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Κεφάλαιο 1. Ξεκινώντας ως επιχειρηματίας 

1. Πριν ξεκινήσετε 

 

Το 7,5% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι επιχειρηματίες, δηλαδή κάθε 13ο άτομο που συναντάτε είναι 

επιχειρηματίας, επομένως δεν είναι κάτι πολύ συνηθισμένο ή δημοφιλές. Και μιλάμε για ανθρώπους που 

ξεκινούν μια επιχείρηση με όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται αυτό. 

Τώρα, καθώς αρχίσατε ήδη να διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο, είναι πιθανό να σκέφτεστε να γίνετε 

επιχειρηματίας ή να εμπνεύσετε άλλους να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, έναν επικίνδυνο δρόμο, και 

αυτή η γνώση είναι που πρέπει να συνοδεύει κάθε σας βήμα. 

 

Πριν βουτήξουμε στις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικότητας όπως π.χ. πώς να ξεκινήσετε μια εταιρεία, να 

κάνετε επιχειρηματικά σχέδια, να εντοπίσετε ανάγκες και λύσεις, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να 

αναρωτηθείτε, τι είδους άτομο θέλετε να είστε; Ποιο είναι το όραμα και οι στόχοι σας που θέλετε να επιτύχετε; 

Πόσο από αυτά μπορείτε να εκπληρώσετε με το να γίνετε επιχειρηματίας; 

 

a. Το δικό σας όραμα και στόχους 

 

Έχετε ακούσει για το ωτοστόπ; Εάν κάνετε ωτοστόπ και ένα αυτοκίνητο σταματήσει, είναι πιθανό η πρώτη 

σας ερώτηση να είναι "Πού πηγαίνετε;" και αν ο οδηγός απαντήσει «Καμία ιδέα, όπου φυσάει ο άνεμος» 

ίσως σκεφτείτε πως τελικά δεν είναι η καλύτερή σας επιλογή το να κάνετε ωτοστόπ.Αυτή η μεταφορά μας 

λέει για τη σημασία του να έχεις όραμα ως επιχειρηματίας, καθώς και στη ζωή, αν δεν ξέρεις πού 

κατευθύνεσαι, οποιοσδήποτε δρόμος μπορεί να σε οδηγήσει εκεί, αν ξέρεις το όραμά σου, τότε η 

επιχειρηματική σου επιλογή θα να είναι πολύ πιο εύκολο. 

 

Αρχικά λοιπόν, ας ορίσουμε το όραμά σας στη ζωή.Για αυτό υπάρχει ένα σύνολο 12 ερωτήσεων που θα 

πρέπει να γράψετε, κατά προτίμηση με το χέρι για να έχετε μεγαλύτερο αντίκτυπο. 

1. Ποια μέρη θα θέλατε να επισκεφτείτε στον κόσμο; 

2. Τι είδους δουλειά θα θέλατε να κάνετε κάθε μέρα; 

3. Σε ποιες εκδηλώσεις θα θέλατε να πάτε; 

4. Τι τύπο σπιτιού/διαμερίσματος θέλετε να έχετε; 
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5. Τι χρηματικό ποσό θέλετε να βγάζετε (παθητικό εισόδημα); Τι χρηματικό ποσό θέλετε να έχετε στη 

σύνταξη; 

6. Πώς θα έμοιαζε η τέλεια μέρα σας όσον αφορά τον τρόπο που περάσατε τον χρόνο σας και το τι κάνατε; 

7. Ποιον θα ήθελες να γνωρίσεις; 

8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τέλειου συζύγου σας; 

9. Ποια χαρακτηριστικά θέλετε να χτίσετε στον εαυτό σας; Τι είδους άτομο θα ήθελες να είσαι; 

10. Πώς θέλετε να μοιάζετε; 

11. Για ποιο πράγμα θέλετε να γίνετε γνωστός; 

12. Ποιοι άνθρωποι μπορούν να σας βοηθήσουν να φτάσετε εκεί που θέλετε; 

 

b. Τι είδους άτομο θέλετε να είστε; 

 

Μόλις απάντησες σε μερικές πολύ σημαντικές ερωτήσεις και σε κάποιες πιθανότατα έδωσες αρκετές 

βαθιές απαντήσεις, αν όχι βεβαιωθείτε ότι ό,τι γράφετε είναι λεπτομερές, συγκεκριμένο και περιγραφικό. 

Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το όραμά σαςτο πώς βλέπετεή θέλετε να βλέπετε τον 

εαυτό σας. 

 

Η εικόνα του εαυτού σας είναι σημαντική.Θέλετε να τρέξετε μαραθώνιο; Πρέπει να έχετε την εικόνα ενός 

δρομέα.Θέλετε να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα; Σούπερ! πρέπει να έχετε μια εικόνα του εαυτού σας 

ενός ατόμου που έχει τα χρήματα. Τα αποτελέσματά σας είναι η αντανάκλαση της εικόνας του εαυτού 

σας, και με τη σειρά του αυτό θα χτίσει τις συνήθειές σας και θα παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Θέλετε να γίνετε επιχειρηματίας; Εξοχα! είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να αισθάνεστε ότι αυτό είναι 

ένα είδος ανθρώπου που θέλετε να είστε. 

 

Αν κοιτάξετε πίσω στις απαντήσεις σας, βλέπετε κάτι που ταιριάζει με την προσωπική σας αντίληψη 

για τον επιχειρηματία; Ναι; Λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση τα επόμενα κεφάλαια θα σας βοηθήσουν 

να αναπτύξετε αυτό το όραμα, όλο και βαθύτερα μέχρι να γίνει ένα σχέδιο δράσης.Διότι ο τύπος του 

επιχειρηματία που θέλετε να είστε έχει να κάνει με τον τύπο του ατόμου που είστε. 

 

2. Ξεκινώντας ως επιχειρηματίας 

 

a. Εύρεση προβλήματος προς επίλυση 

Ποιο είναι το πρόβλημα που ψάχνετε να λύσετε; 

 

Ένας οικονομολόγος, περιέγραψε τον επιχειρηματία ως εκείνον που «μετατοπίζει τους οικονομικούς 

πόρους από μια περιοχή χαμηλότερης σε μια περιοχή υψηλότερης παραγωγικότητας και μεγαλύτερης 
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απόδοσης». Ένας άλλος οικονομολόγος, περιέγραψε τον επιχειρηματία ως "κάποιος που προσδιορίζει μια 

εμπορική ευκαιρία, είτε πρόκειται για υλικό, προϊόν, υπηρεσία ή επιχείρηση και στη συνέχεια οργανώνει μια 

επιχείρηση ή ένα σύστημα έτσι ώστε να βγάλει χρήματα." 

 

Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά τα αποσπάσματα από δύο οπτικές γωνίες, και οι δύο δείχνουν ότι στον 

πυρήνα κάθε οικονομικής δράσης υπάρχει ένα πρόβλημα προς επίλυση.Εάν θέλετε να έχετε κέρδος, τότε οι 

άνθρωποι πρέπει να αγοράσουν το προϊόν και την υπηρεσία σας και για να το κάνουν, χρειάζεστε μια λύση 

σε ένα ή περισσότερα από τα προβλήματά τους. Τι πρόβλημα λοιπόν θέλετε να λύσετε εσείς ως 

επιχειρηματίας; 

 

Τάσεις σε ένα οικοσύστημα γύρω σας 

Μια επιλογή για να βρείτε ένα πρόβλημα που μπορείτε να λύσετε ως επιχειρηματίας είναι να 

παρακολουθείτε γύρω σας σε μεγαλύτερη κλίμακα.Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

μοντέλο PESTEL και να δείτε ποιες είναι οι τάσεις σε κάθε μία από τις κατηγορίες.

1 

Μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται να βρείτε το σωστό πρόβλημα για τη σωστή επιχειρηματική 

ιδέα, για αυτό ακριβώς το λόγο είναι εδώ το μοντέλο PESTEL, που θα σας βοηθήσει να κάνετε μια πλήρη 

σάρωση του περιβάλλοντος γύρω σας και να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια γενική ιδέα και κατανοήστε τι 

συμβαίνει γύρω σας. Για παράδειγμα: 

 

 
1 https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/ 
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Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι απλώς παραδείγματα, μπορεί φυσικά να υπάρχουν πολλά περισσότερα, 

απλά πηγαίνετε κατηγορία ανά κατηγορία και σκεφτείτε όσα περισσότερα προβλήματα και πιθανές λύσεις 

μπορείτε.Και με κάθε τρόπο κάντε το όσο το δυνατόν πιο σχετικό με τη γεωγραφική περιοχή όπου θα θέλατε 

να δραστηριοποιηθείτε ως επιχειρηματίας, είτε πρόκειται για χώρα, περιοχή, πόλη, συνοικία πόλης ή ίσως 

χωριό, και προσέξτε για μοτίβα εκεί έξω.Λάβετε επίσης υπόψη σας για να επιλέξετε μια περιοχή και μια 

κοινωνία που γνωρίζετε, δεν θα σας ζητηθεί να κάνετε περίπλοκες επιστημονικές έρευνες και δεδομένα, 

απλώς σημειώστε τι βλέπετε να συμβαίνει γύρω σας. 

 

Όταν ξεκινάτε να εξερευνάτε τις κατηγορίες του PESTEL, ένας ενδιαφέρον τρόπος για να το κάνετε είναι να 

θέσετε έναν στόχο, για παράδειγμα, να σκεφτείτε 5 προβλήματα σε κάθε κατηγορία, και έπειτα άλλα 5, και 

έπειτα άλλα 5 μέχρι που να σχεδιάσετε έναν ολόκλητο χάρτη από προβλήματα. Έπειτα δείτε το χάρτη και 

αποφασίστε ποιο ή ποια είναι τα προβλήματα που θέλετε να αντιμετωπίσετε με την επιχειρηματική σας ιδέα. 

 

Μοιράζοντας τα προβλήματα 
 
Το PESTEL είναι μόνο ένα από τα πολλά εργαλεία που βοηθούν στον εντοπισμό προβλημάτων. Ένα άλλο 
συνηθισμένο είναι να παρακολουθείτε την καθημερινή σας ζωή και τη ζωή των άλλων, με λεπτομέρεια μέχρι 
τις πιο απλές εργασίες, όπως το βούρτσισμα των δοντιών, την εργασία, τα γεύματα, τον ελεύθερο χρόνο 
κ.λπ. τα εργαλεία και οι πόροι του, η οδοντόκρεμα, η καφετιέρα, το τηλέφωνο κ.λπ. που υποτίθεται ότι κάνουν 
την εργασία πιο απλή και ωστόσο μπορούν επίσης να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. 
 
● Άδειο σωληνάριο οδοντόκρεμας και όχι εφεδρικό στο σπίτι; 
● Κακή ποιότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και ταχύτητα λογισμικού; 
● Δουλεύετε μέχρι αργά και δεν μπορείτε να μαγειρέψετε; 
 
Και εμφανίζονται λύσεις όπως παράδοση αγορών κατ' οίκον, ανάπτυξη εναλλακτικού λογισμικού, παράδοση 
φαγητού κ.λπ.Κάθε μία από αυτές τις λύσεις είναι επιχειρήσεις και προσδιορισμένες λύσεις. 
 
Ένα σίγουρο πράγμα που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι τα προβλήματα είναι παντού γύρω μας.Βρείτε ένα 
πρόβλημα να λύσετε, μπορεί κάλλιστα να προέρχεται από τις ιδιαιτερότητες της καθημερινής ζωής που 
απογοητεύουν εσάς και τους άλλους, βρίσκοντας τρόπους για να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα, πιο άνετα 
και πιο φθηνά. 
 
● Ποιες καθημερινές δραστηριότητες απαιτούν τον περισσότερο χρόνο και θα μπορούσαν/θα έπρεπε να 
γίνουν πιο γρήγορα; 
● Ποιες δραστηριότητες σας αρέσουν μια φορά το μήνα, αλλά χρειάζονται πολύ χρόνο; 
● Ποια πράγματα μισείτε και όμως πρέπει να τα κάνετε που χρειάζονται τεράστια θέληση για να σηκωθείτε 
και να το κάνετε; 
● Ποιες ωραίες υπηρεσίες ή αγαθά είδατε ή βιώσατε στο εξωτερικό που θα ήταν ωραίο να έχετε στο σπίτι; 
● Ποιο είναι το μεγαλύτερο κόστος σας; Και για τι ξοδεύεις τόσα χρήματα; 
● Ποιο κόστος μπορείτε να περικόψετε και να μειώσετε; Ποιο προϊόν ή υπηρεσία μπορεί να σας βοηθήσει 
να το κάνετε αυτό; 
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Κοιτάξτε γύρω σας, αναλογιστείτε τη δική σας προσωπική εμπειρία, συνομηλίκων και φίλων σας, παντού 
όπου μπορείτε να βρείτε πηγές έτοιμες να σας τροφοδοτήσουν με πληροφορίες για προβλήματα που 
χρειάζονται λύση. 
 
«Επιλέγω έναν τεμπέλη για να κάνει μια δύσκολη δουλειά.Γιατί ένας τεμπέλης θα βρει έναν εύκολο τρόπο 
να το κάνει».-Μπιλ Γκέϊτς. 
 

Τι επικυρώνει το πρόβλημα; 

 

Βρήκες πρόβλημα; Αν ναι, είστε ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνετε επιχειρηματίας. Στη συνέχεια, εδώ έρχεται 

η δεύτερη συμβουλή σας. Γνωρίζατε ότι πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν διάρκεια ζωής περίπου 

πέντε ετών και ότι πολλές αποτυγχάνουν ακόμη νωρίτερα; Εντυπωσιακό, σωστά; Λοιπόν, υπάρχει μια απλή 

απάντηση στο γιατί συμβαίνει αυτό, είναι επειδή τα προβλήματα που εντοπίστηκαν δεν είναι επαρκώς 

επικυρωμένα, πράγμα που σημαίνει ότι είτε πρόκειται για την wrok market, ανεπαρκή δεδομένα και έρευνα, 

έλλειψη τεχνογνωσίας ή ικανοτήτων για να υπερηφανεύεται για την ηγετική θέση στην περιοχή. Το 50% των 

επιχειρηματιών εκεί έξω αποτυγχάνει, σωστά! Και δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε τον ίδιο δρόμο με 

αυτούς, αρκεί να θυμάστε να επικυρώσετε το πρόβλημά σας.Εάν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα δεν 

σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι το αντιμετωπίζουν.Μπορείτε να ακολουθήσετε διαφορετικούς τρόπους για να 

επικυρώσετε ένα πρόβλημα, δηλαδή να κατασκευάζουμε επιχειρήματα, χρησιμοποιώντας τη λογική και να 

προσδιορίζουμε επιλογές και υποθέσεις. 

 

● Γνώμη ειδικού : Πάρτε τις λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε και μπορείτε 

να αρχίσετε να τις αναζητάτε σε μηχανές αναζήτησης και εφημερίδες. Τα πολλά αποτελέσματα είναι 

συνήθως καλό σημάδι, τα λιγότερα αποτελέσματα μπορεί να είναι κακό σημάδι ή ίσως είναι κάτι εντελώς 

νέο. 

● Έρευνα/Στατιστική : Πιθανότατα υπάρχουν μελέτες και έρευνες σχετικά με το πρόβλημα που θέλετε να 

λύσετε, μπορείτε να το κάνετε με τις μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά . 

● Νόμοι της φύσης / Λογική : Η λογική και οι λογικές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές 

διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, ποια είναι η ορθολογική λύση στο πρόβλημα που θέλετε να λύσετε; 

● Ρωτήστε γύρω σας : μπορείτε να ρωτήσετε φίλους και γνωστούς που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 

το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε. Είναι το ίδιο που υποθέσατε; 
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Αν τα παραπάνω επιβεβαιώσουν το πρόβλημά σας, καλό! Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 

αποτελέσματα για να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το σωστό πρόβλημα για να λύσετε και να 

πραγματοποιήσετε αυτήν τη λίστα ελέγχου επικύρωσης και φυσικά μπορείτε πάντα να βελτιώνετε και να 

επεκτείνεται το πρόβλημα όπου έχετε εντοπίσει. 

 

b. Δημιουργώντας λύσης στο πρόβλημα 

 

Ομάδα στόχου στην οποία απευθύνεστε 

Οι επιχειρήσεις μπορεί να αποτύχουν επειδή βρίσκονται σε λάθος αγορά ή ανεπαρκή έρευνα και ως εκ 

τούτου δεν γνωρίζουν τι θέλουν οι πιθανοί πελάτες τους. Μπορεί να έχετε βρει εξαιρετικές λύσεις στο 

πρόβλημά σας, αλλά γνωρίζετε τους πελάτες σας; Ο Bruce Lee είπε: «Δεν φοβάμαι τον άνθρωπο που έχει 

εξασκήσει 10.000 κλωτσιές, φοβάμαι τον άνθρωπο που εξασκεί ένα λάκτισμα 10.000 φορές».  Για αυτό 

ερωτηθείτε: 

 

● Σε ποιους στοχεύετε; Είναι επιχείρηση ή πελάτες; Είναι δημόσιος τομέας; 

 

1. Σημαντικά κριτήρια εάν η ομάδα-στόχος σας είναι οι καταναλωτές; 

α) Δημογραφία - ηλικία, φύλο, γλώσσα, κατάσταση, εκπαίδευση κ.λπ. της ομάδας-στόχου σας 

β) Γεωγραφία - Πού βρίσκονται; Πώς θα περιγράφατε το περιβάλλον και την κοινωνία του στόχου σας; 

γ) Κοινωνιολογία - Ποιο είναι το κοινωνικό τους υπόβαθρο, τα χαρακτηριστικά, ο τρόπος ζωής τους; 

δ) Οικονομία - Ποιο είναι το επίπεδο εισοδήματός τους, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν; 

Μπορείτε να βρείτε εδώ μερικές πολύ σχετικές και κάποιες άσχετες πληροφορίες, να επιλέξετε τις πιο 

σημαντικές που μπορούν να εφαρμοστούν στα προβλήματά σας και άρα λύση. 

 

2. Σημαντικά κριτήρια εάν η ομάδα-στόχος σας είναι επιχειρήσεις: 

α) Πόσο μεγάλες είναι οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις που στοχεύετε; Πού βρίσκονται και πού λειτουργούν; 

Σε ποιο τομέα εργάζονται; Ποια είναι η εργασιακή τους κουλτούρα; (αυτή η διαδικασία ονομάζεται 

macrosegmenting- μακροτμηματοποίηση.) 

β) Το 2ο βήμα είναι η μικροτμηματοποίηση, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε αυτές τις 

εταιρείες; Ποια κριτήρια αναζητούν όταν πρόκειται να λάβουν αποφάσεις; Ποιοι είναι οι τίτλοι; Όταν 

αναζητούν χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών, τι αναζητούν; 
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Persona 

Αφού επιλέξετε την ομάδα-στόχο σας, είναι καλή ιδέα να ορίσετε μια περσόνα (εκπρόσωπος του 

δείγματος).Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση τους, καθώς και στην ανάπτυξη μιας πιο συναισθηματικής 

κατανόησης των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του στόχου σας.Ένας απλός τρόπος για να ξεκινήσετε με 

τον ορισμό της προσωπικότητάς σας είναι να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. 

● Όνομα, ηλικία, δουλειά, οικογένεια, τοποθεσία, ενδιαφέροντα 

● Προσωπικότητα (εσωστρεφής/εξωστρεφής - λογική/συναισθηματική - οπαδός/αρχηγός κ.λπ.) 

● Στόχοι ζωής 

● Εμπόδια και προβλήματα που αντιμετωπίζονται 

● Τι παρακινεί αυτή την περσόνα, ο φόβος της απώλειας, η ελπίδα για απόκτηση, η κοινωνική θέση και η 

περιουσία, η αυτο-ανάπτυξη και η μάθηση; 

 

Τώρα έχετε ξεκάθαρη κατανόηση του προβλήματος που θέλετε να λύσετε, μια ομάδα στόχο που χρειάζεται 

τις λύσεις σας και μια δειγματοληπτική προσωπικότητα για να περιγράψει τον στόχο σας. Όσο πιο 

ακριβείς και συγκεκριμένες είναι οι απαντήσεις σας τόσο πιο εύκολο θα είναι να βρείτε μια λύση σε αυτό το 

πρόβλημα. 

Brainstorming  

Ήρθατε γρήγορα στη λύση; Ίσως θέλετε να σκάψετε λίγο βαθύτερα. 

Είναι γνωστό ότι κατά μέσο όρο 1 ιδέα στις 100 κερδίζει χρήματα. Ο Thomas Edison έπρεπε να βρει 1000 

τρόπους για να μην φτιάξει μια λάμπαπου να λειτουργεί. Που σημαίνει, καταιγισμός ιδεών! Και υπάρχουν 

αμέτρητοι τρόποι για να το κάνετε. Σε αυτό το στάδιο έχετε το «πρόβλημά σας», την ομάδα-στόχο σας, 

επομένως, βρίσκεστε στο τέλειο μέρος για να αρχίσετε να σκέφτεστε λύσεις και ένας καλός καταιγισμός 

ιδεών θα σας δώσει αρκετές ιδέες για να διαλέξετε. Πως? 

● Μετατρέψτε το σε παιχνίδι.Επιβραβεύστε τον εαυτό σας για κάθε ιδέα που σκέφτεστε. Εάν λάβετε 

ανταμοιβή για τις πράξεις και το αποτέλεσμα σας ο εγκέφαλός σας θα δουλέψει πιο έντονα για να λάβει το 

βραβείο του. 

● Γράψτε την επόμενη ιδέα με το ίδιο πρώτο γράμμα της προηγούμενης ιδέας, αυτό θα δομήσει τη σκέψη 

σας καθώς και τη δημιουργικότητά σας. 

● Πάρτε το μοντέλο PESTEL από πάνω και σκεφτείτε 10 ιδέες για κάθε κατηγορία και συνεχίστε μέχρι να 

φτάσετε συνολικά τις 100 ιδέες. 
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● Εάν το κάνετε σε ομάδα, αφιερώστε λίγο χρόνο στον καθένα για να καταθέσει 10 ιδέες. Ένας γρήγορος 

ρυθμός μπορεί να τονώσει τη γρήγορη σκέψη. 

● Ξεκινήστε να καταρρίπτετε τις χειρότερες δυνατές ιδέες για να λύσετε το πρόβλημα, αυτό βοηθά τον 

εγκέφαλο να σκέφτεται διαφορετικά. 

● Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χάρτες μυαλού για να γράψετε τις ιδέες σας ή ακόμανα σκεφτείτε 

σε κατηγορίες, κ.λπ. 

 

Υπάρχουν άπειροι τρόποι για να βρείτε ιδέες, αυτό που είναι σημαντικό είναι να είστε προσανατολισμένοι 

στη λύση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις παραπάνω τεχνικές, δεν αλληλοαποκλείονται, το αντίθετο 

στην πραγματικότητα. Εάν ξεμείνετε από ιδέες, κάντε κάτι άλλο, πραγματικά βοηθάει να σπάσετε την 

αλυσίδα των σκέψεών σας, να ξεκουραστείτε στο συνειδητό μυαλό σας διότι το ασυνείδητο μυαλό σας θα 

συνεχίσει να εργάζεται σκληρά. 

 

 

 

Βρήκατε την ιδέα; Είναι η σωστή; 

Εξοχα! Είστε ένα βήμα πιο κοντά στο να 

γίνετε επιχειρηματίας και είμαστε μόλις 

2 βήματα μακριά από τη δημιουργία του 

επιχειρηματικού σας σχεδίου. Το 1ο 

είναι "Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος 

αντίκτυπος που θέλετε να επιτύχετε με 

τη λύση σας;" Το πιο σημαντικό πράγμα 

που πρέπει να κάνετε εδώ είναι να 

εστιάσετε στα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα, όπως π.χ. τι 

αποτέλεσμα θέλετε να επιτύχετε με τη λύση σας; Πόσους πελάτες θα έχετε και τι είδους; Τι όφελος θα έχουν; 

Ποια θα είναι τα αποτελέσματα; Ποια θα είναι η αλλαγή συμπεριφοράς στους πελάτες σας που θα 

δημιουργήσει το προϊόν ή η υπηρεσία; Ποιος είναι ο επιθυμητός αντίκτυπος του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

σας; Τι θα αλλάξει προς το καλύτερο χάρη στην επιχείρησή σας;2 

 
2 https://instact.wordpress.com/2012/02/07/what-are-inputs-outputs-outcomes-impact-the-logic-model/ 



13 

 

Αξία πρότασης 

Μια πολύ σημαντική πτυχή της λύσης σας είναι η αξίας της πρότασής σας. Για να δημιουργήσετε μια 

πρόταση αξίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των ερωτήσεων από πάνω και να το μετατρέψετε 

σε προτάσεις. 

1. Τι υπηρεσία/προϊόν παρέχετε; Μπορείς να το βάλεις σε μια πρόταση; Πότε θα ξεκινήσετε να πουλάτε και 

να προωθείτε το προϊόν/την υπηρεσία σας, είναι σαφές, σύντομο, κατανοητό και αξιομνημόνευτο; Όσο πιο 

κοντό τόσο το καλύτερο. 

2. Τι είναι το προϊόν ή η υπηρεσία σας που βοηθά τους πελάτες σας και πώς; Εξοικονομεί χρόνο; Κάνει κάτι 

πιο άνετο; Πιο φθηνά; Πάρτε όλα τα χαρακτηριστικά και καταγράψτε πώς αυτό επηρεάζει την «περσόνα» 

σας, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση τους και τι θα οδηγούσε τους πελάτες σας να «αγοράσουν» την υπηρεσία 

ή το προϊόν σας. Όσο καλύτερα κατανοήσετε το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολο είναι να δημιουργήσετε την 

πρόταση αξίας. 

 

c. Είναι πραγματικά μια αξιόλογη λύση; 

Επιλέξατε να γίνετε επιχειρηματίας, βρήκατε ένα πρόβλημα, μια ομάδα στόχο που αντιμετωπίζει αυτό το 

πρόβλημα, μια ιδέα ενός εκπροσώπου της ομάδας σας, μια λύση, έναν προβλεπόμενο αντίκτυπο και μια 

πρόταση αξίας.Ώρα να αποφασίσετε πώς θα λάβετε σχόλια.Σε κάθε βήμα που κάνατε μέχρι τώρα χρειάζεστε 

ανατροφοδότηση, από τον εντοπισμό προβλημάτων, μέχρι την εύρεση της κατάλληλης ομάδας στόχου, την 

εξεύρεση λύσεων. Θα χρειάζεστε ανάδραση και δεδομένα συνεχώς για να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε 

την ιδέα και την επιχείρησή σας. 

Ας δούμε τώρα τις συνεντεύξεις πελατών και ας εξετάσουμε τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνετε σχετικά με 

τη λήψη σχολίων. 

DO DON’T 

Ρωτήστε τα προβλήματα των πελατών. 
Tι τους εμποδίζει; ποια κατάσταση τους επηρεάζει; 

Ρωτήστε αν είναι η λύση σας χρήσιμη/καλή κ.λπ. 
 
Θέλετε να κατανοήσετε την κατάσταση του πελάτη, 
εάν τον κατευθύνετε υπερβολικά, δεν θα έχετε 
σαφή εικόνα της κατάστασης. 

Ζητήστε σχόλια.  
Δείγμα συνέντευξης από κάποιον από την ομάδα-
στόχο σας. 

Κάντε συνεντεύξεις με τυχαίους ανθρώπους.  
 
Καλύτερα να αναζητήσετε την ομάδα-στόχο σας. 
Δεν υπάρχει βοήθεια από τη λήψη σχολίων από 
κάποιον που δεν είναι η ομάδα-στόχος σας. 
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Κάντε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για να λάβετε 
μεγαλύτερες απαντήσεις και να κερδίσετε πιο 
ποιοτική ανατροφοδότηση. 

Να κάνετε κλειστές ερωτήσεις.  
 
Δεν μπορείτε να κάνετε πολλά με απαντήσεις ναι ή 
όχι. Όσο πιο λεπτομερείς απαντήσεις λάβετε, τόσο 
το καλύτερο. 

Αφήστε τους να επικρίνουν τη λύση σας, είναι 
χρήσιμο να κατανοήσετε ξανά τη λογική και τους 
λόγους πίσω από τις σκέψεις τους. 

Να μαλώσετε μαζί τους.  
 
Το θέμα σας είναι να λάβετε σχόλια, όχι να δείξετε 
ότι είστε πιο έξυπνοι ή ότι γνωρίζετε καλύτερα. 

Να είστε ευγνώμων. Να είστε αμυντικοί όταν ακούτε κριτική. 

 

Πώς να μαζέψετε feedback  

● Δημιουργία σύντομων ερευνών για ανάρτηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την 

ομάδα-στόχο σας 

● Βγείτε έξω και μιλήστε με άτομα που θα μπορούσαν να είναι από την ομάδα-στόχο σας 

● Εάν το θέμα σας είναι πολύ συγκεκριμένο, τότε μπορείτε να βρείτε τη θέση σας σε ομάδες μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και συζητήσεις προσανατολισμένες σε θέματα, για παράδειγμα η υπερθέρμανση του 

πλανήτη. 

● Μάθετε τον κατάλληλο αγγελιοφόρο για να στείλει το μήνυμά σας, κάποιον με τον οποίο η ομάδα-στόχος 

σας μπορεί να σχετίζεται, να συμπάσχει και να αισθάνεται συνδεδεμένη, από την ίδια γειτονιά για 

παράδειγμα, ή φίλους φίλων. 

● Αναζητήστε μέρη όπου η ομάδα-στόχος σας μπορεί να βρεθεί σε μεγάλους αριθμούς, για παράδειγμα 

νέους από το πανεπιστήμιο ή τα σχολεία, τους αθλητές από τα γυμναστήρια και τα γήπεδα κ.λπ. 

Το ερώτημα είναι πού μπορώ να βρω την ομάδα-στόχο μου; Πού περνούν τον περισσότερο χρόνο τους; 

Βρίσκοντάς τους και αποκτώντας τα σχόλιά τους, ήδη γνωρίζεις καλύτερα τον στόχο σου και μαθαίνεις για 

τις συνήθειες των πελατών σου, γνώσεις που μπορείς να εφαρμόσεις αργότερα στο μάρκετινγκ και τις 

πωλήσεις. 

 

Συγκεντρώνετε σχόλια, κάποια θα είναι θετικά και κάποια θα είναι κριτικές, και τώρα έρχεται το σημαντικό 

κομμάτι.Μέσα από τις απαντήσεις τους μπορείτε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα, και αυτά θα σας 

δώσουν μερικές ιδέες για αλλαγές, προσαρμογές και βελτιώσεις. 
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● Ποια είναι η συστηματική ανατροφοδότηση που λαμβάνετε; Ποια προβλήματα και προκλήσεις θέτουν οι 

άνθρωποι και ποια είναι τα πιο συνηθισμένα; Πώς μπορείτε να το ενσωματώσετε στη λύση σας; 

● Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα στόχος σας; Ποιες ιδανικές λύσεις 

αναζητούν οι άνθρωποι; Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση για να σχεδιάσετε και να 

προσαρμόσετε τη λύση σας; 

● Είναι η ιδέα σας απλή ή σύνθετη; Περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία; Μπορείτε να το απλοποιήσετε; 

 

Ζητώντας σχόλια προετοιμάζετε ήδη την αγορά σας και ενημερώνετε τους πιθανούς πελάτες για εσάς.Θα 

είναι χρήσιμο σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η λύση σας είναι έτοιμη και να τους ενημερώσετε, ή για μερικές 

ακόμη δοκιμές και δοκιμές. 

 

D. Business Plan  

3Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το έγγραφο που σας δίνει μια επισκόπηση των σχεδίων σας, των 

μελλοντικών στόχων και των πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν στην πορεία.Περιγράφει 

πιθανές οικονομικές νίκες και ζημίες, πώς λειτουργούν οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ και πολλές 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρησή σας.Έχει όλα όσα έχετε σκεφτεί μέχρι τώρα και πολλά 

άλλα.Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να σκεφτείτε όσο το 

δυνατόν περισσότερες πτυχές που αφορούν την επιχείρησή σας και να προετοιμαστείτε για δράση και να 

δώσετε ζωή στην επιχείρησή σας. 

 

Το μήκος μπορεί να διαφέρει: 

● Μπορεί να είναι 30-50 σελίδες, με απολύτως κάθε πιθανή λεπτομέρεια που αφορά την επιχείρησή σας 

● Θα μπορούσε να είναι ένα σχέδιο απαραίτητο για τις τράπεζες ή τους χορηγούς για να τους βοηθήσουν 

να αποφασίσουν να σας στηρίξουν ή όχι 

● Μπορεί να γίνω μια σελίδα που συνοψίζει μια ομιλία 60 δευτερολέπτων, γνωστή και ως "elevator pitch" 

για να εξηγήσετε εύκολα τι κάνετε και ποιες είναι οι ανάγκες σας. 

● Μπορεί να είναι ένα εξωτερικό έγγραφο για τη διαμόρφωση ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης βήμα 

προς βήμα προς χρήση στην επιχείρησή σας, το οποίο θα περιέχει το όραμα, την αποστολή και τους στόχους 

σας. 

 
3 https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-plan 
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Η διαφορά μεταξύ αυτών των εκδόσεων είναι το μήκος και η μορφή που παρουσιάζεται ως ο πυρήνας του.Οι 

αριθμοί, οι στόχοι, το μάρκετινγκ πρέπει ακόμα να υπάρχουν και όλα πρέπει να συνδέονται. 

Για να ξεκινήστε λοιπόν ως επιχειρηματίας, πρέπει να έχετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, γιατί θα 

επικοινωνείτε με διαφορετικούς ανθρώπους που μπορείτε να βοηθήσετε ή που μπορούν να σας βοηθήσουν. 

Ας το χωρίσουμε λοιπόν σε μέρη και ας εξοικειωθούμε με ένα εργαλείο που μπορεί να συγκεντρώσει τις 

σκέψεις σας, το προ-επιχειρηματικό σχέδιο, γνωστό ως Business Canvas. 

 

Business canvas 

 

Αυτό είναι ένα «στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικότητας που σας βοηθά να περιγράψετε, 

να σχεδιάσετε, να αμφισβητήσετε, να εφεύρετε και να προσανατολίσετε το επιχειρηματικό σας 

μοντέλο».Αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε τι κάνετε με σαφή και εύκολο τρόπο.Μόλις γράψετε έναν 

επαγγελματικό καμβά, ακόμη και ο παππούς ή η ανιψιά σας μπορεί να καταλάβει την επιχείρησή σας. 
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Τα μέρη του Business canvas είναι: 

1) Οι πελάτες σας- αυτοί για τους οποίους δημιουργείτε αξία. 

2) Πρόταση αξίας- κάθε τμήμα πελατών έχει μία από τις πολλές προτάσεις αξίας που προέρχονται από 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, εκεί περιγράφετε ποια είναι η αξία που κερδίζουν οι πελάτες σας από 

εσάς και τώρα μπορείτε να τη γράφετε συστηματικά. 

