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Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

I. Εισαγωγή 

 

Το θεωρητικό πλαίσιο παρέχει πληροφορίες γύρω από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες (ή στάσεις) που πρέπει να αναπτυχθούν σε άτομα από μη προνομιούχα κοινωνικά 

και οικονομικά περιβάλλοντα στα οποία απευθύνεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί 

βασίζεται στη βιβλιογραφία που ήδη έχει αναπτυχθεί στο κομμάτι της εκπαίδευσης γύρω από 

την επιχειρηματικότητα, περιλαμβάνοντας ποικίλες εκπαιδευτικές ενότητες, ενώ ταυτόχρονα 

διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν μελλοντικούς επιχειρηματίες που 

προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. 

Το Θεωρητικό Πλαίσιο είναι μέρος του Προγράμματος Κατάρτισης για Επιχειρηματίες από μη 

προνομιούχα κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα και υποστηρίζει τους εκπαιδευτές να 

χρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους ώστε να καθοδηγήσουν την κατάρτιση 

μελλοντικών επιχειρηματιών. Ταυτόχρονα, χρησιμεύει ως μοντέλο σχεδιασμού μαθημάτων 

που βοηθά τους εκπαιδευτές να ευθυγραμμίσουν τους μαθησιακούς στόχους με τις 

δραστηριότητες, να προσφέρουν κίνητρα για δράση και να αναπτύξουν μαθησιακά 

περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς, ενώ ενσωματώνουν την αξιολόγηση στη διαδικασία 

μάθησης. 

Τα πιο αποτελεσματικά πλαίσια διδασκαλίας και μάθησης είναι εκείνα που ενοποιούν το 

ψυχολογικό, το γνωστικό, το κοινωνιολογικό και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μαθητών. 

Επιπλέον, παρέχουν ποικίλες προσεγγίσεις που βοηθούν τους μαθητές να σχηματίσουν 

συστήματα γνώσεων που είναι σωστά και ουσιαστικά οργανωμένα και να γνωρίζουν πότε και 

πώς να εφαρμόζουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που μαθαίνουν. Έχοντας στόχο τη 

συγκεκριμένη κατεύθυνση, εστιάζουμε στις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις: 

1. Διατήρηση της πληροφορίας και μετά το πέρας του μαθήματος. 

2. Ανάπτυξη ικανότητας μεταφοράς των νεοαποκτηθέντων γνώσεων σε πραγματικές 

καταστάσεις. 

3. Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων. 

4. Επίτευξη συναισθηματικών αποτελεσμάτων, όπως ανάπτυξη κινήτρου για περαιτέρω 

μάθηση ή αλλαγή στάσεων. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης UPthEM θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων στη διδασκαλία 

μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, διότι επικεντρώνεται  σε μαθητές με 

κοινωνικοπολιτισμικά, οικονομικά, γεωγραφικά και σωματικά μειονεκτήματα. Η διάρκεια των 

εκπαιδευτικών ενοτήτων είναι ευέλικτη και κάθε εκπαιδευτής μπορεί να προσαρμόσει το 

περιεχόμενο και το χρόνο διδασκαλίας στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 
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II. Περιγραφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
 

Εισαγωγή 
 
  
 
Το πρόγραμμα UPthEM οργανώνεται σε τρία κύρια μέρη: ένα γενικό μέρος, τις τέσσερις 

εκπαιδευτικές ενότητες (Δημιουργική σκέψη, Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Βιωσιμότητα, 

Ευκαιρίες Κατάρτισης και Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική και Επαγγελματική 

Ενδυνάμωση) και μία ενότητα με προσομοίωση ρόλων. 

Το γενικό μέρος του προγράμματος UPthEM είναι αφιερωμένο στον καθορισμό του πλαισίου 

του βασικού περιεχομένου του προγράμματος. Πρώτον, εξετάζει τις κεντρικές έννοιες και 

αρχές στον τομέα της επιχειρηματικότητας και τις απαιτήσεις που πηγάζουν από τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις ενός επιχειρηματικού προγράμματος, όπως η απαραίτητη εκπαίδευση και οι 

διασυνδέσεις με την αγορά. Σε γενικές γραμμές, επιδιώκει να προσδιορίσει την κατεύθυνση 

του UPthEM. 

Δεύτερον, χαρτογραφεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι απαραίτητο να 

αναπτύσσονται σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους γύρω από την επιχειρηματικότητα. 

Διατυπώνει μαθησιακά αποτελέσματα στα οποία στοχεύουν τα προγράμματα κατάρτισης για 

την επιχειρηματικότητα και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ικανότητες και τις στάσεις των 

εκπαιδευτών και των ενηλίκων μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. Περαιτέρω 

παρέχει ανάλυση και συμπεράσματα για συγκεκριμένα σύνολα μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

που σχετίζονται με κάθε ομάδα των τεσσάρων τύπων μειονεκτούντων ενηλίκων στο οποίο 

εστιάζει το πρόγραμμα (κοινωνικοπολιτισμικά, οικονομικά, γεωγραφικά και σωματικά 

μειονεκτήματα). Τρίτον, μια σύντομη ανασκόπηση δίνεται στις μεθόδους διδασκαλίας και 

αξιολόγησης ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένου και 

του ηλεκτρονικού), των τεχνικών διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και της ανάθεσης αυτών, 

συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού υλικού, της αξιολόγησης των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα κατάρτισης UPthEM για ενήλικες καθορίζει τη δομή των 

εκπαιδευτικών ενοτήτων με βάση το κοινό στο οποίο στοχεύει, οι οποίοι είναι ενήλικες μαθητές 

με μη προνομιούχο υπόβαθρο από τέσσερις ομάδες: άτομα που αντιμετωπίζουν 

κοινωνικοπολιτισμικά μειονεκτήματα (φύλο, εθνικότητα ή θρησκεία), οικονομικά 

μειονεκτήματα (που σχετίζονται με την ανεργία και τη φτώχεια), γεωγραφικά μειονεκτήματα 

(που ζουν σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές με περιορισμένες ευκαιρίες 

απασχόλησης και υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας σε σχέση με άλλες περιοχές) 

και την ομάδα ατόμων με σωματικές αναπηρίες. Οι τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες του 

προγράμματος είναι οι εξής: 
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- Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Βιωσιμότητα,  

- Δημιουργική σκέψη, 

- Ευκαιρίες Κατάρτισης και Επιχειρηματικότητα και 

- Κοινωνική και Επαγγελματική Ενδυνάμωση  

Το πρόγραμμα UPthEM βασίζεται αρχικά στη βιβλιογραφική έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο 

του έργου και απεικονίζει την κατάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων στις πέντε χώρες των 

εταίρων: Βουλγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία, όσον αφορά τις πολιτικές 

επιχειρηματικότητας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Επιπλέον, η έρευνα εξετάζει την τυπική και μη τυπική 

εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα στις χώρες των εταίρων και ανακαλύπτει τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών και των εργοδοτών. Η 

επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση γενικά δε διακατέχει το απαραίτητο επίπεδο 

θεσμοθέτησης, όπως ύπαρξη κοινών προτύπων για τη διαπίστευση των εκπαιδευτικών 

οργανισμών και ανάλογων πτυχίων, ποιοτική ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

μαθημάτων και ύπαρξη καθορισμένων απαιτήσεων στα προγράμματα τυπικής και μη τυπικής 

εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. Συνεπώς, το πρόγραμμα κατάρτισης 

UPthEM συμβάλλει στον καθορισμό προτύπων για την εκπαίδευση ενηλίκων γύρω από την 

επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης συγκεκριμένα των 

ενήλικων που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος UPthEM είναι η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας σε ενήλικες εκπαιδευόμενους από μη 

προνομιούχα περιβάλλοντα καθώς και η ανάπτυξη ανάλογων μεθόδων και τεχνικών 

διδασκαλίας. Συνεπώς, πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες συνθήκες (προϋποθέσεις 

προγράμματος κατάρτισης): το πρόγραμμα δεν θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους 

εκπαιδευόμενους όσον αφορά πτυχία και προσόντα, αλλά εξερευνάει τι είναι απαραίτητο για 

τους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να ανοίξουν μια επιχείρηση ή να εργαστούν για μια 

νεοσύστατη επιχείρηση και ποια είναι τα απαραίτητα εφόδια για τους μη επιχειρηματίες 

φοιτητές ώστε να μετατρέψουν το πάθος τους σε μια επιχείρηση. 

Μια γενική παρατήρηση που λαμβάνεται υπόψη είναι ότι αντίστοιχα προγράμματα 

σχεδιάζονται ή επανασχεδιάζονται πολύ συχνά για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των μαθητών 

και των επιχειρήσεων, με σκοπό να υποστηρίζουν νέες επιχειρήσεις και κοινωνικές ανάγκες. 

Έτσι, το πρόγραμμα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή του σε διαφορετικές κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες. 
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Επιπλέον, οι μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες του 

αντικειμένου, δηλαδή συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματικότητα και απευθύνονται άμεσα 

σε μελλοντικούς επιχειρηματίες. Τέτοια προγράμματα προορίζονται να παρέχουν στους 

πιθανούς επιχειρηματίες την απαραίτητη κατανόηση του πώς να αναπτύξουν και να 

διατηρήσουν μια επιχείρηση, επομένως προσφέρουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 

επίλυση προβλημάτων, βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της 

επιχειρηματικότητας, προκαλώντας τους να αξιολογήσουν τα πιθανά προβλήματα από 

διαφορετικές πλευρές. Όλο αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη συγκεκριμένων γνώσεων, 

δεξιοτήτων, αλλά και τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης. 

Αντικατοπτρίζει επίσης τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων στους οποίους στοχεύει το 

πρόγραμμα. Έτσι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού/συμβούλου/διαμεσολαβητή επικεντρώνεται στην 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη των συγκεκριμένων μαθητών στη 

διαδικασία διερεύνησης των επιχειρηματικών τους ιδεών. Η προσωπική επιχειρηματική 

ανάπτυξη των μαθητών του προγράμματος είναι ο βασικός στόχος, κάτι το οποίο καθορίζει το 

σχεδιασμό του UPthEM και την αντίστοιχη επιλογή μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας. Με 

άλλα λόγια, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτές που πρόκειται 

να εφαρμόσουν το πρόγραμμα, ενισχύοντας τις δεξιότητές και τις γνώσεις τους, με στόχο να 

επιτραπεί η αποτελεσματική διδασκαλία ενηλίκων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα σχετικά 

με την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων επιχειρηματικότητας. 
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1. Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας  

 

Οι βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας παρουσιάζονται ύστερα από μια σύντομη 

ανασκόπηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας, ενώ η υποενότητα καταλήγει σε χρήσιμα 

συμπεράσματα για το σχεδιασμό αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης. 

1.1. Η έννοια της επιχειρηματικότητας 

Διάφορα πανεπιστήμια και προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την επιχειρηματικότητα έχουν 

συμβάλει στην ανάπτυξη της έννοιας του επιχειρείν και στην κατανόηση αυτής, 

πραγματοποιώντας έρευνα και αναπτύσσοντας κατάλληλα προγράμματα σπουδών. Σε διεθνές 

επίπεδο, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organization for Economic 

Co-operation and Development - OECD) συνέβαλε στον καθορισμό, την ανάπτυξη και τη 

«θεσμοθέτηση» της έννοιας του επιχειρείν, προσδίδοντάς της βασική θέση στο ερευνητικό 

πρόγραμμα και στις δημοσιεύσεις του. Εξάλλου η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται σε ένα 

δυναμικό περιβάλλον. 

Κλασικοί ακαδημαϊκοί ορισμοί 

Ο Schumpeter (1934), στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, αναπτύσσει την κλασική έννοια της 

επιχειρηματικότητας, όπου απευθύνεται στον επιχειρηματία-καινοτόμο που εφαρμόζει την 

επιχειρηματική αλλαγή της αγοράς. Η επιχειρηματική αλλαγή έχει 5 κατευθύνσεις: 1) την 

εισαγωγή νέων/βελτιωμένων προϊόντων, 2) την εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής, 3) το 

άνοιγμα νέων αγορών, 4) την εκμετάλλευση νέων πηγών εφοδιασμού και 5) την 

αναδιοργάνωση των διαδικασιών διοίκησης επιχειρήσεων. 

Οι βασικές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας δίνονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ ο πίνακας 

μπορεί να εκτυπωθεί και να διανεμηθεί στους εκπαιδευόμενους. 

Ο επιχειρηματίας χαρακτηρίζεται από καινοτομία και εφαρμόζει αλλαγές μέσα στις αγορές 

μέσω της πραγματοποίησης νέων συνδυασμών, οι οποίοι μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές 

(Schumpeter, 1934): 

-η εισαγωγή ενός νέου αγαθού ή αναβάθμιση της ποιότητας αυτού, 

-η εισαγωγή μιας νέας μεθόδου παραγωγής, 

-το άνοιγμα μιας νέας αγοράς, 

-η κατάκτηση μιας νέας πηγής προμήθειας νέων υλικών ή ανταλλακτικών και 

-η αναδιοργάνωση των διαδικασιών διοίκησης μίας επιχείρησης οποιουδήποτε κλάδου.  

 

Οι επιχειρηματίες είναι «pro-jectors» (Defoe, 1887). 
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Η επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνει τον εντοπισμό ευκαιριών εντός του 

οικονομικού συστήματος (Penrose, 1959/1980). 

 

Ο τομέας της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει την αναζήτηση και μελέτη πηγών ευκαιριών, 

τις διαδικασίες ανακάλυψης, αξιολόγησης και αξιοποίησης ευκαιριών και το σύνολο των 

ατόμων που τα ανακαλύπτουν, τα αξιολογούν και τα εκμεταλλεύονται (Shane & 

Venkataraman, 2000). 

Η επιχειρηματικότητα είναι μια κοινωνική διαδικασία που εξαρτάται από το πλαίσιο μέσω της 

οποίας άτομα και ομάδες δημιουργούν πλούτο, συγκεντρώνοντας μοναδικά πακέτα πόρων για 

την εκμετάλλευση ευκαιριών στην αγορά (Ireland, Hitt, & Sirmon, 2003). 

Η έννοια της επιχειρηματικότητας αναφέρεται γενικά σε επιχειρηματίες που επιδεικνύουν την 

ετοιμότητα να αναλάβουν κινδύνους με νέες ή καινοτόμες ιδέες για τη δημιουργία νέων 

προϊόντων ή υπηρεσιών (Drivers of Growth, 2001). 

Οι ακαδημαϊκές αναλύσεις του επιχειρηματικού φαινομένου και των αντίστοιχων διαδικασιών  

επικεντρώνονται στη σχέση του επιχειρηματία με την καινοτομία. Οι αναλύσεις αυτές 

προσανατολίζονται στα κοινωνικά/κανονιστικά πλαίσια (φόροι, κανονισμοί και σχετικοί 

δημόσιοι κανόνες και θεσμοί), στις συνθήκες της αγοράς (συμμετοχή του κοινού σε αγορές, 

ανταγωνισμός της αγοράς, πρόσβαση σε ξένες αγορές, κανονισμός προμηθειών), στις 

μακροοικονομικές συνθήκες, στην καινοτομία, στην κουλτούρα (συμπεριφορά του 

επιχειρηματία). Συνεπώς, ένας επιχειρηματίας είναι οραματιστής, καινοτόμος και υπεύθυνος 

για την ανάληψη κινδύνων. Ο επιχειρηματίας αξιολογεί το συνδυασμό ευκαιριών, δυνατοτήτων 

και πόρων και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που υπάρχουν όταν ξεκινάει μια 

νεοσύστατη εταιρία ή γενικά μία οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Συνοψίζοντας, το αναλυτικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει τους νομικούς, 

τεχνολογικούς, αγοραστικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που καθορίζουν την 

επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα είναι ενσωματωμένη στο κοινωνικό, πολιτικό και 

τεχνολογικό πλαίσιο και έχει μια σειρά από καθοριστικούς παράγοντες, καθώς και παράγοντες 

πολιτικής. Οι ακαδημαϊκές μελέτες αναλύουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιχειρηματικότητα. Συνεπώς, οι κύριοι παράγοντες είναι οι ευκαιρίες, οι εξειδικευμένοι 

άνθρωποι και οι πόροι (κεφάλαιο, έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογία). Αυτοί οι τρεις 

παράγοντες καθορίζονται από τις συνθήκες, δηλαδή το από το κοινωνικό/κανονιστικό πλαίσιο 

και τον εκάστοτε πολιτισμό. 

Διεθνείς οργανισμοί και ιδρύματα συμβάλλουν στη μελέτη της επιχειρηματικότητας. Ο 

ορισμός που δίνεται από την ΕΕ είναι: Η επιχειρηματικότητα είναι η νοοτροπία και η 

διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας, συνδυάζοντας την 
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ανάληψη κινδύνων, τη δημιουργικότητα και/ή την καινοτομία με τη σωστή διαχείριση, σε έναν 

νέο ή υπάρχοντα οργανισμό. (Commission of the European Communities, 2003). 

Ο OECD συμβάλλει στην ανάπτυξη της έννοιας της επιχειρηματικότητας με μία σειρά μελετών 

και δίνει τους ακόλουθους ορισμούς: 

- «η δυναμική διαδικασία εντοπισμού των οικονομικών ευκαιριών και της δράσης τους γύρω 

από την ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών» (Economic Survey, 1997). 

- «η ικανότητα να συγκεντρώνει πόρους για να εκμεταλλευτεί νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες…» (Fostering Entrepreneurship). 

- «επιχειρηματίας είναι οποιοσδήποτε εργάζεται για τον εαυτό του και όχι για κάποιον άλλο» 

(Youth Entrepreneurship, 2001). 

Οι αναφερόμενοι ορισμοί της επιχειρηματικότητας αναφέρονται σε 

οικονομικές/επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι καινοτόμες υπό την έννοια της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και εστιάζουν επίσης στην προσωπικότητα του 

επιχειρηματία. 

Ο ορισμός του OECD1 για την επιχειρηματικότητα έχουν τρεις πυλώνες: Επιχειρηματίες, 

Επιχειρηματική δραστηριότητα και Επιχειρηματικότητα, όπου: 

o Επιχειρηματίες είναι εκείνα τα άτομα (ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) που επιδιώκουν να 

δημιουργήσουν αξία, μέσω της δημιουργίας ή της επέκτασης της οικονομικής 

δραστηριότητας, με τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση νέων προϊόντων, διαδικασιών 

ή αγορών. 

o Επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η δημιουργία ή/και η ανάπτυξη της οικονομικής 

δραστηριότητας (με τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση νέων προϊόντων, διαδικασιών 

ή αγορών) για την επιδίωξη της δημιουργίας αξίας. 

o Η επιχειρηματικότητα είναι το φαινόμενο που σχετίζεται με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

 

 

 
1 Draws on Nadim Ahmad and Anders Hoffman, A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship. 

Entrepreneurship Indicators Steering Group. Paris, 20 November 2007 
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Διευκρινίσεις του ορισμού  

Κεντρικό στοιχείο του παραπάνω ορισμού είναι και πάλι η καινοτομία ή η δημιουργία ή/και η 

ανακάλυψη νέων διαδικασιών, προϊόντων/υπηρεσιών ή αγορών. Οι επιχειρηματίες είναι 

δημιουργικοί και επινοητικοί. Μία σημαντική κατεύθυνση είναι αυτή προς τη δημιουργία 

«αξίας» που περιλαμβάνει ένα σύνολο διαφορετικών χρηματικών και μη χρηματικών 

αποδόσεων. Κατά συνέπεια, οι κύριοι κοινωνικοί και οικονομικοί στόχοι που συνδέονται με 

την επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η οικονομική ανάπτυξη, η 

προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική ένταξη και η μείωση της φτώχειας. 

Υπάρχουν διάφορα σημεία για διευκρίνιση στον ορισμό του OECD. Πρώτον, επικεντρώνεται 

στην επιχειρηματικότητα που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, αγνοεί τον 

τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Δεύτερον, το χαρακτηριστικό του επιχειρηματία 

σχετικά με την ανάληψη κινδύνων δεν είναι απαραίτητο, καθώς η επιχειρηματική 

δραστηριότητα δεν εξαρτάται από την ύπαρξη του επιχειρηματία. Έτσι, ο ορισμός του OECD 

αναγνωρίζει ότι άτομα εντός των επιχειρήσεων (σε εταιρείες που ανήκουν σε μετόχους ή 

καταπιστευτικά ταμεία και διοικούνται από διευθυντές και όχι από εξ ορισμού επιχειρηματίες) 

μπορεί να επιδείξουν επιχειρηματικότητα χωρίς απαραίτητα να συμμετέχουν επενδυτικά στην 

εταιρεία. Ταυτόχρονα, είναι και η επιχειρηματική δραστηριότητα που συναντάμε στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων που παράγουν ή εκμεταλλεύονται νέα προϊόντα, διαδικασίες ή 

αγορές ανεξάρτητα από την αν η ιδιοκτησία και η διαχείριση ανήκει σε επιχειρηματίες. Τρίτον, 

οι έννοιες επιχειρηματίας και επιχειρηματικότητα δεν θεωρείται ότι συνδέονται με τις μικρές 

επιχειρήσεις ή τους αυτοαπασχολούμενους. Το τέταρτο και σημαντικό σημείο είναι πως 

αναφέρεται αποκλειστικά στην επιτυχία των επιχειρηματιών, ενώ γενικά η αποτυχία θεωρείται 

ένα πολύ σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής διαδικασίας και ουσιαστικό στοιχείο της 

διαδικασίας μάθησης. Έτσι, οι επιχειρηματίες που αποτυγχάνουν εξακολουθούν να είναι 

επιχειρηματίες. 

Κοινωνική επιχειρηματικότητα - ορισμοί 

Ο όρος «κοινωνική επιχειρηματικότητα» εισάγεται ως σημείο διάκρισης του κλασικού ορισμού 

της επιχειρηματικότητας ως επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ακαδημαϊκή κοινότητα 

συνδέει την «κοινωνική επιχειρηματικότητα» με τη συμβολή της στην επίτευξη κοινωνικών 

και οικονομικών στόχων και την υλοποίηση ιδεών της κοινότητας και της κοινωνικής 

καινοτομίας. Οι ορισμοί της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του κοινωνικού επιχειρηματία 

και της κοινωνικής επιχείρησης που παρέχονται έχουν ως επίκεντρο την καινοτομία και τη 

δημιουργία, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η υποκείμενη ώθηση με σκοπό τη δημιουργία 

κοινωνικής αξίας, αντί του προσωπικού οφέλους και των μετόχων. Η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα θεωρείται εξίσου σημαντική με την οικονομική επιχειρηματικότητα, 
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καθώς συμβάλλει σε μια υγιή και δραστήρια κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν παραλλαγές της 

έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: 

- επικέντρωση σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δηλαδή οι κοινωνικοί επιχειρηματίες 

ξεκινούν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. 

- επικέντρωση στις επιχειρήσεις, με τους «κοινωνικούς επιχειρηματίες» να απευθύνονται σε 

ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ώστε να ενσωματώσουν την κοινωνική ευθύνη στις δραστηριότητές 

τους. 

Αξιολόγηση της έννοιας της Επιχειρηματικότητας  

Εξηγήστε πώς η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί από άλλες σχετικές 

έννοιες όπως ο τρίτος τομέας της οικονομίας ή η κοινωνική οικονομία, οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις, η κοινωνική καινοτομία και η εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

Δημιουργήστε μία λίστα και περιγράψτε ορισμένους από τους παράγοντες της κοινωνικής 

ευθύνης και την εφαρμογή/προσαρμογή τους στις δικές σας δραστηριότητες. 

Εξηγήστε γιατί η μέτρηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι δύσκολη. Δώστε 

ορισμένα παραδείγματα και στοιχεία από σχετικές πρωτοβουλίες που γνωρίζετε. 

Προσδιορίστε και χαρακτηρίστε κοινωνικά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όσον αφορά το 

έναυσμα, το μέγεθος και τις βασικές προκλήσεις. 

1.2. Βασικά στοιχεία επιχειρηματικότητας 

Οι επιχειρηματίες πρέπει να ακολουθήσουν ορισμένες βασικές κατευθύνσεις και αρχές για να 

πορευτούν προς την επιτυχία. Ο Μπιλ Μέρφι συνοψίζει τη γνώμη 150 επιχειρηματιών που τους 

πήρε συνεντεύξεις για μια περίοδο τριών ετών σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε από το Harvard 

Business School. Το βιβλίο βασίζεται στον συμβατικό ορισμό της επιχειρηματικότητας, ενώ ο 

το περιεχόμενό του και οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης έχουν επίπτωση σε οποιοδήποτε 

πρόγραμμα κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν παραλλαγές τέτοιων 

αρχών ή συνδυασμοί αρχών, αν και επικεντρώνονται στις ίδιες ιδέες. Οι αρχές που διατύπωσε 

ο Bill Murphy διαρθρώνονται σε πέντε μέρη: 

Τα κέρδη ή χρήματα δεν πρέπει να είναι ο κύριος στόχος των επιχειρηματιών. 

Η προετοιμασία των επιχειρηματιών για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική. Οι επιχειρηματίες, ωστόσο, έχουν και άλλα κίνητρα για την έναρξη μιας 
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επιχείρησης: να είναι καινοτόμοι και να στοχεύουν μακροπρόθεσμα στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

Είναι πάντα καλύτερο να βρούμε τη σωστή ευκαιρία, ακόμη και αν χρειάζεται αρκετός χρόνος 

αντί απλά να κυνηγάμε θαύματα. Η κεφαλαιοποίηση είναι πάντα μία ευκαιρία. 

Οι επιχειρηματίες περιμένουν τη σωστή ευκαιρία και είναι έτοιμοι να την εκμεταλλευτούν τη 

στιγμή που προκύπτει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι με μια ιδέα, με ένα 

επιχειρηματικό μοντέλο και τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. 

Επενδύστε στο ανθρώπινο κεφάλαιο και δημιουργήστε επιτυχημένες ομάδες. 

Οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι έτοιμοι με τη σωστή ομάδα δίπλα τους πριν ξεκινήσουν μια 

επιχείρηση. Αυτό σημαίνει την ύπαρξη μια ομάδας αφοσιωμένων, πιστών, δημιουργικών 

ανθρώπων και που μοιράζονται το ίδιο όραμα και αποστολή των ιδρυτών. 

Δεν είναι πάντα αρκετό να έχουμε τα πάντα στη θέση τους. Η Εκτέλεση και η Παράδοση έχουν 

επίσης σημασία. 

Οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι έτοιμοι να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους, εκτός από το 

να έχουν μια ιδέα για την αλλαγή του επιχειρηματικού παιχνιδιού και μια εξαιρετική ομάδα 

στη διάθεσή τους. Η τέχνη της εκτέλεσης πρέπει να αναπτυχθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι γνώσεις, 

δεξιότητες και ηγετικές ικανότητες του επιχειρηματία είναι απαραίτητες. Ιδικότερα, η ηγεσία 

σημαίνει να μην φοβόμαστε την αποτυχία και να είμαστε σε θέση να μετατρέψουμε τις 

αντιξοότητες σε σκαλοπάτι προς την επιτυχία. Οι ηγέτες είναι επίσης πρόθυμοι να 

εμπιστευθούν τα ένστικτά τους και να συνεχίσουν την εφαρμογή της ιδέας τους ακόμα και όταν 

η συμβατική σοφία λέει ότι το κάνετε λάθος. 

Πρόταση για κουίζ ή ερευνητικό έργο 

Κατά τη διάρκεια της dot-com bubble, υπήρχαν πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις με 

εξαιρετικές ιδέες και ομάδες. Ωστόσο, το γεγονός ότι απέτυχαν οφείλεται κυρίως στο χάσμα 

μεταξύ ιδεών και εκτέλεσης. Προσδιορίστε τέτοιες περιπτώσεις και αναλύστε τη διαδικασία 

εκτέλεσης μίας ιδέας. 

Αυτοπραγμάτωση οραμάτων 

Η επιχειρηματικότητα δεν αφορά κυρίως το κέρδος. καθώς ακόμη πιο σημαντική είναι η 

δημιουργία αξίας, όπως θέσεις εργασίας, ευκαιριών και κοινωνικού πλούτου. Ο επιχειρηματίας 

είναι ο παράγοντας αλλαγής και προόδου στις κοινωνίες μας. Απαραίτητο για την επιτυχημένη 

επιχειρηματικότητα είναι ότι τα άτομα μπορούν να ανακαλύψουν τα πάθη τους και να  
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κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Τέλος, η επιχειρηματικότητα πρέπει να θεωρηθεί ως αφετηρία για 

να μεταμορφωθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας και μέσω της διαδικασίας να γίνει παράγοντας 

αλλαγής. Για να συμβεί αυτό, οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προσδοκίες, προερχόμενες από την ίδια την 

κοινωνία, αλλά και να επιδιώξουν τα όνειρά τους. Πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν μια 

ισορροπία μεταξύ εσωτερικής φιλοδοξίας και εξωτερικών προσδοκιών. 

