λεωφορείων; 

47 Θα σου άρεσε να βοηθάς πελάτες να βάζουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους; 

48 Θα σου άρεσε να κάθεσαι πίσω από την ταμειακή μηχανή και να δέχεσαι πληρωμές; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 

αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και 

η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 