3) Πώς φτάνει η αξία στους πελάτες σας- ποια είναι τα κανάλια που θα χρησιμοποιήσετε για να 

μεταδώσετε την αξία στους πελάτες σας; 

4) Οι σχέσεις με τους πελάτες- αφορά τη σχέση που έχουν οι πελάτες σας απέναντι στην αξία που 

δίνουν στο προϊόν ή την υπηρεσία σας, στα κανάλια και συνεπώς σε εσάς. 

5) Ροές εσόδων- δείχνουν πόση αξία αποκτάτε μέσω όλων των παραπάνω. 

6) Βασικοί πόροι- δείχνουν πώς δημιουργείτε την αξία για τους πελάτες σας. Ερωτηθείτε τι πόρους 

χρειάζεστε; 

7) Βασικές Δραστηριότητες- δείξτε τι πρέπει να κάνετε πραγματικά για να προσφέρετε αξία στους 

πελάτες σας. 

8) Βασικοί Συνεργάτες- ποιους χρειάζεστε (ως συνεργάτες) για να επιτύχετε όλα τα παραπάνω; 

Πιστεύετε πραγματικά ότι μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι; 

9) Δομή κόστους- ποσοτικοποίηση και τοποθέτηση αριθμών, πόσο κοστίζει όλο αυτό; 

 

Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας την παραπάνω ακολουθία κατηγοριών ως έξυπνη και λογική 

προσέγγιση.Μόλις έχετε τον καμβά, θα έχετε μια ωραία επισκόπηση της επιχείρησής σας. 

Θυμηθείτε, υπάρχουν αμέτρητες ποικιλίες και σχήματα επιχειρηματικών σχεδίων, για παράδειγμα η 

μεγαλύτερη έκδοση που πρόκειται να δούμε. 

 

Ο σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι να περιγράψει τις διάφορες πτυχές της επιχείρησής σας, 

στην πραγματικότητα έχετε ήδη σκεφτεί και γράψει για πολλές από αυτές, καιρός να τις βάλετε σε 

τάξη.Λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστείτε: 

● Περίληψη - μια σύντομη και συνολική περιγραφή των βασικών σημείων της επιχείρησής σας 

● Περιγραφή επιχείρησης - το όραμα, η αποστολή και οι στόχοι σας 

● Ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος - το πλαίσιο και η κατάσταση του επιχειρηματικού σας τομέα 

● Περιγραφή προϊόντος/υπηρεσίας - Τι είναι; Πώς λειτουργεί; Ποιες είναι οι επιλογές γύρω; 
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● Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού - Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές σας; Πώς κατασκεύασαν το προϊόν 

και την υπηρεσία τους; Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους; Πώς μπορείτε να είστε καλύτερος 

από αυτούς; 

● Σχέδιο μάρκετινγκ - Πώς να προσεγγίσετε τους πελάτες και να τους βοηθήσετε να περάσουν τη «γραμμή 

αγοράς». 

● Προσωπικό, Ηγεσία και Διοίκηση - πώς θα οδηγήσετε την επιχείρησή σας, πόσα άτομα θα συμμετάσχουν, 

ποιο είναι το προφίλ τους; 

● Οικονομικό Σχέδιο - προγραμματισμένα έξοδα και προβλεπόμενα έσοδα 

● Επιτεύγματα και ορόσημα - Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το ορόσημό σας, πότε σκοπεύετε να τα 

ολοκληρώσετε και πώς; Πώς συμβάλλει το ένα στο επόμενο; 

 

Περίληψη 

 

Η περίληψη μιας σελίδας είναι η πρώτη εντύπωση που θέλετε να δώσετε, το μέρος για να πείτε τις πιο 

σημαντικές πτυχές της επιχείρησής σας και να τραβήξετε την προσοχή.Για να ξεκαθαρίσετε τι κάνετε και γιατί 

το κάνετε, τι απασχολεί τον επενδυτή, τον χορηγό ή τον πελάτη.Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί αριθμοί, 

συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικοποίησης της δυνητικής αγοράς σας, των προβλεπόμενων εσόδων, του 

απαραίτητου κεφαλαίου για την έναρξη και φυσικά της πρότασης αξίας σας στον πελάτη και τι θα τον 

παρακινήσει να αγοράσει την υπηρεσία ή το προϊόν σας.Οι στόχοι, οι πόροι και οι ανάγκες σας θα πρέπει 

επίσης να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς.Και με κάθε τρόπο, στοχεύστε την περίληψή σας στο κοινό που 

επικοινωνείτε και να είστε έτοιμοι να κάνετε προσαρμογή. 

 

Περιγραφή επιχείρησης 

 

Το επόμενο μέρος είναι η συνολική περιγραφή της επιχείρησης. 

Ποια είναι η κατάσταση στον κλάδο σας σήμερα; Τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε; Έχεις στατιστικά; Μπορείτε 

να δείξετε πώς αποδίδουν άλλες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα; Πώς 

επηρεάζουν οι εθνικές και παγκόσμιες στρατηγικές την επιχείρησή σας;  

Βασικά, ακολουθεί η περιγραφή της κατάστασης στον τομέα της επιχείρησής σας και μπορεί να είναι 

χρήσιμο να συμπεριλάβετε μια πρόβλεψη, που προβλέπει (και αποδεικνύει) πώς θα αλλάξει ο τομέας στο 

εγγύς μέλλον και ποιες είναι οι προοπτικές. 
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Εδώ μπορείτε να περιγράψετε λεπτομερώς μια περιγραφή των πελατών σας, του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας και πώς το χρησιμοποιεί ο πελάτης σας. 

 

Σχετικά με το όραμα, την αποστολή και τους στόχους ; 

● Το Όραμα είναι η κατεύθυνση και το όνειρό σας, πού θέλετε να πάτε, ο σκοπός σας, πόσες ζωές θα 

επηρεάσετε θετικά και πώς, με άλλα λόγια, η αλλαγή που θέλετε να φέρετε.Αυτό αφορά το συναισθηματικό 

πλαίσιο, όπως η επιστροφή στο αρχικό κίνητρο - γιατί θέλω να γίνω επιχειρηματίας. 

● Εάν το όραμα είναι το όνειρο, και τα συναισθήματα η αποστολή είναι το ορθολογικό σχέδιο, πώς θα 

πραγματοποιήσετε το Όραμά σας βήμα προς βήμα; Σε ένα λογικό και ορθολογικό σχέδιο.Πόσους 

ανθρώπους μπορείτε να επηρεάσετε θετικά μέσω του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας; Ποια είναι η αλλαγή 

που θέλετε να φέρετε; Το όραμα και η αποστολή δεν αφορούν στην πραγματικότητα μετρήσιμους στόχους 

και δείκτες, αλλά το συναισθηματικό πλαίσιο, κάτι που συγκινεί όσους το διαβάζουν. 

● Ο καθορισμός στόχων - αφορά την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων, και εδώ 

εμφανίζονται οι μετρήσιμοι στόχοι, παρακολουθούνται και ποσοτικοποιούνται πόσο συγκεκριμένα 

μετρώνται το Όραμα και η Αποστολή. Συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών προβλεπόμενων 

μετρήσεων, όπως ο χρόνος, οι στόχοι, η προσέγγιση, ακόμη και τα έσοδα, και εδώ το ακρωνύμιο SMARTER 

μπορεί να σας βοηθήσει: 

- S - Specific - όσο πιο συγκεκριμένο, τόσο το καλύτερο 

- M - Measurable - μπορείτε πραγματικά να μετρήσετε και να ξέρετε πώς να το κάνετε 

- A - Achievable - είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους και το δίκτυό σας 

- R - Realistic - προσιτό και ευθυγραμμισμένο με το όραμα και την αποστολή 

- T - Timely - υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη αυτών 

- E - Exciting - σας κάνει να νιώθετε επιπλέον κίνητρο και είναι πηγή ενέργειας 

- R - Reviewed - είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά προσαρμόσιμο και ευέλικτο 

 

Ανάλυση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το περιβάλλον που σας περιβάλλει.Για παράδειγμα, σε αυτούς τους καιρούς 

πανδημίας, όταν τόσο μεγάλο μέρος της εργασίας έγινε διαδικτυακά και ψηφιακά, είναι σημαντικό να 

αναπτύξουμε καλές ικανότητες σχετικά με το λογισμικό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την έναρξη 

μιας επιχείρησης. 
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Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο εδώ θα ήταν το μοντέλο PESTEL που ήδη παρουσιάσαμε παραπάνω, και αυτή 

τη φορά χωρίζοντάς το σε δύο στήλες, τη μακροπεριβαλλοντική ανάλυση και τη μικροπεριβαλλοντική 

ανάλυση. 

 

Μακροπεριβαλλοντική ανάλυση: 

● Ποια είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρησή σας; Τι αντίκτυπο 

έχουν οι αποφάσεις της κυβέρνησης και του δημόσιου τομέα; Για παράδειγμα ποσοστώσεις γυναικών στο 

διοικητικό συμβούλιο επιχειρήσεων. Ποια είναι η κατεύθυνση των κυβερνητικών αποφάσεων που μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στην επιχείρηση ή τον κλάδο σας; 

● Ποια είναι τα οικονομικά χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρησή σας; Για 

παράδειγμα, εργατικές δεξιότητες και εξειδίκευση, ανεργία, ανάγκες αναβάθμισης και ανανέωσης 

δεξιοτήτων, τάσεις της αγοράς, κόστος μισθών, φορολογία, οικονομική κατάσταση του κλάδου και των 

ανταγωνιστών κ.λπ. 

● Ποια κοινωνικά χαρακτηριστικά μπορούν να έχουν αντίκτυπο; Η γήρανση του πληθυσμού για 

παράδειγμα, η είσοδος της νέας γενιάς υψηλής τεχνολογίας στην αγορά εργασίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης, 

το κοινωνικό πλαίσιο των πιθανών πελατών κ.λπ. 

● Ποια είναι η τεχνολογική κατάσταση; Υπάρχουν δημοφιλείς εφαρμογές και λογισμικά μεταξύ των 

εταιρειών του κλάδου σας; Ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί η ομάδα-στόχος σας; Ποιες είναι 

οι διαδικτυακές τους συνήθειες; Ποια προβλήματα λύνουν μέσω της τεχνολογίας; 

● Τι συμβαίνει περιβαλλοντικά; Ποια είναι τα νεότερα πρότυπα που πρέπει να ακολουθήσετε; Πώς 

αναμένεται οι εταιρείες να συμπεριφέρονται υπεύθυνα; Ποιες είναι οι τάσεις; Τι υλικά μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε; Πώς και πού εφαρμόζεται η κυκλική οικονομία; 

● Πώς σας επηρεάζει η νομική σφαίρα; Ποια είναι τα διοικητικά καθήκοντα; Τι γίνεται με τη φορολογία; 

Ποιοι νόμοι και κανονισμοί επηρεάζουν την επιχείρησή σας και τον τομέα σας; 

 

Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι απλώς τυχαία δείγματα, φυσικά μπορεί να υπάρχουνπολλά άλλα που 

ισχύουν για την επιχειρηματική σας ιδέα. 

 

Τώρα είναι καιρός να κοιτάξετε και να κάνετε μικροπεριβαλλοντική ανάλυση. Είναι η ώρα για λίγη 

ενδοσκόπηση.  
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Για παράδειγμα, ποιοι εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν εσάς, τους συναδέλφους, το διοικητικό 

συμβούλιο και τους εργαζόμενους, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας; Ας εξερευνήσουμε πώς εφαρμόζεται 

το PESTEL εδώ. 

● Πολιτικά : ποιες είναι οι πολιτικές σας σχετικά με τα μερίσματα, την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου, τις αργίες, τις ώρες εργασίας, τα βραβεία κ.λπ. 

● Οικονομικά: πρόβλεψη εσόδω, προστιθέμενη αξία προσλήψεων ή ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες, 

λογιστικέςδιαδικασίες. 

● Κοινωνικά :Υπάρχουν πολιτικές για την ένταξη εκείνων με χαμηλότερες ευκαιρίες; Ποια κουλτούρα θέλετε 

να αναπτύξετε μέσα στην εταιρεία για να την δημιουργήσετε ένα καλό περιβάλλον; Πώς να φροντίσετε τους 

συναδέλφους και τους εργαζόμενους για να κερδίσετε πίστη; 

● Τεχνολογία :Τι χρησιμοποιείτε για επικοινωνία; Πώς προωθείτε τις υπηρεσίες σας; Τι γίνεται με την 

τήρηση βιβλίων; 

● Περιβάλλον : Χρειάζεστε γραφείο; Έχετε φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές; Πώς σχεδιάζονται οι χώροι 

και για ποιο σκοπό;  

● Νομικά : Ποια διοικητική και νομική δομή θα υιοθετήσετε; Τι γίνεται με την ιδιοκτησία και τα μερίσματα; 

Πώς να εκπληρώσετε διοικητικά καθήκοντα; 

 

Και πάλι οι ερωτήσεις εδώ είναι απλώς δείγματα. Μπορεί και πρέπει να υπάρχουν περισσότερες, ειδικά πιο 

συγκεκριμένες που αφορούν την επιχείρησή σας. Ο χρόνος και η εμπειρία θα σας βοηθήσουν να απαντήσετε 

με μεγαλύτερη ακρίβεια σε όλες τις ερωτήσεις που θέσατε και να δώσετε σχόλια στις απαντήσεις που δώσατε 

τώρα. Επομένως μην το σκέφτεστε υπερβολικά, είναι μια διαδικασία που δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι 

μια διαδικασία εξεύρεσης και αναδιαμόρφωσης. Αναμένετε να είναι μερικές παραγράφους έως και μερικές 

σελίδες. 

 

Περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

 

Εδώ θα γράψετε την περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας και είναι σημαντικό να το κάνετε αυτό 

επιπλέον σαφές, για να βεβαιωθείτε ότι όποιος το διαβάζει το κατανοεί εξαιρετικά καλά.Μπορείτε να 

δοκιμάσετε με διαφορετικούς ανθρώπους πόσο καλά κατανοούν την περιγραφή και τι αφορά το προϊόν ή 

την υπηρεσία σας.Και φυσικά Keep it Short and Simple.  
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Ίσως κάτι παρόμοιο υπάρχει ήδη στην αγορά, σε αυτήν την περίπτωση τονίστε τις ομοιότητες και τις 

διαφορές, και μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν τι κάνετε και να τονίσει το μοναδικό 

προϊόν ή την υπηρεσία σας και να δώσει έμφαση στην επιπλέον αξία που προσφέρετε. 

Σε αυτό το μέρος είναι επίσης καλό να περιγράψετε τη διαδικασία, πώς δημιουργείται, αναπτύσσεται, 

προετοιμάζεται η υπηρεσία ή το προϊόν σας πριν από την παράδοση και οι ανάγκες σας όταν πρόκειται να 

το ετοιμάσετε για τους πελάτες. 

 

Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού 

 

Αυτό το μέρος πιθανότατα το έχετε ήδη κάνει και πρέπει απλώς να το γράψετε σε μια σύντομη, απλή γλώσσα 

για όποιον θα το διαβάσει.Υπάρχουν τέσσερα πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε εδώ: 

1. Κατάσταση/ανάλυση της αγοράς .Πόσο μεγάλη είναι η αγορά σας; Παρέχετε δημογραφικά στοιχεία και 

αριθμούς σχετικά με την ομάδα-στόχο σας και τους πιθανούς πελάτες σας.Ποιες είναι οι τάσεις; Αυτές οι 

απαντήσεις θα σας δώσουν μια πολύ καλή εικόνα για το τι να περιμένετε και θα σχεδιάσετε με μεγαλύτερη 

ακρίβεια πώς μπορείτε να αποδώσετε καλά και τι είναι εφικτό.Μπορείτε να συλλέξετε δεδομένα από 

παρόμοιες επιχειρήσεις και να κατανοήσετε τι κάνουν, αν θέλετε να αποδώσετε καλύτερα από αυτές, 

εξηγήστε πώς θα το κάνετε. 

2. Περιγράψτε λεπτομερώς τη Persona σας, τα άτομα που σκοπεύετε να βοηθήσετε με την προτεινόμενη 

λύση, τον μέσο πελάτη σας. 

3. Η διαφορά, συγκρίνοντας εσάς και τον ανταγωνισμό, αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 

ανταγωνιστές σας και πώς η ομάδα-στόχος σας πρόκειται να σας διαφοροποιήσει και να σας συγκρίνει. 

4. Και τέλος, κάντε μια ανάλυση SWOT (Δυνατά, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) της επιχείρησής σας και 

πώς απαντάτε στις απαντήσεις SWOT, θεωρήστε ότι τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες είναι εσωτερικά, 

ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές είναι εξωτερικά και στο περιβάλλον σας. 

● S - Strengths - Ποια είναι τα δυνατά σημεία του επιχειρηματικού σας σχεδίου, η τεχνογνωσία, η 

καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες; 

● W - Weaknesses - Ποιες είναι οι αδυναμίες του σχεδίου σας; Μήπως η ομάδα σας μπορεί να έχει μια 

καλή ιδέα αλλά δεν έχει εμπειρογνωμοσύνη σε βάθος στον τομέα ή το θέμα; 

● O – Opportunities- Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν στο περιβάλλον σας; Η επιχειρηματική σας ιδέα είναι εύκολα 

επεκτάσιμη; Απόδειξη ότι η ιδέα σου λειτουργεί; Άλλες δυνατότητες στο περιβάλλον σας; 
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● T – Threats- Ποιες απειλές υπάρχουν στο περιβάλλον σας για την επιχειρηματική σας ιδέα; Πόσο σκληρός 

είναι ο ανταγωνισμός; Υπάρχει οικονομική κρίση ή υψηλή ανεργία; 

 

Λάβετε υπόψη ότι οι καθοδηγητικές ερωτήσεις είναι απλώς παραδείγματα, μπορούν και πρέπει να είναι 

πολύ περισσότερες, δοκιμάστε 10 για κάθε ένα από τα γράμματα. 

 

Marketing plan 

 

Ώρα να πείτε πώς θα προσεγγίσετε τους πιθανούς πελάτες σας. 

Στον επαγγελματικό καμβά αυτό το μέρος ονομάζεται "Κανάλια". 

Ποια είναι τα διαφορετικά κανάλια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσεγγίσετε τον πελάτη σας; 

 

● Μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Η επιλογή των καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξαρτάται από τις 

συνήθειες και τις προτιμήσεις του στόχου σας.Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας που θα χρησιμοποιούσε το 

instagram ή το Facebook ή το LInkedin; Ποιο είναι το πιο δημοφιλές κανάλισε αυτήν την ηλικιακή, 

οικονομική, κοινωνική ομάδα; Και σε τι το χρησιμοποιούν; 

● Ένα πιθανό κανάλι είναι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, η τηλεόραση 

κ.λπ.Εδώ μπορεί να είναι μια έξυπνη κίνηση να εντοπίσετε αυτά που απευθύνονται σε εξειδικευμένες 

ομάδες και όσο πιο προσαρμοσμένη είναι η καμπάνια τόσο το καλύτερο. (μπορεί επίσης να είναι 

διαδικτυακά, όπως ηλεκτρονικά περιοδικά, κανάλια podcast κ.λπ.) 

● Οι διαφημιστικές πινακίδεςκαι τα φυλλάδια μπορούν να είναι ένα κανάλι για να προσεγγίσετε την ομάδα-

στόχο σας. 

● Οι καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν επίσης να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, ή 

εναλλακτικά ένα άλλο εργαλείο είναι η μέθοδος πόρτα σε πόρτα. 

● Ή χρησιμοποιήστε εκδηλώσεις κλάδου για να παρουσιάσετε τις πωλήσεις σας και όπου θέλετε να σας 

δουν και να σας γνωστοποιήσουν. 

 

Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να προωθήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας, και το όριο στο πόσο 

δημιουργικοί μπορείτε να είστε είναι ο ουρανός, το σημαντικό μέρος είναι να κατανοήσετε πού κατοικεί ο 

πελάτης σας, φυσικά και ψηφιακά, και στη συνέχεια επιλέξτε τα κανάλια στα οποία έχετε τις περισσότερες 

πιθανότητες να προσεγγίσετε το κοινό σας και πού μπορεί να σας βρει. 
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Όσες περισσότερες λεπτομέρειες μαζεύετε, τόσο πιο ξεκάθαρα και καλύτερα θα καταλαβαίνετε τα κανάλια 

που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, τα μηνύματα που στέλνετε, ποιοι είναι οι αγγελιοφόροι σας, ποιες είναι οι 

λέξεις-κλειδιά και τα γραφικά που ταιριάζουν καλύτερα μεταξύ τους κ.λπ.Είναι υψίστης σημασίας εδώ να 

ξεκαθαρίσετε τους στόχους σας σχετικά με τα κανάλια σας, τον χρόνο και την προσπάθεια που καταβάλλετε 

στα κανάλια σας και τι περιμένετε ως αντάλλαγμα. Πότε θέλετε να ξεκινήσετε να πουλάτε; Πότε και πώς 

συλλέγετε σχόλια και αξιολογείτε την επικοινωνία σας; 

 

Προσωπικό και ηγεσία/διοίκηση 

 

Πολύ σημαντικό στο επιχειρηματικό σας σχέδιο είναι να τοποθετήσετε μια λεπτομερή περιγραφή του ποιοι 

είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση αυτού που περιγράψατε μέχρι τώρα.Ένα από 

τα κύρια πράγματα που προσέχουν οι επενδυτές, όταν αποφασίζουν αν θα επενδύσουν ή όχι, είναι η 

ομάδα.Εδώ γράφετε ποια είναι η ομάδα σας, το υπόβαθρο, η τεχνογνωσία σας, πόσο καλά γνωρίζετε ο ένας 

τον άλλον και τι έχετε καταφέρει μαζί μέχρι τώρα, τις ικανότητές τους στο θέμα. 

 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να είναι εδώ, συγκεκριμένες, σύντομες και απλές, κυρίως για να 

διευκρινιστεί ο ρόλος και η τεχνογνωσία.Αυτό θα βοηθήσει επίσης τους άλλους να κατανοήσουν τον τρόπο 

εργασίας σας και πώς είναι δομημένη η επιχείρησή σας εσωτερικά. . 

 

Financial plan 

 

Είναι καιρός να αναδείξουμε τους αριθμούς. 

Φυσικά εξαρτάται για ποιον είναι αυτές οι πληροφορίες, αφού υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές 

οικονομικών σχεδίων. Μπορεί να χρειαστείτε έως και 3 έγγραφα - κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, 

ισολογισμούς και καταστάσεις ταμειακών ροών.Ίσως ακόμη και να είστε σε θέση να κάνετε μελλοντικά έργα 

σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδά σας και αυτό μπορεί να είναι το μόνο που πρέπει να γνωρίζει ένας 

ενδιαφερόμενος, ως σημείο εκκίνησης για να ζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες και να δείξετε 

ενδιαφέρον. Ας δούμε το καθένα: 

1. Κατάσταση εισοδήματος : Αυτό το έγγραφο εμφανίζει όλα τα έσοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων 

των συνολικών πτυχών που επηρεάζουν την κατάστασή σας, για παράδειγμα φορολογικά και διοικητικά 

καθήκοντα. 
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2. Ισολογισμός: Εμφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τους μετόχους της επιχείρησής 

σας, όλα όσα διαθέτετε και όλες τις πιστώσεις σας. 

3. Κατάσταση ταμειακών ροών : Δείχνει την κίνηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων χρημάτων σε μια 

καθορισμένη χρονική περίοδο, εμφανίζοντας μια επισκόπηση της κατάστασης μετρητών και των 

διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων επί του παρόντος. 

 

Αυτά είναι απλά και κατατοπιστικά έγγραφα, και όταν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, γίνονται πιο περίπλοκα 

και χρονοβόρα και φυσικά αξίζει τον κόπο και είναι απαραίτητα.Αυτά τα έγγραφα είναι ιδιαίτερα σημαντικά 

για τους επενδυτές και τους χορηγούς για να λάβουν αποφάσεις.να σας υποστηρίξουν ή όχι.Μια τελευταία 

σημείωση, αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να χρησιμοποιούνται σε τακτική βάση, 

να ενημερώνονται συνεχώς και να είναι ευέλικτα για αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν εντός της 

επιχείρησης. 

 

Επιτεύγματα και ορόσημα 

 

Εδώ συμπεριλαμβάνετε ό,τι έχετε ήδη πετύχει μέχρι τώρα, δείχνοντας την εμπειρία σας και είστε σίγουροι 

για αυτό, και για τα εξωτερικά μέρη αυτό μπορεί να είναι μια καλή πρόβλεψη για το τι μπορούν να 

περιμένουν από εσάς, να δώσετε μια ιδέα για την αξιοπιστία και τη φήμη σας που υποστηρίζεται από 

στοιχεία . Επίσης, είναι σημαντικό σε αυτό το κομμάτι να προβλέψετε το μελλοντικό ορόσημο, τι θα πετύχετε 

μέχρι πότε. Αυτό θα επιδείξει δέσμευση, διαφάνεια και υπευθυνότητα και θα δημιουργήσει προσδοκίες για 

το πώς σχεδιάζετε το μέλλον. 

 

Α. Ίδρυση εταιρείας 

 

Different legal entities 

Όλα είναι έτοιμα, τώρα είναι ώρα να ιδρύσετε την επιχείρησή σας και να την καταχωρήσετε, τι είδους 

οντότητα θα επιλέξετε; Υπάρχουν πολλές επιλογές στις περισσότερες χώρες της ΕΕ για εταιρικές μορφές, 

και καθεμία εξαρτάται από το όραμά σας για τον εαυτό σας ως επιχειρηματία. Θα κάνουμε μια σύντομη 

επισκόπηση των πιο κοινών μορφών που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε οικονομία. 
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● Ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης - με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, υποχρεωμένη να καλύπτει 

όλες τις υποχρεώσεις με το ενεργητικό της, περιλαμβάνει διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον 1 ατόμου, το 

οποίο εκπροσωπεί και διαχειρίζεται την επιχείρηση, 

● Ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης - πολύ παρόμοια με την παραπάνω μορφή, με λίγες διαφορές, 

με υψηλότερο μετοχικό κεφάλαιο και απαιτείται να έχει τόσο διοικητικό συμβούλιο όσο και εποπτικό 

συμβούλιο που δεν συμμετέχει στη διαχείριση και συνήθως το καθένα έχει περισσότερα από 3 μέλη. 

Για τους αρχάριους επιχειρηματίες μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι πολύ πιθανό να είναι 

η πιο δημοφιλής επιλογή. 

● Μη Κυβερνητικός Οργανισμός/Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός - μπορείτε να επιλέξετε μια ΜΚΟ, καθώς 

σε ορισμένες νομοθεσίες επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός δραστηριοτήτων δημιουργίας εσόδων, ειδικά 

στον τομέα των υπηρεσιών, και είναι καθαρά αποστολή και όραμα με βάση, δεν μπορείς να έχεις μερίσματα 

και ούτε μετοχές, δουλεύοντας σε επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, κεφάλαια και χορηγίες. 

● Μοναδικός Ιδιοκτήτης (Sole ProprietorFIE) - Μια πολύ δημοφιλής λύση είναι η ίδρυση μιας εταιρείας 

ατομικής ιδιοκτησίας, που σημαίνει ότι το όνομα της επιχείρησής σας είναι στην πραγματικότητα το όνομά 

σας, δεν χρειάζεται κεφάλαιο και είστε υπεύθυνοι για τους δικούς σας προσωπικούς πόρους και όχι για τους 

πόρους της οντότητας όπως προηγουμένως. 

● Κοινωνική Επιχείρηση (Social EnterpriseSE) - Πρόκειται για μια επιχείρηση με κοινωνικό σκοπό να 

αποκομίσει πραγματικά κέρδη βελτιώνοντας παράλληλα τον κόσμο, την κοινωνία και το περιβάλλον, η 

κερδοφορία είναι τόσο για την εταιρεία όσο και για τους άλλους.Και σχεδόν κάθε νομοθεσία επιτρέπει αυτή 

τη μορφή επιχείρησης. 

● Start-up - Αυτό δεν είναι πραγματικά ένας ξεχωριστός τύπος δόμησης μιας επιχείρησης, εξετάζουμε μια 

μικρή επιχείρηση με λιγότερους από 30 υπαλλήλους, η οποία ξεκίνησε αρχικά με δημόσια χρηματοδότηση 

και μπορεί να πάει σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και συχνά έχει ισχυρή 

διαδικτυακή παρουσία ή είναι αποκλειστικά ψηφιακή. 

 

 

 

 

 

Γενικά, οι μορφές 3+1 που αναφέρονται παραπάνω είναι οι πιο δημοφιλείς επιλογές όταν πρόκειται για την 

ίδρυση μιας εταιρείας και δεν είναι οι μόνες, επομένως είναι ένα ωραίο σημείο εκκίνησης για την επιχείρησή 
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σας. Κάντε οπωσδήποτε την έρευνά σας και βρείτε ποια νομική οντότητα μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στο 

σκοπό και τους στόχους σας, ειδικά όταν πρόκειται για την τοπική σας πραγματικότητα, όταν πρόκειται για 

κίνητρα, εκπτώσεις εργασιών, υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες κ.λπ. 

Ομάδα 

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ενώ ξεκινάτε, οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για να φέρουμε εις 

πέρας την αποστολή μας και να πετύχουμε τους στόχους σας, και αυτό μπορεί ακόμη και να σημαίνει ότι 

σε αυτό το στάδιο πιθανώς δεν χρειάζεστε ομάδα ή όχι ακόμα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξετάσετε αυτό 

το ερώτημα γιατί, εάν είστε μεγάλος επιχειρηματίας, όπως πιστεύουμε ότι είστε, τότε κάποια στιγμή μπορεί 

να χρειαστείτε μια ομάδα, οπότε, ποιον χρειάζεστε; Τι χρειάζεστε από αυτούς; Πού μπορείτε να τα βρείτε; 

Απλώς να το θυμάστε αυτό, σκεφτείτε πώς όλοι όσοι συμμετέχουν φέρνουν επιπλέον αξία για να 

βεβαιωθείτε ότι το 1+1 δεν ισούται απλώς με 2 αλλά 3 ή 4, όπως αυτή πρέπει να είναι η αξία της ομάδας, 

ότι ο καθένας βελτιώνεται και δεν μένει στάσιμος στο ίδιο ποιότητα όπως πριν. Έτσι, οι ίδιες ερωτήσεις που 

κάνατε στον εαυτό σας στην αρχή αυτού του εγχειριδίου μπορούν επίσης να εφαρμοστούν και στους 

συμπαίκτες σας της ομάδας, τι είδους άτομο θέλουν να είναι; Πώς νιώθουν για το όραμα και τι σκέφτονται; 

Τι θετικό αντίκτυπο θέλουν να αφήσουν στον κόσμο; Κλπ. Ας σκεφτούμε λοιπόν φανταστικούς παίκτες της 

ομάδας και πού θα τους βρούμε. 

Ποιον χρειάζομαι; 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πετύχετε ως επιχειρηματίας, και ο καθένας έχει τις ανάγκες του, και εδώ 

μπορούμε να σας παρέχουμε μια γενική λίστα ελέγχου που μπορεί να σας εμπνεύσει να προσδιορίσετε τις 

συγκεκριμένες ανάγκες σας: 

1) Ποιο αντίκτυπο προβλέπεις και δεν ξέρεις πώς να το πετύχεις; Θα μπορούσε να είναι ένας ειδικός 

που είναι καλός σε αυτό; Ή μήπως κάτι πρέπει να μάθετε; 

2) Σε τι είστε καλύτεροι και τι μπορείτε να αναθέσετε; Με άλλα λόγια, ποιοι είναι οι τομείς στους 

οποίους μπορείτε να εκπαιδεύσετε τους συμπαίκτες σας και να τους κάνετε τόσο καλούς όσο είστε, 

ώστε να μπορείτε να ελευθερώσετε χρόνο για τον εαυτό σας; 

3) Ποιες εργασίες και τομείς δεν μπορείτε να κάνετε λόγω περιορισμών χρόνου και φόρτου εργασίας; 

Μήπως υπάρχουν κάτι που δεν σας αρέσει να κάνετε και όμως είναι απαραίτητο, και θα ήταν καλό 

να το έκανε κάποιος άλλος; 

Πού να τα βρούμε αυτά που χρειαζόματε; 

Ίσως καταλήξατε με την ομάδα σας ότι χρειάζεστε ένα επιπλέον μέλος της ομάδας; Εξαιρετικό, τώρα το 

ερώτημα, πού να τα βρω; 
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1) Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση είναι το 2F, Friends and Family, δηλαδή να ψάχνεις ανάμεσα σε αυτούς 

που είναι κοντά σου, που έκαναν παρόμοιες εργασίες με αυτούς που ψάχνεις ή σε αυτούς που ενδιαφέρονται 

για την περιοχή, μπορείς να κάνετε πάντα μια συνομιλία και να μάθετε αν υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες εκεί. 

Η απάντηση σε αυτό μπορεί να βρίσκεται στις επαφές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή στη λίστα επαφών 

του τηλεφώνου σας. Μπορεί κάλλιστα να περιμένει αγώνας εκεί. 

2) Άτομα με παρόμοια νοοτροπία με τη δική σας, ίσως σε κάποιες εκδηλώσεις δικτύωσης, και υπάρχουν 

πολλά εκεί έξω, αυτοπροσώπως ή εικονικά, μόλις αρχίσετε να τα ψάχνετε θα βρείτε μια πληθώρα 

συμβάντων. 

3) Τα hackatons, οι incubators κ.λπ. είναι εξαιρετικά μέρη για να λαμβάνετε σχόλια και να συναναστρέφεστε 

με άλλους συμμετέχοντες με παρόμοια ενδιαφέροντα. 

4) Βρείτε σχετικές ομάδες και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αρχίστε να αλληλεπιδράτε με 

αναρτήσεις εκεί και γράψτε τις δικές σας και μπορείτε να ενημερώσετε ότι αναζητάτε κάποιον ή κάτι 

συγκεκριμένο. 

Αν ψάχνετε για άτομο με x κριτήρια, πού μπορείτε να το βρείτε; Πού κυκλοφορούν περισσότερο; Έχετε την 

απάντηση; Πηγαίνετε εκεί και βρείτε το ταίρι σας με την επιχείρηση και το όραμά σας. 

 

Τι ακολουθεί? 

 

Φτάσατε πολύ μακριά ως επιχειρηματίας και εντοπίσατε ένα σχετικό πρόβλημα προς επικύρωση, βρήκατε 

μια λύση σε πολλές ιδέες και δημιουργήσατε ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο και καμβά, και ξέρετε 

μέχρι τις λεπτομέρειες πώς να επιτύχετε τους στόχους σας και να ξεκινήσετε την επιχειρηματική σας 

δραστηριότητα καριέρα, ώρα να ξεκινήσετε σωστά; Και από πού να ξεκινήσω; 

Όπως πάντα, έχετε μερικές επιλογές, ωστόσο, το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η εγγραφή μιας νομικής 

οντότητας για την επιχείρησή σας και η δημιουργία της ομάδας σας είναι δύο εξαιρετικά σημεία εκκίνησης. 

