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ΕΝΌΤΗΤΑ 1 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

Συμπληρώστε αυτή την ενότητα με 10 σχετικές ερωτήσεις με βάση το περιεχόμενο της ενότητας και τις
ικανότητες που πρέπει να αποκτήσετε για σκοπούς αξιολόγησης.
1. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει να κάνει με την επίτευξη μεγάλου κέρδους.
Α. Ναι
Β. Όχι
2. Η κοινωνική οικονομία είναι σημαντική διότι:
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Δημιουργεί θέσεις εργασίας για ευάλωτες ομάδες
Φροντίζει τα εγκαταλελειμμένα ζώα.
Προσλαμβάνει πλούσιους ανθρώπους
Ασχολείται με την αυτοκινητοβιομηχανία

3. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει να κάνει με την αναγνώριση των κοινωνικών
προβλημάτων και την επίτευξη κοινωνικής αλλαγής με την εφαρμογή επιχειρηματικών
αρχών
Α. Ναι
Β. Όχι
4. Η διαχείριση (management) είναι η διοίκηση ενός οργανισμού, είτε πρόκειται για
επιχείρηση, είτε για μη κερδοσκοπικό οργανισμό, είτε για κυβερνητικό φορέα.
Α. Ναι
Β. Όχι
5. Επιλέξτε τις ιδιότητες ενός καλού ηγέτη:
A.
B.
C.
D.

Αίσθηση των συνανθρώπων
Φωνάζει πολύ
Ικανότητα γρήγορης μάθησης
Δεν νοιάζεται για τους υπαλλήλους του/της

|page 5 from 14

6. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού φροντίζει για το πολυτιμότερο στοιχείο του οργανισμού;
______ Υπάλληλοι ___________________________________________________

7. Η ομαδική δουλειά είναι πολύ σημαντική:
A. Ναι
B. Όχι
8. Ποιες εφαρμογές περιλαμβάνονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Tik – Tok
Instagram
Gmail
Google

9. Τι σημαίνουν τα 4Ps στο μάρκετινγκ;
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Promotion, Product, Place, Price (Προώθηση, Προϊόν, Τόπος, Τιμή)
Palace, Park, Place, Price (Παλάτι, Πάρκο, Τόπος, Τιμή)
Princess, Product, Park, Price (Πριγκίπισσα, Προϊόν, Πάρκο, Τιμή)
Promotion, Power, Product, Price (Προώθηση, Δύναμη, Προϊόν, Τιμή)

10. Η δημιουργικότητα είναι η ικανότητα να δημιουργείς κάτι μοναδικό.
A. Ναι
B. Όχι
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ΕΝΌΤΗΤΑ 2: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ποιες είναι οι τρεις πιο κοινές χρήσεις της τεχνολογίας ΤΠΕ;
A. Επιχειρήσεις, Εκπαίδευση, Υγειονομική περίθαλψη
B. Απασχόληση με διάφορα παιχνίδια
C. Εκμάθηση κάποιου οργάνου
2. 1. Τι είναι η ακεραιότητα δεδομένων; (επιλέξτε τον σωστό όρο)
A. Δεδομένα που δεν έχουν παραβιαστεί
Β. Προστασία δεδομένων.
3. Είναι η ακόλουθη δήλωση αληθής ή ψευδής;
Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων πρέπει να εκτελέσετε επικύρωση βάσει κινδύνου, να
επιλέξτε το κατάλληλο σύστημα και παρόχους υπηρεσιών.

A. Αλήθεια
B. Λάθος
4. Ποιός από τους πάρακατω δεν είναι ένας κοινός τρόπος οργάνωσης δεδομένων;
A. Χρονολογικά μοτίβα
Β. Κωδικοί χρώματος
Γ. Διαδοχικά μοτίβα
Δ. Χωρικά μοτίβα
5. Επιλέξτε τον σωστό όρο:
Το Netiquette είναι κανόνας _______________ σε κοινωνικούς ιστότοπους.
Α. συμπεριφοράς
Β. γραφής
Γ. έκθεσης
Δ. σχεδίου
6.

