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Λεξικό όρων 

EntreComp Το Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας 

Επιχειρηματική Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στοχεύει να 

παρέχει στους μαθητές τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τα κίνητρα για να ενθαρρύνουν την επιχειρηματική 

επιτυχία σε ποικίλα περιβάλλοντα. Παραλλαγές της 

εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα 

προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα της σχολικής 

φοίτησης από τα δημοτικά ή τα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω μεταπτυχιακών 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων και κατά τη διάρκεια 

της άτυπης και τυπικής εκπαίδευσης. 

Επιχειρηματικός εκπαιδευτής 

Ως εκ τούτου, καταλαβαίνουμε όσους παραδίδουν 

επιχειρηματική εκπαίδευση, ανεξάρτητοι αν αυτό 

γίνεται στο πλαίσιο τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης και 

ανεξάρτητης από το μορφωτικό επίπεδο 

Εγχειρίδιο 

Τα εγχειρίδια είναι συλλογή διαφόρων στοιχείων 

σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή έτος. Θεωρούν 

γενικά τη γνώση. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται 

συνήθως για να παρέχουν απαντήσεις σε ερωτήσεις 

ειδικών. 

Εκπαιδευόμενος 

Κάποιος που μαθαίνει διαφορετικές δεξιότητες από 

έναν δάσκαλο, εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτή σε επίσημη, 

μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. 

Ανοιχτό εκπαιδευτικό Μάθημα 

Μια σειρά από μαθήματα για τη διδασκαλία των 

δεξιοτήτων και των γνώσεων για μια συγκεκριμένη 

εργασία ή δραστηριότητα που υλοποιούνται μέσω της 

ηλεκτρονικής μάθησης. 

Εκπαίδευση συνεκπαιδευομένων 

Η εκπαίδευση συνεκπαιδευομένων είναι ένας όρος 

που χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει μια 

σειρά πρωτοβουλιών όπου οι νέοι από παρόμοια 

ηλικιακή ομάδα, υπόβαθρο, πολιτισμό και / ή 

κοινωνική θέση εκπαιδεύονται και 

αλληλοενημερώνονται για μια ευρεία ποικιλία 

θεμάτων. 

Εκπαιδευτές συνεκπαιδευομένων 

Οι εκπαιδευτές συνεκπαιδευομένων παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορες ομάδες 
μαθητών από μια παρόμοια ηλικιακή ομάδα. 
Αναπτύσσουν και υλοποιούν εργαστήρια / 
εκπαιδευτικές συναντήσεις που καλύπτουν ποικίλα 
θέματα, παρέχουν κατάρτιση σε μεμονωμένους 
εκπαιδευόμενους κ.λπ. 
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Ομάδα στόχος 

Η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που πρόκειται να 

προσεγγιστεί από μια δραστηριότητα. Ομάδα στόχος 

αυτού του κύκλου κατάρτισης είναι εκπαιδευτικοί της 

επιχειρηματικότητας. 

Κατάρτιση Εκπαιδευτών (ΚΕ) 
Θεωρητική ή πρακτική κατάρτιση εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευτών. 
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1. Εισαγωγή στο εγχειρίδιο 
 

Καλώς ήλθατε στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για το 

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Eco System App. 

 

Το εγχειρίδιο προορίζεται να βοηθήσει όλους, όσους συμμετέχουν στο τμήμα, να 

βρουν το δρόμο τους γύρω από τις συχνά σύνθετες δομές και διαδικασίες του. 

Το εγχειρίδιο επιχειρεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες κατάρτισης, να 

προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα 

και να διασφαλίσει ότι όλα τα τμήματα καθορίζονται σαφώς και κατά τρόπο κατανοητό από 

όλα τα μέρη. 

 

1.1 Για ποιον έχει σχεδιαστεί αυτό το εγχειρίδιο; 
 

Αναγνωρίζοντας τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της μάθησης από ομότιμους, 

το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει, να βελτιώσει και να διευκολύνει 

αποτελεσματικά την επιχειρηματική γνώση και την απόκτηση δεξιοτήτων των ανθρώπων 

που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα σε όλα τα εκπαιδευτικά 

επίπεδα. 

Έτσι, το εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 

 

 Κατάρτιση Εκπαιδευτών (ΚΕ) ή Κατάρτιση Εκπαιδευτών συμμαθητευμένων   

 

Το εγχειρίδιο χρησιμεύει ως εκπαιδευτικό εργαλείο ,το οποίο το εταιρικό σχήμα Eco 

System App θα χρησιμοποιήσει για να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές που συχνά αναφέρονται 

ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών (ΚΕ) ή εκπαιδευτές συνεκπαιδευόμενος εκπαιδευτών  (ΕΣΕ). 

Κάθε ένα από αυτά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια μπορεί να δομηθεί και να διεξαχθεί 

σύμφωνα με την ακολουθία, το περιεχόμενο και τη δομή αυτού του εγχειριδίου, 

επιτρέποντας στους TOTs / PETs να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, 

πληροφορίες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να καταρτίσουν άλλους μαθητές. 

 

• Διευκόλυνση της ομαδικής κατάρτισης  

 

Ο ρόλος των ομάδων εκπαιδευτών συνεκαπιδευομένων  είναι να εφαρμόσουν τις 

δεξιότητες διευκόλυνσης που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων τους, 

προκειμένου να οργανώσουν και να διεξαγάγουν ομάδες μάθησης σε επίπεδο 

συνομηλίκων τους και μελών της ομάδας. Ο ρόλος τους δεν είναι απαραίτητα να 

μεταβιβάζουν αυτές τις δεξιότητες διευκόλυνσης, αλλά να τις χρησιμοποιούν για να 

δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό μαθησιακό περιβάλλον και να μεταφέρουν αποτελεσματικά 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες στους συμμετέχοντες μέσω διαδραστικών ασκήσεων. Στο 

πλαίσιο αυτό, το εγχειρίδιο χρησιμεύει τόσο ως πόρος πληροφόρησης όσο και ως οδηγός 

αναφοράς για θέματα και ασκήσεις κατά τη διάρκεια ομάδων κατάρτισης. 
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 Κατάρτιση  επιπρόσθετων ομάδων στόχων 

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 

επιπρόσθετων ομάδων στόχων. Ο διαμεσολαβητής εξασφαλίζει ότι πραγματοποιείται 

πάντοτε αξιολόγηση αναγκών πριν από τη διάρθρωση της κατάρτισης, ώστε να γνωρίζει τα 

επίπεδα γνώσης των συμμετεχόντων και τις ειδικές ανάγκες τους. 

 

1.2 Πώς να χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο 
 

Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους.  

 

Για τη διευκόλυνση των ΚΕ συνιστάται οι εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν αυτό το 

εγχειρίδιο ως ένα συμπαγές και ολιστικό εκπαιδευτικό περίγραμμα και εργαλείο. Έχει 

σχεδιαστεί για να επιτρέπει συνεκτική κατάρτιση, αν κάθε μονάδα λειτουργεί, όπως 

περιγράφεται στο εγχειρίδιο. 

Ωστόσο, η δομή προβλέπει επίσης εναλλακτικούς τρόπους για τη χρήση αυτού του 

εγχειριδίου: μετά από μια ανάλυση των επιχειρηματικών γνώσεων που βασίζεται στις 

ανάγκες, οι διαμεσολαβητές μπορούν να επιλέξουν συγκεκριμένες ενότητες και να 

διευκολύνουν μια εξατομικευμένη κατάρτιση για συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ομαδικών μαθησιακών ομάδων, η δομή των 

ενοτήτων επιτρέπει τη διάδοση της μάθησης σε αρκετές εβδομάδες ή μήνες, έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να μπορούν να μάθουν με την άνεσή τους  και να συνδέουν το περιεχόμενο 

αυτό με την πραγματικότητά τους. Τελικά, εναπόκειται στον χρήστη και στον 

διαμεσολαβητή να αποφασίσουν τον καλύτερο τρόπο χρήσης της προσέγγισης και των 

πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.  
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2. Επιχειρηματική Εκπαίδευση στην Ευρώπη 
 

“Η επιχειρηματική γοητεία;” 

«Δεν είναι μαγικό, δεν είναι μυστηριώδες, και δεν έχει καμία σχέση με τα γονίδια. 

Είναι μια πειθαρχία. Και, όπως κάθε πειθαρχία, μπορεί να διδαχθεί» (Drucker 1985). 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε για πρώτη φορά τη σημασία της εκπαίδευσης για την 

επιχειρηματικότητα το 2003, στο Green Paper για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. 

Μέχρι το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εντοπίσει μια «αίσθηση πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας» ως μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες που απαιτούνται για όλα τα 

μέλη μιας κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση. Η Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις για την 

Ευρώπη του 2008, η ανακοίνωση του 2012 για την επανεξέταση της εκπαίδευσης, το σχέδιο 

δράσης για την επιχειρηματικότητα του 2013 για το 2020 και, πρόσφατα, η ατζέντα για τις 

νέες δεξιότητες για την Ευρώπη, έχουν διατηρήσει την ανάγκη προώθησης της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της επιχειρηματικής μάθησης. 

 

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα προετοιμάζει τους ανθρώπους να είναι 

υπεύθυνα και επιχειρηματικά άτομα. Βοηθάει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες, τις γνώσεις και τις στάσεις που είναι απαραίτητες για να επιτύχουν τους 

στόχους τους. Οι άνθρωποι χρειάζονται το μυαλό, τις δεξιότητες και τη γνώση για να 

δημιουργήσουν δημιουργικές ιδέες και την επιχειρηματική πρωτοβουλία για να 

μετατρέψουν αυτές τις ιδέες σε δράση. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τα άτομα με 

επιχειρηματική εκπαίδευση έχουν περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής 

απασχόλησης. 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η επιχειρηματικότητα είναι μια ικανότητα που 

μπορεί να γίνει αντικείμενο μάθησης. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να γεννηθούν  

επιχειρηματίες για να διευθύνουν μια επιτυχημένη επιχείρηση. Οι άνθρωποι μπορούν να 

γίνουν επιχειρηματίες, αναπτύσσοντας ένα επιχειρηματικό πνεύμα και δεξιότητες. 

Δεδομένου ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες για τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί αυτό το είδος εκπαίδευσης σε όλες τις 

χώρες της ΕΕ. 

Ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προωθήσει την εκπαίδευση στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας και να τονίσει τη σημασία της σε όλα τα επίπεδα από το 

δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο και πέραν αυτού.
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3. Επιχειρηματική Εκπαίδευση στο έργο  Eco System App 
 

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα δεν σημαίνει μόνο την προετοιμασία των 

φοιτητών για να γίνουν επιχειρηματίες. Ως βασική αρμοδιότητα για τη διά βίου μάθηση, η 

εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα (EE) θα πρέπει να προετοιμάσει τους μαθητές να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής μόλις ολοκληρώσουν την επίσημη 

εκπαίδευση. 

Η κατοχή βασικών ικανοτήτων εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία στο εργατικό 

δυναμικό, επιτρέποντάς του να προσαρμόζεται ταχύτερα στις συνεχείς αλλαγές σε έναν όλο 

και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο. Ως εκ τούτου, η «Επιχειρηματικότητα» 

αναγνωρίζεται ως μια βασική εγκάρσια ικανότητα που ενισχύει την απασχολησιμότητα και 

συμβάλλει στην ΕΥΡΩΠΗΣ 2020 ΣΤΟΧΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (επίτευξη ποσοστού 

απασχόλησης 75% για άτομα ηλικίας 20-64 ετών μέχρι το 2020). Ως εκ τούτου, σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης, είναι περισσότερο από ποτέ ζωτικής σημασίας να 

προσφέρουμε εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα σε όλους συμβάλλοντας στο στόχο 

του Σχεδίου Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020 για την ενσωμάτωσή του σε ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. 

 

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο των περιφερειών που 

στοχεύουν στην έξυπνη ανάπτυξη απαιτεί ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ και 

απαιτεί οι εκπαιδευτικοί να είναι εξοπλισμένοι με τις ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ μεταξύ των ενδιαφερομένων του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος και να επιτρέπουν ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ . 

Υπάρχει μια ανάγκη κατάρτισης για τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ώστε να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες τάσεις που συνεπάγεται η έξυπνη ανάπτυξη 

και να τους παρέχουν τις ικανότητες και τις μεθοδολογίες για την παροχή σύγχρονης 

εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα. 

 

Το Eco System App, ως πρόγραμμα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΜΕΩΝ, υιοθετεί μια προσέγγιση 

που λαμβάνει υπόψη όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του οικοσυστήματος που 

εμπλέκονται στην παροχή υποστήριξης προς τους επιχειρηματίες, και συγκεκριμένα: 

δασκάλους, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς από όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, τις 

επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών , ιδρύματα, 

οργανώσεις νεολαίας).  
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4. Επιχειρηματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

 

Στόχοι 
Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα είναι ένα είδος εκπαίδευσης που στοχεύει 

στην καλλιέργεια της συνολικής ποιότητας της επιχειρηματικότητας, της αξίας του 

καινοτόμου πνεύματος και των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας. Οι στόχοι της 

εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα βρίσκονται στις ακόλουθες τέσσερις πτυχές. 

 

 Καλλιεργώντας το πνεύμα της επιχειρηματικότητας 

Το πνεύμα της επιχειρηματικότητας είναι η ιδέα και η ιδεολογία της έναρξης μιας καριέρας, 

η πνευματική κατάσταση της αυτοδυναμίας, ο σκληρός αγώνας, τα επιτεύγματα και οι 

συνεισφορές, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις πτυχές. 

1. Το πνεύμα της επιχειρηματικότητας είναι το πνεύμα αυτοπεποίθησης και 

επιχειρηματικότητας και είναι η υποστήριξη του θριάμβου στην επιχειρηματικότητα. Είναι 

επίσης το πνεύμα του να είσαι κύριος στον έλεγχο του πεπρωμένου, να επιδεικνύεις 

υποκειμενική πρωτοβουλία και να προσπαθείς να υλοποιήσεις όνειρα. 

2. Το πνεύμα της επιχειρηματικότητας είναι το πνεύμα του σκληρού αγώνα και του 

καλής ποιότητας φόβου, της λιτότητας και της επιμέλειας. 

3. Το πνεύμα της επιχειρηματικότητας είναι το πνεύμα της καινοτομίας και της 

συνείδησης της ανάπτυξης νέων ιδεών και νέων τρόπων. Όλα τα νέα συστήματα θα πρέπει 

να προταθούν πιστά και πρακτικά για να απελευθερώσουν το μυαλό, να δημιουργήσουν 

ένα νέο κεφάλαιο και να συμβαδίσουν με τους καιρούς. 

 

 Ενδυναμώνοντας τρία είδη επαγγελματικών ποιοτήτων  

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα απαιτεί από τους μαθητές να ασκούν και να 

βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους ιδιότητες και ικανότητες σε όλες τις πτυχές κατά τη 

διάρκεια της μελέτης και της πρακτικής, ιδίως για να ενισχύσουν τις ακόλουθες πτυχές. 

1. Ηγεσία 

Η ηγεσία είναι η ικανότητα πλήρους αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και των 

αντικειμενικών συνθηκών εντός της δικαιοδοσίας μας  για την επίτευξη της μέγιστης 

απόδοσης και επιτεύγματος με το βέλτιστο κόστος. Αποτελείται από τις ικανότητες 

επιρροής, σχεδιασμού και οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. 

2. Ανάληψη κινδύνου 

Η ικανότητα ανάληψης κινδύνου είναι μια θεμελιώδης ικανότητα των επιχειρηματιών. 