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθούν οι παρκάτω έννοιες, η σωστή πρόληψη αποτρέπει την κακή 

απόδοση, πράγμα που σημαίνει ότι η προετοιμασία και ο σχεδιασμός είναι υψίστης σημασίας, έχοντας 

κατά νου ότι δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς την επιτυχία. 

Το να φτάσετε μέχρι τώρα, μάλλον δεν έγινε μέσα σε μια νύχτα, και πιθανότατα χρειάστηκε αρκετή 

προετοιμασία και μέρες δουλειάς, είναι καιρός να κάνετε αυτό το πρώτο βήμα και να βρείτε το δικό σας 

μονοπάτι και να ξεκινήσετε το ταξίδι σας, όπως θα θέλατε να είναι. 
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Λοιπόν, ποια είναι η απάντησή σας τώρα, είναι το να είστε επιχειρηματίας κάτι που αποτελεί μέρος του 

εαυτού σας; 

1. Βιβλιογραφία 

 

● Adriannixon1, Instances of Impact, Reachable:  

● Brainy Quote, Bruce Lee quotes  

● Bryant, S., How Many Startups Fail and Why?, 

● Business to you, Scanning the Environment: PESTEL Analysis, Reachable: https://www.business-

to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/ 

● Chen, J. Income Statement, Reachable:  

● Clear, J. Atomic Habits (2018). Avery 

● Clear, J. James Clear. Reachable: 

● Dragomir, S., 39 Entrepreneur Statistics You Need to Know in 2021. Reachable:  

● E.Kubber, M.Ginter & J.Aps, Valge vöö turunduses ja müügis (2020). Otto Wilhelm 

● Entrepreneur, Business Plan 

● Fernando, J. Balanche Sheet 

● Invest in Estonia, Private Limited Company (OÜ),  

● Loov Eesti, Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE),  

● Meigs, Walter B. and Robert F. Financial Accounting, 4th ed. (McGraw-Hill Book Company, 1970) 

pp. 187-188. 

● Münt, Münt. Reachable: https://en.munt.ee/ 

● Sinek, S. How great leaders inspire action,  

● Statista a, Distribution of Facebook users in the United States as of January 2021, by age group,  

● Statista b, Distribution of Instagram users worldwide as of January 2021, by age group  

● Stevens, G., 3,000 Raw Ideas = 1 Commercial Success!: 

● Strategyzer, Business Model Canvas 

● Tavela, J. Can you make money with your idea or invention?  

● Wayback Machine, Executive Summary 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 2. «Πράσινο» στον κόσμο της επιχειρηματικότητας 

 

1. Πράσινη οικονομία: ορισμός, έννοιες και αρχές. 

https://instact.wordpress.com/2012/02/07/what-are-inputs-outputs-outcomes-impact-the-logic-model/
https://instact.wordpress.com/2012/02/07/what-are-inputs-outputs-outcomes-impact-the-logic-model/
https://instact.wordpress.com/2012/02/07/what-are-inputs-outputs-outcomes-impact-the-logic-model/
https://www.brainyquote.com/quotes/bruce_lee_413509#:~:text=Bruce%20Lee%20Quotes&text=I%20fear%20not%20the%20man%20who%20has%20practiced%2010%2C000%20kicks,practiced%20one%20kick%2010%2C000%20times.
https://www.brainyquote.com/quotes/bruce_lee_413509#:~:text=Bruce%20Lee%20Quotes&text=I%20fear%20not%20the%20man%20who%20has%20practiced%2010%2C000%20kicks,practiced%20one%20kick%2010%2C000%20times.
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/040915/how-many-startups-fail-and-why.asp#citation-3
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/040915/how-many-startups-fail-and-why.asp#citation-3
https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/
https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/
https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/
https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/
https://www.investopedia.com/terms/i/incomestatement.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/incomestatement.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/incomestatement.asp
https://jamesclear.com/
https://jamesclear.com/
https://jamesclear.com/
https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/entrepreneur-statistics/#gref
https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/entrepreneur-statistics/#gref
https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/entrepreneur-statistics/#gref
https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-plan
https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-plan
https://www.investopedia.com/terms/b/balancesheet.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/balancesheet.asp
https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-company/legal-forms/limited-private/
https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-company/legal-forms/limited-private/
https://www.looveesti.ee/alusta-ettevotlusega/ettevotlusvormid/fuusilisest-isikust-ettevotja-fie/
https://www.looveesti.ee/alusta-ettevotlusega/ettevotlusvormid/fuusilisest-isikust-ettevotja-fie/
https://en.munt.ee/
https://en.munt.ee/
https://en.munt.ee/
https://en.munt.ee/
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=en
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=en
https://www.statista.com/statistics/187549/facebook-distribution-of-users-age-group-usa/
https://www.statista.com/statistics/187549/facebook-distribution-of-users-age-group-usa/
https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/
https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/
https://www.researchgate.net/publication/281980914_3000_Raw_Ideas_1_Commercial_Success
https://www.researchgate.net/publication/281980914_3000_Raw_Ideas_1_Commercial_Success
https://www.researchgate.net/publication/281980914_3000_Raw_Ideas_1_Commercial_Success
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://books.google.ee/books?id=wdptf2ea6FwC&pg=PP2&lpg=PP2&dq=only+1+in+every+100+ideas+is+a+great+one+%22research%22&source=bl&ots=POksEK6LsC&sig=ACfU3U2lsm9sW7z9hgna39dVduHkic4_gw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjghbzEq7XvAhXmpIsKHRKyBgAQ6AEwEnoECBEQAw#v=onepage&q=only%201%20in%20every%20100%20ideas%20is%20a%20great%20one%20%22research%22&f=false
https://books.google.ee/books?id=wdptf2ea6FwC&pg=PP2&lpg=PP2&dq=only+1+in+every+100+ideas+is+a+great+one+%22research%22&source=bl&ots=POksEK6LsC&sig=ACfU3U2lsm9sW7z9hgna39dVduHkic4_gw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjghbzEq7XvAhXmpIsKHRKyBgAQ6AEwEnoECBEQAw#v=onepage&q=only%201%20in%20every%20100%20ideas%20is%20a%20great%20one%20%22research%22&f=false
https://web.archive.org/web/20100614153932/http:/www.fsb.muohio.edu/fsb/content/programs/howe-writing-initiative/student-resources/Writing%20an%20Executive%20Summary.doc
https://web.archive.org/web/20100614153932/http:/www.fsb.muohio.edu/fsb/content/programs/howe-writing-initiative/student-resources/Writing%20an%20Executive%20Summary.doc


30 

 

α) Τι είναι η Πράσινη Οικονομία; 

 
Η Πράσινη Οικονομία αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο από μια ομάδα 

περιβαλλοντικών οικονομολόγων που ονομάστηκε Blueprint for a Green Economy. Αλλά ο όρος 

έγινε μοντέρνος μόλις το 2008, στην αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, χάρη στο UNEP 

(Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών), που αναλύει πολιτικές και επενδύσεις 

στους πράσινους τομείς. 

Ωστόσο, εξακολουθούμε να μην έχουμε κοινή αντίληψη για το τι είναι στην πραγματικότητα 

Πράσινη Οικονομία, αν και η πιο ευρέως αποδεκτή είναι αυτή του UNEP «που έχει ως 

αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής ισότητας, ενώ μειώνει 

σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ελλείψεις. Είναι χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα, αποδοτικά σε πόρους και περιλαμβάνει κοινωνικά». 

Ένας άλλος ορισμός που παίρνουμε από τον Συνασπισμό Πράσινης Οικονομίας (δηλαδή μια 

ομάδα ΜΚΟ, Ενώσεων και άλλων ομάδων που πραγματοποιούν εργασίες βάσης για την πράσινη 

οικονομία) «μια οικονομία που παρέχει ευημερία για όλους εντός των οικολογικών ορίων του 

πλανήτη». Εκτός από την παραγωγή των 5 αρχών της Πράσινης Οικονομίας: 

1. Η αρχή της ευημερίας:  

Μια πράσινη οικονομία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να δημιουργούν 

και να απολαμβάνουν ευημερία. 

○ Η πράσινη οικονομία είναι ανθρωποκεντρική. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει γνήσια, 

κοινή ευημερία. 

○ Επικεντρώνεται στην αύξηση του πλούτου που θα υποστηρίξει την ευημερία. Αυτός ο 

πλούτος δεν είναι απλώς οικονομικός, αλλά περιλαμβάνει όλο το φάσμα των 

ανθρώπινων, κοινωνικών, φυσικών και φυσικών κεφαλαίων. 

○ Δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις και την πρόσβαση στα βιώσιμα φυσικά συστήματα, 

τις υποδομές, τη γνώση και την εκπαίδευση που χρειάζονται για να ευημερήσουν όλοι οι 

άνθρωποι. 

○ Προσφέρει ευκαιρίες για πράσινα και αξιοπρεπή μέσα διαβίωσης, επιχειρήσεις και 

θέσεις εργασίας. 

○ Βασίζεται στη συλλογική δράση για τα δημόσια αγαθά, αλλά βασίζεται σε ατομικές 

επιλογές 

2. Η Αρχή της Δικαιοσύνης: Η πράσινη οικονομία προάγει την ισότητα εντός και μεταξύ 

των γενεών. 

○ Η πράσινη οικονομία είναι χωρίς αποκλεισμούς και δεν εισάγει διακρίσεις. Μοιράζεται 

δίκαια τη λήψη αποφάσεων, τα οφέλη και το κόστος. αποφεύγει τη σύλληψη της ελίτ. και 

υποστηρίζει ιδιαίτερα την ενδυνάμωση των γυναικών. 

○ Προωθεί τη δίκαιη κατανομή ευκαιριών και αποτελεσμάτων, μειώνοντας τις ανισότητες 

μεταξύ των ανθρώπων, ενώ παράλληλα παρέχει επαρκή χώρο για την άγρια ζωή και την 

άγρια φύση. 

○ Λαμβάνει μια μακροπρόθεσμη προοπτική για την οικονομία, δημιουργώντας πλούτο και 

ανθεκτικότητα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μελλοντικών πολιτών, ενώ 

παράλληλα ενεργεί επειγόντως για την αντιμετώπιση της σημερινής πολυδιάστατης 

φτώχειας και αδικίας. 
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○ Βασίζεται στην αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης και των κοινωνικών δεσμών και την υποστήριξη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των αυτόχθονων πληθυσμών και των 

μειονοτήτων και του δικαιώματος στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

○ Προωθεί την ενδυνάμωση των ΜΜΕ, των κοινωνικών επιχειρήσεων και των βιώσιμων 

μέσων διαβίωσης. 

○ Επιδιώκει μια γρήγορη και δίκαιη μετάβαση και καλύπτει το κόστος της – δεν αφήνει 

κανέναν πίσω, επιτρέποντας στις ευάλωτες ομάδες να είναι φορείς μετάβασης και 

καινοτομώντας στην κοινωνική προστασία και επανεκπαίδευση. 

3. Η Αρχή των Πλανητικών Ορίων: Η πράσινη οικονομία προστατεύει, αποκαθιστά και 

επενδύει στη φύση. 

○ Μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς αναγνωρίζει και καλλιεργεί τις διαφορετικές αξίες 

της φύσης – λειτουργικές αξίες παροχής αγαθών και υπηρεσιών που στηρίζουν την οικονομία, 

πολιτιστικές αξίες της φύσης που στηρίζουν τις κοινωνίες και οικολογικές αξίες της φύσης που 

στηρίζουν όλη την ίδια τη ζωή. 

○ Αναγνωρίζει την περιορισμένη δυνατότητα υποκατάστασης του φυσικού κεφαλαίου με άλλα 

κεφάλαια, χρησιμοποιώντας την αρχή της προφύλαξης για να αποφευχθεί η απώλεια κρίσιμου 

φυσικού κεφαλαίου και η υπέρβαση των οικολογικών ορίων. 

○ Επενδύει στην προστασία, την ανάπτυξη και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, του 

εδάφους, του νερού, του αέρα και των φυσικών συστημάτων. 

○ Είναι καινοτόμο στη διαχείριση φυσικών συστημάτων, ενημερωμένο από τις ιδιότητές τους, 

όπως η κυκλικότητα, και ευθυγράμμιση με τα μέσα διαβίωσης της τοπικής κοινότητας με βάση τη 

βιοποικιλότητα και τα φυσικά συστήματα. 

4. Η αρχή της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας: Η πράσινη οικονομία είναι 

προσανατολισμένη στη στήριξη της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. 

○ Μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς είναι χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 

εξοικονόμησης πόρων, ποικιλόμορφη και κυκλική. Αγκαλιάζει νέα μοντέλα οικονομικής 

ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν την πρόκληση της δημιουργίας ευημερίας εντός των πλανητικών 

ορίων. 

○ Αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρξει μια σημαντική παγκόσμια αλλαγή για τον περιορισμό της 

κατανάλωσης φυσικών πόρων σε φυσικά βιώσιμα επίπεδα, εάν θέλουμε να παραμείνουμε εντός 

των πλανητικών ορίων. 

○ Αναγνωρίζει ένα «κοινωνικό επίπεδο» κατανάλωσης βασικών αγαθών και υπηρεσιών που είναι 

απαραίτητο για την ικανοποίηση της ευημερίας και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων, καθώς και 

απαράδεκτες «αιχμές» κατανάλωσης. 

○ Ευθυγραμμίζει τις τιμές, τις επιδοτήσεις και τα κίνητρα με το πραγματικό κόστος για την 

κοινωνία, μέσω μηχανισμών όπου «ο ρυπαίνων πληρώνει» ή/και όπου τα οφέλη προκύπτουν σε 

εκείνους που προσφέρουν πράσινα αποτελέσματα χωρίς αποκλεισμούς. 

5. Η αρχή της καλής διακυβέρνησης: Η πράσινη οικονομία καθοδηγείται από 

ολοκληρωμένους, υπεύθυνους και ανθεκτικούς θεσμούς. 

○ Μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς βασίζεται σε τεκμήρια – οι κανόνες και οι θεσμοί 

της είναι διεπιστημονικοί, αναπτύσσοντας τόσο καλή επιστήμη όσο και οικονομία μαζί με τοπική 

γνώση για προσαρμοστική στρατηγική. 
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○ Υποστηρίζεται από ιδρύματα που είναι ολοκληρωμένα, συνεργατικά και συνεκτικά –οριζόντια 

σε όλους τους τομείς και κάθετα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης– και με επαρκή ικανότητα να 

ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους ρόλους τους με αποτελεσματικούς, αποδοτικούς και 

υπεύθυνους τρόπους 

○ Απαιτεί τη συμμετοχή του κοινού, την εκ των προτέρων ενημερωμένη συναίνεση, τη διαφάνεια, 

τον κοινωνικό διάλογο, τη δημοκρατική λογοδοσία και την ελευθερία από κεκτημένα συμφέροντα 

σε όλους τους θεσμούς –δημόσιους, ιδιωτικούς και την κοινωνία των πολιτών– έτσι ώστε η 

φωτισμένη ηγεσία να συμπληρώνεται από την κοινωνική απαίτηση. 

○ Προωθεί τη λήψη αποφάσεων για τις τοπικές οικονομίες και τη διαχείριση των φυσικών 

συστημάτων, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά κοινά, κεντρικά πρότυπα, διαδικασίες και 

συστήματα συμμόρφωσης. 

○ Χτίζει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα με σκοπό την παροχή ευημερίας και βιωσιμότητας, που 

έχει δημιουργηθεί με τρόπους που εξυπηρετούν με ασφάλεια τα συμφέροντα της κοινωνίας. 

 

Με βάση τις επεξηγήσεις 5 αρχών της πράσινης οικονομίας και τους προαναφερθέντες ορισμούς, 

η πράσινη οικονομία μπορεί να συνοψιστεί ως μια οικονομία που λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη 

σφαίρα και τα πλανητικά όρια και στοχεύει κάθε τμήμα της οικονομίας να είναι δίκαιο και χωρίς 

αποκλεισμούς. 

 

Τι είναι η αειφορία και η αειφόρος ανάπτυξη; 

 

Η βιωσιμότητα/αειφορία, είναι μια λέξη-κλειδί στα στόματα σχεδόν όλων αυτές τις μέρες, και μια 

λέξη-κλειδί στον μη κερδοσκοπικό τομέα, όλοι τη θέλουν, ξέρουν όλοι τι σημαίνει; Το 1987 ο ΟΗΕ 

δήλωσε ότι «η ανθρωπότητα έχει την ικανότητα να κάνει την ανάπτυξη βιώσιμη για να διασφαλίσει 

ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των 

μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». 

Η βιωσιμότητα συχνά κατανοείται ως ένα κοινό νήμα που ενώνει τις οικονομικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές σφαίρες, και είναι στην πραγματικότητα μια αρχή που υποστηρίζεται από αυτούς 

τους τρεις πυλώνες, και εάν κάποιος από αυτούς τους πυλώνες δείξει αδυναμία, τότε ολόκληρο 

το σύστημα είναι αδύναμο και εξασθενημένο. 
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Εικόνα 1. Αριστερά, τυπική αναπαράσταση της βιωσιμότητας ως τρεις τεμνόμενοι κύκλοι. Σωστά, 

εναλλακτικές απεικονίσεις: κυριολεκτικοί «πυλώνες» και προσέγγιση ομόκεντρων κύκλων. 

 

Οι τρεις πυλώνες είναι επίσης γνωστοί ως Άνθρωποι, Κέρδος και Πλανήτης και ο στόχος είναι να 

παρακινηθούν οι επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να επικεντρωθούν όχι μόνο στο 

κέρδος αλλά στη μακροπρόθεσμη ευημερία. 

 

Η βιωσιμότητα αποτελείται από δύο λέξεις, τη διατήρηση και την ικανότητα, την ικανότητα 

διατήρησης και υποστήριξης. Στο πλαίσιο του πλανήτη μας μπορούμε να καταλάβουμε ότι αφορά 

την ικανότητα διατήρησης της ζωής στη Γη, την ευημερία της ζωής και την οικονομία της χωρίς να 

διακυβεύονται οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών. 

Υπάρχει επίσης ένας άλλος όρος στον οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή, αυτός είναι η αειφόρος 

ανάπτυξη, που χρησιμοποιείται πιο συχνά ως Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) από τα Ηνωμένα 

Έθνη. Ο οποίος ανέπτυξε 17 SDG, μια επείγουσα έκκληση για δράση για παγκόσμιες 

συνεργασίες, για τον τερματισμό της φτώχειας και άλλων ανισοτήτων παράλληλα με στρατηγικές 

για τη βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη, 

παράλληλα με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διατήρηση της βιόσφαιρας μας.  

Σήμερα τα επίπεδα ρύπανσης είναι υψηλότερα από ποτέ, η βιόσφαιρά μας αντιμετωπίζει μαζική 

εξαφάνιση και ολόκληρες περιοχές του πλανήτη διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να γίνουν 

κατοικήσιμες, και αυτό ήδη συμβαίνει. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να 

αλλάξουμε τρόπους πριν να είναι πολύ αργά. Μια βιώσιμη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την 

ευημερία των ανθρώπων, την οικοσυστημική ποικιλομορφία και τις ανάγκες της οικονομίας είναι 

αναπόφευκτη, και δυστυχώς, παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος, απέχουμε ακόμη πολύ από 

την ενιαία λύση και η πορεία εξακολουθεί να παρουσιάζει ορισμένες αντιφάσεις. Όπως η 
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ανάπτυξη με επίκεντρο την οικονομική ανάπτυξη, μια σιωπηρή πτυχή της βιωσιμότητας, 

εξακολουθεί να αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τι πρέπει να αναπτυχθεί συγκεκριμένα, πώς και για 

ποιον, και πώς μπορεί η οικονομική ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και ταυτόχρονα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμη». 

Μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται συνεχώς σε έναν πλανήτη που βασίζεται στη βιωσιμότητα; 

Δεν έχουμε ακόμη την απάντηση και εργαζόμαστε πάνω σε αυτήν. 

 

1. Συμβουλές για την οικοδόμηση μιας πράσινης επιχείρησης 

 

Η πράσινη επιχείρηση σήμερα είναι σίγουρα ένα τσιτάτο, αλλά στην πραγματικότητα συνοδεύεται 

από μια αρκετά μεγάλη ευθύνη και δέσμευση να ακολουθήσουμε τις αρχές της βιωσιμότητας 

(Άνθρωποι, Πλανήτης και Κέρδος) και να αποφύγουμε το «Greenwashing». Αυτή είναι η 

στρατηγική μάρκετινγκ που υιοθετούν ορισμένες εταιρείες για να προωθήσουν μια οικολογικά 

υπεύθυνη εικόνα στο κοινό, χωρίς να υποστηρίζεται από την πραγματικότητα και τα γεγονότα, με 

άλλα λόγια, να προσποιούνται ότι είναι πράσινες. 

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε 8 συμβουλές για να κάνετε την επιχείρησή σας πράσινη, εμπνευσμένες 

από την επισκόπηση που έγραψε η Enevo4: 

Μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται συνεχώς σε έναν πλανήτη που βασίζεται στη 

βιωσιμότητα; Δεν έχουμε ακόμη την απάντηση και εργαζόμαστε πάνω σε αυτήν. 

1. Κάντε έναν έλεγχο της επιχειρηματικής σας ιδέας, εξετάζοντας διαφορετικά πεδία, όπως τα 

παραγόμενα απόβλητα, η κατανάλωση ενέργειας, η χρήση νερού, η κοινωνική ευθύνη και δείτε 

πώς ταιριάζετε με τον κανόνα 6 R: Απόρριψη, Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Επανάληψη, 

Σαπίσματα και Ανακύκλωση . 

2. Συλλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων: Όλα τα απορρίμματα που παράγονται ταξινομούνται 

και διαχωρίζονται ανάλογα, και διασφαλίζεται ότι η ομάδα και οι πελάτες ακολουθούν την ίδια 

συμπεριφορά, ενθαρρύνονται από πινακίδες και εκπαιδεύσεις. 

3. Ενεργειακά αποδοτικά εργαλεία και συσκευές: ανεξάρτητα από το εάν παρέχετε υπηρεσίες ή 

παράγετε αγαθά, υπάρχουν πολλές συσκευές υψηλής ποιότητας εκεί έξω για τη βελτιστοποίηση 

της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση. (ή απλά απενεργοποιήστε το όταν δεν χρησιμοποιείται 

:) ) 

4. Να είστε στα σύννεφα: Είναι δυνατό σήμερα σε πολλά μέρη να ανοίξετε μια επιχείρηση στο 

Διαδίκτυο χωρίς καμία έντυπη εργασία και να υπογράψετε ψηφιακά έγγραφα, μειώνοντας 

σημαντικά τη χρήση χαρτιού. 

5. Πράσινες Μεταφορές: Ενθαρρύνετε τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, τα ποδήλατα, το 

περπάτημα, την προσωπική μεταφορά ορυκτών καυσίμων, τη μείωση της χρήσης αυτοκινήτων 

και αεροπλάνων, τη μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα της ομάδας σας και τον εντοπισμό 

τρόπων μείωσης. 

6. Green Materials: βεβαιωθείτε ότι τα υλικά που αγοράζετε είναι βιώσιμα, παρακολουθείτε την 

αλυσίδα αξίας σας και ζητήστε από τους προμηθευτές πληροφορίες σχετικά με τους πόρους τους. 

7. Κύκλος Ζωής Προϊόντος: πόσο είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε ή/και πουλάτε 

επαναχρησιμοποιήσιμα, επισκευάσιμα, μπορούν να ανακυκλωθούν; Εάν όχι, κάντε μερικά 

βήματα πίσω στη φάση του σχεδιασμού του προϊόντος σας. 
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8. Επικοινωνήστε την Πρασινότητά σας: Ενημερώστε τους ενδιαφερόμενους και τους πελάτες για 

τις προσπάθειές σας, οι ιστορίες σήμερα πωλούν και θέλετε οι άνθρωποι γύρω σας να 

ζητωκραυγάζουν για εσάς. Πείτε και δείξτε πώς η επιχείρησή σας είναι πράσινη, πολλοί εκεί έξω 

θα το εκτιμήσουν και μην πράττετε. 

Indeed setting up a green business can sound like a hassle and extra work when compared to a 

regular business, taking into consideration electricity consumption, appliances, supply-chain, 

transport, waste, can be pretty overwhelming. And definitely this is not the easy way, nonetheless 

we can’t anymore afford in terms of ecology to continue with business as usual, because this is 

what has brought us on the brink of distaster. Green entrepeneurs are tasked we reinventing and 

rethink the economy and how to do business, it a burden indeed, yet a necessary one, and it 

needs patience, resilience and vision, to keep on improving the quality of our life and of the 

generations to come and live a good life on the planet that we deserve.   

 

2. Κυκλική οικονομία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ένα. Αρχές λειτουργίας και αξίες. 

 
Η Κυκλική Οικονομία, ως έννοια κερδίζει την προσοχή παγκοσμίως, και δικαίως. Σημερινή 

το μοντέλο της γραμμικής οικονομίας μας οδήγησε στην εκμετάλλευση των πόρων και στη μη 

βιωσιμότητα. 

Η γραμμική οικονομία (εικόνα 2) ακολουθεί την προσέγγιση παραγωγής του take-make-dispose, 

η οποία υποδηλώνει ότι οι πόροι του πλανήτη είναι άπειρα «πάρουν», ακολουθούμενη από τη 

φάση «κατασκευής» που επικεντρώνεται στην παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση με 

στόχο την αύξηση των πωλήσεων του προϊόν, και τέλος η φάση «απόρριψης», όταν το προϊόν 

δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμο, εναπόκειται στον καταναλωτή να το απορρίψει. Συχνά 

απορρίπτονται ή αποτεφρώνονται και μερικές ανακυκλώνονται. Αυτό καλλιεργεί μια κουλτούρα 

σχεδιασμού προϊόντων που καθιστά τα αγαθά ούτε ανακυκλώσιμα ούτε επισκευάσιμα. 

 

 

 
Figure 2: Linear approach to production4 

 

Η γραμμική προσέγγιση λειτουργεί βραχυπρόθεσμα όσον αφορά τα άμεσα κέρδη και είναι βαριά 

και σπάταλη μακροπρόθεσμα. Το αντίστοιχο είναι μια κυκλική οικονομία. 

Η Κυκλική Οικονομία επιδιώκει να ανοικοδομήσει τον καπιταλισμό, μια νέα προσέγγιση για τη 

χρηματοδότηση, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, την κοινωνία και τον φυσικό κόσμο όπου το 

 
4https://www.researchgate.net/figure/The-linear-economy-The-take-make-and-waste-approach-of- 
production_fig2_323809440 

https://www.researchgate.net/figure/The-linear-economy-The-take-make-and-waste-approach-of-production_fig2_323809440
https://www.researchgate.net/figure/The-linear-economy-The-take-make-and-waste-approach-of-production_fig2_323809440
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καθένα ωφελείται και επηρεάζεται θετικά. Η διασφάλιση της ενισχυμένης ροής αγαθών και 

υπηρεσιών (εικόνα 3) απεικονίζει τη συνεχή ροή τεχνικών και βιολογικών υλικών μέσω του 

«κύκλου αξίας». 

 
Εικόνα 3: Διάγραμμα πεταλούδας κυκλικής οικονομίας 

 

Πώς να ερμηνεύσετε και να κατανοήσετε το Διάγραμμα Πεταλούδας και μέσα από αυτό την κυκλική 

οικονομία; 

 

Στη μέση της πεταλούδας μπορούμε να δούμε την αναπαράσταση του τρέχοντος γραμμικού 

μοντέλου: 

● Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / πεπερασμένα υλικά. 

● Κατασκευαστής ανταλλακτικών. 

● Κατασκευαστής προϊόντος. 

● πάροχος υπηρεσιών. 

● Καταναλωτής/χρήστης. 

● Συλλογή. 

 

Μετά τη συλλογή γίνεται αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή. Ο στόχος στην κυκλική οικονομία είναι 

να ελαχιστοποιηθούν οι συστηματικές διαρροές και οι αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις. Στα 

αριστερά διακρίνουμε τα ανανεώσιμα υλικά, γνωστά και ως Βιολογικός Κύκλος (στο σχήμα 

πράσινο). Κάτω από βιολογικά ή ανανεώσιμα υλικά θεωρείται οτιδήποτε παράγεται από τον 

πλανήτη μας, κυρίως καταναλωτικά αγαθά όπως τα τρόφιμα. Από τον χρήστη η περίσσεια τροφής 
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θα πρέπει να επιστρέψει στην κυκλοφορία μέσω καταρρακτών, π.χ. μέσω αναδιανομής ή 

δωρεάς, όπως τράπεζες τροφίμων. 

Εναλλακτικά, τα βιολογικά ανανεώσιμα υλικά μπορούν να επανέλθουν στην κυκλοφορία 

μετατρέποντάς τα σε βιοχημικά, για παράδειγμα βιοκαύσιμα ή βιοαέριο. Ενώ για την 

επανατοποθέτηση των υλικών στην αρχή της τροφικής αλυσίδας υπάρχει κομποστοποίηση. 

Από την άλλη πλευρά, το μπλε σχήμα, είναι ο τεχνολογικός κύκλος, όπως μέταλλα, πλαστικά, 

ηλεκτρονικά κ.λπ. Όλα τα ανθρωπογενή πράγματα εμπίπτουν σε αυτόν τον κύκλο. Η εφαρμογή 

της κυκλικής οικονομίας στον τεχνολογικό κύκλο σημαίνει ότι οι χρήστες φροντίζουν πρώτα τα 

υπάρχοντά τους με καλή συντήρηση ή/και επισκευή. Επιπλέον, υπάρχουν επίσης πρακτικές 

όπως η κοινή χρήση, η χρήση και ο δανεισμός, όπως για παράδειγμα οι πλατφόρμες κοινής 

χρήσης αυτοκινήτου. 

 

Η εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας σημαίνει ανάπτυξη ισχυρότερης ιδιοκτησίας των προϊόντων 

στην αγορά σε κάθε στάδιο. Στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σημαίνει αναδιανομή και 

επαναχρησιμοποίηση, όπως η συλλογή παλαιών φορητών υπολογιστών από μια αγορά και η 

αναδιανομή τους όπου έχουν μεγαλύτερη αξία. 

Όταν πρόκειται για την κατασκευή, σημαίνει απλώς ανακατασκευή ή ανακαίνιση των προϊόντων 

(ανακατασκευή είναι η διαδικασία όπου ένα προηγουμένως πουλημένο, φθαρμένο και μη 

λειτουργικό προϊόν μπορεί να ανακατασκευαστεί ή να ανακτηθεί, με αποσυναρμολόγηση, 

καθαρισμό, επισκευή και αντικατάσταση των απαρχαιωμένων ή φθαρμένων εξαρτημάτων και 

επιστροφή του προϊόντος σε σαν καινούργιο ή ακόμα και βελτιωμένες συνθήκες ή εξίσου 

αξιόπιστο με το αρχικό προϊόν5. 

Τέλος, τα υλικά που απορρίπτονται από τους χρήστες θα πρέπει να ανακυκλώνονται και μέσω 

αυτής της διαδικασίας να φτάσουν στον κατασκευαστή υλικών ή ανταλλακτικών. Η ανακύκλωση 

είναι κάτι που συμβαίνει στα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένο το προϊόν, σπάνια από το 

ίδιο το προϊόν. 

Η ουσία μιας κυκλικής οικονομίας είναι η μείωση της διαρροής υλικών έξω από το σύστημα. Ό,τι 

καταλήγει σε χωματερή ή αποτεφρωτήρα χάνεται. Όλοι οι πόροι που χρησιμοποιούνται για τη 

δημιουργία ενός προϊόντος ή υλικών, η ενέργεια που επενδύεται από το σχεδιασμό μέχρι την 

παραγωγή, χάνονται! Στόχος της κυκλικής οικονομίας είναι η διατήρηση της αξίας του προϊόντος 

για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Όσο πιο κοντά μένουν τα αγαθά στους χρήστες και τους 

παραγωγούς, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του και τόσο πιο εύκολη είναι η διατήρησή του, 

πράγμα που σημαίνει ότι η ανακύκλωση είναι η τελευταία επιλογή, όταν το προϊόν έχασε σχεδόν 

όλη την αξία και τον σκοπό του. 

Για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής ενός προϊόντος για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

οι παραγωγοί πρέπει να αποκτήσουν διαφορετικό πνεύμα, ο σχεδιασμός των κυκλικών 

προϊόντων είναι αρθρωτός, πράγμα που σημαίνει ότι η επισκευή και η ανακατασκευή δεν είναι 

περίπλοκες και εφικτές. 

Πάρτε για παράδειγμα το αρθρωτό προϊόν που απεικονίζεται παρακάτω, ένα σετ ακουστικών που 

αναπτύχθηκε από μια ολλανδική εταιρεία, κατά την αγορά τα ακουστικά αποσυναρμολογούνται 

και εναπόκειται στον χρήστη να τα συναρμολογήσει. Προκειμένου να διατηρήσει την ιδιοκτησία 

των προϊόντων της και να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα και τη διάρκεια ζωής, η εταιρεία 

εφήρμοσε ένα επιχειρηματικό μοντέλο προϊόντος ως υπηρεσία, το οποίο ζητάι στους χρήστες 
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ίσως μια μηνιαία συνδρομή για χρήση των ακουστικών και στη συνέχεια μπορούν να τους τα 

επιστρέψουν ή να τα αναβαθμίσουν. 

 

 
Εικόνα 1: αρθρωτά ακουστικά 

 

Το Ίδρυμα Ellen MacArthur είναι ο κορυφαίος οργανισμός στον κόσμο στην προώθηση της 

κυκλικής οικονομίας και ανέπτυξε τις τρεις αρχές για την κυκλική οικονομία: 

● Σχεδιασμός αποβλήτων και ρύπανσης. 

● Διατηρήστε τα προϊόντα και τα υλικά σε χρήση. 

● Αναγέννηση φυσικών συστημάτων. 

 

Προέκυψαν αρκετές τάσεις που υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία, ως εξής: 

 

● Cradle to Cradle - Ο σχεδιασμός από λίκνο σε λίκνο είναι μια βιομιμητική προσέγγιση 

στο σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων που μοντελοποιεί την ανθρώπινη βιομηχανία 

με βάση τις διαδικασίες της φύσης, όπου τα υλικά θεωρούνται ως θρεπτικά συστατικά που 

κυκλοφορούν σε υγιείς, ασφαλείς μεταβολισμούς. 

● Οικονομία απόδοσης - Τονίζει τη σημασία της πώλησης υπηρεσιών και όχι προϊόντων. 

● Biomimicry - είναι ένας νέος κλάδος που μελετά τις καλύτερες ιδέες της φύσης και στη 

συνέχεια μιμείται αυτά τα σχέδια και διαδικασίες για την επίλυση ανθρώπινων 

προβλημάτων. 