Δύο σημαντικά σημεία προστίθενται εδώ. Πρώτον, ο επιχειρηματίας δεν είναι απαραίτητα 

ιδιοκτήτης μιας εταιρείας. Οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να είναι «επιχειρηματικοί», 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη ώστε να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι. Αυτές οι 

δραστηριότητες αποτελούν το επίκεντρο των σπουδών σχετικά με την επιχειρηματικότητα. 

Όροι όπως η ενδοεπιχειρηματικότητα έχουν επινοηθεί για να περιγράψουν μερικές από αυτές 

τις έννοιες. Δεύτερον, οι αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται επιχειρηματίες, ακόμη και αν 

εργάζονται χωρίς υπαλλήλους. Η τεχνολογία και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα δίνουν στους 

αυτοαπασχολούμενους περαιτέρω επιλογές για καινοτομία, προϊόντα και διαδικασίες. 

Επιπλέον, οι μελέτες επιχειρηματικότητας επιδιώκουν να καθορίσουν έναν ακριβή ορισμό του 

τι είναι «νέο». 

1.3. Εξερεύνηση προγραμμάτων σπουδών για την Επιχειρηματικότητα 

Το πλαίσιο που έχει καθιερωθεί ορίζει την Επιχειρηματικότητα ως το φαινόμενο που σχετίζεται 

με την επιχειρηματική δραστηριότητα της ανάπτυξης και/ή επέκτασης προϊόντων/υπηρεσιών, 

διαδικασιών ή αγορών στην αναζήτηση της δημιουργίας αξίας από επιχειρηματίες-

καινοτόμους. 

Ένα σημαντικό ζήτημα στη μελέτη της έννοιας είναι ότι η επιχειρηματικότητα είναι 

ενσωματωμένη παντού στο περίγυρό μας, δηλαδή στην κοινωνία, στην οικονομία και στην 

τεχνολογική ανάπτυξη. Συνδέεται άρρηκτα με τις επιχειρηματικές διαδικασίες, ενώ 

ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τους κοινωνικούς στόχους και τις διαδικασίες της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, την εκπαίδευσης, της πολιτικής, της οικονομίας και της αγοράς. Συνδέεται με τις 

αξίες και τα κίνητρα που υπάρχουν σε ένα κοινωνικό οικοσύστημα. Πιο συγκεκριμένα, οι αξίες 

που συνδέονται συνήθως με την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική νοοτροπία είναι η 

αειφόρος ανάπτυξη, η κοινωνική ευθύνη, η κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία, η διαφάνεια 

και η ισότητα. 

Ένα πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα πρέπει να προωθήσει μια επιχειρηματική 

νοοτροπία και να διαμορφώσει δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική έναρξη και 

εκτέλεση επιχειρηματικών κινήσεων σε διαφορετικά πλαίσια: επιχειρήσεις, κοινωνικές 

υπηρεσίες, τέχνη, επιστήμες, πολιτική κ.λπ. Σχεδιάζεται ώστε να αναπτύξει επιχειρηματικό 
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πνεύμα και επιχειρηματικές δεξιότητες στους εκπαιδευόμενους. Στις γενικές γνώσεις και 

δεξιότητες σχετικά με τη λειτουργία μιας επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολούμενων) προστίθενται γνώσεις και δεξιότητες σε πτυχές της οργάνωσης της 

διαχείρισης γνώσης, χρηματοδότησης έργων για καινοτομία, καινοτομία στη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων και τηλεπικοινωνιών, πτυχές των σύγχρονων καινοτόμων τεχνολογιών, 

πραγματοποίηση επενδύσεων και ούτω καθεξής. 

Η εστίαση τους μαθήματος για την Επιχειρηματικότητα είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη 

ηγετικών ικανοτήτων στους μαθητές, όπως ικανότητα ανάλυσης διαφόρων δεδομένων, 

συνεχής μελέτη και αυτο-μελέτη, προσαρμοστικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας κ.λπ. Οι 

μαθητές εκτίθενται σε νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Πρέπει να τους 

παρέχονται γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για να μετατρέψουν τα όνειρα και τα ταλέντα 

τους σε μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύσσονται στους εκπαιδευόμενους είναι αυτές που 

καθιστούν επιτυχημένη μία επιχείρηση και σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη, την 

ενθάρρυνση της ηγεσίας και των αναλυτικών δεξιοτήτων, την ικανότητα εφαρμογής των 

αποκτηθέντων γνώσεων σε ποικίλες καταστάσεις και εκφάνσεις της δημιουργικότητας.  
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2. Επαγγελματικές αρχές της επιχειρηματικότητας 

Το πρόγραμμα παρέχει μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αρχές της λογιστικής, τις 

κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ για ένα νέο προϊόν/υπηρεσία ή μια νεοσύστατη 

επιχείρηση, την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού πλάνου και την εφαρμογή του, τη διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων για κεφάλαια (δημόσιο και ιδιωτικό), στρατηγικές για συνεχή καινοτομία 

και τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείριση των αλλαγών και των συγκρούσεων. 

2.1. Λογιστικές έννοιες και αρχές  

Ο ακαδημαϊκός ορισμός της λογιστικής δίνεται από την Αμερικανική Λογιστική Ένωση: «Η 

διαδικασία αναγνώρισης, μέτρησης και κοινοποίησης οικονομικών πληροφοριών για να είναι 

ενημερωμένοι οι χρήστες ώστε να κρίνουν και να αποφασίζουν αναλόγως». Η λογιστική δεν 

καταγράφει μόνο χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά και αναλύει την οικονομική θέση 

μιας επιχείρησης. Επιπλέον, αναλύει και καταγράφει τις πληροφορίες σε έγγραφα που 

ονομάζονται «οικονομικές καταστάσεις». Η καταγραφή κάθε χρηματοοικονομικής 

συναλλαγής είναι σημαντική για έναν επιχειρηματικό οργανισμό και τους πιστωτές και τους 

επενδυτές του. Η λογιστική χρησιμοποιεί ένα τυποποιημένο και σαφώς ορισμένο σύστημα που 

ακολουθεί τυποποιημένες αρχές και διαδικασίες. Η συγκεκριμένη δουλειά γίνεται από 

επαγγελματίες που έχουν αποκτήσει σχετικά πτυχία μετά από χρόνια σπουδών. Ενώ μια μικρή 

επιχείρηση μπορεί να έχει λογιστή για να καταγράφει συναλλαγές χρημάτων, μια μεγάλη 

εταιρεία διαθέτει τμήμα λογιστηρίου, το οποίο παρέχει πληροφορίες: 

− στους διευθυντές που καθοδηγούν την εταιρεία. 

− στους επενδυτές που θέλουν να μάθουν πώς πορεύεται η επιχείρηση. 

− στους αναλυτές και χρηματιστηριακές εταιρείες που ασχολούνται με το απόθεμα της 

εταιρείας. 

− στην κυβέρνηση, η οποία αποφασίζει πόσος φόρος πρέπει να εισπραχθεί από την 

εταιρεία. 

2.1.1. Λογιστικές αρχές 

Σήμερα, οι εταιρείες έχουν χιλιάδες ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν επενδύσει εκατομμύρια 

και χρειάζονται ένα ομοιόμορφο, τυποποιημένο σύστημα λογιστικής με το οποίο όλες οι 

εταιρείες μπορούν να συγκριθούν με βάση την απόδοση και την αξία τους. Επομένως, οι 

λογιστικές αρχές που βασίζονται σε ορισμένες έννοιες, συμβάσεις και παραδόσεις έχουν 
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εξελιχθεί από τις λογιστικές αρχές και ρυθμιστικές αρχές και υιοθετούνται διεθνώς. Αυτές οι 

αρχές, οι οποίες χρησιμεύουν ως κανόνες για τη λογιστική των χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών και για τη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι γνωστές ως 

«γενικά παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές». Η εφαρμογή των αρχών από τους λογιστές 

διασφαλίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι τόσο ενημερωμένες όσο και αξιόπιστες. 

Διασφαλίζει ότι ακολουθούνται κοινές πρακτικές και ότι τηρούνται κοινοί κανόνες και 

διαδικασίες. Αυτή η τήρηση των λογιστικών αρχών βοήθησε στην ανάπτυξη μιας ευρέως 

κατανοητής γραμματικής και λεξιλογίου για την καταγραφή οικονομικών καταστάσεων. 

Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στην εφαρμογή των λογιστικών κανόνων και 

διαδικασιών ανάλογα με τον λογιστή. Για παράδειγμα, δύο λογιστές μπορούν να επιλέξουν δύο 

εξίσου σωστές μεθόδους για την καταγραφή μιας συγκεκριμένης συναλλαγής βάσει της δικής 

τους επαγγελματικής κρίσης και γνώσης. 

Οι λογιστικές αρχές γίνονται αποδεκτές εάν είναι: 

− αντικειμενικές, 

− μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρακτικές καταστάσεις, 

− αξιόπιστες, 

− εφικτές (μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς υψηλό κόστος) και 

− κατανοητές από άτομα που έχουν βασικές γνώσεις οικονομικών. 

2.1.2. Λογιστικές έννοιες 

− Έννοια επιχειρηματικής οντότητας: Μια επιχείρηση και ο ιδιοκτήτης της πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ξεχωριστά όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους. 

− Έννοια μέτρησης χρηματοοικονομικών: Μόνο οι επιχειρηματικές συναλλαγές που 

μπορούν να εκφραστούν σε χρήμα καταγράφονται στη λογιστική, αν και αρχεία άλλων 

τύπων συναλλαγών μπορούν να διατηρούνται χωριστά. 

− Έννοια διπλής κατεύθυνσης: Για κάθε πίστωση, γίνεται αντίστοιχη χρέωση. Η 

καταγραφή μιας συναλλαγής ολοκληρώνεται μόνο με αυτή τη διπλή κατεύθυνση. 

− Έννοια συνεχούς ανησυχίας: Στη λογιστική, μια επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί 

για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και να εκτελεί τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις 
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της. Αυτό προϋποθέτει ότι η επιχείρηση δεν θα αναγκαστεί να σταματήσει να λειτουργεί 

και να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία σε υπερβολικά χαμηλές τιμές. 

− Έννοια κόστους: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καταγράφονται με 

βάση το αρχικό τους κόστος κατά το πρώτο λογιστικό έτος. Στη συνέχεια, αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία καταγράφονται μείον τις αποσβέσεις. Δεν λαμβάνεται υπόψη 

καμία αύξηση ή πτώση της τιμής της αγοράς. Η έννοια ισχύει μόνο για πάγια 

περιουσιακά στοιχεία. 

− Έννοια λογιστικού έτους: Κάθε επιχείρηση επιλέγει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

για να ολοκληρώσει έναν κύκλο της λογιστικής διαδικασίας - για παράδειγμα, μηνιαία, 

τριμηνιαία ή ετήσια - σύμφωνα με ένα οικονομικό ή ημερολογιακό έτος. 

− Έννοια αντιστοίχισης: Αυτή η αρχή υπαγορεύει ότι για κάθε εγγραφή εσόδων που 

καταγράφονται σε μια δεδομένη λογιστική περίοδο, πρέπει να καταγράφεται μια 

καταχώριση ίσων εξόδων για τον σωστό υπολογισμό των αποτελεσμάτων σε μια 

δεδομένη περίοδο. 

− Έννοια πραγματοποίησης: Σύμφωνα με αυτήν την έννοια, το κέρδος αναγνωρίζεται 

μόνο όταν κερδίζεται. Η προκαταβολή ή η καταβληθείσα αμοιβή δεν θεωρείται κέρδος 

έως ότου τα αγαθά ή οι υπηρεσίες παραδοθούν στον αγοραστή. 

2.2. Στρατηγικές Μάρκετινγκ για ένα νέο προϊόν/υπηρεσία ή μία νεοσύστατη εταιρία 

Τα επιτυχημένα προϊόντα/υπηρεσίες και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις απαιτούν επιτυχημένες 

στρατηγικές μάρκετινγκ. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το 

προϊόν/υπηρεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, είναι τοποθετημένο στην αγορά 

κατάλληλα και πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για να οδηγηθεί στην επιτυχία. 

Τα βασικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ είναι: 

− Προϊόν/Υπηρεσία - Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας ισχυρής στρατηγικής 

μάρκετινγκ προϊόντων/υπηρεσιών είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα ισχυρό 

προϊόν/υπηρεσία. Πριν αρχίσετε να σχεδιάζετε τη στρατηγική σας, πρέπει να 

βεβαιωθείτε ότι το προϊόν/υπηρεσία έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τον πελάτη και ότι 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να αγοράσουν απλώς 

πράγματα. Θέλουν να λύσουν τα προβλήματά τους. Έτσι, αναρωτηθείτε τι πρόβλημα 

επιλύει το προϊόν/υπηρεσία σας για τον πελάτη. Πώς θα κάνει τη ζωή του καλύτερη; Η 

απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις θα βοηθήσει στον προσδιορισμό του σωστού 
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μηνύματος για προώθηση. Η αξία που παρέχει το προϊόν/υπηρεσία είναι πιο σημαντική 

από τις δυνατότητές του. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εστιάσετε περισσότερο στα 

οφέλη του προϊόντος/υπηρεσίας σας και όχι στα χαρακτηριστικά του. Κάθε δυνατότητα 

πρέπει να αναπτυχθεί για έναν σκοπό και να παρέχει συγκεκριμένο όφελος στον πελάτη. 

− Κοινό - Ακριβώς όπως το προϊόν/υπηρεσία σας πρέπει να δημιουργηθεί με γνώμονα το 

κοινό σας, η στρατηγική σας πρέπει επίσης να δημιουργηθεί με γνώμονα το κοινό σας. 

Για να το επιτύχετε αυτό, πρέπει να κατανοήσετε πραγματικά τα άτομα που 

διαμορφώνουν το κοινό σας και να γνωρίζετε ό, τι μπορείτε για αυτά. Ξεκινήστε 

κάνοντας κάποια έρευνα και συγκεντρώνοντας όσες πληροφορίες μπορείτε για το κοινό 

που στοχεύετε, όπως: ηλικία; γένος; οικογενειακή κατάσταση; εκπαίδευση; επάγγελμα 

και ούτω καθεξής. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη για την 

αποκάλυψη των προτιμήσεων του κοινού σας και τον καλύτερο τρόπο προώθησης του 

προϊόντος σας σε αυτά τα άτομα. Μόλις συγκεντρώσετε όλες τις πληροφορίες σας, 

ξεκινήστε να δημιουργείτε προσωπικότητες αγοραστών. Στην έρευνά σας, πιθανότατα 

να ανακαλύψετε κάποια μοτίβα συμπεριφοράς ή χαρακτηριστικών στο κοινό σας. 

Αυτές οι ομοιότητες μπορούν να ομαδοποιηθούν για να δημιουργήσουν την 

προσωπικότητα του αγοραστή ή ένα αρχέτυπο για το πώς μοιάζει ο ιδανικός πελάτης 

σας και πώς συμπεριφέρεται. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εστιάσετε στο 

μάρκετινγκ σε μία κατηγορία ατόμων-αγοραστών, παρά σε ολόκληρο την αγορά. 

− Μηνύματα - Δεν αρκεί να προσεγγίσετε το κοινό σας μόνο μέσω της ανάπτυξης 

προϊόντων/υπηρεσιών. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το κοινό σας. Τα μηνύματα των 

προϊόντων/υπηρεσιών σας πρέπει να βασίζονται σε μια αφήγηση. Οι αφηγήσεις είναι ο 

ευκολότερος τρόπος για να συνδέσετε το κοινό σας με το προϊόν/υπηρεσία σας, επειδή 

πρέπει να σχετίζεται και να ανταποκρίνεται στο κοινό σας. Για να δημιουργήσετε μια 

αποτελεσματική ιστορία, πρέπει να προσδιορίσετε τη μοναδική πρόταση πώλησης του 

προϊόντος σας. Ποια είναι η κύρια αξία για τον χρήστη; Εισαγάγετε ένα βασικό μήνυμα 

που θα κυριαρχεί στην αφήγησή σας. 

− Άτομα: Ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, η ανάπτυξη και η προώθηση ενός νέου 

προϊόντος/υπηρεσίας μπορεί να απαιτήσει προσπάθεια από πολλές ομάδες. Ωστόσο, η 

διατήρηση πολλών ομάδων μαζί δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι υπεύθυνοι του 

μάρκετινγκ πρέπει να είναι η γέφυρα μεταξύ πωλήσεων, προώθησης και ανάπτυξης. 

Πρέπει να ενώνουν τις ομάδες και να βεβαιωθούν ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια πορεία. 

Είναι ο υπεύθυνος μάρκετινγκ που είναι αρμόδιος για την εκπαίδευση και ενημέρωση 

ολόκληρης της ομάδας και του οργανισμού ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι γνωρίζουν το 
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ρόλο τους. Με τόσους πολλούς ανθρώπους που εργάζονται σε ένα έργο, είναι εύκολο 

να οδηγηθούν σε εσφαλμένη επικοινωνία και αποδιοργάνωση, με αποτέλεσμα τον 

εκτροχιασμό από την επιθυμητή πορεία. Ένας χάρτης πορείας των 

προϊόντων/υπηρεσιών μπορεί να ευθυγραμμίσει όλες τις ομάδες και τους εσωτερικούς 

ενδιαφερόμενους. Ο χάρτης πορείας προϊόντων/υπηρεσιών παρέχει μια σύνοψη 

ολόκληρου του σχεδίου μάρκετινγκ και καθοδηγεί την ομάδα σχετικά με το τι θα συμβεί 

σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Με αυτό το πλάνο, μπορείτε να διατηρήσετε την 

ορατότητα της πορείας ολόκληρου του έργου και να διασφαλίσετε ότι όλοι οι 

εμπλεκόμενοι γνωρίζουν τι συμβαίνει. 

− Προώθηση - Το να έχετε ένα υπέροχο προϊόν/υπηρεσία και μια καλά μελετημένη 

στρατηγική δεν αρκεί για να είναι έρθει η επιτυχία. Πρέπει το σχέδιο προώθησής σας 

να προωθεί το σωστό μήνυμά στο σωστό κοινό τη σωστή στιγμή. Εάν έχετε 

πραγματοποιήσει την έρευνά σας και δημιουργήσατε την προσωπικότητα του αγοραστή 

σας, δεν θα πρέπει να έχετε κανένα πρόβλημα να προσδιορίσετε το σωστό κοινό. Ο 

συγχρονισμός είναι επίσης σημαντικός. Εκτός από την έρευνα για το κοινό σας, θα 

πρέπει επίσης να κάνετε έρευνα για την αγορά συνολικά. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι 

διαδικασίες σας χαρακτηρίζονται από προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς και 

ότι το λανσάρισμά σας έχει μελετηθεί καλά ώστε να είναι το πιο αποτελεσματικό και 

σωστό χρονικά. Η επικοινωνία μέσω των σωστών καναλιών είναι επίσης σημαντική. 

Αναζητήστε πού περνά τον χρόνο του το κοινό σας και συμπεριλάβετε έναν συνδυασμό 

ώστε να προσεγγίσετε διαφορετικά τμήματα του κοινού σας. Το σχέδιο προώθησής σας 

μπορεί να περιλαμβάνει: email, κοινωνικά δίκτυα, διαφήμιση μέσω κοινωνικών 

δικτύων, τηλεοπτική διαφήμιση, ιστοσελίδα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να 

προωθήσετε το προϊόν σας μέσω των καναλιών που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για 

την επωνυμία και το κοινό σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προγραμματίσει την προώθησή 

σας εκ των προτέρων για να διασφαλίσετε ότι όλα θα λειτουργούν ομαλά μόλις είστε 

έτοιμοι να ξεκινήσετε. 

− Ανάλυση - Μια στρατηγική μάρκετινγκ πρέπει να είναι ακριβώς αυτό - στρατηγική. 

Πρέπει να παρακολουθείτε τα αποτελέσματά του για να μαθαίνετε από αυτά. Αφού 

εφαρμόσετε το σχέδιο προώθησης και το προϊόν σας κυκλοφορήσει στην αγορά, πρέπει 

να παρακολουθήσετε και να ακούσετε για να μάθετε πόσο επιτυχημένοι είστε. Εστιάστε 

σε πολλές βασικές μετρήσεις για παρακολούθηση, όπως κλικ στα emails, υποβολές 

φόρμας στον ισότοπο, προσέγγιση χρηστών και το πιο σημαντικό, πωλήσεις. Κοιτάξτε 

τι πήγε καλά και τι όχι. Εάν είναι δυνατόν, προσαρμόστε τη στρατηγική σας καθώς 
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προχωράτε, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μαθαίνετε ώστε να καθοδηγήσετε 

τις στρατηγικές μάρκετινγκ σας στο μέλλον. 

2.3. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου και εφαρμογή του 

Προκειμένου να είναι επιτυχημένη μια επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει σαφήνεια στην 

κατεύθυνση που ακολουθεί και εστίαση στα επιθυμητά αποτελέσματα. Το Επιχειρηματικό 

Σχέδιο αναπτύσσεται από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θέλουν απόλυτη σαφήνεια σχετικά με 

το τι πρέπει να επιτύχει η επιχείρηση και πώς πρέπει να επιτευχθεί. Ένας από τα πιο 

χαρακτηριστικά στοιχεία για μελλοντική επιτυχία σε οποιαδήποτε επιχείρηση είναι ο βαθμός 

στον οποίο υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο όραμα και ένα υποκείμενο σχέδιο για την επίτευξη 

αυτού του οράματος. Η αποτυχία του προγραμματισμού οδηγεί προς την επιχειρηματική 

αποτυχία γενικώς. Επομένως, ακολουθούν 7 βήματα που μπορείτε να κάνετε για να αναπτύξετε 

και να εφαρμόσετε ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο. 

− Αναπτύξτε μία δομή για το σχέδιό σας. Ξεκινήστε με γενικές ενότητες, όπως δήλωση 

αποστολής εταιρείας, περιγραφή προϊόντος ή υπηρεσίας, προφίλ πελάτη, ανάλυση 

ανταγωνιστών, μάρκετινγκ, οικονομικά στοιχεία, προσωπικό και νομικά ζητήματα. 

Δημιουργήστε δευτερεύουσες επικεφαλίδες. Για παράδειγμα, στο μάρκετινγκ, θα 

συμπεριλάβετε άλλα στοιχεία όπως επωνυμία, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις και 

προωθήσεις. Στην ενότητα της διαφήμισης, μπορείτε να συμπεριλάβετε σημεία όπως 

εκτύπωση, μετάδοση, απευθείας αλληλογραφία και άλλες μεθόδους. Στο 

χρηματοοικονομικό, συμπεριλάβετε τη χρηματοδότηση για την εκκίνηση, τις 

προβλέψεις ταμειακών ροών και τον προϋπολογισμό σας. 

− Ερευνήστε κάθε ενότητα για να βρείτε συμβουλές εμπειρογνωμόνων/ειδικών για κάθε 

μία. Συμπεριλάβετε πληροφορίες όπως πώς θα πραγματοποιήσετε έρευνα αγοράς ή πως 

θα συλλέξετε τα δημογραφικά στοιχεία πελατών. Κατά τη δημιουργία της ενότητας για 

την έρευνα αγοράς, συζητήστε ποιες πληροφορίες θα χρειαστείτε, ποιες ερωτήσεις θα 

κάνετε, πώς θα υποβάλετε αυτές τις ερωτήσεις ή πως θα διαχειριστείτε τις έρευνες και 

ποια θα είναι τα κόστη σας. 

− Ελέγξετε με έναν λογιστή τους αριθμούς εσόδων και εξόδων σας, τον προϋπολογισμό, 

την τήρηση αρχείων και τους φόρους. Συζητήστε με έναν δικηγόρο για να βεβαιωθείτε 

ότι κατέχετε όλες τις άδειες που χρειάζεστε, καθώς και αν υπάρχουν τυχόν σχετικοί 

νόμοι για την υγεία, την ασφάλεια ή την εργασία που πρέπει να ακολουθήσετε. 
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− Δημιουργήστε ένα δυναμικό επιχειρηματικό σχέδιο παρέχοντας διάφορα σενάρια. Για 

παράδειγμα, ξεκινήστε με το τρέχον κόστος αγαθών που θα χρειαστεί να αγοράσετε για 

να φτιάξετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας και, στη συνέχεια, προσθέστε έναν ή δύο 

επιπλέον προϋπολογισμούς με βάση αυτές τις τιμές που θα μπορούσαν να αυξηθούν. 

− Γράψτε μία αναλυτική περίληψη του σχεδίου και τοποθετήστε το στην αρχή του 

εγγράφου. Αυτό θα δώσει στους πιθανούς επενδυτές και τους δανειστές μια περιεκτική 

επισκόπηση του επιχειρηματικού σχεδίου και των αποτελεσμάτων που περιμένετε. Η 

περίληψη δεν πρέπει να περιέχει καμία υποστήριξη για τις δηλώσεις σας – η ανάλυση 

αυτή ανήκει στο εσωτερικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου. 

− Εφαρμόστε το πρόγραμμα ξεκινώντας από την αρχή και εκτελώντας τα διάφορα βήματα 

που έχετε αναπτύξει στο σχέδιο. Για παράδειγμα, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα 

εμπορικό σήμα, να εξασφαλίσετε επιχειρηματικές άδειες, να ανοίξετε έναν τραπεζικό 

λογαριασμό και να εκτελέσετε πολλές άλλες εργασίες που σας προετοιμάσουν να 

ξεκινήσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Αυτό θα περιλαμβάνει πιο 

περίπλοκες ενέργειες, όπως αγορές εταιρικού εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού, 

ανάπτυξη υλικού μάρκετινγκ και δημιουργία προωθήσεων. 

− Να ελέγχετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο σε τακτική βάση. Συγκρίνετε τον 

προϋπολογισμό σας με τα πραγματικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Καθορίστε εάν μπορεί η επιχειρηματική σας πορεία να συνεχίσει όπως είναι, ή εάν 

πρέπει να κάνετε αλλαγές, όπως μείωση κόστους, αύξηση τιμών ή να δοθεί περισσότερη 

στήριξη στο μάρκετινγκ. 

2.4. Ευκαιρίες χρηματοδότησης εταιριών ή νεοφυών επιχειρήσεων 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης μίας εταιρίας ή νεοφυούς επιχείρησης (startup) 

και ακολουθούν οι πιο συνηθισμένοι: 

− Το Bootstrapping σημαίνει να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας χωρίς τη βοήθεια 

κεφαλαίου από επενδυτές, αλλά να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας χρήματα και να 

διαχειριστείτε το κόστος μέσω των ταμειακών ροών σας. Το πλεονέκτημα του 

bootstrapping είναι ότι διατηρείτε τον έλεγχο της εταιρείας σας. Δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει εξωτερική πίεση από επενδυτές, δεν χρειάζεται επίσης να δώσετε μερίδιο από 

την εταιρεία σας, ούτε πρέπει να ανταποκριθείτε σε εξωτερικές προσδοκίες. Μπορείτε 

να αποφασίσετε από μόνοι σας ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η εταιρεία σας και, 

τελικά, η επιτυχία της επιχείρησής σας εξαρτάται από εσάς και τους ανθρώπους που 
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προσλαμβάνετε για να σας βοηθήσουν. Το μειονέκτημα του bootstrapping είναι ότι δεν 

έχετε την εξωτερική επιρροή. Οι εξωτερικοί επενδυτές ή τα ενδιαφερόμενα μέρη 

φέρνουν μαζί τους γνώσεις, δίκτυο και υποστήριξη - όλα αυτά μπορούν να έχουν 

τεράστιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη σας και την πιθανότητα επιτυχίας. 

− Οι Angel Investors είναι άτομα ή ομάδες ατόμων που εξειδικεύονται στην επένδυση 

χρημάτων σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Συνήθως ένας angel investor επικεντρώνεται στις 

νεοφυείς επιχειρήσεις και αγοράζει κεφάλαια της εταιρείας. Οι τιμές που προσφέρονται 

από τους angels investors είναι πιθανό να είναι πιο ευνοϊκές από αυτές που προσφέρουν 

οι «παραδοσιακοί» δανειστές. Οι angel investors συχνά επενδύουν με βάση την πίστη 

τους στο άτομο πίσω από την ιδέα όσο και τη δυνητική βιωσιμότητα της επιχείρησης, 

οπότε ένα αποφασιστικό βήμα είναι πολύ σημαντικό κατά την αναζήτηση αυτού του 

είδους χρηματοδότησης. 

− Το τραπεζικό δάνειο εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να 

ξεκινήσετε όταν εξετάζετε τις επιλογές χρηματοδότησης της επιχείρησής σας. Ο 

δανεισμός χρημάτων από την τράπεζα είναι ίσως πιο δύσκολος από ό, τι στο παρελθόν, 

αλλά είναι πιθανό να έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά από μικρά επιχειρηματικά 

δάνεια για να σας βοηθήσουν στην εκκίνησης της επιχείρησής σας. Οι τράπεζες θέλουν 

να είναι σίγουροι ότι το επιχειρηματικό σας σχέδιο είναι εφικτό και ότι μπορείτε να 

αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις σε περίπτωση που προκύψουν. Αυτό σημαίνει ότι 

μπορεί να θεωρήσει η τράπεζα επικίνδυνο τον δανεισμό σας σε σύγκριση με τον 

δανεισμό μίας υπάρχουσας επιχείρησης, συνεπώς να δυσκολευτείτε να ξεκινήσετε εάν 

το τραπεζικό δάνειο είναι η μόνη σας επιλογή χρηματοδότησης. 