Συνήθως θέτουν υψηλούς στόχους για τον εαυτό τους και στη συνέχεια συγκεντρώνουν 

όλες τις ικανότητες και το ταλέντο τους για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ωστόσο, όσο 

υψηλότεροι είναι οι στόχοι που θέτουν, τόσο περισσότεροι κίνδυνοι υπάρχουν, επομένως 

απαιτεί από τους επιχειρηματίες να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης κινδύνου. Οι 

επιχειρηματίες που βελτιώνουν την ικανότητα ανάληψης κινδύνου πρέπει να είναι 

διατεθειμένοι να ασκήσουν όλη τη δύναμη και να κάνουν κάθε παράγοντα να αναπτυχθεί 

στην αναμενόμενη κατεύθυνση και αυτή η ικανότητα μπορεί αντικειμενικά να αξιολογήσει 

τις καταστάσεις κινδύνου και να αλλάξει τους δυσμενείς παράγοντες. 
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3. Ομαδική δουλειά 

Η ομαδική εργασία είναι το πνεύμα της εθελοντικής συνεργασίας και των 

συνεργατικών προσπαθειών για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Μπορεί να 

κινητοποιήσει όλους τους πόρους και το ταλέντο των μελών της ομάδας και να αφαιρέσει 

αυτόματα ολόκληρη την ατμόσφαιρα με δυσαρμονία και αδικία. Θα δώσει επίσης τις 

κατάλληλες ανταμοιβές στους ειλικρινή και ανιδιοτελή μέλη. Η ομαδική εργασία είναι η 

εξής: να ακούτε ενεργά και να απορροφάτε την αποτελεσματική εμπειρία και την υπομονή, 

να ανέχεστε και να σέβεστε τη μοναδικότητα των ατόμων, να κατανοείτε την 

προσωπικότητα και τις στάσεις του εαυτού σας και άλλων, να συντονίζετε τις ομάδες για να 

συνεργαστείτε αποτελεσματικά και να δημιουργείτε ατμόσφαιρα για να υποστηρίζετε ο 

ένας τον άλλον. Ακόμη και αν οι συμμετέχοντες δεν βρουν τη δική τους μικρή επιχείρηση 

αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η μελέτη και η πρακτική της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης και οι σχετικές επαγγελματικές ιδιότητες μπορούν να τονίσουν την 

ανωτερότητα των δυνατοτήτων τους και να βελτιώσουν τον επαγγελματικό ανταγωνισμό 

κατά τη διάρκεια του κυνηγιού εργασίας. 

 

 Διεύρυνση των τρόπων απασχόλησης 

Ως επιλογή επαγγέλματος, η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος απασχόλησης. 

Αντιμετωπίζοντας μια σκληρή αγορά εργασίας, είναι αναγκαία η ανάπτυξη επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αποκτήσουν κάποια γνώση σχετικά με τη 

δημιουργία μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για 

τους επιχειρηματίες. Και είναι μια επιλογή επαγγέλματος για τους σύγχρονους φοιτητές να 

ιδρύσουν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις και να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι από τις 

συνολικές ικανότητές τους και τις πολιτικές προτίμησης της κυβέρνησης. 

 

 Το να γίνεσαι μέρος της ποιοτικής εκπαίδευσης 

Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης αποτελεί μέρος 

της ανάπτυξης εκπαίδευσης με γνώμονα την ποιότητα. Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται 

ολοκληρωμένες ιδιότητες, ιδιαίτερα ορισμένα ταλέντα υψηλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, η 

εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα είναι ένας νέος τρόπος κατάρτισης ταλέντων ο 

οποίος δημιουργείται με βάση την ποιοτική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, ως ένα είδος 

καινοτομίας, η επιχειρηματικότητα απαιτεί ευρύ ορίζοντα, ευρεία γνώση, μεγάλη σοφία και 

αποτελεσματική κατανόηση της αγοράς. Απαιτεί επίσης καλές ικανότητες οργάνωσης και 

συντονισμού και δεξιοτήτων διαπροσωπικών σχέσεων. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η 

κοινωνία απαιτεί υψηλές επιχειρηματικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των 

δυνατοτήτων να είναι κανείς καινοτόμος χαρακτήρας, διαχειριστής και κοινωνικός 

ακτιβιστής. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα είναι 

η εμβάθυνση και η ενσωμάτωση της τρέχουσας ποιοτικής εκπαίδευσης. 
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Σκοπός και στόχοι του προγράμματος κατάρτισης 

 

Προσεγγίσεις  

 
 Προσφερόμενα τμήματα 

Σύμφωνα με τους τύπους και τις μεγάλες εταιρείες, τα σχολεία, τα κολλέγια και τα 

πανεπιστήμια μπορούν να προσφέρουν τα απαιτούμενα μαθήματα και μαθήματα επιλογής 

σχετικά με την επιχειρηματική εκπαίδευση. Στα τμήματα, οι μαθητές μπορούν να 

γνωρίσουν κάθε είδους γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα. 

Διαφορετικά από ορισμένα εξειδικευμένα τμήματα, τα τμήματα της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς να αλλάξουν τις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας και να χρησιμοποιήσουν πολλές μορφές διδασκαλίας όπως 

ανάλυση των περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, ομαδική συζήτηση και διαδραστικά παιχνίδια 

για να συμμετάσχουν οι σπουδαστές και να αποκτήσουν την ιδέα και την ουσία της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης. 

 Δίνοντας διαλέξεις 

Ως ένα είδος μικρό-τμήμα-μάθημα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, η διάλεξη έχει τα 

χαρακτηριστικά του σύντομου χρόνου, του μεγάλου περιεχομένου, της πλούσιας 

πληροφόρησης και των ευέλικτων μορφών και αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για 

την εφαρμογή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

 Developing workshops 

Η ανάπτυξη εργαστηρίων αποτελεί μία από τις σημαντικές πτυχές της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα. Τα εργαστήρια θέτουν διαφορετικά θέματα επιχειρηματικότητας, 

Αναπτύξτε μια ανοιχτή 
νοοτροπία για να 
προσεγγίσετε την 

εκπαίδευση 

Αναπτύξτε εργαλεία 
που θα 

χρησιμοποιηθούν στις 
ασκήσεις σας 
κατάρτισης 

Ανάπτυξη μιας 
προσέγγισης για την 
παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων και την 
υποστήριξη των 
συμμετεχόντων. 
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οργανώνουν εργαστήρια και αναπτύσσουν πρακτικές δραστηριότητες ανάλογα με τις 

ανάγκες των συμμετεχόντων και τα χαρακτηριστικά των πόρων. Μπορεί επίσης να τους 

προσφέρει πρακτικές πλατφόρμες και ευκαιρίες και να τους κάνει να βελτιώνουν και να 

ασκούν διάφορα είδη ιδιοτήτων και ικανοτήτων των επιχειρηματιών στα εργαστήρια.  
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5. Παρουσίαση των μαθημάτων κατάρτισης 
 

Τα περιεχόμενα των ενοτήτων του Eco SystemApp έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας (EntreComp), το οποίο αποτελείται από τους 3 

τομείς ικανότητας και 15 ικανότητες  όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το EntreComp 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών 

στον επίσημο τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

δραστηριότητες και προγράμματα σε πλαίσια άτυπης μάθησης (για παράδειγμα, για την 

ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας με τους υπάρχοντες οργανισμούς). Σκοπός του είναι 

να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ των εκπαιδευτικών και εργασιακών κόσμων όσον 

αφορά την επιχειρηματικότητα ως ικανότητα. 

Το πρότυπο προόδου EntreComp παρέχει μια αναφορά για την ανάπτυξη της επάρκειας 

ξεκινώντας από τη δημιουργία αξίας που επιτυγχάνεται μέσω της εξωτερικής υποστήριξης, 

μέχρι τη δημιουργία αξίας που είναι μετασχηματιστική. Αποτελείται από τέσσερα βασικά 

επίπεδα: Θεμελιώδης, Ενδιάμεσος, Προχωρημένος και Εμπειρογνώμονας. 

Κάθε επίπεδο, με τη σειρά του, χωρίζεται σε δύο υπο-επίπεδα:. 

 Σε θεμελιώδες επίπεδο, η επιχειρηματική αξία δημιουργείται με εξωτερική 

υποστήριξη. 

 Σε ενδιάμεσο επίπεδο, η επιχειρηματική αξία δημιουργείται με αυξανόμενη 

αυτονομία. 

 Σε προχωρημένο επίπεδο, αναπτύσσεται η ευθύνη για τη μετατροπή των ιδεών σε 

δράση. 

 Σε επίπεδο εμπειρογνωμονικό, η αξία που δημιουργείται έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στον τομέα αναφοράς της. 

Το εταιρικό σχήμα του Eco SystemApp χωρίζει επτά (7) μονάδες, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα. Κάθε εταίρος έπρεπε να αναθεωρήσει τη δομή των ενοτήτων , τους 

στόχους, τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η χαρτογράφηση στην EntreComp, αναπτύχθηκε 

και συμφωνήθηκε. 

 

Ενότητας Τίτλος Περιγραφή 

A ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ 

Μια εισαγωγή στο πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

ενσωματώσουν την εκπαίδευση για την 

επιχειρηματικότητα στην πρακτική τους, 

χρησιμοποιώντας το EntreComp ως το πλαίσιο για 

αυτό, για οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα. 

B 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 

ΟΡΑΜΑ- 

ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Κοιτάζοντας τον κόσμο με διαφορετικούς τρόπους, 

εξερευνώντας τις ιδέες και βλέποντας πέρα από το 

προφανές. 

Γ 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Πως 

ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ; 

Κατανοώντας τους διαφορετικούς τύπους αξίας που 

φέρνει μια ιδέα και την αξία μέσα σε διαφορετικά 

πλαίσια και για διαφορετικούς ανθρώπους. 



 
 

 
 
 

 

14 

Δ 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΤΟΝ 

ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΟ ΠΑΘΟΣ 

ΜΟΥ 

Κατανόηση της αυτοεκτίμησης, της 

αυτογνωσίας,των δεξιοτήτων και των κινήτρων στον 

εαυτό σας και στον σπουδαστή σας. 

Ε 
ΤΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ 

ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ 

Κοιτάζοντας πέρα από τη συγκέντρωση της 

υποστήριξης και των πόρων που χρειάζεται για να 

γίνει  επιχειρηματική. 

ΣΤ 

HAVING A GO, 

ΑΡΠΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

Πρακτικές επιχειρηματικές εμπειρίες - βάζοντας 

δημιουργικές ιδέες σε επιχειρηματική πράξη.. 

Ζ ΔΟΥΛΕΥΕΙ- ΔΟΥΛΕΨΕ; 

Αξιολόγηση και επικύρωση της μαθησιακής 

εμπειρίας - παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

επιπτώσεων. Δημιουργία επόμενης πρακτικής. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

 

Title: ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ 

 

Περιγραφή: μια εισαγωγή στο πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν 

την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στην πρακτική τους, χρησιμοποιώντας το 

EntreComp ως το πλαίσιο για αυτό, για οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα. 

 

Εκπαυδευτής – Πανεπιστήμιο Ουαλίας Trinity Saint David Royal 

Charter (UWTSD):  
Το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ουαλίας και της Αγγλίας μετά τα πανεπιστήμια της 

Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ. Ο όμιλος UWTSD περιλαμβάνει το Coleg Sir Gar και το Coleg 

Ceredigion ως μέρος μιας δομής διπλού τομεακού ομίλου που αποτελείται από 

πανεπιστημιακά κολλέγια και το πανεπιστήμιο. Ο Όμιλος UWTSD έχει πάνω από 25.000 

μαθητές σε 17 πανεπιστημιουπόλεις σε αγροτικές και αστικές περιοχές. Μαζί προσφέρουμε 

σαφή και απτά οφέλη για τους εκπαιδευόμενους, τους εργοδότες, τη βιομηχανία και τις 

κοινότητες προσφέροντας μια επαγγελματική προσέγγιση από το επίπεδο εισόδου στην 

μεταδιδακτορική έρευνα. Το UWTSD έχει ένα σαφές και συναρπαστικό στρατηγικό σχέδιο 

το οποίο δίνει έμφαση στην εφαρμοσμένη μάθηση, ισχυρούς ακαδημαϊκούς κλάδους και 

σαφή δέσμευση για καινοτομία, μεταφορά επιχειρήσεων και γνώσεων. 

 

Στόχοι: 
Αυτή η ενότητα παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια εικόνα για το τι σημαίνει να γίνει 

επιχειρηματικός εκπαιδευτής, γιατί έχει σημασία και τι προσφέρει η EntreComp και στους 

εκπαιδευτές και στους μαθητές. 

- Γιατί είναι σημαντικό? 

- Για ποιόν είναι? 

- Χρήση του EntreComp ως πλαισίου μάθησης 

- Το να γίνεσαι επιχειρηματικός εκπαιδευτής  

Ο κόσμος της εργασίας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος. αλλάζει γρήγορα και η γνώση 

του σήμερα μπορεί να μην είναι οι γνώσεις που απαιτούνται αύριο. Αυτό παρουσιάζει 

στους εκπαιδευτικούς προκλήσεις όπως «τι διδάσκω» και «πώς μπορώ να ξέρω αν έχω 

πετύχει;» Η παγκοσμιοποίηση προκαλεί επίσης προκλήσεις, κυρίως επειδή η γνώση που 

χρειάζεται ο εκπαιδευόμενος μπορεί να μην είναι άμεσα διαθέσιμη και μπορεί να απαιτεί 

νέα κατάρτιση  του εκπαιδευτικού. 

Επιπλέον, η γνώση δεν αρκεί από μόνη της και το καθήκον της συλλογής γνώσεων 

κατάλληλων για την επίλυση ενός νέου έργου ή προβλήματος γίνεται πιο σημαντική από τη 

συλλογή γεγονότων ή αριθμών. Αυτό απαιτεί νέες δεξιότητες και νέα σκέψη, οπότε ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι και αυτοί μπορούν να γίνουν πιο 

επιχειρηματικοί - μέσω των προσεγγίσεων διδασκαλίας τους. 
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Ως εκ τούτου, η μετατροπή σε επιχειρηματικό δάσκαλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της ανάπτυξης επιχειρηματικών μαθητών, αλλά ποιοι είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται; 

Σαν ένα σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων, η EntreComp 

εισήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη». 

Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει συναίνεση σε ό, τι χρειάζεται για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων δεξιοτήτων, να διευκρινίσει τι μπορεί να μαθευτεί και να αξιολογηθεί και να 

εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των κόσμων της 

εκπαίδευσης και της εργασίας. 

Το πλαίσιο EntreComp αποτελείται από 3 τομείς ικανοτήτων  που συνδέονται στενά: 

 Ιδέες και ευκαιρίες – βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οραματισμού για το μέλλον 

 Πόροι  – βοηθά να δούμε  τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να 

ξεκινήσουμε 

 Σε δράση – βοηθά στην κατανόηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που 

απαιτούνται για να συμβούν τα πράγματα 

Όπως θα φανεί στο ακόλουθο διάγραμμα, κάθε μία από αυτές τις ικανότητες 

αντιπροσωπεύει ένα δομικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας και όλοι έχουν πέντε σαφείς 

συνιστώσες για να δώσουν θεμέλια για σκέψη σε κάθε ικανότητα. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι, καθώς ο κόσμος γίνεται πιο περίπλοκος, η ικανότητα να είναι ευέλικτη και 

προσαρμόσιμη στην αλλαγή γίνεται επίσης σημαντική, οπότε η αντοχή στην αλλαγή είναι 

από μόνη της μια  ικανότητα. Το EntreComp αγκαλιάζει αυτό όχι μόνο στο μοντέλο 

προόδου του, αλλά και μέσω του τρόπου που όταν εμφανίζεται μια αλλαγή ή αλλάζει μια 

κατάσταση, ο εκπαιδευτής και ο μαθητευόμενος μπορούν να μεταπηδήσουν στην σχετική 

ομάδα ικανότητας για να βρουν έμπνευση.  
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1ΕntreComp 

 

Το πλήρες πλαίσιο αναπτύσσει αυτές τις 15 ικανότητες κατά μήκος ενός προτύπου 

εξέλιξης 8 επιπέδων και τελικά παρέχει μια περιεκτική λίστα 442 μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, η οποία προσφέρει έμπνευση και διορατικότητα σε όσους σχεδιάζουν 

παρεμβάσεις από διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και τομείς εφαρμογής. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα βοηθούν επίσης τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν 

το δικό τους επίπεδο εκκίνησης και να δουν τρόπους για την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η 

EntreComp είναι η ίδια ένα εργαλείο οραματισμού που βοηθάει στο σχεδιασμό της 

επιτυχίας. 

 

Η ενότητα θα θέσει το πλαίσιο και θα συνδεθεί με όλες τις άλλες ενότητες. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 (EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework) 

(https://ec.europa.eu/growth/smes/promotingentrepreneurship/support/education_el) 

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting%20entrepreneurship/support/education_el
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

 

Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΟΡΑΜΑ- ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 

Περιγραφή: Κοιτάζοντας τον κόσμο με διαφορετικούς τρόπους, εξερευνώντας τις ιδέες 

και βλέποντας πέρα από το προφανές. 