• Βιομηχανική Οικολογία- αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη δημιουργία διαδικασιών κλειστού 

βρόχου στις οποίες τα απόβλητα χρησιμεύουν ως εισροή, εξαλείφοντας έτσι την έννοια του 

ανεπιθύμητου παραπροϊόντος. 

● Φυσικός Καπιταλισμός - μια παγκόσμια οικονομία στην οποία τα επιχειρηματικά και 

περιβαλλοντικά συμφέροντα επικαλύπτονται, αναγνωρίζοντας τις αλληλεξαρτήσεις που 

υπάρχουν μεταξύ της παραγωγής και της χρήσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ροών 

φυσικού κεφαλαίου. 
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● Blue Economy - επιμένει οι λύσεις να καθορίζονται από το τοπικό τους περιβάλλον και τα 

φυσικά/οικολογικά χαρακτηριστικά τους, δίνοντας έμφαση στη βαρύτητα ως την κύρια πηγή 

ενέργειας. 

 

Είναι λογικό τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συχνά εφαρμόζονται σε ενεργειακούς πόρους και τεχνολογίες 

των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν εξαντλούνται ή αναπληρώνονται φυσικά, όπως 

η ηλιακή ενέργεια, ο άνεμος, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η γεωθερμία, η βιομάζα, η χρήση 

υφιστάμενων ρευμάτων νερού και αέρα κ.λπ., και χρησιμοποιώντας αυτές τις ενέργειες για την 

παραγωγή ενέργειας, θερμότητας ή μηχανικής ενέργειας μετατρέποντάς τα είτε σε ηλεκτρική είτε 

σε κινητήρια δύναμη. 

Είναι πράγματι η πρόκληση του αιώνα να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, που 

καθορίζεται από μια παγκόσμια τάση αυξανόμενης χρήσης και επενδύσεων σε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, ως πιο καθαρά και λιγότερο δαπανηρά μακροπρόθεσμα όσον αφορά την 

απόδοση των επενδύσεων, την αυτάρκη παραγωγή ενέργειας και δεν υπάρχει μονοπώλιο στην 

αγορά ενέργειας. Στην παγκόσμια πρόκληση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 21ου 

αιώνα, η ΕΕ πρωτοστατεί, καθώς η Γερμανία, η Σουηδία, η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι 5 

κορυφαίοι επενδυτές και χρήστες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως. Κάτι που δίνει 

μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς κορυφαίος παγκόσμιος οικονομολόγος προβλέπει ότι η πλειονότητα 

της ενέργειας στο εγγύς μέλλον θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, είναι 

αυτονόητο, ότι δεν πρέπει να εξαρτάται κανείς από μία μόνο ανανεώσιμη πηγή και είναι μάλλον 

ένας στρατηγικός συνδυασμός πολλών, όπως στην παρακάτω εικόνα: 

 

 
Εικόνα 2: Ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μέλλον 

 

Η καθημερινή επιχείρηση αλλάζει, αυτό είναι ξεκάθαρο, και υπάρχει ανάγκη για αλλαγή, και αυτό 

το βάρος πέφτει στον ώμο μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών, νέων προσεγγίσεων για τις 
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επιχειρήσεις και την οικονομία και για να βοηθήσουν αυτά τα νέα μοντέλα να σταθεροποιηθούν 

τα επόμενα χρόνια. 

 

Προκλήσεις και εμπόδια. 

 

Φανταστείτε έναν κόσμο που λειτουργεί γύρω από μια κυκλική οικονομία και ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, ακούγεται σαν ένα όνειρο σωστά; Η παραγωγή απορριμμάτων μειώνεται στο ελάχιστο 

όπως και η εκμετάλλευση των πόρων του πλανήτη μας. Ίσως δεν χρειάζεται να είναι ένα όνειρο, 

μάλλον ένα σχέδιο. Κάθε μέρα ακούμε όλο και περισσότερες ιστορίες επιτυχίας, και όμως δεν 

έχουμε αλλάξει ακόμη από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, παρά τα υπάρχοντα στοιχεία για 

τα οφέλη, πάρτε την Κόστα Ρίκα, το 98% της ηλεκτρικής ενέργειας της προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανθρωπότητα εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ανάλογα με τα 

ορυκτά καύσιμα, θα ανακαλύψουμε σε αυτό το κεφάλαιο ποιες είναι οι προκλήσεις και τα εμπόδια 

που πρέπει να ξεπεραστούν. 

1) Η κυκλική οικονομία είναι ένας άδικος αγώνας, ο κόσμος έχει λειτουργήσει για πολύ καιρό κάτω 

από τις αρχές της γραμμικής οικονομίας, που σημαίνει ότι η αλλαγή νοοτροπίας και οικονομικών 

μοντέλων δεν μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, και είναι μάλλον μια διαδικασία. 

2) Οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να θέσουν τις προϋποθέσεις και 

να προωθήσουν ενεργά μια κυκλική οικονομία, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα 

τις συνήθειες και τη νοοτροπία των καταναλωτών. 

3) Τζούλιαν Κίρχερ. δείχνει «τέσσερα βασικά εμπόδια στην κυκλική οικονομία» στην ΕΕ. 

Πρόκειται για πολιτιστικούς, ρυθμιστικούς, εμπορικούς και τεχνολογικούς φραγμούς (βλ. εικόνα 

3). Όλα αυτά τα εμπόδια είναι αλληλένδετα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση με εταιρική 

κουλτούρα διστακτική προς την κυκλική οικονομία δεν θα αναπτύξει κυκλικά σχέδια. Ως εκ τούτου, 

οι καταναλωτές θα στερούνται ευαισθητοποίησης και ενδιαφέροντος σχετικά με τα κυκλικά σχέδια, 

καθώς κανένα από αυτά δεν προσφέρεται στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι τα πολιτισμικά εμπόδια 

μπορούν να προκαλέσουν τεχνολογικούς φραγμούς που προκαλούν περαιτέρω πολιτιστικούς 

φραγμούς. 
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Εικόνα 3: Εμπόδια κυκλικής οικονομίας 

 

Οι κανόνες και οι κανονισμοί πρέπει να υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία και όχι να την 

εμποδίζουν. Για παράδειγμα, να γίνει η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η ανακαίνιση βολική 

και εύκολη για τις επιχειρήσεις, αντί να επιδοτούνται τα ορυκτά καύσιμα και τα γραμμικά 

επιχειρηματικά μοντέλα. Η χάραξη πολιτικής πρέπει να καταστεί εφικτός για κυκλικές λύσεις. 

Ακολουθεί μια λίστα με τα υπάρχοντα εμπόδια στην κυκλική οικονομία στα περισσότερα μέρη του 

κόσμου: 

● Έλλειψη υποδομών : Μπορεί να θέλετε να επισκευάσετε κάτι, αλλά δεν υπάρχει πού να το 

κάνετε. Αυτό επηρεάζεται βαθιά από τους κανονισμούς της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των 

αναποτελεσματικών (μη βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων) 

● Υψηλό κόστος ανάκλησης: καθώς η κυκλική οικονομία βασίζεται στην ανάκληση αγαθών, τα 

οποία συχνά επιστρέφουν σε παραγωγούς ή μεταπωλητές, και αυτό είναι μια πρόκληση logistics 

σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου η τεχνογνωσία παραγωγής βασίζεται συχνά στην άλλη 

άκρη του κόσμου. 

● Έλλειψη τεχνολογίας ανακύκλωσης : Κανείς δεν θα πει ότι η ανακύκλωση είναι κακή, αντίθετα, 

και ωστόσο η τεχνολογία ανακύκλωσης δεν είναι αρκετά καλή ακόμα, καθώς συχνά επεξεργάζεται 

τα αγαθά σε έκδοση χαμηλότερης ποιότητας από την αρχική. Με αποτέλεσμα τα «παρθένα» υλικά 

να προτιμώνται λόγω της υψηλότερης ποιότητας και των σχετικά φθηνότερων τιμών τους σε 

σύγκριση με τα ανακυκλωμένα. 

Ετοιμότητα των καταναλωτών: οι άνθρωποι οδηγούνται από την άνεση και τις τάσεις, συχνά 

σπάταλες και γραμμικές (όπως η γρήγορη μόδα). Η κυκλική οικονομία απαιτεί από τους 

ανθρώπους να αλλάξουν τις συνήθειές τους, να νοικιάζουν αντί να κατέχουν, να επισκευάζουν 

αντί να πετούν, και αυτό χρειάζεται προσπάθεια, και η μοντέρνα αφήγηση εξακολουθεί να 

ενθαρρύνει τη ρύπανση της υπερκατανάλωσης ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο που έχει στον 

πλανήτη μας. 
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Μιλώντας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Τα αιολικά και ηλιακά πάρκα γίνονται πιο συνηθισμένο και οικείο θέαμα στα τοπία μας, κάτι που 

είναι υπέροχο, ωστόσο υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις πριν απαλλαγούμε από ορυκτά 

καύσιμα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιμετωπίζουν επίσης αρκετές προκλήσεις για να 

θεωρηθούν ως μια πλήρης εναλλακτική, πάρτε για παράδειγμα το υψηλό κόστος εγκατάστασης 

αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σύγκριση με τη μακροπρόθεσμη οικονομική 

απόδοση, και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κυβερνητικά κίνητρα, καθώς και προκλήσεις στον 

τομέα της ενέργειας αποθήκευση και ανάγκη χρήσης μπαταριών με βάση το λίθιο, θα 

μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πάντα. 

Οι κοινωνίες μας καταναλώνουν βαριά ενέργεια, χρειαζόμαστε ενέργεια, ηλεκτρισμό και φυσικό 

αέριο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες το 24ωρο, πολύ κατανοητό από την καμπύλη της πάπιας (εικόνα 

4) , δηλαδή ένα γράφημα της παραγωγής ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, στην 

περίπτωση αυτή στην Καλιφόρνια (ΗΠΑ), που δείχνει την ανισορροπία μεταξύ της ζήτησης αιχμής 

και της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. 

 
Εικόνα 4: Η καμπύλη της πάπιας 
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Σε αυτό το σχήμα μπορούμε να δούμε τρεις διαφορετικές καμπύλες: 

 

● Το μπλε είναι το φορτίο στο πλέγμα. Αυτή είναι η κατανάλωση ενέργειας του συστήματος της 

Καλιφόρνια, οτιδήποτε συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο, από φορτιστή κινητών τηλεφώνων μέχρι 

εργοστασιακά μηχανήματα, ό,τι χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει. 

● Η γκρίζα γραμμή είναι η παραγωγή ηλιακής ενέργειας που κορυφώνεται προφανώς κατά τη 

διάρκεια της ημέρας 

● Η πορτοκαλί γραμμή είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του γκρι από το μπλε. Όσο 

περισσότερη ενέργεια προερχόταν από τα ηλιακά πάρκα, τόσο λιγότερη απαιτούνταν από τα 

άλλα συστήματα παραγωγής και το γράφημα μοιάζει με τη σιλουέτα μιας πάπιας, με το λαιμό και 

την ουρά να επισημαίνουν την ανατολή και τη δύση του ηλίου. Έτσι, θα πρέπει η μέγιστη ζήτηση 

να είναι την ώρα του δείπνου όταν οι άνθρωποι είναι σπίτι. 

 

Υπάρχει ανάγκη για ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας προφανώς, και τα περισσότερα 

σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα το έχουν, λειτουργεί για υδροηλεκτρικούς σταθμούς και 

γεωθερμικές μονάδες, και χρησιμοποιώντας και εφαρμόζοντας αυτήν την τεχνολογία μπορούμε 

εύκολα να αποφύγουμε τη χρήση ρυπογόνου λιθίου, εφαρμόζοντας το πλεόνασμα που 

παράγονται από ηλιακούς συλλέκτες σε περιόδους εκτός αιχμής, για τη λειτουργία αντλιών που 

κινούνται με νερό που μπορούν να απελευθερώσουν ενέργεια σε μεταγενέστερο στάδιο και να 

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Μπορούμε στην πράξη να βασιστούμε εντελώς σε διαφορετικές 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, πέρα από τη γεωθερμική και την 

υδροηλεκτρική, και σε κάποιο βαθμό αυτό συμβαίνει ήδη. 

 

3. Βιώσιμη επιχειρηματικότητα: Green start up επιχειρήσεις 

και καινοτομίες. 
 

α) Ποιος είναι ένας green Entrepreneur; 

 

Τι είναι ένας green Entrepreneur; Και έτσι επιστρέφουμε στο ερώτημα τι είναι πράσινη 

επιχειρηματικότητα και είδαμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Τελικά είναι μια αρκετά πρόσφατη έννοια 

που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, αλλά οι μελέτες και η βιβλιογραφία εκεί έξω αυξάνονται, όπως 

και οι ορολογίες που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της έννοιας. Για παράδειγμα έχουμε? 

οικολογική επιχειρηματικότητα, οικολογική επιχειρηματικότητα, περιβαλλοντική 

επιχειρηματικότητα, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και πολλά άλλα. Το πραγματικό ερώτημα είναι 

πώς μπορεί αυτή η έννοια να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα; Ποιες δραστηριότητες μπορούν 

να συμπεριληφθούν στην «πράσινη» πτυχή της επιχειρηματικότητας, ποια χαρακτηριστικά και 

ποιότητες ισχύουν για έναν πράσινο επιχειρηματία; Και η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα 

ετοιμάζεται καθώς διαβάζετε αυτό το βιβλίο. 

 

Ένας πράσινος επιχειρηματίας μπορεί είτε να είναι κάποιος που κάνει την επιχείρησή του 

Πράσινη, είτε απλά να εισέλθει σε μια πράσινη επιχειρηματική περιοχή. Με απλά λόγια, η πράσινη 

επιχειρηματικότητα μπορεί να οριστεί ως προς την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή και την «πράσινη» ποιότητα της παραγωγής, ή όταν πρόκειται για υπηρεσίες που 
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υποστηρίζουν ορισμένες ή όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας ενσωματώνοντας συχνά ηθικές, 

κοινωνικές ή περιβαλλοντικές κίνητρα για πράσινη επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 
Ένας Πράσινος Επιχειρηματίας είναι ένα άτομο που θέλει να μεταμορφώσει έναν τομέα της 

οικονομίας και να τον κατευθύνει προς τη βιωσιμότητα, χρησιμοποιώντας από την αρχή ένα 

πράσινο σχέδιο και με δια βίου αφοσίωση και δέσμευση στη βιωσιμότητα σε ό,τι λέγεται και 

γίνεται. Μπορούμε να εξετάσουμε δύο τύπους οικολογικών επιχειρηματιών, αυτούς που έχουν 

περιβαλλοντική συνείδηση, δηλαδή ανθρώπους που αναπτύσσουν οποιοδήποτε είδος 

καινοτομίας, είτε πρόκειται για προϊόν, είτε για υπηρεσία είτε για μια διαδικασία, που μπορεί είτε 

να μειώσει τη χρήση των πόρων, να επηρεάσει ή να βελτιώσει την αποδοτικότητα του κόστους 

προς έναν στόχο μηδενικών αποβλήτων. Ο δεύτερος τύπος πράσινων επιχειρηματιών είναι 

εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν επίγνωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και η επιχείρησή τους 

τοποθετείται στην περιβαλλοντική αγορά, επιδιώκοντας ευκαιρίες με επίκεντρο το περιβάλλον 

που δείχνουν ταυτόχρονα καλές προοπτικές κέρδους.  

 

«Οι συμπεριφορές που ενισχύουν το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον δημιουργούν τομείς αξίας που 

μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά, επομένως οι περιβαλλοντικοί επιχειρηματίες όχι μόνο 

αναγνωρίζουν ευκαιρίες, αλλά κατασκευάζουν πραγματικούς οργανισμούς για να συλλάβουν και 

να διορθώσουν την αλλαγή στην κοινωνία». Άντερσον 1998 

 

Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ είναι ότι η Πράσινη Επιχειρηματικότητα πρέπει να γίνει 

κατανοητή ως επιχειρηματικότητα σε πράσινους τομείς. Πράγμα που σηματοδοτεί μια σαφή 

διάκριση μεταξύ ενός περιβαλλοντικού κινήματος ή φιλανθρωπικής οργάνωσης και μιας 

περιβαλλοντικής επιχείρησης, ο στόχος να ωφεληθεί το περιβάλλον γενικά και να αποκομίσει 

κέρδος, να ζει από αυτό. 

 

Λοιπόν, ποιος είναι ένας πράσινος επιχειρηματίας; Σύμφωνα με το Green Business Bureau 

«Ένας πράσινος επιχειρηματίας είναι ένας επιχειρηματίας που επικεντρώνεται στη δημιουργία 

και την πώληση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών. Η 

οικοεπιχειρηματικότητα είναι ένας νέος τρόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας – ένας τρόπος 

δημιουργίας βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και συνεργασίας με (και για) το περιβάλλον. 

Χρησιμοποιώντας καινοτόμες προσεγγίσεις σε παλιά προβλήματα, οι οικοεπιχειρηματίες 

αναζητούν τρόπους να αξιοποιήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

κόσμος μας». 

 

β) Ικανότητες ενός Πράσινου Επιχειρηματία 

 

Για μια επιτυχημένη επίδοση, σε οποιονδήποτε τομέα, χρειάζεται να έχουμε σχετικές ικανότητες, 

οι οποίες αποτελούνται από δεξιότητες, γνώσεις και συμπεριφορές. Γνώση που χρειαζόμαστε για 

να κατανοήσουμε το αποτέλεσμα των πράξεών μας και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

δεξιότητες εκτέλεσης καθηκόντων και στάσεων ως σύστημα αξιών για την υποστήριξη των 

πράξεών μας. Επομένως, σκεφτείτε ότι ως πράσινος επιχειρηματίας θα χρειαστείτε μια πιο 

ολιστική άποψη για τις επιχειρήσεις και ένα αρκετά συγκεκριμένο σύνολο ικανοτήτων. 
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Ploum et al. (2017) αναδεικνύει έξι βασικές ικανότητες για βιώσιμους επιχειρηματίες ως 

παράγοντες αλλαγής (βλ. πίνακα 1). 

Ικανότητα στρατηγικής δράσης 

Συστημική ικανότητα σκέψης 

Αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα και τη διεπιστημονική ικανότητα 

Ικανότητα προνοητικής σκέψης 

Κανονιστική αρμοδιότητα 

Διαπροσωπική ικανότητα 

Πίνακας 1: Έξι βασικές ικανότητες για βιώσιμους επιχειρηματίες. 

Οι αρμοδιότητες ορίζονται ως…: 

 

1. Στρατηγική δράση: η ικανότητα να τακτοποιείς εργασίες, ανθρώπους και πόρους, να εμπνέεις 

και να παρακινείς άλλους, να αξιολογείς έργα και να αναλαμβάνεις δράση και πρωτοβουλία για 

την αντιμετώπιση της βιωσιμότητας. (Ploum et al., 2017). 

2. Systems Thinking: Η ικανότητα εντοπισμού και ανάλυσης όλων των σχετικών 

(υπο)συστημάτων σε διαφορετικούς τομείς (άνθρωποι, πλανήτης, κέρδος) και κλάδους καθώς και 

όρια. s (Lans et al., 2014). 

3. Αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα και τη διεπιστημονικότητα: Η ικανότητα δομής σχέσεων, 

εντοπισμού ζητημάτων και αναγνώρισης της νομιμότητας άλλων απόψεων στις διαδικασίες 

λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά 

ζητήματα, εμπλέκοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και μεγιστοποιούν την ανταλλαγή ιδεών και 

μάθησης μεταξύ διαφορετικών ομάδες, τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού, και 

διαφορετικών κλάδων. (De Haan, 2006). 

4. Προορατική Σκέψη: η ικανότητα συλλογικής ανάλυσης, αξιολόγησης και δημιουργίας 

«εικόνων» του μέλλοντος, όπου ο αντίκτυπος των τοπικών αποφάσεων σχετικά με το 

περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία εκτιμάται σε παγκόσμια κλίμακα και έχει 

μακροπρόθεσμη θετική επίδραση. (Wiek et al., 2011). 

5. Κανονιστικό: Η ικανότητα χαρτογράφησης, εφαρμογής και συμφιλίωσης αξιών, αρχών και 

στόχων βιωσιμότητας. Οι Κανονιστικές ικανότητες επιτρέπουν στον βιώσιμο επιχειρηματία να 

αξιολογήσει και να βελτιώσει το επίπεδο βιωσιμότητας των κοινωνικο-οικολογικών συστημάτων, 

με βάση αυτές τις αξίες και αρχές. (Gibson, 2006). 

6. Διαπροσωπική: είναι η ικανότητα παρακίνησης, ενεργοποίησης και διευκόλυνσης 

συνεργατικών και συμμετοχικών δραστηριοτήτων και έρευνας βιωσιμότητας (Lans et al., 2014). 

 

Ο Willemsen πραγματοποίησε έρευνα για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα (2017) ρώτησε: Τι ρόλο 

έχουν οι ικανότητες της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά 

με κρίσιμα ζητήματα όταν πρόκειται για τη δημιουργία ενός εγχειρήματος; Η έρευνα έδειξε ότι οι 

βιώσιμοι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι έχουν και τις 6 ικανότητες και εφαρμόζουν το καθένα στο 
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επιχειρηματικό τους έργο. Συγκεκριμένα, οι ικανότητες Στρατηγικής Δράσης και Κανονιστικών 

χρησιμοποιούνται κυρίως για να αποφασίσουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και να την 

καταστήσουν βιώσιμη. Η ικανότητα διαφορετικότητας χρησιμοποιείται για την εύρεση και το 

συνδυασμό διαφορετικών επιστημονικών κλάδων που απαιτούνται για την εργασία πάνω στη 

βιωσιμότητα. Η προνοητική σκέψη χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των εξελίξεων της αγοράς 

και την πρόβλεψη της επίδρασης των ενεργειών σε χρονοδιάγραμμα. Το Systems-Thinking 

χρησιμοποιείται για την κατανόηση όλων των πτυχών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και 

πάνω στις οποίες εργάζονται. Η διαπροσωπική ικανότητα θεωρείται ως δεξιότητα για θετικές 

σχέσεις με τους υπαλλήλους και τους άλλους ενδιαφερόμενους. 

Με κάθε τρόπο, οι ικανότητες που αναφέρονται παραπάνω μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε και να κατανοήσουμε ότι ένας 

βιώσιμος και πράσινος επιχειρηματίας, εκτός από την οικονομική ευημερία της εταιρείας, 

επικεντρώνεται επίσης στην ευημερία της πλανήτη και τη ζωή του. 

 

 

γ) Γιατί πράσινες επιχειρήσεις; 

 

Η επιτυχία της εκκίνησης ορίζεται από την προσαρμογή προϊόντος-αγοράς, καθώς και από 

άλλους παράγοντες, που σημαίνει ότι υπάρχουν πελάτες-στόχοι που χρειάζονται και θα αγόραζαν 

το προϊόν σας. Ο συνειδητός καταναλωτισμός είναι μια ανοδική τάση και οι επιχειρήσεις 

βρίσκονται υπό τεράστια πίεση να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον και να γίνουν πιο φιλικές 

προς το περιβάλλον. Μια επιχειρηματική έρευνα που διεξήχθη από τη McKinsey το 2011 έδειξε 

ότι το 57 τοις εκατό των ερωτηθέντων υιοθετεί όλο και περισσότερο μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

για να επιδιώξει και να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στα επιχειρηματικά τους μοντέλα. 

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι το μάρκετινγκ, που σημαίνει ότι η θέση της επιχείρησής σας 

μεταξύ των πράσινων και η καθιέρωση της πράσινης επωνυμίας σας είναι σίγουρα ένα 

πλεονέκτημα σήμερα. Οι πελάτες απαιτούν ολοένα και περισσότερο διαφάνεια και υπευθυνότητα, 

με σαφή δεδομένα σχετικά με βιώσιμες πρακτικές και αποτελέσματα, όσον αφορά το πράσινο του 

προϊόντος που πωλείται, τον τρόπο παραγωγής του, δίκαιους μισθούς και παροχές για τους 

εργαζόμενους, πηγές για υλικά, που επιτυγχάνονται εύκολα από πιστεύουν ολόψυχα στη 

βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη. 

Το 2020 ο κόσμος χτυπήθηκε από τον COVID-19, οι ανθρώπινες κοινότητες έκλεισαν, κάτι 

πρωτοφανές. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλοί προσάρμοσαν τις προσπάθειές του σε 

εικονικές ρυθμίσεις και εκατομμύρια βρέθηκαν να εργάζονται εξ αποστάσεως από το σπίτι. Αυτά 

τα δύο τελευταία χρόνια έθεσαν την πυξίδα προς το πού οδεύει η ανθρωπότητα από αυτό το 

σημείο καμπής και μετά. Η McKinsey αναδεικνύει ότι πολλά από τα σχέδια ανάκαμψης των 

κρατών σχετίζονται με περιβαλλοντικές πολιτικές: 

 

● Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να αφιερώσει περίπου το 30 τοις εκατό του σχεδίου της, ύψους 

740 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κρίση του COVID-19, σε μέτρα που σχετίζονται με την 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τουλάχιστον 200 δισεκατομμυρίων ευρώ 

σε «πράσινα ομόλογα». 

● Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Κίνα δεσμεύτηκε να μειώσει τις καθαρές της εκπομπές άνθρακα 

στο μηδέν έως το 2060. 
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● Η Ιαπωνία έχει δεσμευτεί να είναι ουδέτερη ως προς τον άνθρακα έως το 2050. 

● Το Green New Deal της Νότιας Κορέας, μέρος του σχεδίου της για την ανάκαμψη της 

οικονομίας, επενδύει σε πιο πράσινες υποδομές και τεχνολογία, με δηλωμένο στόχο τις καθαρές 

μηδενικές εκπομπές έως το 2050. 

● Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο 

Μπάιντεν δεσμεύτηκε να επενδύσει 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή ενέργεια που 

σχετίζεται με τις μεταφορές, την ηλεκτρική ενέργεια και την κατασκευή. 

● Ο Καναδάς συνδέει την ανάκαμψη με τους κλιματικούς στόχους. 

● Η Νιγηρία σχεδιάζει να καταργήσει σταδιακά τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων και να 

εγκαταστήσει συστήματα ηλιακής ενέργειας για περίπου 25 εκατομμύρια ανθρώπους. 

● Η Κολομβία φυτεύει 180 εκατομμύρια δέντρα. 

 

Όχι μόνο οι χώρες έχουν ακολουθήσει μια πράσινη πορεία, αλλά και οι μεγάλες εταιρείες άρχισαν 

να διαθέτουν τεράστια κομμάτια των κεφαλαίων τους για την καθαρή τεχνολογία και τη 

βιωσιμότητα, θεωρώντας ότι είναι βασικό στοιχείο για την παρουσίαση επιχειρηματικών 

στρατηγικών με μελλοντική προοπτική. Φαίνεται ότι στην επιχειρηματικότητα του 21ου αιώνα, το 

πράσινο είναι ο καλύτερος τρόπος. 

Not only countries have set on a green course, large companies too started allocating huge 

chunks of their funds into cleantech and sustainability, perceiving this a key component to present 

business strategies with a future outlook. Seems like in  the 21st century entrepreneurship, green 

is the way to go.  

 

δ)Ενθάρρυνση των οικολογικών καινοτομιών στην Ευρώπη (μέτρα, υποστήριξη 

και πολιτικές της ΕΕ) 

 
Για να πετύχει η πράσινη επιχειρηματικότητα, οι εταιρείες πρέπει να γίνουν πράσινες. Οι 

παλαιότερες εταιρείες μπορεί να έχουν δυσκολότερο χρόνο και να χρειαστούν περισσότερο χρόνο 

για να προσαρμοστούν, ωστόσο όλες θα αντιμετωπίσουν αλλαγές. 

Ένα μειονέκτημα είναι ότι η εκ νέου μετατροπή σε πράσινη οικονομία χρειάζεται 

χρηματοοικονομική δύναμη που πολλές από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις απλώς δεν 

διαθέτουν. Ευτυχώς στην Ευρώπη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της φαίνονται πολύ πρόθυμα να 

στηρίξουν τις πράσινες επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά το θέμα της βιωσιμότητας, 

προωθώντας τον εντοπισμό φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για τις παρούσες προκλήσεις, 

ξεκινώντας από τη φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

Τον Ιούλιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε τον 1ο γύρο της «Πράσινης 

Συμφωνίας» που παρέχεται μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) ύψους 307 

εκατομμυρίων ευρώ σε 64 πράσινες επιχειρήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι, συμβάλλοντας στους 

στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Πράσινης Συμφωνίας και της Ανάκαμψης Σχέδιο για την 

Ευρώπη. 

Αυτές οι επιχειρήσεις έπρεπε να αποδείξουν ότι ανταποκρίνονται σε τουλάχιστον μία από τις 8 

προτεραιότητες «Green New Deal» της ΕΕ και είναι επιλέξιμες για επιχορηγήσεις έως 2,5 εκατ. 

ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe και επενδύσεις μετοχών έως 15 εκατ. ευρώ 

από το EIC. 
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Η ΕΕ είναι επίσης χορηγός των Green StartUp Europe Awards, μια πρωτοβουλία που στοχεύει 

στην αναγνώριση των νεοφυών επιχειρήσεων, προσφέροντας προϊόντα, υπηρεσίες ή υποστήριξη 

για την αντιμετώπιση της βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων, την αντιμετώπιση της 

κλιματικής κρίσης, την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τις κοινωνικές αλλαγές, την 

κυκλική οικονομία, τη μπλε ανάπτυξη , ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ. 

 

Η ώρα είναι ώριμη, υπάρχουν πολλές ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

στήριξη της δημιουργίας ενός ισχυρού τομέα πράσινης επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, από 

τοπικό σε περιφερειακό, από εθνικό σε ευρωπαϊκό, απλά πρέπει να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά 

για τις ευκαιρίες και δείτε τι υποστήριξη δικαιούστε. 

 

Πράγματι, πολλές ευκαιρίες, έχετε επίσης κατά νου ότι το περιβάλλον startup στην Ευρώπη είναι 

ακόμα πολύ πίσω από την Ασία και τη Βόρεια Αμερική και πρέπει να έχει στόχο να πάρει το 

παγκόσμιο προβάδισμα στην πράσινη επιχειρηματικότητα, για να σας δώσει ορισμένα στοιχεία 

που οι ΗΠΑ επένδυσαν 3,4 φορές περισσότερο από την Ευρώπη σε νεοφυείς επιχειρήσεις, με το 

ένα τέταρτο των εταιρειών να αγγίζει κλίμακα, σε σύγκριση με μόλις μία στις οκτώ ευρωπαϊκές 

εταιρείες . 

 

Η Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία θέλει να μειώσει αυτή την απόσταση, να αυξήσει τον αριθμό των 

ευρωπαϊκών πράσινων νεοσύστατων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων, και κάνουμε επίσης αυτό 

που μας αναλογεί. 
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Κεφάλαιο 3. 

     Συμβουλές προς τους/τις εκπαιδευτές/τριες σχετικά με τη 

διεξαγωγή των σεμιναρίων. 

  

Το Τέλειο Σεμινάριο 

Βασισμένο και σχετικό με τις ανάγκες του/της μαθητή/τριας 

  

Ένα από τα “κλειδιά” της εκπαίδευσης των ενηλίκων είναι η κατανόηση του ότι μαθαίνουν 

καλύτερα όταν συνειδητοποιούν την ανάγκη απόκτησης μιας συγκεκριμένης γνώσης. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσουμε πώς η γνώση ή και οι δεξιότητές μας μπορούν να βελτιώσουν την 

καθημερινότητά μας. Δηλαδή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πώς μπορεί να διευκολυνθεί τόσο 

η δουλειά όσο και η καθημερινότητά μας και να αυξηθεί η απόδοση μας και σε ποιους τομείς. Η 

διαδικασία της μάθησης είναι αποδοτική μόνο όταν το κίνητρο προς αυτή ξεκινά από μέσα μας. 

Κάθε φορά που αναλαμβάνουμε να εκπαιδεύσουμε, πρέπει να αναγνωρίζουμε τον σκοπό πίσω 

από την επιθυμία για μάθηση και πώς αυτός θα εκμεταλλευτεί αργότερα, όπως επίσης, πρέπει 

να είμαστε κι έτοιμοι να προσαρμόσουμε το υλικό μας στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά της 

ομάδας ώστε να μην είναι άσχετο με αυτά. 

Με το να βοηθάμε την ομάδα να συνειδητοποιεί, με τη βοήθεια στοχασμών, πώς μία συγκεκριμένη 

γνώση ή δεξιότητα μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματική ζωή δημιουργείται μία σύνδεση μεταξύ 

της αποκτηθείσας γνώσης και της προσωπικής σημασίας που έχει για αυτή. Μπορείτε να βρείτε 

περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

  

Το στοιχείο της έκπληξης και της έμπνευσης 

  

Σε κάθε άνθρωπο αρέσουν τα παιχνίδια, έτσι και στους ενήλικες όπως και στα παιδιά, απλώς 

συχνά οι πρώτοι δε θα το παραδεχτούν ή φοβούνται την κριτική, όμως, στην πραγματικότητα, σε 

ποιον δεν αρέσει να νιώθει ελεύθερος και δημιουργικός όσο διασκεδάζει; Η εκπαίδευση μιας 

ομάδας είναι συνδεδεμένη με τη βίωση συναισθημάτων και τα συναισθήματα μπορούν εύκολα να 

προκληθούν μέσα από το στοιχείο της έκπληξης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι μαθητές και οι 

μαθήτριες κάθε φορά που συμμετέχουν σε μία προσομοίωση ή σε ένα παιχνίδι  δεν έχουν 

προσδοκίες να αισθανθούν κάτι συγκεκριμένο που θα τους κάνει να σκεφτούν “αχά!” ή  να μάθουν 

κάτι απρόσμενα καινούργιο, ειδικά μέσα από τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις που δεν 

περίμεναν να νιώσουν ή και να εκφράσουν. Η στιγμή της έκπληξης εστιάζει στη μάθηση· κι αυτός 

https://www.mindtools.com/pages/article/planning-training-session.htm
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είναι και ο λόγος που κάθε φορά που στοχαζόμαστε την εκάστοτε εμπειρία μας ως δυνατή, την 

αντιλαμβανόμαστε και ως  αξιομνημόνευτη. 

Σε συνδυασμό με τη βιωματική μάθηση, η μάθηση μαζί με συνομηλίκους και συνομήλικες είναι 

εξίσου σημαντική· όλοι θέλουν να ακούσουν για τις εμπειρίες των άλλων και να ανακαλύψουν πως οι 

άλλοι ξεπέρασαν παρεμφερείς δοκιμασίες κι αυτός είναι και ο λόγος που ως εκπαιδευτής ή 

εκπαιδεύτρια θα σου ζητηθεί να μοιραστείς πραγματικές εμπειρίες σου. Όλοι θέλουν να μάθουν από 

τους άλλους ανθρώπους και από εσένα και παράλληλα, να βρουν έμπνευση. Γι’ αυτό και  η διαδικασία 

της μάθησης συχνά περιλαμβάνει συζητήσεις σε ομάδες,  δηλαδή έναν ασφαλή και μικρό χώρο όπου 

μπορούμε να μιλήσουμε και να ακούσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε σχετικά με τις γνώμες, τους 

αγώνες, τις επιτυχίες μας και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας.  Μπορείς να μάθεις περισσότερα 

εδώ. 