− Το Crowdfunding σημαίνει την αναζήτηση μικρών χρηματικών ποσών από μεγάλο 

αριθμό μεμονωμένων επενδυτών. Είναι μία ενδιαφέρουσα κίνηση που πρέπει να 

αιτιολογεί γιατί ο κόσμος θα είναι ένα καλύτερο μέρος εάν η ιδέα σας αποφέρει καρπούς 

και πρέπει να το εξηγήσετε σε έναν ιστότοπο crowdfunding. Υπάρχουν τρεις βασικοί 

τύποι crowdfunding: 

o Equity (ισάξιο) crowdfunding - Αυτό συνεπάγεται ότι οι επενδυτές 

αποκτούν μερίδιο στην επιχείρησή σας σε αντάλλαγμα για την επένδυσή 

τους. Πρόκειται για τη μορφή που έχει πιο στενή σχέση με την 

παραδοσιακή χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

o Crowdfunding βάσει ανταμοιβών - Με αυτόν τον τύπο crowdfunding, 

μπορείτε να είστε πολύ δημιουργικοί και να δημιουργείτε σχέσεις με 
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πελάτες ταυτόχρονα με τη συγκέντρωση χρημάτων, δηλαδή σε 

αντάλλαγμα για μια δωρεά, τους προσφέρεται ένα μη οικονομικό 

κίνητρο. Εάν εμπορεύεστε ένα συγκεκριμένο προϊόν, τότε το κίνητρο θα 

μπορούσε να είναι η έγκαιρη πρόσβαση στο προϊόν ή μια μειωμένη τιμή 

για τις πρώτες αγορές. Προσέξτε να προσφέρετε μόνο ρεαλιστικά 

κίνητρα που είστε σίγουροι ότι μπορείτε να προσφέρετε. 

o Crowdfunding βάσει χρεών - Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, η 

εκκίνηση αποπληρώνει κάθε επενδυτή μετά από ένα ορισμένο χρονικό 

διάστημα με συμφωνημένο επιτόκιο. 

− Οι επιχορηγήσεις είναι μια πολύ ελκυστική μορφή χρηματοδότησης, καθώς τυχόν 

χρήματα που προσφέρονται στην επιχείρησή σας δεν χρειάζεται να επιστραφούν όσο 

επιτυγχάνετε συγκεκριμένους στόχους. Τα κριτήρια για επιχορήγηση είναι πιθανό να 

είναι αυστηρά και η συντριπτική πλειονότητα των νεοφυών επιχειρήσεων είναι 

πιθανότερο να λάβουν ένα μικρό ποσό παρά αρκετά χρήματα ώστε να είναι σε θέση να 

χρηματοδοτήσουν πλήρως την επιχείρησή σας για αρκετά χρόνια. Συνεπώς, οι 

επιχορηγήσεις αποτελούν καλή πηγή πρόσθετης χρηματοδότησης, αλλά δεν αναμένεται 

να καλύψουν το 100% του κόστους της επιχείρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει 

διάφορα προγράμματα και μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 
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3. Προσωπική ανάπτυξη - κλειδί για την επιτυχία  

Η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως «η δραστηριότητα δημιουργίας μιας επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας οικονομικούς κινδύνους με την ελπίδα του κέρδους», ενώ 

ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης που θέλετε να ξεκινήσετε, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι 

δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσετε για να γίνετε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Πιο 

συγκεκριμένα, για να υποστηρίξετε την επιχειρηματική σας επιτυχία, μπορεί να υπάρχουν 

απαραίτητα σύνολα δεξιοτήτων όπως τεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες ηγεσίας, διαχείρισης 

επιχειρήσεων και δημιουργικής σκέψης που πρέπει να αναπτυχθούν. Οι απαραίτητες 

δεξιότητες μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους – hard skills (σκληρές ή κάθετες δεξιότητες) 

και soft skills (μαλακές ή  οριζόντιες δεξιότητες). 

Διάγραμμα 1 Hard skill vs soft skills 

Τα hard skills είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη 

διαχείριση μιας επιχείρησης και αναφέρονται σε 

τεχνικές και οικονομικές δεξιότητες. Μπορούν 

να μετρηθούν και να αναπτυχθούν μέσω της 

μάθησης. Κάθε επάγγελμα περιλαμβάνει τις 

δικές του απαιτήσεις για hard skills. Η επιτυχής 

ανάπτυξη ενός επιχειρηματία καθορίζεται 

επίσης και από την ανάπτυξη των soft skills, 

όπως η επικοινωνία και η ηγεσία. Τα soft skills 

αποκτώνται μέσω της προσωπικής προσπάθειας 

και ανάπτυξης. Δεν είναι εύκολο να μετρηθούν 

και η επιτυχημένη τους εφαρμογή επαφίεται 

στην υποκειμενική κρίση. Για μια επιτυχημένη 

επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να 

υπάρχει ένας ισορροπημένος συνδυασμός soft 

skills και hard skills. Θα ρίξουμε μια ματιά σε 

μερικές από τις βασικές και πιο σημαντικές 

δεξιότητες που απαιτούνται για έναν 

επιχειρηματία. 

 

Δεξιότητες ανάπτυξης Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Η ύπαρξη μίας καλής επιχειρηματικής ιδέας δεν αρκεί για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μίας 

επιτυχημένης εταιρείας. Είτε είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε τη δική μας εταιρεία, είτε 

θέλουμε να προχωρήσουμε με μία υπάρχουσα στο επόμενο επίπεδο, σίγουρα χρειαζόμαστε ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο αντικατοπτρίζει τους κύριους στόχους και τη 
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στρατηγική της εταιρείας και μας δίνει ένα σταθερό πλαίσιο για τη λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων για τη δημιουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης. Υπό αυτήν την έννοια, κάθε 

επιχειρηματίας πρέπει να αναπτύξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 

Φυσικά, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, 

καθώς και διάφοροι τύποι δεδομένων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό. Κατά τη σύνταξη του 

επιχειρηματικού μας σχεδίου, πρέπει να απαντήσουμε στις ακόλουθες κύριες ερωτήσεις: 

− Ποιοι είναι οι στόχοι και ο σκοπός μας; 

− Ποια είναι η αγορά και ποιοι οι ανταγωνιστές μας; 

− Πώς θα οργανώσουμε την εφοδιαστική αλυσίδα μας; 

− Ποιοι είναι οι μελλοντικοί πελάτες μας και ποιες οι ανάγκες μάρκετινγκ της 

επιχείρησής μας; 

− Σε ποιους κινδύνους εκτίθεται η εταιρεία; 

− Από πού θα αντλήσουμε κεφάλαια; 

− Πώς θα μοιάζει η δομή της επιχείρησής μας; 

Μερικά από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στο περιεχόμενο ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου είναι ένα βιογραφικό, η περιγραφή της επιχείρησης, οι στρατηγικές 

αγοράς, μία ανάλυση ανταγωνισμού, ένα σχέδιο ανάπτυξης, ένα σχέδιο λειτουργίας και 

διαχείρισης και διάφορα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Ανάλογα με τους σκοπούς για τους 

οποίους το επιχειρηματικό σχέδιο αναπτύσσεται καθώς και τον τύπο της εταιρείας, μπορούν να 

συμπεριληφθούν περισσότερα στοιχεία. 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών και λογιστική 

Η ανάπτυξη οικονομικών δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντική για την ίδρυση μιας επιχείρησης. 

Ενώ για να διατηρήσουμε την επιχείρησή μας κερδοφόρα, πρέπει να παρακολουθούμε πόσα 

χρήματα εισέρχονται και εξέρχονται από την εταιρεία μας, καθώς και να διατηρούμε μια 

ισορροπία μεταξύ εξόδων και εσόδων. Για αυτό πρέπει να αναπτύξουμε ένα σχέδιο 

προϋπολογισμού. 

Αφού σκιαγραφήσουμε στο επιχειρηματικό σχέδιο τις διάφορες δαπάνες που σχετίζονται με τη 

λειτουργία της εταιρείας μας, πρέπει να αναπτύξουμε ένα πλάνο προϋπολογισμού για κάθε μία 

από αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να τους δοθεί προτεραιότητα προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι οι βασικοί τομείς λαμβάνουν τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς και να μην πραγματοποιηθεί 

η δαπάνη χρημάτων για κάτι που μπορεί να αποφευχθεί ή να αναβληθεί εγκαίρως. Η καθιέρωση 

ενός καλού συστήματος οικονομικής διαχείρισης θα μας επιτρέψει να λάβουμε τις σωστές 

αποφάσεις και να βελτιώσουμε τη λειτουργία της επιχείρησής μας, καθώς και να 

παρακολουθούμε εάν η επιχείρησή μας προχωρά και έχει οικονομικά οφέλη. 
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Κατά την ανάπτυξη ενός σχεδίου προϋπολογισμού, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκδοχές του προϋπολογισμού. Και οι δύο κατευθύνσεις 

είναι σημαντικές και μας επιτρέπουν να ελέγξουμε τις ταμειακές ροές μας. Ακολουθούν οι 

απαραίτητες οικονομικές πληροφορίες και τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, 

προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμό: 

− Εκτίμηση μελλοντικού εισοδήματος και προσδιορισμός όλων των πηγών εισοδήματος 

που έχουμε στη διάθεσή μας. 

− Προσδιορισμός σταθερού κόστους - πρέπει να προβλέψουμε τις δαπάνες μας για 

ενοικίαση γραφείου, τραπεζικά έξοδα, εξοπλισμό, λογιστική, άδειες κ.λπ. 

− Προσδιορισμός λειτουργικών δαπανών - το κόστος αυτό μπορεί να διαφέρει καθ 'όλη 

τη διάρκεια του έτους. Παραδείγματα λειτουργικού κόστους είναι το κόστος κοινής 

ωφέλειας, οι μισθοί, το κόστος πρώτων υλών, τα νομικά έξοδα, το κόστος μάρκετινγκ 

και διαφήμισης κ.λπ. 

− Εφάπαξ κοστολόγηση - πρόκειται το κόστος για εξοπλισμό, λογισμικό, υπολογιστές 

κ.λπ. 

− Συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω βήματα και αφαιρώντας τα εκτιμώμενα έξοδά μας 

από το συνολικό εισόδημά μας, θα δούμε τι κέρδη μπορούμε να περιμένουμε να 

λάβουμε κάθε μήνα και στο τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας. Παρακολουθώντας 

αυτούς τους αριθμούς καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, μπορούμε να διακρίνουμε εάν 

υπάρχει έλλειμμα στον προϋπολογισμό μας ή αντίθετα, έχουμε ένα πλεόνασμα που 

μπορεί να ανακατευθυνθεί. 

Σήμερα υπάρχει μεγάλη ποικιλία λογισμικών και εφαρμογών για την ανάπτυξη 

προϋπολογισμού και μπορούμε να το δημιουργήσουμε μόνοι μας. Φυσικά, η δημιουργία 

λογιστικού τμήματος είναι επίσης μια καλή επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

αποφευχθούν ζητήματα όπως μη ρυθμιζόμενα τιμολόγια και καθυστερημένες πληρωμές από 

πελάτες. 

Δεξιότητες μάρκετινγκ και επωνυμίας 

Η προώθηση και η διανομή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και η αφήγηση της 

ιστορίας της εταιρείας είναι οι δεξιότητες μάρκετινγκ και επωνυμίας. Αναπτύσσοντας την 

ικανότητα μάρκετινγκ, διασφαλίζουμε ότι η εταιρεία μας και τα προϊόντα μας θα είναι ορατά 

για τους πιθανούς πελάτες μας. Έχοντας αρκετούς πελάτες, οι οποίοι θα αγοράσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και θα μας προσφέρουν αρκετά έσοδα. 

Αν και η ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ συνδέεται συχνότερα με μεγάλες εταιρείες, οι 

μικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να υποτιμούν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αντίθετα, η 

ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν σημαντικά 

την επιχείρησή τους και η προετοιμασία της δεν πρέπει απαραίτητα να είναι μια δύσκολη και 
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περίπλοκη διαδικασία. Ο επιχειρηματίας μπορεί να ακολουθήσει αυτά τα απλά βήματα για την 

ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ: 

− Ανάλυση κατάστασης – αυτό θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε την τρέχουσα 

επιχειρηματική μας κατάσταση, τα προϊόντα, τους ανταγωνιστές κ.λπ. και θα μας 

επιτρέψει να εντοπίσουμε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τις εταιρείας, καθώς και 

τις ευκαιρίες και τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

− Προσδιορισμός του κοινού-στόχο –να προσδιορίσουμε τους πιθανούς πελάτες μας, 

δηλαδή να ερευνήσουμε ποιο είναι το προφίλ των πιθανών πελατών μας, ώστε να 

γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιον πουλάμε. 

− Καταχώριση των στόχων μάρκετινγκ – πρέπει να καθορίσουμε δείκτες μέσω των 

οποίων θα μπορέσουμε να μετρήσουμε την επιτυχία της στρατηγικής μάρκετινγκ 

(αυξημένες πωλήσεις, αυξημένο ποσοστό μετατροπών κ.λπ.). 

− Τακτική μάρκετινγκ – εδώ πρέπει να καθορίσουμε τις ενέργειες που θα κάνουμε 

προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. 

− Καθορισμός προϋπολογισμού, δηλαδή του ποσού που είμαστε έτοιμοι να δαπανήσουμε 

για την επίτευξη των στόχων μας.  

Τεχνικές δεξιότητες 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δεξιότητες του MS Office Suite και σύνταξης e-mail ήταν 

απαραίτητες. Με τον ψηφιακό κόσμο να αλλάζει καθημερινά, οι επιχειρηματίες πρέπει να 

έχουν αποτελεσματικές τεχνολογικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη 

μεγάλη διαθεσιμότητα προγραμμάτων λογισμικού. Σήμερα υπάρχουν προγράμματα 

λογισμικού για οικονομική ανάλυση, σχεδιασμό, μάρκετινγκ, διαχείριση έργων, διαχείριση 

πωλήσεων και εσόδων και πολλά άλλα που μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην έναρξη και τη 

διαχείριση μιας νέας επιχείρησης. 

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

H διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται ως μία άκρως απαραίτητη δεξιότητα και 

αναφέρεται στην πρόσληψη ατόμων, ενώ ταυτόχρονα σχετίζεται με τη διαχείριση των 

εργαζομένων. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες συνειδητοποιούν ότι οι άνθρωποι αποτελούν 

βασικό συστατικό της επιτυχίας των οργανισμών τους. Η πρόσληψη νέων υπαλλήλων 

περιλαμβάνει ενέργειες όπως η ανακοίνωση της κενής θέσης εργασίας, η διεξαγωγή 

συνεντεύξεων και η επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων. 

Οι κάθετες δεξιότητες (hard skills) είναι σημαντικές, αλλά μόνο οι τεχνικές δεξιότητες για τις 

επιχειρήσεις και τον τομέα δεν επαρκούν για μια επιτυχημένη επιχειρηματικότητα. Οι 

οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) είναι κρίσιμες για την επιχειρηματική απόδοση και πρέπει να 

αναπτυχθούν μαζί με τις κάθετες δεξιότητες. Ενώ οι κάθετες δεξιότητες είναι συνήθως πολύ 

συγκεκριμένες, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, οι οριζόντιες δεξιότητες χρειάζονται για 
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να είναι επιτευχθεί αποτελεσματικά οποιοσδήποτε ρόλος. Ακολουθούν μερικές από τις κύριες 

οριζόντιες δεξιότητες τις οποίες πρέπει να κατέχει κάθε επιχειρηματίας: 

Ομαδικότητα και ηγετικές ικανότητες 

Αυτές είναι οι βασικές και πιο σημαντικές δεξιότητες για όποιον θέλει να γίνει επιχειρηματίας 

και να διευθύνει τη δική του επιχείρηση. Οι δεξιότητες ομαδικής εργασίας και ηγεσίας έχουν 

άμεσο αντίκτυπο στο όραμα της εταιρείας. Η ύπαρξη μιας ισχυρής ομάδας με κίνητρα είναι 

ζωτικής σημασίας για την επιβίωση οποιασδήποτε επιχείρησης και για να έχετε μια ισχυρή 

ομάδα, πρέπει να έχετε εξαιρετικές ηγετικές δεξιότητες. 

Η πιο σημαντική ικανότητα ενός ηγέτη είναι να είναι σε θέση να επικοινωνεί με σαφήνεια τις 

ιδέες και το όραμά του, ώστε να κάνει τα μέλη της ομάδας του να αφοσιωθούν στο όραμα και  

να παρακινηθούν ώστε να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων σας. Η αφοσίωση στην 

απασχόληση είναι το κλειδί για την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ατόμων στην 

ομάδα σας. 

Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του να είσαι διευθυντής και να είσαι ηγέτης. Οι ηγέτες δεν δίνουν 

εντολές, αλλά εμπνέουν τους υπαλλήλους τους να δώσουν το καλύτερο που έχουν και τους 

βοηθούν στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Καταλαβαίνουν τη σημασία της 

συμβολής άλλων ανθρώπων στην επιτυχία της εταιρείας και ότι για μια ομάδα είναι σημαντικό 

όλα τα μέλη της να συνεργάζονται για να είναι αποτελεσματικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο οι καλοί ηγέτες ενθαρρύνουν την ειλικρίνεια, ζητούν από τους ανθρώπους τη γνώμη τους 

και παρέχουν ανατροφοδότηση. Προσπαθούν να μελετήσουν τις απόψεις των άλλων και τους 

ενθαρρύνουν να προβληματιστούν και να βρουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

προτείνοντας τις δικές τους ιδέες. Με αυτόν τον τρόπο αφενός θα γίνουν πιο σίγουροι και 

δημιουργικοί και αφετέρου αυτό θα ενισχύσει την ομαδικότητα και την αίσθηση του ανήκειν. 

Ηγεσία σημαίνει επίσης δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου. Οι επιχειρηματίες 

πρέπει να γνωρίζουν την ομάδα τους και να αναθέτουν τα σωστά καθήκοντα σε κάθε 

εργαζόμενο, πρέπει να σχεδιάσουν τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων, καθώς και να είναι 

σε θέση να αναθέσουν ρόλους διότι καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται, είναι δύσκολο να 

αναλαμβάνονται οι αυξημένες ευθύνες μόνο από τον επιχειρηματία. Μαθαίνοντας να 

αναθέτουμε εργασίες, θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να διαχειριστούμε την επιχείρησή μας 

και να σχεδιάσουμε το μέλλον, παρά να εργαζόμαστε για τη διαχείριση των καθημερινών 

ζητημάτων. 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες για τους επιτυχημένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρηματίες πρέπει να εργαστούν για τις δεξιότητές τους στην ομιλία, την ακρόαση, τη 

γραφή και την ανάγνωση. Απαιτούνται σχεδόν σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικότητας. Οι 

αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας θα σας βοηθήσουν όχι μόνο στην αλληλεπίδραση με 
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τα μέλη της ομάδας και τους συνεργάτες σας, αλλά και όταν προσπαθείτε να μεταδώσετε τις 

ιδέες και το όραμά σας σε μελλοντικούς επενδυτές και πιθανούς πελάτες. 

Η πιο σημαντική ικανότητα επικοινωνίας είναι η ικανότητα ακρόασης. Η ενεργή ακρόαση θα 

σας βοηθήσει να καθοδηγήσετε μια ομάδα, να δημιουργήσετε σχέσεις, να διαπραγματευτείτε 

με άλλους και να μεσολαβήσετε σε διάφορες καταστάσεις. Ακούγοντας τους πελάτες, μπορείτε 

να κατανοήσετε πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τις ανάγκες τους και τα συγκεκριμένα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν ώστε να εργαστείτε για την επίλυσή τους. Αυτό θα οδηγήσει 

σε καλύτερη ικανοποίηση των πελατών, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και λιγότερα λάθη λόγω 

παρανόησης. Κατά την ακρόαση πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δίνουμε προσοχή όχι 

μόνο στα λεκτικά μηνύματα, αλλά και στα μη λεκτικά. Έχει σημασία ποιος τόνος φωνής 

χρησιμοποιείται, καθώς και πώς το άλλο άτομο χρησιμοποιεί το σώμα του. 

Επίσης, οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν καλές δεξιότητες ομιλίας. Πρέπει να είναι σίγουροι 

ότι το μήνυμά τους μεταδίδεται καθαρά, για αυτό πρέπει να δώσουν προσοχή σε αυτά που λένε 

και πώς το λένε. Πρέπει να επιλέξουμε προσεκτικά τις λέξεις μας και να δώσουμε προσοχή 

στον τόνο της φωνής μας και στη γλώσσα του σώματός μας. Δεν έχει σημασία αν 

επικοινωνούμε με κάποιον πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω τηλεφώνου ή παρουσιάζουμε κάτι 

μπροστά σε ένα κοινό, σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μηνύματά μας είναι 

σύντομα και συνοπτικά. Ο έλεγχος των λεκτικών δεξιοτήτων θα μας βοηθήσει να πείσουμε 

τους επενδυτές ότι η ιδέα μας είναι καλή, να πείσουμε έναν πελάτη να αγοράσει τα προϊόντα 

μας ή να αναθέσουμε εργασίες στην ομάδα πιο αποτελεσματικά. Η καλή ικανότητα γραφής και 

ανάγνωσης είναι επίσης πολύ σημαντική, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις. Σήμερα μεγάλο 

μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω e-mail, γραπτών μηνυμάτων, δημοσιεύσεων στα 

κοινωνικά μέσα κ.λπ. 

Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων 

Η επίλυση προβλημάτων είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε 

πως η επιχειρηματικότητα είναι μία διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Η πορεία της έναρξης 

και λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα και η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων είναι το κλειδί για την επιτυχία. Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων είναι 

σημαντικές για τους επιχειρηματίες και μπορούν να βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου 

μέσω της εμπειρίας, της απόκτησης άλλων νέων δεξιοτήτων ή μέσω της χρήσης διαφορετικών 

εργαλείων και προσεγγίσεων. 

Όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων, η πιο σημαντική ικανότητα είναι η κριτική σκέψη. Η 

ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα βοηθήσει στη χρήση του εντοπισμού προβλημάτων και θα 

τα μετατρέψει σε ευκαιρίες. Όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, είναι σημαντικό να αφιερώσετε 

χρόνο και να σκεφτείτε ποια είναι η αρχή του και να προσδιορίσετε τους τομείς στους οποίους 

έγιναν λάθη. Πρέπει να συλλέξουμε, να επεξεργαστούμε και να οργανώσουμε όλα τα δεδομένα 

που μπορούμε και να αναλύσουμε όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με το πρόβλημα. 



 UPthEM – Upskilling Pathways for Employability 
                                                                   № 2019-1-BG01-KA204-062299 

 
 
 
 
 

29 
The European Commission support for the production of this publication [document] does not constitute an endorsement of the contents 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.  

 
 

Τότε πρέπει να σκεφτούμε εφαρμόσιμες λύσεις, καθώς και να αναπτύξουμε ένα σχέδιο δράσης 

για το μέλλον. 

Η αποφασιστικότητα είναι επίσης πολύ σημαντική κατά την επίλυση προβλημάτων. Μερικές 

φορές πρέπει να είμαστε γρήγοροι στη λήψη μιας απόφασης, γιατί όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, 

τόσο πιο γρήγορα η ομάδα μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά της. Και όπως έχει ήδη αναφερθεί 

στη διαχείριση της ομάδας, η ανταλλαγή ιδεών είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επίλυση 

προβλημάτων. Η συζήτηση για το πρόβλημα με άλλα άτομα μπορεί να σας δείξει διαφορετικές 

πτυχές του προβλήματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες και θα σας επιτρέψει να συγκρίνετε 

όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Κατά την επίλυση προβλημάτων, πρέπει να σκεφτόμαστε έξω 

από τα συνηθισμένα, πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και να εφαρμόζουμε την κριτική μας 

σκέψη. 

Δεξιότητες κριτικής σκέψης 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι δεξιότητες κριτικής σκέψης είναι απαραίτητες για την επίλυση 

προβλημάτων, αντίστοιχα και για την επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

θα βοηθήσει τον/την επιχειρηματία να διευθύνει ομαλά τις επιχειρήσεις του/της επιλύοντας 

προβλήματα, αναπτύσσοντας λύσεις και δημιουργώντας νέες ιδέες. Για να είναι κάποιος 

επιτυχημένος επιχειρηματίας, πρέπει να αναπτύξει την ικανότητά του να συλλογίζεται και να 

αμφισβητεί. Κριτική σκέψη σημαίνει να είσαι ενεργός μαθητής παρά παθητικός παραλήπτης 

πληροφοριών. Οι κριτικοί στοχαστές επιλύουν προβλήματα όχι με διαίσθηση ή ένστικτο, αλλά 

εντοπίζοντας και αναλύοντας αντικειμενικά (χωρίς επιρροή από προσωπικά συναισθήματα, 

απόψεις ή προκαταλήψεις) τα προβλήματα και τις πληροφορίες που έχουν. 

Προκειμένου να γίνουν καλύτεροι κριτικοί στοχαστές, οι επιχειρηματίες πρέπει να εργαστούν 

πάνω στις δεξιότητες παρατήρησης, κάτι που θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν γρήγορα ένα νέο 

πρόβλημα, αλλά και να προβλέψουν πότε μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα. Επίσης, η 

αποτελεσματική ανάλυση καταστάσεων και πληροφοριών είναι απαραίτητη ικανότητα για τον 

κριτικό τρόπο σκέψης. Η εξέταση προβλημάτων και καταστάσεων από διαφορετική οπτική 

γωνία μπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων. Η 

επανεξέταση της κριτικής σκέψης σημαίνει επίσης ότι εξαγάγετε συμπεράσματα με βάση τις 

πληροφορίες που είχατε, καθορίζοντας ποιες πληροφορίες ήταν σημαντικές και ποιες όχι. Σε 

γενικό πλαίσιο, η βελτίωση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης μπορεί να μας προστατεύσει από 

απάτες και χειραγώγηση, επιτρέποντάς μας να λαμβάνουμε λογικές και εμπεριστατωμένες 

αποφάσεις. 

Διαχείριση χρόνου και οργανωτικές δεξιότητες 

Η πιο σημαντική δεξιότητα διαχείρισης χρόνου είναι η ανάθεση προτεραιοτήτων. Αν και 

είμαστε παραγωγικοί και αποτελεσματικοί, μερικές φορές ο χρόνος δεν είναι αρκετός για την 

ολοκλήρωση όλων των εργασιών. Τότε πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και να 
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προσδιορίσουμε ποιες εργασίες είναι σημαντικές, ποιες μπορούν να εκτελεστούν αργότερα και 

ποιες μπορούν να ανατεθούν σε άλλους. Ένα δημοφιλές εργαλείο είναι ο πίνακας 

προτεραιότητας Eisenhower. Διαχωρίζει τις επείγουσες και σημαντικές εργασίες και ανάλογα 

με το συνδυασμό τους μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε ποια εργασία πρέπει να γίνει πρώτα. 

 
Διάγραμμα 2 Eisenhower Matrix2 

Μόλις δοθούν προτεραιότητες στις διάφορες εργασίες, πρέπει να ορίσουμε το πρόγραμμα και 

να δημιουργήσουμε μια λίστα υποχρεώσεων. Η διαχείριση εργασιών θα μας βοηθήσει να μην 

ξεχάσουμε κάτι σημαντικό, καθώς και να θέτουμε εργασίες έτσι ώστε να ταιριάζουν στην πιο 

παραγωγική ώρα της ημέρας. Ταυτόχρονα, η διαχείριση του χρόνου απαιτεί δεξιότητες 

διαχείρισης άγχους. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ψυχική μας υγεία, να κάνουμε ένα 

διάλειμμα αν χρειαστεί και να ανταμείψουμε τον εαυτό μας όταν ολοκληρωθεί μια εργασία. Το 

LinkedIn αξιολόγησε τις ακόλουθες πέντε οριζόντιες δεξιότητες ως τις πιο αξιόλογες στον 

χώρο εργασίας το 20203: δημιουργικότητα, πειθώ, συνεργασία, προσαρμοστικότητα και 

συναισθηματική νοημοσύνη. 

 

4. Ανάπτυξη βασικής κατανόησης του ρόλου του εκπαιδευτή στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας για μαθητές από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, 

εμψυχώνοντάς τους να εξερευνήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες 

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που 

έχουν σχεδιαστεί για να ενεργοποιήσουν την επιχειρηματική νοοτροπία και να καλύψουν όλα 

τα στάδια του κύκλου ζωής των επιχειρηματικών ιδεών (δημιουργία ιδεών, εκκίνηση, 

ανάπτυξη, καινοτομία και προσαρμογή). Όσον αφορά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για την 

 
2https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/ 
3https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2020/most-in-demand-hard-and-soft-

skills 

https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2020/most-in-demand-hard-and-soft-skills
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2020/most-in-demand-hard-and-soft-skills
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επιχειρηματικότητα, υπάρχουν δύο κύριες κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την πρώτη, δεν είναι 

δυνατόν να διδάξουμε την επιχειρηματικότητα γιατί είναι θέμα δημιουργικότητας και 

προσωπικών χαρακτηριστικών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν απόψεις ότι η 

επιχειρηματικότητα πρέπει να θεωρείται επαγγελματική δραστηριότητα και επομένως μπορεί 

να διδαχθεί. Ωστόσο, η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα θεωρείται ένας συνδυασμός 

μεταξύ επιστημονικών γνώσεων και δημιουργικών δεξιοτήτων και τεχνικών. 