 

Εκπαιδευτής - Εθνικό Δίκτυο Επιμελητηρίων Γυναικών 

Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ):  
Το ΕΕΔΕΓΕ είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται από το δημόσιο 

δίκαιο. Μέλη του Δικτύου είναι τα 59 Ελληνικά Επιμελητήρια, τα οποία είναι και 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου. Στόχος του Δικτύου είναι η ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας των γυναικών, η προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις, 

η δημιουργία περιβάλλοντος ισότητας ευκαιριών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των γυναικών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγικότητα της οικονομίας και 

στην ταυτοποίηση των εμποδίων που εμποδίζουν τις γυναίκες να συμμετέχουν πλήρως στα 

όργανα εργασίας της κοινωνίας, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα οικονομικά, τα 

προβλήματα παιδικής μέριμνας και τα νοικοκυριά. 

 

Στόχοι:  
Ο βασικός στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει, να αναλύσει και να συγκρίνει 

διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης στη μαθησιακή 

διαδικασία. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν διεξοδική γνώση και πρακτικές δεξιότητες 

σχετικά με διάφορες μεθόδους, βοηθήματα και εργαλεία που εφαρμόζονται στη 

διαδικασία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η ενότητα αποσκοπεί επίσης να επιτρέψει στους 

συμμετέχοντες να εισαγάγουν νέες ιδέες και λύσεις στην καθημερινή τους εργασία. 

 

Γνώσεις: 
Βασικές έννοιες και ιδέες: 

- η έννοια της δημιουργικότητας στη μαθησιακή διαδικασία - η δημιουργικότητα ως 

ικανότητα, στάση ή διαδικασία 

- τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες ενός δημιουργικού ατόμου 

- δημιουργική σκέψη στην εκπαίδευση - τι είναι δημιουργική σκέψη? λόγοι για να είναι 

δημιουργικοί. πώς να είστε πιο δημιουργικοί και να βοηθήσετε τους μαθητές σας να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητα; 

- η σημασία της δημιουργικότητας στη μαθησιακή διαδικασία - τα οφέλη του να είσαι 

δημιουργικός  , της δημιουργικής σκέψης, των δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης κ.λπ. 

- η έννοια της συναισθηματικής αυτοδιαχείρισης 

- «σκληρή» σκέψη έναντι «μαλακής» σκέψης 

- δημιουργική σκέψη εναντίον κριτικής σκέψης, συνδυάζοντας δημιουργική και κριτική 

σκέψη (παραγωγική σκέψη) 
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Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση – συνέπειες για δασκάλους και εκπαιδευτές: 

- προσεγγίσεις στη δημιουργική σκέψη 

- δημιουργικές μέθοδοι 

- δημιουργική σκέψη: στρατηγικές, μέθοδοι και τεχνικές 

- υλικά υποστήριξης και πόροι διδασκαλίας για τη δημιουργικότητα - μια επισκόπηση 

- ειδικές τεχνικές (εξωτερική, συνεργατική μάθηση, διαλογική διδασκαλία) 

 

Μέθοδοι και εργαλεία κατάρτισης : 
Μικρές κατάρτισεις με στοιχεία διαλέξεων και παρουσιάσεων, εργαστήρια, ομαδική 

εργασία - ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών, ατομική εργασία, συζητήσεις, ανταλλαγή 

ιδεών με τη χρήση πρακτικών ασκήσεων, υπαίθριες δραστηριότητες, παρουσιάσεις, έντυπα 

και ηλεκτρονικά υλικά. 

 

Πρακτική άσκηση: 

Ποιο είναι το επίπεδο 

δημιουργικότητάς 

σου; 
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Παιχνίδι 25 αντικειμένων2 

 

Ο στόχος είναι να αποδειχθεί ότι η δημιουργικότητα είναι πιο πιθανό να ευδοκιμήσει υπό 

αδόμητη παρά υπό δομημένη εποπτεία. (Πριν από την εισαγωγή του παιχνιδιού, 

συγκεντρώστε 25 αντικείμενα και τοποθετήστε τα σε φάκελο 8½ "11", ένα φάκελο ανά 

ομάδα. Κάθε φάκελος θα πρέπει να περιέχει 25 ίδια αντικείμενα. Τα αντικείμενα πρέπει να 

καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία υλικών και μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

Αναμνηστική ταχυδρομική σφραγίδα, Πλαστικό κουτάλι, Χάρτης οδικής κυκλοφορίας, 

Κέτσαπ (σε μικρή πλαστική σακούλα), Πακέτο ζάχαρης, Κέρμα, Πέτρα, Μικρό κώνο, 

Ασπιρίνη, Κερί, Μολύβι, Μνήμη τηλεφωνικής σημείωσης, Βελόνες ή καρφίτσες, Κουμπί, 

Τεμάχιο υφάσματος, Αγώνες, Ανοιχτήρι κονσερβών μπύρας, πριονωτή λεπίδα. 

 

Για να παίξετε το παιχνίδι: 

1. χωρίστε την ομάδα σε γκρουπάκια 5 έως 9 ατόμων 

2. Ορίστε έναν ηγέτη για κάθε ομάδα. Οι ηγέτες πρέπει να λειτουργούν με διαφορετικό 

τρόπο - ορισμένοι θα είναι χαλαροί, κάποιοι θα ενθαρρύνουν τους ηγέτες κάποιοι θα είναι 

χωρίς δομή (Επόπτες A). τα άλλα θα είναι πιο δομημένα (Επόπτες B). Κάθε ηγέτης λαμβάνει 

μόνο γραπτώς τις οδηγίες του και δεν βλέπει τις άλλες οδηγίες. 

 

Οι οδηγίες που πρέπει να δοθούν στον μη δομημένο ηγέτη, Επόπτη  A, ακολουθούν: 

 

Οδηγίες για Επόπτη Α (τυπώστε το σαν χαρτί οδηγιών): 

 

Η ομάδα σας έχει ως στόχο την ομαδοποίηση (ταξινόμηση) διαφόρων αντικειμένων. Η 

δημιουργικότητα της ομάδας σας θα μετρηθεί από την ικανότητά της να καταλήξει σε όσο 

το δυνατόν περισσότερες ομάδες κατά τη διάρκεια των διαθέσιμων δέκα λεπτών. Η 

δουλειά σας είναι να απελευθερώσετε τη δημιουργικότητα που υπάρχει στην ομάδα. 

Δεδομένου ότι η εργασίες είναι σαφείς, απλά ξεκινήστε τις με μια ή δύο ενθαρρυντικές 

προτάσεις. Στη συνέχεια, δώστε τους τα δελτία διδασκαλίας τους, πάρτε  τα 25 αντικείμενα 

στο τραπέζι και αρχίστε να εργάζεστε για τα δέκα λεπτά. 

 

Οι οδηγίες για τον δομημένο Επόπτη Β ακολουθούν: 

 

Οδηγίες για Επόπτη Β  (τυπώστε το σαν χαρτί οδηγιών): 

 

Η ομάδα σας έχει ως στόχο την ομαδοποίηση (ταξινόμηση) διαφόρων αντικειμένων. Η 

δημιουργικότητα της ομάδας σας θα μετρηθεί από την ικανότητά της να καταλήξει σε όσο 

το δυνατόν περισσότερες ομάδες κατά τη διάρκεια των διαθέσιμων δέκα λεπτών. Η 

προηγούμενη εμπειρία με αυτό το παιχνίδι υποδεικνύει ότι η ομάδα σας θα έχει καλές 

επιδόσεις αν γίνει μια χρήσιμη "συνομιλία" πριν από την πραγματική εργασία της σχετικά 

                                                           
2
 Παιχνίδι 25 αντικειμένων: https://www.trainingcoursematerial.com/free-games-

activities/creative-thinking-activities/25-objects-game  

https://www.trainingcoursematerial.com/free-games-activities/creative-thinking-activities/25-objects-game
https://www.trainingcoursematerial.com/free-games-activities/creative-thinking-activities/25-objects-game
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με την εργασία. Είναι επομένως απαραίτητο να τους μιλήσετε για τέσσερα ή πέντε λεπτά 

σχετικά με τη σημασία της θέσης των πραγμάτων σε ομάδες ή κατηγορίες. Χρησιμοποιήστε 

παραδείγματα από: 

Καθημερινή εμπειρία - για παράδειγμα, ένα σούπερ μάρκετ δεν θα μπορούσε να 

λειτουργήσει εάν δεν ταξινομούσε σωστά τα προϊόντα του (μήλα, πορτοκάλια, μπισκότα, 

δημητριακά, κρέατα, κατεψυγμένα τρόφιμα κ.λπ.). η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα 

μπορούσε να εξυπηρετήσει τους πελάτες της εάν δεν συγκέντρωνε προσεκτικά τα 

ανταλλακτικά της χρησιμοποιώντας διάφορες λίστες και καταλόγους. Φανταστείτε μια 

βιβλιοθήκη χωρίς ένα σύστημα ταξινόμησης των βιβλίων της ή συλλέκτες σφραγίδων που 

δεν ταξινόμησαν τις σφραγίδες τους ανά χώρα ή ζωολόγοι και βοτανολόγοι που δεν 

κατάφεραν να ταξινομήσουν την πανίδα και τη χλωρίδα. 

Εμπειρία της εταιρείας - για παράδειγμα, το γραφείο προσωπικού συγκεντρώνει θέσεις 

εργασίας σε τάξεις για προσλήψεις και αμοιβές. οι γραμματείς διατηρούν ομάδες 

επιστολών (αρχείων) για εύκολη αναφορά. 

Μετά την εισαγωγή σας, μην σταματήσετε για ερωτήσεις. Απλώς μοιράστε τα φύλλα 

οδηγιών, αφαιρέστε τα 25 αντικείμενα από το τραπέζι και αρχίστε να εργάζεστε για τα δέκα 

λεπτά. 

3.Η καλύτερη φυσική διάταξη για το παιχνίδι είναι να έχει κάθε ομάδα να εργάζεται σε 

ένα ξεχωριστό δωμάτιο. Ένα μεγάλο δωμάτιο μπορεί επίσης να επιτρέψει την ιδιωτικότητα 

και τη μη παρέμβαση από τις άλλες ομάδες. Εάν ένα ιδιωτικό δωμάτιο δεν είναι διαθέσιμο, 

αφήστε τις ομάδες να εργάζονται μία φορά τη φορά, με τους μη παίκτες να μένουν έξω από 

το δωμάτιο του παιχνιδιού. Δώστε εντολή σε κάθε ομάδα να μείνει μαζί και να μην μιλήσει 

ο ένας στον άλλο, διαφορετικά  θα χαλάσει το παιχνίδι. 

4. Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει ένα τραπέζι για να δουλέψει, ένα φύλλο flipchart ή 

δύο για να καταγράψει τις κατηγορίες τους, και ένα στυλό. 

5. Βάλτε τους ηγέτες της ομάδας να παραδώσουν τις ακόλουθες οδηγίες σε κάθε μέλος 

της ομάδας τους όταν αρχίσει η εργασία, αλλά όχι πριν από αυτή την ώρα: 

 

Οδηγίες Ομάδας   (τυπώστε το σαν χαρτί οδηγιών): 

Αυτό το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για να διαπιστωθεί η δημιουργική δύναμη της ομάδας 

σας. Ο στόχος σας είναι: 

- Όσες διαφορετικές  ομάδες (κατηγορίες ή ταξινομήσεις) μπορείτε ΜΕ τα 25 αντικείμενα 

που σας έχουν δοθεί. για παράδειγμα, η στυλό σας μπορεί να τοποθετηθεί σε ομάδες όπως 

το πλαστικό, το μέταλλο κ.λπ. 

- Καταχωρίστε τις ομάδες στο φύλλο χαρτιού εφημερίδων. 

- Εκτελέστε την εργασία σε δέκα λεπτά. 

6. Εάν το επιτρέπει το ανθρώπινο δυναμικό, ορίστε παρατηρητές, έναν για κάθε 

ομάδα. Δώστε τους οδηγίες για να αναζητήσετε παράγοντες που επηρεάζουν - βοηθούν ή 

παρεμποδίζουν τη δημιουργικότητα. Επίσης, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία στο 

δελτίο οδηγιών τους, το οποίο ακολουθεί: 
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Οδηγίες για τον Παρατηρητή  (τυπώστε το σαν χαρτί οδηγιών): 

Ως παρατηρητής παρατηρείτε σιωπηρά τη δράση. Μην παρεμβαίνετε, εκτός μετά από 

την λήξη του χρόνου μετά τα δέκα λεπτά εργασίας. 

 

Σημείωση: Ο αρχηγός της ομάδας ξεκινά την εργασία που έχει ανατεθεί αφού έχει 

κάνει τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Δεν πρέπει να επιτρέψει μια περίοδο ερωτήσεων, 

αφού οι συμμετέχοντες έχουν φύλλα οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή: 

 

- Παράγοντες ή επιρροές που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα της ομάδας. 

- Παράγοντες ή επιρροές που εμποδίζουν τη δημιουργικότητα. 

- Ο ρόλος του ηγέτη: Είναι ενθαρρυντικός, φιλικός, υποστηρικτικός, κυρίαρχος, 

αποθαρρυντικός, διαλεκτικός, ουδέτερος και παθητικός; 

- Κλίμα: Ποια είναι η ομαδική ατμόσφαιρα και ευνοεί τη δημιουργικότητα; 

- Συμμετοχή: Είναι ευρέως διαδεδομένη ή αναλαμβάνει ένας ή δύο άνθρωποι; Αυτό 

βοηθά ή βλάπτει τη δημιουργικότητα; 

- Αν υπήρχαν πραγματικές ανακαλύψεις, ποιες ήταν αυτές και τι τις προκάλεσε; 

 

7. Χωρίστε τη συνολική ομάδα σε υποομάδες και τοποθετήστε τα σε διαφορετικά 

σημεία του δωματίου. 

Εισάγετε το παιχνίδι ως εξής: "Πρόκειται να συμμετάσχουμε σε ένα παιχνίδι που θα 

δοκιμάσει τη δημιουργική δύναμη της ομάδας σας. Θα διορίσω τώρα ηγέτες ομάδων και θα 

τους δώσω τις οδηγίες τους. Θα διαβάσουν οι ηγέτες της ομάδας τις οδηγίες σας 

ξεχωριστά; "Αφού διαβάσουν τις οδηγίες τους, δώστε τους κάθε ένα μεγάλο φάκελο 

αντικειμένων και μια ομάδα φύλλων οδηγιών συμμετεχόντων. 

 

Καλέστε κάθε ομάδα ηγετών (A vs. B) Χωριστά για να ελέγξετε αν έχουν ερωτήσεις. 

Πείτε τους ότι η ακολουθία των λειτουργιών τους έχει ως εξής: 

1. "Καθένας να βρει μια θέση γύρω από το τραπέζι." 

2. "Παραδώστε τις εισαγωγικές παρατηρήσεις σας και προχωρήστε. Μην σταματάτε για 

ερωτήσεις από τη στιγμή που οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα δελτίο οδηγιών. " 

3. "Περάστε τα φύλλα οδηγιών συμμετεχόντων και πάρτε τα 25 αντικείμενα από το  

τραπέζι. Αυτό είναι το σήμα για να ξεκινήσει η δουλειά. " 

4. "Διεξαγωγή της εργασίας για δέκα λεπτά." 

 

Αφού όλες οι ομάδες έχουν κάνει το έργο τους, είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά, καθώς 

οι συνθήκες μυστικότητας μπορούν να επιτρέψουν, οι ηγέτες της ομάδας πρέπει να 

τοποθετήσουν τα flipcharts τους στον τοίχο και να μετρήσουν τον αριθμό των κατηγοριών 

που παράγουν οι ομάδες τους. 

 

Σημείωση: Κάθε καταχώρηση είναι μια κατηγορία, αφού οι οδηγίες δεν ανέφεραν 

τίποτα σχετικά με τις γενικές κατηγορίες, τις υποκατηγορίες κ.λπ. Ζητήστε  κάποιο 

επιχείρημα σε αυτό το σημείο, αλλά κρατήστε σταθερά τη θέση σας. 
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Η εμπειρία σε αυτό το παιχνίδι υποδεικνύει ότι αυτά τα αποτελέσματα θα προκύψουν 

συνήθως: 

1. Η δομημένη ομάδα (ομάδες) θα εκτελεί λιγότερο καλά από τις μη δομημένες. Γιατί? 

