


ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 

ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ;



ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 

Στόχος της ενότητας είναι να σας βοηθήσει 
να διαπιστώσετε κατά πόσο έχετε:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
νοοτροπία

Αρχίζουμε πάντα με την αξιολόγηση 
του εαυτού μας!



Αυτοαξιολόγηση: Έχετε ό,τι χρειάζεται για να γίνετε 

επιχειρηματίας;

«Η πράξη γεννά πεποίθηση και θάρρος.  Αν θέλεις
νικήσεις τον φόβο σου, μην κάθεσαι στο σπίτι και να το 

σκέφτεσαι.  Βγες έξω και απασχολήσου με κάτι.» 
– Ντέιλ Κάρνεγκι



Ερωτηματολόγιο GET

Το ερωτηματολόγιο Γενικής Επιχειρηματικής Τάσης (GET)  

www.get2test.net

είναι ένα εργαλείο προβληματισμού που μας προτρέπει να:

• Σκεφτούμε εάν η επιχειρηματικότητα μας ταιριάζει

• Αναλογιστούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις 

αδυναμίες μας

• Αναδείξουμε τα δυνατά μας σημεία 

http://www.get2test.net/


Γενική Επιχειρηματική Τάση (GET)

Το ερωτηματολόγιο GET εισηγείται ότι πρέπει να μας διακρίνουν 5 

χαρακτηριστικά προκειμένου να επιδείξουμε επιχειρηματικό πνεύμα:

• Ανάγκη για επίτευγμα (κίνητρο)

• Ανάγκη για αυτονομία

• Δημιουργική Τάση

• Εκτιμημένη ανάληψη κινδύνου

• Εσωτερικός προσανατολισμός ελέγχου

Διάρκεια: 15’-20’



Γενική επιχειρηματική τάση - GET2: 
Τα αποτελέσματά σας!



Ποια ήταν τα αποτελέσματά σας στο GET;

• Ποια ήταν η συνολική σας βαθμολογία;

• Σε ποιο βαθμό διαθέτετε το κάθε χαρακτηριστικό;

• Τι θα κάνετε για να:

• Βελτιώσετε τις αδυναμίες σας;

• Ενισχύσετε τα δυνατά σας σημεία, ώστε να τα 

αναδείξετε;



Σύνδεση της αυτονομίας με την επιχειρηματικότητα



Σύνδεση της αυτονομίας με την επιχειρηματικότητα



Σύνδεση της ανάγκης για επίτευγμα με την 
επιχειρηματικότητα



Σύνδεση της ανάληψης κινδύνου με την
επιχειρηματικότητα

ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΡΙΣΚΟ, 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΤΕ ΗΛΙΚΙΑΚΑ 

ΓΙΝΕΣΤΕ ΠΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ 

ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ.



Σύνδεση της δημιουργικότητας με την 
επιχειρηματικότητα



3 βασικά συστατικά της δημιουργικότητας



Σύνδεση του εσωτερικού προσανατολισμού ελέγχου και 
της επιχειρηματικότητας



Οι επιχειρηματίες είναι ηγέτες

Οι επιχειρηματίες είναι ηγέτες που είναι 

πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα και 

πρωτοβουλίες, εκμεταλλευόμενοι τις 

ευκαιρίες της αγοράς, με τον σχεδιασμό, 

την οργάνωση και απασχόληση πόρων και 

συχνά με τη βελτίωση υφιστάμενων ή τη 

δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων.



• Σας ζητήθηκε να αξιολογήσετε τον

εαυτό σας σε σχέση με 12 στοιχεία της 

ηγετικής νοοτροπίας 

• Το καθένα είναι απαραίτητο για να 

γίνετε ένας αποτελεσματικός ηγέτης

• Σε ποιο βαθμό οι άλλοι θεωρούν ότι

διαθέτετε το κάθε στοιχείο;

• Είναι αυτοί των οποίων θα μπορούσατε 

να ηγείστε!

Αξιολόγηση της ηγετικής σας νοοτροπίας



• Έχουμε εντοπίσει 12 στοιχεία ηγετικής νοοτροπίας που πιστεύουμε ότι 
είναι πολύ σημαντικά για να γίνετε ένας όσο το δυνατό πιο 
αποτελεσματικός ηγέτης.

• Σε αυτή την άσκηση, ρωτήστε έναν φίλο ή συνάδελφό σας που σας 
γνωρίζει καλά να βαθμολογήσει από τα πέντε τις ικανότητές σας σε 
σχέση με καθένα από τα 12 στοιχεία ηγετικής νοοτροπίας. 

• Είναι σημαντικό να σας βαθμολογήσει κάποιος τρίτος, ώστε να έχετε μια 
ανεξάρτηση και ειλικρινή εικόνα για τις ικανότητές σας.

• Το κλειδί εδώ δεν είναι να λάβετε απαραίτητα την υψηλότερη 
βαθμολογία, αλλά τις πιο ειλικρινείς απαντήσεις. 

Αξιολόγηση της ηγετικής σας νοοτροπίας -
Άσκηση



Πίνακας ηγετικής νοοτροπίας



• Κατά την αξιολόγηση, θα ρωτήσουμε:

• Ποιες ήταν οι υψηλότερες βαθμολογίες σας;

• Ποιες είναι οι χαμηλότερες βαθμολογίες σας;

• Σε ποια σημεία οι βαθμολογίες σας είναι διαφορετικές από τους 

άλλους;

• Γιατί υπάρχουν κενά;

• Τι θα κάνετε γι' αυτό;

5 ερωτήσεις για την ηγετική σας νοοτροπία



• Επιχειρηματικές δεξιότητες: 
https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_76.htm

• Ερωτηματολόγιο GET του Πανεπιστημίου του Durham [GET = ερωτηματολόγιο 
Γενικής Επιχειρηματικής Τάσης, της Sally Caird (www.get2test.net)]

• Impact for Life Leadership Workbook (2008) Leadership Exercise, Mindset 

• Ερωτηματολόγιο και κουίζ για τα ζώα

• Lois Frenkel: Είστε επιχειρηματικός; Κουίζ (σε έντυπη μορφή)

• Tidd, J. & Bessant, J. (2011) Innovation and Entrepreneurship, Wiley Publishing

• Παρακολουθήστε σύντομα βίντεο με επιτυχημένους Ευρωπαίους επιχειρηματίες στο 
Watify (πρωτοβουλία της ΕΕ):

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify/

Βιβλιογραφία

https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_76.htm
http://www.get2test.net/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify/


• Ομαδική άσκηση για τις επιχειρηματικές δεξιότητες

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

• Δημιουργία τέλειου τετραγώνου με σχοινί από άτομα που έχουν τα 

μάτια τους δεμένα

• Μπάλα του τένις: Κάντε τη να κινηθεί γρήγορα ως ομάδα!

Απογευματινές ομαδικές ασκήσεις



• Κάντε μια λίστα με τις δεξιότητες που νομίζετε ότι χρειάζεστε για να 

δημιουργήσετε μια επιχείρηση. Εργαστείτε ατομικά για 7’. 

• Συγκρίνετε και συζητήστε τις απαντήσεις σας σε ομάδες. Διάρκεια: 20’

• Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσιάζει τα συμπεράσματα.

Άσκηση για τις επιχειρηματικές δεξιότητες



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