Η εκπαίδευση πάνω στην επιχειρηματικότητα καλύπτει μια ποικιλία στόχων, περιεχομένου και 

παιδαγωγικών μεθόδων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την ποικιλομορφία, πρέπει πρώτα να 

προσδιορίσουμε τους στόχους και μετά να σχεδιάσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Συνολικά, οι στόχοι της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα είναι ο προσδιορισμός αυτής 

ως εναλλακτική πορεία σταδιοδρομίας και η αύξηση της κατανόησης της επιχειρηματικής 

διαδικασίας. Καθώς ως πιο συγκεκριμένα κίνητρα θα μπορούσαν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

η ευαισθητοποίηση, η γνώση και κατανόηση για την έννοια και των πρακτικών της 

επιχείρησης/επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη ατομικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών, η ανάπτυξη προσωπικής αυτοπεποίθησης και ικανότητας, η ανάπτυξη 

ενσυναίσθησης γύρω από τον επιχειρηματικό τρόπο ζωής, η ενσωμάτωση επιχειρηματικών 

αξιών και πεποιθήσεων, η παρακίνηση και έμπνευση των μαθητών προς μια επιχειρηματική 

σταδιοδρομία, η κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας επιχειρήσεων, η ανάπτυξη 

επιχειρηματικών ικανοτήτων, η ανάπτυξη βασικής επιχειρηματικής τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη 

προσωπικών σχέσεων και δεξιοτήτων δικτύωσης, η προετοιμασία για αυτοαπασχόληση και 

εκκίνησης μίας νέας επιχείρησης κ.λπ. 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3 Ένα μοντέλο επιχειρηματικής εκπαίδευσης και τα αποτελέσματά του  

(πηγή: https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf) 

https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf
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Για να είναι αποτελεσματικό, το πρόγραμμα εκπαίδευσης πάνω στην επιχειρηματικότητα 

πρέπει να βασίζεται σε καλά επιλεγμένες μεθόδους διδασκαλίας επιχειρηματικότητας, οι οποίες 

είναι ευέλικτες, διαδραστικές, με ποικίλα χαρακτηριστικά και χωρίς αποκλεισμούς. Στη 

συνέχεια, μια σύντομη επισκόπηση θα δοθεί στις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης σε 

αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα, ενώ υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ παραδοσιακών και 

καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. 

Παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας επιχειρηματικότητας 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας χαρακτηρίζονται από 

παθητικότητα. Έχουν ως επίκεντρο τις διαλέξεις ή τον εκπαιδευτή. Ενώ ο εκπαιδευτής παίζει 

το βασικό ρόλο στη διαδικασία, οι μαθητές δεν είναι ενεργοί. Αυτό σημαίνει ότι οι ερωτήσεις 

και οι συζητήσεις δεν αποτελούν μέρος του μαθήματος. Η μάθηση εξαρτάται από γραπτά 

κείμενα, και συνεπώς η αξιολόγηση πραγματοποιείται μόνο στο τέλος της περιόδου ή του 

εξαμήνου. Η μέθοδος επίσης δεν ανταποκρίνεται στην ενεργοποίηση των απαιτούμενων 

πτυχών της επιχειρηματικής νοοτροπίας και στάσεων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας 

είναι περισσότερο προσανατολισμένες στην επιστήμη, αλλά δεν παρέχουν τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό για μια πραγματική προσαρμογή στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας επιχειρηματικότητας 

Οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας επιχειρηματικότητας επικεντρώνονται στους μαθητές και 

στην ενεργή συμμετοχή τους. Η αποστολή του εκπαιδευτή δεν είναι να διδάξει, αλλά να 

διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία, να πυροδοτήσει τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να 

ενθαρρύνει τη δική τους αναζήτηση γνώσης. Οι καινοτόμες μέθοδοι βοηθούν τους μαθητές να 

μάθουν όχι μόνο από τον εκπαιδευτικό, αλλά και ο ένας από τον άλλο. Επιπλέον, οι μαθητές 

συζητούν και ανταλλάσσουν ιδέες, ενθαρρύνονται προς την αυτοανακάλυψη και εκτίθενται σε 

άτυπη και ευέλικτη μαθησιακή ατμόσφαιρα, ενώ μαθαίνουν από λάθη και λύνοντας 

προβλήματα. Οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας προσανατολίζονται στις δημιουργικές πτυχές 

της επιχειρηματικότητας. Στόχος τους είναι να καλλιεργήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα. 

Παραδείγματα τέτοιων μεθόδων είναι το παιχνίδι ρόλων, η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, 

η εικονική τάξη, η προσομοίωση επιχειρηματικών παιχνιδιών, το ατομικό και ομαδικό έργο, ο 

ανταγωνισμός, ο καθορισμός πραγματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μικρών 

επιχειρήσεων, η προσομοίωση παιχνιδιών, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοσκόπηση, τα 

workshops, η ομαδική συζήτηση, η μελέτη περιπτώσεων, οι συναντήσεις με επιχειρηματίες, οι 

εκπαιδευτικές εκδρομές ή επισκέψεις κ.λπ. 

Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου 
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Η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων θεωρείται ως η πιο δημοφιλής και πιο σημαντική 

μαθησιακή δραστηριότητα στα προγράμματα εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας. Ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να οριστεί ως ένα γραπτό επίσημο έγγραφο που περιγράφει την 

τρέχουσα κατάσταση και το επιθυμητό μέλλον μίας επιχείρησης. Είναι το πρώτο 

προπαρασκευαστικό βήμα για μια νέα επιχειρηματική κίνηση. Ένα ισορροπημένο και καλά 

δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα από τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας για έναν 

επιχειρηματία που παρουσιάζει την ιδέα του στον κόσμο. Επομένως, ένα βασικό 

χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού σχεδίου είναι να είναι πειστικό, ενώ θα πρέπει να είναι 

και περιεκτικό και να καλύπτει όλες τις πτυχές της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων - από την 

εκμετάλλευση της ευκαιρίας έως τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πόρων και τη 

διάρθρωση της ομάδας διαχείρισης. Τα επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να εκπονηθούν μόνο 

όταν οι επιχειρηματίες είναι σίγουροι ότι έχουν σαφές όραμα για το προϊόν ή την υπηρεσία, 

την προστιθέμενη αξία και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά. 

Ομαδική εργασία και μάθηση βάσει έργων 

Οι ομαδικές εργασίες είναι εργαλεία συλλογικής μάθησης. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός, έχοντας 

τον ρόλο του διαμεσολαβητή, θα πρέπει να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό εκ των προτέρων για 

να είναι αποτελεσματική η άσκηση. Αυτή η μέθοδος δημιουργεί μια δυναμική στην ομάδα που 

βασίζεται στην αμοιβαία μάθηση και την εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών, σχολίων και 

εμπειριών. Εκτός από αυτό, οι μελέτες περιπτώσεων και η εκμάθηση βάσει έργων ενθαρρύνουν 

τους μαθητές να εργαστούν σε πραγματικά προβλήματα, δηλαδή τους ενθαρρύνουν να 

συσχετίσουν αιτίες με προβλήματα, να προσδιορίσουν όλες τις μεταβλητές και να 

δημιουργήσουν ιδέες για λύσεις. Η μέθοδος έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 

θεωρίας και πράξης, να εξασφαλίσει ενεργή μάθηση και να ενισχύσει την απόκτηση βασικών 

οριζόντιων δεξιοτήτων (αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων) και την κατανόηση πρακτικών ζητημάτων. Η κύρια πρόκληση που 

σχετίζεται με αυτόν τον τύπο μάθησης σχετίζεται με τον πρόσθετο φόρτο εργασίας και τις 

συζητήσεις, την απόσυρση των μαθητών από τη συμμετοχή (λόγω φόβου ή άλλων προσωπικών 

λόγων) και χαμηλό ποσοστό συμμετοχής. Για να είναι αποτελεσματικές, οι ομαδικές ασκήσεις 

δεν πρέπει να αποκλείουν κανέναν. 

Προσωπική αφήγηση 

Η αφήγηση που προκαλεί έμπνευση είναι μια μέθοδος που έχει προταθεί από έναν αριθμό 

εκπαιδευτών παγκοσμίως. Οι μαθητές συναντούν επιχειρηματίες που παρουσιάζουν τις 

πραγματικές ιστορίες τους και περιλαμβάνουν μαθήματα πάνω στην επιχειρηματική πρακτική 

και παρουσιάζουν πραγματικά προβλήματα, προκλήσεις και λύσεις. Επιπλέον, αυτές οι 

συνεδρίες θα μπορούσαν να οργανωθούν με δυναμικό και διαδραστικό τρόπο, δίνοντας έτσι 

στους μαθητές την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις προσωπικού ενδιαφέροντος. Λαμβάνοντας 
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υπόψη το γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένας τομέας προσανατολισμένος στην 

πρακτική, είναι εξαιρετικά κατάλληλο να προσκαλέσετε επαγγελματίες στην τάξη. Είναι 

χρήσιμο για τους μαθητές να αλληλοεπιδράσουν με επιχειρηματίες με το ίδιο εθνικό και 

πολιτιστικό υπόβαθρο. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να χαρτογραφήσετε ιστορίες επιτυχίας 

από όλη την Ευρώπη προκειμένου να εμπνεύσετε τους μαθητές, συλλέγοντας βέλτιστες 

πρακτικές. Παράλληλα, η μέθοδος «προσωπική αφήγηση» εξαρτάται από την εμπειρία και την 

κοινωνική νοημοσύνη του παρουσιαστή - εάν δεν γνωρίζει τις ανάγκες του κοινού, δεν θα 

μπορεί να προσφέρει ανατροφοδότηση στα σχόλια των μαθητών. 

Παιχνιδοποίηση (gamification) 

Το gamification είναι η χρήση τεχνικών παιχνιδιού, επιτρέποντας έτσι τη μάθηση μέσω 

πράξεων. Αποδεικνύεται ότι η χρήση ενεργών ή καινοτόμων μεθόδων όπως παιχνίδια, 

δημιουργία βίντεο, περιεχόμενο μέσω διαδικτύου και προσομοιώσεις είναι πολύτιμες μέθοδοι 

διδασκαλίας. Έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή παιχνιδιών και άλλων μη παραδοσιακών 

μεθόδων μάθησης που βασίζονται στη δραστηριότητα προωθεί τη συνεργασία, τη 

διαδραστικότητα και την ενεργό μάθηση, ενώ ενισχύονται οι δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων. Οι προσεγγίσεις βασιζόμενες στο παιχνίδι προκαλούν και παρακινούν τους 

μαθητές δίνοντάς τους έναν ενεργό ρόλο και ενισχύοντας την κριτική σκέψη τους. 

Σχεδιαστική σκέψη 

Η σχεδιαστική σκέψη βασίζεται ουσιαστικά στον ανθρώπινο παράγοντα και στόχος της είναι 

η επίλυση προβλημάτων. Δεν είναι μια γραμμική διαδικασία και δεν επικεντρώνεται στα 

ορόσημα. Η σχεδιαστική σκέψη είναι μια επαναληπτική ανθρωποκεντρική διαδικασία για 

δημιουργική επίλυση προβλημάτων. Ενθαρρύνει τους οργανισμούς να δώσουν έμφαση στον 

ανθρώπινο παράγοντα, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και εσωτερική 

δυναμική. Η σχεδιαστική σκέψη θεωρείται επίσης ως στρατηγική προς την καινοτομία. Αυτή 

η έννοια περιλαμβάνει πέντε στάδια - ενσυναίσθηση (ανάπτυξη κατανόησης και 

ενσυναίσθησης), ορισμός, (διατύπωση προβλημάτων), ιδεατό (δημιουργία ιδεών), πρωτότυπο 

(εντοπίστε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα προβλήματα που βρέθηκαν) και δοκιμή (πείραμα, 

δοκιμή του πρωτοτύπου), ενώ βοηθάει να αντιμετωπίζετε άγνωστα ή μη δομημένα 

προβλήματα. Θεωρείται συνεπώς ότι η συνεχής πρόκληση για νέες ιδέες και η συνεχής 

επανεξέταση των τρεχουσών λύσεων είναι κεντρικές πτυχές της σχεδιαστικής σκέψης. 

Αποτελεσματικές αίθουσες διδασκαλίας (συμπεριλαμβανομένης της εικονικής τάξης) 

Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξη αναφέρεται στην εφαρμογή ποικίλων στρατηγικών που 

έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού μαθησιακού περιβάλλοντος που προωθεί 

την ενεργή μάθηση. Θα μπορούσαν να απαριθμηθούν τουλάχιστον έξι βασικά στοιχεία της 
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αποτελεσματικής τάξης - σχεδιασμός, κανόνες, πειθαρχία, χρονοδιάγραμμα, οργάνωση και 

επικοινωνία. 

Στο πλαίσιο της αφηγηματικής μεθόδου διδασκαλίας, περιλαμβάνεται η εικονική τάξη που 

αναφέρεται συχνά ως μία καλή πρακτική. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στις μέρες μας σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, όπως λόγω της πανδημίας του COVID-

19. Μια εικονική τάξη είναι ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον που επιτρέπει ζωντανές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων καθώς και οι δύο πλευρές 

συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες. Οι εικονικές αίθουσες διδασκαλίας βασίζονται 

στη χρήση εργαλείων, όπως η τηλεδιάσκεψη και ο διαδικτυακός πίνακας που προσφέρουν τη 

δυνατότητα συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, ή η χρήση της Google τάξης, μία δωρεάν 

εικονική πλατφόρμα. Η εφαρμογή των μέσων της εικονικής τάξης είναι μείζονος σημασίας 

όταν πρόκειται για διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας με συμμετέχοντες 

από περισσότερες από μία χώρες ή περιοχές. 

Μαθαίνοντας μέσω πράξεων 

Η επιχειρηματικότητα μαθαίνεται καλύτερα μέσω πράξεων (χρησιμοποιώντας κάποια μορφή 

πρακτικής ή μαθητείας). Το να κάνεις κάτι πρακτικό και να έχεις την ευκαιρία να κάνεις 

ερωτήσεις, να ερευνήσεις διάφορες πτυχές της κατάστασης, να συνομιλείς και να συζητάς με 

επιχειρηματίες του πραγματικού κόσμου όχι μόνο προσφέρει γνώσεις, αλλά και δεξιότητες. Οι 

μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προετοιμασίας ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου, να αποκτήσουν μια αντίληψη της βασικής δομής και της διαδικασίας προετοιμασίας 

του και να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες για τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

βάσει της δικής τους επιχειρηματικής ιδέας. Η γνώση σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης μιας 

επιχειρηματικής ιδέας, η εμπειρία του επιχειρηματικού σχεδιασμού και οι πληροφορίες σχετικά 

με τη διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης θα πρέπει να παρακινήσουν τους μαθητές να 

σκεφτούν τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης και, ως αποτέλεσμα, να εφαρμόσουν τις 

γνώσεις στις δικές τους επιχειρηματικές κινήσεις. 

Ανάπτυξη πελατών & Lean startup (Λιτή επιχειρηματική εκκίνηση) 

(Αυτό είναι προαιρετικό, ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευομένων) 

Υπάρχουν δύο επιρροές γύρω από την επιχειρηματικότητα από την Silicon Valley στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι η ανάπτυξη πελατών και η λιτή επιχειρηματική εκκίνηση. 

Και οι δύο προσανατολίζονται στο γεγονός ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία δημιουργεί αξία για τους 

ανθρώπους/πελάτες. Τα αντίστοιχα εργαλεία που σχετίζονται με την ανάπτυξη των πελατών 

και την λιτή επιχειρηματική εκκίνηση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον εκπαιδευτικό 

τομέα, επιτρέποντας στους εκπαιδευτές να παρέχουν συμβουλές στους μαθητές τους σχετικά 
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με τον τρόπο διαχείρισης μιας διαδικασίας για δημιουργία αξίας με τη συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων. 

Ο «Επιχειρηματικός» εκπαιδευτής 

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν Οδηγό για την εκπαίδευση σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι λεγόμενοι «επιχειρηματικοί 

εκπαιδευτές». Λέγεται ότι:  

«Είναι εμπνευσμένοι, ανοιχτόμυαλοι και με αυτοπεποίθηση, ευέλικτοι και υπεύθυνοι - αλλά 

επίσης, από καιρό σε καιρό, παραβαίνουν και κανόνες. Χαρακτηρίζονται από ενεργητική 

ακρόαση, μπορούν να εκμεταλλευτούν και να πουλήσουν ιδέες και μπορούν να εργαστούν με 

γνώμονα τον μαθητή και τη δραστηριοποίηση αυτού. Είναι παίκτες της ομάδας και έχουν ένα 

καλό δίκτυο γνωριμιών. Επιδιώκουν να καλύψουν το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και οικονομίας 

και να συμπεριλάβουν εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στη διδασκαλία τους, εστιάζοντας σε 

πραγματικές εμπειρίες. Αναφέρονται πάντα στην οικονομική πτυχή ενός θέματος και τα θέματα 

που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις τάξεις τους - σε όλους τους 

κλάδους. Ακολουθούν ένα ευέλικτο και προσαρμόσιμο σχέδιο μελέτης και προτιμούν τη 

διεπιστημονική μάθηση βάσει έργου, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό και όχι εγχειρίδια. 

Δίνουν έμφαση σε ομαδικές διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις και κατανοούν πως η αίθουσα 

μπορεί μερικές φορές να αποτελέσει «αίθουσα σύγκρουσης», δίνοντας χώρο για διαφορετικότητα, 

δηλαδή υποστηρίζουν την ύπαρξη ποικιλίας απόψεων, απαντήσεων και λύσεων και 

προβληματισμού για τη μαθησιακή διαδικασία. Ένας «επιχειρηματικός» δάσκαλος είναι 

περισσότερο προπονητής σε σύγκριση με κάποιον που απλά διδάσκει. Υποστηρίζει τις ατομικές 

μαθησιακές διαδικασίες των μαθητών και την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων». 

Η επικρατέστερη σκέψη σχετικά με την επιχειρηματική διδασκαλία βασίζεται σε μια σειρά 

επαναλαμβανόμενων βημάτων. 

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα είναι κάτι παραπάνω από προετοιμασία για τον 

τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης. Πρόκειται για το πώς να αναπτύξετε τις επιχειρηματικές 

στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις που, εν ολίγοις, θα επιτρέψουν σε έναν μαθητή να «μετατρέψει 

τις ιδέες σε δράση». 

Οι εκπαιδευτές δεν μπορούν να διδάξουν πώς να είναι άλλοι επιχειρηματικοί χωρίς να είναι οι 

ίδιοι επιχειρηματίες. 

Οι επιχειρηματικές ικανότητες απαιτούν ενεργές μεθόδους δέσμευσης των μαθητών με σκοπό 

να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία τους. 



 UPthEM – Upskilling Pathways for Employability 
                                                                   № 2019-1-BG01-KA204-062299 

 
 
 
 
 

37 
The European Commission support for the production of this publication [document] does not constitute an endorsement of the contents 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.  

 
 

Οι επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν ή να αναπτυχθούν μόνο 

μέσω πρακτικών εμπειριών μάθησης στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής. 

Οι επιχειρηματικές δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν μέσω μίας γενικευμένης θεματολογίας 

μαθημάτων, καθώς και σε ένα μεμονωμένο μάθημα. 

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα πρέπει να επικεντρώνεται στους 

«ενδοεπιχειρηματίες» καθώς και στους επιχειρηματίες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι μαθητές θα χρησιμοποιούν επιχειρηματικές δεξιότητες εντός εταιρειών ή 

δημόσιων οργανισμών. 

Για να δοθεί πραγματική ώθηση στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, υπάρχει ανάγκη 

ανάπτυξης μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και 

συναφών μεθόδων αξιολόγησης και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση πρέπει να υιοθετηθεί ώστε να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν στην απόκτηση επιχειρηματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων. 

Η ατζέντα της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα πρέπει να προωθηθεί πέρα από τα 

ιδρύματα εκπαίδευσης και να εδραιωθεί και στις επιχειρήσεις και την ευρύτερη κοινότητα. 

Οι εκπαιδευτές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις 

φιλοδοξίες τους χωρίς συνεργασίες με συναδέλφους, επιχειρήσεις και άλλους 

ενδιαφερόμενους. 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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III. Μαθησιακά αποτελέσματα για άτομα με κοινωνικοπολιτισμικές, 

οικονομικές, γεωγραφικές και σωματικές δυσκολίες 

1. Άνθρωποι με κοινωνικοπολιτισμικές δυσκολίες 

 

Πηγή: https://pixabay.com/pl/illustrations/mnie-nienawidzić-nie-miłość-2380063/ 

- Χαρακτηριστικά 

Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει άτομα που υφίστανται διακρίσεις για διάφορους λόγους π.χ. 

λόγω: 

• φύλου,  

• σεξουαλικών προτιμήσεων, 

• ηλικίας,  

• εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής,  

• θρησκείας,  

• κοσμοθεωρίας,  

• πολιτικών απόψεων,  

• χρώμα δέρματος,  

• αξιών, 
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• αναπηρίας, 

• γλώσσας, κλπ. 

Παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνται συνεχώς πολλές δράσεις για την προώθηση της 

ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων, δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν 

πολλά αρνητικά γεγονότα, τόσο στην κοινωνία όσο και στους εργοδότες. Οι άνθρωποι 

καθοδηγούνται πολύ συχνά από στερεότυπα, κάτι που οδηγεί σε προκαταλήψεις και κατά 

συνέπεια σε διακρίσεις. Αντιμετωπίζουν το κάτι διαφορετικό ως κάτι χειρότερο. Μια τέτοια 

συμπεριφορά είναι πολύ επιβλαβής για άτομα που υφίστανται τις διακρίσεις και τα οποία, 

κατά κάποιον τρόπο, αποκλείονται από την κοινωνία λόγω των διαφορών τους, ενώ 

στερούνται δικαιωμάτων που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα για όλους. Αυτοί οι άνθρωποι 

αισθάνονται πληγωμένοι, πως έχουν απορριφθεί και συχνά δεν βλέπουν προοπτικές για 

δουλειά. Για παράδειγμα, οι μετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε διακρίσεις λόγω 

διαφορετικής κουλτούρας και γλώσσας. 

Οι διακρίσεις μπορούν να χωριστούν σε άμεσες και έμμεσες. Μία άμεση διάκριση 

επηρεάζει ένα άτομο και εκδηλώνεται ως κακή μεταχείριση, δηλαδή λιγότερο ευνοϊκή από 

άλλους σε παρόμοια κατάσταση. Οι έμμεσες διακρίσεις αφορούν φαινομενικά ουδέτερες 

καταστάσεις και ενδέχεται να προκύψουν, για παράδειγμα όταν ένα χαρακτηριστικό 

κάποιου ατόμου που φαίνεται να μην έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες διακρίσεων 

(αναφέρονται παραπάνω) οδηγεί σε άνιση μεταχείριση μιας συγκεκριμένης ομάδας 

ατόμων. 

Συχνά είναι δυνατόν να δείτε αγγελίες εργασίας, όπου το ίδιο το περιεχόμενο υποδηλώνει 

ότι η εργασία είναι για ένα νεαρό άτομο ή συγκεκριμένα για μια γυναίκα ή έναν άνδρα. Ή, 

κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, όταν βλέπουν μια νεαρή γυναίκα, οι εργοδότες ρωτούν 

για τα σχέδια της για δημιουργία οικογένειας (αν και αυτό φθίνει όσο περνάνε τα χρόνια). 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο προτεινόμενος χαμηλότερος μισθός μόνο επειδή κάποιος 

προέρχεται από άλλη χώρα. Συνεπώς, οι άνθρωποι δεν κρίνονται από τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες ή τις αξίες τους, αλλά από το πρίσμα των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, 

που κλείνουν την πόρτα σε μια καλή δουλειά. Μια τέτοια βλαβερή συμπεριφορά εκ μέρους 

της κοινωνίας τους κλείνει το δρόμο για μια καλύτερη ζωή, τους κάνει να αισθάνονται 

κατώτεροι και αποκλεισμένοι. Αυτή είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν είναι εύκολο να 

αντιμετωπιστεί. Είναι δύσκολο να αλλάξεις τη σκέψη των άλλων και να αποδείξεις την αξία 

σου αναδεικνύοντας τις θετικές πλευρές του να είσαι διαφορετικός. Είναι όμως δυνατό! 

- Εμπόδια ενάντια στη μάθηση 

• δυσκολίες στην ομαδική εργασία, 
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• φόβος δημόσιας ομιλίας, 

• έλλειψη αυτοπεποίθησης και δεξιοτήτων, 

• αποθάρρυνση από τη μάθηση, 

• εμπόδια λόγω γλώσσας, 

• πολιτιστικό εμπόδιο, 

• φόβος για έναρξη της εκπαίδευσης λόγω διακρίσεων. 

- Συμβουλές για τους εκπαιδευτές 

• Οικοδομήστε μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την αποδοχή και την αίσθηση 

ασφάλειας. 

• Βοηθήστε τον ενήλικο μαθητή να ενταχθεί σε μια ομάδα. 

• Δώστε έμφαση στις ανθρώπινες αξίες και στις θετικές πλευρές της ποικιλομορφίας 

(προώθηση της αποδοχής των ανθρώπων ως έχουν). 

• Καταπολεμήστε τα στερεότυπα. 

• Μην αναγκάσετε κάποιον να μιλήσει δημόσια αν δεν θέλει (ενθαρρύνεται τον σταδιακά, 

σε μικρά βήματα). 

• Δείξτε ενσυναίσθηση και κατανόηση. 

• Παρέχεται πληροφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνέπειες όσων δε τα 

σέβονται. 
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2. Άνθρωποι με οικονομικές δυσκολίες 

 

Πηγή: https://pixabay.com/pl/illustrations/kostki-za-gazeta-zysk-ryzyko-utraty-2656028/ 

- Χαρακτηριστικά 

Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει άτομα για τα οποία οι οικονομικές δυσκολίες αποτελούν 

σοβαρό εμπόδιο στην έναρξη της επιχείρησής τους και ευθύνονται διάφοροι παράγοντες: 

• έλλειψη οικονομικών πόρων, 

• φόβος πτώχευσης, 

• αδυναμία ανάληψης κινδύνων, 

• άγνοια χρηματοοικονομικών και λογιστικών διαδικασιών, 

• έλλειψη οικονομικών γνώσεων, 

• άγνοια της δυνατότητας χρηματοδότησης από διάφορες πηγές, 

• και έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας στον κλάδο. 

Η έλλειψη οικονομικών πόρων ήταν ανέκαθεν ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια για τους 

μελλοντικούς επιχειρηματίες. Η έναρξη της επιχείρησής σας συνεπάγεται συχνά την 

ανάγκη να επενδύσετε σε οικονομικούς πόρους. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι το απαραίτητο 

ποσό ή την πιστοληπτική ικανότητα. Εάν υπάρχει, εμφανίζεται ένα άλλο πρόβλημα - ο 

φόβος να αναλάβει κάποιος τον κίνδυνο αποτυχίας και, κατά συνέπεια, της πτώχευσης. 

Πολλοί άνθρωποι προτιμούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Η αδυναμία ανάληψης 

κινδύνων μπορεί να έχει διαφορετικές αιτίες. Ένα παράδειγμα είναι η έλλειψη κατάλληλης 
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επιχειρηματικής ιδέας, επαγγελματικής εμπειρίας ή έλλειψης γνώσεων στον τομέα των 

οικονομικών. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που αγωνίζονται 

με αυτές τις δυσκολίες δεν έχουν αυτοπεποίθηση, δεν πιστεύουν στην επιτυχία τους, με 

συνέπεια να κερδίζει ο φόβος του άγνωστου. Η απόσυρση πολλών ανθρώπων από το να 

θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση συνδέεται επίσης με την έλλειψη γνώσεων 

σχετικά με τη δυνατότητα απόκτησης χρηματοδότησης από άλλες πηγές ή την εξεύρεση 

μιας ιδέας για μια επιχείρηση χαμηλού προϋπολογισμού που βασίζεται σε χόμπι ή 

χρησιμοποιώντας φυσικούς πόρους. 

- Εμπόδια ενάντια στη μάθηση 

•  Έλλειψη χρηματικών πόρων για εξειδικευμένα μαθήματα, 

• και δυσκολίες στην κατανόηση ορισμένων εξειδικευμένων θεμάτων στον τομέα των 

οικονομικών και της διαχείρισης επιχειρήσεων. 