Επειδή η δομή εμποδίζει τη δημιουργικότητα: "Αν δώσετε στον Johnny ένα πινέλο και του 

ζητήσετε να ζωγραφίσει ένα άλογο, θα πάρετε μόνο ένα άλογο. Αλλά αν πείτε: "Johnny, 

ζωγράφισε  ό, τι θέλεις", μπορείτε να πάρετε τη Mona Lisa. " 

2. Μερικές φορές και οι δύο ομάδες έχουν μια ισοπαλία, ή σχεδόν έτσι. Αν ναι, το 

ερώτημα είναι: "Αν οι διαλέξεις δεν κάνουν τη διαφορά, γιατί να τους δώσουμε; Γιατί να 

διακινδυνεύσετε να καταπνίξετε τη δημιουργικότητα με πολλούς τρόπους; Εάν 

επικοινωνείτε υπερβολικά, η ομάδα έχει δύο προβλήματα: την ανατεθείσα εργασία και τον 

τρόπο αντιμετώπισης της εισόδου της ηγεσίας για την εργασία. " 

3. Εάν, ως μια λιγότερο πιθανή πιθανότητα, η δομημένη ομάδα κερδίσει με μεγάλο 

περιθώριο, ζητήστε από τον παρατηρητή αυτό που δημιούργησε τη δημιουργικότητα. 

Επίσης, πείτε τους ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι ασυνήθιστο, γιατί τυπικά η προστιθέμενη 

δομή τείνει να μπερδεύει τους ανθρώπους, να επιβραδύνει την ομάδα και να εμποδίζει τη 

δημιουργικότητά της. Ολοκληρώστε τη συζήτηση ζητώντας από τους συμμετέχοντες να 

αντλήσουν από τη δική τους εμπειρία σχετικά με τον αντίκτυπο της υψηλής / περιττής 

δομής στη δημιουργικότητα.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

 

Τίτλος: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ; 

 

Περιγραφή: Κατανοώντας τους διαφορετικούς τύπους αξίας που φέρνει μια ιδέα και 

την αξία μέσα σε διαφορετικά πλαίσια και για διαφορετικούς ανθρώπους. 

 

Εκπαιδευτής - Εθνικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας και 

της Επιχειρηματικής Μάθησης (NCDIEL):  
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2009. 

Το Κέντρο ακολουθεί τις συστάσεις του έργου "Συνεργασία Νοτιοανατολικής Ευρώπης για 

τους οργανισμούς καινοτομίας και χρηματοδότησης 2009-2012". Το δίκτυο SEE-IFA 

στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας για αποτελεσματική παροχή καινοτομίας, 

τεχνολογίας και οικονομικής στήριξης σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το 

NCDIEL υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Παιδείας και 

Επιστημών της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τα τρία μεγαλύτερα τμήματα, τη Σχολή 

Μηχανολόγων Μηχανικών - Το Πανεπιστήμιο Κυρίλλου και Μεθοδίου, το Κέντρο Έρευνας, 

Ανάπτυξης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, το Γραφείο για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης. 

Υποστηρίζεται επίσης από τη ΜΚΟ για τη νεολαία των Ρομά, το Κέντρο Πόρων Ρομά, το 

Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρηματικής Μάθησης Νοτιοανατολικής Ευρώπης και από τις 

φοιτητικές οργανώσεις ESTIEM, BEST και AIESEC. 

 

Στόχοι: 
Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, οι επιχειρηματίες εκπαιδευτικοί πρέπει να εξηγήσουν 

στους μαθητές τους την έννοια του όρου ΑΞΙΑ σε ένα ευρύ περιεχόμενο. Μέσω του 

αριθμού πρακτικών παραδειγμάτων, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να οδηγήσουν τους 

μαθητές μέσα στην εξελικτική διαδικασία της κατανόησης της αξίας. 

 

Γνώσεις: 
- Βασική κατανόηση της αξίας 

- Πιθανότητες μια ιδέα / θέμα / αντικείμενο να μπορεί να έχει διαφορετικούς τύπους 

αξιών (προσωπική έναντι κοινότητας έναντι κοινωνικής αξίας) 

- Κατανόηση αρκετών μεθόδων για την επιλογή των καλύτερων ιδεών από την ομάδα 

ιδεών (+/- συστηματική σκέψη, ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων, ανάλυση ABC, ...) 

- Κατανόηση των αλυσίδων αξίας 

- Ο φοιτητής θα είναι για πρώτη φορά εξοικειωμένος με τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

 

Συνήθως η τιμή της μιας ιδέας είναι 0 (μηδέν). Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν ότι 

στην αρχή μια μόνο ιδέα αξίζει μηδέν. Η πραγματική αξία οποιασδήποτε δημιουργίας είναι 

στην υλοποίηση των ιδεών, όχι των ίδιων των ιδεών. 
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Έρχεται με μια ενιαία ιδέα είναι εύκολη. Το να επινοείτε συνεχώς πολλαπλές ιδέες που 

σας επιτρέπουν να στρέφεστε και να αλλάζετε, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν, είναι πολύ 

πιο δύσκολο, αλλά ως ικανότητα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Οι ιδέες υλοποίησης είναι 

δύσκολες, διότι εκεί μπορούμε να περιπλέξουμε τα πράγματα. Ο διάβολος βρίσκεται στις 

λεπτομέρειες. Το να κάνεις κάτι διανοητικό που έχεις απεικονίσει σε κάτι φυσικό είναι 

συχνά μια μεγάλη πρόκληση. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ακόμα και όταν οι 

άνθρωποι εκτιμούν τις ιδέες, απαιτείται ακόμα σταθερή εφαρμογή για να εξαχθεί η αξία. 

 

Μέθοδοι και εργαλεία κατάρτισης: 
Μέρος της υλοποίησης μιας ιδέας την καθιστά πιο συγκεκριμένη, όπως η δημιουργία 

ενός εγγράφου σχεδίου ή ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Η επικοινωνία μιας ιδέας είναι 

επίσης μια πιθανή πρόκληση καθώς οι άνθρωποι ρωτούν «γιατί η αλλαγή» και «τι είναι 

τόσο διαφορετικό»; Ένα δομημένο έγγραφο επικοινωνίας είναι κάτι περισσότερο από μια 

ιδέα - είναι μέρος της διαδικασίας εφαρμογής. Εκεί ξεκινάτε να επεξεργάζεστε τις 

πρακτικές λεπτομέρειες. Εάν το κάνετε καλά, αυτό το είδος εργασίας μπορεί πραγματικά να 

σας κάνει να τραβήξετε τα μαλλιά σας έξω. Αλλά δημιουργεί επίσης πολλή αξία και 

αναγνώριση αυτής της αξίας σε άλλους. 

Σε αυτό το τμήμα ο φοιτητής θα εισαχθεί στα δικαιώματα IP (πνευματική ιδιοκτησία) 

και στο πώς οι ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε κάτι που πρέπει να πουληθεί. 

 

Η ενότητα θα κάνει συνδέσμους με τη λειτουργική ενότητα Δ (εύρεση πόρων) και την 

ΣΤ (σε δράση). 

 

Πρακτική άσκηση: 
Η Ανάλυση Μήτρας Αποφάσεων είναι ένα πολύ χρήσιμο μοντέλο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν οποιαδήποτε σημαντική διαδικασία λήψης αποφάσεων όπου 

δεν υπάρχει σαφής και προφανής προτιμώμενη επιλογή. Αυτό το μοντέλο / τεχνική μπορεί 

επίσης να βρεθεί με άλλα ονόματα: μήτρα Pugh, πλέγμα αποφάσεων, μήτρα επιλογής ή 

πλέγμα, μήτρα προβλημάτων, μήτρα επιλογής προβλήματος, ανάλυση ευκαιριών, μήτρα 

διαλύματος, φόρμα αξιολόγησης κριτηρίων, μήτρα βασισμένη σε κριτήρια. 

 

Ένας πίνακας αποφάσεων αξιολογεί και δίνει προτεραιότητα σε μια λίστα επιλογών. 

Είναι ιδιαίτερα ισχυρό, όπου έχετε πολλές καλές εναλλακτικές λύσεις για να διαλέξετε και 

πολλούς διαφορετικούς παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη. Ο υπεύθυνος για τη 

λήψη αποφάσεων καταρτίζει πρώτα έναν κατάλογο σταθμισμένων κριτηρίων και στη 

συνέχεια αξιολογεί κάθε επιλογή έναντι αυτών των κριτηρίων. 

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα Matrix απόφασης; 

• Όταν μια λίστα επιλογών πρέπει να περιοριστεί σε μία επιλογή. 

• Όταν η απόφαση πρέπει να ληφθεί με βάση αρκετά κριτήρια. 

• Αφού ο κατάλογος των επιλογών μειωθεί σε ένα διαχειρίσιμο αριθμό με μείωση της 

λίστας. 
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Τυπικές καταστάσεις είναι: 

• Όταν πρέπει να επιλεγεί μια ευκαιρία ή πρόβλημα βελτίωσης για να δουλέψουμε πάνω 

τους.. 

• Όταν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μία λύση ή λύση επίλυσης προβλημάτων. 

• Όταν μπορεί να αναπτυχθεί μόνο ένα νέο προϊόν. 

• Όταν χρειάζεται να επιλέξετε μια επιχειρηματική ιδέα για περαιτέρω ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής ιδέας / μοντέλου κ.λπ. 

 

 

Παράδειγμα Ανάλυσης Μήτρας Αποφάσεων  

 

Ένας νέος επιχειρηματίας Simon έχει τρεις ιδέες για την έναρξη της επιχείρησής του. 

Προκειμένου να επιλέξει την πιο ελπιδοφόρα ιδέα και να αρχίσει να αναπτύσσει 

επιχειρηματική ιδέα σχετική με αυτή την ιδέα, ο Simon επιλέγει την ανάλυση μήτρας 

αποφάσεων για να επιλέξει την καλύτερη ιδέα του. Μιλώντας με πιο έμπειρους 

επιχειρηματίες και ακούγοντας συμβουλές από τους μέντορες από το Κέντρο Εκκίνησης 

Επιχειρήσεων των Σκοπίων περιέγραψε τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή ιδεών: 

 

• Κερδοφορία 

• Επιστροφή της επένδυσης 

• Σκοπιμότητα υλοποίησης της ιδέας Χρόνος για την ανάπτυξη της ιδέας στην αγορά 

• Καινοτομία της ιδέας 

 

Αναπτύσσει έναν πίνακα (Πίνακας 1) όπου στην πρώτη στήλη τοποθέτησε όλα τα 

βασικά κριτήρια για επιλογή επιχειρηματικών ιδεών. Στην πάνω σειρά ανέφερε τις τρεις 

επιλογές του (επιχειρηματικές ιδέες) για την έναρξη της επιχείρησής του. 

 

Κύρια κριτήρια για την 

καλύτερη επιλογή ιδεών 

Βάρος 

(σημασία 

των 

κριτηρίων) 

Ιδέα 1 Ιδέα 2 Ιδέα 3 

Κερδοφορία     

Επιστροφή επένδυσης     

Σκοπιμότητα υλοποίησης 

της ιδέας 
    

Χρόνος  για την 

ανάπτυξη της ιδέας 
    

Καινοτομία της ιδέας     
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Συνολικό σκορ κάθε ιδέας    

 

Πίνακας 1 

 

Το επόμενο σημαντικό βήμα (Πίνακας 2) ήταν να δούμε ποιο από τα κριτήρια είναι το πιο 

σημαντικό. Και πάλι, ακούγοντας τις συμβουλές από πιο έμπειρους επιχειρηματίες, ο Simon 

αποφάσισε ότι τα πιο σημαντικά κριτήρια είναι η κερδοφορία (αυτά τα κριτήρια 

υπολογίζονται με το 30% της συνολικής σπουδαιότητας), ενώ ο λιγότερο σημαντικός 

παράγοντας είναι η καινοτομία (μόνο το 10%). 

 

Κύρια κριτήρια 

για την 

καλύτερη 

επιλογή ιδεών 

Βάρος 

(σημασία 

των 

κριτηρίων) 

Ιδέα 1 Ιδέα 2 Ιδέα 3 

      

Κερδοφορία 30       

Επιστροφή 

επένδυσης 
25       

Σκοπιμότητα 

υλοποίησης της 

ιδέας 

20       

Χρόνος  για την 

ανάπτυξη της 

ιδέας 

15       

Καινοτομία της 

ιδέας 
10       

Συνολικό σκορ κάθε ιδέας       

 

Πίνακας 2
3
 

 

Στο επόμενο βήμα (Πίνακας 3) ο Simon βγάζει τα αποτελέσματα κάθε ιδέας σε σχέση με 

κάθε κριτήριο. Βαθμολογεί από 0 (κακή) έως 5 (πολύ καλή). Σημειώστε ότι ο Simon δεν 

χρειάζεται να έχει διαφορετικό σκορ για κάθε επιλογή - αν κανένα από αυτά δεν είναι καλό 

για συγκεκριμένα κριτήρια στην απόφαση του Simons, τότε όλες οι επιλογές πρέπει να 

έχουν 0. Είναι απολύτως αποδεκτό να έχουμε παράγοντες με την ίδια σημασία. 

                                                           
3
 Δεύτερο βήμα. Αναπτύξτε τη σχετική σημασία των κριτηρίων στην απόφασή σας. Δείξτε τα ως ποσοστά 

έως και 100%, όπου οι μικρότεροι αριθμοί σημαίνουν ότι τα κριτήρια είναι σχετικά ασήμαντα στην τελική 
απόφαση, ενώ υψηλότερα ποσοστά σημαίνουν ότι είναι πολύ σημαντικά. 



 
 

 
 
 

 

28 

 

Στο τέλος, πολλαπλασιάζετε κάθε βαθμολογία με το βάρος των κριτηρίων, για να δείξετε τη 

συμβολή της στη συνολική επιλογή. Τέλος προσθέστε τις συνολικές βαθμολογίες για κάθε 

επιλογή (επιχειρηματική ιδέα). Η επιλογή υψηλότερης βαθμολογίας θα είναι η καλύτερη 

επιλογή. 

Στην περίπτωση του Simon, η ανάλυση του πίνακα αποφάσεων έδειξε ότι η καλύτερη 

επιλογή είναι η ιδέα 3 (συνολική βαθμολογία 340 βαθμών) και ότι ο Simon θα πρέπει να 

αρχίσει να αναπτύσσει την ιδέα αυτή σε επιχειρηματική ιδέα. 

 

Κύρια 

κριτήρια για 

την καλύτερη 

επιλογή 

ιδεών 

Βάρος 

(σημασία 

των 

κριτηρίων) 

Ιδέα 1 Ιδέα 2 Ιδέα 3 

Σκορ 

Σημαντικό

τητα Χ 

σκορ 

Σκορ 

Σημαντικό

τητα Χ 

σκορ 

Σκορ 

Σημαντικό

τητα Χ 

σκορ 

Κερδοφορία  30 3 90 2 60 4 120 

Επιστροφή 

επένδυσης 
25 3 75 1 25 3 75 

Σκοπιμότητα 

υλοποίησης 

της ιδέας 

20 3 80 5 100 4 80 

Χρόνος  για 

την ανάπτυξη 

της ιδέας 

15 2 30 4 60 3 45 

Καινοτομία 

της ιδέας 
10 2 20 4 40 2 20 

Συνολικό σκορ κάθε ιδέας 280 280 340 

 

Πίνακας 3
4
 

 

Συμπέρασμα 
Η Ανάλυση Μήτρας Αποφάσεων σας βοηθά να αποφασίσετε ανάμεσα σε διάφορες 

επιλογές, όπου πρέπει να λάβετε υπόψη πολλούς διαφορετικούς παράγοντες (κριτήρια). Η 

μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ομάδα εργασίας πρόβλεψης για να επιτευχθεί 

συναίνεση για το καλύτερο σχέδιο ή σενάριο. 

 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια ομάδα παραγόντων λήψης αποφάσεων για να 

καθορίσει ποια πολιτική είναι η καλύτερη για την επίτευξη ενός στόχου που ορίζεται από 

                                                           
4
 Τρίτο βήμα. Αποτέλεσμα (από 0 έως 5) κάθε ιδέα έναντι κάθε κριτηρίου και υπολογίστε το συνολικό σκορ 

για κάθε ιδέα 
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διάφορα κριτήρια. Αλλά γενικά ένας ειδικός προετοιμάζει το ζυγισμένο σύνολο κριτηρίων 

για αυτούς και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων βαθμολογούν απλώς κάθε επιλογή 

πολιτικής ή δράση σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια σε μια συνεδρίαση. Όταν χτίζετε το 

σταθμισμένο σύνολο κριτηρίων ή ταξινομείτε τις δράσεις σύμφωνα με τα κριτήρια, είναι 

ευκολότερο να συνεργαστείτε με μια μικρή ομάδα επειδή απαιτείται συναίνεση εάν πρέπει 

να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

  



 
 

 
 
 

 

30 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 
 

Τίτλος: ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΑΣ 

 
Περιγραφή: Κατανόηση της αυτόνομης αυτογνωσίας των δεξιοτήτων και των 

κινήτρων στον εαυτό σας και στον εκπαιδευόμενο σας. 
 

