
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βαθμολογία 

1. Γνωρίζω ποιος/ ποια είμαι.  

2. Εκφράζω αυτό που χρειάζομαι ή θέλω.  

3. Φροντίζω τις συναισθηματικές μου ανάγκες.  

4. Αφιερώνω χρόνο στον αυτο- αναστοχασμό.  

5. Μπορώ να αντιμετωπίζω το στρες.  

6. Έχω υγιεινές συνήθειες.  

7. Πιστεύω στον εαυτό μου.  

8. Διατηρώ τα συναισθήματά μου σε ισορροπία.   

9. Εμπιστεύομαι την κρίση μου.  

10. Υπερασπίζω τον εαυτό μου.  

11. Αφιερώνω χρόνο στην ενδοσκόπηση.  

12.  Έχω ξεκάθαρες αξίες που με καθοδηγούν.  

13. Βρίσκω δημιουργικές λύσεις.  

14. Σταματώ και σκέφτομαι πριν πράξω.  

15.  Φαντάζομαι πως θα μπορούσε να είναι το μέλλον μου.  

16. Παραμένω επικεντρωμένος/η στα συναισθήματά μου.  

17. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου.  

18. Συνέρχομαι γρήγορα όταν πυροδοτούμαι συναισθηματικά.  

19. Μπορώ να αναβάλλω τις άμεσες επιθυμίες μου.   

20. Διεκδικώ τα δικαιώματά μου.  

21. Λυγίζω αλλά δεν σπάω.  

22. Χρησιμοποιώ τη φαντασία μου για να διερευνήσω δυνατότητες.  

23. Ανακάμπτω από τις δυσκολίες.  

24. Μπορώ να αντιμετωπίσω τη ματαίωση.  

25. Εξετάζω τις σκέψεις μου, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά μου.  

26. Φροντίζω τον εαυτό μου σωματικά.  

27. Έχω ξεκάθαρα πιστεύω που με καθοδηγούν.  

28. Είμαι συμπονετικός/ή απέναντι στον εαυτό μου.  

29. Βλέπω τα πράγματα αντικειμενικά.  

30. Μου αρέσει να γελάω.  
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Οδηγίες: Βαθμολογήστε τις προτάσεις σε μια κλίμακα από 1 έως 5 βασισμένοι/ες στο πως νιώθετε (ή είστε) 

συνήθως: 1 = Εντελώς αναληθές, 2 = Ελαφρώς πιο αληθές από ότι αναληθές, 3 = Αρκετά αληθές για μένα, 4 = 

Κατά κύριο λόγο αληθές, 5 = Με περιγράφει απόλυτα 

 



 
 

 
 

31. Νιώθω αυτό που αισθάνονται οι άλλοι/ες.  

32. Μαθαίνω από τις εμπειρίες της ζωής.  

33. Είμαι ευγνώμων για αυτά που λαμβάνω.  

34. Δείχνω καλοσύνη στους άλλους/ες.  

35. Βρίσκω νόημα ή σκοπό στη ζωή.  

36. Ελέγχω αν τα πιστεύω μου είναι λογικά.  

37. Έχω αίσθηση του χιούμορ.  

38. Είμαι σε επαφή με την πραγματικότητα.  

39. Είμαι φίλος/η του παιχνιδιού.  

40. Είμαι υπεύθυνος/η.  

41. Συναισθάνομαι τους άλλους ανθρώπους.  

42. Είμαι ευγνώμων για ό,τι έχω.  

43. Είμαι αξιόπιστος/η.  

44. Μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου/της άλλης.  

45. Εκτιμώ τα θετικά πράγματα στη ζωή μου.  

46. Είμαι έμπιστος/η.  

47. Αναζητώ τη σοφία της ζωής.  

48. Έχω συμπόνια για τους/τις άλλους/ες.  

 



 
 

 

Bernstein Strengths Scale Scoring 

Παράγοντας 1 – Αυτοκατευθυντικότητα 

1. Ταυτότητα         #1 ____ + #12 ____ + #27 ____   = ____ 

2. Αναστοχασμός           #4 ____ + #11 ____ + #25  ____  = ____ 

3. Αυτοπεποίθηση          #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Αυτοδιεκδίκηση          #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

5. Φαντασία        #13 ____ + #15 ____ + #22  ____  = ____ 

 

Παράγοντας Αυτοκατευθυντικότητα = ____ 

Παράγοντας 2 – Αυτορρύθμιση 

6. Ισορροπία συναισθημάτων   #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

7. Ανθεκτικότητα       #5 ____ + #21 ____ + #23 ____ = ____ 

8. Αυτοέλεγχος                  #14 ____ + #19 ____ + #24 ____ = ____ 

9. Αυτοφροντίδα      #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  =  ____ 

10. Έλεγχος της πραγματικότητας  #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

       Παράγοντας Αυτορρύθμιση = ____ 

Παράγοντας 3 – Σύνδεση 

11. Ενσυναίσθηση              #31 ____ + #41 ____ + #44 ____ = ____ 

12. Συμπόνια              #28 ____ + #34 ____ + #48 ____ = ____ 

13. Χιούμορ            #30 ____ + #37 ____ + #39 ____ = ____ 

14. Υπευθυνότητα              #40 ____ + #43 ____ + #46 ____ = ____ 

              Παράγοντας Σύνδεση = ____ 

Παράγοντας 4 – Υπερβατικότητα 

15. Ευγνωμοσύνη             #33 ____ + #42 ____ + #45 ____ = ____ 

16. Σοφία                   #32 ____ + #35 ____ + #47 ____ = ____ 

               Παράγοντας Υπερβατικότητα = ____ 

 

 

 

 