- Συμβουλές για τους εκπαιδευτές 

• Μεταφέρετε τη γνώση όσο το δυνατόν πιο πρακτικά. 

• Χρησιμοποιείστε πολύ απλή γλώσσα. 

• Προτείνετε ένα στρατηγικό παιχνίδι διαχείρισης επιχειρήσεων. 

• Βοηθήστε τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν την ικανότητα ανάληψης κινδύνων (με 

υπεύθυνο τρόπο). 

• Παρουσιάστε παραδείγματα ανθρώπων που διακινδύνευαν και πέτυχαν. 

• Ενθαρρύνετε τους μαθητές για αυτο-βελτίωση, αναζήτηση και εμβάθυνση των γνώσεων 

τους. 

• Βοηθήστε τους να αναπτύξουν τη δημιουργική σκέψη. 

• Δώστε τους πληροφορίες σχετικά με τη λήψη χρηματοδότησης από διάφορες πηγές. 

• Προσφέρετε τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε μαθήματα υπό το πλαίσιο 

εκπαιδευτικών έργων. 
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3. Άτομα με γεωγραφικές δυσκολίες 

 

Πηγή: https://www.pexels.com/photo/ball-shaped-blur-close-up-focus-346885/ 

- Χαρακτηριστικά 

Παραδείγματα αυτού του τύπου ομάδας είναι οι άνθρωποι που ζουν σε μικρές πόλεις ή 

χωριά, όπου το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό λόγω μικρού διαθέσιμου αριθμού θέσεων 

εργασίας. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της χώρας, υπάρχουν πάντα περιοχές όπου οι 

υποδομές είναι ελλιπείς (λόγω ψηλών βουνών, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές) 

ή περιοχές που επηρεάζονται από έντονη εποχικότητα εργασίας (παράκτιες και ορεινές). 

Συνεπώς, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά αποτελούν εμπόδιο στην εύρεση εργασίας ή στην 

έναρξη μιας επιχείρησης. Παράλληλα, οι γεωγραφικές δυσκολίες καθιστούν επίσης 

δύσκολη την πρόσβαση σε διάφορα πρόσθετα μαθήματα ή εκπαίδευση ώστε να 

εμπλουτισθούν οι γνώσεις κάποιου σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης ή τα οικονομικά. Επιπλέον, αποθαρρύνουν την ίδρυση επιχειρήσεων 

επειδή υπάρχει φόβος για έλλειψη πελατών λόγω τοποθεσίας. Οι άνθρωποι που 

αγωνίζονται να ξεπεράσουν τέτοιας δυσκολίες δεν έχουν πληροφόρηση για το πώς μπορούν 

να μετατρέψουν τα μειονεκτήματα σε ευκαιρίες, για παράδειγμα, υπάρχει τεράστια ζήτηση 

για προϊόντα από πιστοποιημένες βιολογικές περιοχές. 

- Εμπόδια ενάντια στη μάθηση  

• Δύσκολη πρόσβαση σε εκπαίδευση, 

• έλλειψη δυνατότητας επιλογής μαθήματος που ενδιαφέρει τον μαθητή, λόγω λίγων 

διαθέσιμων μαθημάτων, 
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• η καθυστερημένη λήψη βασικών γνώσεων ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του 

πλησιέστερου σχολείου που ενδεχομένως χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, 

• δυσκολία απόκτησης γνώσεων λόγω της ελλιπής εκπαίδευσης, 

• και έλλειψη κινήτρων. 

- Συμβουλές για τους εκπαιδευτές 

• Δημιουργήστε ευκαιρίες συμμετοχής σε διαδικτυακά μαθήματα. 

• Προσαρμόστε τη διάρκεια του μαθήματος στη διαθεσιμότητα των μαθητών. 

• Εξατομικεύστε τη διδασκαλία. 

• Δημιουργήστε κίνητρα για δράση. 

• Προσφέρετε καθοδήγηση για το πώς μπορούν να μετατρέψουν τα μειονεκτήματα σε 

ευκαιρίες. 

• Δώστε έμπνευση μέσα από διάφορα πραγματικά παραδείγματα. 

 

4. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες 

 

πηγή: https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-sitting-on-wheelchair-while-leaning-on-wall-

4064231/ 

- Χαρακτηριστικά 

https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-sitting-on-wheelchair-while-leaning-on-wall-4064231/
https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-sitting-on-wheelchair-while-leaning-on-wall-4064231/
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Παρά τις πολλές δραστηριότητες και σχετικά έργα που πραγματοποιούνται από τις 

δημόσιες αρχές σε διαφορετικές χώρες, τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με την απασχόληση και διάφορους άλλους 

περιορισμούς, όπως εμπόδια στην εκπαίδευση ή τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. 

Η αναπηρία μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικούς τύπους σύμφωνα με διαφορετικά 

κριτήρια, επομένως υπάρχουν τρία επίπεδα αναπηρίας: 

• σημαντική, 

• ήπια, 

•ελάχιστη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι άτομα με ήπιο βαθμό αναπηρίας μπορούν να εργαστούν. Φυσικά, 

μερικές φορές απαιτείται προσαρμογή του χώρου εργασίας ή ύπαρξη διαφόρων 

εγκαταστάσεων εκ μέρους του εργοδότη, αλλά μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στη 

μάθηση και στην εργασία και να δείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους παρά τους 

διάφορους περιορισμούς. Ωστόσο, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι έχουν πολλές 

προκαταλήψεις εναντίον των ατόμων με αναπηρία και τους αποκλείουν καταρχάς επειδή 

φοβούνται τα καθήκοντα στα οποία ενδεχομένως να μη μπορούν να ανταποκριθούν εξ 

ολοκλήρου μόνοι τους και την ανάγκη για βοήθεια ή πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Υπάρχουν επίσης τύποι αναπηριών όπως: 

• ψυχική αναπηρία, 

• διανοητική αναπηρία, 

• σωματική αναπηρία. 

Ωστόσο, θα επικεντρωθούμε στην ομάδα ατόμων με σωματικές αναπηρίες, όπως: 

• άτομα με αναπηρικά αμαξίδια, 

• άτομα με προβλήματα όρασης, 

• άτομα με προβλήματα ακοής, κλπ. 

Εκτός από την αναπηρία τους, τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν διακρίσεις και έλλειψη 

προθυμίας για βοήθεια από άλλους. Πολύ συχνά έχουν περιορισμούς στην επιλογή του 

επαγγέλματός τους (δεν μπορούν πάντα να κάνουν αυτό που αγαπούν), αγωνίζονται με 

ανεπαρκείς χώρους εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες ή έλλειψη προσαρμοσμένης 
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υποδομής σε κτίρια. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μερικές φορές έχουν επίσης περιορισμένη 

πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθιστώντας πιο δύσκολο για αυτούς να βρουν δουλειά σε ένα 

συγκεκριμένο επάγγελμα στο μέλλον. Οι εργοδότες φοβούνται επίσης να απασχολούν 

άτομα με ειδικές ανάγκες επειδή έχουν πρόσθετα δικαιώματα, όπως οι λιγότερες ώρες 

εργασίας, τη δυνατότητα πρόσθετης άδειας για λόγους υγείας κ.λπ. Ωστόσο, αυτοί οι νόμοι 

είναι διαφορετικοί από χώρα σε χώρα. 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει πραγματικά να ξεπεράσουν πολλές δυσκολίες. Από 

αυτά που δημιουργούνται στο μυαλό τους λόγω περιορισμών στην κινητικότητα ή 

δυσκολία στην επικοινωνία που οδηγούν σε φόβο και έλλειψη αυτοπεποίθησης) και 

εμπόδια που δημιουργούνται από άλλα άτομα με τη μορφή διακρίσεων, στερώντας τους τη 

πιθανότητα να λειτουργούν κανονικά. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να πιστεύουν 

στον εαυτό τους, να γνωρίζουν πώς να αναζητούν μια θέση εργασίας που ταιριάζει στις 

ικανότητές τους, να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και πώς να λάβουν υποστήριξη και 

βοήθεια από διαφορετικούς οργανισμούς. Αυτό θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τα 

εμπόδια και να βρουν δουλειά, ακόμη και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Σήμερα, 

πολλά μαθήματα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, όπως πολλές εταιρείες και καταστήματα 

λειτουργούν επίσης στο διαδίκτυο, καθώς και πολλά θέματα μπορούν να αντιμετωπιστούν 

χωρίς να φύγει κάποιος από το σπίτι. Υπάρχουν επίσης ειδικά προγράμματα που 

διευκολύνουν την εργασία των τυφλών στον υπολογιστή. Η κρατική υποστήριξη παρέχει 

ευκαιρίες για τη διασφάλιση επαρκών συνθηκών εργασίας. 

- Εμπόδια ενάντια στη μάθηση 

• Περιορισμοί στην κινητικότητα ή στην επικοινωνία, 

• δεν είναι όλα τα κτίρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, 

• έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλα εργαλεία για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης 

(εξειδικευμένος εξοπλισμός, προγράμματα), 

• φόβος για διακρίσεις, 

• έλλειψη αυτοπεποίθησης και δεξιοτήτων με αποτέλεσμα την έλλειψη ενεργού συμμετοχής 

στην εκπαίδευση, 

• και δυσκολίες στην ομαδική εργασία λόγω της χαμηλής αυτοεκτίμησης. 

- Συμβουλές για τους εκπαιδευτές 
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• Προσαρμόστε τη τεχνική διεξαγωγής μαθημάτων στις ικανότητες και τις ανάγκες των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

• Δείξτε υψηλή ενσυναίσθηση. 

• Ενθαρρύνετε την ενεργή συμμετοχή σε μαθήματα. 

• Αντιμετωπίστε όλους τους μαθητές με τον ίδιο τρόπο. 

• Δώστε κίνητρα για δράση. 

• Παρουσιάστε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. 

• Μετατρέψτε τις δυσκολίες σε δυνατότητες. 

• Προσφέρετε ποικίλα εργαλεία για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης και μίας ενεργού 

επαγγελματικής ζωής. 

• Παρουσιάστε εμπνευσμένα παραδείγματα ατόμων με ειδικές ανάγκες που έχουν 

ξεπεράσει διάφορες δυσκολίες και έχουν σημειώσει επαγγελματική επιτυχία. 

• Εάν ο μαθητής χρειάζεται βοήθεια, εξασφαλίστε μια συλλογική βοήθεια. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Κοινωνική και επαγγελματική ενδυνάμωση 

I. Γενικές πληροφορίες  

Σκοπός εκπαιδευτικής ενότητας και θεματική περιοχή  

Μαθησιακοί στόχοι και αποτελέσματα 

Ομάδα στόχου  

Χρονική διάρκεια  

II. Θεωρητική προσέγγιση   

Εισαγωγή  

Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, επαγγελματικών και πρακτικών ικανοτήτων 

III. Οδηγίες και εκπαιδευτικοί πόροι για ένα workshop ενδυνάμωσης 

Προτεινόμενο workshop 

Μέρος 1: Κοινωνική Αλληλεπίδραση  

Μέρος 2: Επαγγελματικές Δεξιότητες  

Μέρος 3: Ενδυνάμωσε τον Εαυτό σου  

Μέρος 4: Δράση & Αντίκτυπο  

Μέρος 5: Συλλογίσου  

Συμβουλές για τους διαμεσολαβητές μάθησης  

III. Πλάνο Αξιολόγησης 

Αρχική αξιολόγηση – Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης 

Τελική αξιολόγηση – Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
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Πηγές  

Παράρτημα  

I. Γενικές πληροφορίες 

Σκοπός εκπαιδευτικής ενότητας και θεματική περιοχή 

Η εκπαιδευτική ενότητα κοινωνικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης περιλαμβάνει διάφορες 

χρήσιμες δραστηριότητες κατάρτισης με σκοπό να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να 

κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να συμμετάσχουν ως ενεργοί πολίτες που είναι 

ικανοί να προκαλέσουν θετική κοινωνική αλλαγή στις τοπικές τους κοινότητες και στον 

ευρύτερο κόσμο. Καθώς η αξία της ενδυνάμωσης είναι υψηλή, το έργο UPTHEM έχει 

αναπτύξει αυτήν την ενότητα για να προσφέρει έμπνευση και πόρους για την υποστήριξη της 

δυνατότητας κοινωνικής ένταξης και απασχολησιμότητας/επιχειρηματικότητας όσο το 

δυνατόν περισσότερων ανθρώπων. 

Κατά συνέπεια, ο συγκεκριμένος οδηγός παρέχει ελκυστικές και δημιουργικές δραστηριότητες 

με σκοπό να εμπνεύσουν και να ενδυναμώσουν τους ανθρώπους ώστε να πιστεύουν στις 

ικανότητές τους, να γίνουν καταλύτες αλλαγών και να ενθαρρύνουν άλλους να κάνουν το ίδιο. 

Είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με 

τη δυναμικότητα και την κοινωνική δημιουργικότητα, την ανάπτυξη διασυνδέσεων με άλλους, 

την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αυτοεκτίμησης και την παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση 

του κοινωνικού και επαγγελματικού δυναμικού τους. Συνολικά, αυτή η ενότητα προσφέρει 

έμπνευση για τη διοργάνωση workshop κοινωνικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης είτε ως 

μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος UPTHEM είτε ανεξάρτητα. Η ενότητα έχει 

αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ευέλικτη μεθοδολογία και εργαλεία κατάρτισης 

που θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε οργανισμό που 

επικεντρώνεται στην υποστήριξη ανθρώπων μέσω δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και 

ενδυνάμωσης. 

 

Μαθησιακοί στόχοι και αποτελέσματα 

Αναγνωρίζοντας το αυξανόμενο αίσθημα της αδυναμίας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

ομάδων που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, με την ενότητα κοινωνικής και 

επαγγελματικής ενδυνάμωσης του προγράμματος UPTHEM, στοχεύουμε στην αύξηση της 

διασύνδεσης με άλλους και στηρίζουμε την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα. Ως 

εκ τούτου, το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της ενότητας εστιάζεται στην προσωπική ανάπτυξη 

και συμμετοχή του κάθε πολίτη, ενώ παράλληλα προσπαθεί να εμπνεύσει αλλαγές στη ζωή των 

συμμετεχόντων και στο επαγγελματικό τους προφίλ. Υπό αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες 

σε αυτήν την ενότητα αναμένεται: 
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• να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τα εσωτερικά τους πλεονεκτήματα και την 

ικανότητά τους να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη ανεξάρτητα από τις 

συνθήκες, τις δεξιότητες και τους πόρους τους. 

• να λάβουν έμπνευση και κίνητρα ώστε να προκαλέσουν αλλαγές στα επαγγελματικά τους. 

• να χτίσουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην κοινότητα. 

• να αναπτύξουν μια στάση ευγνωμοσύνης απέναντι στις διαφορές και τις ομοιότητες τους 

με άλλους ανθρώπους. 

• να κατανοήσουν τους δικούς τους φόβους, τα επίπεδα που νιώθουν άνετοι και τις 

προκαταλήψεις. 

• να επικοινωνούν αποτελεσματικά, τόσο λεκτικά όσο και μη λεκτικά. 

• να εξερευνήσουν πως να ακούγεται και η δική τους φωνή στο προσωπικό και 

επαγγελματικό περιβάλλον. 

• να βελτιώσουν την ενσυναίσθηση και να μάχονται ενάντια στην κοινωνική και 

επαγγελματική αδικία. 

• να αυξήσουν τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλους που έχουν κοινούς στόχους και να 

αλληλοϋποστηρίζονται. 

• να μάθουν πώς να εργάζονται πιο αποτελεσματικά με διαφορετικές ομάδες. 

• να κατανοήσουν την αξία της αυθεντικότητας. 

• και τελικά να ενισχύσουν το κοινωνικό και επαγγελματικό τους προφίλ. 

Κατά τη διάρκεια workshop κοινωνικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, οι συμμετέχοντες 

θα εργαστούν όλοι μαζί, καλλιεργώντας νέες δεξιότητες και συναισθήματα εμψύχωσης, 

υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων του 

workshop, αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί αναπτύσσοντας και επεκτείνοντας τις ιδέες και τους 

μηχανισμούς της κοινωνικής καινοτομίας. Αυτό σημαίνει ότι η ενότητα επιδιώκει να 

εμπλουτίσει και να ενισχύσει τις υπάρχουσες δραστηριότητες ενδυνάμωσης και προσωπικής 

ανάπτυξης με μια πιο συλλογική κατεύθυνση, δίνοντας έτσι μια ισχυρή έμφαση στη συλλογική 

ενδυνάμωση και το συλλογικό δυναμικό των συμμετεχόντων, η οποία είναι απόλυτα 

ευθυγραμμισμένη με τη θεωρία και τις διαδικασίες της κοινωνικής καινοτομίας. Συνεπώς, στην 

ενότητα αυτή παρέχονται: 

• ο ορισμός των βασικών εννοιών της κοινωνικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, 

• η ανάλυση και υποστήριξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για τους εκπαιδευτές, τόσο 

θεωρητικές γνώσεις όσο και πρακτικές δεξιότητες, 

• μία προσομοίωση κοινωνικού και επαγγελματικού σεμιναρίου με συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών περιγραφών, 

• και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των εργαλείων παρακολούθησης με αρχικές και 

τελικές αξιολογήσεις. 

Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες αυτής της ενότητας θα συνεργαστούν, θα εξερευνήσουν 

καινοτόμες ιδέες, θα ανταλλάξουν ιδέες και θα αποφασίσουν για θέματα που τους ενδιαφέρουν. 

 

Ομάδα στόχου 

Αυτή η ενότητα στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ατόμων από τέσσερις ομάδες: 

άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικοπολιτιστικές δυσκολίες (φύλο, εθνικότητα ή θρησκεία), 
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οικονομικές δυσκολίες (ανεργία, φτώχεια), γεωγραφικές δυσκολίες (που ζουν σε αγροτικές ή 

απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένες προοπτικές εργασίας και υψηλότερα επίπεδα 

μακροχρόνιας ανεργίας σε σχέση με τα κέντρα της πόλης) και άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό 

το μέρος του προγράμματος κατάρτισης UPTHEM προσπαθεί να ενδυναμώσει, να εκπαιδεύσει, 

να καθοδηγήσει και να συνδέσει τα συγκεκριμένα άτομα με την αγορά εργασίας, και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους εταίρους του UPTHEM, καθώς και από άλλους οργανισμούς 

κατάρτισης και ΜΚΟ που συνεργάζονται με τις συγκεκριμένες ομάδες στόχου. 

 

Χρονική διάρκεια 

Η  συνολική διάρκεια των προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι περίπου 8 ώρες, αλλά 

αναμένεται ότι η αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια ενός workshop θα δημιουργήσει ανάγκη για 

περισσότερο χρόνο. Για ένα ημερήσιο workshop, αυτή η διάρκεια θα είναι αρκετά κουραστική 

για τους συμμετέχοντες και δεν θα αφομοιώσουν πλήρως την αξία των δραστηριοτήτων. Έτσι, 

προτείνουμε ένα διήμερο workshop, και οι διοργανωτές του worskop μπορούν να μοιράσουν 

εξίσου τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ημερών. 

 

II. Θεωρητική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Ο ορισμός της ενδυνάμωσης περιλαμβάνει τρόπους για τη μέτρηση του επιπέδου ανάπτυξης, 

τη μελέτη κινητήριων μηχανισμών και τη διαφοροποίησή αυτών από άλλες εσωτερικές 

διαδικασίες της προσωπικότητας του ατόμου, όπως η αυτοεκτίμηση, η αυτο-

αποτελεσματικότητα ή ο αυτό-έλεγχος. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στον ορισμό 

της ενδυνάμωσης. (Zimmerman, 2000) Ένας περιγραφικός ορισμός δόθηκε από τον Adams 

(2008), ο οποίος έχει ορίσει την ενδυνάμωση ως «την ικανότητα ατόμων, ομάδων ή/και 

κοινοτήτων να ελέγχουν τις συνθήκες, να ασκούν δύναμη και να επιτυγχάνουν τους δικούς τους 

στόχους, ενώ είναι μία διαδικασία με την οποία, ατομικά και συλλογικά, τα άτομα είναι σε 

θέση να βοηθήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους ώστε να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα 

της ζωής τους.» Επιπλέον, ο Adams (2008) θέτει έναν πιο συγκεκριμένο ορισμό σχετικά με την 

ενδυνάμωση στην πράξη, ο οποίος αναφέρεται στη διαδοχική διαδικασία αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των διαδικασιών προβληματισμού και των δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης, δηλαδή 

στον διαδοχικό κύκλο εισόδου και εξόδου της αξιολόγησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ 

σκέψης και πράξης. 

Όσον αφορά την κοινωνική πτυχή της ενδυνάμωσης, πρόκειται για ένα πλαίσιο προστιθέμενης 

αξίας για την εξυπηρέτηση της κοινότητας και αποτελεί έναν θεωρητικό οδηγό για την 

αναγνώριση του μηχανισμού και των αποτελεσμάτων των προσπαθειών άσκησης ελέγχου και 

επιρροής σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή κάποιου, καθώς και την οργανωτική λειτουργία 

και την ποιότητα της ζωής της κοινότητας (Rappaport, 1981; Perkins & Zimmerman, 1995). 

Επιπλέον, η κοινωνική ενδυνάμωση είναι η διαδικασία ανάπτυξης ανθρώπινων ικανοτήτων, 

που ασχολούνται κυρίως με το μικρο-επίπεδο, κάτι που προσφέρει τη δυνατότητα στα άτομα, 

ως πολίτες, να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό τους. Επομένως, αυτή η πτυχή της κοινωνικής 
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ενδυνάμωσης αναφέρεται στη δημιουργία της ικανότητας των ανθρώπων να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες που διαμορφώνουν την καθημερινή ζωή. (Herrmann, 2012) Επιπρόσθετα, η 

επαγγελματική ενδυνάμωση περιγράφεται ως η ύπαρξη αίσθησης αυτοεκτίμησης και 

ικανότητας, προθυμίας να εκτελείται η εργασία πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά και 

ενισχυμένες δεξιότητες λήψης αποφάσεων και μεγαλύτερη αφοσίωση στην επαγγελματική 

εργασία (Gary, 2002). Σύμφωνα με μια μελέτη των Hajbaghery και Salsali (2005), η 

επαγγελματική ενδυνάμωση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που προκύπτει από την αμοιβαία 

σχέση μεταξύ των προσωπικών και συλλογικών χαρακτηριστικών των εργαζομένων, καθώς 

και της κουλτούρας και της δομής της εταιρείας. 

Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, επαγγελματικών και πρακτικών ικανοτήτων 

Οι εκπαιδευτές, προκειμένου να επιτύχουν την ενδυνάμωση των άλλων, πρέπει να 

κατανοήσουν βαθιά μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της ενδυνάμωσης, που είναι το κίνητρο 

του κάθε ατόμου. Το κίνητρο προέρχεται από τον εσωτερικό κόσμο κάποιου και εκφράζει την 

προθυμία ενός ατόμου και ομάδων να αγωνιστούν προς έναν στόχο που επηρεάζεται από 

διάφορες ανάγκες και αντιλήψεις. (Mosley, Pietri, & Mosley, 2008) Υπάρχουν έξι συνιστώσες 

της διαδικασίας ενδυνάμωσης που κάθε εκπαιδευτής πρέπει να αναπτύξει αντίστοιχα 

θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες και προσδιορίζονται μέσω διαφόρων κριτηρίων, 

όπως σε ποιο βαθμό η βιβλιογραφία υποστηρίζει τη σημασία τους, πόσο εύκολο είναι να τους 

αντιληφθούν οι εκπαιδευτές και πόσο αποτελεσματικοί είναι στην επίτευξη των επιθυμητών 

στόχων (Cattaneo & Chapman, 2010): 

1. Προσωπικά σημαντικοί, προσανατολισμένοι στη δύναμη στόχοι. Για να 

αναπτύξετε τα κίνητρα κάποιου, και ειδικά για κάποιον που αντιμετωπίζει 

δυσκολίες σε διάφορους τομείς, είναι απαραίτητο να τεθούν σημαντικοί για τον ίδιο 

και προσανατολισμένοι στη δύναμη στόχοι και να κατανοήσει την ουσία αυτών των 

στόχων, καθώς και πώς διαφέρουν μεταξύ ατόμων και περιεχομένου, διότι είναι 

ζωτικής σημασίας στη διευκόλυνση της διαδικασίας ενδυνάμωσης (Cattaneo & 

Chapman, 2010). Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτής πρέπει να αναζητήσει, να εντοπίσει 

και να υποστηρίξει τέτοιους στόχους για τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια ενός 

workshop ενδυνάμωσης. 

2. Αυτο-αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τον Gutiérrez (1991, σελ. 202), ένα 

μέρος της ενδυνάμωσης μπορεί να εκφραστεί ως «προσωπική δύναμη» ή «να 

βιώσετε τον εαυτό σας ως ισχυρό ή ικανό άτομο». Σε αυτό το πλαίσιο, η αυτο-

αποτελεσματικότητα μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία ενδυνάμωσης καθώς 

οδηγεί το άτομο στην επίτευξη των στόχων του. Επιπλέον, οι Locke και Latham 

(2002, σελ. 709) έχουν αναγνωρίσει ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα μαζί με τη 

δέσμευση για προσωπικά ουσιώδη στόχους είναι οι πιο άμεσοι και συνειδητοί 

καθοριστικοί παράγοντες της δράσης. Επομένως, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να το 

λάβουν υπόψη, καθώς αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι η κινητήρια δύναμη των 

υπόλοιπων που ακολουθούν (Cattaneo & Chapman, 2010). 
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3. Γνώση. Έχοντας προσδιορίσει σημαντικούς στόχους και υποστηρίζοντας την αυτο-

αποτελεσματικότητα, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες 

να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν 

βαθιά το προσωπικό και κοινωνικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών 

διαδρομών επίτευξης των στόχων, των πόρων που απαιτούνται και των μέσων 

απόκτησής τους (Cattaneo & Chapman, 2010). Με άλλα λόγια, πρέπει να γνωρίζουν 

τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν τα δυνατά σημεία και οι δεξιότητες στις 

προσωπικότητές τους. Ταυτόχρονα, ο εντοπισμός των δεξιοτήτων που τους λείπουν 

και οι εύρεση των νέων απαιτούμενων δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν 

αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας ενδυνάμωσης (Zimmerman, 2000). 

4. Ικανότητα. Αυτό το σημείο αναφέρεται στο όταν ένα άτομο ξέρει τι χρειάζεται για 

την επίτευξη ενός στόχου (Γνώση), τότε ο βαθμός της πραγματικής (σε αντίθεση με 

την αντιληπτική) ικανότητας που σχετίζεται με τον στόχο γίνεται εμφανής. Οι 

Cattaneo και Chapman (2010) διακρίνουν την ικανότητα από τη γνώση, καθώς 

ισχυρίζονται ότι είναι διαφορετικό να ξέρεις τι να κάνεις (γνώση) από το να ξέρεις 

πώς να το κάνεις (ικανότητα). Ως εκ τούτου, η ικανότητα είναι η διαδικασία 

κατανόησης του τρόπου με τον οποίο κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

δεξιότητές του και τις γνώσεις του για την επίτευξη ενός στόχου. Η δράση θα 

επιβεβαιώσει τμήματα αυτής της κατανόησης, αλλά είναι πιθανό να προκύψουν 

νέες γνώσεις σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του ατόμου και τα 

εμπόδια και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο περιβάλλον. 

5. Δράση. Για να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στόχοι, πρέπει να αναληφθεί δράση. 

Η δράση επηρεάζεται από τα μέρη της διαδικασίας που προηγούνται, 

καθοδηγούμενα από συγκεκριμένους στόχους, που ενισχύονται από την 

προσωπική αξία αυτών των στόχων και από την εμπιστοσύνη στην ικανότητα 

κάποιου να επιτύχει αυτούς τους στόχους, καθοδηγούμενη από σχετικές γνώσεις και 

πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας χρήσιμες δεξιότητες. (Cattaneo & Chapman, 

2010) Η δράση που οδηγεί σε μετασχηματισμό δεν μπορεί να επιτευχθεί εξ αιτίας 

εξωτερικών παραγόντων, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί από την βαθιά κατανόηση 

της κατάστασης ενός ατόμου. Όσον αφορά το μοντέλο της διαδικασίας 

ενδυνάμωσης, η συμπεριφορά σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων 

για τις δυνάμεις επιρροής που λειτουργούν στη ζωή τους και τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν ή δεν μπορούν να τις αλλάξουν. (Freire, 2000) Το επόμενο μέρος 

της διαδικασίας ενδυνάμωσης - το αντίκτυπο - είναι μια πολύτιμη πηγή γνώσης 

σχετικά με αυτές τις δυνατότητες και τους περιορισμούς. 