Εκπαιδευτής - Πανεπιστημιακό Κολλέγιο Artevelde Ghent, μέλος 
της Ένωσης Πανεπιστημίων της Γάνδης (AU GENT): 

Το AU GENT είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά κολέγια της Φλάνδρας. 
Προσφέρει προγράμματα σπουδών για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την 
επαγγελματική και γραφική εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική 
εργασία. Επιπλέον, είναι ένα κέντρο γνώσεων για την εκπαίδευση, την έρευνα και τις 
υπηρεσίες, όπου οι σπουδαστές, οι συνεργάτες και οι στρατηγικοί συνεργάτες 
συνεργάζονται και αναπτύσσουν τα ταλέντα τους σε ένα διεγερτικό και διεθνώς 
προσανατολισμένο περιβάλλον. Ως ινστιτούτο που βασίζεται σε μια κουλτούρα 
διεθνοποίησης, το Πανεπιστήμιο Artevelde College της Γάνδης είναι ενεργός συνεργάτης σε 
διάφορα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα, παρακολουθεί διάφορα διεθνή συνέδρια 
και συνεργάζεται εντατικά με διεθνείς εταίρους για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς 
σκοπούς. 

 
Στόχοι: 
Ο σκοπός αυτής της Ενότητας είναι να παροτρύνει τους εκπαιδευτές 

επιχειρηματικότητας να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους πλεονεκτήματα για να βοηθήσουν 
τους μαθητές να ανακαλύψουν ποιά είναι τα κίνητρά τους, τα ταλέντα, τα δυνατά τους 
σημεία και το πάθος τους. Η ενότητα θα δώσει έμφαση στο γιατί είναι τόσο σημαντικό να 
βρείτε αυτό που αγαπάτε και να είστε σε θέση να ακολουθήσετε αυτό το πάθος. 

Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα θα παρέχει εργαλεία για να βοηθήσουν τους σπουδαστές 
και τους επιχειρηματίες εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν τι είναι τα εσωτερικά τους 
κίνητρα και τα ταλέντα τους και τι πιστεύουν ότι είναι σημαντικό. Ο καθορισμός στόχων για 
τον εαυτό σας δεν αρκεί. Οι μαθητές πρέπει να βρουν τους «γιατί» τους, τον πραγματικό 
λόγο για να κάνουν τα πράγματα. Για να γίνει αυτό σωστά, η ενότητα καθοδηγεί τον 
εκπαιδευτικό της επιχειρηματικότητας στο πώς να αναπτύξει την κατανόηση των μαθητών 
για τον εαυτό τους. Η ενότητα εισάγει την έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας και 
προτείνει στρατηγικές για την οικοδόμηση της αυτό-αποτελεσματικότητας με διάφορους 
τρόπους. Θα ξεκαθαρίσουμε την έννοια της «αυθεντικής μάθησης» και θα 
υπογραμμίσουμε τη σημασία του να κάνουμε την εκμάθηση σχετική με την πραγματική ζωή 
ως μια διαδρομή για την εμπλοκή των μαθητών. 

 
Γνώσεις: 

- Εμπιστευθείτε τη δική σας ικανότητα να δημιουργήσετε αξία για τον εαυτό σας και τους 
άλλους 
- Αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνάμεις και τις αδυναμίες σας 
- Προθυμία να καταβάλουν προσπάθειες και προσπάθειες για να ακολουθήσουν το πάθος 
τους και να δημιουργήσουν αξία για τους άλλους 
- Γνώση των αδυναμιών τους συνδυάζοντας τους άλλους και αναπτύσσοντας περαιτέρω τα 
δυνατά τους 



 
 

 
 
 

 

31 

- Παρουσιάζοντας πάθος και γνωρίζοντας γιατί αυτό είναι σημαντικό. Για να είστε σε θέση 
να εστιάσετε στο πάθος και να συνεχίσετε να πιστεύετε παρά τις οπισθοδρομήσεις 

 
Μέθοδοι κατάρτισης και εργαλεία: 
Θα εξετάσουμε προσεκτικά το πώς η διατύπωση θετικής και αρνητικής ανάδρασης 

μπορεί να επηρεάσει έναν μαθητή στη λήψη ορισμένων αποφάσεων. Θα παρουσιάσουμε 
εργαλεία που θα βοηθήσουν τον επιχειρηματικό εκπαιδευτή να δώσει σωστά την 
ανατροφοδότηση. Θα συζητήσουμε επίσης τη σημασία της αποτυχίας, τι μπορεί να μάθει 
από αυτήν και γιατί είναι σημαντικό να μάθεις για εσένα λάθη και να δείξεις κάποια 
ανθεκτικότητα. Εστιάζουμε στο πόσο σημαντικό είναι να συνδυάσουμε το πάθος και την 
επιμονή και να γίνουμε πραγματικά πικροί για την επιχείρηση που θέλετε να 
δημιουργήσετε. 

 

Πρακτική άσκηση: Προσωπική ανάλυση SWOT 
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα δικά του πλεονεκτήματα και 

αδυναμίες προτού να μπορέσει ο σπουδαστής να βοηθήσει σε αυτό. Η πραγματοποίηση 
μιας προσωπικής ανάλυσης SWOT είναι μια χρήσιμη τεχνική που θα σας βοηθήσει να 
εντοπίσετε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες σας και να αναλύσετε τις ευκαιρίες και τις 
απειλές που υπάρχουν επίσης. 

Για να εκτελέσει την ανάλυση SWOT, ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται το παρακάτω 
πλέγμα για να εργαστεί. 

 
 

Δυνάμεις 
Τι κάνετε καλά;  
Τι μοναδικούς δεξιότητες έχετε; 
Ποιες δυνάμεις θεωρούν οι άλλοι ότι έχετε;  

Αδυναμίες 
Τι θα μπορούσατε να βελτιώσετε; 
Σε ποιες δεξιότητες πόρους υπολείπεστε σε 
σχέση με άλλους;  
Ποιες δυνάμεις θεωρούν οι άλλοι ότι έχετε;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ευκαιρίες 
Τι ευκαιρίες είναι ανοικτές σε εσάς; 
Ποιες τάσεις μπορείτε να επωφεληθείτε; 
Πώς θα μπορούσατε να μετατρέψετε τις 
δυνάμεις σε ευκαιρίες;  

Απειλές 
Ποιες απειλές θα μπορούσαν να σας 
βλάψουν; 
Τι κάνει ο ανταγωνισμός σας; 
Σε ποιες απειλές σας εκθέτουν οι 
αδυναμίες σας;  
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Καταγράψτε τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις. 
 
1. Πλεονεκτήματα 

- Τι πλεονεκτήματα έχετε που δεν έχουν οι άλλοι; 
- Τι κάνεις καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον; 
- Τι βλέπουν οι άλλοι ως ισχυρές δυνάμεις σας; 
- Ποια από τα επιτεύγματά που είστε πιο περήφανοι; 
- Ποιους πόρους μπορείτε να αντλήσετε; 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να θεωρούν αυτή τη μορφή δική τους προοπτική, αλλά και 
να ρωτούν τους ανθρώπους γύρω τους. Πρέπει να προσπαθήσουν να είναι όσο το δυνατόν 
πιο αντικειμενικοί. Όταν γνωρίζουν ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους, μπορούν να τα 
χρησιμοποιήσουν καλύτερα σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Αν οι εκπαιδευόμενοι 
δυσκολεύονται να εντοπίσουν προσωπικές δυνάμεις, μπορούν να προσπαθήσουν καταρχάς 
να καταγράψουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Ορισμένα από αυτά μπορούν να 
είναι ακόμη και δυνατά. 

Συμβουλή: οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να σκεφτούν ισχυρά σημεία σε σχέση με 
τους γύρω τους. Ρωτήστε τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεστε, ποιες θέσεις 
εργασίας είναι πιθανό να τερματίσετε καλύτερα. Ρωτήστε τους τι βλέπουν εσείς κάνετε 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και ποια ταλέντα επιλέγετε. 

 
2. Αδυναμίες 

- Ποια καθήκοντα συνήθως αποφεύγετε επειδή δεν αισθάνεστε σίγουροι για να τα κάνετε; 
- Τι θα δουν οι άνθρωποι γύρω σας ως αδυναμίες σας; 
- Είστε απόλυτα σίγουροι για την εκπαίδευσή σας και την κατάρτιση δεξιοτήτων; Εάν όχι, 
πού είστε πιο αδύναμοι; 
- Ποιες είναι οι αρνητικές συνήθειες εργασίας σας (για παράδειγμα, δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν καλά στο στρες, συχνά καθυστερούν, παίρνοντας πολύ χρόνο πριν 
ξεκινήσετε); 
- Υπάρχουν πτυχές του χαρακτήρα σας που σας κρατούν πίσω στην επίτευξη αυτού που 
θέλετε; 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τις αδυναμίες που αποτελούν μια 
εξωτερική προοπτική. Μήπως άλλοι βλέπουν αδυναμίες που δεν βλέπουν; Θα πρέπει να 
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προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό με ρεαλιστικό τρόπο, είναι καλύτερα να 
αντιμετωπίσουμε δυσάρεστες ειδήσεις το συντομότερο δυνατό. 

 
3. Ευκαιρίες 

- Ποια νέα τεχνολογία μπορεί να σας βοηθήσει; Πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν άλλοι 
άνθρωποι; 
- Η βιομηχανία σας μεγαλώνει; Εάν ναι, πώς μπορείτε να επωφεληθείτε; 
- Έχετε ένα δίκτυο ατόμων που μπορούν να σας βοηθήσουν ή να σας δώσουν συμβουλές; 
- Τι τάσεις βλέπετε ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για εσάς; 
- Η εταιρεία σας/η ιδέα σας καλύπτει μια ανάγκη που κανείς δεν γεμίζει αυτή τη στιγμή; Τι 
κάνει την ιδέα σας μοναδική; 

Συμβουλή: οι μαθητές μπορούν να βρουν καλές ιδέες για βοήθεια κατά τη διάρκεια 
εκδηλώσεων δικτύου, εκπαιδευτικών μαθημάτων ή συνεδρίων. Δεν πρέπει να φοβούνται 
να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αναλάβουν ένα νέο ρόλο ή λειτουργία κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας εργασίας τους. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν τις 
δυνάμεις τους και να αναρωτηθούν εάν αυτές ανοίγουν ευκαιρίες. Όταν εξετάζουν τις 
αδυναμίες τους, μπορούν να αναρωτηθούν αν μπορούν να ανοίξουν ευκαιρίες 
εξαλείφοντας αυτές τις αδυναμίες. 

 
4. Απειλές 

- Ποια εμπόδια αντιμετωπίζετε κατά την εργασία; 
- Ποιοι από τους συναδέλφους σας συναγωνίζονται για έργα ρόλων; 
- Αλλάζει η δουλειά σου; 
- Η αλλαγή τεχνολογίας απειλεί τη θέση σας; 
- Μπορεί κάποια από τις αδυναμίες σας να οδηγήσει σε απειλές; 

Η πραγματοποίηση αυτής της ανάλυσης θα παρέχει συχνά στον εκπαιδευόμενο βασικές 
πληροφορίες. Μπορεί να επισημάνει τι πρέπει να γίνει και να θέσει προβλήματα σε 
προοπτική. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 
 
Τίτλος: ΤΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ 
 
Περιγραφή: Κοιτάζοντας πέρα από την απαιτούμενη υποστήριξης και συγκέντρωση 

των πόρων που χρειάζονται για το επιχερείν. 

 
Εκπαιδευτής - Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Senec-

Pezinok (RDA): 
Ένωση συμφερόντων των νομικών οντοτήτων που ασχολούνται με την περιφερειακή 

ανάπτυξη από το 2002. Είναι μέλος ενός ολοκληρωμένου δικτύου 52 οργανισμών 
περιφερειακής ανάπτυξης που ιδρύθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών, Κατασκευών και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Η κύρια αποστολή του 
Οργανισμού είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων, 
στρατηγικών, σχεδίων και προγραμμάτων. Η RDA έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων VET και LDV με την ανάπτυξη περισσότερων από 130 
έργων, συμπεριλαμβανομένου του ηγετικού ρόλου σε μεγάλα διεθνή έργα (έργα με 
προϋπολογισμό άνω του 1 εκατ. ευρώ), συνεργάζεται με 73 δήμους, περισσότερες από 12 
σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης συνεργατών, δημόσιων φορέων, ΜΜΕ 
και ΜΚΟ στη Σλοβακία και στο εξωτερικό. 

 
Στόχοι: Η Ενότητα Ε επικεντρώνεται στο σημαντικό θέμα της ενίσχυσης του 

επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών - κατανόηση και διαχείριση πόρων, 
ανάπτυξη οικονομικών και οικονομικών γνώσεων και συγκέντρωση της υποστήριξης που 
απαιτείται για την έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Ο στόχος της Ενότητας Ε: ΤΙ 
ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ; είναι να βοηθήσουμε τους εκπαιδευόμενους να 
κατανοήσουν τους πόρους με μια ευρύτερη έννοια, να τους παρακινήσουν να 
χρησιμοποιούν τους πόρους με υπευθυνότητα, να εκτιμήσουν τη σημασία της ανταλλαγής 
πόρων, να κατανοήσουν τις βασικές οικονομικές και οικονομικές αντιλήψεις της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και να τους διδάξουν πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά 
και να λαμβάνουν υποστήριξη επιχειρηματίας. 

 
Γνώσεις: 

Η δομή της Ενότητας Ε: 
1. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 

1.1 Κατανόηση των πόρων και υπεύθυνη διαχείριση των πόρων 
1.2 Σημασία της κοινής χρήσης πόρων και δικτύωσης 

 
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

2.1 Δίκαιο της προσφοράς και της ζήτησης και της οικονομίας μιας μονάδας 
2.2 Εκτίμηση κόστους - Προβλέψεις δαπανών 
2.3 Προϋπολογισμός 

 
3. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ 

3.1 Κοινωνικές ικανότητες 
3.2 Δεξιότητες επικοινωνίας 
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Μέθοδοι κατάρτισης και εργαλεία: 
Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί ως ένα σύνολο πρακτικών δραστηριοτήτων/ασκήσεων 

που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές επιχειρηματικότητας να εξοικειώσουν τους 
μαθητές με τα θέματα. Η βήμα προς βήμα καθοδήγηση μέσα από τις διδακτικές 
δραστηριότητες χρησιμοποιεί διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές, όπως 
διαδραστική εργασία ομάδας, ατομική εργασία, «brainstorming» στην αίθουσα 
διδασκαλίας, ασκήσεις συζήτησης, παραδείγματα πραγματικής ζωής και επίδειξη. 

 

Πρακτική άσκηση: 
Στη Ενότητα Ε θα βρείτε διάφορα πρακτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων καθώς και 

έναν βήμα-προς-βήμα οδηγό για τη διεξαγωγή τους με τους μαθητές: 
  

Δραστηριότητα - Κατανόηση των πόρων 
Δραστηριότητα - Υπεύθυνη διαχείριση των πόρων 
Δραστηριότητα - Νόμος προσφοράς και ζήτησης 
Δραστηριότητα - Οικονομικά μιας μονάδας 
Δραστηριότητα - Κατανόηση του προϋπολογισμού 
Δραστηριότητα - Εργαστήριο προϋπολογισμού νοικοκυριού 
Δραστηριότητα - Ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων μας 
Δραστηριότητα - Δεξιότητες επικοινωνίας 

 
Σε αυτό το εγχειρίδιο ως παράδειγμα της πρακτικής άσκησης θα δώσουμε τη 

Δραστηριότητα - Οικονομικά μιας μονάδας. Είναι ένα μάθημα εργαστηρίου που μπορεί να 
βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξηγήσουν την έννοια της οικονομίας μιας 
μονάδας, να κατανοήσουν και να οικοδομήσουν τους οικονομικούς δείκτες που 
απαιτούνται για μια δραστηριότητα δημιουργίας αξίας, να διακρίνουν το μεταβλητό και το 
πάγιο κόστος και να ορίσουν το όριο εισφοράς. 