  

Η σωστή εκπαίδευση απαιτεί και καλή οργάνωση 

  

Οι άνθρωποι συμμετέχουν σε ευκαιρίες εκμάθησης επειδή θέλουν να μάθουν κάτι νέο. Από εμάς, 

που έχουμε αναλάβει την εκπαίδευση τους, δεν περιμένουν να έχουμε τεράστια ακαδημαϊκή 

γνώση πάνω σε κάποιο θέμα αλλά, παράλληλα, χρειάζεται να είμαστε σίγουροι για αυτά που 

εκφράζουμε. Σας έχει τύχει να συμμετάσχετε κάπου και να μη νιώθετε σίγουροι για το αν ο 

εκπαιδευτής ή η εκπαιδεύτρια εχουν ιδέα σχετικά με αυτά που λένε; Το πιο πιθανό είναι ότι δεν 

είχαν. Όσο πιο γνώριμο μας είναι ένα θέμα τόσο πιο εύκολο μας είναι και να το εξηγήσουμε στην 

ομάδα. Όταν είμαστε ικανοί να εξηγήσουμε κάτι με έναν απλό και ξεκάθαρο τρόπο σημαίνει ότι το 

έχουμε πλήρως καταλάβει κι εμείς οι ίδιοι και μπορούμε να κάνουμε την ομάδα να νιώσει 

εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, αλλιώς το ενδιαφέρον θα χανόταν. Να παρακολουθείτε τις 

τάσεις, τα άρθρα, τις πρωτοβουλίες στον τομέα εξειδίκευσης σας ώστε να μπορείτε να αναλάβετε 

την εκμάθηση των άλλων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα εδώ. 

  

Προφίλ και σύνθεση της ομάδας  

Οι ενήλικες μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά όταν έχουν συνειδητοποιήσει τις μαθησιακές ανάγκες 

τους και μιας και πολλές προσπάθειες εκμάθησης γίνονται σε ομάδες, η κακή επιλογή ατόμων για 

να συμμετέχουν μπορεί να επηρεάσει το ατομικό κίνητρο των άλλων. 

Κάθε φορά που σχεδιάζετε μια ευκαιρία εκμάθησης, μην ξεχνάτε που απευθύνεστε· τι είδους 

άτομα θέλετε να συμπεριλάβετε; Ποιες είναι οι ανάγκες και το κίνητρό τους; Πώς μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τη γνώση αργότερα στις ζωές και τις δουλειές τους; Είναι απαραίτητο η ομάδα να έχει 

ήδη γνώση κι εμπειρία πάνω στο θέμα; Πώς συνδέεται το θέμα με τα βιώματα των ατόμων που 

συμμετέχουν; Αυτές οι ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να ορίσετε με τον καλύτερο τρόπο σε ποιους 

ανθρώπους απευθύνεστε και μέσω ποιας διαδρομής θα κάνετε πιο ξεκάθαρο το μήνυμά σας. Αν τα 

αφήναμε αυτά στην τύχη, τότε ίσως να καταλήγαμε με μία ομάδα που ούτε χρειάζεται ούτε 

https://www.shiftelearning.com/blog/use-the-psychology-of-surprise-in-elearning
https://mgrush.com/blog/subject-matter-experts/


51 

 

απολαμβάνει τη διαδικασία εκμάθησης και ίσως και να ήταν αντίθετη ακόμα και στο να μάθει. Η 

ανάλυση των μαθησιακών αναγκών είναι απαραίτητη. Φυσικά, το πιο πιθανό είναι να μην καταφέρετε 

να δημιουργήσετε μία ομάδα με ίδιο επίπεδο και είναι εντάξει και μάλιστα, είναι και μέρος της 

διαδικασίας εκμάθησης, αρκεί να μπορείτε να βρείτε τρόπους να συμπεριλαμβάνετει όλη την ομάδα 

σε αυτή και να αξιοποιείτε την ατομική γνώση και τις ατομικές δεξιότητες  για το μαθησιακό όφελος 

ολης της ομάδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ευκαιρίες εκμάθησης μεταξύ των 

συνομηλίκων με το να μοιράζονται μεταξύ τους γνώση και παραδείγματα ή με συνδυαστική γνώση 

μέσα από δουλειά σε ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, ποτέ μην ξεχνάτε ποιες δεξιότητες θέλετε να 

αναπτύξει η ομάδα και πώς μπορούν να επωφεληθούν από αυτές· τι θα κερδίσουν τα άτομα με 

περισσότερη εμπειρία και τι αυτά με λιγότερη; Τι μπορεί να είναι χρήσιμο για όλη την ομάδα; Μπορείτε 

να μάθετε περισσότερα εδώ. 

  

Επιλογή μεθόδων, τι ταιριάζει στις μαθησιακές προτιμήσεις της ομάδας  

Αποφασίσαμε ήδη το περιεχόμενό μας και που θα απευθυνθούμε και τώρα ήρθε η ώρα να 

σκεφτούμε πως θα μεταδώσουμε ξεκάθαρα το μήνυμά μας και μέσα από ποιες μεθόδους. Σε 

καμία περίπτωση μην επιλέξετε μία μέθοδο διδασκαλίας απλά επειδή σας αρέσει, επιλέξτε αφού 

αναλογιστείτε τις μαθησιακές ανάγκες της ομάδας και τα επιθυμητά αποτελέσματα και ποια είναι 

η μέθοδος που τα υποστηρίζει αυτά. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις- κλειδιά προς τον εαυτό σας: πού 

βρίσκεται τώρα το κάθε άτομο που συμμετέχει και που χρειάζεται ή θα ήθελε να είναι; Και πώς 

θα μπορούσα εγώ να βοηθήσω να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα; Όσο απαντάτε, σκεφτείτε όλες τις 

πλευρές της εναλλακτικής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης. Από τι είδους εμπειρίες έχει 

ανάγκη η ομάδα μου που θα εξυπηρετούσαν την εκπλήρωση των επιθυμητών στόχων της; ποιες 

δραστηριότητες θα εξυπηρετούσαν την καλύτερη κατανόηση του θέματος; 

Επίσης, μην ξεχνάτε ποιες μεθόδους διδασκαλίας έχετε ήδη εφαρμόσει σε αυτή την ομάδα, εάν 

υπάρχουν, και πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ποικιλία μεθόδων για να υποστηρίξετε όλες τις 

διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Όπου είναι δυνατόν, προσπαθήστε να μην επαναλαμβάνονται 

οι ίδιες μέθοδοι διδασκαλίας και να εφαρμόζονται όσο το δυνατόν πιο πολλά στυλ μάθησης. 

Αναλογιστείτε τα άτομα που προτιμούν να βλέπουν και να διαβάζουν τις πληροφορίες ή αυτά που 

προτιμούν να σκέφτονται και να στοχάζονται κάθε θέμα ή και οσα τείνουν προς τη συζήτηση και 

τα βιώματα για να μπορέσουν να μάθουν κτλ. Όσο πιο πολλή ποικιλία υπάρχει στις μεθόδους 

εκμάθησης τόσο πιο πολύ συμπεριλαμβάνουν τα διαφορετικά στυλ εκμάθησης και επομένως, θα 

μπορείτε να εξασφαλίσετε συναισθηματικές αντιδράσεις και να εξασφαλίσετε ότι τα άτομα που 

συμμετέχουν όντως μαθαίνουν. 

Μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία από προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, έρευνες και από άλλες 

μεθόδους. Δε χρειάζεται να κάνετε κάποια μεγάλη εφεύρεση· αν κάτι ήδη προϋπάρχει, μη διστάσετε 

να το χρησιμοποιήσετε και να το εφαρμόσετε στη δική σας ομάδα. Απλώς πάντα να έχετε στο μυαλό 

σας τους μαθησιακούς στόχους γιατί ακόμα και η πιο φοβερή δραστηριότητα θα ήταν άχρηστη αν δεν 

ήταν ανάλογη με τις μαθησιακές ανάγκες και με τους στόχους της ευκαιρίας εκμάθησης. Μπορείτε να 

βρείτε περισσότερα εδώ. 

  

https://integratedwork.com/blog/the-top-three-facilitation-challenges-every-facilitator-encounters
https://www.ryerson.ca/content/dam/learning-teaching/teaching-resources/teach-a-course/engaging-adult-learners.pdf
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Συμμετοχική Διαδικασία Εκμάθησης  

  

Η κύρια διαφορά ως προς την εκμάθηση ως παιδί και ως ενήλικας είναι ότι στους ενήλικες αρέσει 

να νιώθουν αυτονομία. Τους αρέσει να γνωρίζουν ότι είναι κύριοι των αποφάσεων τους και δεν 

ακολουθούν απλά εντολές κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συμπερίληψη τους όσο το δυνατόν 

περισσότερο σε όλη τη διαδικασία εκμάθησης και όχι μόνο ως δέκτες της πληροφορίας. Μπορείτε, 

για παράδειγμα, να τους ενσωματώσετε όσο προγραμματίζετε τη διαδικασία εκμάθησης με το να 

τους ρωτάτε τι χρειάζονται και τι θέλουν να μάθουν, που εντοπίζουν τα κενά τους ή οι δεξιότητές 

τους δεν είναι σε ίδιο επίπεδο και πώς θα χρησιμοποιήσουν όσα μάθουν αργότερα. Με αυτόν τον 

τρόπο, η γνώμη τους έχει ήδη αξία και πρέπει να εκφράζεται και όσα ετοιμάζετε σχετίζονται με 

αυτή· έτσι, αυξάνεται το κίνητρο και δημιουργείται ένα θετικό συναίσθημα σχετικά με την επερχόμενη 

μαθησιακή ευκαιρία ακόμα πριν αυτή ξεκινήσει. Ένα ακόμη θετικό παράλληλα είναι ότι η δουλειά σας 

γίνεται πιο εύκολη αφού ήδη έχετε κάποιες πληροφορίες για να ανταποκριθείτε αξιόλογα και με 

συνέπεια στην υπηρεσία που προσφέρετε. 

Μία ακόμη ευκαιρία συμμετοχής μπορεί να προκύψει στο ξεκίνημα της μαθησιακής διαδικασίας 

δίνοντας την ευκαιρία στα άτομα που συμμετέχουν να εκφράσουν τους μαθησιακούς στόχους και 

σκοπό τους, ρωτώντας τους τι θέλουν να επιτεύξουν κατά το διάστημα που περνάτε μαζί· αυτό 

θα δημιουργήσει ένα αίσθημα υπευθυνότητας απέναντι στην ίδια τη διαδικασία εκμάθησης αλλά και 

ευθύνης απέναντι σε όσα οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θέλουν να αποκομίσουν. Θα 

συνεχίσετε να θέτετε τους ίδιους μαθησιακούς στόχους που είχατε θέσει και πριν από την επιλογή των 

ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα και η ομάδα θα είναι καλά ενημερωμένη σχετικά με το ποιοι είναι 

αυτοί οι στόχοι της μαθησιακής δραστηριότητας αλλά ακόμη κι έτσι έχουν λόγο σχετικά με αυτούς και 

μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία εκμάθησης. 

Κάθε φορά που επιλέγετε μεθόδους διδασκαλίας, μην ξεχνάτε, επίσης, πόση από τη διάρκεια 

κάθε συνεδρίας η ομάδα όντως αλληλεπιδρά ενεργά και πόσο χρόνο εσείς, ως ο άνθρωπος που 

έχει αναλάβει την εκπαιδευτική διαδικασία, θα αφιερώσετε στο θεωρητικό κομμάτι. Όπως και σε 

διάφορες διαδικασίες, ο χρυσός κανόνας είναι 80-20· η αλληλεπίδραση και η συμμετοχή της 

ομάδας ως πρωταγωνιστές/τριες θα πρέπει να καλύπτει το 80% του χρόνου και το 20% μπορεί 

να καλυφθεί με τη συμβολή του εκπαιδευτή/τριας για εφαρμογή της γνώσης ή με την τοποθέτηση 

της μαθησιακής διαδικασίας σε συγκεκριμένο εννοιολογικό πλαίσιο. Μπορείτε να βρείτε 

περισσότερα εδώ. 

Υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον 

Μπορεί να είμαστε ειδικοί πάνω σε κάτι, να κατέχουμε όλη την απαραίτητη γνώση, να διαλέγουμε 

όλα τα σωστά μαθησιακά εργαλεία και παρ’ όλα αυτά να παρακωλύεται η διαδικασία εκμάθησης 

γιατί δε σταθήκαμε ικανοί να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Η 

διαδικασία εκμάθησης είναι πλέον αποτελεσματική όταν η ομάδα νιώθει ασφαλής και άνετα να 

εκφράσει τις όποιες σκέψεις, να δείξει ενδιαφέρον, να κάνει ερωτήσεις, να συμμετέχει ενεργά και 

να δείξει πλήρη εμπιστοσύνη ως προς την εξερεύνηση καινούργιων θαλασσών, βασιζόμενη 

πλήρως στις δεξιότητες καθοδήγησης του ατόμου που έχει αναλάβει τη διαδικασία της 

εκμάθησης, επειδή εμείς βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει κλίμα σεβασμού, αλληλοεκτίμησης, 

https://er.educause.edu/articles/2020/2/toward-inclusive-learning-spaces
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ενσωμάτωσης και εμψύχωσης. Συχνά, ο πρώτος στόχος -ή η πρώτη δοκιμασία- μπορεί να είναι 

η δημιουργία μιας θετικής πρώτης εντύπωσης, ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να 

χτίσουμε μια εποικοδομητική επικοινωνία, εμπιστοσύνη και συνεργασία, μέσα και από τη λεκτική 

και τη μη λεκτική επικοινωνία όπως μέσω: της οπτικής επαφής, ως επιβεβαίωση της παρουσίας 

μας και της προσοχής μας· μιας ανοιχτής και προσεγγίσιμης στάσης σώματος, όπως ένα χαμόγελο 

ως ένδειξη επικοινωνίας· χιούμορ, ως το πιο δυνατό εργαλείο αποφόρτισης του άγχους και 

προώθησης της ηρεμίας και της φιλικότητας, να γελάσουμε δηλαδή όλοι μαζί ώστε να συνδεθούμε 

μεταξύ μας. 

Δώστε επίσης προσοχή στις χειρονομίες σας, τον τόνο της φωνής σας, τη στάση του σώματος, 

την ταχύτητα της φωνής μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα του σώματός σας επικοινωνεί 

ασφάλεια, ζεστασιά, δεκτικότητα, φιλοξενία και χαρά ώστε η ομάδα να νιώσει πραγματικά 

καλοδεχούμενη κι ένα αληθινό ενδιαφέρον, όχι ως παράσταση, αλλά ως αληθινή δεκτικότητα με 

σκοπό την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ένας αποτελεσματικός τρόπος γεφύρωσης του χάσματος και 

σύνδεσης μεταξύ της ομάδας είναι να μάθετε όλα τα ονόματα και να το δείξετε με το να κάνετε 

όλες τις σχέσεις ακόμα πιο προσωπικές και μέσω της προσπάθειες να μάθετε όσα άτομα 

συμμετέχουν. Η ομάδα πρέπει να νιώθει σαν ενήλικες σε κλίμα αποδοχής και φιλοξενίας, που 

πιστεύετε σε αυτούς, εκτιμάτε τη συμβολή τους και το εκφράζετε δυνατά· εάν αρχίσετε να πιστεύετε 

σε αυτούς, αυτό θα τους ενθαρρύνει να πιστέψουν στους εαυτούς τους κι έτσι, να συμμετέχουν ενεργά 

και να συνεισφέρουν. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα εδώ. 

Πρόκληση ή ασφάλεια; 

Ήδη έχουμε φτιάξει ένα ασφαλές περιβάλλον με θετικά συναισθήματα και πλέον έχουμε έναν 

χώρο όπου η ομάδα φαίνεται πρόθυμη να προοδεύσει· κι αυτή ακριβώς είναι η στιγμή για να 

βρούμε την ισορροπία μεταξύ του αισθήματος της πρόκλησης και της ασφάλειας.   

Οι προκλήσεις μας κάνουν να ξεφύγουμε από εκεί που νιώθουμε άνετα και γι’ αυτό προάγουν τη 

μάθηση· κάθε φορά που βιώνουμε ένα συναίσθημα υπάρχει κάτι που μας κάνει να χάνουμε τη 

σιγουριά μας, κάτι που αγνοούμε ή που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αμέσως. Παρ’ όλα αυτά, 

πρέπει να μην ξεχνάμε ότι μια υπερβολικά δύσκολη δοκιμασία μπορεί να αποδειχθεί τρομακτική και 

αποθαρρυντική· και παράλληλα μία υπερβολικά εύκολη δοκιμασία δεν είναι μία πραγματική δοκιμασία 

και δεν είναι και πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς μπορούμε να βρούμε την τέλεια ισορροπία μεταξύ άνεσης 

και πρόκλησης, που είναι δυνατό να γίνονται λάθη και να μαθαίνουμε μέσα από αυτά; Λυπάμαι, αλλά 

δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση στην παραπάνω ερώτηση· Πραγματικά εξαρτάται από την ομάδα 

που έχετε διαλέξει, την εμπειρία και την εμπιστοσύνη τους προς εσάς. Να σκέφτεστε όλα όσα ήδη 

γνωρίζετε για τα άτομα που συμμετέχουν όσο προγραμματίζετε τις δραστηριότητες, πόση γνώση ήδη 

κατέχουν για να τις φέρουν εις πέρας· Είναι δυνατό η ομάδα να νιώθει σωματική και συναισθηματική 

ασφάλεια για να συμμετέχει και να τα καταφέρει; Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι οι δραστηριότητες 

κυλούν ομαλά και όλα τα άτομα νιώθουν ασφάλεια και δεν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα; Τι 

είδους μαθησιακό περιβάλλον είναι απαραίτητο για να εφαρμοστούν οι προγραμματισμένες μέθοδοι 

διδασκαλίας; Πώς να φτιάξετε την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αποδοχή και 

αλληλοϋποστήριξη; Μία παράμετρος θα ήταν να μην περιμένετε ποτέ από την ομάδα να κάνει κάτι 

που δε θα κάνατε εσείς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα σχετικά με αυτό εδώ.  

 

https://sites.google.com/site/literacyonline/support/creating-a-safe-and-supportive-learning-environment
https://www.edutopia.org/neuroscience-brain-based-learning-emotional-safety
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Εμψύχωση 

Η διαδικασία της μάθησης θεωρητικά θα μπορούσε να είναι δύσκολη και καθόλου άνετη αλλά 

αυτά δεν είναι απαραίτητα αρνητικά χαρακτηριστικά. Συνήθως το πρώτο βήμα για να μάθουμε 

είναι να παραδεχτούμε ότι “δεν ξέρουμε” κι αυτό από μόνο του είναι που μας κάνει να νιώθουμε 

ανασφάλεια και δυσφορία. Αυτός είναι κι ο λόγος που η συχνή επιβράβευση της ομάδας είναι 

απαραίτητης σημασίας εδώ, συνδυασμένη με θετικά σχόλια. Ο σκοπός εδώ είναι να δημιουργηθεί 

ένα αίσθημα επιτυχίας που θα ενθαρρύνει την ομάδα να μάθει περισσότερα και να συνεισφέρει 

στη δημιουργία ενός θετικού κι ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου όλα τα άτομα θα 

συμμετέχουν ενεργά, θα λένε τη γνώμη τους, θα συζητούν και θα νιώθουν άνετα να κάνουν λάθη. 

Ταυτόχρονα, έτσι δημιουργούνται κι ευκαιρίες για πρόοδο μέσα από την εκμάθηση με 

συνομηλίκους και την αμοιβαία εμψύχωση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.  

Καλή προετοιμασία αλλά και ευελιξία  

Όσο σχεδιάζετε το μονοπάτι εκμάθησης που θα ακολουθήσετε να λαμβάνετε υπ’ όψιν όλες τις 

επιλογές σας· Τι θα συμβεί αν μια μέθοδος διδασκαλίας λειτουργήσει τέλεια και τι, αν όχι; Τι θα συμβεί 

αν δεν έχετε υπολογίσει σωστά τον χρόνο; Να έχετε πάντα έτοιμο Α, Β και Γ σχέδιο έχοντας εξετάσει 

όλες τις παραμέτρους, ξεκινώντας από την τοποθεσία, το προφίλ της ομάδας και την εμπειρίας σας, 

μιας και αυτό που δεν περιμένουμε πάντα μπορεί να συμβεί ακόμα κι όταν χρησιμοποιούμε την 

καλύτερη δυνατή μέθοδο διδασκαλίας. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να μπορούμε να 

προσαρμοστούμε και να αντιδράσουμε ανάλογα, χωρίς να ξεχνάμε τις μαθησιακές ανάγκες της 

ομάδας και πως μπορούμε να τους βοηθήσουμε να μάθουν. Γι’ αυτό, ναι, να είστε έτοιμοι κι ευέλικτοι 

κι αν ταιριάζει στις ανάγκες της ομάδας να είστε έτοιμοι να προσαρμοστείτε και να προσαρμόσετε τη 

διαδικασία εκμάθησης ανάλογα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.  

Δημιουργικές και ευπροσάρμοστες αντιδράσεις στη στιγμή 

Ανεξάρτητα από τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει, τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα 

περιμένουμε και γι’ αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε δημιουργικά. Ως εκπαιδευτές/ τριες, μια βασική 

ευθύνη μας είναι να παρακολουθούμε τη διαδικασία εκμάθησης. Αν η ομάδα βαριέται, ή ίσως δεν 

πετυχαίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ή η μέθοδος διδασκαλίας δε λειτουργεί και τόσο καλά, 

τότε πρέπει να αντιδράσουμε και να προσαρμοστούμε και σίγουρα να μην “κολλάμε” στο πλάνο 

μας. Αν δε λειτούργησε, δε λειτούργησε! Δεν είναι οι δικές μας προσωπικές ανάγκες και άνεση 

πιο σημαντικές από της ομάδας. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ένα περιβάλλον εκμάθησης 

κι αυτό σημαίνει να προσαρμόζουμε τις μεθόδους μας ακόμα και στη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ομάδα είχε ήδη συγκεκριμένες γνώσεις και τελικά δεν είχε και 

δεν μπορεί να ολοκληρώσει όσα της ανατέθηκαν. Τότε είναι που πρέπει να δεχτούμε ότι πρέπει 

να προσαρμόσουμε το πλάνο που είχαμε δημιουργήσει στην αρχή, να γίνουμε πιο δημιουργικοί 

και να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία μας και να προσαρμοστούμε. Μπορείτε να μάθετε 

περισσότερα εδώ. 

Κατάλληλες δομές για μάθηση 

Η δημιουργία ενός συναισθηματικά ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη κι 

εκτός απ’ αυτό πρέπει να δώσουμε προσοχή και στον χώρο μας, κάνοντας τον όσο το δυνατόν 

https://tgeu.org/wp-content/uploads/2018/11/FacilitationToolkit_TGEU2018.pdf
https://tgeu.org/wp-content/uploads/2018/11/FacilitationToolkit_TGEU2018.pdf
https://www.thedesigngym.com/top-11-skills-effective-facilitator/
https://theideasbodega.com.au/5-habits-of-world-class-creative-facilitators/
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πιο υποστηρικτικό και ανοιχτό σε όλους, π.χ. ένα δωμάτιο που δέχεται φυσικό φως και καθαρό 

αέρα. Αλλιώς, ο χώρος θα αποδειχθεί ένα περιβάλλον που μας “τρώει” την ενέργεια και 

δυσκολεύει τη συγκέντρωσή μας. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει και αρκετός προσωπικός χώρους για 

όλη την ομάδα, και, ίσως, και μια ποικιλία χώρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και 

όλες οι απαραίτητες υποδομές, όπως μπάνεια όσο το δυνατόν πιο κοντά και βεβαιωθείτε ότι 

υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό συνεχώς. Το πως έχετε διαμορφώσει το μαθησιακό 

περιβάλλον θα διαμορφώσει και την ενέργεια για το υπόλοιπο της εκπαιδευτικής ευκαιρίας. 

Έπειτα απ’ όλα αυτα, να δώσετε προσοχή σε τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο επίσημο 

ή όχι θέλετε να είναι το περιβάλλον σας και σχετικά με το πως θα οργανώσετε τις καρέκλες και 

θα δημιουργήσετε εμφανή σημεία για το υλικό σας ή κρεμάστρες για τα παλτό και τα μπουφάν. Η 

εναλλακτική εκπαίδευση συνήθως λαμβάνει χώρα σε κύκλο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα 

εδώ.  

Oλιστική Διαδικασία Εκμάθησης 

Ως άνθρωποι που αναλάβαμε την εκπαιδευτική διαδικασία, δεν παραθέτουμε απλά τη γνώση μιας 

και υπάρχουν πολλά περισσότερα που η ομάδα μας θα μπορούσε και πρέπει να μάθει. Μία καλή 

συνεδρία πρέπει να συνδυάζει γνώση, δεξιότητες και τέτοια στάση που να επιτρέπει στην ομάδα 

να διαλέξει τι ακριβώς χρειάζεται και θέλει να μάθει περισσότερο. Εκτός απ’ αυτό, να μην ξεχνάμε 

και το στοιχείο της κοινωνικής εκμάθησης, δηλαδή της εκμάθησης με συνομηλίκους μέσω της 

συζήτησης, της σύγκρισης και της υποστήριξης της γνώμης μας, της κατανόησης. Γι’ αυτό και μία 

ολιστική προσέγγιση συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία της αντίληψης, της νόησης, της εμπειρίας και 

της συμπεριφοράς στη μαθησιακή διαδικασία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα  εδώ.  

Η δυναμική της ομάδας από τον Tuckman 

Συνήθως χρειάζεται να δουλεύουμε με άλλους, να φτιάχνουμε συγκεκριμένες ομάδες για 

συγκεκριμένες εργασίες ή και γενικά να δουλεύουμε σε ομάδες στα πλαίσια κάποιας οργάνωσης. 

Όσο μεγαλύτερη είναι μία δομή, τόσο πιο πολλές ομάδες χρειάζεται να φτιάξουμε. Επιπλέον, 

συνέχεια ψάχνουμε και τους καλύτερους τρόπους για να ηγηθούμε μιας ομάδας, να 

τελειοποιήσουμε τη συμμετοχή των μελών της, να εναρμονιστούν τα στυλ εργασίας μας και να 

συμβιβαστούμε με βάση τις ανάγκες του κάθε μέλους. Αλλά η γενική ερώτηση είναι: πώς θα 

χαρακτηρίζατε μια επιτυχημένη ομάδα; 

Μια επιτυχημένη ομάδα αποτελείται από 3 στοιχεία: 1) εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της 

ομάδας, 2) αίσθημα ότι τα μέλη ανήκουν σε μία μοναδική και άξια ομάδα και 3) συμφωνία και 

κατανόηση ότι όλα τα μέλη μαζί πετυχαίνουμε πιο πολλά από ότι ξεχωριστά. Εμπιστοσύνη, Θέση, 

Κατορθώματα. Η ερώτηση εδώ όμως είναι πώς το πετυχαίνουμε αυτό όταν υπάρχει μια ομάδα 

που τα μέλη της ίσα που γνωρίζονται μεταξύ τους; Το μυστικό είναι να γνωρίζουμε ότι κάθε ομάδα 

θα περάσει κι από μία διαδικασία ένωσης που θα τη βοηθήσει να εξελιχθεί σε αποτελεσματική κι 

επιτυχημένη. 

Ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα δημιουργίας μιας ομάδας είναι του Tuckman. Tο μοντέλο 

Σχηματισμός - Καταιγισμός - Νορμοθέτηση - Δράση για την ανάπτυξη μιας ομάδας προτάθηκε 

το 1965. Ο Tuckman υποστηρίζει ότι όλες αυτές οι φάσεις είναι απαραίτητες και αναπόφευκτες 

https://www.trainsmartinc.com/how-to-set-up-a-room-for-successful-training/
https://www.educationcorner.com/holistic-education.html
https://www.educationcorner.com/holistic-education.html
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ώστε να αναπτυχθεί η ομάδα, να αντιμετωπίσει τις δοκιμασίες και τα προβλήματα, να βρει λύσεις, 

να σχεδιάσει τη δουλειά και να επιφέρει αποτελέσματα. Αργότερα, το 1977, προστέθηκε κι ενα 

πέμπτο στάδιο: Τερματισμός
[1]

. 

 

 

[1]
 Tsapenko, M. Team dynamics. Tuckman's model - https://www.linkedin.com/pulse/team-

dynamics-tuckmans-model-michael-tsapenko/ 

  

Σχηματισμός  

Αυτό είναι το σημείο που τα μέλη της ομάδας συναντιούνται για πρώτη φορά. Ξεκινούν να 

γνωρίζονται, να μαθαίνουν το υπόβαθρό τους, την εμπειρία και τις αξίες τους. Αυτό μπορεί να 

ξυπνήσει διάφορα συναισθήματα όπως ενθουσιασμό για τη γνωριμία με νέους ανθρώπους ή 

κοινωνικό άγχος για τον ίδιο λόγο ή περιέργεια για το τι ακολουθεί. Σε αυτή τη φάση, η ανακάλυψη 

των ρόλων και της δυναμικής της ομάδας εκτυλίσσεται καθώς το κάθε μέλος προσπαθεί να βρει 

τον χώρο του όσο ξεκινούν να διαμορφώνονται οι σχέσεις και διαπιστώνονται οι ομοιότητες και οι 

διαφορές. Τα μέλη της ομάδας, επίσης, ανακαλύπτουν περισσότερα σχετικά με την αποστολή 

τους, τους στόχους και τους σκοπούς τους καθώς συνειδητοποιούν τι πρέπει να κάνουν και πώς 

θα το καταφέρουν, συμφωνούν σε μεθόδους εργασίας, κατευθυντήριες γραμμές επικοινωνίας και 

πώς να δουλεύουν μαζί. Σε αυτό το στάδιο, η απόδοση της ομάδας είναι ακόμα χαμηλή επειδή 

τα μέλη ακόμα μαθαίνουν τις αποστολές και τους στόχους τους. Ο σκοπός του ηγέτη, σε αυτή τη 

φάση, είναι να δημιουργήσει ένα άνετο περιβάλλον γεμάτο εμπιστοσύνη και θετικά συναισθήματα 

όπου τα μέλη μπορούν να ξεκινήσουν να χτίζουν την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθησή τους.    

Καταιγισμός  

Η ομάδα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, τα μέλη νιώθουν άνετα μεταξύ τους και δε σκέφτονται 

τόσο πριν εκφράσουν τα πραγματικά τους συναισθήματα και σκέψεις. Λογομαχίες, έντονες 

συζητήσεις και μερικές φορές ακόμα και διαφωνίες εμφανίζονται σε αυτό το στάδιο, κάνοντας μας 

να αμφισβητήσουμε τις αρχές της εμπιστοσύνης, της αποδοχής, της πίστης μεταξύ των μελών 

και προς τη διαδικασία. Τα όρια που είχαμε θέσει προηγουμένως αρχίζουν να δοκιμάζονται. Ο 

αρχικός ενθουσιασμός και οι προσδοκίες
[1]

 μειώνονται όσο τα μέλη της ομάδας δουλεύουν μαζί 

και οι διαφορές, π.χ. στο στυλ εργασίας, αρχίζουν να γίνονται εμφανείς μεταφέροντας την 

προσοχή από την αποστολή που έχουμε να φέρουμε εις πέρας προς τη δυσαρέσκεια αναφορικά 

με την πρόοδο της ομάδας και της διαδικασίας εκμάθησης
[2]

. Τα μέλη της ομάδας προκαλούν το 

ένα το άλλο, διψώντας για αντιδράσεις και παρατηρώντας τα αρνητικά και τα λάθη. Σ’ αυτή τη 

φάση, η ηγεσία, επίσης, δοκιμάζεται αναφορικά με το πόσο μπορούμε να πιέσουμε τα όριά της. 

https://www.linkedin.com/pulse/team-dynamics-tuckmans-model-michael-tsapenko/
https://www.linkedin.com/pulse/team-dynamics-tuckmans-model-michael-tsapenko/
https://www.linkedin.com/pulse/team-dynamics-tuckmans-model-michael-tsapenko/
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Η αποστολή σας, εδώ, είναι να ησυχάσετε τις εντάσεις στα πλαίσια της ομάδας, να κατευνάσετε 

τις διαφωνίες και να στρέψετε την ομάδα προς τους ομαδικούς της στόχους, όπως π.χ. την 

πρωτιά
[3]

. Τα μέλη της ομάδας θα στραφούν προς εσάς για τη λύση και για να βεβαιωθούν ότι 

όλα πάνε καλά και θα σας μεταθέσουν την ευθύνη για να τους κάνετε λειτουργικούς ξανά. Αυτό 

το στάδιο καταναλώνει χρόνο και ενέργεια κάθε πλευράς και δε χρειάζεται καν να αναφερθεί ότι 

εδώ είναι που πολλές ομάδες αποτυγχάνουν και σταματούν να είναι πια ομάδες. Πάρτε το 

σοβαρά, να είστε σε εγρήγορση για προειδοποιητικά σημάδια που θα μπορούσαν να σημαίνουν 

ένταση ή διαφωνία και βεβαιωθείτε ότι η ομάδα έχει τρόπους να ξεπεράσει τις διαφορές και να 

παραμείνει συγκεντρωμένη στον στόχο.  

 

[1]
 Stein, J. Using the stages of team development - https://hr.mit.edu/learning-topics/teams/articles/stages-

development 

[2]
 Stein, J. Using the stages of team development - https://hr.mit.edu/learning-topics/teams/articles/stages-

development 

[3]
 Paych, M. Tuckman’s stages of team development https://www.adcisolutions.com/knowledge/tuckmans-stages-

team-development 

Νορμοθέτηση  

Με το που η ομάδα βρει έναν μοναδικό, δικό της τρόπο ώστε να γίνεται αποδεκτή η γνώμη του 

κάθε μέλους και η ηγεσία, τότε είναι που η καταιγίδα κοπάζει. Τα μέλη ξεκινούν ξανά να ακούν και 

να αποδέχονται το ένα το άλλο, προσπαθούν να συμφωνούν, δείχνουν ειλικρίνεια και όλοι 

εύχονται απλά να τα πηγαίνουν καλά στο κομμάτι της αποστολής τους. Επίσης, όλα τα μέλη 

αρχίζουν να απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούν μεταξύ τους, οι σχέσεις αποκτούν βάθος και 

η διαδικασία εκμάθησης βρίσκεται ξανά σε ισορροπία. Ο ρόλος της ηγεσίας γίνεται ξανά 

αποδεκτός και η απόδοση της ομάδας βελτιώνεται. Δημιουργούνται νέοι συμβιβασμοί μεταξύ της 

ομάδας και περισσότερες ανάγκες ικανοποιούνται. Τα μέλη της ομάδας επιθυμούν να δουλεύουν 

μαζί και η κοινή αντίληψη είναι ότι όλα μαζί απλώς πετυχαίνουν περισσότερα. Σε αυτό το στάδιο, 

βεβαιωθείτε ότι τονίζετε κάθε επιτυχία και ότι όλα πετυχαίνονται επειδή η ομάδα ενθαρρύνεται να 

δουλεύει από κοινού προς έναν κοινό στόχο, προάγοντας τη συνεργασία με το πιο βαθύ της 

νόημα.  