6. Αντίκτυπο. Η κατανόηση του ατόμου γύρω από τις επιπτώσεις των επιλογών του 

είναι πιθανό να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ του αποτελέσματος και άλλων 

στοιχείων του κύκλου ενδυνάμωσης. Αυτή η κατανόηση επηρεάζεται ουσιαστικά 

από διάφορους παράγοντες, όπως οι πολιτισμικά ενημερωμένες στάσεις των 
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ανθρώπων σχετικά με την προσωπική δύναμη, τις αντιλήψεις τους για ενδεχόμενες 

προκαταλήψεις και τα συστημικά εμπόδια απέναντι στους στόχους τους. Ωστόσο, 

ένα άτομο που έχει καταφέρει να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο, αναμένεται να 

οδηγήσει σε μια ισχυρότερη αίσθηση του ανήκειν και κατά συνέπεια στην 

κοινωνική ενδυνάμωση. (Cattaneo & Chapman, 2010) 

Εν ολίγοις, για την ενδυνάμωση των ανθρώπων τόσο κοινωνικά όσο και επαγγελματικά, είναι σημαντικό 

για κάθε εκπαιδευτή ή σχεδιαστή ενός workshop να περιλαμβάνει κατάλληλες δραστηριότητες με βάση 

αυτές τις αρχές διασφαλίζοντας ότι για τους συμμετέχοντες: 

✓ οι καθορισμένοι στόχοι είναι προσωπικά σημαντικοί. 

✓ Οι δομημένες σχέσεις προωθούν την αυτο-αποτελεσματικότητα. 

✓ οι δραστηριότητες που εκτελούνται τους επιτρέπουν να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες γύρω 

από τον προσωπικό τους δρόμο προς την επιτυχία. 

✓ η δράση ενθαρρύνεται ως ένα μέσο για να συνειδητοποιήσουμε και να αναλογιστούμε το επιθυμητό 

αντίκτυπο που μπορεί να έχει στους συμμετέχοντες. 
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III. Οδηγίες και εκπαιδευτικοί πόροι για ένα workshop ενδυνάμωσης  

Προτεινόμενο workshop 

Αυτή η ενότητα είναι ένας οδηγός που παρουσιάζει βήμα προς βήμα το σχεδιασμό και την 

διεξαγωγή ενός workshop κοινωνικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης για άτομα που 

αντιμετωπίζουν κοινωνικοπολιτισμικές, οικονομικές και γεωγραφικές δυσκολίες ή/και άτομα 

με ειδικές ανάγκες. Το προτεινόμενο πλαίσιο για το workshop έχει οργανωθεί σε πέντε 

τμήματα. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί από έναν ή δύο συντονιστές/εκπαιδευτές, ενώ 

συνίσταται μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων. Στην ιδανική περίπτωση, ο αριθμός των 

συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 άτομα. Ενώ μια συμβουλή είναι να 

προσπαθήσετε να έχετε μια αυξανόμενη ποικιλομορφία μεταξύ των συμμετεχόντων, εάν είναι 

δυνατόν. Αυτό θα βοηθήσει στην οικοδόμηση πολύτιμων σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων 

και κάθε μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Η γλώσσα του εργαστηρίου μπορεί να είναι τα Αγγλικά αλλά 

και η τοπική γλώσσα κάθε χώρας των εταίρων του έργου UPTHEM, καθώς το υλικό είναι 

διαθέσιμο πέρα από τα Αγγλικά και στα Ελληνικά, Ισπανικά, Ρουμανικά, Βουλγαρικά και 

Πολωνικά. Επιπροσθέτως, προσκεκλημένοι ομιλητές θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο 

πρόγραμμα του workshop, ώστε να καλύψουν μερικά ενδιαφέροντα σχετικά θέματα και να 

παρέχουν κίνητρα στους συμμετέχοντες μέσω των προσωπικών τους ιστοριών επιτυχίας. 

Ταυτόχρονα, μικρές συνεδρίες για τους προσκεκλημένους ομιλητές μπορούν να προστεθούν 

μεταξύ των κύριων τμημάτων του εργαστηρίου. 

Εμπνευσμένοι από τα κύρια συστατικά της διαδικασίας ενδυνάμωσης, που πρότειναν οι 

Cattaneo και Chapman (2010), δημιουργήσαμε μια βασική δομή του workshop, η οποία 

χωρίζεται σε πέντε μέρη, αφιερωμένο το καθένα σε έναν συγκεκριμένο σκοπό: 

Μέρος 1: Κοινωνική Αλληλεπίδραση  

Μέρος 2: Επαγγελματικές Δεξιότητες  

Μέρος 3: Ενδυνάμωσε τον Εαυτό σου  

Μέρος 4: Δράση & Αντίκτυπο  

Μέρος 5: Συλλογίσου 

 

Μέρος 1: Κοινωνική Αλληλεπίδραση 

Το πρώτο μέρος του workshop στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν 

καλύτερα τον εαυτό τους, τις αξίες τους, τα κοινά ενδιαφέροντά τους και τις κοινές αξίες, 

έχοντας ως σκοπό να συνειδητοποιήσουν πλήρως και να καθορίσουν προσωπικά σημαντικούς 

στόχους για την κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Μέσα από τις προτεινόμενες 

δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα βρουν κίνητρα να καλλιεργήσουν μια αίσθηση 

ευγνωμοσύνης για τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τις διαφορές και τις ομοιότητες τους 

με τους άλλους, να συνειδητοποιήσουν την αξία της αυθεντικότητάς τους και να αναγνωρίσουν 

και να αποδεχτούν τους δικούς τους φόβους και πως να ξεπεράσουν τα επίπεδα που νιώθουν 

άνετοι. Επιπλέον, προτείνεται να ξεκινήσετε το workshop με κάποιες δραστηριότητες που 

στόχο έχουν να κάνουν τους συμμετέχοντες να νιώσουν άνετα, όπως αυτές που παρουσιάζονται 
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παρακάτω και να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, 

ενθαρρύνοντας όλους τους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους. 

Τίτλος δραστηριότητας: Εκφραστείτε μέσω της ποίησης  

Στόχοι και 

μαθησιακό 

αποτέλεσμα 

Πρόκειται για μια ενδεικτική δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει 

τους συμμετέχοντες να μάθουν τα ονόματα των άλλων, να αισθανθούν 

πιο άνετα, να αρχίσουν να δημιουργούν την αίσθηση του «ανήκειν» 

και να ξεφύγουν από την κατάσταση που είναι συνηθισμένοι να 

λειτουργούν. 

Προετοιμασία & 

Απαραίτητα 

υλικά 

Χαρτιά και στυλό 

Προτεινόμενος 

χρόνος 
30 λεπτά 

Οδηγίες 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν 2-4 γραμμές με φράσεις, 

όπως ένα σύντομο ποίημα, έχοντας στη διάθεσή τους 5 έως 10 λεπτά. 

Ένα ποίημα μπορεί να περιλαμβάνει λέξεις που αντανακλούν την 

προσωπικότητά τους ή τα συναισθήματά τους εκείνη τη στιγμή. Για 

παράδειγμα, το ποίημα μπορεί να αφορά τις προσδοκίες τους για την 

επερχόμενη εμπειρία αυτού του workshop: 

 

Νιώσε άνετα, 

όλοι μας ήρθαμε εδώ με τον ίδιο σκοπό, 

όλοι μας επιθυμούμε το καλύτερο για εμάς, 

έχε υπομονή και εμπιστεύσου τη διαδικασία. 

 

Μετά από αυτό, ζητείστε τους να παρουσιάσουν τα ονόματά τους και 

οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες θέλουν να μοιραστούν με τους 

υπόλοιπους, ενώ μπορούν να διαβάσουν τα ποιήματά τους δυνατά αν 

το επιθυμούν. 

Συμβουλές & 

Προτάσεις 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αισθάνονται άνετα ώστε να εκφραστούν. 

Η ίδια η λέξη «ποίηση» μπορεί να είναι αγχωτική, πιστεύοντας ότι οι 

απαιτήσεις είναι υψηλές, αλλά καταστήστε σαφές ότι δεν υπάρχει 

λάθος και σωστό σε αυτήν τη διαδικασία. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Τι σου προσφέρει ευτυχία; 

Στόχοι και 

μαθησιακό 

αποτέλεσμα 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αναπτύξει μια θετική και φιλική 

ατμόσφαιρα και να καλλιεργήσει την ενεργή ακρόαση. Οι 

συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εκφραστούν και να βρουν κοινές 

εμπειρίες, αξίες και στόχους με άλλους, ενώ προσπαθούν να 

κατανοήσουν καλύτερα τι αισθάνονται οι ίδιοι ακούγοντας τις ιστορίες 

των άλλων. Η ενεργή ακρόαση και η ενσυναίσθηση είναι βασικές 

δεξιότητες για την εξασφάλιση επιτυχούς πορείας είτε προς την 

προσωπική επιτυχία είτε προς την επαγγελματική επιτυχία. 

Προετοιμασία & 

Απαραίτητα 

υλικά 

Βρείτε έναν ελεύθερο χώρο και καθίστε όλοι μαζί. Έχετε χαρτιά και 

χρωματιστά μολύβια ή κηρομπογιές. 

Προτεινόμενος 

χρόνος 
30 λεπτά 

Οδηγίες 

Καθίστε όλοι μαζί σε έναν κύκλο, χωριστείτε σε ζευγάρια και 

αποφασίστε ποιος θα είναι το μέλος Α και το μέλος Β. Τα ζευγάρια 

δουλεύουν μόνα τους και παράλληλα. Το μέλος Α αρχίζει να 

περιγράφει κάτι που του προσφέρει ευτυχία και χαρά, το πολύ για 5 

λεπτά. Σε περίπτωση που δυσκολεύεται να περιγράψει κάτι, το μέλος 

Β τον/την ενθαρρύνει να συνεχίσει. Μετά από αυτό, είναι η σειρά του 

μέλους Β να κάνει το ίδιο. Ο καθένας ζωγραφίζει ένα σχέδιο για το 

πώς ένιωσε όταν άκουγε την εξιστόρηση του άλλου μέλους. Μετά από 

αυτό, κάθε ζευγάρι μοιράζεται το σχέδιο με όλους. 

Συμβουλές & 

Προτάσεις 

Οι συμμετέχοντες δεν καλούνται να σχεδιάσουν αυτό που άκουσαν, 

αλλά το συναίσθημα που είχαν όταν άκουσαν τις ιστορίες των άλλων 

και τι μπορεί να σημαίνει για αυτούς. 
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Τίτλος δραστηριότητας: Ένας κύκλος με Αλήθειες 

Στόχοι και 

μαθησιακό 

αποτέλεσμα 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα προσπαθήσει να οικοδομήσει την 

αίσθηση του «ανήκειν» μεταξύ των συμμετεχόντων και να τους κάνει 

να νιώσουν ότι κανείς δεν είναι μόνος, υποστηρίζοντας την 

κατανόηση των δικών τους φόβων και αναπτύσσοντας 

ευγνωμοσύνη για τις διαφορές και ομοιότητες που έχουν μεταξύ 

τους. 

Προετοιμασία & 

Απαραίτητα 

υλικά 

Ο συντονιστής πρέπει να προετοιμάσει μερικές κατάλληλες φράσεις. 

Επίσης, χρειάζεται άφθονος χώρος για να μπορέσουν όλοι να σταθούν  

σε κύκλο. 

Προτεινόμενος 

χρόνος 
60 λεπτά 

Οδηγίες 

Σταθείτε στο κέντρο και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταθούν 

σε έναν κύκλο γύρω σας. Εξηγήστε τους ότι θα διαβάσετε μερικές 

φράσεις και κάθε φορά που μια φράση εκφράζει κάποιον, θα κάνει ένα 

βήμα προς τα εμπρός προς το κέντρο του κύκλου, διαφορετικά, θα 

παραμένει στη θέση του. 

Οι φράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με τις 

δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες και 

μπορούν να περιλαμβάνουν κοινωνικοπολιτισμικά, οικονομικά και 

γεωγραφικά ζητήματα και καθημερινά προβλήματα λόγω αναπηριών. 

Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να παρουσιάζονται με ιδιαιτέρως 

ευγενικό τρόπο. 

 

Παραδείγματα από τέτοιες φράσεις είναι: 

• Έχω αισθανθεί παραγκωνισμένος λόγω μιας κατάστασης. 

• Έχω αισθανθεί αδικία καθώς δε μου προσφέρθηκε μία 

επαγγελματική ευκαιρία με αντικειμενικό κριτήριο την 

προσωπικότητά μου. 

• Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι βλέπουν κάτι άλλο πρώτα και όχι 

αυτό που πραγματικά είμαι. 

• Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης, επέλεξα να 

μην απαντήσω παρόλο που η δήλωση ίσχυε για μένα. 

 

Ως αποτέλεσμα, ο καθένας που είναι αρκετά γενναίος/α για να 

παραδεχτεί ότι μια δήλωση τον/την εκφράζει, θα έρθει πιο κοντά μαζί 

με τους άλλους στο κέντρο του κύκλου, καθώς με κάθε βήμα ο κύκλος 

θα γίνεται όλο και μικρότερος. Το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να 
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είναι κοντά ο ένας με τον άλλο εκφράζοντας έμμεσα την υποστήριξη 

μεταξύ τους, κάτι που ο συντονιστής πρέπει να το επισημάνει έντονα. 

Συμβουλές & 

Προτάσεις 

Καθώς ορισμένα ζητήματα ενδέχεται να προκαλέσουν ευαίσθητα 

συναισθήματα στους συμμετέχοντες, ο συντονιστής θα πρέπει να είναι 

πολύ προσεκτικός για το πώς θα κάνει τις δηλώσεις και τι θα 

περιλαμβάνουν. 
 

 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

✓ να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, 

✓ να αναζητήσουν κοινές αξίες, στόχους και εσωτερικά πλεονεκτήματα, 

✓ να αναπτύξουν την αίσθηση του «ανήκειν», 

✓ να νιώσουν ευγνώμονες για τις διαφορές και τις ομοιότητές τους, 

✓ και να προσπαθήστε να εκφραστούν με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. 
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Μέρος 2: Επαγγελματικές Δεξιότητες 

Στο Μέρος 2, οι συμμετέχοντες θα λάβουν έμπνευση για να αρχίσουν να δημιουργούν το 

επαγγελματικό τους προφίλ, αναγνωρίζοντας τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους που μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν στην επαγγελματική τους ζωή, ενώ προσπαθούν να 

βελτιώσουν την επικοινωνήσουν μεταξύ τους, τόσο λεκτικά όσο και μη-λεκτικά, και να 

προσπαθήσουν να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι να εξωτερικεύουν τα θέλω τους 

στο προσωπικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα λάβουν 

υποστήριξη ώστε να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στην επαγγελματική τους πορεία. Οι 

εκπαιδευτές πρέπει να επικεντρωθούν στην οικοδόμηση και υποστήριξη της αυτο-

αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων και να διαδώσουν το μήνυμα ότι κάθε συμμετέχων 

είναι ένα ισχυρό και ικανό άτομο. 
 

Τίτλος δραστηριότητας: Μονοπάτι προς την επιτυχία 

Στόχοι και 

μαθησιακό 

αποτέλεσμα 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν κίνητρα 

και θα αισθανθούν ενδυναμωμένοι ακούγοντας τις ιστορίες επιτυχίας των 

άλλων, οι οποίοι αντιμετώπισαν επίσης δύσκολες καταστάσεις που 

ενδεχομένως να είναι παρόμοιες με τις δικές τους εμπειρίες τους. Έτσι, θα 

προσπαθήσουν να βελτιώσουν την ενσυναίσθηση και να αναζητήσουν τις 

εσωτερικές τους δυνάμεις και ικανότητες για να βελτιώσουν τις 

επαγγελματικές τους δεξιότητες ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, τις 

δεξιότητες και τους πόρους τους. 

Προετοιμασία 

& 

Απαραίτητα 

υλικά 

Ψηφιακός εξοπλισμός για τα βίντεο (τα προτεινόμενα βίντεο είναι αυτά με 

τις επιτυχημένες ιστορίες που αναπτύχθηκαν υπό το πλαίσιο του UPTHEM 

και υπάρχει επίσης ένα προτεινόμενο βίντεο από μια ομιλία TED) 

Προτεινόμενο

ς χρόνος 
90 λεπτά 

Οδηγίες 

Για τα πρώτα 30 λεπτά, οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 6-7 

βίντεο από τις επιτυχίες του UPTHEM. Στη συνέχεια, ως μια επιπλέον ιστορία 

επιτυχίας, οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα βίντεο μιας 

ομιλίας TED που αναλύει τη δύσκολη πορεία προς την επιτυχία μιας 

επιχειρηματία από την Σαουδική Αραβία. Μπορείτε να το βρείτε εδώ με 

ελληνικούς και άλλους πολλούς υπότιτλους (διάρκεια 14 λεπτά). 

Μετά από αυτό, μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση για το ποια ιστορία 

τους εντυπωσίασε περισσότερο, ποιο σημείο ήταν αυτό που προσέφερε 

περισσότερη έμπνευση και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μερικές 

συμβουλές ως παραδείγματα για να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία 

επιτυχίας.  

https://www.ted.com/talks/leila_hoteit_3_lessons_on_success_from_an_arab_businesswoman
https://www.ted.com/talks/leila_hoteit_3_lessons_on_success_from_an_arab_businesswoman
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Συμβουλές & 

Προτάσεις 

Ο στόχος εδώ είναι να παρουσιάσουμε την αλήθεια. Οι δυσκολίες και τα 

εμπόδια θα είναι πάντα εκεί, αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε τους 

συμμετέχοντες να αισθάνονται ότι αν κάποιος προσπαθήσει, στο τέλος θα τα 

ξεπεράσει και θα πετύχει. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθήστε να κάνετε τους 

συμμετέχοντες να δουν ότι μπορούν και οι ίδιοι να πετύχουν. Ξεκαθαρίστε 

ότι μόνο αυτοί μπορούν να ξεκλειδώσουν τις δικές τους δυνατότητές τους. 

Επιπλέον, θα ήταν πολύτιμο να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να 

σκεφτούν πόσο ρεαλιστική είναι κάθε ιστορία επιτυχίας, καθώς θα 

μπορούσαν να αισθάνονται ότι τους παρουσιάζουμε ψεύτικες ιστορίες με 

σκοπό να νιώσουν πως όλα είναι δυνατά, αλλά η τρέχουσα κατάσταση 

κάποιου μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη στην πραγματικότητα. Ή μια άλλη 

χρήσιμη ερώτηση μπορεί να είναι ποιες δυσκολίες πιστεύουν ότι μπορεί να 

αντιμετωπίσουν εάν τολμούσαν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να 

αναζητήσουν δουλειά/καλύτερη δουλειά. Συνιστάται στον συντονιστή να 

γράψει όλες τις απαντήσεις και να τις κρατήσει ως παρατηρήσεις για τη 

βελτίωση του workshop. 

 

 

Τίτλος δραστηριότητας: Ανακάλυψε τις εσωτερικές σου σκέψεις 

Στόχοι και 

μαθησιακό 

αποτέλεσμα 

Οι συμμετέχοντες θα συνειδητοποιήσουν ότι οι σκέψεις τους επηρεάζουν τα 

συναισθήματά τους. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουν αυτό, τόσο πιο 

γρήγορα μπορούν να σχεδιάσουν τη ζωή τους με σαφήνεια και σκοπό, και έτσι 

μπορούν να οδηγηθούν σε αλλαγές στο προσωπικό και επαγγελματικό 

τους περιβάλλον. Επιπλέον, μέσω του προτεινόμενου βίντεο, θα καταλάβουν 

πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν την αξία τους και να την αναζητούν. 

Προετοιμασία 

& Απαραίτητα 

υλικά 

Φύλλα χαρτιού με σκίτσο δύο όψεων (βλ. Παράρτημα) και στυλό. 

Ψηφιακός εξοπλισμός για το βίντεο. 

Προτεινόμενο

ς χρόνος 
45 λεπτά 

Οδηγίες 

Οι συμμετέχοντες παίρνουν το χαρτί με τα δύο σκίτσα και τους ζητείται να 

γράψουν θετικά συναισθήματα από τη μία πλευρά και αρνητικά από την άλλη 

για το επαγγελματικό τους παρελθόν και το πιθανό μέλλον τους. 

Στη συνέχεια, ο συντονιστής ξεκινά μια συνομιλία μαζί τους σχετικά με 

κοινωνικά και επαγγελματικά ζητήματα, συζητώντας διάφορες καταστάσεις 

και πώς θα ένιωθαν για αυτές, ενώ σημειώνουν το συναίσθημα που τους 

εκφράζει κάθε φορά. 

 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα παραδείγματα:  

• Πώς νιώθετε όταν κάποιος σας κρίνει με λάθος τρόπο; 
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• Πώς νιώσατε όταν κάποιος σας απέρριψε σε μία πιθανή δουλειά; 

• Αισθανθήκατε ότι κάτι καλύτερο θα εμφανιστεί ή απογοητευτήκατε 

εντελώς; 

• Τι πιστεύετε όταν κάποιος λέει πως κάθε απόρριψη δημιουργεί μια νέα 

ευκαιρία; 

• Πώς νιώθετε όταν προσπαθείτε να βρείτε μία καλύτερη δουλειά; 

Στο τέλος της συνομιλίας, οι συμμετέχοντες θα δουν πόσες φορές σημείωσαν 

θετικά και αρνητικά συναισθήματα. 

 

Μετά από αυτό, μπορείτε να παρακολουθήσετε το προτεινόμενο βίντεο με 

τίτλο «Γνωρίστε την αξία σας και μετά ζητήστε την» και μπορείτε να το 

βρείτε εδώ (διάρκεια 8 λεπτά). Πρόκειται για χρήσιμες επιτυχημένες ιστορίες 

για μια καλύτερη επικοινωνία της αξίας κάποιου, καθώς και πώς μπορείτε 

ζητήστε να πληρωθείτε περισσότερο ανάλογα με τα προσόντα σας. 

Συμβουλές & 

Προτάσεις 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να συνειδητοποιήσουν οι 

συμμετέχοντες τα συναισθήματα που έχουν σε ποικίλες καταστάσεις και πού 

εστιάζουν περισσότερο: σε αρνητικά συναισθήματα ή σε θετικά 

συναισθήματα; Επιπλέον, το βίντεο θα τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν 

πόσο σημαντικό είναι να εκτιμήσουν την αξία τους και να διεκδικήσουν αυτό 

που τους αξίζει. 

Μια άλλη χρήσιμη συμβουλή θα μπορούσε να είναι να δώσετε στους 

συμμετέχοντες κάποιες αρνητικές φράσεις ή να περιγράψετε αρνητικές 

καταστάσεις και να τους ζητήσετε να τις μετατρέψουν σε θετικές, 

προκειμένου να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν πάντα να αναζητούν το 

θετικό σε μια δυσάρεστη κατάσταση. 
 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

✓ να νιώσουν ενδυναμωμένοι, παρακινημένοι, ισχυροί και ικανοί να πετύχουν, 

✓ να υποστηρίζουν τις δικές τους ελπίδες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, 

✓ να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, 

✓ και να χρησιμοποιούν τις δικές τους σκέψεις και θέλω ώστε να εκφράσουν τους 

προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους και αξίες. 

 

https://www.ted.com/talks/casey_brown_know_your_worth_and_then_ask_for_it/up-next?language=el
https://www.ted.com/talks/casey_brown_know_your_worth_and_then_ask_for_it/up-next?language=el
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Μέρος 3: Ενδυνάμωσε τον Εαυτό σου 

Το συγκεκριμένο μέρος είναι αφιερωμένο στο να κάνει τους συμμετέχοντες να 

συνειδητοποιήσουν τη δύναμη της συλλογικής δράσης, καθώς οι δραστηριότητές του θα 

αυξήσουν τις αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων μεταξύ τους, θα τους κάνουν να 

δημιουργήσουν κοινούς στόχους και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της διαδικασίας. Επιπλέον, μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην 

αποτελεσματικότερη εργασία με διαφορετικές ομάδες. Τα επιθυμητά αποτελέσματα εδώ είναι 

να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των σχετικών συλλογικών ενεργειών ενώ οι 

επιλεγμένοι στόχοι γίνονται πιο εμφανείς. 
 

Τίτλος δραστηριότητας: Γίνε η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο! 

Στόχοι και 

μαθησιακό 

αποτέλεσμα 

Μέσω της αλληλεπίδρασης με μία επιτυχημένη ιστορία, οι 

συμμετέχοντες θα αισθανθούν ότι είναι εφικτό να δημιουργηθεί μια 

θετική αλλαγή στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Θα αισθανθούν ότι 

μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους αλλαγές 

Προετοιμασία & 

Απαραίτητα 

υλικά 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προετοιμαστεί για την παρουσίαση της 

προτεινόμενης μελέτης περίπτωσης (Βρείτε το αρχείο ppt παρακάτω) 

IO1_Case Study_La 

Tabacalera.pptx  
 

Μια τυπωμένη λίστα με τρόπους δημιουργίας θετικών αλλαγών (βλ. 

Παράρτημα) και στυλό. 

Προτεινόμενος 

χρόνος 
60 λεπτά 

Οδηγίες 

Ως πρώτο στάδιο της δραστηριότητας, ξεκινήστε με την παρουσίαση της 

μελέτης περίπτωσης «La Tabacalera», τονίζοντας το γεγονός ότι η 

συλλογική δράση μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργικές και ισχυρές 

κοινωνικές αλλαγές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συνειδητοποιήσουν 

ότι δουλεύοντας όλοι μαζί μπορούν να πετύχουν περισσότερα. 

Μετά την παρουσίαση, δώστε τους μία λίστα με στάσεις που είναι ικανές 

να προκαλούν θετικές αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή με εύκολους 

τρόπους. Ζητήστε τους να κυκλώσουν ό, τι τους εκφράζει καλύτερα. Στη 

συνέχεια, με βάση αυτά που επέλεξαν, δώστε τους 2-3 λεπτά για να 

σκεφτούν πρακτικούς τρόπους για το πώς μπορούν πραγματικά να 

ενεργήσουν με βάση δύο πράγματα από τη λίστα που πιστεύουν ότι είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικά για αυτούς ή για την κοινωνία. Ζητήστε από 

εθελοντές να συζητήσουν τις ιδέες τους με άλλους. 
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Συμβουλές & 

Προτάσεις 

Ο συντονιστής μπορεί να αλλάξει τη λίστα των επιλογών για θετική 

αλλαγή ή να προσθέσει οτιδήποτε θεωρεί πως είναι πιο ενδιαφέρον. 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

✓ να αυξήσουν τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλους, 

✓ να δημιουργήσουν κοινούς κοινωνικούς στόχους, 

✓ να πετύχουν περισσότερα όταν δουλεύουν όλοι μαζί, 

✓ να αλληλοϋποστηρίζονται και 

✓ να αναζητήσουν τρόπους να δουλεύουν πιο αποτελεσματικά με διαφορετικές ομάδες. 
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Μέρος 4: Δράση & Αντίκτυπο 

Αυτό το μέρος είναι το πιο διαδραστικό του εργαστηρίου. Οι συμμετέχοντες θα 

χρησιμοποιήσουν ό, τι έχουν μάθει και αισθανθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες για να 

ενεργήσουν δημιουργικά. Επιπλέον, μέσω των ακολούθων δραστηριοτήτων, θα βελτιώσουν 

την ενσυναίσθηση και θα προσπαθήσουν να λύσουν κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα 

και να αντιμετωπίσουν την αδικία. Υπάρχουν δύο σημαντικές κατευθύνσεις εδώ: 

• Η πρώτη έχει ως σκοπό να κάνει κάθε συμμετέχοντα να αισθανθεί το νόημα και την 

αξία της συλλογικής δράσης και έτσι να τους επιτρέψει να χτίσουν την αίσθηση του 

«ανήκειν». Κάθε συμμετέχοντας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το αντίκτυπο των 

πράξεων του είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει τους άλλους καθώς και την κοινωνία, και 

δημιουργώντας ένα θετικό αντίκτυπο που μπορεί να οδηγήσει σε μια ισχυρότερη 

αίσθηση ότι ανήκει σε μία ομάδα και κατά συνέπεια να αναπτυχθεί η κοινωνική 

ενδυνάμωση. 

• Η δεύτερη κατεύθυνση έχει ως σκοπό όλοι να συνειδητοποιήσουν την προσωπική αξία 

των στόχων τους, καθώς θα πρέπει να καθοδηγούνται από σαφείς στόχους, με κίνητρο 

τη μοναδική σημασία αυτών των στόχων και ταυτόχρονα, θα πρέπει να παρακινούνται 

ώστε να εμπιστεύονται και να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. 

 

Ως εκ τούτου, το κύριο επιθυμητό αποτέλεσμα του workshop πρέπει να επιτευχθεί εδώ, δηλαδή 

να βελτιώσετε το κοινωνικό και επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων. 

 

Τίτλος δραστηριότητας: Μαζί αναπτυσσόμαστε περισσότερο! 

Στόχοι και 

μαθησιακό 

αποτέλεσμα 

Οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν και να 

αναλύσουν προβλήματα και να διερευνήσουν πιθανές λύσεις 

χρησιμοποιώντας τη σχεδιαστική σκέψη. 

Η διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης έχει πέντε βασικά βήματα: 1) 

Ενσυναίσθηση, 2) Προσδιορισμός, 3) Ιδεασμός, 4) Δημιουργία 

πρωτοτύπου και 5) Δοκιμή. 