Είναι αυτή η δήλωση αληθινή ή ψευδής;
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Οι κανόνες τoυ Netiquette μας διδάσκουν να λέμε τι θέλουμε ανεξάρτητα από το πού
είμαστε ή με ποιον μιλάμε.
Α. Αλήθεια
Β. Λάθος

7. Επιλέξτε τον σωστό όρο για να συμπληρώσετε το κενό:
Οι ιστότοποι είναι _______________ που εμφανίζονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
Α. Έγγραφα
Β. Συλλογή ιστοσελίδων
8. Επιλέξτε τον σωστό όρο για να συμπληρώσετε το κενό:
Η ιστοσελίδα είναι _______________ που εμφανίζονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
A. Έγγραφα
Β. Συλλογή ιστοσελίδων

|page 8 from 14

9. Καταγράψτε τουλάχιστον 5 μέρη μιας ιστοσελίδας. Τοποθετήστε τη σωστή λέξη δίπλα σε
έναν αριθμό.

1. Λογότυπο ιστότοπου
2. Κεφαλίδα

|page 9 from 14

3. Μενού
4. Σώμα
5. Επισημασμένο περιεχόμενο,
6. CTA (Call to action) (παρότρυνση για δράση)
7. Πλευρική γραμμή
8. Περιεχόμενο δημοσίευσης
9. Εσωτερικοί σύνδεσμοι
10. Έντυπα
11. Κουμπιά
12. Υποσέλιδο
13. Κοινωνικοί σύνδεσμοι
10. Ποια είναι τα στοιχεία μιας οπτικής ταυτότητας; (πολλαπλές απαντήσεις)
A. Λογότυπο
Β. Χρώματα
Γ. Ιστοσελίδα
Δ. Τυπογραφία
Ε. Επικοινωνία
ΣΤ. Φωτογραφία
Ζ. Διεύθυνση
11. Είναι αυτή η δήλωση αληθινή ή ψευδής;
Το SEO (Search Engine Optimization) είναι μια διαδικασία που γίνετε ώστε οι ιστοσελίδες να
καταστούν ελκυστικές για τις μηχανές αναζήτησης με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σε κορυφαίες
λίστες με κύριους βασικούς όρους.
Α. Αλήθεια
Β. Λάθος
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ΕΝΌΤΗΤΑ 3 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

1. Τι είναι ο προϋπολογισμός;
Α. Λεπτομερές πρόγραμμα εσόδων και δαπανών που δημιουργείται για ορισμένο χρονικό
διάστημα.
Β. Ένα τέλος που χρεώνεται ή επιβάλλεται από μια κυβέρνηση για ένα προϊόν, εισόδημα ή
δραστηριότητα.
Γ. Η διαφορά μεταξύ των εσόδων και του κόστους παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που
πωλούνται.
2. Η πληθοχρηματοδότηση (crowdfunding) είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης μιας κοινωνικής
επιχείρησης.
Α. Ναι
Β. Όχι
3. Αναφέρετε ένα μειονέκτημα του να ξεκινήσει κάποιος μία επιχείρηση μόνος του (χωρίς
επιχειρηματικό συνεργάτη);
Α. Φέρει το ρίσκο μόνος
Β. Έχει δημιουργική ελευθερία
Γ. Είναι αφεντικό του εαυτού του.
4. Τι είδους δίκαιο είναι σημαντικό για μια κοινωνική επιχείρηση
Α. Οικογενειακό δίκαιο
Β. Μεταναστευτικό δίκαιο
Γ. Φορολογικό δίκαιο
5. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό για τα προσωπικά σας
οικονομικά και τα οικονομικά της επιχείρησής σας
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A. Ναι
B. Όχι
6. Ποιοι είναι οι πυλώνες σε έναν λογιστικό λογαριασμό τριών πυλώνων?
Α. χρεώσεις, πιστώσεις, υπόλοιπο
Β. πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, άγνωστα
Γ. πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, αποτελέσματα
7. Τι δεν είναι μηνιαία έξοδα για μια κοινωνική επιχείρηση;
Α. Ενοίκιο
Β. Προμήθειες
Γ. Λοιπός εξοπλισμός
8. Μπορείτε να διαιρέσετε το κόστος εκκίνησης που πρέπει να πληρώσετε μόνο μία φορά σε
κόστος κεφαλαίου και ήπια έξοδα.
A. Αλήθεια
B. Ψέμα
9. Τι αντιπροσωπεύουν τα γράμματα S.W.O.T σε μια ανάλυση SWOT;
Α. Strengths, weaknesses, opportunities, threats (Πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες,
απειλές)
Β. Silver, White, Orange, Turquoise (Ασημί, Λευκό, Πορτοκαλί, Τιρκουάζ)
Γ. System, Wage, Outcomes, Theory (Σύστημα, Μισθός, Αποτελέσματα, Θεωρία)
10. Συνιστάται να έχετε ασφάλεια κατοικίας για την κοινωνική σας επιχείρηση;
A. Ναι
B. Όχι
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ΕΝΌΤΗΤΑ 4 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
A. Conflict

