
“
Ένα σύντομο 

Ερωτηματολόγιο

Ενότητα 4 

Λειτουργήστε τη 
δική σας 

επιχείρηση
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Επιχειρηματικό Σχέδιο-Σύντομο 
Ερωτηματολόγιο
1. Σύμφωνα με την έρευνα, επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επιχειρηματικό σχέδιο, είναι 
πιθανότερο να κλείσουν.

α.     Σωστό

β.     Λάθος

2. Γιατί να ολοκληρώσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο; 

α.     Για να αποκτήσετε χρηματοδότηση.

β.     Για να καθορίσετε σαφείς στόχους για την κοινωνική επιχείρησή σας.

γ.     Για να εντυπωσιάσετε τους συγγενείς σας.

δ.     Για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι κάνετε.



Επιχειρηματικό Σχέδιο-Σύντομο 
Ερωτηματολόγιο
3. Ποιο τμήμα του επιχειρηματικού σχεδίου ολοκληρώνεται τελευταίο;

α.    Προϋπολογισμός του Μάρκετινγκ

β.    Χρηματοοικονομικές λεπτομέρειες

γ.     Περίληψη

δ.    Σχετικά με την επιχείρησή σας

4. Οι στόχοι και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κοινωνικής επιχείρησης μπορούν να 
περιγραφούν από... 

α.    Τις βασικές αξίες

β.    Τη δήλωση αποστολής

γ.    Τους στόχους



Επιχειρηματικό Σχέδιο-Σύντομο 
Ερωτηματολόγιο
5. Η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι προαιρετική για ορισμένες κοινωνικές 
επιχειρήσεις.

α.     Σωστό

β.     Λάθος

6. …. τα ισχυρά και αδύνατα σημεία των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και αναζητήστε ευκαιρίες 
στην αγορά. 

α.     Εξουδετερώστε

β.     Ερευνήστε

γ.     Αξιολογήστε



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ 4 :  
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Τ Ε  Τ Η  

Δ Ι Κ Η  Σ Α Σ  
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 6 ΒΗΜΑΤΩΝ;
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμένος 

Χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 

διαφορετικές ομάδες.
Κανένα 5 λεπτά

Οι συμμετέχοντες θα 

προβληματιστούν σχετικά με τα 

βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσουν, τις προκλήσεις, τα 

εμπόδια, καθώς και τις αλλαγές,

όταν θα ξεκινήσουν τη δική τους 

επιχείρηση.

2. Συζητήστε σε ζευγάρια: 

Κάθε ομάδα πρέπει να προσδιορίσει τη 

σωστή σειρά των έξι βημάτων, για την 

έναρξη της δικής σας επιχείρησης. 

Τα παρακάτω τυπωμένα χαρτιά 

με τα βέλη, για κάθε 

συμμετέχοντα/ομάδα.
20 λεπτά

3. Σημείο συζήτησης των 

αποτελεσμάτων. Ποια είναι η σωστή 

σειρά; Μήπως έχει παραλειφθεί κάτι; 

Χρειαζόμαστε επιπρόσθετα βήματα στη 

δική μας επιχείρηση; Ποιες είναι οι 

δυσκολίες;

Κανένα 20 λεπτά



ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ 
ΣΕ ΕΞΙ ΒΗΜΑΤΑ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ



ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ 
ΣΕ ΕΞΙ ΒΗΜΑΤΑ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: ’’THREE-WORD- EXERCISE’’
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Δραστηριότητα
Βοηθήματ

α

Εγγεγραμμένος 

Χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 

διαφορετικές ομάδες.
Κανένα 5 λεπτά

Οι συμμετέχοντες θα 

προβληματιστούν σχετικά με τη 

σχέση που έχουν με τις λέξεις 

που επιλέχθηκαν και την ιστορία 

που δημιουργήθηκε. Ποια είναι 

τα δυνατά και τα αδύναμα 

σημεία των ιστοριών; 

2. Αποφασίστε εντός κάθε ομάδας: 

Κάθε ομάδα επιλέγει τρία καλυμμένα 

κομμάτια χαρτιού από μία στοίβα, στα οποία 

είναι πάνω τους γραμμένα ουσιαστικά, όπως 

Οικονομικά, Προσωπικό, Διοικητικό 

Συμβούλιο, Δαπάνες, Δεξιότητες, Στρατηγική, 

Σχέδιο κ.λπ.