Προετοιμασία & 

Απαραίτητα 

υλικά 

Εκτυπωμένα χαρτιά (βλ. Παράρτημα για το πρότυπο), στυλό και 

αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it) 

Προτεινόμενος 

χρόνος 
60 λεπτά 

Οδηγίες 

Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο «La Tabacalera» και κάθε συμμετέχων 

είναι μέλος της ίδιας ομάδας και θέλει να οργανωθεί για να λύσει ένα 

πρόβλημα. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μικρές ομάδες 3-

4 ατόμων και ζητήστε τους να σκεφτούν ένα κοινωνικό πρόβλημα ή 
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μια επαγγελματική συνθήκη που χρειάζεται βελτίωση. Μπορούν να 

βρουν κάτι που είναι σημαντικό ή ενδιαφέρον για όλα τα μέλη της 

ομάδας. Μπορείτε επίσης να τους ρωτήσετε εάν έχουν παρόμοια ή 

διαφορετικά χαρακτηριστικά τα μέλη μεταξύ τους στην ομάδα που 

δίνει έμφαση στην αξία της διαφορετικότητας και της 

συμπληρωματικότητας στην αποτελεσματική συλλογική δράση. Οι 

ομάδες μπορούν να είναι ευέλικτες καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν 

να αλλάξουν ομάδες εάν κάποιος άλλος σκοπός τους εκφράζει 

περισσότερο. 

Δώστε σε κάθε ομάδα ένα κομμάτι χαρτί (βλ. Παράρτημα για το 

πρότυπο), στυλό και αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it) για να 

σημειώσουν την απόφασή τους. 

Προσπαθήστε να εξηγήσετε τα βασικά βήματα της διαδικασίας της 

σχεδιαστικής σκέψης. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μικρά βήματα της 

διαδικασίας και κάθε φορά οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν 

τις σκέψεις τους: 

• Ζητήστε από όλες τις ομάδες να ανταλλάξουν ιδέες γύρω από 

λύσεις και ενθαρρύνετέ τους να βρουν όσες περισσότερες 

εναλλακτικές μπορούν. 

• Ζητήστε τους επίσης να λάβουν υπόψη τους πιθανούς 

ενδιαφερόμενους σε σχέση με το πρόβλημα και πώς αυτοί 

επηρεάζονται. 

• Ζητήστε τους να σκεφτούν πώς οι κοινότητες, οι φίλοι, η 

οικογένεια και άλλα δίκτυα θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν 

στην εφαρμογή των λύσεων που έχουν προτείνει και πώς 

μπορούν να υποστηριχθούν και να βοηθηθούν από τις ομάδες 

αυτές. 

• Ζητήστε τους να εξετάσουν εάν η συλλογική δράση μπορεί να 

διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος και εάν θα μπορούσε να αποτελέσει την πορεία για 

μια θετική κοινωνική αλλαγή. 

Αφού έχετε συμφωνήσει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν για 

να λύσουν το πρόβλημά τους, ζητήστε τους να το μοιραστούν με τους 

υπόλοιπους. Εάν οι ομάδες έχουν παρόμοια προβλήματα και 

παρόμοιες λύσεις, μπορούν να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη ομάδα 

συνολικά, εάν το επιθυμούν, δίνοντας έμφαση στην ιδέα μιας ακόμη 

πιο μεγάλης συλλογικής δραστηριότητας λήψης αποφάσεων και 

υποστήριξης. 

Το τελευταίο βήμα αυτής της δραστηριότητας είναι να ζητήσετε από 

τους συμμετέχοντες να γράψουν τις σκέψεις τους στο κομμάτι χαρτί 

και να δημιουργήσουν ένα πλήρες σχέδιο δράσης για να λύσουν το 

πρόβλημά τους. Δώστε τους τουλάχιστον 10 λεπτά. 
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Τα κύρια μέρη της διαδικασίας είναι: 

• Το όνομα του έργου. 

• Το κοινωνικό ή επαγγελματικό πρόβλημα. 

• Τα ενδιαφερόμενα μέρη της κατάστασης. 

• Οι ομάδες ανθρώπων που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν ή 

να τους υποστηρίξουν. 

• Οι ωφελούμενοι της λύσης του. 

• Το αναμενόμενο αντίκτυπο της λύσης του. 

• Οι τρόποι επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) που θα 

μπορούσαν να τους βοηθήσουν να προωθήσουν τη λύση στο 

πρόβλημά τους. 

Τέλος, ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της 

στις άλλες και να αναπτύξτε μια συζήτηση για το πόσες εναλλακτικές 

λύσεις πρέπει να έχουμε σχετικά με μια δύσκολη κατάσταση και γιατί 

είναι πραγματικά σημαντικό να αναλάβουμε δράση για τη λύση ενός 

προβλήματος ως ομάδα. 

Συμβουλές & 

Προτάσεις 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι υποστηρικτικός και δημιουργικός, 

παρέχοντας ιδέες και βοήθεια όλη την ώρα. 

 

 

 

Τίτλος δραστηριότητας: Γίνε μαχητής! 

Στόχοι και 

μαθησιακό 

αποτέλεσμα 

Ο στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να κάνει τους 

συμμετέχοντες να καταλάβουν ότι οι αντιξοότητες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν επιτυχία. Έτσι θα μάθουν 

να χρησιμοποιούν τις δικές τους αντιξοότητες για να παρουσιαστούν ως 

μαχητές και να υποστηρίξουν την αίτησή τους για μια μελλοντική 

εργασία χρησιμοποιώντας τη μοναδικότητά τους. Είναι σημαντικό 

να συνειδητοποιήσουμε ότι όσοι μεγαλώνουν έντονα σε δύσκολες 

καταστάσεις, αλλά με σταθερή πρόοδο, έχουν περισσότερες ικανότητες 

να επιβιώσουν και να επιτύχουν σε έναν αναπτυσσόμενο χώρο 

εργασίας. 

Προετοιμασία & 

Απαραίτητα 

υλικά 

Ψηφιακός εξοπλισμός για το βίντεο. 

Προτεινόμενος 

χρόνος 
90 λεπτά 

Οδηγίες 

Στο πρώτο μέρος αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα 

παρακολουθήσουν ένα βίντεο ώστε να τους κινητοποιήσει σχετικά με 

τη χρήση αποτυχίας και εσωτερικών δυνατοτήτων για τη δημιουργία 
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μιας πορείας επιτυχίας. Ο τίτλος του βίντεο είναι " Γιατί ο καλύτερος 

υποψήφιος μπορεί να μην έχει το καλύτερο βιογραφικό" και μπορεί να 

βρεθεί εδώ με αρκετούς υπότιτλους (διάρκεια 10 λεπτά). 

 

Μετά το βίντεο, δώστε στους συμμετέχοντες 10 λεπτά για να 

δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία ως "Μαχητές". Ζητήστε τους να 

σκεφτούν τις στιγμές που αγωνίζονταν να σταθούν στα πόδια τους. 

Κάντε τους να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι έχουν μια ιστορία να πουν. 

 

Έπειτα, ξεκινήστε μία υποθετική διαδικασία επιλογής υποψηφίων για 

πρόσληψη και παροτρύνετέ τους να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και 

τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν, αλλά 

προσπάθησαν να τις ξεπεράσουν και πιθανώς να το πέτυχαν. Όμως οι 

συμμετέχοντες δεν θα παρουσιαστούν σε κανέναν συγκεκριμένα. Δεν 

θέλουμε να τους κάνουμε να αισθανθούν ανήσυχοι. Η ιδέα είναι να 

δημιουργήσετε μια προσομοίωση μιας συνέντευξης εργασίας ή μίας 

αντίστοιχης εκδήλωσης. 

 

Σε κάθε περίπτωση, είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο πρώτος που 

θα μιλήσει. Έτσι, για να κάνετε τους συμμετέχοντες να αισθανθούν 

άνετα, οι εκπαιδευτές θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία. Θα 

χρειαστούν επίσης 10 λεπτά για να δημιουργήσουν την ιστορία τους ως 

«Μαχητές» και θα είναι οι πρώτοι που θα παρουσιάσουν τις ιστορίες 

και τις δυσκολίες τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα 

παρακινηθούν ώστε να μιλήσουν κι αυτοί. 

 

Επιπλέον, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, οι εκπαιδευτές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τη φράση της Regina Hartley (ομιλήτρια του βίντεο) 

για επιπλέον ενδυνάμωση: 

 

«Διαλέξετε τον υποτιμημένο υποψήφιο, με μυστικά του όπλα το πάθος 

και τον σκοπό. Προσλάβετε τον Μαχητή.» 

 

Συμβουλές & 

Προτάσεις 

Αυτή η δραστηριότητα είναι η τελευταία δραστηριότητα ενδυνάμωσης 

του workshop και πρέπει να δημιουργήσει μια ισχυρή αίσθηση 

παρακίνησης με αληθινά και βαθιά συναισθήματα. 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι οι δύσκολες 

επιλογές μας ή αυτές που κάνουμε όταν αναγκαζόμαστε είναι οι πιο 

σημαντικές. 
  

https://www.ted.com/talks/regina_hartley_why_the_best_hire_might_not_have_the_perfect_resume/up-next?language=el
https://www.ted.com/talks/regina_hartley_why_the_best_hire_might_not_have_the_perfect_resume/up-next?language=el
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

✓ να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία ενδυνάμωσης των προηγούμενων δραστηριοτήτων, 

✓ να αξιοποιήσουν τα κίνητρα που έχουν λάβει μέχρι τώρα, 

✓ να βελτιώσουν την ενσυναίσθηση τους, 

✓ να μάθουν πως να χρησιμοποιούν τη σχεδιαστική σκέψη για αναζήτηση λύσεων, 

✓ να συνειδητοποιήσουν το νόημα και την αξία της συλλογικής δράσης, 

✓ να αυξάνουν τον αντίκτυπό τους μέσω της συνεργασίας με άλλους, 

✓ να αναπτύξουν την αίσθηση του «ανήκειν», 

✓ να αναλάβουν δράση, 

✓ να υποστηρίξουν την αξία των στόχων τους και να εμπιστευτούν τα δυνατά σημεία και 

τα προσόντα τους, 

✓ και να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυσκολίες που έχουν 

αντιμετωπίσει με στόχο να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους, καθώς μπορούν να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα που θα σταματούσαν άλλους. 
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Μέρος 5: Συλλογίσου  

Στο τελικό στάδιο του workshop, έχοντας αναπτύξει την αίσθηση ότι ανήκουν στην ομάδα του 

workshop, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν σε επαφή με κάποια άτομα 

ή και όλους τους συμμετέχοντες. Καθώς ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να έχουν ανακαλύψει 

κοινές αξίες και στόχους μεταξύ τους, μπορεί να χτίσουν πολύτιμες φιλίες που θα τους 

προσφέρουν υποστήριξη και ενδυνάμωση. 
 

Τίτλος δραστηριότητας: Ας κρατήσουμε επαφή! 

Στόχοι και 

μαθησιακό 

αποτέλεσμα 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν συνδεδεμένοι 

και να δημιουργήσουν φιλίες με άτομα που έχουν κοινές αξίες. 

Προετοιμασία & 

Απαραίτητα 

υλικά 

Χαρτιά και στυλό. 

Προτεινόμενος 

χρόνος 
20 λεπτά 

Οδηγίες 

Δώστε στους συμμετέχοντες φύλλα χαρτιού και στυλό για να 

σημειώσουν και ζητήστε τους να μοιραστούν τα προφίλ κοινωνικών 

δικτύων ή τα email τους με τους άλλους, εάν το επιθυμούν. 

Ο συντονιστής μπορεί επίσης να δημιουργήσει, για παράδειγμα, μια 

ομάδα στο Facebook με όλους τους συμμετέχοντες. Εάν κάποιος θέλει 

να είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας, μπορεί να αισθανθεί ελεύθερος να 

το κάνει. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνονται να δώσουν νόημα στη 

σχέση τους και να κινηθούν προς μια μελλοντική κοινωνική και 

επαγγελματική θετική αλλαγή. 

Συμβουλές & 

Προτάσεις 

Ο συντονιστής θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι είναι προαιρετικό 

για όλους να μοιραστούν το προφίλ τους στα κοινωνικά μέσα με τους 

άλλους, αλλά είναι ένας καλός τρόπος να παραμείνουν συνδεδεμένοι και 

να αισθανθούν υποστήριξη από άτομα που έχουν παρόμοια 

ενδιαφέροντα και έχουν μοιραστεί τις ίδιες εμπειρίες κατά τη διάρκεια 

αυτού του workshop. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Η τελευταία δραστηριότητα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ενισχύσουν περαιτέρω και με 

μεγαλύτερη διάρκεια την αίσθηση του «ανήκειν» και να αναπτύξουν φιλίες. Οι υγιείς και 

υποστηρικτικές γνωριμίες με άλλους ανθρώπους μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της 

ψυχικής υγείας και της ευτυχίας. Οι συμμετέχοντες, μέσω των αλληλεπιδράσεών τους, μπορούν 

να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να επιτύχουν τους στόχους τους και να αισθάνονται 

περισσότεροι υποστηριζόμενοι σε δύσκολους καιρούς. 

 

 

 

Συμβουλές για τους εκπαιδευτές/συντονιστές 

Να είστε προετοιμασμένοι και να έχετε πλάνο 

Αυτός ο οδηγός προτείνει μια βασική δομή για ένα workshop κοινωνικής και επαγγελματικής 

ενδυνάμωσης. Ωστόσο, καθώς η αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες είναι μια δυναμική 

διαδικασία, οι συντονιστές ενδέχεται να χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουν ορισμένες 

διαδικασίες ή να προσθέσουν περισσότερα βήματα για μια επιτυχημένη διαδικασία 

ενδυνάμωσης. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να προετοιμαστείτε, δημιουργώντας 

εναλλακτικές λύσεις για πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά ή που δεν ταιριάζουν στους 

συμμετέχοντες. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια, προσκαλώντας έναν ειδικό ως ομιλητή 

στο workshop, κάτι που μπορεί να είναι ενθαρρυντικό και πραγματικά χρήσιμο σε περίπτωση 

ερωτήσεων που θα έχουν οι συμμετέχοντες και οι συντονιστές δεν θα μπορούν να απαντήσουν 

με βεβαιότητα. 

 

Δημιουργήστε μία ζεστή ατμόσφαιρα 

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία ενός workshop ενδυνάμωσης είναι το περιβάλλον και τα 

συναισθήματα που δημιουργεί στους συμμετέχοντες. Έτσι, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί 

μια θετική ατμόσφαιρα από τα πρώτα λεπτά του workshop και να διατηρηθεί καθ 'όλη τη 

διάρκειά του. Κάντε όλους να νιώθουν άνετα και ευπρόσδεκτοι, ενώ υιοθετήστε μια θετική 

στάση για κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, όπως συμμετέχοντες που ήρθαν αργά ή 

συμμετέχοντες που είναι πολύ ντροπαλοί για να μιλήσουν μπροστά σε ένα κοινό. Ενθαρρύνετε 

τους πάντες, δώστε τους χρόνο και να έχετε πάντα φιλική προσέγγιση Μόνο με αυτόν τον 

τρόπο, κάθε συμμετέχων θα αισθανθεί άνετα και θα εμπιστευτεί όλη τη διαδικασία ώστε να 

εκφραστεί ελεύθερα και να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη του workshop.  
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III. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

Αρχική αξιολόγηση - Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης 

Δημογραφικές πληροφορίες 

Φύλο:  Ηλικία:  Εθνικότητα:  

Αν σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε περισσότερες ενημερώσεις και να είστε μέλος της κοινότητας UPTHEM, 

γράψτε το email σας εδώ: 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι σας; 

 

 

 
 Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτό το workshop; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία 

απαντήσεις) 

 

Θέλω να βελτιώσω το επαγγελματικό μου προφίλ. 

Θέλω να αναζητήσω κίνητρα για να κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου. 

Θέλω να αναπτύξω νέες επαφές.  

Θέλω να μάθω νέες έννοιες, εργαλεία και στρατηγικές. 

Θέλω να αναζητήσω νέες ιδέες και ευκαιρίες. 

 
 Συμμετείχατε ποτέ σε παρόμοιο workshop;  

 

Ναι 

Όχι 
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Τελική αξιολόγηση - Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Δημογραφικές πληροφορίες 

Φύλο:  Ηλικία:  Εθνικότητα:  

 

Σχεδιασμός και περιεχόμενο του workshop

 
Παρακαλώ αξιολογήστε τις ακόλουθες δηλώσεις 

1 = διαφωνώ έντονα    2 = διαφωνώ       3 = συμφωνώ            4 = συμφωνώ απόλυτα      5 = δεν ξέρω  

 

   
 

1. Οι στόχοι του workshop ήταν σαφείς για μένα 

 

2. Η δομή του workshop ήταν επαρκής 

 

3. Το περιεχόμενο του workshop ήταν ενδιαφέρον 

 

4. Το περιεχόμενο του workshop ήταν χρήσιμο 

 

5. Ο εκπαιδευτής ήταν καλά προετοιμασμένος και εξυπηρετικός 

 

6. Το workshop ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου 

 

7. Το workshop μου έδωσε κίνητρα για το μέλλον 

 
Ποιο αποτέλεσμα είναι το πιο πολύτιμο του workshop; (Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία απάντηση) 

Δημιούργησα νέες επαφές 

Έμαθα νέες έννοιες, εργαλεία και στρατηγικές 

Νέες ιδέες και ευκαιρίες αναπτύχθηκαν 

 
Πώς θα βελτιώνατε αυτό το workshop; (Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία απάντηση) 

Παροχή περισσοτέρων πληροφοριων πριν την εκκίνηση του workshop. 

Μείωση του περιεχομένου που κάλυπτε το workshop.  

Οι δραστηριότητες του workshop να παρέχουν περισσότερη έμπνευση και ενθάρρυνση. 

Βελτίωση της οργάνωσης του workshop.  

Να γίνει το workshop λιγότερο δύσκολο.  

Να γίνει το workshop πιο σύντομο χρονικά. 

  

1         2          3         4         5 



 

 

Παράρτημα 

                 Θετικά συναισθήματα          Αρνητικά συναισθήματα 

 



 

 

 

Πώς δημιουργούμε θετικές αλλαγές; 
Με πολλούς διαφορετικούς τρόπους! 

1. Οι μικρές κινήσεις και αλλαγές μετρούν. 

• Μένοντας μακριά από το κουτσομπολιό. 

• Ακούγοντας κάποιον που έχει ανάγκη να μιλήσει. 

• Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. 

2. Βοηθώντας άλλους 

• Ηλικιωμένους 

• Παιδιά 

• Εθελοντισμός 

• Ευάλωτος πληθυσμός 

3. Δρώντας τοπικά 

• Ψηφίζοντας 

• Συμμετέχοντας στα κοινά 

• Παρακολουθώντας και βοηθώντας 

• Αξιοποιώντας ευκαιρίες 

4. Σεβασμός 

• της φύσης και του περιβάλλοντος 

• αλληλοσεβασμός 

• των ζώων 

• του εαυτού σου 

• των απόψεων των άλλων 

5. Ευγενικές κινήσεις 

• Πείτε γεια και χαμογελάστε σε έναν άγνωστο. 

• Να είστε πρόθυμοι να βοηθήσετε κάποιον. 

6. Αυτο-φροντίδα. 

• Διατηρήστε την ενέργειά σας για να μπορέσετε να την δώσετε πίσω στην 

κοινότητά σας 
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Γενικές πληροφορίες 

Σκοπός εκπαιδευτικής ενότητας και θεματική περιοχή  

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα και οι συνοδευτικές της δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για  να 

αναπτύξουν τη δημιουργική σκέψη ως δεξιότητα και να σας βοηθήσουν να την εφαρμόσετε 

στην καθημερινή διαχείριση της επιχείρησής σας καθώς και για την προσωπική σας εξέλιξη. 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα σας διευκολύνουν να σκέφτεστε δημιουργικά όταν 

βρίσκεστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, όταν χρειάζεται να ξεπεράσετε προκλήσεις ή όταν 

θέλετε να δημιουργήσετε κάτι καινοτόμο. Στην ουσία η ενότητα λειτουργεί ως ένα πλαίσιο με 

σκοπό να σας υποστηρίξει ώστε να αντιμετωπίζετε και να ξεπερνάτε τις προκλήσεις και να τις 

μετατρέπετε σε ευκαιρίες. Μία βιώσιμη αλλαγή απαιτεί καινοτομία, ενώ εάν δεν υπάρχει 

καινοτομία η ικανότητα ανάπτυξης θα είναι περιορισμένη σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο 

γρήγορα. Η πραγματική καινοτομία ξεκινάει μέσα από τη διαφορετική αντίληψη γύρω από τις 

διαδικασίες, τους πόρους και τις αγορές και μόνο μέσω αυτής της οπτικής γωνίας θα είναι 

εφικτό να αλλάξουμε το πώς δρούμε επιχειρηματικά. Συνεπώς, η επιχειρηματική 

δραστηριότητα όπως την εφαρμόζαμε παλιά δεν είναι πλέον εφαρμόσιμη και βιώσιμη. Για αυτό 

το λόγο υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που απαιτούν να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, κάτι που 

σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε τα προϊόντα μας ή που παρέχουμε 

τις υπηρεσίες μας, τον τρόπο που συσκευάζουμε τα προϊόντα μας ή ακόμη και τον τρόπο που 

τα προωθούμε.  

Επιπλέον, κατά τη δημιουργία αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας, αλλά και σε όλο το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του UPTHEM, έχουν ληφθεί υπόψιν οι ανάγκες των εκπαιδευτών 

ενηλίκων έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί εύκολα ως 

εκπαιδευτικό βοηθητικό υλικό. Αν είστε εκπαιδευτής που χρησιμοποιείτε εργαλεία 

δημιουργικής σκέψης, μπορεί να σας διευκολύνει στα παρακάτω:  

• Να είστε πιο ενεργοί σε σχέση με άλλους εκπαιδευτές 

• Να πετύχετε πιο ισχυρά αποτελέσματα  

• Να αναπτύξετε αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας 

• Να γίνετε πιο αποτελεσματικοί με την πάροδο του χρόνου 

• Να βοηθήσετε τους εκπαιδευόμενους να γίνουν αυτόνομοι και πιο ικανοί  

• Να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και προσδοκίας 

 

Αν είστε εκπαιδευόμενος θα μπορούσατε: 

• Να αξιοποιήσετε τις ικανότητές σας στο έπακρο  

• Να εστιάσετε την προσοχή σας στα σημαντικά σημεία 

• Να αναπτύξετε ένα δημιουργικό περιβάλλον 

• Να είστε αποτελεσματικός και να επιλύετε προβλήματα  
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• Να δημιουργήσετε ένα επιτεύξιμο όραμα για το μέλλον σας  

Συνήθως όταν θέλουμε να επιλύσουμε πρόβλημα, επικεντρωνόμαστε σε όλες τις πτυχές του 

και όχι σε ένα βήμα τη φορά, κάτι που θα βοηθούσε καθώς αποτελεί μέρος του οργανωμένου 

τρόπου σκέψης. Αν διαχωρίσουμε όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματα και τα χειριστούμε με 

οργανωμένο τρόπο, τότε αυτό που θα μας μείνει θα είναι χώρος για να αξιοποιήσουμε τη 

δημιουργικότητα μας. Αυτό συμβαίνει διότι όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία δημιουργικής 

σκέψης, μας επιτρέπουν να ξεφύγουμε από τα εμπόδια, να παράγουμε πολλές ιδέες και μας 

βοηθούν να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αποτελεσματική δράση. Στον τομέα της 

επιχείρησης, ένας από τους κοινούς περιοριστικούς παράγοντες για τη δημιουργία νέων ιδεών 

είναι η αντίληψη ότι οποιαδήποτε ιδέα πρέπει να είναι επιτυχημένη. Γενικά μόνο 2 από τις 10 

ιδέες το πετυχαίνουν αυτό στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι μία από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε είναι η ανάγκη να διαμορφώσουμε μια δημιουργική κουλτούρα μέσα στις 

επιχειρήσεις και να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά 

συνέπεια, ελπίζουμε ότι αυτή η εκπαιδευτική ενότητα θα σας δώσει τη δυναμική και την 

έμπνευση για να αναζητήσετε περισσότερες τεχνικές έτσι ώστε να συνεχίσετε να μαθαίνετε και 

να προωθείτε τις ιδέες σας καθώς και να αναπτύσσετε την επιχείρησή σας με επιτυχία.  

Μαθησιακοί στόχοι και αποτελέσματα 

Στη βάση κάθε προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας υπάρχει μια διαδικασία ανάπτυξης 

ιδεών και στον πυρήνα κάθε ιδέας βρίσκεται η δημιουργική σκέψη. Οι περισσότεροι από εμάς 

έχουμε γεννηθεί με την ικανότητα να σκεφτόμαστε δημιουργικά, όμως παραδόξως αυτή η 

μέθοδος σκέψης είναι σε σύγκρουση με άλλους τρόπους σκέψης μας, όπως η λογική, η κριτική 

και η αναλυτική σκέψη. Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να 

μάθουμε πώς να αλλάζουμε τις διαδικασίες σκέψης μας προς την εφαρμογή δημιουργικής 

σκέψης, η οποία σχετίζεται με πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής και εργασίας. Έτσι, τα 

βασικά αποτελέσματα θα είναι: 

 Να δώσει έναυσμα σε νέους τρόπους σκέψης μέσα στην επιχείρηση έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί μια συνεχής ροή φρέσκων και πρωτότυπων ιδεών. 

 Να χρησιμοποιήσει τα θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία της δημιουργικής σκέψης 

για την παραγωγή, αξιολόγηση και επιλογή νέων ιδεών. 

 

Ομάδα στόχου  

Η εκπαιδευτική ενότητα της δημιουργικής σκέψης απευθύνεται σε ενήλικους εκπαιδευτές και 

ενήλικα άτομα, συμπεριλαμβανομένων αυτών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα με ιδιαίτερη 

προσοχή στους ανέργους. Λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά πλαίσια σε ευρύ επίπεδο και τις 

λεπτομέρειες που συνδέονται με τον όρο “μη προνομιούχα περιβάλλοντα” οι συγγραφείς 

συμφώνησαν να υιοθετήσουν έναν κοινό, βασικό ορισμό ο οποίος αναφέρεται σε αυτή την 

ομάδα πολιτών που βρίσκεται σε μια μη προνομιούχα θέση συγκριτικά με τους συνομήλικούς 

τους σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, επειδή 
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αντιμετωπίζουν ένα ή περισσότερα εμπόδια. Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες κατηγορίες 

περιλαμβάνουν ενήλικες μαθητές με μη προνομιούχο υπόβαθρο από τέσσερις ομάδες: άτομα 

που αντιμετωπίζουν κοινωνικοπολιτισμικά μειονεκτήματα (φύλο, εθνικότητα ή θρησκεία), 

οικονομικά μειονεκτήματα (που σχετίζονται με την ανεργία και τη φτώχεια), γεωγραφικά 

μειονεκτήματα (που ζουν σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές με περιορισμένες 

ευκαιρίες απασχόλησης και υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας σε σχέση με άλλες 

περιοχές) και την ομάδα ατόμων με σωματικές αναπηρίες. Αυτές οι ομάδες συχνά είναι 

αποκλεισμένες από ευκαιρίες για δια-βίου κατάρτισης σε ένα γενικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, 

απευθύνεται σε επιχειρηματίες που θα ήθελαν να επεκτείνουν την επιχείρησή τους και/ή να 

αναζητήσουν νέες ιδέες και τομείς παρέμβασης.  

 

Χρονική διάρκεια 

Δεν υπάρχει καθορισμένη χρονική διάρκεια για την εκπαιδευτική αυτή ενότητα, καθώς πολλές 

από τις δραστηριότητες είναι μικρές χρονικά αλλά υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις για μια 

προτεινόμενη διάρκεια κάποιων ασκήσεων αν κριθεί απαραίτητο, όμως συνολικά εκτελέστε τις 

δραστηριότητες στον δικό σας χρόνο. Παρόλο που δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος για τις 

δραστηριότητες, προτείνουμε τουλάχιστον τρεις ημέρες για την ολοκλήρωση αυτής της 

εκπαιδευτικής ενότητας. Εάν είστε δάσκαλος ή εκπαιδευτής, μπορείτε να συνδυάσετε τις 

ασκήσεις από διάφορες ενότητες. Μπορείτε επίσης να βγάλετε φωτοτυπίες και να διανείμετε 

τα φύλλα εργασίας, καθώς και να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες σας να αρχίσουν να 

σκέφτονται δημιουργικά εκτός τάξης.  Οι ασκήσεις δε χρειάζεται να γίνουν με μια 

συγκεκριμένη σειρά, ξεκινήστε με αυτή που θεωρείτε πιο χρήσιμη για την κατάστασή σας, ενώ 

προτείνουμε να τις δοκιμάσετε όλες. 

