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ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολλαπλής επιλογής

Επιτρέπει την επιλογή μιας ή πολλαπλών απαντήσεων από μια
προκαθορισμένη λίστα.

Σωστό/Λάθος

Μια απλή μορφή ερώτησης πολλαπλής επιλογής με μόνο τις
δύο επιλογές «Σωστό» και «Λάθος».

Αντιστοίχηση

Η απάντηση σε κάθε μια από τις υπο-ερωτήσεις πρέπει να
επιλεγεί από μια λίστα υποψήφιων απαντήσεων.

Αρίθμηση

Επιτρέπει απαντήσες με αριθμούς, ίσως με μονάδες,
βαθμολογίες, συγκρίσεις με διάφορα μοντέλα απαντήσεων,
όρια

Σύρετε στο κείμενο

Οι λέξεις που λείπουν στο κείμενο της
συμπληρώνονται σύροντας την σωστή απάντηση.

ερώτησης
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Εισαγωγή
Αυτό το έγγραφο περιέχει την μέθοδο αξιολόγησης των συμμετέχοντων του εκπαιδευτικού
προγράμματος FINE2WORK, οι οποίοι κερδίζουν τα Open Badges. Συγκεκριμένα,
παρουσιάζει τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις που πρέπει να συμπληρωθούν με επιτυχία σε
κάθε ενότητα, ώστε να αποκτήσουν ένα Open Badge καθώς και το επίπεδο αξιολόγησης των
εκπαιδευομένων (ενήλικες εκπαιδευόμενοι). Τα Open Badges μαζί με τη μέθοδο
αξιολόγησης θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην πλατφόρμα e-Learning (
http://academy.fine2work.eu ).
Κάθε μία από τις ακόλουθες ενότητες αποτελείται από 20 διαφορετικούς τύπους
ερωτήσεων που απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους σχετικά με την ενότητα
«Ψηφιακές δεξιότητες».
Οι εκπαιδευόμενοι (ενήλικες μαθητές) θα αποκτήσουν ένα open badge ανάλογα με τον
αριθμό των σωστών απαντήσεων. Τα επίπεδα ορίζονται όπως φαίνεται παρακάτω:
- Επίπεδο 1 (70 - 100% σωστές απαντήσεις από τον συνολικό αριθμό ερωτήσεων)
- Επίπεδο 2 (50 - 69% σωστές απαντήσεις από τον συνολικό αριθμό ερωτήσεων)
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Ενότητα 1: Επιχειρηματικές Δεξιότητες
Θέμα 1: Εντοπισμός ευκαιριών και οράματος
1. H αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών στην αγορά δεν είναι σημαντική
Α) Σωστό
Β) Λάθος

a) Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα για να συμπληρώσετε την πρόταση: Μια ιδέα από μόνη
της...
Α) είναι όλα όσα χρειαζόμαστε για να πετύχουμε
Β) Δεν είναι πάντα αρκετή για να μετατραπεί σε κάτι πραγματικό και να φέρει τα
επιθυμητά αποτελέσματα.
Γ) Δεν έχει σημασία
Δ) Είναι όλα όσα χρειαζόμαστε για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
2. Οι στόχοι μας βοηθούν να μετρήσουμε…
Α) Πρόοδο
Β) επιτυχία
Γ) Αποτελέσματα
Δ) Έργα.

3. 3. Από τις παρακάτω λέξεις επιλέξτε τις σωστές για να ολοκληρώσετε το σχήμα:
Α) για πλάκα
β) για δράση
Γ) για επιτυχία
Δ) Να είσαι ο καλύτερος
ε) Για ειλικρίνεια
στ) Να να πραγματοποιήσεις ένα σχέδιο
ζ) για να παρακολουθήσεις την πρόοδο
σου

4. Το να παρατηρούμε τον κόσμο, το σύστημα και το να αλληλεπιδρούμε με άλλους είναι
τρόποι να σχηματίσουμε το μέλλον σε διάφορα στάδια.
Α) Σωστό
Β) Λάθος
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Θέμα 2: Δημιουργικότητα
5. Διαβάστε το κείμενο και συμπληρώστε τα κενά με τις παρακάτω προτάσεις.
α)… να είστε ανοιχτόμυαλοι…
β)… εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες, βρείτε λύσεις σε προβλήματα και κάντε επιχειρηματικές
δραστηριότητες
γ)… οι δημιουργικές λύσεις…
δ)… να έρχεστε σε επαφή με άτομα από διαφορετικούς κοινωνικούς κύκλους…
Μέσα από δημιουργικές ιδέες (_β__), γιατί όσο πιο καινοτόμες ιδέες έχετε τόσο περισσότερες
πιθανότητες έχετε να αντιμετωπίσετε τις αντιξοότητες. Για να τονώσετε τη δημιουργικότητά σας,
είναι σημαντικό (_α__), να αποφύγετε τις προκαταλήψεις και να είστε πρόθυμοι να μάθετε νέα
πράγματα. Κατά την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς σας, είναι σημαντικό (_δ__), να γνωρίσετε
διαφορετικούς κόσμους, να διαβάσετε, να ακούσετε μουσική, να ακολουθήσετε τις απόψεις
επιχειρηματιών και πεπειραμένων ανθρώπων και, πάνω απ 'όλα, να προβληματιστείτε σε κάθε
στάδιο. Να θυμάστε ότι μερικές φορές (_γ__) έρχονται από τα απλά πράγματα.
5. Η προσοχή, η απόδραση και η δράση είναι ιδιότητες που όταν τεθούν σε εφαρμογή, φέρνουν
ένα δημιουργικό αποτέλεσμα.
Α) Σωστό
Β) Λάθος

6. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα για να συμπληρώσετε το σχήμα: ποια είναι τα πλεονεκτήματα
μιας δημιουργικής διαδικασίας;
Α) Επίλυση προβλημάτων
Β) Έμπνευση τάσεων
Γ) Χάσιμο χρημάτων
Δ) Δημιουργία εμποδίων
Ε) Ενθαρρύνει
Ζ) Χάσιμο χρόνου
Η) Δημιουργία λύσεων
Θ) Δεν φέρνει κέρδος
Ι) ξεπερνά τα εμπόδια
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7. Τι σημαίνει ROI;
Α) Refunds of interest (επιστροφές τόκων)
Β) Return on Investment (απόδοση επενδύσεων)
Γ) Recognise outside intelligence
Δ) Request, overcome, invest (αίτηση, υπέρβαση, επένδυση)

8. Αναφέρετε ποια είναι η λανθασμένη απάντηση στην ερώτηση: Ποια είναι τα είδη
καινοτομίας;
Α) Καινοτομία σε προϊόντα
Β) Καινοτομία σε υπηρεσίες
Γ) Επιχειρηματική καινοτομία
Δ) Καινοτομία σε Διαδικασίες και τεχνολογικά ζητήματα
Ε) Καινοτομία στην οργάνωση
Ζ) Καινοτομία στην κοινωνικοποίηση
Η) Εναλλακτική καινοτομία
Θ) καινοτομία σε περιβαλλοντικά ζητήματα
Ι) καινοτομία στην τεχνική υποστήριξη
Κ) καινοτομία στο εταιρικό δίκαιο
Λ) Καινοτομία στο μάρκετινγκ
Μ) καινοτομία που δίνει αξία

Θέμα 3: Κίνητρο και Επιμονή
•

Το κίνητρο και η επιμονή είναι ουσιαστικά τα ίδια πράγματα, και οι δύο όροι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ίδιο.

•

Σωστό

•

Λάθος

•

Το να πηγαίνετε στη δουλειά / να κάνετε τις δουλειές σας / να ζείτε μια υγιή ζωή
για να πληρώνετε απλά τους λογαριασμούς σας ή να αποφεύγετε τα προβλήματα
είναι αρκετά για να σας κρατήσουν σε εγρήγορση.

•

Σωστό
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•

Λάθος

•

Μπορείτε να δώσετε σε κάποιον κίνητρο απλώς με υλικά μέσα: αύξηση μισθού και
προσφορά υλικών αγαθών.

•

Σωστό

•

Λάθος

Θέμα 4: Ανάληψη Πρωτοβουλιών (Σχεδιασμός και Διαχείρηση)
•

•

•

•

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί χαρακτηριστικό ενός ατόμου που αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες;
•

Δυνατές ηγετικές ικανότητες

•

Σκέψη προσανατολισμένη σε χρήματα

•

υπευθυνότητα

•

ομαδικό πνεύμα

Ο σχεδιασμός είναι η άριστη ταξινόμηση των [[1]] για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου
[[2]], καθώς και ο ολικός καθορισμός [[3]], εργασιών και ενεργειών για το μέλλον. Εάν γίνει
αποτελεσματικά, μπορεί να μειώσει τον [4] και την προσπάθεια.
•

1 - πόρων

•

2 - Αποτελέσματος

•

3 - στόχων

•

4 - χρόνο

Προτού αναθέσετε μια εργασία σε κάποιον, πρέπει πρωτίστως να αναλογιστείτε:
•

Την γνώση και εμπειρία του

•

Το εργασιακό στυλ που προτιμά

•

Τον φόρτο εργασίας του

•

Όλα τα πιο πάνω

Πρέπει να κάνετε σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία της ομάδας σας αν θέλετε να αλλάξετε
τον τρόπο που δουλεύετε
•

Σωστό

•

Λάθος
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Θέμα 5: Μαθαίνοντας από την εμπειρία και την συνεργασία
•

•

•

Η αποτυχία πρέπει επίσης να θεωρείται μια πολύτιμη εμπειρία και μέρος μιας διαδικασίας
κατά την οποία μαθαίνουμε
•

Σωστό

•

Λάθος

Ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ είναι απαραίτητο για το κτίσιμο μιας ισχυρής ομάδας;
•

Καθαρός στόχος

•

εμπιστοσύνη

•

τακτικές συναντήσεις

•

αποτελεσματική ηγεσία

•

χρηματοοικονομική στήριξη

Δεν χρειάζεται να επεκτείνετε το κοινωνικό σας δίκτυο όταν αυτό φτάσει σε ένα
συγκεκριμένο μέγεθος
•

Σωστό

•

Λάθος
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