 
Διαχωρίστε τους μαθητές σας σε μικρότερες ομάδες (5-6 μαθητές) και μοιραστείτε το 

Φύλλου Εργασίας Οικονομικών μιας μονάδας σε κάθε ομάδα. Πείτε τους να σκεφτούν το 
παιχνίδι που θα παράγουν και θα πουλήσουν. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούν το όνομα του 
παιχνιδιού, τα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται το παιχνίδι, την τιμή των υλικών αυτών 
ανά παιχνίδι, τον χρόνο που απαιτείται για τη συναρμολόγηση ενός παιχνιδιού, την τιμή 
εργασίας ανά ώρα που απαιτείται για την κατασκευή ενός παιχνιδιού, καθώς και κάθε 
πρόσθετο κόστος σχετικό με το παιχνίδι (αποστολή, συσκευασία, προμήθεια κ.λπ.). Στη 
συνέχεια, πείτε στους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους, να 
σκεφτούν άλλα προϊόντα που θα μπορούσαν να υπολογιστούν και να συζητήσουν τη 
δυνατότητα μείωσης της τιμής του προϊόντος, προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση και να 
αυξηθεί η προσφορά. Εδώ μπορείτε να δείτε το παράδειγμα του φύλλου εργασίας. 
Μπορείτε να βρείτε εκτυπώσιμη έκδοση στα υλικά όπως: φύλλο εργασίας EΕΑ (Οικονομικά 
μιας μονάδας). 

 

Φύλλο εργασίας EΕΑ (Οικονομικά μιας μονάδας) 
 

Εργάζεστε ως ομάδα, σκεφτείτε ότι είστε εταιρεία που χτίζει παιχνίδια. Μόλις ήρθατε 
με ένα νέο παιχνίδι που θα πουλήσετε στους πελάτες σας. 
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Περιγραφή παιχνιδιού: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Όνομα παιχνιδιού: 
________________________________________________________________________
_____ 
Πελάτης στόχος: 
______________________________________________________________________ 
Υλικά που χρειάζονται για να δημιουργήσετε ΕΝΑ παιχνίδι. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________ 
Χρόνος (σε ώρες) που απαιτείται για να δημιουργήσετε ΕΝΑ παιχνίδι: 
______________________________________________________ 

 
After you have your new toy fully designed, think economics! 
Προσδιορίστε την τιμή των υλικών που χρειάζονται για την κατασκευή ενός μόνο 
παιχνιδιού €_____________ 
Πολλαπλασιάστε το χρόνο που απαιτείται για να κατασκευαστεί  ένα παιχνίδι και το 
ωριαίο ποσοστό αμοιβής για το εργατικό σας κόστος που προαναφέρθηκε     
€_________________ / παιχνίδι 
Καθορίστε εάν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα μεταβλητά έξοδα ανά μονάδα (για 
παράδειγμα τα έξοδα αποστολής) € _________________/ παιχνίδι        
            

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

Τιμή πώλησης ανά μονάδα         (A)=€ 

Κόστος πωληθέντων (σύνολο υλικών και 
εργασίας) ανά ένα παιχνίδι   

(B)=€ 

Άλλα μεταβλητά έξοδα ανά μονάδα 
(μεταφορικά έξοδα...)       

(Γ)=€ 

Συνολικά έξοδα ανά μονάδα (Β + Γ)        (Δ)=€ 

Περιθώριο Συνεισφοράς (A-Δ)     

 
Μοιραστείτε το παιχνίδι σας και τους υπολογισμούς σας με την τάξη! 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ 
 
Τίτλος: ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Περιγραφή: Πρακτικές επιχειρηματικές εμπειρίες - βάζοντας δημιουργικές ιδέες 

στην επιχειρηματική δράση. 

 
Εκπαιδευτής – Innogate to Europe (INNO): 
Εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2011 από δύο γυναίκες επιχειρηματίες. Παρέχει 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με επίκεντρο την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και την 
ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Υπό την έννοια αυτή, εξειδικεύεται στην προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη προγραμμάτων της ΕΕ, στην κατάρτιση, στη μεταφορά 
τεχνολογίας σε επίπεδο ΕΕ και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των 
διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία καινοτομίας των έξυπνων 
επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Η εταιρεία διαθέτει ευρεία γνώση της διαχείρισης 
έργων καθώς και των δραστηριοτήτων διάδοσης, επικοινωνίας και δημοσιοποίησης. 
Παρέχει επίσης υποστήριξη στο σχεδιασμό της μεθοδολογικής προσέγγισης, στην 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των έργων, στην προετοιμασία κοινών σχεδίων, στην 
ανάλυση «SWOT», σε αξιολογήσεις και σε βάσεις δεδομένων. 

 
Στόχοι: 
Η ενότητα «πάρε την ευκαιρία» έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτές 

επιχειρηματικότητας να προετοιμάσουν τους μαθητές τους για πρακτικές επιχειρηματικές 
εμπειρίες, δείχνοντάς τους πώς να εντοπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα που θέλουν 
να αντιμετωπίσουν, να κατανοήσουν την πολυπλοκότητά αυτού και να αναπτύξουν μια 
στρατηγική επίλυσης προβλημάτων, έτσι ώστε να θέσουν τη λύση σε δράση. 

 
Γνώσεις: 

 Προσδιορισμός και ορισμός του προβλήματος. 
 Δημιουργία πολλαπλών απαντήσεων ή εναλλακτικών λύσεων. 
 Αξιολογώντας τις εναλλακτικές λύσεις και σταθμίζοντας τους κινδύνους για την 

επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης. 
 Εφαρμογή της λύσης. 

 

 
Μέθοδοι κατάρτισης και εργαλεία: 
Η ενότητα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους εκπαιδευτές διάφορα εργαλεία για τον 

ορισμό των προβλημάτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τους 
μαθητές τους να εντοπίσουν προβλήματα, όπως το «5 γιατί» ή η «Ανάλυση των αιτίων». Το 
μοντέλο εισάγει τη σημασία της κατανόησης της πολυπλοκότητας του αντιμετωπιζόμενου 
προβλήματος και προτείνει εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη ανάλυση 
και κατανόηση ενός ιστού αλληλένδετων θεμάτων, όπως το διάγραμμα «Αιτία και 
αποτέλεσμα». Η ενότητα θα προσδιορίσει επίσης την αξία της ύπαρξης πολλαπλών 
απαντήσεων που θα κάνουν τη σύνδεση με τη δημιουργικότητα για τη δημιουργία 
εναλλακτικών λύσεων και την κατανόηση της χρήσης κακών προβλημάτων. Θα 
παρουσιαστούν εργαλεία που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν την 
εναλλακτική λύση με δομημένο τρόπο (π.χ. προσδιορίζοντας τον κίνδυνο και αξιολογώντας 
τον με ένα διάγραμμα πιθανότητας κινδύνου). 
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Η ενότητα θα κάνει συνδέσεις μεταξύ της Ενότητας Δ και ΣΤ. 
 

Πρακτική άσκηση: Το διάγραμμα αιτίας και αποτελέσματος (Διάγραμμα Ishikawa) 

Ένα σημαντικό βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος είναι ο εντοπισμός των αιτιών 

του. Το διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος σάς βοηθά να εξετάσετε όλες τις πιθανές αιτίες, 

αντί να αντιμετωπίσετε μόνο τις πιο προφανείς. Το διάγραμμα βοηθά στην αναλυτική 

αναζήτηση των αιτιών ενός προβλήματος και προσδιορίζει τη βασική αιτία ενός 

προβλήματος. Υπό αυτή την έννοια, είναι χρήσιμο να ανακαλύψετε μια πιο ισχυρή λύση. 

Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να ασκήσει μια από τις πιο κοινές μεθόδους 

για να απεικονίσει μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με τους μαθητές του/της. 

Μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ομαδικές δραστηριότητες, ασκώντας ταυτόχρονα 

την ικανότητα της ομαδικής εργασίας (δείτε επίσης την Ενότητα G) και της 

δημιουργικότητας (βλ. Επίσης Ενότητα Β). 

Αυτή η άσκηση εισάγει το διάγραμμα Ishikawa, το οποίο ονομάζεται επίσης 

"διάγραμμα ψαριού", αφού ένα τελικό διάγραμμα μπορεί να μοιάζει με σκελετό ψαριών. Η 

μέθοδος αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Kaoru Ishikawa στη δεκαετία του 1960. 

Η άσκηση προσομοιώνει μια ομαδική προσέγγιση για την επίλυση ενός προβλήματος. 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε καταστάσεις όπου υπάρχουν ελάχιστες ποσοτικές πληροφορίες. 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

 

Βήμα 1: Καθορισμός προβλήματος 

Πριν ο εκπαιδευτής χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες, πρέπει να αναφερθεί το 

πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να μπορέσετε 

να περιγράψετε με ακρίβεια το πρόβλημα. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους 

εκπαιδευόμενους να περιγράψουν, για παράδειγμα: 

• Ποιος επηρεάζεται από το πρόβλημα; 

• Πότε εμφανίζεται το πρόβλημα; 

• Πού συμβαίνει το πρόβλημα; 

Οι ομάδες γράφουν το πρόβλημα σε ένα πλαίσιο και σχεδιάζουν μια οριζόντια γραμμή 

στο χαρτί. 

 
Συμβουλή: Ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας που αναζητάτε στην άσκηση, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα πρόβλημα που οι μαθητές σχετίζονται και 

επηρεάζουν τους ίδιους τους μαθητές ή ένα πρόβλημα με το οποίο αντιμετωπίζουν λιγότερο 

συχνά. 

Παράδειγμα5: 

                                                           
5
 Πηγή: Reiprich, A.; Steinel, M.: Qualitätsmanagement in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, Στο: 

AID Spezial, σελίδα 14. 
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Βήμα 2: Προσδιορίστε τους κύριους παράγοντες 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους εκπαιδευόμενους να ομαδοποιήσουν τις κύριες αιτίες 

σε κατηγορίες. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Οι συμμετέχοντες 

• Μηχανήματα και Εξοπλισμός 

• Υλικά για την παραγωγή του τελικού προϊόντος κ.λπ. 

Οι κύριες αιτίες μπορεί να ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω ή να 

είναι διαφορετικές (βλ. παρακάτω). Για κάθε κύριο παράγοντα, μια διαγώνια γραμμή 

πρέπει να τραβηχτεί και να επισημανθεί. 

 

 

Παράδειγμα: Σε αυτό το παράδειγμα, εντοπίστηκαν οι ακόλουθοι κύριοι παράγοντες: 

 

 

Βήμα 3: Αναγνώριση των αιτιών 
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Ο εκπαιδευτικός ζητά τώρα από τους μαθητές του να εντοπίσουν πιθανά αίτια και να 

τα συσχετίσουν με τους προσδιορισμένους παράγοντες. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε 

τους μαθητές να βρουν πολλαπλές απαντήσεις και να σκέφτονται ελεύθερα. Ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να κάνουν χρήση της 

δημιουργικότητάς τους και της ανταλλαγής ιδεών μαζί για να ανακαλύψουν επίσης τα 

λιγότερο προφανή αίτια. Εάν είναι απαραίτητο, τα σύνθετα αίτια μπορούν να αναλυθούν 

σε δευτερεύουσες αιτίες και να προστεθούν στις "οριζόντιες γραμμές αιτίου" ως διαγώνιες 

γραμμές. Όταν το κάνει αυτό, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσει τους 

μαθητές του/της για να εξετάσει προσεκτικά κάθε αιτία ζητώντας "γιατί", αλλά παράλληλα 

να τους βοηθήσει να μην μπερδευτούν. Στο τελικό διάγραμμα, είναι χρήσιμο να 

εμφανίζονται μόνο οι πιο πιθανές αιτίες για να μην υπονομεύεται η σαφήνεια του 

διαγράμματος. 

 

Παράδειγμα: Ένα τελικό διάγραμμα μπορεί να μοιάζει με αυτό. 

 
Βήμα 4: Ανάλυση και αξιολόγηση 
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Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα αναλύσουν και θα αξιολογήσουν τα εντοπισμένα πιθανά 

αίτια, προκειμένου να τα ζυγίσουν ανάλογα με τη σημασία και την επιρροή τους στο 

πρόβλημα. 

Συμβουλή: Για να βοηθήσετε τους μαθητές να σταθμίσουν τα αίτια, να εμφανίσετε το 

διάγραμμα και να αφήσετε τους μαθητές να προσδιορίσουν τι εκτιμούν τα αίτια με το 

μεγαλύτερο βάρος ανάλογα με τη σημασία και την επιρροή τους στο πρόβλημα. 

Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και εμπειρίας της ομάδας, μπορείτε να το κάνετε είτε 

σε ομαδική συζήτηση, είτε μπορείτε να δώσετε σε κάθε συμμετέχοντα με 3 κόκκινα 

αυτοκόλλητα. Κάθε συμμετέχων πρέπει να τοποθετήσει ένα αυτοκόλλητο δίπλα στις 3 

αιτίες που θεωρεί ότι είναι οι σημαντικότερες. Η αιτία με τον υψηλότερο αριθμό κόκκινων 

αυτοκόλλητων φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο βάρος. Με αυτή την έννοια, αυτή η άσκηση 

μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της αιτίας. 

 

Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 

πιθανών επιλογών δράσης για την αντιμετώπιση του κυρίως προβλήματος. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ 
 
Τίτλος: ΔΟΥΛΕΥΕΙ – ΔΟΥΛΕΨΕ; 

 
Περιγραφή: Ο πυρήνας της Ενότητας Ζ είναι να αναλύσει την Εργασία με άλλους, το 

Σχεδιασμός και διαχείριση και τη Μάθηση μέσω της εμπειρίας, τα οποία είναι τα μέσα για 
την ανασκόπηση όλων των ικανοτήτων που εξετάστηκαν στις Ενότητες Α-ΣΤ, καθώς και για 
την παροχή σχετικών εκτιμήσεων και ελέγχων, στρατηγικών και εργαλείων. 

Τα περιεχόμενα της Ενότητας Ζ θα δομηθούν ως εξής: 
1. Εισαγωγή 
2. Εργασία με άλλους 
3. Σχεδιασμός και διαχείριση 
4. Μάθηση μέσω της εμπειρίας 
5. Μέσα αξιολόγησης και παρακολούθησης για όλες τις ενότητες 
Μία από τις προκλήσεις της αποτελεσματικής αξιολόγησης είναι να εξασφαλιστεί η 

στενή ευθυγράμμιση μεταξύ των μαθησιακών στόχων, των δραστηριοτήτων διδασκαλίας 
και μάθησης που στοχεύουν στην εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων και των καθηκόντων 
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι 
μαθησιακοί στόχοι. 

 
Εκπαιδευτής - MATERAHUB: 
Η MATERAHUB είναι ένας συνεταιρισμός ανθρώπων και επιχειρήσεων που ενθαρρύνει 

τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 
Μέσω του MATERAHUB, διάφορα άτομα παρέχουν την εμπειρία και τις ιδέες τους για να 
αξιοποιήσουν την τοπική και περιφερειακή κοινότητα, η οποία γίνεται το σημείο εκκίνησης 
και συνάντησης των εθνικών και διεθνών δημιουργικών πραγματικοτήτων που σχετίζονται 
με το «HUB». Για το λόγο αυτό, η MATERAHUB παρέχει χώρους και πόρους, συνδέσμους 
και γνώσεις, ταλέντα, ευκαιρίες και επενδύσεις για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να 
μετατρέψουν τις ιδέες σε πραγματικότητα. Ο πρωταρχικός στόχος της MATERAHUB είναι η 
καλύτερη ποιότητα ζωής, η οποία γίνεται από την επανα-ανακάλυψη παραδοσιακών αξιών 
και καινοτόμων λύσεων στις αναδυόμενες ανάγκες, με την κοινωνική καινοτομία και τη 
δημιουργικότητα στο κέντρο κάθε έργου. Η MATERAHUB προωθεί την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και τις δραστηριότητες συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία και το 
σχεδιασμό δημιουργικών χώρων με τις οποίες δημιουργούνται νέα έργα. 

 
Στόχοι: 
Η ενότητα "δουλεύει - δούλεψε;" σκοπεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευτές 

επιχειρηματικότητας να αξιολογήσουν και να επικυρώσουν την εκπαιδευτική εμπειρία 
καθώς και να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της διαδρομής 
μάθησης. Επίσης, η ενότητα εστιάζει στη δημιουργία της επόμενης πρακτικής, σε 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στην αξία της διατομεακής εργασίας π.χ. 
συμμετοχή εκπαιδευτικών/επιχειρηματικών/κοινοτικών φορέων. 