Δράση 

Η δράση είναι ο απώτερος σκοπός για κάθε ομάδα. Τώρα είναι που η απόδοση βρίσκεται στην 

κορύφωσή της και οι διαφωνίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη· οι 

ρόλοι, οι ευθύνες και η αποστολή του κάθε μέλους ξεκαθαρίζουν· η ομαδική δουλειά στοχεύει 

προς την πραγματοποίηση του στόχου σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον χάρη στη θετική 

ατμόσφαιρα ανάμεσα στα μέλη της ομάδας που αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαδικασίας και 

https://hr.mit.edu/learning-topics/teams/articles/stages-development
https://hr.mit.edu/learning-topics/teams/articles/stages-development
https://hr.mit.edu/learning-topics/teams/articles/stages-development
https://hr.mit.edu/learning-topics/teams/articles/stages-development
https://hr.mit.edu/learning-topics/teams/articles/stages-development
https://hr.mit.edu/learning-topics/teams/articles/stages-development
https://www.adcisolutions.com/knowledge/tuckmans-stages-team-development
https://www.adcisolutions.com/knowledge/tuckmans-stages-team-development
https://www.adcisolutions.com/knowledge/tuckmans-stages-team-development
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αναγνωρίζονται ως πρωταγωνιστές. Ο ρόλος σας στην ηγεσία είναι να στηρίξετε την ατομική 

ανάπτυξη κάθε μέλους και να κάνετε ένα βήμα πίσω ξεκινώντας να αναλαμβάνετε και να 

συγκεντρώνεστε κυρίως στην παρακολούθηση και την καταγραφή παρά στην καθοδήγηση και 

στην επιβεβαίωση ότι η αποστολή προχωράει και τα μέλη προοδεύουν.  

Τερματισμός 

Αυτό είναι το τελευταίο στάδιου το μοντέλου, που αναπτύχθηκε μερικά χρόνια αργότερα. Σε ένα 

σημερινό εργασιακό περιβάλλον παρατηρείται όλο και περισσότερη ομαδική δουλειά τόσο για 

μακροπρόθεσμες όσο και για βραχυπρόθεσμες αποστολές και ο τερματισμός έχει γίνει ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας μιας ομάδας. Η ανάπτυξη μιας ομάδας χρειάζεται και το 

κλείσιμο της, τη φάση κατά την οποία τα μέλη αξιολογούν όσα πέτυχαν, κρίνουν τη δουλειά τους 

και ολοκληρώνουν όλα τα καθήκοντά τους. Η συμβουλή, εδώ, είναι να λάβετε υπ’ όψιν όλα τα 

στάδια από τα οποία πέρασε η ομάδα και τα βασικά στοιχεία- κλειδιά που πήρε κι έμαθε κατά το 

καθένα. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι μία στιγμή να το γιορτάσετε! Τα μέλη της ομάδας 

λογικά βιώνουν διάφορα συναισθήματα και μπορεί και να απολαύσουν λίγο ελεύθερο χρόνο μαζί 

ώστε να κλείσει αυτός ο κύκλος όπως του αρμόζει. Κάποια μέλη μπορεί να νιώσουν και άγχος 

καθώς χάνουν ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον και χρειάζεται να προχωρήσουν πέρα από 

αυτό ενώ άλλα μέλη μπορεί να νιώσουν υπερηφάνεια για όσα κατάφεραν και να μη θέλουν να 

λήξει αυτή η διαδικασία. Ανεξάρτητα από τα όσα βιώνει το κάθε μέλος, αφήστε τους να 

εκφραστούν και προτείνετε τρόπους διατήρησης της επικοινωνίας και της επαφής. 

Βιωματικό Μοντέλο Εκμάθησης 

 Πόσες φορές προσπαθήσαμε σκληρά να δημιουργήσουμε μια διαδικασία εκμάθησης απλά για 

να συνειδητοποιήσουμε στο τέλος ότι τίποτα δε λειτούργησε όπως περιμέναμε; Πώς μπορούμε 

να βεβαιωθούμε ότι μετά από όλη τη διαδικασία του προγραμματισμού και της δημιουργίας τα 

άτομα που διδάσκονται θα φύγουν με πραγματικές δεξιότητες, γνώση και/ ή προσεγγίσεις; Το 

πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πολλοί 

τρόποι να προσεγγίσουμε τη μάθηση και το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν. Εδώ, η ηλικία παίζει 

ρόλο αφού όσο νεότερο είναι ένα άτομο τόσο πιο εύκολα είναι να προσαρμοστεί στη νέα γνώση 

που παρέχεται. Όσον αφορά τους ενήλικες, υπάρχει ένα εσωτερικό κίνητρο γι’ αυτούς να μάθουν 

και η ανάγκη να κατανοήσουν ότι η μάθηση είναι πρακτικά ωφέλιμη και μπορεί να εφαρμοστεί 

στην καθημερινή τους ζωή και στις επαγγελματικές συνθήκες, γεγονός που σημαίνει ότι οι ίδιοι 

αποφασίζουν και το πως και το τι θα μάθουν, όπως και το αν θα συμπεριληφθούν σε όλα τα 

στάδια της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτός είναι και ο λόγος που σε αυτό το κεφάλαιο θα 

παρουσιάσουμε το μοντέλο μάθησης του Kolb, ως ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει 

στον προγραμματισμό μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

Το παραπάνω μοντέλο πρωτοεμφανίστηκε το 1984
[1] 

και αποδεικνύει ότι η αποτελεσματική 

μάθηση είναι ορατή μόνο όταν όλα τα άτομα συμμετέχουν σε όλο τον εκπαιδευτικό κύκλο
[2]

. 
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Ο κύκλος μάθησης του Kolb έχει 4 στάδια: 1) Συγκεκριμένη Εμπειρία, 2) Αναστοχαστική 

Παρατήρηση, 3) Αφηρημένη Θεωρητική Σύλληψη, 4) Ενεργό Πειραματισμό. Και κάθε άτομο που 

εισχωρεί στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε από αυτά τα στάδια. 

 

 

[1]
 McLeod, S. Kolb’s learning styles and experiential learning cycle. https://www.simplypsychology.org/learning-

kolb.html 

[2]
 Wikipedia. Kolb’s experiential learning. https://en.wikipedia.org/wiki/Kolb%27s_experiential_learning 

Συγκεκριμένη Εμπειρία  

Αυτό είναι το στάδιο όπου τα άτομα όντως βιώνουν μια εμπειρία, η οποία μπορεί να προκύψει 

μέσα από ένα παιχνίδι, μία προσομοίωση, δουλειά σε ομάδες ή, ακόμα και, τυχαία. Και αυτή η 

εμπειρία μπορεί να προκύψει είτε στο “τώρα” ή μπορεί να είναι και μία προηγούμενη εμπειρία. Η 

θεωρία του Kolb εδώ είναι ότι το κλειδί στη μάθηση είναι η συμμετοχή και δεν είναι αρκετό για 

κανέναν απλά να διαβάζουν ή να παρατηρούν
[1]

. Επιπλέον, σε όλα τα άτομα αρέσει να 

συμπεριλαμβάνονται και να είναι μέρος της διαδικασίας εκμάθησης, ειδικά αν απολαμβάνουν την 

ενεργή συμμετοχή τους. 

Αναστοχαστική Παρατήρηση 

Με το που κάποιο άτομο νιώσει ότι είναι ένα ενεργό κομμάτι της διαδικασίας, υπάρχει η ανάγκη 

να κάνει ένα βήμα πίσω και να στοχαστεί την εμπειρία του. Αυτό το στάδιο στον κύκλο μάθησης 

δίνει την ευκαιρία σε όλα τα άτομα να ρωτήσουν ερωτήσεις και να συζητήσουν την εμπειρία τους 

με άλλους
[1]

. Η επικοινωνία, σε αυτό το στάδιο, είναι ζωτικής σημασίας καθώς δίνει την ευκαιρία 

στο άτομο να αναγνωρίσει πιθανά κενά ανάμεσα σε όσα έχει κατανοήσει και την ίδια τη βιωματική 

εμπειρία. 

Αφηρημένη Θεωρητική Σύλληψη  

Σε αυτό το στάδιο κατανοούμε πως η Συγκεκριμένη Εμπειρία συνδέεται με τα προηγούμενα 

βιώματά μας. Κάνουμε συνδέσεις και συνειδητοποιούμε πώς να αντιλαμβανόμαστε τα 

αποτελέσματα και το τι μάθαμε ως μοντέλα, γνώση και κατανόηση που ήδη κατέχουμε. Μπορούμε 

να δημιουργήσουμε νέες ιδέες, να προσαρμόσουμε όσες ήδη έχουμε, να διορθώσουμε 

παρεξηγήσεις ή να αναπτύξουμε και να βαθύνουμε την ήδη κατέχουσα γνώση μας, κάνοντας 

συνδέσεις μεταξύ της μαθησιακής εμπειρίας και των βιωμάτων της καθημερινότητάς μας. 

Ενεργός Πειραματισμός 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Kolb%27s_experiential_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Kolb%27s_experiential_learning
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Σε αυτό το στάδιο, τεστάρονται η νεοαποκτηθείσα γνώση και δεξιότητες στην πραγματική ζωή, 

δοκιμάζεται το πως λειτουργούν (ή δε λειτουργούν). Τα άτομα διατηρούν τον κύκλο μάθησης των 

τεσσάρων σταδίων όσο ο πειραματισμός εισχωρεί στη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. 

Κεφάλαιο 4. Ασκήσεις Επιχειρηματικότητας 

  

Όνομα: Η Άσκηση με τον Φάκελο ή η Δοκιμασία των $5  

Target Group 

(Ομάδα- 

Στόχος): 

Άτομα που δουλεύουν με νέους, και Αρχηγοί όπως και νέοι Επιχειρηματίες 

Θέματα που 

Διαπραγματε

ύονται: 

-αίσθημα επιχειρηματικότητας· 

-ενεργή συμμετοχή· 

-κέρδος. 

Σκοπός/ 

Μαθησιακός 

Στόχος: 

-ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας με περιορισμένες πηγές· 

-δημιουργικότητα· 

-περιορισμός της έλλειψης αυτοπεποίθησης σχετικά με την ικανότητα να 

κερδίζουμε χρήματα. 

Στόχος της 

Άσκησης: 

να αυξηθούν τα χρήματα προς επένδυση 

Διάρκεια:  2-3 ώρες 

Απαιτούμενο 

Υλικό: 

Φάκελοι, λογαριασμοί των 5$  
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Οδηγίες Βήμα 

προς Βήμα: 

Αυτή η άσκηση με τον φάκελο δημιουργήθηκε από την Tina Seelig στο 

Πανεπιστήμιο του Stanford. Στη διάρκεια αυτή της άσκησης, όσα άτομα 

συμμετέχουν καλούνται να σχεδιάσουν μια δραστηριότητα διάρκειας 2 ωρών 

για να αυξήσουν μια αρχική, άγνωστη επένδυση που τους δίνεται μέσα σε 

έναν φάκελο. Η ποσότητα των χρημάτων μέσα στον φάκελο είναι πολύ μικρή 

-γύρω στα $5. Τα άτομα που συμμετέχουν συνήθως εκπλήσσονται με το 

πόσο λίγα είναι τα χρήματα μέσα στον φάκελο. Παρ’ όλα αυτά, κάθε φορά που 

εφαρμόζεται αυτή η άσκηση, η ομάδα καταφέρνει να αυξήσει τα χρήματα που 

τους έχουν δοθεί προς επένδυση. Η άσκηση κάνει την ομάδα να καταλάβει 

πόσο εύκολο τους είναι να κερδίσουν χρήματα. 

Ρωτήστε την ομάδα τι μπορούν να κάνουν με αυτά τα χρήματα. Κάποιο άτομο 

θα φωνάξει “Πήγαινε στο Λας Βέγκας¨ ή “Πάρε ένα λαχείο”. Αυτά είναι και τα 

άτομα που θα έπαιρναν ένα μεγάλο ρίσκο για μια μικρή ευκαιρία απόκτησης 

μιας μεγάλης ανταμοιβής. Η επόμενη και πιο κοινή πρόταση είναι να στηθεί 

ένα πλυντήριο αυτοκινήτων ή ένα κιόσκι που πουλάει λεμονάδες και να 

χρησιμοποιηθούν τα πέντε δολάρια για να αγοραστούν τα πρώτα υλικά. Αλλά 

τα περισσότερα άτομα στο τέλος βρίσκουν τρόπους να κινηθούν πολύ πιο 

πέρα από τις συνηθισμένες απαντήσεις. 

Πώς γίνεται αυτό; Ορίστε ένα στοιχείο: Οι ομάδες που κερδίζουν τα 

περισσότερα χρήματα δε χρησιμοποιούν καν τα πέντε δολλάρια. 

Συνειδητοποιούν ότι, στην πραγματικότητα, το να δίνουν όλη την προσοχή 

τους στα χρήματα περιορίζει τη λύση του προβλήματος. Συνειδητοποιούν ότι 

πέντε δολάρια ουσιαστικά δεν είναι τίποτα και αποφασίζουν να ερμηνεύσουν 

ξανά το πρόβλημα πιο γενικά: Τι μπορούν να κάνουν για να κερδίσουν 

χρήματα αν ξεκινήσουν από το απόλυτο τίποτα; 

 

Επιπρόσθετε

ς Προτάσεις: 

  

Διαβάστε την πλήρη περιγραφή της άσκησης εδώ: 

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/creativityrulz/200908/the-5-

challenge 
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Άλλα Σχόλια: Αυτή η άσκηση δημιουργήθηκε από την Tina Seelig Ph.D. στο Πανεπιστήμιο 

του Stanford. 

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/creativityrulz/200908/the-5-

challenge 

  

  

Όνομα: Η Άσκηση με τα Δεμένα Μάτια 

Target Group 

(Ομάδα- 

Στόχος): 

Άτομα που δουλεύουν με νέους, και Αρχηγοί όπως και νέοι Επιχειρηματίες 

Θέματα που 

Διαπραγματε

ύονται: 

Επαφή με τον Πελάτη 

Σκοπός/ 

Μαθησιακός 

Στόχος: 

-ανάπτυξη των ακουστικών, επικοινωνιακών, ερμηνευτικών δεξιοτήτων· 

-συμπερίληψη των “πελατών”· 

-δημιουργία συναισθηματικών δεσμών μέσα από συνεχή αλληλεπίδραση. 

Στόχος της 

Άσκησης: 

Η διατήρηση των σχέσεων 

Διάρκεια:  1 ώρα 
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Απαιτούμενο 

Υλικό: 

Μαντήλια για να δέσουμε τα μάτια 

Οδηγίες Βήμα 

προς Βήμα: 

Μοιράστε τα μαντήλια και ζητήστε από όλα τα άτομα να τα φορέσουν. Στη 

συνέχεια, τα άτομα που συμμετέχουν χωρίζονται σε ζευγάρια. Η αποστολή 

τους είναι να φύγουν από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου μηχανικής, να 

περιηγηθούν στο κάμπους, να βρουν τη βιβλιοθήκη, να κάνουν μία σειρά στο 

καφέ και να παραγγείλουν καφέ ή τσάι (Προσαρμόστε τη δραστηριότητα 

ανάλογα με το περιβάλλον σας). Το ζευγάρι μπορεί να λύσει το μαντήλι 

μόνο όταν πάρει το ποτό του. Μετά, αποδομήστε τη δραστηριότητα. Η πιο 

σημαντική ιδέα είναι ότι εμείς ως εκπαιδευτές/ τριες μιλάμε πολύ για το να 

γνωρίζουμε τον πελάτη. Μερικές φορές ο μόνος τρόπος να καταλάβουμε 

πραγματικά έναν πελάτη είναι να ζήσουμε στον κόσμο του. Μετά από αυτή 

την άσκηση, η δοκιμασία είναι να βρούμε τρόπους να γίνουμε ή να 

προσομοιώσουμε ότι είμαστε ο πελάτης. 

 

Επιπρόσθετε

ς Προτάσεις: 

  

Η δραστηριότητα είναι σχεδιασμένη για να εφαρμοστεί μέσα σε κτίριο ή 

κάμπους. 

  

Άλλα Σχόλια: Αυτή η άσκηση δημιουργήθηκε από τον Joe Tranquillo στο Πανεπιστήμιο του 

Bucknell. 

https://venturewell.org/joe-tranquillo/ 

  

 

Όνομα: Η Δοκιμασία με το Ζαχαρωτό* 
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Target group 

(Ομάδα-

Στόχος): 

Άτομα που δουλεύουν με νέους, και Αρχηγοί όπως και νέοι Επιχειρηματίες 

Θέματα που 

Διαπραγματεύ

ονται:: 

-συνεργασία· 

-καταιγισμός ιδεών· 

-ομαδική δουλειά· 

-κινητοποίηση των άλλων· 

-πρωτοβουλία· 

-σχεδιασμός & management· 

Σκοπός/ 

Μαθησιακός 

Στόχος: 

-να φανεί στην πράξη ότι η ομαδική δουλειά είναι μια σχετική δεξιότητα, κάθε 

επιτυχημένος επιχειρηματίας πρέπει να δουλεύει πολύ κοντά με τους 

ανθρώπους· 

-ανάπτυξη της ηγεσίας, κίνητρο και επικοινωνιακές δεξιότητες 

-δημιουργία ενός αισθήματος για κοινά βιώματα, κοινή γλώσσα, δημιουργία 

πρωτοτύπων και διευκόλυνση. 

Στόχο της 

Άσκησης: 

Να δοκιμαστούν όσα άτομα συμμετέχουν στη δουλειά σε ομάδες όπου η 

τελική επιτυχία εξαρτάται από τον κοινό στόχο. 

Διάρκεια: Κάθε δοκιμασία έχει διάρκεια 18 λεπτών αλλά πρέπει να υπολογίζεται μέσα 

σε ένα συνολικό χρονικό πλαίσιο των 45-60 λεπτών. 

Απαιτούμενο 

Υλικό: 

20 μακαρόνια spaghetti, ένα μέτρο χαρτοταινία, ένα μέτρο σχοινί, ένα 

ζαχαρωτό, χρονόμετρο (κινητό τηλέφωνο),μέτρο, τραπέζια 
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Οδηγίες Βήμα 

προς Βήμα: 

Σχηματισμός ομάδων 4 ατόμων. Μέσα σε 18 λεπτά κάθε ομάδα πρέπει να 

προσπαθήσει να φτιάξει μία αυτόνομη κατασκευή με τα μακαρόνια, μία 

ταινία, ένα σχοινί κι ένα ζαχαρωτό. Η ψηλότερη κατασκευή κερδίζει.  

 -Η νικήτρια ομάδα είναι αυτή που έφτιαξε την ψηλότερη κατασκευή 

μετρώντας τη από την επιφάνεια του τραπεζιού μέχρι και την κορυφή του 

ζαχαρωτού. Αυτό σημαίνει ότι η κατασκευή να κρέμεται από κάποια 

ψηλότερη δομή, όπως μία καρέκλα, το ταβάνι ή ένας πολυέλαιος. 

-Ολόκληρο το ζαχαρωτό πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της κατασκευής. 

Η ομάδα αποκλείεται αν κόψει ή φάει μέρος του ζαχαρωτού. 

-Η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα όσα είναι τα 20 μακαρόνια και 

τόσο όσο διαθέσαμε από το σχοινί ή την ταινία. Η ομάδα δεν μπορεί να 

χρησιμοποιήσει χαρτοσακούλες ως μέρος της κατασκευής τους.  

-Στις ομάδες επιτρέπεται να σπάσουν τα μακαρόνια, να κόψουν την ταινία 

και το σχοινί σε κομμάτια και να δημιουργήσουν νέες κατασκευές.   

-Η δοκιμασία διαρκεί 18 λεπτά: Οι ομάδες δεν μπορούν να κρατούν την 

κατασκευή μόλις τελειώσει ο χρόνος. Όσοι αγγίζουν ή υποστηρίζουν την 

κατασκευή στο τέλος της δραστηριότητας θα αποκλειστούν. 

Επιπρόσθετες 

Προτάσεις: 

  

Με την έναρξη της δοκιμασίας, ξεκινάμε το χρονόμετρο (και τη μουσική). 

-Περπατώντας γύρω γύρω στο δωμάτιο: Είναι φοβερό να παρακολουθείτε 

την εξέλιξη των κατασκευών όπως και να παρατηρείτε τα μοτίβα και τις 

πρωτοβουλίες που ακολουθούν οι περισσότερες ομάδες. 

-Υπενθυμίζοντας στις ομάδες τον υπολειπόμενο χρόνο: Μετρήστε 

αντίστροφα τον χρόνο. Συνήθως, υπενθυμίζουμε στα 12 λεπτά, στα 9 λεπτά 

(στη μέση της δραστηριότητας), στα 7 λεπτά, στα 5 λεπτά, στα 3 λεπτά, στα 

2 λεπτά, στο 1 λεπτό, στα 30 δευτερόλεπτα και στα 10 δευτερόλεπτα. 

-Υπενθυμίζουμε λεκτικά πως τα πηγαίνουν οι ομάδες: Καλό είναι όλη η 

ευρύτερη ομάδα να γνωρίζει την πρόοδο των υποομάδων. Υπενθυμίστε 

τους κάθε φορά που κάποια υποομάδα στήνει μια αξιοσημείωτη κατασκευή. 

Δημιουργήστε ένα κλίμα φιλικού συναγωνισμού. Ενθαρρύνετε όλα τα άτομα 

να κοιτάνε γύρω τους. Μη φοβάστε να ανεβάσετε την ενέργεια. 

-Υπενθυμίζουμε στις ομάδες ότι όποιος/α κρατάει την κατασκευή θα 

αποκλείεται: Αρκετές ομάδες θα έχουν τη φοβερή επιθυμία να κρατούν την 

κατασκευή τους στο τέλος. Αυτό συχνά συμβαίνει επειδή το ζαχαρωτό που 
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μόλις πρόσθεσαν στην κατασκευή τους δευτερόλεπτα πριν, κάνει την 

κατασκευή να μην είναι σταθερή. Η νικήτρια κατασκευή πρέπει να είναι 

σταθερή. 

Άλλα Σχόλια: Teaching Toolkit for Entrepreneurship Education (2016) by Bernd 

Ebersberger, Christine Pirhofer and Desiree Wieser 

*Η Δοκιμασία του Ζαχαρωτού δημιουργήθηκε από τον Peter Skillman. 

 Το ζαχαρωτό είναι μία μεταφορά για τις κρυμμένες εικασίες ενός πρότζεκτ. Η εικασία στη 
Δοκιμασία με το Ζαχαρωτό είναι ότι τα ζαχαρωτά είναι ελαφριά και μαλακά και στηρίζονται εύκολα 
στα μακαρόνια. Στην πραγματικότητα, όμως, τα ζαχαρωτά δεν είναι καθόλου μαλακά. 

Γι’ αυτό, αν συγκρίνουμε τη δοκιμασία με οποιοδήποτε πραγματικό πρότζεκτ, το δίδαγμα είναι ότι, 
πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αναγνωρίζουμε όλες τις εικασίες -τι χρειάζεται ο πελάτης, το κόστος του 
προϊόντος, τη διάρκεια της υπηρεσίας- και να τις τεστάρουμε από πολύ νωρίς και συχνά. Αυτός 
είναι και ο μηχανισμός που οδηγεί σε αποτελεσματικές καινοτομίες.* 

 

Όνομα: Ο Καμβάς του Επιχειρηματικού Μοντέλου & Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα 
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Target group 

(Ομάδα-

Στόχος): 

Άτομα που δουλεύουν με νέους, και Αρχηγοί όπως και νέοι Επιχειρηματίες 

Θέματα που 

Διαπραγματεύ

ονται:: 

-καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου· 

-οικονομικός εγγραμματισμός· 

-κινητήριες πηγές· 

-σχεδιασμός & management· 

Σκοπός/ 

Μαθησιακός 

Στόχος: 

-να εξοικειωθούν όλα τα άτομα με τον καμβά του επιχειρηματικού μοντέλου  

και την κοινωνική επιχειρηματικότητα· 

-να ενθαρρυνθεί η συζήτηση σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο και τα 

κουτιά που το απαρτίζουν· 

-να αναπτυχθούν οι δεξιότητες σχεδιασμού και management· 

-να τονιστεί η σημασία του οικονομικού εγγραμματισμού. 

Στόχος της 

Άσκησης: 

Να προταθούν διάφορες παραλλαγές του καμβά του επιχειρηματικού 

μοντέλου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικά με ιδέες κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

Διάρκεια: -για τη σύσταση του καμβά του επιχειρηματικού μοντέλου - 30 λεπτά· 

-για τη διαμόρφωση των ιδεών των ατόμων - 2 ώρες. 

Απαιτούμενο 

Υλικό: 

-κόλλες Α3 (ή μεγαλύτερες) για τον καμβά. 

-post- its. 
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Οδηγίες Βήμα 

προς Βήμα: 

Υπάρχει μία παραλλαγή του αρχικού Καμβά του Μοντέλου της 

Επιχειρηματικότητας που συστάθηκε από τους Osterwalter & Pigneur 

(2010) και στοχεύει ειδικά σε κοινωνικές επιχειρήσεις.  

Πηγές - Κλειδιά: Τι πηγές θα χρειαστείτε για τις δραστηριότητες σας; 

Ανθρώπους, χρήματα, πρόσβαση; 

Συνέταιροι και Επενδυτές - Κλειδιά: Ποιες είναι οι απαραίτητες ομάδες 

που θα χρειαστεί να συμπεριλάβετε για την επιτυχία του προγράμματος σας; 

Χρειάζεστε ειδικές άδειες ή πρόσβαση κάπου; 

Δραστηριότητες - Κλειδιά: Τι προγραμματισμένες και μη 

προγραμματισμένες δραστηριότητες θα διεξάγει ο οργανισμός σας; 

Προϋπολογισμός: Ποιοι είναι οι τομείς που ξοδεύετε τα περισσότερα; Πώς 

διαμορφώνονται όσο εξελίσσεστε; 

Παρεμβατικότητα: Ποια είναι η μορφή της παρέμβασής σας; Είναι ένα 

εργαστήριο; Μία υπηρεσία; Ένα προϊόν;   

Κανάλια: Πώς έρχεστε σε επαφή με τους πελάτες και τους χρήστες σας; 

Πλεόνασμα: Πού σχεδιάζετε να επενδύσετε το κέρδος σας;  

Τμήμα - Ώφελος: Ποιος επωφελείται από την παρέμβασή σας;  

Τμήμα - Πελάτες: Ποιοι είναι οι άνθρωποι ή οι οργανισμοί που θα 

επενδύσουν το κεφάλαιο σε αυτό το κομμάτι; 

Αξιακή Πρόταση: Πώς θα δείξετε ότι παράγετε κοινωνικό έργο; Τι θέλουν 

οι πελάτες σας να κερδίσουν από αυτή την πρωτοβουλία;  

Εισόδημα: Ποια είναι η ροή των εσόδων που περιμένετε; 

Επιπρόσθετες 

Προτάσεις: 

  

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό Καμβά Επιχειρηματικού 

Μοντέλου για την ιδέα σας σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 

αφού όλα τα σημαντικά κομμάτια του για μια ιδέα εμπορικής 

επιχειρηματικότητας είναι τα ίδια και στο κομμάτι της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 
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Άλλα Σχόλια: 1. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a 

handbook for visionaries, game changers, and challengers. John 

Wiley & Sons. 

 

Όνομα: Αξιολόγηση των Επιχειρηματικών Δυνατοτήτων Σας 

Target group 

(Ομάδα-

Στόχος): 

Άτομα που δουλεύουν με νέους, και Αρχηγοί όπως και νέοι Επιχειρηματίες 

Θέματα που 

Διαπραγματεύ

ονται: 

- αίσθημα επιχειρηματικότητας 

- είσοδος στην επιχειρηματικότητα 

Σκοπός/ 

Μαθησιακός 

Στόχος: 

να “ψαρέψουμε¨ και να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά επιχειρηματικότητας 

των ατόμων που συμμετέχουν 

Στόχος της 

Άσκησης: 

να δώσουμε τα ερεθίσματα για ένα αίσθημα επιχειρηματικότητας και 

αυτεπίγνωσης  

Διάρκεια: 1 ώρα 

Απαιτούμενο 

Υλικό: 

-χαρτί 

-στυλό 

-προσωπικά κινητά τηλέφωνα 
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Οδηγίες Βήμα 

προς Βήμα: 

Τα άτομα που συμμετέχουν γράφουν μία αναφορά σχετικά με το αν 

θεωρούν ότι είναι ή δεν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να στήσουν και να 

θέσουν σε λειτουργία το επιχειρηματικό πλάνο σας, βασισμένη στις 

πληροφορίες που θα αποκτήσετε από την παρακάτω διαδικασία με τα τρία 

βήματα. Σιγουρευτείτε ότι η ομάδα είναι όσο πιο αντικειμενική γίνεται. Θα 

πρέπει να επισυνάψετε και τα αποτελέσματα από το τεστ GET στην 

αναφορά. Μην ξεχάσετε να βεβαιωθείτε ότι η ομάδα θα δώσει και 

παραδείγματα  για να υποστηρίξει όποια χαρακτηριστικά και συμπεριφορές 

υποστηρίζουν ότι έχουν - αλλιώς είναι απλά η γνώμη τους.  

Βήμα 1 Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική έκδοση του GET που είναι διαθέσιμο 

αλλού σε αυτή την ιστοσελίδα. Επιτρέψτε στους μαθητές να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις και να ελέγξουν την ανάλυση που τους έχει δοθεί. Ρωτήστε 

αν κάποιος έχει τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία. Επισυνάψτε ένα 

έντυπο της ανάλυσης που τους έχει δοθεί και αφήστε τους να εξηγήσουν 

γιατί συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτό, δίνοντας σαφή παραδείγματα από 

τη συμπεριφορά τους.  

Βήμα 2 Δώστε χρόνο στην ομάδα να κάνει μία λίστα με τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα της:  

-Απασχόλησης 

-Αυτοαπασχόλησης 

Βήμα 3 Η ομάδα κάνει μία λίστα με τους λόγους για τους οποίους θέλουν να 

στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Είναι αρκετοί καλοί ώστε να έχουν κίνητρο 

για να επιτύχουν; Η ομάδα κάνει μία λίστα και με τους λόγους για τους 

οποίους δεν είναι καλή ιδέα να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Μπορούν 

να ξεπεραστούν αυτοί οι λόγοι;  

Επιπρόσθετες 

Προτάσεις: 

  

Σιγουρευτείτε ότι δίνετε αρκετό χρόνο στην ομάδα ώστε τα αποτελέσματα 

να συζητηθούν και να αξιολογηθούν. 

Άλλα Σχόλια: P. Burns, Entrepreneurship and Small Business, 3rd edn Palgrave 

Macmillan, 2011 
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Όνομα: Εύρεση μίας επιχειρηματικής ιδέας 

Target group 

(Ομάδα-

Στόχος): 

Άτομα που δουλεύουν με νέους, και Αρχηγοί όπως και νέοι Επιχειρηματίες 

Θέματα που 

Διαπραγματεύ

ονται: 

- καταιγισμός ιδεών· 

- ανάλυση· 

- ερέθισμα της αίσθησης επιχειρηματικότητας 

Σκοπός/ 

Μαθησιακός 

Στόχος: 

- δημιουργία ιδεών· 

- αναγνώριση ευκαιριών· 

Στόχος της 

Άσκησης: 

να γεννηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες γίνεται 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Απαιτούμενο 

Υλικό: 

-χαρτί 

-στυλό 
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Οδηγίες Βήμα 

προς Βήμα: 

Εξηγήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

Βήμα 1 

1. Λίστα ιδεών. Σκεφτείτε τις ανάγκες της αγοράς που δεν 

ικανοποιούνται, τις αλλαγές στην τεχνολογία ή τη νομοθεσία ή τη 

δημογραφία, τις ιδέες που έχετε δει σε άλλες περιοχές ή χώρες αλλά 

όχι στη δική σας, τη γνώση και τα κενά στις πληροφορίες. 

2. Επέκταση της Λίστας. Σκεφτείτε τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας, 

τις εμπειρίες, τον επιθυμητό τρόπο ζωής, τις αξίες και τι είναι πιο 

πιθανό να κάνετε καλά ή τι θα θέλατε να κάνετε.  

3. Ζητήστε σχόλια πάνω στη λίστα τουλάχιστον από τρια άτομα που 

σας γνωρίζουν. Γνωρίζοντας σας, είναι πιθανό να μπορούν να 

προσθέσουν στη λίστα ερμηνεύοντας τη λίγο διαφορετικά.  

4. Σημειώστε ιδέες, παρατηρήσεις και συμπεράσματα αναφορικά με τις 

ιδέες σας και τις προσωπικές σας προτιμήσεις. 

Βήμα 2 

Χρησιμοποιώντας τη λίστα που δημιουργήσατε από αυτή την άσκηση, 

αξιολογήστε κάθε ιδέα με βάση αυτά τα οκτώ κριτήρια, ξεκινώντας από το 1 

(πολύ χαμηλό ή μη ελκυστικό) μέχρι το 5 (πολύ υψηλό ή πολύ ελκυστικό). 

> Ελκυστικότητα της ιδέας - Θα σας άρεζε να τη θέσετε σε λειτουργία; 

> Ικανότητα ανάληψης - Έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται για 

να τη θέσετε σε λειτουργία; 

> Πρακτικότητα - Είναι μία ιδέα που μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη; 

> Πιθανότητες ζήτησης στην αγορά - Θα την αγοράσουν οι πελάτες; 

> Δυνατότητα να ανταπεξέλθει τον ανταγωνισμό - Υπάρχει ανταγωνισμός 

και μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε αυτόν; 

> Δυνατότητα διαφοροποίησης - Μπορείτε να διαφοροποιήσετε την ιδέα με 

κάποιον τρόπο και μπορεί αυτή η διαφορά να συντηρηθεί μακροπρόθεσμα; 

> Δυνατότητες στην τιμή - Μπορείτε να αποφύγετε τον ανταγωνισμό στην 

τιμή; 

>Διαθεσιμότητα πηγών - Θεωρείτε ότι έχετε, ή μπορείτε να βρείτε, τις πηγές 

που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε αυτήν την επιχείρηση; 
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Οι πρώτες τρεις ή τέσσερις ιδέες που συγκέντρωσαν τους περισσότερους 

πόντους αξίζει να διερευνηθούν περισσότερο. 