B. War

C. Fight

D. Violence

1. Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η επικοινωνία χωρίς τη χρήση λέξεων και περιλαμβάνει τον τόνο
της φωνής, τις εκφράσεις του προσώπου, την επαφή με τα μάτια και τη γλώσσα του σώματος.
A. Ναι
B. Όχι
2. Ποιός είναι ο δέκτης σε αμφίδρομη επικοινωνία;
A. Είναι το άτομο που λαμβάνει μια εντολή και δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει.
B. Είναι το άτομο που στέλνει τα μηνύματα.
Γ. Είναι το άτομο που μπορεί να ανταποκριθεί στο μήνυμα του αποστολέα και να κάνει σχόλια.
3. Ποια από τις παρακάτω στάσεις σώματος θεωρείται εφαρμόσιμη κατά την παρουσίαση μιας
επιχειρηματικής ιδέας;
4.

A
B
4. Πόσο χρόνο πρέπει να διαρκεί μια σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας;
A. 10 δευτερόλεπτα
B. 30 δευτερόλεπτα
Γ. 2 λεπτά
Δ. 5 λεπτά
5. Τι είναι ένας πίνακας όρασης(vision bord);
A. Ένας οπτικός χάρτης για το σχεδιασμό του καλύτερου δυνατού μέλλοντος και περιλαμβάνει
παρακινητικές εικόνες και λέξεις
B. Ένας πίνακας με τις αγαπημένες σας φωτογραφίες πάνω του.
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Γ.Εικόνες με τα πράγματα που θέλετε να αγοράσετε.

6. Τι είναι η επιχειρηματική εθιμοτυπία;
A. Η διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ του διευθυντή και του υπαλλήλου.
B. Ένα σύνολο κατάλληλων τρόπων και συμπεριφορών που απαιτούνται σε ένα επιχειρηματικό
περιβάλλον.
Γ.Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο ενός υπαλλήλου.
7. Άτομα που διαχειρίζονται πιθανές συγκρούσεις μέσω επικοινωνίας:
A. Εκτιμούν τόσο τους στόχους τους όσο και τις σχέσεις τους
Β. Αποφέυγουν τις αντιπαραθέσεις
Γ. Εκτιμούν περισσότερο τους στόχους τους παρά τις σχέσεις τους.

8. Η επίλυση προβλημάτων απαιτεί από το άτομο να εντοπίσει το πρόβλημα, να σκεφτεί διαφορετικές
λύσεις, τις συνέπειες και να επιλέξει την καλύτερη λύση.
Α.Ναι
Β. Όχι

9. Τι περιλαμβάνει το δημόσιο στυλ παρουσίασης αφήγησης;
Α. Ο ομιλητής δεν ακολουθεί καμία δομή στην παρουσίαση και χρησιμοποιεί την αίσθηση του
χιούμορ.
Β. Ο ομιλητής μοιράζεται την εμπειρία του για να κερδίσει συναισθηματική υποστήριξη.
Γ. Ο ομιλητής ακολουθεί μια δομημένη παρουσίαση χωρισμένη σε διαφορετικά θέματα.

10. Τι είναι η δημιουργική ικανότητα;
Α. Είναι όταν ένα άτομο που έχει την ενέργεια για να δουλέψει πάνω σε κάτι που θεωρεί ενδιαφέρον.
Β. Όταν ένα άτομο ασχολείται με έργα τέχνης.
Γ. Όταν ένα άτομο ανταποκρίνεται σε μια πρόκληση αναλαμβάνοντας δράση με δημιουργικό
τρόπο.

11. Το αυθεντικό στυλ ηγεσίας θεωρείται ένα από τα κατάλληλα παραδείγματα ηγεσίας σε μια
επιχείρηση. Τι κάνει ένας αυθεντικός ηγέτης;
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Α. Ο ηγέτης παίρνει πρωτοβουλία, έχει αυτοέλεγχο και έχει έλλειψη ενσυναίσθησης για τα συναισθήματα
άλλων ανθρώπων.
Β. Ο ηγέτης δείχνει μεγάλη ενσυναίσθηση και κατανόηση στους άλλους, είναι οραματιστής και έχει
καθορισμένους στόχους.
Γ. Ο ηγέτης δεν δίνει οδηγίες στην ομάδα του, αλλά τους ζητά να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν
μεταξύ τους.