 
Γνώσεις: 
Οι τομείς που θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται είναι: Επιχειρηματική 

νοοτροπία: Συνδεσιμότητα με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας - Επιχειρηματικές 
γνώσεις - Επιχειρηματικές δεξιότητες - Επιχειρηματικές συμπεριφορές. 
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Μέθοδοι κατάρτισης και εργαλεία: 
Μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων, εκτιμήσεων, παιχνιδιών, μελετών 

περιπτώσεων, συζητήσεων, προβληματισμών, έργων και ομαδικών ασκήσεων εργασίας, 
εντοπίσαμε τις ακόλουθες μεθοδολογίες και τα ακόλουθα συναφή εργαλεία: 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (στο τέλος κάθε ενότητας): Έλεγχος σημείων/κουίζ με 
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σωστό/λάθος και/ή ασκήσεις για να 
δοκιμαστεί εφόσον τα θέματα κατανοήθηκαν - Παραδείγματα και ιδέες για 
ερωτηματολόγια κουίζ/δραστηριότητες brainstorming, που μπορούν οι 
εκπαιδευτές να χρησιμοποιήσουν με τους μαθητές τους για την αξιολόγηση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για συγκεκριμένες ενότητες. 
 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδρομής): Τελικό 

ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς στο τέλος της 
εκπαιδευτικής διαδρομής - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό/λάθος ή/και 
ασκήσεις σχετικά με τα κύρια θέματα από κάθε ενότητα που οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να υποβάλουν στους εκπαιδευόμενους - Περιπτωσιολογικές μελέτες 
κατάλληλες για το περιεχόμενο όλων των ενοτήτων με 3-4 ανοικτά ερωτήματα 
ή/και καθοδηγούμενες συνθέσεις γραφής για να εμπνεύσουν τους 
εκπαιδευόμενους με πραγματικές ιστορίες και παραδείγματα που μπορούν 
εύκολα να συνδεθούν με την προσωπική ζωή/επιχειρηματικό πλαίσιο - να 
αναπτύξουν ή/και να αποδείξουν τη σκοπιμότητα/επιτυχία ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

Συχνότητας Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια (στο τέλος κάθε ενότητας) και στο τέλος του 
κύκλου σπουδών μέσω των ακόλουθων μεθοδολογιών: άμεσες μέθοδοι διδασκαλίας-
εκμάθησης. Διαδραστικές μέθοδοι διδασκαλίας-εκμάθησης. Πρακτικές λειτουργικές 
μέθοδοι διδασκαλίας-εκμάθησης. 

 

Πρακτική άσκηση:  
Εκτός από την αυτό-αξιολόγηση, τις δοκιμές πολλαπλής επιλογής και τις σωστό/λάθος 

δοκιμασίες καθώς και τα κουίζ για την αξιολόγηση όλων των ενοτήτων, αναπτύχθηκαν δύο 
βασικές πρακτικές ασκήσεις για αυτή την ενότητα: 

 
- Δουλεύοντας με άλλους _Δραστηριότητα Μάθησης 
Αυτή είναι μια εξαιρετική δραστηριότητα δημιουργίας ομάδων για τους μαθητές που 

χρησιμοποιούν με σχεδόν οποιαδήποτε ομάδα τονίζοντας και αποδεικνύοντας ότι ο ρόλος 
του καθενός είναι σημαντικός για να εξασφαλίσει την επιτυχία της ομάδας, ακόμα κι αν 
σημαίνει να πάρει το έργο άλλων. 

 
Δραστηριότητα: Μπαλόνια στον αέρα 
Υλικά που χρειάζονται: 
Ένα μπαλόνι για κάθε συμμετέχοντα, μαρκαδόρο, χρονόμετρο 
Οδηγίες: 
1. Προετοιμάστε τα μπαλόνια γράφοντας με το μαρκαδόρο στο καθένα έναν 

επιχειρηματικό τομέα ή τμήμα που σχετίζεται με το εργασιακό περιβάλλον. Π.χ. ένα 
μπαλόνι μπορεί να είναι οι «πωλήσεις», ένα άλλο το «μάρκετινγκ» , ένα το 
«ανθρώπινο δυναμικό» ή μπορείτε να γράψετε και θέσεις εργασίας, «πωλητής», 
«λογιστής» κ.λ.π. 
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2. Μοιράστε τα μπαλόνια σε κάθε συμμετέχοντα, ώστε όλοι να έχουν από ένα και 
ζητήστε τους να τα φουσκώσουν. 

3. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 5-10 ατόμων και ζητήστε τους να 
παραταχθούν σε κύκλο. 

 
Εξηγήστε τους κανόνες: 
• Όλοι οι συμμετέχοντες από κάθε ομάδα πετάνε τα μπαλόνια τους ψηλά στον αέρα 

μέσα στον κύκλο χωρίς να τα αφήσουν να πέσουν κάτω.  
• Μόλις ξεκινήσουν θα αρχίσετε να φωνάζετε έναν-έναν τους συμμετέχοντες να 

αποχωρήσουν από την ομάδα τους. Οι εναπομείναντες συμμετέχοντες του κύκλου 
θα είναι πλέον υπεύθυνοι ώστε το μπαλόνι του ατόμου που αποχώρησε να μην 
πέσει κάτω για να παραμείνει η ομάδα τους στο παιχνίδι.  

 
Ξεκινώντας το παιχνίδι: 
• Σιγουρευτείτε ότι όλες οι ομάδες κρατάνε τα μπαλόνια τους στον αέρα μπροστά 

τους. 
• Ξεκινήστε να φωνάζετε έναν-έναν τους συμμετέχοντες να αποχωρήσουν από την 

ομάδα τους 
• Σιγουρευτείτε ότι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δεν αφήνουν κανένα μπαλόνι να 

πέσει κάτω. 
• Συνεχίστε να φωνάζετε έναν-έναν τους συμμετέχοντες να αποχωρήσουν μέχρι να 

παραμείνει μόνο η μισή ομάδα. Οι εναπομείναντες παίχτες σε κάθε κύκλο πρέπει 
να κρατήσουν όλα τα μπαλόνια στον αέρα συμπεριλαμβανομένων και των 
μπαλονιών των ατόμων που αποχώρησαν. 

 
Θέματα συζήτησης για τους εκπαιδευτές : 
• Τι αλλαγές έκανε η κάθε ομάδα για να αντισταθμίσει τα μέλη που αποχώρησαν από 

τον κύκλο; 
• Ήταν σημαντική η ομαδική δουλειά για να κρατηθούν όλα τα μπαλόνια στον αέρα; 
• Πόσο σημαντική είναι η ομαδική προσπάθεια για να κρατηθούν όλα τα μπαλόνια 

στον αέρα; 
• Μπορείτε να κάνετε την δραστηριότητα ακόμα πιο δύσκολη, προετοιμάζοντας 2 ή 3 

επιπλέον μπαλόνια και ρίχνοντας τα σε κάθε κύκλο κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού. Στη συνέχεια συζητήστε πώς αισθάνθηκαν μετά την προσθήκη αυτής 
της επιπλοκής. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς με σχεδόν 
οποιαδήποτε ομάδα για να τονίσει και να αποδείξει ότι ναι μεν ο ρόλος του καθενός 
ξεχωριστά είναι σημαντικός, αλλά ο βασικότερος ρόλος όλων είναι να εξασφαλίσουν την 
επιτυχία της ομάδας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να αναλάβει τη δουλειά άλλων. 

 
Το 5λεπτο σχέδιο δράσης καριέρας6 
Αυτός ο διαδραστικός οδηγός από τον Dr. Wendy Broadwill παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς εξαιρετικές ιδέες και πόρους για να βοηθήσουν τους μαθητές να προβούν 
σε απολογισμό, να εξετάσουν τι είναι σημαντικό για αυτούς και στη συνέχεια να τους 
βοηθήσουν να δημιουργήσουν τη δική τους στρατηγική για προσωπική επιτυχία 
σταδιοδρομίας. 

                                                           
6
 Το 5λεπτο σχέδιο δράσης καριέρας: http://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/the-

5-minute-career-action-plan.pdf  
 

http://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/the-5-minute-career-action-plan.pdf
http://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/the-5-minute-career-action-plan.pdf
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Ο οδηγός εστίασης καριέρας 
Χρησιμοποιήστε τον οδηγό για να διαμορφώσετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας και στη 

συνέχεια να ορίσετε τι σκοπεύετε να κάνετε. Εάν έχετε έναν μεγάλο κατάλογο στόχων, να 
τους παραγγείλετε σύμφωνα με τις προτεραιότητές σας. 

 

Η καριέρα μου Ναι Όχι 

Εμπνέεστε από την δουλειά σας;   

Χρησιμοποιείτε τα ταλέντα σας για τη δουλειά σας;   

Νιώθετε άνετα με τους συναδέλφους σας;   

Η δουλειά σας επιτρέπει να φτάσετε εκεί που μπορείτε;   

Σας εκτιμάν και αναγνωρίζουν τη δουλειά σας;   

Έχετε το σωστό επίπεδο στρες στη δουλειά σας;   

 

Η ζωή μου Ναι Όχι 

Έχετε τον έλεγχο της ζωής σας;   

Έχετε σαφή αίσθηση ενός σκοπού στη ζωή σας;   

Έχετε επαρκή χρόνο για την οικογένεια σας και τους φίλους σας;   

Έχετε επαρκή χρόνο για να κάνετε ότι χρειάζεστε για να χαλαρώσετε και να 

παραμείνετε υγιείς; 
  

Έχετε επαρκή χρόνο για αναψυχή και για την επιδίωξη των ενδιαφερόντων 

σας; 
  

 

Οι ανάγκες μου 

Τι χρειάζεται να αισθάνεστε πλήρης στη ζωή σας; 

 

Τι σας εμπνέει και σα δίνει κίνητρο; 

 

Τι σας δίνει ενέργεια; 
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Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας; 

 

Τι είδους εργασία θα σας άρεσε να κάνετε; 

 

 

Το μέλλον μου 

Τι θα κάνατε αν γνωρίζατε ότι δεν μπορείτε να αποτύχετε; 

 

Είναι κάτι που σας κρατά πίσω και αν ναι, πώς θα μπορούσατε να το αλλάξετε αυτό; 

 

Τι θέλετε να επιτύχετε ρεαλιστικά μέχρι το τέλος της ζωής σας; 

 

Ποιες είναι οι επιλογές και οι προτεραιότητές σας για το μέλλον; 

 

Δημιουργήστε ένα ρεαλιστικό όραμα για το μέλλον σας, το οποίο λαμβάνει υπόψη το έργο 

σας και τη ζωή σας. 

 

 

Τι πρέπει να μάθω 

 

 

 

Τι θα κάνω; Ποιοι είναι οι γενικοί μου στόχοι; 
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Σχεδιάστε πώς να φτάσετε εκεί 

Αυτό είναι όπου αποφασίζετε για μια στρατηγική για την επίτευξη των στόχων της 
σταδιοδρομίας σας. Εάν θέλετε να παραμείνετε εστιασμένοι και αφοσιωμένοι στους 
στόχους σας, είναι χρήσιμο να προσδιορίσετε συγκεκριμένα καθήκοντα για να τα επιτύχετε. 
Οι ευρείς στόχοι σας θα καθορίσουν τη σκηνή και θα σας δώσουν μια γενική εικόνα για το 
τι σκοπεύετε να κάνετε. Το επόμενο στάδιο είναι να τα σπάσουμε σε πιο πρακτικούς βήμα 
προς βήμα στόχους. 

Ο καθορισμός στόχων SMART μπορεί να σας βοηθήσει να συνεχίσετε. Αυτοί είναι 
σαφείς στόχοι, γραμμένοι απλά και συνοπτικά, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι (Specific), 
μετρήσιμοι (Measurable), επιτεύξιμοι (Achievable), σχετικοί (Relevant) και χρονισμένοι 
(Timed): (SMART). Τονίζουν ακριβώς τι θα κάνετε, προσδιορίζοντας ένα σαφές, απτό 
αποτέλεσμα σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Κάθε εργασία πρέπει να είναι κάτι που 
είστε πρόθυμοι και ικανός να κάνετε, καθώς και να είστε σχετικοί με τους στόχους σας. 

 
Πώς να ορίσετε στόχους SMART 
 

Συγκεκριμένοι 
Προσδιορίστε ένα σαφές αποτέλεσμα που 

θέλετε να επιτύχετε 

Μετρήσιμοι Πώς θα ξέρετε πότε το έχετε κάνει; 

Επιτεύξιμοι 
Είναι εφικτό μέσα στο χρονικό σας πλαίσιο; 

Είστε κίνητρο να το ολοκληρώσετε; 

Σχετικοί 
Είναι σχετικό με τους στόχους της 

σταδιοδρομίας σας; 

Χρονισμένοι Πότε θα ολοκληρώσετε αυτό; 

 
Παράδειγμα: 
Γενικός στόχος: Να προωθηθεί σε Υπεύθυνο Ομάδας μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια 
Στόχος SMART: Θα συζητήσω τον στόχο μου για την καριέρα μου με τον διευθυντή 

μου μέχρι τις 30 Απριλίου για να διαπιστώσω τη σκοπιμότητα των σχεδίων μου και να 
προσδιορίσω και να συμφωνήσω μια σειρά προσωπικών και επαγγελματικών 
αναπτυξιακών στόχων έως τις 31 Μαΐου για να μπορέσω να προχωρήσω στην εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας μου. 
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Δράσε: 
 
Εδώ εφαρμόζετε το σχέδιό σας. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο καλά μελετημένοι στόχοι 

μπορεί μερικές φορές να είναι προκλητικοί. Ορισμένες ιδέες επισημαίνονται για να σας 
βοηθήσουν να παραμείνετε στην πορεία. 

 
• Αξιολογήστε τη δέσμευσή σας για την ολοκλήρωση των στόχων σας 

Αν δεν είστε απόλυτα αφοσιωμένοι στους στόχους σας, είναι απίθανο να τις ολοκληρώσετε. 
Αντικατοπτρίστε τους στόχους σας και δώστε στον εαυτό σας ένα σκορ 0-10 για κάθε μία, 
με 0 για καμία δέσμευση έως 10 για συνολική δέσμευση. Εάν το σκορ σας είναι μικρότερο 
από 10, τι θα πρέπει να αλλάξει για να πετύχει βαθμολογία 10; Να είστε βέβαιος να 
προσαρμόσετε τα σχέδιά σας εάν απαιτείται. 

• Οι στόχοι και οι στόχοι σας είναι σαφείς και εφικτοί; 
Οι στόχοι και οι στόχοι πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι και ρεαλιστικοί, προκειμένου 
να επιτευχθούν. Βοηθά αν είναι ελαφρώς προκλητική, αλλά ακόμα μέσα στη ζώνη άνεσής 
σας. 

• Δημιουργήστε λίστες ή χρησιμοποιήστε υπενθυμίσεις 
Η δημιουργία λιστών εργασίας μπορεί επίσης να είναι πολύ χρήσιμη, επιτρέποντάς σας να 
έχετε μια πραγματική αίσθηση προόδου κάθε φορά που σημειώνετε ένα στοιχείο. 
Εναλλακτικά, δοκιμάστε να στείλετε στον εαυτό σας μια υπενθύμιση με τη μορφή 
μηνύματος κειμένου για να ξεκινήσετε την ορμή σας. 

• Συλλέξτε κάποια υποστήριξη 
Η συμμετοχή άλλων σε σχεδιασμό ενέργειας μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχούς 
ολοκλήρωσης. εντοπίστε τους φίλους, την οικογένεια ή έναν μέντορα που μπορούν να σας 
υποστηρίξουν και να σας βοηθήσουν να παραμείνετε συγκεντρωμένοι. 

• Εμπιστευθείτε το δρόμο σας προς τα εμπρός 
Η αναβολή μπορεί να πάρει το καλύτερο από όλους μας, οπότε αν αυτό ισχύει για εσάς, 
δοκιμάστε το brainstorming τι να κάνετε στη συνέχεια. Απλά γράψτε τίποτα και όλα όσα 
έρχονται στο νου σε σχέση με το στόχο σας, χωρίς να είστε κρίσιμοι. Στη συνέχεια, 
παραγγείλετε τα σχετικά αντικείμενα ανάλογα με το τι είναι σημαντικό. Αυτό μπορεί να 
σπάσει το μπλοκ και να σας ξεκινήσει, ακόμα και αν τα πράγματα αλλάξουν αργότερα. 

• Να ανταμείψετε τον εαυτό σας 
Προκειμένου να παραμείνει κίνητρο κατά την ολοκλήρωση μιας σειράς καθηκόντων, 
μπορεί να κάνει τη διαφορά να ανταμείψει τον εαυτό σας καθώς ολοκληρώνετε κάθε 
σημαντικό ορόσημο. 