Αυτά τα τρία ουσιαστικά θα πρέπει τώρα να 

ενσωματωθούν, αυθόρμητα, σε μία ιστορία 

περίπου τριών λεπτών. Στη συνέχεια, οι 

υπόλοιπες ομάδες, θα μαντέψουν ποιοι όροι 

έχουν επιλεχθεί. 

Χαρτί, στυλό 20 λεπτά

3. Σημείο παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τις ιστορίες της 

και τους λόγους που κρύβονται σε αυτές.

Κανένα 20 λεπτά



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμέν

ος Χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Χωρίστε την ομάδα σε 3-5 υπο-ομάδες.  

Κάθε ομάδα θα λάβει μια ερώτηση: Ποιες είναι οι τυπικές προκλήσεις 

διακυβέρνησης; Πώς θα αναπτυχθεί η κοινωνική επιχείρηση σας με την πάροδο 

των ετών; Πώς θα επηρεάσει η ανάπτυξη το εργασιακό σας περιβάλλον; Ποιος θα 

διαχειρίζεται την επιχείρηση; (τύποι διακυβέρνησης). Τι είδους δομή προσωπικού 

θα χρειαστείτε; Πού θα βρίσκεται η κοινωνική επιχείρηση και γιατί εκεί; 

Χαρτί και στυλό 20 λεπτά

Κάθε συμμετέχων θα καταλάβει πόσο
σημαντικό είναι να γνωρίζει πριν από
την έναρξη μίας κοινωνικής
επιχείρησης, πώς είναι οι δομές
διακυβέρνησης, ποια είναι η αποστολή
της, και ποιες είναι οι προκλήσεις και οι
δυνατότητες, όσον αφορά τη λήψη
αποφάσεων, σχετικά με το προσωπικό,
το ανθρώπινο δυναμικό, την τοποθεσία,
και τα οικονομικά. Θα παρατηρήσει,
επίσης, πόσο σημαντική είναι η
δυναμική της ομάδας, καθώς πολλές
αποφάσεις λαμβάνουν χώρα σε αυτή.

2. Κάθε συμμετέχων καταγράφει ιδέες και λύσεις για μία δεδομένη ερώτηση. 

Κάθε ιδέα παρουσιάζεται και καταγράφεται ξεχωριστά.  

Κάθε ιδέα αξιολογείται και συζητείται από την ομάδα. 

Κάθε συμμετέχων κατατάσσεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζει.

Αφίσα και στυλό
5 λεπτά για κάθε 

συμμετέχοντα, 20 λεπτά 

για κάθε ομάδα

3. Η επιλογή: Οι επιμέρους αξιολογήσεις συνδυάζονται σε μία ομαδική κατάταξη. 

Η ιδέα με την υψηλότερη κατάταξη γίνεται αποδεκτή από την ομάδα.

Όλη η ομάδα συζητάει τα αποτελέσματα της δραστηριότητας.
Κανένα 20 λεπτά



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ-10 ΛΕΠΤΑ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ - ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ - ΜΑΘΑΙΤΕ
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμένος 

Χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Διαιρέστε την ομάδα σε μικρές υπο-

ομάδες. Κάθε ομάδα θα παρακολουθήσει 

από 1 βίντεο στο κανάλι του έργου στο 

YouTube, και θα αναγνωρίσει τις διοικητικές 

λειτουργίες (προσωπικό, εγκαταστάσεις), 

που παρουσιάζονται στις ιστορίες. Ποιες 

είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν 

και οι αλλαγές που προέκυψαν από αυτές 

τις εμπειρίες;

Αφίσα, στυλό, 

μολύβια, Η/Υ ή 

smartphone για κάθε 

ομάδα

20 λεπτά

Οι συμμετέχοντες αναλύουν 

πραγματικές εμπειρίες και 

προκλήσεις. Εύρεση 

ομοιοτήτων/διαφορών μεταξύ 

των ομάδων, ανταλλαγή ιδεών.

2. Ο καθένας κάθεται σε έναν κύκλο (εάν το 

δωμάτιο είναι αρκετά μεγάλο), και 

παρουσιάζει τα συμπεράσματα και την 

προσωπική του ανάλυση από τις ιστορίες 

που παρακολούθησε.

Αφίσα, στυλό, 

μολύβια, Η/Υ για κάθε 

ομάδα
20 λεπτά

3. Ομαδική συζήτηση επί του θέματος. Ποιες 

είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ 

των διοικητικών λειτουργιών που 

διαπιστώθηκαν;

Κανένα 10 λεπτά