Βήμα 3 

Κάντε μία λίστα με τους σημαντικότερους παράγοντες που θα πρέπει να 

βεβαιώσετε για να εξελίξετε τις πρώτες τρεις ή τέσσερις ιδέες σας από την 

προηγούμενη άσκηση περαιτέρω. Αξιολογήστε τις ιδέες και επιλέξτε αυτή με 

την οποία θέλετε να προχωρήσετε. 

Επιπρόσθετες 

Προτάσεις: 

  

Όσο παράγετε ιδέες, είναι σημαντικό να μην τις αξιολογείτε και βαλτώσετε 

στις λεπτομέρειες σχετικά με το αν θα λειτουργήσουν ή όχι. 

Άλλα Σχόλια: P. Burns, Entrepreneurship and Small Business, 3rd edn Palgrave 

Macmillan, 2011 

 

Όνομα: Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας του/ της Επιχειρηματία & 

Κίνητρο 
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Target group 

(Ομάδα-

Στόχος): 

Άτομα που δουλεύουν με νέους, και Αρχηγοί όπως και νέοι Επιχειρηματίες 

Θέματα που 

Διαπραγματεύ

ονται: 

-τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του/ της επιχειρηματία· 

-κίνητρο. 

Σκοπός/ 

Μαθησιακός 

Στόχος: 

-η ομάδα μπορεί να αναγνωρίσει αυτά τα χαρακτηριστικά σε μελέτες 

σχετικές με επιχειρηματίες· 

-η ομάδα μπορεί να συζητήσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και το κίνητρο· 

-η ομάδα μπορεί να αναγνωρίσει αυτά τα χαρακτηριστικά στις 

προσωπικότητες του καθενός και της καθεμίας.  

Στόχος της 

Άσκησης: 

να δοθεί προσοχή στον χαρακτήρα και το κίνητρο ενός/ μίας επιχειρηματία.  

Διάρκεια: 1 ώρα 

Απαιτούμενο 

Υλικό: 

Χαρτί και στυλό, σε περίπτωση που τα άτομα που συμμετέχουν θέλουν να 

καταγράψουν τα αποτελέσματα της συζήτησης μεταξύ τους 
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Οδηγίες Βήμα 

προς Βήμα: 

Ερώτηση 1 

Ποια νιώθετε ότι είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός/ μιας 

επιχειρηματία; Εξηγήστε γιατί θεωρείτε ότι ισχύει αυτό και δώστε 

παραδείγματα. Τι θεωρείτε εσείς, προσωπικά, ότι παρακωλύει την 

επιχειρηματικότητα; Εξηγήστε ξανά γιατί και δώστε παραδείγματα. Έχει 

υπάρξει κάποια στιγμή στη ζωή σας όπου θετικές ή αρνητικές πτυχές της 

έχουν προωθήσει ή εμποδίσει τις επιχειρηματικές ιδέες σας;  

Ερώτηση 2 

Διερευνήστε ποιοι παράγοντες κινητοποιούν τους/ τις επιχειρηματίες. 

Διαβάστε ένα κλασικό παράδειγμα επιχειρηματικότητας: το “Theorie der 

wirtschaftlichen Entwicklung” του Joseph Alois Schumpeter (1911), το οποίο 

κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 1934- Θα βρείτε αυτά που ψάχνετε στις 

σελίδες 90-95. Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε και μία γενική εικόνα για το 

πόσο  σχετικό είναι το βιβλίο μελετώντας την περίληψη του από τον Croitoru 

(2012). 

Διαβάστε, επίσης, http:/www.wsj.com/articles/why-some-entrepreneurs-

feel-fullfilledbut-othersdont-1432610236 και συγκρίνετε τα κίνητρα. Ίσως 

πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα κίνητρα των επιχειρηματιών (μια φορά σε 

όλη τη ζωή τους)  με αυτούς που επιχειρούν συνέχεια. Ο αυτανταγωνισμός 

μπορεί να είναι μία ενδιαφέρουσα ιδέα που κινητοποιεί τους κατα συνέχεια 

επιχειρηματίες.  

Συζητήστε σχετικά με το κίνητρο των ανθρώπων που επιλέγουν την 

επιχειρηματικότητα ως καριέρα ζωής. 

Συζητήστε ποιοι θεσμικοί παράγοντες της οικονομίας υποστηρίζουν αυτά τα 

κίνητρα και ποιοι παράγοντες τα εμποδίζουν. Προσπαθήστε να 

αξιολογήσετε αν αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε τις παγκόσμιες διαφορές 

ως προς την τάση προς την επιχειρηματικότητα.  

Επιπρόσθετες 

Προτάσεις: 

  

Croituru, A. (2012). Schumpeter, J.A., 1934 (2008), The Theory of Economic 

Development: An Inquiry into Profit, Capital, Credit, Interest and the 

Business Cycle, translated from The German by Redvers Opie News 

Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction Publishers. Journal of 

Comparative Research in Anthropology and Sociology, 3(2), 137-148. 

doi:10.2307/1812657   

http://www.wsj.com/articles/why-some-entrepreneurs-feel-fullfilledbut-othersdont-1432610236
http://www.wsj.com/articles/why-some-entrepreneurs-feel-fullfilledbut-othersdont-1432610236
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Άλλα Σχόλια: Teaching Toolkit for Entrepreneurship Education (2016) by Bernd 

Ebersberger, Christine Pirhofer and Desiree Wieser 

 

Όνομα: Συνεχής Αποτυχία 

Target group 

(Ομάδα-

Στόχος): 

Άτομα που δουλεύουν με νέους, και Αρχηγοί όπως και νέοι Επιχειρηματίες 

Θέματα που 

Διαπραγματεύ

ονται:: 

-κίνητρο· 

-εύρεση της επιτυχίας· 

-αυτοπεποίθηση.  

Σκοπός/ 

Μαθησιακός 

Στόχος: 

-να αλλάξει η σχέση μας με την αποτυχία· 

-να εκμεταλλευόμαστε όσο περισσότερο γίνεται την αποτυχία. 

Στόχος της 

Άσκησης: 

Πώς να μη φοβόμαστε την αποτυχία αλλά να μαθαίνουμε από αυτήν. 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Απαιτούμενο 

Υλικό: 

-χαρτί· 

-στυλό. 
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Οδηγίες Βήμα 

προς Βήμα: 

I. Ξεκινήστε δείχνοντας στους μαθητές σας μια διαφάνεια με τα ακόλουθα 

πρόσωπα που θα αναγνωρίσουν: 

 

Όπρα 

Έλον Μασκ 

Βέρα Γουάνγκ 

Ο Steve Jobs 

Εσείς (αυτό είναι το πιο σημαντικό!) 

 

Ρωτήστε τους μαθητές σας: 

 

«Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι;» 

Απάντηση: Ήταν όλες αποτυχίες πριν γίνουν επιτυχίες. 

 

Πείτε στους μαθητές: 

 

Η Όπρα, ο Έλον Μασκ και ο Στιβ Τζομπς απολύθηκαν από τις δουλειές τους 

πριν γίνουν επιτυχημένοι. 

Δείξτε το βιογραφικό του Elon Musk Failure, επισημαίνοντας τον αριθμό των 

αποτυχιών που έχει συναντήσει στο δρόμο του προς την επιτυχία. 

Vera Wang απέτυχε να πετύχει τον στόχο της να κάνει την Ολυμπιακή 

ομάδα στο καλλιτεχνικό πατινάζ και δεν κατάφερε να πάρει τη δουλειά ως 

αρχισυντάκτρια της Vogue (μετά από 20 χρόνια δουλειάς εκεί) προτού τελικά 

ξεκινήσει τη δική της σειρά μόδας. Τώρα βρίσκεται στο Hall of Fame του 

πατινάζ των ΗΠΑ για τα κοστούμια που έχει σχεδιάσει για skaters. 

 

Μοιραστείτε μια από τις δικές σας αποτυχίες. 

 

Πείτε στους μαθητές σας ότι αν θέλουν να βρουν ή να δημιουργήσουν μια 

δουλειά που τους αρέσει και η οποία πληρώνεται καλά, ένα από τα πιο 

σημαντικά πράγματα που μπορούν να κάνουν είναι να αλλάξουν τη σχέση 

τους σε αποτυχία. 

Πείτε στους μαθητές αυτής της τάξης ότι θα τους δώσετε την ευκαιρία να 

μάθουν πώς να αξιοποιούν στο έπακρο τις αποτυχίες τους. Το πρώτο βήμα 

για να το κάνουν αυτό είναι να τους δείξουμε πόσο πολύτιμες ήταν ήδη για 

αυτούς οι αποτυχίες τους. 

Θα ζητήσετε από τους μαθητές σας να είναι ευάλωτοι και να μοιραστούν τις 

αποτυχίες τους. Ο καλύτερος τρόπος για να ασχοληθούν με αυτήν την 

άσκηση είναι να είστε εσείς ευάλωτοι και να μοιραστείτε μαζί τους τις 

αποτυχίες σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα δείξετε ότι οι αποτυχίες είναι αυτό 

που τις κάνουμε. 
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Θέλετε οι μαθητές σας να δημιουργήσουν ένα βιογραφικό, αλλά όχι ένα 

τυπικό βιογραφικό όπου θα καταγράφουν όλα τα επιτυχημένα τους 

επιτεύγματα. Αυτό θα είναι ένα βιογραφικό αποτυχίας. 

 

Πείτε στους μαθητές σας ότι χρησιμοποιώντας τις παρακάτω κατηγορίες ως 

έμπνευση, θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν τουλάχιστον τις τρεις 

μεγαλύτερες αποτυχίες τους, που έχουν βιώσει μέχρι τώρα στη ζωή τους: 

 

Σχολείο 

Δουλειά 

Αθλητισμός/αγωνισμοί 

Σχέση 

 

Δεν χρειάζεται να καταλήξουν σε αποτυχίες σε κάθε κατηγορία, απλά πρέπει 

να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε τρεις αποτυχίες συνολικά. 

 

Για να εμπνεύσετε ιδέες, μοιραστείτε μερικά παραδείγματα δικών σας 

αποτυχιών με τους μαθητές σας. 

 

Μοιραστείτε με τους μαθητές το παράδειγμά σας. * 

 

Για καθεμία από τις αποτυχίες που μοιράζεστε με τους μαθητές σας, 

βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματικά σημαντικά μαθήματα που έχετε πάρει από 

αυτούς. 

 

Ο προβληματισμός και τα διδάγματα είναι το βήμα που πρέπει να επιδείξετε 

στους μαθητές σας. Μην παραμελείτε για την πραγματική αποτυχία για 

πολύ! 

 

Πείτε στους μαθητές σας ότι θα τους αφήσετε λίγα λεπτά σιωπή για να 

σκεφτούν και να εντοπίσουν τις αποτυχίες τους. 

 

Εξετάζοντας τις αποτυχίες τους, ζητήστε από τους μαθητές να 

προσδιορίσουν αυτό από το οποίο έμαθαν τα περισσότερα. Αυτός δηλαδή 

που θα άλλαζε περισσότερο τη συμπεριφορά τους. 

 

Έχοντας κατά νου αυτήν την αποτυχία, ζητήστε από τους μαθητές σας να 

συμπληρώσουν το κάτω μισό του βιογραφικού σημειώματος αποτυχίας, 

απαντώντας στις ερωτήσεις: 

 

Η μεγαλύτερη αποτυχία μου με δίδαξε… 

Και άλλαξα τη συμπεριφορά μου από…. 
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Μοιραστείτε τη δική σας εμπειρία.** 

 

Αφού οι μαθητές γράψουν στις απαντήσεις τους, συνδυάστε τις, ιδανικά με 

κάποιον που δεν γνωρίζουν. Μοιράζονται τη μεγαλύτερη αποτυχία τους με 

τον σύντροφό τους, τι έμαθαν και πώς άλλαξε τον τρόπο που ενεργούν 

τώρα, 

Μόλις οι μαθητές σας είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν μεταξύ τους, ζητήστε 

από μερικούς να μοιραστούν αυτό που έμαθαν από την αποτυχία τους με 

την υπόλοιπη τάξη. 

 

Επειδή οι μαθητές είναι ευάλωτοι και μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες, 

φροντίστε να ευχαριστήσετε κάθε άτομο που μοιράζεται και να σκεφτείτε 

ποια θετικά πράγματα αντικατοπτρίζει γι 'αυτούς ότι είναι κάτι χρήσιμο 

μακριά από τις αποτυχίες τους. 

 

Πείτε στους μαθητές σας ότι το κλειδί για να αξιοποιήσετε στο έπακρο 

οποιαδήποτε αποτυχία είναι ο προβληματισμός. Μόλις συμβεί μια αποτυχία, 

οι επιτυχημένοι άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο για να αναγνωρίσουν: 

 

Τι απέτυχε 

Γιατί απέτυχε 

Και κατανοήστε πώς μπορούν να βελτιωθούν την επόμενη φορά 

 

Ζητήστε από τους μαθητές σας να συμπληρώσουν το τελευταίο μέρος του 

Βιογραφικού τους Αποτυχίας.*** 

 

Προσδιορίζοντας τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουν για να αναλύσουν και 

να προβληματιστούν σχετικά με την αποτυχία τους, για παράδειγμα: 

 

Περιγραφή 

Μιλώντας σε κάποιον 

Ο διαλογισμός 

Συλλογιζόμενος μόνος 

 

Πείτε στους μαθητές σας να δεσμευτούν στον εαυτό τους ότι όταν 

αντιμετωπίζουν μια αποτυχία, θα την αξιοποιήσουν στο έπακρο 

δοκιμάζοντας μερικές από αυτές τις νέες στρατηγικές και στοχαζόμενοι την 

αποτυχία. 
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Επιπρόσθετες 

Προτάσεις: 

  

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό Καμβά Επιχειρηματικού 

Μοντέλου για την ιδέα σας σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 

αφού όλα τα σημαντικά κομμάτια του για μια ιδέα εμπορικής 

επιχειρηματικότητας είναι τα ίδια και στο κομμάτι της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

Άλλα Σχόλια: 2. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a 

handbook for visionaries, game changers, and challengers. John 

Wiley & Sons. 

 

 

 

 

 

 

[1]
 Dr. Serhat, K.  Kolb’s Experiential Learning Theory & Learning Styles. https://educationaltechnology.net/kolbs-

experiential-learning-theory-learning-styles/ 

 

 

 

[1]
Dr. Serhat, K.  Kolb’s Experiential Learning Theory & Learning Styles. https://educationaltechnology.net/kolbs-

experiential-learning-theory-learning-styles/ 

 

 

 

 

 

https://educationaltechnology.net/kolbs-experiential-learning-theory-learning-styles/
https://educationaltechnology.net/kolbs-experiential-learning-theory-learning-styles/
https://educationaltechnology.net/kolbs-experiential-learning-theory-learning-styles/
https://educationaltechnology.net/kolbs-experiential-learning-theory-learning-styles/
https://educationaltechnology.net/kolbs-experiential-learning-theory-learning-styles/
https://educationaltechnology.net/kolbs-experiential-learning-theory-learning-styles/
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Τίτλος Έλεγχος ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων 

Ομάδα-στόχος Youth workers, youth leaders, νέοι επιχειρηματίες  

Ζητήματα που 
θίγονται: 

-εισαγωγή στη SWOT Analysis 
-brainstorming 
-αναλυτικές ικανότητες  

Σκοπός/Αποτέλεσμα 
μάθησης 

-να δηιμουργηθεί μία λίστα με ιδέες για το πού βρίσκεται η οργάνωση 
τώρα 
-να σχεδιαστεί μια στρατηγική 

Στόχοι -να ανακαλύψουν τί είναι η SWOT Analysis, πώς να κάνουν μία και 
πώς να την εφαρμόσουν 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Υλικά: Χαρτί 
στυλό 

Oδηγίες βήμα-βήμα Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. 
Πείτε τους τί είναι η SWOT Analysis και τί σημαίνει το SWOT  
Κάνετε εισαγωγή στις οδηγίες 
Επιλέξτε μια μικρή επιχείρηση με την οποία είστε εξοικειωμένοι και 
χρησιμοποίωντας τη διαδικασία των οκτώ βημάτων την οποία 
αναφέραμε παραπάνω, αξιολογείστε τη δυνατότητα ανάπτυξής της. 
Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας με τη μορφή αναφοράς. 
Βήμα 1 Αξιολογείτε τις πρσωπικές ποιότητες του ιδιοκτήτη-manager 
και την ικανότητά του να διαχειριστεί την ανάπτυξη και να οδηγήσει 
την επιχείρηση μπροστά. 
Βήμα 2 Αξιολογείτε την ομάδα διαχείρισης και την ικανότητά της να 
διαχειριστεί την ανάπτυξη και να οδηγήσει την επιχείρηση μπροστά. 
Βήμα 3 Αξιολογείστε το προϊόν/ την προσφορά στην αγορά και τις 
ευκαιρίες για ανάπτυξη.  
Βήμα 4 Αξιολογείστε το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τους 
ανταγωνιστές που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρία και αξιολογείστε 
πώς αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  
Βήμα 5 Κάνετε μία οικονομική αξιολόγηση της εταιρίας και σχηματίστε 
τα συμπεράσματά σας για το πώς λειτουργεί.  
Βήμα 6 Αναλύστε τα αποτελέσματα από το βήμα 1 έως 5 και 
συνοψίστε με τη μορφή SWOT Analysis.  

Επιπλέον 
προτάσεις: 

 Για να διευκρινίσετε σε ποια κατηγορία ανήκει μία ιδέα, είναι 
βοηθητικό να σκεφτείτε τις Δυνάμεις και τις Αδυναμίες σαν 
εσωτερικούς παράγοντες – που έχουν δηλαδή να κάνουν με την 
οργάνωση, τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και τους ανθρώπους, 
Σκεφτείτε τις Ευκαιρίες και τις Απειλές ως εξωτερικούς παράγοντες, 
που έχουν να κάνουν με την αγορά , τον ανταγωνισμό και την 
ευρύτερη οικονομία.  

Άλλα σχόλια:  

 

 



83 

 

Όνομα: Εξερευνώντας τη Νεανική Επιχειρηματικότητα 

Target group 

(Ομάδα-

Στόχος): 

Άτομα που δουλεύουν με νέους, και Αρχηγοί όπως και νέοι Επιχειρηματίες 

Θέματα που 

Διαπραγματεύ

ονται:: 

Επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο 

Σκοπός/ 

Μαθησιακός 

Στόχος: 

-εξερεύνηση διαφορετικών διαστάσεων της νεανικής επιχειρηματικότητας σε 

κάθε χώρα 

-ενθάρρυνση της καλύτερης γνώσης της νεανικής επιχειρηματικότητας 

Στόχος της 

Άσκησης: 

-εξερεύνηση της νεανικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο 

-εξερεύνηση των διαστάσεων της νεανικής επιχειρηματικότητας 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Απαιτούμενο 

Υλικό: 

-πίνακας παρουσιάσεων· 

-μαρκαδόροι 

-αρκετό χώρο για δουλειά σε μικρές ομάδες. 
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Οδηγίες Βήμα 

προς Βήμα: 

1. Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων του εργαστηρίου. 

2. Χωρίζουμε τα άτομα που συμμετέχουν σε 4 ομάδες που να 

συμπεριλαμβάνουν όλες τις χώρες. Ζητάμε από τις ομάδες να 

αναγνωρίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της νεανικής 

επιχειρηματικότητας στις χώρες τους με το αναλύσουν τους 4 άξονες 

της επιχειρηματικότητας: Κοινωνική, Οικονομική, Πολιτική, 

Πολιτισμική. Κάθε ομάδα να αναλύσει έναν άξονα. Οι ομάδες έχουν 

25 λεπτά να δουλέψουν και να προετοιμάσουν παρουσιάσεις.  

3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων για κάθε ομάδα - 5 λεπτά ανά 

ομάδα. 

4. Ανοιχτή συζήτηση και ντιμπέιτ σχετικά με τις ιδέες που 

παρουσιάστηκαν και ερωτήσεις σχετικές με τη συζήτηση. 

Επιπρόσθετες 

Προτάσεις: 

  

Πληροφορίες σχετικά με διάφορες χώρες θα είχαν επιπρόσθετη αξία. 

Άλλα Σχόλια: Beyond Barriers Association - RAISE Project 2016 - 2017 

Done by: Saimir Boseta, Nikola Rizovski, Andreia Dumitru, Maria Koro 

 

Όνομα: Επικοινωνία Χωρίς Σύνορα 

Target group 

(Ομάδα-

Στόχος): 

Άτομα που δουλεύουν με νέους, και Αρχηγοί όπως και νέοι Επιχειρηματίες 
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Θέματα που 

Διαπραγματεύ

ονται:: 

-ενεργή ακρόαση 

-ανοιχτή συζήτηση 

-στρατηγικές επικοινωνίας 

Σκοπός/ 

Μαθησιακός 

Στόχος: 

Διάχυση πληροφοριών σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές 

επικοινωνίας πάνω στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Στόχος της 

Άσκησης: 

-να καθοδηγηθούν τα άτομα που συμμετέχουν στο πώς να επικοινωνήσουν 

σωστά μέσα στην ομάδα τους και στο πώς μπορούν να λύσουν ένα 

πρόβλημα μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

-να ενθαρρυνθεί η κριτική σκέψη και οι δεξιότητες επίλυσης ενός 

προβλήματος. 

-να τονιστεί η σημασία του να ακούμε ενεργά και των ρόλων σε μία ομάδα. 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Απαιτούμενο 

Υλικό: 

-πίνακας παρουσιάσεων, μαρκαδόροι, 1 φωτοτυπία του φυλλαδίου με την 

ιστορία, καρέκλες για όλα τα άτομα που συμμετέχουν, αρκετός χώρος, 

στυλό και κόλλες χαρτιού για την καταγραφή.  
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Οδηγίες Βήμα 

προς Βήμα: 

1. Θυμίστε στην ομάδα το παιχνίδι “Σπασμένο Τηλέφωνο”, γνωστό και 

ως Κινέζικοι Ψίθυροι και ρωτήστε αν το έχουν παίξει ξανά. Εξηγήστε 

πώς παίζεται το παιχνίδι και βεβαιωθείτε ότι έχουν καταλάβει όλα τα 

άτομα. 

2. Ζητήστε από τους 2 πρώτους εθελοντές (Αναγνώστης και Ακροατής) 

να μείνουν στο δωμάτιο και από 2-3 εθελοντές να γίνουν οι μάρτυρες 

(ο ρόλος είναι να ακούν, να παρατηρούν και να κρατούν σημειώσεις 

στη διάρκεια της άσκησης). 

3. Ζητήστε από τον Αναγνώστη και τον Ακροατή να καθίσουν σε 

καρέκλες ο ένας μπροστά στον άλλον και από τους μάρτυρες να 

κάτσουν κάπου αλλού που θα μπορούν να ακούν καλά την άσκηση. 

Δώστε στον Αναγνώστη ένα φυλλάδιο με μια σύντομη ιστορία και/ή 

τον ορισμό της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ζητήστε να το 

διαβάσει στον Ακροατή, που το καθήκον του είναι να το θυμάται και 

να το πει στο επόμενο άτομο. Μετά, ζητήστε από κάποιον να σας 

βοηθήσει με το να φωνάζει τα άτομα μέσα ένα- ένα, όπου ακούν την 

ιστορία και τη λένε στον επόμενο. Είναι σημαντικό όσο τα άτομα 

κάθονται στο δωμάτιο ακρόασης της άσκησης κάνουν ησυχία και δεν 

παρεμβαίνουν με τον Αναγνώστη και τον Ακροατή. 

4. Καθοδηγήστε μία αναφορά και ανοιχτή συζήτηση πάνω στην 

άσκηση, με το να συμπεριλάβετε τα σχόλια και τις σημειώσεις που 

συγκέντρωσαν οι μάρτυρες. 

5. “Κλείστε” το εργαστήριο δίνοντας τροφή για σκέψη αναφορικά με 

θεωρίες για την προσέγγιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και 

τη σημασία της στον χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Επιπρόσθετες 

Προτάσεις: 

  

Τονίστε τη σημασία της ενεργής ακρόασης για τη βελτίωση της επικοινωνίας. 

Άλλα Σχόλια: Beyond Barriers Association - RAISE Project 2016 - 2017 

Done by:  

Adrian Ivan, Sonja Sokolov, Dzenita Cizmic, Genta Bedri 
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Τίτλος: Σχεδιάστε το Ιδανικό Πορτοφόλι 

Ομάδα-

στόχος: 

Youth Workers, Youth Leaders καθώς και νέοι επιχειρηματίες 

Θέματα που 

αντιμετωπί

στηκαν: 

-Πειραματισμός και δημιουργία πρωτοτύπων. 

- παραγωγή ιδεών; 

- σχεδιαστική διαδικασία σκέψης 

 

Στόχος/μαθ

ησιακό 

αποτέλεσμα

: 

Οι μαθητές μαθαίνουν: 

-την αξία της ενασχόλησης με πραγματικούς ανθρώπους για να τους 

βοηθήσουμε να θεμελιώσουν τις σχεδιαστικές τους αποφάσεις, 

- ότι τα πρωτότυπα χαμηλής ανάλυσης είναι χρήσιμα για να μάθουμε 

(ακολουθήστε μια επαναληπτική προσέγγιση) 

-προκατάληψη προς τη δράση (μπορείτε να σημειώσετε μεγάλη πρόοδο σε 

λίγο χρόνο αν ξεκινήσετε να πραγματοποιήτε). 

Στόχοι: - εισάγετε τη σχεδιαστική σκέψη 

Διάρκεια: 120 λεπτά 

Χρειαζονται 

ΥΛΙΚΑ: 

Χαρτί, ψαλίδι, στυλό, μολύβια, post-it. 

Βήμα προς 

βήμα 

οδηγίες: 

Βήμα 1: Η λάθος προσέγγιση 

Πείτε στους μαθητές: 

 

"Αντί να σας λέμε απλώς για τη σχεδιαστική σκέψη, θέλουμε να σας κάνουμε 

αμέσως να μπείτε και να το ζήσετε μόνοι σας. Θα κάνουμε ένα έργο 

σχεδίασης για περίπου την επόμενη ώρα. Έτοιμοι; Πάμε!" 

 

Δώστε στους μαθητές το φύλλο εργασίας «Σχεδιάστε το ΙΔΑΝΙΚΟ 

Πορτοφόλι» και χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να μετρήσετε αντίστροφα 

τα 3 λεπτά. 
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Μην δίνετε στους μαθητές οδηγίες εδώ – απλώς πείτε τους να σχεδιάσουν μια 

ιδέα για το ιδανικό πορτοφόλι τους. Είναι σημαντικό να τους υπενθυμίζετε ότι 

δεν είστε καλός καλλιτέχνης (είτε είστε είτε όχι) και ότι δεν πρόκειται να κριθούν 

καθόλου για την καλλιτεχνική τους ικανότητα. 

 

Η πρόθεση εδώ είναι να αντιπαραβληθεί μια αφηρημένη προβληματοκεντρική 

προσέγγιση με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση σχεδιαστικής σκέψης. 

 

Υπενθυμίστε στους μαθητές μετά τη λήξη κάθε λεπτού. Μετά τη λήξη των 3 

λεπτών, ρωτήστε τους μαθητές: 

 

«Πώς σου φάνηκε αυτό;» 

 

Πιθανότατα θα προσφέρουν κάποια συναισθήματα που δεν είναι και τόσο 

θετικά. Επισημάνετε αυτά και πείτε τους «αυτή ήταν μια τυπική προσέγγιση 

επίλυσης προβλημάτων, η ανάληψη ενός δεδομένου προβλήματος, η εργασία 

χρησιμοποιώντας τις δικές σας απόψεις και την εμπειρία για να σας 

καθοδηγήσουν και έχοντας κατά νου μια λύση που έπρεπε να σχεδιαστεί. Ας 

δοκιμάσουμε κάτι άλλο – μια ανθρωποκεντρική σχεδιαστική προσέγγιση». 

 

Βήμα 2: Μια καλύτερη προσέγγιση 

Δώστε στους μαθητές το φύλλο εργασίας «Η νέα σας αποστολή» και ζητήστε 

τους να ζευγαρώσουν. 
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Η δουλειά τους είναι να σχεδιάσουν κάτι χρήσιμο για τον συνεργάτη τους. Πείτε 

στους μαθητές ότι το πιο σημαντικό μέρος του σχεδιασμού για κάποιον είναι 

να αποκτήσουν ενσυναίσθηση. Οι μαθητές θα το κάνουν κάνοντας μια 

συζήτηση με τον σύντροφό τους. 

 

Πείτε στους μαθητές ότι ο Συνεργάτης Α θα έχει 4 λεπτά για να πάρει 

συνέντευξη από τον Συνεργάτη Β και μετά θα αλλάξουν. Βάλτε τον Συνεργάτη 

Α να ξεναγήσει τον Συνεργάτη Β στα περιεχόμενα του πορτοφολιού του. 

Ενθαρρύνετε τον Συνεργάτη Α να κάνει ερωτήσεις σχετικά με το πότε 

κουβαλάει ένα πορτοφόλι, γιατί έχει συγκεκριμένα πράγματα μέσα και να 

σημειώνει πράγματα που βρίσκουν ενδιαφέροντα ή έκπληξη. 

 

Ξεκινήστε να παίζετε αισιόδοξη μουσική (μου αρέσει το Motown) και ξεκινήστε 

τα 4 λεπτά. Ο Συνεργάτης Α ζητά από τον Συνεργάτη Β να περάσει από το 

πορτοφόλι του Συνεργάτη Β. Στη συνέχεια αλλάζουν και περνούν 4 λεπτά σε 

ρόλους που αντιστρέφονται. 

 

Βήμα 3: Σκάψτε πιο βαθιά 

Μετά από αυτό το πρώτο σύνολο συνεντεύξεων, ενθαρρύνετε τους μαθητές 

να παρακολουθήσουν πράγματα που βρήκαν ενδιαφέροντα ή έκπληξη. Θα 

πρέπει να ψάχνουν για ιστορίες, συναισθήματα και αισθήσεις (γύρω από 

εικόνες, αντικείμενα, κ.λπ.) Ενθαρρύνετε τους μαθητές να ρωτήσουν «Γιατί;» 

συχνά και να αφήνουν τον συνεργάτη τους να μιλάει. 

 

Οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν ότι το πορτοφόλι αποσπά την προσοχή, ότι 

αυτό που είναι σημαντικό για αυτούς να ανακαλύψουν είναι αυτό που είναι 
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σημαντικό για τον συνεργάτη τους. Υπενθυμίστε στους μαθητές να 

σημειώνουν τυχόν απροσδόκητες ανακαλύψεις και να αποτυπώνουν 

αποσπάσματα. 

 

Βήμα 4: Αναπλαισίωση του προβλήματος 

Δώστε στους μαθητές το φύλλο εργασίας «Reframe the Problem». 

 

 
Ζητήστε από κάθε μαθητή να σκεφτεί για τρία λεπτά τί έμαθε για τον σύντροφό 

του. Πείτε στους μαθητές να συνθέσουν τη μάθησή τους σε δύο ομάδες: 

 

Οι στόχοι και οι επιθυμίες του συνεργάτη τους. Οι μαθητές πρέπει να 

χρησιμοποιούν ρήματα για να τα εκφράσουν. Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι 

αυτές πρέπει να είναι ανάγκες που σχετίζονται με το πορτοφόλι και τη ζωή, ότι 

πρέπει να σκεφτούν τις σωματικές και συναισθηματικές ανάγκες. Δώστε τους 

ένα παράδειγμα για το ότι ίσως ο συνεργάτης τους χρειάζεται να 

ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των πραγμάτων που κουβαλάει ή πρέπει να 

νιώθει ότι υποστηρίζει την τοπική κοινωνία και την οικονομία. 

Οποιεσδήποτε ιδέες ανακάλυψαν. Πείτε τους ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τις 

πληροφορίες κατά τη δημιουργία λύσεων. Δώστε τους ένα παράδειγμα ότι 

μπορεί να ανακαλύψουν ότι ο συνεργάτης τους εκτιμά περισσότερο τις αγορές 

όταν χρησιμοποιεί μετρητά για να αγοράσει. Ένα άλλο παράδειγμα θα 

μπορούσε να είναι ότι ο συνεργάτης βλέπει το πορτοφόλι ως σύστημα 

υπενθύμισης και οργάνωσης, όχι ως συσκευή μεταφοράς. 

Βήμα 5: Πάρτε θέση 

Εδώ οι μαθητές διατυπώνουν την άποψή τους γύρω από την οποία θα χτίσουν 

λύσεις. Πείτε τους να επιλέξουν την πιο επιτακτική ανάγκη και την πιο 

ενδιαφέρουσα γνώση που απέκτησαν από τον συνεργάτη τους. Αυτή η 
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δήλωση θα αποτελέσει το θεμέλιο για τη σχεδιαστική τους εργασία, γι' αυτό 

ενθαρρύνετέ τους να το κάνουν δραστικό και συναρπαστικό. Δώστε τους ένα 

παράδειγμα σαν αυτό: 

 

"Η Τζάνις χρειάζεται έναν τρόπο για να νιώθει ότι έχει πρόσβαση σε όλα της τα 

πράγματα και είναι έτοιμη να δράσει. Παραδόξως, το να κουβαλάει την τσάντα 

της την κάνει να νιώθει λιγότερο έτοιμη να δράσει, όχι περισσότερο." 

 

ή 

 

«Ο Άρθουρ χρειάζεται έναν τρόπο να συναναστρέφεται με τους φίλους του ενώ 

τρώει υγιεινά, αλλά νιώθει ότι δεν συμμετέχει αν δεν κρατάει ένα ποτό». 

 

Βήμα 6: Σκίτσο για Ιδέα 

Δώστε στους μαθητές το φύλλο εργασίας «Ideate». 

 
Στο επάνω μέρος, γράφουν τη δήλωση του προβλήματός τους. Πείτε τους ότι 

τώρα δημιουργούν λύσεις στην πρόκληση που έχουν εντοπίσει. Επισημάνετέ 

τους ότι η ποσότητα είναι καλύτερη από την ποιότητα εδώ, ότι πρέπει να 

στοχεύσουν στον όγκο σκίτσων με ιδέες. Θυμίστε τους ότι ο στόχος εδώ είναι 

η δημιουργία ιδεών και όχι η αξιολόγηση; Προκαλέστε τους λέγοντάς τους 

"δείτε αν μπορείτε να βρείτε τουλάχιστον 7 ιδέες!" 

 

Συνεχίστε να τους το λέτε καθώς περνάει κάθε λεπτό και υπενθυμίστε τους να 

είναι οπτικοί, να μην χρησιμοποιούν λέξεις αλλά να χρησιμοποιούν εικόνες. 
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Είναι σημαντικό να τους υπενθυμίσουμε εδώ ότι μπορεί να μην σχεδιάζουν ένα 

πορτοφόλι, αλλά ότι θα πρέπει να δημιουργήσουν λύσεις στη δήλωση 

προβλήματος που μόλις δημιούργησαν. 