 
Ελέγξτε την πρόοδο 
Οι καταστάσεις και οι προτεραιότητες μπορούν να αλλάξουν, ώστε μια τακτική 

διαδικασία επανεξέτασης να είναι πολύτιμη για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι σας 
εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι και να επιτρέπουν την προσθήκη νέων. Αποφασίστε 
πόσο συχνά είναι καλύτερο για σας. Αν τα πράγματα πάνε στραβά, χρησιμοποιήστε την 
εμπειρία ως ευκαιρία εκμάθησης και αναθεωρήστε το σχέδιό σας αναλόγως. 
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10 συμβουλές για τον 
προγραμματισμό της 

σταδιοδρομίας 

• Αναγνωρίστε τι είναι σημαντικό 
στη σταδιοδρομία και τη ζωή σας 

• Μάθετε τι δύναμη και ταλέντα 
μπορείτε να προσφέρετε και πώς 
μπορείτε να προσθέσετε αξία σε 
έναν οργανισμό 

• Να ενημερώνεστε για τις αλλαγές 
στον χώρο εργασίας και στον 
τομέα 

• Προσδιορίστε τυχόν προσωπικά 
μπλοκ ή περιορισμούς ζωής και 
πώς μπορείτε να τα ξεπεράσετε 

• Έχετε ένα σαφές όραμα για το 
μέλλον σας 

• Προσδιορίστε ευρείς στόχους και 
στόχους SMART 

• Βρείτε άτομα που μπορούν να σας 
υποστηρίξουν στην ολοκλήρωση 
των στόχων σας 

• Ανταμοιβή για τις επιτυχίες 

• Μπορούν να συμβούν λάθη: 
χρησιμοποιήστε την εμπειρία για 
να μάθετε και στη συνέχεια να 
προχωρήσετε 

• Να είστε ευέλικτοι, να 
παρακολουθείτε τακτικά την 
πρόοδό σας και να είστε πρόθυμοι 
να προσαρμόσετε και να αλλάξετε 

 

Σημειώσεις 
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Παράδειγμα προγράμματος δράσης καριέρας SMART 
Ευρύτερος Σκοπός: Να προσδιορίσω μια νέα καριέρα, όπου αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω 
μια πραγματική διαφορά 
 

Στόχοι 
Τι θα κάνω; 

Κάντε το στόχο σας SMART 

Ημ/νία 
για να 

ολοκληρωθεί 
Αποτέλεσμα 

Ημ/νία 

ολοκλήρωσης 

1 

Διεξάγετε έρευνα στο διαδίκτυο για 
να εντοπίσετε έναν τοπικό 
σύμβουλο σταδιοδρομίας - 
κανονίσετε ραντεβού - συναντηθείτε 

10 Ιαν 

Βρέθηκε σύμβουλος 
σταδιοδρομίας - 
ραντεβού στις 10 
Ιανουαρίου 

10 Ιαν 

2 

Έρευνα και επιλογή εργαλείου 
αντιστοίχισης σταδιοδρομιών για 
τον εντοπισμό πιθανών επιλογών 
σταδιοδρομίας - εντοπίστε 3 προφίλ 
εργασίας που σας ενδιαφέρουν 

25 Ιαν 

3 θέσεις 
ενδιαφέροντος: 
Δάσκαλος, 
Θεραπευτής τέχνης, 
Ολιστικός θεραπευτής 

25 Ιαν 

3 

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, 
προσδιορίστε 3 τοπικές οργανώσεις 
που προσφέρουν τις δουλειές μου 
ενδιαφέροντος - οργανώστε μια 
συνάντηση σε κάθε οργανισμό για 
να μάθετε περισσότερα για κάθε 
ρόλο 

10 Φεβ 

Συναντήσεις που 
διοργανώνονται σε: 
Δημοτικό σχολείο, 
Εταιρεία,  
Κλινική Ολιστικής 
Θεραπείας  

10 Φεβ 

4 

Συνάντηση με το προσωπικό σε 
ρόλους ενδιαφέροντος -  να 
αναλογιστούν και να απαριθμήσουν 
τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα κάθε εργασίας για 
να μπορέσω να εξετάσω την 
πραγματικότητα κάθε επιλογής 

10 Μαρ 

Ενδιαφέρεστε να 
εξερευνήσετε τη 
διδασκαλία και την 
καλλιτεχνική θεραπεία - 
αποκλείετε την ολιστική 
θεραπεία, δεδομένου 
ότι προτιμάτε να 
εργάζεστε  σε μια 
οργάνωση και όχι 
αυτοαπασχολούμενος/
η 

10 Μαρ 

5 

Συζητήστε με τον Σύμβουλο 
Καριέρας για να συζητήσετε 
λεπτομερέστερα τις επιλογές 
καριέρας μου και να αποφασίσετε τι 
να κάνετε στη συνέχεια 

20 Μαρ 

Μιλήσατε σε σύμβουλο 
καριέρας στις 20 
Μαρτίου - 
αποφασίσατε να 
εργαστείτε ως 
δάσκαλος και 
θεραπευτής τέχνης 

20 Μαρ 

6 

Οργανώστε και ολοκληρώστε τη 
σκίαση εργασίας με καθηγητή 
δημοτικού σχολείου και θεραπευτή 
τέχνης για να μπορέσω να κάνω μια 
επιλογή σταδιοδρομίας 

30 Απρ 

Αποφασίσατε να 
ακολουθήσετε την 

καλλιτεχνική θεραπεία 
ως καριέρα 

30 Απρ 

 



 
 

 
 
 

 

51 

 
Το δικό μου προγράμματος δράσης καριέρας SMART 
 

Στόχοι 
Τι θα κάνω; 

Κάντε το στόχο σας SMART 

Ημ/νία 
για να 

ολοκληρωθεί 
Αποτέλεσμα 

Ημ/νία 

ολοκλήρωσης 

1 

 
 
 
 
 
 

   

2 

 
 
 
 
 
 

   

3 

 
 
 
 
 
 

    

4 

 
 
 
 
 
 

   

5 

 
 
 
 
 
 

   

6 
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6. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης για την 

επιχειρηματικότητα 

 
Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα αποτελείται από ένα 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων με στόχους κατάρτισης, μαθησιακούς στόχους, θεματικές 
ενότητες, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, μεθόδους αξιολόγησης και τοποθεσίες. Ένα καλό 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Επιχειρηματικότητα έχει σχεδιαστεί για να ξεπεράσει 
προβλήματα, όπως το πόσο χρόνο πρέπει να λάβει κάθε τμήμα, οι μέθοδοι διδασκαλίας για 
κάθε θέμα που καλύπτεται, τα μέτρα που θα χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε ότι οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν μάθει ότι χρειάζεστε να μάθουν κλπ. 

 

 
Η διαδικασία κατάρτισης για βελτιωμένες επιδόσεις

7
 

 

Τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος Εκπαίδευσης Επιχειρηματικότητας 
περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των αναγκών, την πορεία των εργασιών, τα μαθήματα 
μάθησης και την πρακτική εφαρμογή. Οι εκπαιδευτικοί εισάγουν νέες πληροφορίες στους 
εκπαιδευόμενους μέσω εργασιών μαθήματος ή διαλέξεων. Τα μαθησιακά καθήκοντα ή 
δραστηριότητες, όπως και οι περιπτωσιολογικές μελέτες ή τα παιχνίδια ρόλων, παρέχουν 
στα άτομα ευκαιρίες να δουλεύουν με τις νέες πληροφορίες σε ένα περιβάλλον μικρής 
ομάδας. Οι πρακτικές εμπειρίες και η εφαρμογή δίνουν στους εκπαιδευόμενους την 
ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε μια 
πραγματική ή προσομοιωμένη κατάσταση. Το σημερινό επίπεδο των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευομένων θα καθοδηγήσει τις αποφάσεις για την ανάπτυξη ενός προγράμματος 
κατάρτισης ειδικά για την ομάδα. Για παράδειγμα, οι στόχοι για ένα πρόγραμμα για την 
κατάρτιση των φοιτητών θα διαφέρουν δραματικά από εκείνους για ένα πρόγραμμα που 
απευθύνεται σε έμπειρους επιχειρηματίες που μαθαίνουν μια νέα δεξιότητα. 

                                                           
7
 Το διάγραμμα δείχνει πώς αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, 

προχωρώντας από τον εντοπισμό προβλημάτων, μέσω της εκτίμησης των αναγκών, της κατάρτισης και της 
αξιολόγησης, σε μια αλλαγή συμπεριφοράς που έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη απόδοση. 
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Προσέγγιση 
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, ο εκπαιδευτικός αναμένεται να 

γνωρίζει όλες τις σωστές απαντήσεις. Είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε αυτή την 
κατάρτιση με ανοιχτό μυαλό και να επιτρέψουμε στους συμμετέχοντες να έχουν 
αυτοπεποίθηση στην ανακάλυψη λύσεων και στην επιλογή της καλύτερης πορείας προς τα 
εμπρός. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για καθοδήγηση: 

 Παρέχετε στους συμμετέχοντες ευκαιρίες να διδάσκονται και να απαντούν 
μόνοι τους. 

 Καταστήστε σαφές από την αρχή ότι εσείς ως εκπαιδευτικός δεν έχετε όλες τις 
απαντήσεις. Η φωνή και η συμμετοχή όλων είναι σημαντική. 

 Να θέτετε ερωτήσεις παρά να παρέχετε απαντήσεις. 
 Να συμμετάσχουν όλοι στη διαδικασία και να προωθήσετε τη συζήτηση αντί 

του «κηρύγματος». 
 Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή έναντι της στασιμότητας. 
Να επιτρέπετε στους συμμετέχοντες να έχουν την κυριότητα της διαδικασίας. 
Επιτρέψτε τη διεξαγωγή πιο εξελιγμένων συζητήσεων, εάν χρειάζεται. 

 
 

Σχεδιασμός 
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

επιλέξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δομές, να προσαρμόσει την κατάρτιση ώστε να 
είναι κατάλληλη για το πλαίσιο, να προετοιμάσει τις τεχνικές κατάρτισης και να απεικονίσει 
την επιτυχία, προκειμένου να αποκτήσει μια αποτελεσματική νοοτροπία κατάρτισης. 

 
1 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Είναι σημαντικό να αναθεωρήσετε το επιχειρηματικό τμήμα και τα θέματα εκπαίδευσης 
του και να προσδιορίσετε εκ των προτέρων τις δραστηριότητες που μπορεί να μην 
σχετίζονται με την ομάδα με την οποία εργάζεστε. Αν έχετε μια μικτή ομάδα, οι 
δραστηριότητες που ισχύουν για όλους είναι μόνο αυτές. Ενώ οι δραστηριότητες 
ενδυνάμωσης και ηγεσίας έχουν σχεδιαστεί για να είναι κατάλληλες για διάφορες ομάδες-
στόχους, είναι σημαντικό να αναθεωρήσουμε και αυτά τα τμήματα. Ορισμένες 
δραστηριότητες, ιδιαίτερα στο τμήμα ηγεσίας, μπορεί να είναι πολύ προχωρημένες και/ή 
ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε κάποιες δραστηριότητες λόγω χρονικών περιορισμών. 

 
2 Χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης 

Οι παρακάτω επιλογές παρέχουν παραδείγματα για τη διάρθρωση του χρονοδιαγράμματος 
των εκπαιδευτικών συνεδριών: 

 Η καταλληλότητα του περιβάλλοντος 
 Προετοιμάστε τις τεχνικές εκπαίδευσης 
 Ευκαιρίες ψυχαγωγίας 

Είναι σημαντικό να καταλάβετε τι πρόγραμμα θα λειτουργήσει καλύτερα για τους 
συμμετέχοντες σας. Είναι πιθανό να είναι διαφορετικό από αυτές τις επιλογές. Θυμηθείτε 
να είστε ευέλικτοι και να είστε ενήμεροι για τις ανάγκες των γυναικών, για άλλες ευθύνες 
και απαιτήσεις της εποχής τους. 

 
3 Σχόλια 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα λάβετε τόσο λεκτικούς όσο και μη λεκτικούς 
σχολιασμούς που αντανακλούν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων 
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στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
πόσο ζωντανή είναι η ομάδα, πόσο βαθιά εμπλέκονται, αν φαίνεται κουρασμένη κλπ. Να 
είστε ανοιχτοί σε όλα τα σχόλια που παρέχονται, θετικά ή αρνητικά. Η απάντησή σας σε 
αυτή την ανατροφοδότηση μπορεί να υποδείξει στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να 
αντιδράσουν όταν δίνουν αρνητικά σχόλια ή βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις. 
Προσαρμόστε την εκπαίδευση ανάλογα με την αναγκαιότητα. 
 
 

Εφαρμογή 
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να σκεφτεί πιθανές 

προκλήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν εάν προκύψουν. 
 

1. Διαδικασίες 
 Δημιουργήστε ένα περίγραμμα σημαντικών εννοιών που μπορούν να 

παραδοθούν στους συμμετέχοντες. 
 Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες. 
 Μοιραστείτε τις βέλτιστες πρακτικές με επιτυχημένα παραδείγματα. 
 Χρησιμοποιήστε προσωπικές εμπειρίες για να αποδείξετε τη δική σας 

ευπάθεια και την προθυμία σας να μοιραστείτε. 
 Χρησιμοποιήστε τη φυσική κίνηση και τη μουσική για να αυξήσετε την 

ενέργεια και τον ενθουσιασμό μεταξύ των συμμετεχόντων. 
Το έργο Eco-SystemApp προετοίμασε και ξεκίνησε έναν "Οδηγό εκμάθησης από 

ομότιμους για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης. 
 

2. Brainstorm: Πιθανές προκλήσεις και λύσεις 
Αντιμετωπίστε πιθανές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη διεξαγωγή 
αυτής της εκπαίδευσης και πιθανές λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Είναι σημαντικό να 
προετοιμαστείτε για τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν, ώστε να είστε σε θέση να 
αντιδράτε αποτελεσματικά. 
 
 

Παρακολούθηση 
Τέλος, θα δημιουργήσετε μια μεθοδολογία παρακολούθησης και θα αναπτύξετε 

ένα σχέδιο μετά την κατάρτιση για να υποστηρίξετε τους εκπαιδευόμενους. 
 

1. Έρευνες εκπαίδευσης 
Υπάρχουν δωρεάν διαθέσιμες έρευνες ανατροφοδότησης στο διαδίκτυο που επιτρέπουν 
στους συμμετέχοντες να παρέχουν ανατροφοδότηση. Μπορείτε επίσης να κάνετε τη δική 
σας έρευνα, εάν είναι πιο ενδεδειγμένη. Είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν 
ανατροφοδοτήσεις για να ενημερωθούν και να βελτιωθούν οι μελλοντικές εκπαιδεύσεις. 
 

2. Αξιολογήστε τον εαυτό σας 
Η αυτό-αξιολόγηση σας βοηθά να αναθεωρήσετε τις προσδοκίες που είχατε κατά τη 
διαδικασία σχεδιασμού και να τις συγκρίνετε με αυτά που πραγματικά συνέβησαν στην 
εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για μελλοντικές 
εκπαιδεύσεις, καθώς και να αντανακλάτε τα διδάγματα, τις προκλήσεις και τις βέλτιστες 
πρακτικές. 
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9. Περαιτέρω ανάγνωση 
 
 
1. Μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης Eco-SystemApp 
http://ecosystemapp.net/e-learning/ 
 
2. Ιστοσελίδα της εφαρμογής Eco-SystemApp 
https://www.ecosystemapp.net/ 
 
3. Οικονομικά One Unit Worksheet 
http://msfrankel.com/entrepreneur/logo_activity_legos.pdf 
 
4. Επιχειρηματική Εκπαίδευση - Οδηγός για τους Εκπαιδευτές 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465 
 
5. Εκπαίδευση Επιχειρηματικότητας στα Σχολεία της Ευρώπης 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf 
 
6. Κέντρο εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας – Eco-SystemApp 
https://www.linkedin.com/groups/8493015 
 
7. Εκπαίδευση Επιχειρηματικότητας 
 https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/education_el 
 
8. Κέντρο Επιστήμης της ΕΕ - Κοινό Κέντρο Ερευνών - Πλαίσιο EntreComp 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7- 
 
9. Οδηγός εκμάθησης για την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα 
http://www.ecosystemapp.net/learning-guides/ 
 
10. Έργα και μελέτες για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-
entrepreneurship/support/education/projects-studies_en 
 
11. Το 5λεπτο Σχέδιο Δράσης Καριέρας 
http://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/the-5-minute-career-action-plan.pdf 
 
12. Το Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας 
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp 
 
13. Ιστοσελίδα εκπαιδευτικού υλικού 
https://www.trainingcoursematerial.com/free-games-activities/creative-thinking-
activities/25-objects-game 
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