 

Βήμα 7: Κοινή χρήση λύσεων και λήψη σχολίων 

Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, οι συνεργάτες μοιράζονται τα σκίτσα τους 

μεταξύ τους για 4 λεπτά ο καθένας. Καθώς κάθε συνεργάτης αντιδράει στα 

σκίτσα, ο άλλος συνεργάτης θα πρέπει να σημειώνει τυχόν σημεία που 

αρέσουν και δεν αρέσουν και επίσης να ακούει για τυχόν νέες ιδέες. 

Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι ο στόχος εδώ δεν είναι να επικυρώσουν τις 

ιδέες τους, ούτε να εξηγήσουν ή να υπερασπιστούν την ιδέα τους. Αυτή είναι 

μια ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τα συναισθήματα και τα κίνητρα του 

συνεργάτη τους. Μετά από τέσσερα λεπτά, οι μαθητές αλλάζουν. 

Βήμα 8: Σκεφτείτε και δημιουργήστε νέες λύσεις 

Δώστε στους μαθητές το φύλλο εργασίας «Επανάληψη βάσει 

ανατροφοδότησης». 

 
Πείτε στους μαθητές να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να σκεφτούν τί έμαθαν για 

τον συνεργάτη τους και για τις λύσεις που δημιούργησαν. Χρησιμοποιώντας 

όλα όσα έχουν μάθει, ζητήστε από τους μαθητές να σκιαγραφήσουν μια νέα 

ιδέα. Αυτή η ιδέα μπορεί να είναι μια παραλλαγή μιας ιδέας από πριν ή μπορεί 

να είναι κάτι εντελώς νέο. Είναι εντάξει εάν χρειάζεται να προσαρμόσουν τη 

δήλωση προβλήματός τους για να ενσωματώσουν νέες ιδέες και ανάγκες που 

ανακάλυψαν στο Βήμα 7. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δώσουν όσο 

περισσότερες λεπτομέρειες και χρώμα γύρω από την ιδέα τους μπορούν. Θα 

πρέπει να σκεφτούν πώς ταιριάζει η λύση στη ζωή του συνεργάτη τους, πότε 

και πώς μπορεί να χειριστούν ή να αντιμετωπίσουν τη νέα λύση. 
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Πείτε στους μαθητές ότι το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουν ένα φυσικό 

πρωτότυπο της λύσης τους. Εξηγήστε ότι δεν πρέπει απλώς να κάνουν ένα 

μοντέλο κλίμακας της ιδέας τους. 

 

Θα πρέπει να δημιουργήσουν μια εμπειρία στην οποία ο συνεργάτης τους 

μπορεί να αντιδράσει. 

Πρέπει πραγματικά να φτιάξουν κάτι με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί και να 

αλληλεπιδράσει ο συνεργάτης τους. Οι μαθητές που θέλουν να 

δημιουργήσουν μια υπηρεσία θα ρωτήσουν πώς μπορούν να τη 

δημιουργήσουν. Μιλήστε για τη δημιουργία ενός σεναρίου που επιτρέπει στον 

συνεργάτη να το βιώσει – μπορεί να χρησιμοποιήσει χώρο, να το παίξει κ.λπ. 

 

Ωθήστε τους μαθητές να είναι γρήγοροι, υπενθυμίστε τους ότι έχουν μόνο λίγα 

λεπτά. 

 

Βήμα 10: Μοιραστείτε τη λύση σας και λάβετε σχόλια 

Τώρα ένας συνεργάτης θα μοιραστεί το πρωτότυπό του και θα συλλέξει 

σχόλια, μετά οι συνεργάτες θα αλλάξουν ρόλους. Πείτε στους μαθητές ότι δεν 

ενδιαφέρονται να επικυρώσουν το πρωτότυπο, αλλά αντίθετα ενδιαφέρονται 

για μια στοχευμένη συζήτηση γύρω από την εμπειρία, εστιασμένη ειδικά στα 

συναισθήματα και τις αισθήσεις. Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι το 

πρωτότυπό τους δεν είναι πολύτιμο, ότι δεν μπορούν να το αγαπήσουν και 

πρέπει να το αφήσουν. Αυτό που είναι πολύτιμο εδώ είναι η ανατροφοδότηση 

και οι νέες γνώσεις που θα αποκτήσουν από την αλληλεπίδραση του 

συνεργάτη τους με το πρωτότυπο. Οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν πώς 

ο συνεργάτης τους χρησιμοποιεί και κάνει κακή χρήση του πρωτότυπου. Θα 
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πρέπει να σημειώσουν τι άρεσε και τι όχι στον συνεργάτη τους, τι ερωτήσεις 

και ιδέες προέκυψαν. 

 

Βήμα 11: Ομαδική συγκέντρωση και απολογισμός 

Δημιουργήστε έναν χώρο στον οποίο μπορούν να συγκεντρωθούν όλοι οι 

μαθητές – μετακινήστε μαζί τραπέζια, καρέκλες κ.λπ. 

 

Ζητήστε από όλους να βάλουν τα πρωτότυπά τους στη μέση του χώρου 

συγκέντρωσης. 

 

Αυτό το βήμα είναι σημαντικό! Ένας καλά διευκολυνόμενος προβληματισμός 

έχει τη δύναμη να μετατρέψει αυτήν την άσκηση από μια απλή διασκεδαστική 

δραστηριότητα σε μια ουσιαστική εμπειρία που θα μπορούσε να επηρεάσει 

τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν την καινοτομία στο 

μέλλον. Συγκεντρώστε γρήγορα μερικά τραπέζια που μπορούν να μαζευτούν 

όλοι. Ρωτήστε τους μαθητές: 

 

«Ποιος είχε έναν συνεργάτη που δημιούργησε κάτι που σου αρέσει πολύ;» 

«Ποιος βλέπει κάτι για το οποίο είναι περίεργος να μάθει περισσότερα;» 

Όταν ένας μαθητής είναι περίεργος για ένα πρωτότυπο, ζητήστε το άτομο που 

δημιούργησε το πρωτότυπο και εμπλέξτε το στη συζήτηση: 

 

«Πώς ενημερώθηκε για το σχέδιό σας η συζήτηση με τον σύντροφό σας;» 

"Πώς οι δοκιμές και η λήψη σχολίων επηρέασαν τον τελικό σας σχεδιασμό;" 

«Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδικασίας για εσάς;» 

Το κλειδί για την καθοδήγηση αυτής της συνομιλίας είναι να συσχετίσετε τη 

δραστηριότητα με τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

Σχεδίαση με επίκεντρο τον άνθρωπο: Η ενσυναίσθηση για το άτομο ή τα 

άτομα για τα οποία σχεδιάζετε και η ανατροφοδότηση από τους χρήστες είναι 

θεμελιώδης για τον καλό σχεδιασμό. 

Πειραματισμός και δημιουργία πρωτοτύπων: Η δημιουργία πρωτοτύπων 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας καινοτομίας σας. Μία ώθηση 

προς τη δράση, προς το να δράσουμε, να στοχαστούμε πάνω στη δράση και 

να συναντηθούμε με άλλα άτομα.  

Δείξτε ότι δεν λέτε: Κοινοποιήστε το όραμά σας με αποτελεσματικό και 

ουσιαστικό τρόπο δημιουργώντας εμπειρίες και διαδραστικά γραφικά. 

Δύναμη επανάληψης: Μάθετε, προσπαθήστε, αποτυγχάνετε, μάθετε 

περισσότερα, δοκιμάστε ξανά, αποτύχετε ξανά, μάθετε περισσότερα και έτσι ο 

κύκλος συνεχίζεται. Η ευχέρεια ενός ατόμου με τη σχεδιαστική σκέψη είναι 

συνάρτηση κύκλων, γι' αυτό προκαλούμε τους συμμετέχοντες να περάσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερους κύκλους—συνέντευξη δύο φορές, σκίτσο δύο 

φορές και δοκιμή με τον συνεργάτη σας δύο φορές. Επιπλέον, η επανάληψη 
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λύσεων πολλές φορές μέσα σε ένα έργο είναι το κλειδί για επιτυχημένα 

αποτελέσματα. 

Πρόσθετες 

προτάσεις: 

 

Αυτή η άσκηση είναι εξαιρετική γιατί κάθε μαθητής έχει ένα τεχνούργημα (το 

πορτοφόλι ή το πορτοφόλι του) που περιέχει τόσο πολύ νόημα γι’ αυτόν. 

Μπορείτε να λάβετε μερικές πραγματικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 

κάποιον απλώς ρωτώντας για το πορτοφόλι του. Αυτό το έργο τείνει επίσης να 

αποφέρει ιδέες τελικής λύσης που είναι φυσικές και πρωτότυπες πιο εύκολα. 

Αλλα 

σχόλια: 

The Wallet Project, από το Πανεπιστήμιο του Stanford 

https://www.teachingentrepreneurship.org/design-thinking-101/ 

 

 

Τίτλος: Δημιουργήστε την κοινωνική σας επιχείρηση 

Ομάδα-

στόχος: 

Youth Workers, Youth Leaders καθώς και νέοι επιχειρηματίες 

Θέματα που 

αντιμετωπί

στηκαν: 

- brainstorming 

-ομαδική δουλειά; 

- κοινωνική επιχείρηση 

Στόχος/μαθ

ησιακό 

αποτέλεσμα

: 

-Γνώση πώς να δημιουργήσετε μια κοινωνική επιχείρηση με βάση τις ανάγκες 

της κοινότητας, συγκεκριμένες πληροφορίες για τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσετε για το άνοιγμα μιας κοινωνικής επιχείρησης. 

-Βελτιωμένες δεξιότητες: Δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη 

αποφάσεων, παρατήρηση του περιβάλλοντος, ενέργειες που βασίζονται σε 

ανάγκες και ευκαιρίες του άμεσου πλαισίου, εργασία σε ομάδα και αποδοχή 

άλλων ιδεών. 

Στόχοι: -ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μεταξύ των 

συμμετεχόντων; 

-ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων; 

-οικοδόμηση ομαδικού πνεύματος ενώ εργάζεστε σε κοινές ιδέες; 

-προώθηση της μάθησης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ της 

ομάδας. 

Διάρκεια: 180 λεπτά 

Χρειαζονται 

ΥΛΙΚΑ: 

Πολύχρωμο χαρτί, χαρτί Α4, μαρκαδόροι 

Οδηγίες 

βήμα προς 

βήμα: 

Εξηγήστε σε όλη την ομάδα ότι θα εργαστούν μαζί σε μικρές ομάδες για να 

δημιουργήσουν τις ιδέες τους για κοινωνική επιχείρηση. Κάντε μια περίληψη 

των προηγούμενων συνεδριών για να τους υπενθυμίσετε τι έμαθαν. Δώστε 

τους τα ακόλουθα στοιχεία, γραμμένα σε ένα flip chart, ώστε να μπορούν όλοι 

να κρατήσουν σημειώσεις (ή να το ετοιμάσουν ως φυλλάδιο, ένα για κάθε 

ομάδα). 
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- Χωρίστε τους σε μικρές ομάδες με μέγιστο αριθμό 3-4 ατόμων ανά ομάδα, 

δώστε τους το φυλλάδιο, το χαρτί και τους μαρκαδόρους και αφήστε τους να 

δουλέψουν. Κατά την επιστροφή, πρέπει να είναι έτοιμοι με μια παρουσίαση 

της ιδέας τους. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συζητήσουν και να απαντήσουν στις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

ǂ ΤΙ; – Τι είδους κοινωνική επιχείρηση θέλετε να δημιουργήσετε; Μπορεί να 

είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. 

ǂ ΓΙΑΤΙ; – Τι το κάνει χρήσιμο και βολικό, και μια ιδέα που κερδίζει; Σε ποιες 

ανάγκες της κοινότητας ανταποκρίνεται; Τι το κάνει καινοτόμο; 

ǂ ΠΩΣ; – Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όσον αφορά τους πόρους 

(οικονομικούς, ανθρώπινους και άλλα είδη πόρων); Πώς θα το πετύχετε; Ποιο 

θα ήταν το σλόγκαν ή η καμπάνια για να το λανσάρουν; 

ǂ ΠΟΤΕ; – Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να το λανσάρετε στην αγορά; Πώς 

πιστεύετε ότι μπορεί να εξελιχθεί και σε πόσο χρόνο; 

ǂ ΠΟΥ; – Η επιχείρησή σας θα είναι σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο; Θα 

χρησιμοποιήσετε κάποιες ευκαιρίες (όπως χρηματοδότηση, ή υλικά κ.λπ.) από 

κάπου αλλού; 

- Παρουσίαση της ομαδικής εργασίας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που 

δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες ακολουθούμενη από 

ανατροφοδότηση από συμμετέχοντες και εκπαιδευτές. Δώστε αρκετό χρόνο 

σε κάθε ομάδα να εισαγάγει και στους συμμετέχοντες να ρωτήσουν ή να 

διευκρινίσουν τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν. Κλείστε τη συνεδρία με 

μια ενημέρωση και ένα χειροκρότημα για όλη την καλή δουλειά. 

Πρόσθετες 

προτάσεις: 

 

Αυτή η συνεδρία γίνεται ιδανικά αφού οι συμμετέχοντες έχουν λάβει 

προηγούμενα θεωρητικά στοιχεία σχετικά με το θέμα. Θα μπορούσε να γίνει 

αφού διερευνηθεί το θέμα σε βάθος, και αυτό θα μετατρέψει τη γνώση σε 

πράξη. 

Αλλα 

σχόλια: 

Beyond Barriers Association – RAISE Project 2016-2017 

Γίνεται από: 

Ana Mullanji – Εκπαιδεύτρια στο έργο RAISE 
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Τίτλος: Διαγωνισμός χάρτινου αεροπλάνου 

Ομάδα-

στόχος: 

Youth Workers, Youth Leaders καθώς και νέοι επιχειρηματίες 

Θέματα που 

αντιμετωπί

στηκαν: 

- δημιουργικότητα; 

-πρωτοτυπία 

-χτίσιμο ομάδας 

- κοινωνικές δεξιότητες 

- διαπροσωπικές δεξιότητες στο πλαίσιο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Στόχος/μαθ

ησιακό 

αποτέλεσμα

: 

-Οι μαθητές θα πρέπει να εκπαιδεύονται στην ανάλυση και την επίλυση 

προβλημάτων που καλύπτουν μια σειρά από κλάδους και των οποίων η 

κλίμακα κυμαίνεται από την παγκόσμια έως την ατομική. --καθώς οι μαθητές 

είναι πιθανώς μη εξοικειωμένοι με το θέμα της αεροδυναμικής, μια πρώτη 

πρόκληση θα είναι ήδη η πρόσβαση στα δεδομένα και η έρευνα στον τομέα 

πριν ξεκινήσουν. 

-Η συνεργασία θεωρείται το κλειδί της επιτυχίας που πρέπει να μεταδοθεί 

μέσω του ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών. 

- ο διαγωνισμός χάρτινου αεροπλάνου είναι μια αλληγορία για το ότι μπορείς 

να αποτύχεις σε κάθε προσπάθεια, αλλά ποτέ δεν νικάς μέχρι να τα 

παρατήσεις 

Στόχοι: για την τόνωση της εξωγενούς σκέψης, δοκιμάζοντας ένα μη παραδοσιακό 

μονοπάτι για να προσεγγίσετε μαθητές 

Διάρκεια: 45-60 λεπτά 

Όλες οι ομάδες (διαγωνιζόμενες) θα πρέπει να έχουν τον ίδιο χρόνο για να 

ολοκληρώσουν τον διαγωνισμό χάρτινου αεροπλάνου. Δεν υπάρχει ελάχιστος 

ή μέγιστος χρόνος προδιαγραφής, επομένως ο εκπαιδευτής είναι ελεύθερος 

να το επιλέξει σκόπιμα. 

Χρειαζονται 

ΥΛΙΚΑ: 

-τάξη με τραπέζια; 

-τέσσερα φύλλα αντιγραφικού χαρτιού (DIN A4) ανά ομάδα 

προαιρετική: 

-ένας τυπικός συνδετήρας 

-7,5-8 cm ταινία 

- μια κόλλα 

- τρεις συνδετήρες 

- μεζούρα 

- Χρονόμετρο (κινητό τηλέφωνο) 

- κίνητρο, π.χ. σύμβολο, φαγητό, χρήματα κ.λπ. (προαιρετικό) 

-κάτι που να επισημαίνει τη γραμμή εκκίνησης (π.χ. έγχρωμη ταινία κ.λπ.) 

Βήμα προς 

βήμα 

οδηγίες: 

Πριν ξεκινήσουν να σχεδιάζουν ένα χάρτινο αεροπλάνο, οι μαθητές πρέπει να 

κάνουν έρευνα σχετικά με τα βασικά της αεροδυναμικής και της πτήσης. 

Πιθανή είναι επίσης η παροχή ερευνητικού υλικού όπως φυλλάδια. 

Οι μαθητές πρέπει να σχεδιάσουν χάρτινα αεροπλάνα σε ομάδες ή 

μεμονωμένα και να διαγωνιστούν σε μία από τις δύο κατηγορίες που μπορούν 

να επιλέξουν: 
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1) ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Για την κατηγορία απόστασης κάθε μαθητής/ομάδα ρίχνει το 

χάρτινο αεροπλάνο του/της ενώ ο εκπαιδευτής καταγράφει τις αποστάσεις σε 

cm. Όλες οι αποστάσεις πρέπει να μετρηθούν από τη γραμμή εκκίνησης μέχρι 

το σημείο όπου το αεροπλάνο αγγίζει για πρώτη φορά το έδαφος – όχι το 

τελικό σημείο εάν γλιστρήσει! Κάθε μαθητής/ομάδα έχει έως και τρεις 

προσπάθειες. 

2) ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ: Για την κατηγορία αέρα χρόνου, κάθε 

μαθητής/ομάδα ρίχνει το χαρτί του/της/της απλό ενώ ο εκπαιδευτής μετράει τις 

πτήσεις με ακριβές χρονόμετρο. Ο χρόνος αναφέρεται σε δευτερόλεπτα και 

εκατοστά του δευτερολέπτου. Και πάλι, κάθε μαθητής/ομάδα έχει έως και τρεις 

προσπάθειες. 

Στο τέλος του διαγωνισμού καθορίζονται και ανακοινώνονται οι νικητές. Εάν 

έχει προσφερθεί κάποιο κίνητρο, διανέμεται στις καλύτερες ομάδες/άτομα. 

 

Τέλος, ο εκπαιδευτής συνοψίζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του διαγωνισμού με χάρτινο αεροπλάνο.* 

 

Πρόσθετες 

προτάσεις: 

 

Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των υλικών που 

χρησιμοποιούνται στον διαγωνισμό και βεβαιώνεΙ ότι χρησιμοποιούνται μόνο 

επιτρεπόμενα υλικά. Δεν επιτρέπονται αεροπλάνα από χαρτόνι, καθώς και 

χάρτινα κιτ αεροπλάνων. 

 

Για να γίνει πιο δύσκολος ο διαγωνισμός, μπορεί να εισαχθεί ο κανόνας του 

αριστερού χεριού, όπου οι ομάδες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο το 

αριστερό τους χέρι. Αυτό το σενάριο αναγκάζει να συνεργαστούν ακόμη πιο 

στενά μέσα στις ομάδες. 

Αλλα 

σχόλια: 

Teaching Toolkit for Entrepreneurship Education (2016) από τους Bernd 

Ebersberger, Christine Pirhofer και Desiree Wieser 

 

* Αντανάκλαση 

Προβληματισμός στη συνέχεια για: 

● Ποιος τείνει να κάνει το χειρότερο και γιατί; 
● Ποιος τείνει να κάνει το καλύτερο και γιατί; 
● Τι βελτιώνει την απόδοση και τι όχι; 
● Τι δεξιότητες χρειάζονται; 
● Τι ήταν πρόκληση κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και τι ήταν εύκολο; 
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Τίτλος: Παιχνίδι συνεργασίας 

Ομάδα-

στόχος: 

Youth Workers, Youth Leaders καθώς και νέοι επιχειρηματίες 

Θέματα που 

αντιμετωπί

στηκαν: 

- χτίσιμο ομάδας 

-αυτο-αποτελεσματικότητα 

-οικονομία και οικονομική παιδεία. 

- ανάληψη πρωτοβουλίας; 

-Σχεδιασμός και διαχείριση. 

- Αντιμετώπιση αβεβαιότητας, ασάφειας και κινδύνου. 

- μάθηση μέσω της εμπειρίας. 

Στόχος/μαθ

ησιακό 

αποτέλεσμα

: 

Το παιχνίδι συνεργασίας απεικονίζει το δίλημμα ενός φυλακισμένου*. Το 

δίλημμα είναι ότι οι κρατούμενοι μπορεί να ομολογήσουν όταν είναι καλύτερο 

να μην το κάνουν, και ότι μπορεί να αποτύχουν να ομολογήσουν όταν είναι 

καλύτερο να ομολογήσουν. 

- το παιχνίδι συνεργασίας διερευνά τα θέματα κινδύνου και εμπιστοσύνης 

μεταξύ των μελών της ομάδας και τις επιπτώσεις της προδοσίας της 

εμπιστοσύνης. 

- το παιχνίδι δείχνει τα αποτελέσματα του ανταγωνισμού μεταξύ των ομάδων; 

- καταδεικνύει τα πιθανά πλεονεκτήματα μιας συνεργατικής προσέγγισης στην 

επίλυση προβλημάτων; 

- Πρέπει να καθοριστούν σκοποί για οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

 

Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν πώς μια αποτελεσματική συνεργασία και 

συνεργασία με τους ανταγωνιστές μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα 

αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές θα πρέπει ιδιαίτερα να 

παρατηρούν και να μάθουν για τη δυναμική της εμπιστοσύνης και πόσο 

σημαντική είναι μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών. 

Στόχοι: Η επίτευξη μιας πιο συνεργατικής συμπεριφοράς μεταξύ των μελών της 

ομάδας που επιδιώκουν κοινούς στόχους. Το παιχνίδι απεικονίζει ένα δίλημμα 

φυλακισμένου που δείχνει εάν οι άνθρωποι δείχνουν συνεργατική 

συμπεριφορά (win-win) ή εγωιστική και ανταγωνιστική συμπεριφορά (κερδίζει-

ήττα) σε μια κατάσταση που προσφέρει τη δυνατότητα και των δύο. 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Χρειαζονται 

ΥΛΙΚΑ: 

Μέγιστη. 16 άτομα, 2 ομάδες και μέγ. 8 ανά ομάδα. Εάν υπάρχουν 

περισσότερα άτομα/μαθητές, θα πρέπει να σχηματιστούν τέσσερις ομάδες 

που θα τρέχουν δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο, οι ομάδες Α&Β είναι παίκτες 

και οι ομάδες Υ&Ζ παρατηρητές. Στον δεύτερο γύρο οι Y&Z είναι παίκτες και 

παρατηρητές A&B. 

-Τόπος με αρκετό ανοιχτό χώρο για να συναντηθούν χωριστά οι δύο ομάδες 

χωρίς 

να διακόπτουν ή να αναστατώνουν ο ένας τον άλλον. 

-Στο κέντρο της αίθουσας τοποθετούνται δύο καρέκλες όπου συναντώνται οι 

εκπρόσωποι και αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον για να διαπραγματευτούν.** 
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Βήμα προς 

βήμα 

οδηγίες: 

Το παιχνίδι συνεργασίας είναι ένα παιχνίδι ομαδικής οικοδόμησης και 

απεικονίζει το δίλημμα ενός φυλακισμένου που δείχνει εάν οι άνθρωποι 

δείχνουν συνεργατική ή ανταγωνιστική συμπεριφορά σε ένα ημι-σοβαρό 

περιβάλλον. 

1. Ο Διαμεσολαβητής εξηγεί ότι η ομάδα πρόκειται να δοκιμάσει μια 

προσομοίωση μιας παλιάς τεχνικής που χρησιμοποιείται στην ανάκριση 

κρατουμένων (προσεκτικά αποφεύγοντας τη συζήτηση των στόχων της 

άσκησης) όπου ο ερωτών χωρίζει τους κρατούμενους που είναι ύποπτοι για 

συνεργασία και λέει στον έναν ότι ο άλλος ομολόγησε και ότι αν ομολογήσουν 

και οι δύο θα γλιτώσουν πιο εύκολα. 

2. Το δίλημμα του φυλακισμένου είναι ότι μπορεί να ομολογήσουν όταν δεν 

πρέπει και ότι μπορεί να αποτύχουν να ομολογήσουν όταν πραγματικά θα 

έπρεπε. 

3. Σχηματίζονται δύο ομάδες, που ονομάζονται Α και Β, και κάθονται χωριστά. 

Τους δίνεται η οδηγία να μην επικοινωνούν με την άλλη ομάδα με κανέναν 

τρόπο, προφορικά ή μη, εκτός εάν τους ζητηθεί από τον Διαμεσολαβητή. 

4. Ο στόχος είναι απλός: "Η ομάδα σας είναι να πάρει την υψηλότερη θετική 

βαθμολογία (μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, που αποτελείται από 10 σύντομους 

γύρους) και θέλετε να νικήσετε την άλλη ομάδα." 

 

Κύριος στόχος: Να λάβετε την υψηλότερη δυνατή θετική βαθμολογία για την 

ομάδα σας 

 
 

- Υπάρχουν δύο ομάδες – η Α και η Β – που θα παίξουν 10 γύρους. 

-Θα επιλέξετε να παίξετε είτε Κόκκινο είτε Μπλε. 

-Θα βαθμολογηθείτε σύμφωνα με τον Πίνακα Βαθμολογιών. 

-Οι πρώτοι 8 γύροι είναι το πολύ 3 λεπτά ο καθένας. 
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-Μπορείτε να έχετε μια διάσκεψη, μέσω αντιπροσώπων, με την αντίπαλη 

ομάδα σας μετά τον τέταρτο γύρο (ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν 

αιτήματος και των δύο ομάδων). 

-Μπορείτε να έχετε άλλη μια διάσκεψη (για το πολύ 3 λεπτά) μετά τον όγδοο 

γύρο, εάν το επιλέξουν και οι δύο ομάδες. 

-Ο ένατος και ο δέκατος γύρος σκοράρουν διπλό και θα έχετε 5 λεπτά σε κάθε 

γύρο για να πάρετε την απόφασή σας. 

-Αν και οι δύο όμιλοι παίξουν Μπλε, η κάθε ομάδα σκοράρει '-6' 

-Αν μια ομάδα παίζει Μπλε, η άλλη Κόκκινη τότε Κόκκινο = -12 και Μπλε = +12 

-Αν και οι δύο παίξουν Κόκκινο, ο καθένας σκοράρει '+6' 

Πρόσθετες 

προτάσεις: 

 

1. Ο δάσκαλος πρέπει να εξοικειωθεί με το παιχνίδι εκ των προτέρων. Στην 

ιδανική περίπτωση, ο δάσκαλος παίζει έναν πιλοτικό γύρο για να κατανοήσει 

τις διαδικασίες. 

2. Ο δάσκαλος προετοιμάζει την αίθουσα με τους απαιτούμενους πόρους. 

3. Σύντομη εισαγωγή και εξήγηση του παιχνιδιού στην τάξη. Ο δάσκαλος 

παρέχει υπόβαθρο για το παιχνίδι και την εμπειρία μιας προσομοίωσης που 

πηγαίνει πίσω σε ένα ανακριτικό τέχνασμα κρατουμένων (οι κρατούμενοι 

χωρίζονται και ο ένας από αυτούς λέει ότι ο άλλος ομολόγησε και ότι η 

καλύτερη λύση που απομένει είναι να ομολογήσει επίσης, διαφορετικά, θα 

τιμωρηθεί με περισσότερα χρόνια λόγω ανεντιμότητας και ανεπαρκούς 

συνεργασίας). 

4. Σημαντικό, ωστόσο, είναι να μην αποκαλυφθεί ακόμη ο στόχος της άσκησης 

(συνεργασία). 

5. Ο δάσκαλος πρέπει να χωρίσει την τάξη σε δύο ομάδες, π.χ. ομάδα Α και 

ομάδα Β. 

6. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παίρνει ένα σετ οδηγιών (που έχει προετοιμάσει 

εκ των προτέρων ο δάσκαλος, βλ. παραδείγματα παρακάτω) από τον δάσκαλο 

και το παιχνίδι ξεκινά. 

7. Ο δάσκαλος συντονίζει γύρους αλλά και διαλείμματα. Θα πρέπει να 

διευκολύνει μια ροή συνεργασίας και ανταγωνισμού στις ομάδες για να τους 

κάνει να νιώσουν την εναλλαγή συναισθημάτων. Στη συζήτηση της ολομέλειας 

οι δάσκαλοι μπορούν να κάνουν τους μαθητές να αναλογιστούν αυτές τις 

στιγμές, συνδέοντάς τις με καταστάσεις της πραγματικής ζωής. 

8. Η ομάδα με την υψηλότερη θετική βαθμολογία ανακηρύσσεται νικήτρια από 

τον δάσκαλο. Η εισαγωγή ενός κινήτρου είναι δυνατή και ελεύθερη επιλογή. 

9. Ο δάσκαλος καθοδηγεί τη συζήτηση στην ολομέλεια μετά το παιχνίδι. 

Αλλα 

σχόλια: 

https://workshopbank.com/prisoners-dilemma 

Teaching Toolkit for Entrepreneurship Education (2016) από τους Bernd 

Ebersberger, Christine Pirhofer και Desiree Wieser 

 

 

*Ποιο είναι το δίλημμα του φυλακισμένου; 

https://workshopbank.com/prisoners-dilemma
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Το Prisoner's Dilemma είναι ένα παιχνίδι που δείχνει εάν οι άνθρωποι επιδεικνύουν 

προσανατολισμό win-win (συνεργατικό) ή win-lose (εγωιστικό ανταγωνιστικό) σε μια κατάσταση 

που προσφέρει τη δυνατότητα και των δύο. 

Αντιπαραβάλλει την πραγματική τους συμπεριφορά με τις εκφρασμένες προθέσεις τους, δηλ. οι 

άνθρωποι που λένε ότι υποστηρίζουν μια προσέγγιση win-win την πραγματοποιούν πραγματικά 

όταν οι μάρκες είναι κάτω; 

Εάν το κάνουν, σημαίνει ότι θα ανησυχούν εξίσου ότι οι ανάγκες του άλλου μέρους ικανοποιούνται 

επίσης σε οποιαδήποτε συμφωνία. 

 

** Ρύθμιση παιχνιδιού 

•  Δύο ομάδες, π.χ. Α και Β. 

•  Οι ομάδες επιλέγουν αν θέλουν να παίξουν είτε κόκκινο είτε μπλε. 

•  Οι βαθμολογίες βρίσκονται σε πίνακες βαθμολογίας που διανέμονται (εμφανίζονται). 

•  Το παιχνίδι αποτελείται από 10 σύντομους γύρους και οι ομάδες ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους. 

•  Οι πρώτοι 8 γύροι έχουν μέγιστη διάρκεια 3 λεπτών ο καθένας. 

•  Οι ομάδες μπορούν να έχουν μια διάσκεψη μέσω εκπροσώπων της ομάδας με την αντίθετη 

ομάδα στη συνέχεια 

•  γύρος 4 (απαιτείται συμφωνία και των δύο ομάδων). 

•  Μια άλλη διάσκεψη είναι δυνατή (μέγ. 3 λεπτά), μετά τον γύρο 8 (συμφωνία και των δύο). 

•  απαιτούνται ομάδες). 

•  Οι γύροι 9 και 10 σκοράρουν διπλό και έχουν διάρκεια 5 λεπτών ο καθένας. 

•  Η ομάδα με την υψηλότερη θετική βαθμολογία είναι η νικήτρια. 

 

 

Πώς σχετίζεται αυτό με τη φυλακή; 

Αναρωτιέστε πώς σχετίζονται τα χρώματα (κόκκινο και μπλε) είτε με την «ομολογία» ή την 

«άρνηση» του εγκλήματος στο αρχικό δίλημμα των φυλακισμένων; Μπορείτε να το σκεφτείτε ως 

εξής: 

 

-Αν και οι δύο αρνηθούν, τότε η αστυνομία δεν έχει τίποτα να προχωρήσει για να στείλει καμία 

ομάδα στη φυλακή. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουν και επωφελούνται, οπότε πάρτε +3 το καθένα 

(άρα και τα δύο κόκκινα). 

-Αν και οι δύο ομολογήσουν (μπλε), τότε η αστυνομία τους συλλαμβάνει, αλλά τιμωρούνται με 

μικρότερες ποινές για ειλικρίνεια (-3 ο καθένας). 

-Εάν ο ένας ομολογήσει (μπλε) αλλά ο άλλος αρνηθεί (κόκκινο), τότε αυτός που ομολογεί 

ανταμείβεται για την υποτιθέμενη μαρτυρία του εναντίον της άλλης ομάδας στο δικαστήριο (+6) 

και ο αρνητής πηγαίνει στη φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή δεν ομολόγησε (-6 ). 

 

Κάρτα βαθμολογίας μεσολαβητή 
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Ανασκόπηση Ολομέλειας 

1. Όλη η ομάδα συναντιέται για να επεξεργαστεί την εμπειρία. 
2. Ο Διαμεσολαβητής ανακοινώνει το σύνολο των πόντων για κάθε ομάδα και το άθροισμα 

των δύο αποτελεσμάτων υπολογίζεται και συγκρίνεται με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα 
(72 βαθμοί). 

3. Ο Διαμεσολαβητής ηγείται μιας συζήτησης σχετικά με τις επιπτώσεις της υψηλής και 
χαμηλής εμπιστοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις, σε καταστάσεις κερδοφόρες και σε 
ήττες και στα σχετικά πλεονεκτήματα της συνεργασίας έναντι του ανταγωνισμού. 
Ακολουθούν ορισμένες αποτελεσματικές ερωτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: 

-Άλλαξε η στάση σου στο παιχνίδι ανάμεσα στο να θέλεις να κερδίσεις και να θέλεις να 

συνεργαστείς σε κάποιο σημείο; Αν ναι, πότε και γιατί; 

-Υπήρχε διαφορά στην προσέγγισή σας μεταξύ των πρώτων 4 γύρων, των δεύτερων 4 γύρων και 

των τελικών 2 (όταν υπήρχαν διπλοί πόντοι σε προσφορά); 

-Πώς έγιναν οι συναντήσεις; 

-Τι μάθατε για εσάς, τα μέλη της ομάδας σας και την αντίπαλη ομάδα; 

-Πότε είναι εντάξει η πλήρης εστίαση στη νίκη και πότε όχι; Τι προβλήματα προκαλεί η επιθυμία 

να κερδίσετε; 

-Πώς σου φάνηκε η νίκη (για την ομάδα που κέρδισε); 

-Πώς σου φάνηκε η ήττα (από την ομάδα που έχασε); 

-Αν ξανακάνατε τη δραστηριότητα αυτή τη στιγμή τι θα κάνατε διαφορετικά; 

 