Συνεπώς, ο χρόνος που διατίθεται για τις δραστηριότητες καθορίζεται σύμφωνα με κάθε 

δραστηριότητα αλλά είναι μια προτεινόμενη ώρα. Κάθε εκπαιδευτής ή ενήλικος 

εκπαιδευόμενος, ειδικά με κάποιου είδους αναπηρία, μπορεί να πάρει τον χρόνο του ώστε να 

ολοκληρώσει τη δραστηριότητα και να επωφεληθεί από αυτή. Καμιά από τις δραστηριότητες 

δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα ή αποτελεί μέρος μιας σειράς δραστηριοτήτων, με 

αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί να πηγαίνει μπρος-πίσω στη λίστα των προτεινόμενων 

μεθόδων και δραστηριοτήτων. 
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Πηγή: https://pixabay.com 

 

Θεωρητική προσέγγιση  

Εισαγωγή 

Η σκέψη είναι ο πιο σημαντικός ανθρώπινος πόρος. Η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται 

απόλυτα από την ποιότητα της σκέψης μας. Αυτό ισχύει σε 

προσωπικό, κοινοτικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η δημιουργική 

σκέψη είναι η ικανότητα να  σκεφτόμαστε κάτι με νέους τρόπους. 

Όμως, η λέξη “δημιουργικότητα” είναι πολύ ευρεία και πολύ ασαφής και 

ορισμένες φορές καλύπτει καλλιτεχνικές εκφράσεις που δε σχετίζονται με τη 

διαδικασία αλλαγής των αντιλήψεων και των εννοιών. Για αυτό το λόγο υπήρξε 

πραγματική ανάγκη για έναν τρόπο περιγραφής αυτού του είδους σκέψης και 

το 1967 ο Eduard de Bone σκέφτηκε πρώτα τον όρο  “δημιουργική (ή 

πλευρική) σκέψη” και από τότε χρησιμοποιείται για μια μελετημένη και 

τυπική διαδικασία για την οποία υπάρχουν εργαλεία. Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα 

χρησιμοποιήσουμε τον όρο δημιουργική σκέψη καθώς είναι πιο συνηθισμένος.  

Η δημιουργικότητα βρίσκεται στη βάση της καινοτομίας και η καινοτομία είναι ένα στήριγμα 

για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, επομένως είναι υψίστης σημασίας η δημιουργική 

σκέψη σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης.  Η ανάπτυξη της ικανότητας να σκέφτεστε 

δημιουργικά και να καινοτομείτε μπορεί να ωθηθεί και να ενισχυθεί μέσα από τη διαδικασία 

μάθησης ή κατάρτισης. Επιπλέον, η ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας μπορεί να σας δώσει τη 

δυνατότητα να κάνετε ορισμένα βήματα πιο μπροστά από τους ανταγωνιστές σας, παρέχοντας 

προηγμένα προϊόντα, υπηρεσίες και ιδέες.  
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Όταν σκεφτόμαστε γενικά χρησιμοποιούμε την κριτική ή τη δημιουργική σκέψη. Αυτές είναι 

οι δύο πιο βασικές μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων. Η κριτική σκέψη είναι ένας τρόπος να 

σκεφτόμαστε καθαρά και λογικά. H δημιουργική σκέψη συνήθως απαρτίζεται από την 

επινόηση νέων και πρωτότυπων ιδεών. Για να είναι κάποιος αποτελεσματικός και 

δημιουργικός, θα πρέπει να εφαρμόζει και τα δύο είδη σκέψης. Στη διάρκεια της τυπικής μας 

εκπαίδευσης οι περισσότεροι από εμάς έχουμε διδαχθεί το πώς να εφαρμόζουμε την κριτική 

σκέψη, ενώ ελάχιστοι από εμάς έχουμε διδαχθεί το πώς να εφαρμόζουμε τη δημιουργική 

σκέψη.  

Η δημιουργική σκέψη είναι: Η κριτική σκέψη είναι: 

Παραγωγική Αναλυτική 

Μη-επικριτική Επικριτική 

Επεκτατική Επιλεκτική 

Δυνατότητα Πιθανότητα 

Δεξιό μέρος του εγκεφάλου Αριστερό μέρος του εγκεφάλου 

Ναι και… Ναι αλλά… 

 

Για να το θέσουμε πιο απλά – όταν σκέφτεστε δημιουργικά εξερευνάτε πολλές νέες ιδέες. 

Αντίστοιχα, όταν σκέφτεστε κριτικά, κάνετε επιλογές.  

Οι τεχνικές δημιουργικής σκέψης είναι διαδικασίες με τις οποίες εστιάζουμε την προσοχή μας 

σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ξεφεύγουμε από τα όρια της τρέχουσας κατάστασης και 

δημιουργούμε συνδέσεις για να διατηρήσουμε το μυαλό σε εγρήγορση.  Στην ουσία, είναι μια 

αλλαγή κατεύθυνσης στην σκέψη σας και στην παραγωγή νέων ιδεών. Τα παιδιά το κάνουν 

αυτό φυσικά, αλλά πολλοί ενήλικες βρίσκουν αυτή τη διαδικασία δύσκολη και απαιτητική. 

Συνεπώς, το να ξεπεράσουμε παλιές συνήθειες και προκαταλήψεις είναι ένας βασικός 

παράγοντας για να σκεφτόμαστε δημιουργικά.  

Σε μια μικρή επιχείρηση η δημιουργική σκέψη μπορεί να βοηθήσει και να σας υποστηρίξει 

πολλούς τομείς, καθώς μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη δημιουργική σκέψη, μπορεί να 

εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους σε μια ευρεία γκάμα ζητημάτων και προβλημάτων. Σε 

αυτό το σημείο παρουσιάζονται μερικά πιθανά αποτελέσματα: 

• Η ικανότητα για επίλυση προβλημάτων στην επιχείρησή σας είναι βελτιωμένη. 

• Ξεπερνάτε το μπλοκαρίσματα του μυαλού. 

• Γίνεστε πιο επινοητικοί στις επιλογές σας σχετικά με την επιχείρηση και τα προϊόντα 

σας.  

• Αξιοποιείτε πιο αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους. 

• Επεκτείνετε περισσότερο το δίκτυό σας.  

• Διευρύνετε το μέγεθος και το όραμά σας. 

• Διαμορφώνετε κατάλληλα το περιβάλλον για να αναπτύσσεται η δημιουργική σκέψη. 
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Επιπλέον, υπάρχουν κάποιοι θεμελιώδεις επιχειρηματικοί τομείς στους οποίους η δημιουργική 

σκέψη μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. 

Βασικές ικανότητες 

Αυτές είναι οι ικανότητες που χρησιμοποιείτε όταν δημιουργείτε ένα προϊόν ή παρέχετε μια 

υπηρεσία. Εάν, για παράδειγμα, είστε ένας κεραμοποιός τότε οι ικανότητες που χρησιμοποιείτε 

όταν φτιάχνετε ένα είδος κεραμικής είναι οι βασικές σας ικανότητες. Η δημιουργική σκέψη 

μπορεί να σας βοηθήσει να ξανασκεφτείτε, να επανεφεύρετε και να συνεχίσετε την ανάπτυξη 

σχεδίων και προϊόντων.  

Επιχειρηματικές ικανότητες 

Αυτές είναι μερικές από τις πιο σημαντικές ικανότητες που χρειάζονται όταν δημιουργούμε και 

διοικούμε μια επιχείρηση. 

Μάρκετινγκ και πωλήσεις 

Η χρήση δημιουργικής σκέψης μπορεί να βοηθήσει να διατηρήσετε αποτελεσματικά: 

• την εξέλιξη του προϊόντος. 

• την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

• τη διαχείριση των απαιτούμενων πόρων. 

 

Υποστηρικτικές δεξιότητες 

Αυτές είναι γενικές ικανότητες, που υποστηρίζουν στη συνολική δραστηριότητα μιας μικρής 

επιχείρησης, όμως είναι εξίσου σημαντικές και η δημιουργική σκέψη μπορεί να σας βοηθήσει 

να ξεπεράσετε εμπόδια. Μερικές υποστηρικτικές δεξιότητες είναι: 

• Δεξιότητες διαπραγμάτευσης 

• Δεξιότητες επιρροής 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες 

 

Τώρα ας εστιάσουμε στις επιχειρηματικές δεξιότητες πιο λεπτομερώς. Αυτές είναι οι πιο 

ουσιώδεις που χρειάζεται να έχετε: 

Δεξιότητες προώθησης και πωλήσεων  

Οι περισσότεροι χειροτέχνες, καλλιτέχνες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

προκλήσεις σε αυτούς τους τομείς και είναι μία άκρως σημαντική διαδικασία για οποιαδήποτε 

μικρή επιχείρηση που αναζητά νέες αγορές και ευκαιρίες ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται 

και να επεκτείνεται, για αυτό και η δημιουργική σκέψη μπορεί να βοηθήσει με πολλούς 

τρόπους, καθώς:     
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• Δίνει τη δυνατότητα στον χειροτέχνη να προχωρά πέρα από τα όρια της τρέχουσας 

αγοράς. 

• Αμφισβητεί τις συνήθεις μεθόδους μάρκετινγκ και προώθησης. 

• Ανακαλύπτει νέους, δημιουργικούς τρόπους εισαγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 

στις τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες αγορές. 

 

Δεξιότητες ανάπτυξης προϊόντος 

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι προσκολλημένοι σε ένα συγκεκριμένο προϊόν και με την 

πάροδο του χρόνου δυσκολεύονται να κινηθούν πέρα από αυτό, ειδικά όταν αυτό το 

συγκεκριμένο αντικείμενο γίνει δημοφιλές. Αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με το πως 

να εξελίσσουν το  προϊόν τους ή πως να δημιουργήσουν μια ποικιλία προϊόντων, που ίσως το 

ένα να συνδυάζεται με το άλλο. Κάποιες φορές είναι δύσκολο να αλλάξουμε ορισμένα βασικά 

στοιχεία, για παράδειγμα το πως το πακετάρισμα μπορεί να βελτιωθεί και να αλλάξει όψη ή το 

πως η νέα τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ενσωματωθεί στο προϊόν.  

Δεξιότητες ανάπτυξης επιχείρησης  

Ο πρωταρχικός στόχος κάθε επιχείρησης που σχετίζεται με την τέχνη είναι να ασκήσει το 

επιχειρείν μέσα από τα προϊόντα που παράγει. Η δημιουργική σκέψη μπορεί να βοηθήσει  να 

αναπτύξετε και να βελτιώσετε μια επιχείρηση, εστιάζοντας, για παράδειγμα στα παρακάτω: 

• Νέες ευκαιρίες αγοράς. 

• Αξιοποίηση του διαδικτύου για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

• Επέκταση της γκάμα του προϊόντος. 

• Επανεξέταση των διαδικασιών παραγωγής. 

• Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας σχεδιασμού.  

 

Δεξιότητες διαχείρισης πόρων 

Αλλάζοντας την οπτική του τρόπου διαχείρισης συγκεκριμένων υλικών και πόρων και 

εφαρμόζοντας τη δημιουργική σκέψη για τον επανασχεδιασμό οποιασδήποτε διαδικασίας που 

ήδη χρησιμοποιείται, ένας χειροτέχνης για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες 

στο πως διαχειρίζεται τις υπάρχουσες διαδικασίες, κυρίως αξιοποιώντας με τον καλύτερο 

τρόπο περιορισμένους ή πολύ συγκεκριμένους πόρους, όπως για παράδειγμα: 

• Χρησιμοποιώντας υπάρχοντα υλικά με διαφορετικό τρόπο. 

• Χρησιμοποιώντας νέα υλικά για το ήδη υπάρχον σχέδιο του προϊόντος. 

• Επανασχεδιάζοντας το σχήμα και το μέγεθος του προϊόντος κ.λπ. 
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Σε γενικό πλαίσιο, εάν μπορείτε να εφαρμόσετε τεχνικές δημιουργικής σκέψης σε όλους τους 

τομείς της επιχείρησής σας, μπορούν να σας βοηθήσουν να υπερτερήσετε, να αξιοποιήσετε 

αυτό που ήδη έχετε και να προχωρήσετε με προσεκτικό και καινοτομικό τρόπο.  

 

Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, επαγγελματικών και πρακτικών ικανοτήτων 

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης UPthEM διευρύνει και αναπτύσσει τις ικανότητες των εκπαιδευτών 

που υποστηρίζουν ενήλικους, κινητοποιώντας τους να συμμετέχουν στη διαδικασία 

εκμάθησης. Επίσης, θα ενισχύσει τους εκπαιδευτές στο να αποκτήσουν ικανότητες και γνώση 

για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες 

θα ενισχύσουν τις πιθανότητες πρόσληψης, δηλαδή την επιλογή και επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτών καθώς το πρόγραμμα από τη μία πλευρά θα υποστηρίξει άμεσα την υψηλής 

ποιότητας και καινοτόμα εκπαίδευση και κατάρτιση και από την άλλη πλευρά τα άτομα από 

μη προνομιούχα περιβάλλοντα. Η αυξημένη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών θα 

διευκολύνει τη δουλειά τους με άτομα από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, επειδή θα είναι 

καλύτερα προετοιμασμένοι στο να τους παρέχουν κίνητρα και να συμβουλεύσουν τους μαθητές 

τους στο πώς να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ή στο πώς να εισέλθουν καλύτερα στην αγορά 

εργασίας, αυξάνοντας την επιθυμία τους για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Αξιοποιώντας 

το πρόγραμμα κατάρτισης, που δημιουργήθηκε μέσα από τις δραστηριότητες του 

προγράμματος UPTHEM,  με υλικό, εργαλεία και ανοιχτού τύπου εκπαιδευτικές πηγές πάνω 

στην κινητοποίηση αλλά και την ανάπτυξη κοινωνικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων, οι 

εκπαιδευτές θα μπορούν να κερδίσουν γνώση, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους καθώς και 

τις τακτικές τους σχετικά με την κατάρτιση. Συνεπώς, οι εκπαιδευτές θα είναι εφοδιασμένοι με 

ένα ευρύ και προσαρμόσιμο φάσμα εκπαιδευτικών πηγών με σκοπό να παρέχουν κατάρτιση σε 

επικοινωνιακές και επιχειρηματικές ικανότητες και να δώσουν παραπάνω κίνητρα, 

χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους, δημιουργικές παιδαγωγικές διαδικασίες και εργαλεία 

και υλικά εκμάθησης που σχετίζονται με πρακτικά και αποτελεσματικά προγράμματα 

κατάρτισης.   

 

Οι ευκαιρίες εκμάθησης που προσφέρονται από το πρόγραμμα κατάρτισης θα βασιστούν στη 

μαθησιακή διαδρομή του καθενός με βάση το επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευόμενων. Οι 

ευκαιρίες μάθησης που παρέχονται μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση, τη συμμετοχή και 

τη μαθησιακή επίδοση των ατόμων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, οδηγώντας είτε σε 

επιτυχή απασχόληση βάσει των νέων γνώσεων και ικανοτήτων που απέκτησαν είτε σε επιτυχές 

ξεκίνημα δικής τους μικρής επιχειρηματικής δραστηριότητας (μικροεπιχείρηση) βάσει των 

νέων τους επιχειρηματικών ιδεών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

εκμάθησης.  Ο συνολικός αντίκτυπος του προγράμματος σχετίζεται με την ενίσχυση του 

επιχειρηματικού μυαλού και την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης για επιτυχία μεταξύ των ενήλικων 

ατόμων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. 
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Προτού σκεφτείτε κάτι δημιουργικά, θα πρέπει αν είστε σε θέση να το κατανοήσετε. Αυτό 

απαιτεί την ικανότητα να εξετάζετε προσεκτικά τα πράγματα για να καταλάβετε τι σημαίνουν. 

Ανεξαρτήτως του αν εστιάζετε σε ένα κείμενο, μια βάση δεδομένων, ένα σχεδιασμό μαθήματος 

ή μια εξίσωση, είναι απαραίτητο να μπορείτε να το αναλύσετε πρώτα. 

Ευρύτητα πνεύματος 

Η δημιουργικότητα περιλαμβάνει τη σκέψη διαφόρων ζητημάτων με καινοτομική προσέγγιση. 

Πρέπει να παραμερίσετε όσες υποθέσεις ή προκαταλήψεις έχετε και να εστιάσετε στην 

εκάστοτε κατάσταση με έναν εντελώς καινούργιο τρόπο. Επιλύοντας ένα πρόβλημα με ανοιχτό 

μυαλό, δίνετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να σκέφτεται δημιουργικά.  

Επίλυση προβλημάτων   

Οι εργοδότες δεν θέλουν απλώς να προσλάβουν δημιουργικούς ανθρώπους επειδή είναι άξιοι 

θαυμασμού. Θέλουν δημιουργικούς υπαλλήλους που θα τους βοηθήσουν να λύσουν ζητήματα 

που σχετίζονται με την εργασία τους. Επομένως, όταν κάνετε αίτηση για δουλειά, να 

επισημαίνετε την ικανότητά σας όχι μόνο του να σκέφτεστε δημιουργικά, αλλά και το να 

χρησιμοποιείτε τη δημιουργικότητά σας για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων.  

Οργάνωση  

Αυτό ίσως να φαίνεται παράλογο: Οι δημιουργικοί άνθρωποι δεν είναι γνωστό πως είναι λίγο 

ανοργάνωτοι; Στην πραγματικότητα, η οργάνωση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της 

δημιουργικότητας, δηλαδή ενώ ενδεχομένως να χρειάζεται να είστε λίγο ατακτοποίητοι όταν 

δοκιμάζετε μια νέα ιδέα, τότε είναι που χρειάζεται να οργανώσετε τις ιδέες σας έτσι ώστε άλλοι 

άνθρωποι να μπορούν να καταλάβουν και να συνεχίσουν το όραμά σας. Το να είστε ικανοί να 

δομήσετε ένα σχέδιο δράσης με σαφείς στόχους και προθεσμίες είναι πάντα πρωταρχικής 

σημασίας. 

Επικοινωνία  

Οι άνθρωποι θα εκτιμήσουν τη δημιουργική σας ιδέα και λύση μόνο εάν την επικοινωνήσετε 

αποτελεσματικά στα άτομα με τα οποία εργάζεστε (ή στους πελάτες ή πωλητές σας). Επομένως, 

χρειάζεται να έχετε υψηλού επιπέδου γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές ικανότητες.  

Χρειάζεται επίσης να είστε ικανοί να αντιλαμβάνεστε πλήρως μια κατάσταση πριν την 

προσεγγίσετε με δημιουργικότητα.  Κατά συνέπεια, χρειάζεται να είστε ένας καλός ακροατής. 

Θέτοντας τις σωστές ερωτήσεις και κατανοώντας το πρόβλημα, θα μπορέσετε να επινοήσετε 

μια ξεχωριστή ιδέα. 
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Υλικά και εργαλεία κατάρτισης 

Δραστηριότητα ΠΡΩΤΗ: Αλλάξτε τρόπο σκέψης 

Η γλώσσα μπορεί να απελευθερώσει ή να εμποδίσει τη δημιουργική σκέψη. Η χρήση γλώσσας 

«ανοιχτού τύπου» διατηρεί το μυαλό σε εγρήγορση και το ενθαρρύνει να κάνει διανοητικές 

συνδέσεις, που είναι το βασικό στοιχείο για μια επιτυχημένη δημιουργική σκέψη.  Μπορεί να 

φαίνεται πολύ εύκολο να μεταπηδήσετε από μια «κλειστού τύπου» ερώτηση σε μια «ανοιχτού 

τύπου» ερώτηση που σας επιτρέπει να είστε εφευρετικοί και δημιουργικοί. Για παράδειγμα, 

όταν κάνετε ερωτήσεις, αναφερόμενοι σε κάποιο αντικείμενο: για τι άλλο θα μπορούσατε να 

το χρησιμοποιήσετε; Ή αναφερόμενοι σε μία κατάσταση: τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε; 

Σε γενικό πλαίσιο, μπορείτε να επεκτείνετε περισσότερο τη σκέψη σας και να επινοήσετε 

αναπάντεχες λύσεις. 

 

Έτσι, αυτή η δραστηριότητα θα σας ενθαρρύνει να εστιάσετε στο πώς να θέτετε ερωτήσεις και 

να διερευνάτε ζητήματα, πώς να αμφισβητείτε τον ίδιο σας τον εαυτό σας και τι είδους γλώσσα 

χρησιμοποιείτε. Το παράδειγμα θα παρουσιάσει έναν διαφορετικό τρόπο εξερεύνησης και 

αμφισβήτησης. Θα αναλύσουμε τη σκέψη σε διαφορετικά πεδία. 

 

Κοιτάξτε το αντικείμενο στην εικόνα.  

Αν έχετε ένα κοντά σας, πάρτε το κοντά σας και κοιτάξτε το  

προσεκτικά και προσπαθήστε να απαντήστε τις ερωτήσεις.   

 

Δεν είναι το πιο συναρπαστικό αντικείμενο στον κόσμο αλλά το σημαντικό είναι να θέσετε τις 

σωστές ερωτήσεις. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο σκεφτείτε, 

αλλά δε μπορείτε να αλλάξετε τις ερωτήσεις. 

 

Θα χρειαστείτε ένα φύλλο χαρτί για αυτή τη δραστηριότητα.  

 

1. Τι μπορείτε να περιγράψετε σχετικά με αυτό το αντικείμενο, τι μπορείτε να δείτε; 

Σκεφτείτε μόνο τα δεδομένα, ό,τι είναι πραγματικό και ορατό. Συνεπώς, για παράδειγμα 

όταν κοιτάτε το αντικείμενο στην εικόνα, τι σχήμα έχει; Από τι υλικό είναι φτιαγμένο; 

Σημειώστε τις απαντήσεις σας.   

 

2. Στη συνέχεια, ρωτήστε τον εαυτό σας τι καλό έχει αυτό το αντικείμενο, τι οφέλη προσφέρει 

η χρήση του, τι θετικό στοιχείο έχει ο σχεδιασμός του; (παράδειγμα: είναι υπέροχο για να 

ζεσταίνει το φαγητό!) Σκεφτείτε και κάποια άλλα οφέλη και χρήσεις – 3 με 4 παραδείγματά 

αρκούν.  
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3. Τώρα σκεφτείτε τι θα πρέπει να προσέχετε σχετικά με την κατσαρόλα, ποιοι κίνδυνοι 

ενέχονται όταν το χρησιμοποιείτε; (παράδειγμα: η λαβή μπορεί να ζεσταθεί). Σημειώστε 

λίγους ακόμη κινδύνους σχετικά με την κατσαρόλα.  

 

4. Μέχρι στιγμής έχουμε ασχοληθεί με τα δεδομένα, τα οφέλη και τα 

ρίσκα της κατσαρόλας. Τώρα ήρθε η στιγμή για δημιουργική σκέψη. 

Παρατηρείστε ξανά την κατσαρόλα. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι; 

 

 Πώς θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε διαφορετικά; (Θα 

μπορούσατε να το φορέσετε ως καπέλο!) 

 Πώς θα μπορούσατε να το βελτιώσετε; (Προσθέστε κάποια 

αποσπώμενα κομμάτια που θα το μετέτρεπαν σε ένα νέο εργαλείο 

μαγειρικής!) 

 Αν θα ήταν τόσο μεγάλο όπως ένα σπίτι τι θα μπορούσε να είναι; (μια πισίνα!) 

 Αν ήταν τόσο μικρό όσο μια δαχτυλήθρα, τι θα μπορούσατε να κάνετε με αυτό; (θα 

μπορούσε να είναι ένα φλυτζάνι για νεράιδα!) 

Σε αυτό το σημείο χρειαζόμαστε τις πιο τρελές σας ιδέες, οτιδήποτε σας έρχεται στο νου! 

Αφήστε ελεύθερο τον εαυτό σας! 

 

Τώρα φανταστείτε πως εφαρμόζετε αυτή την τεχνική σε ένα αντικείμενο που εσείς σχεδιάζεται 

και δημιουργείτε. Ή φανταστείτε για κάποιο υπαρκτό αντικείμενο να μπορούσατε να το 

επανασχεδιάσετε! Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή την τεχνική για να επιλύετε ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα ή πρόβλημα.   

 

Δραστηριότητα ΔΕΥΤΕΡΗ: Δημιουργική σκέψη γύρω από αντικείμενα 

Σημείωση: Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακολουθία της πρώτης ή ως 

ξεχωριστή δραστηριότητα. 

 

Τα αντικείμενα και τα υλικά μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμα όταν εξασκούμε τη δημιουργική 

μας σκέψη, καθώς μπορούμε να τους δώσουμε νέο νόημα και χρήση ή να μας εμπνεύσουν για 

νέες ιδέες. Για παράδειγμα, ένα κομμάτι χαρτί θα μπορούσε να γίνει μια σειρά από πράγματα  

εάν χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας. Έτσι, θα μπορούσε να είναι ένα μαγικό χαλί, αν 

διπλωθεί θα μπορούσε να είναι ένα σπίτι, θα ήταν ένα τηλεσκόπιο αν τυλιχθεί με μορφή 

σωλήνα κ.λπ. Σε αυτή τη δραστηριότητα σας ενθαρρύνουμε να πάρετε και να κρατήσετε ένα 

πραγματικό αντικείμενο, διότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε ένα πραγματικό αντικείμενο 

μπορεί να κάνει τη διαφορά, ενώ θα μπορούσε το υλικό του, η υφή του, το χρώμα του, το 

μέγεθος ή το σχήμα του σας εμπνεύσει με νέες ιδέες. 
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Ξεκινώντας, λοιπόν, φανταστείτε ότι είστε από άλλον πλανήτη.  

Πάρτε ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσεως για παράδειγμα ένα 

φλυτζάνι ή μια κούπα. Κρατήστε το και επεξεργαστείτε το σχήμα του, 

την υφή του κ.λπ.   

Φανταστείτε ότι δεν έχετε δει ποτέ πριν αυτό το αντικείμενο.   

 

Τώρα αντί να ρωτήσετε τον εαυτό σας τη συνηθισμένη ερώτηση τι είναι, ρωτήστε τον τι θα 

μπορούσε να είναι; 

 

Όταν αλλάζουμε τη λέξη ‘είναι’ με το ‘θα μπορούσε’, διευρύνουμε τη γλώσσα μας με 

περισσότερες δυνατότητες. Δώστε στον εαυτό σας δύο λεπτά να σκεφτεί όσο το δυνατόν 

περισσότερες χρήσεις του. Σημειώστε τις σκέψεις σας σε ένα φύλλο χαρτί.  

 

Συμβουλές για τους εκπαιδευτές 

Χρησιμοποιείστε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με τους εκπαιδευομένους σας, εστιάζοντας 

την προσοχή σας σε κάτι που δημιουργούν, παράγουν ή πουλάνε. Μην εμποδίσετε τη συζήτηση 

καμίας ιδέας, ανεξαρτήτως του πόσο παράλογη μπορεί να είναι! Μετέπειτα, ωθήστε τους 

συμμετέχοντες να σκεφτούν για τι άλλο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διάφορα 

αντικείμενα, εργαλεία ή υλικά που τους έρχονται στο μυαλό.  Προκαλέστε τους να διευρύνουν 

τον τρόπο σκέψη τους! 

 

Δραστηριότητα ΤΡΙΤΗ: Σκέψη με οργανωμένο τρόπο 

Αυτή τη φορά πρόκειται να εφαρμόσουμε την ίδια τεχνική δομημένης σκέψης που 

χρησιμοποιήθηκε στις δύο προηγούμενες δραστηριότητες αλλά για να εξερευνήσουμε ένα 

ζήτημα ή μια πρόκληση που ίσως βιώνετε στο επάγγελμά σας, στην κατάρτισή σας, στην 

επιχειρηματική σας δραστηριότητα ή στην τέχνη σας ή γενικά στην καθημερινότητά σας. 

Εδώ παρατίθενται κάποιες προκλήσεις που ίσως σας φαίνονται γνώριμες: 

• Δεν έχω αρκετό χρόνο! 

• Πώς θα δραστηριοποιηθώ σε μια παγκόσμια αγορά; 

• Δεν κερδίζω αρκετά χρήματα σε σχέση με το μέγεθος της δουλειάς που υλοποιώ! 

• Φοβάμαι να αναλάβω δράσεις που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα! 

• Δε μπορώ να κινητοποιήσω τον εαυτό μου να μελετήσει!   

• Το κέρδος μου δεν είναι αρκετό για να καλύψει τα έξοδά μου!  

 

Έχουμε επιλέξει ένα πρόβλημα που ίσως έχετε βιώσει σαν παράδειγμα: Δεν κερδίζω αρκετά 

χρήματα! 

 

Θα ακολουθήσουμε τα βήματα της εξερεύνησης αυτού του ζητήματος με έναν οργανωμένο και 

δομημένο τρόπο. Καταγράψτε τις απαντήσεις σας σε ένα φύλλο χαρτί. Εάν δεν ταυτίζεστε με 
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αυτό το θέμα, μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή την τεχνική σε κάτι πιο σχετικό με εσάς. 

 
Πηγή: https://pixabay.com 

Τα δεδομένα 

1. Ας αναλογιστούμε αρχικά τα δεδομένα. Για παράδειγμα, πόσα χρήματα κερδίζω στο 

παρόν; Καλύπτω όλα τα έξοδά μου; Διαθέτω αρκετά χρήματα για τη δημιουργία μίας 

επιχείρησης;  

Συναισθήματα 

2. Πώς αισθάνεστε με αυτό; Δε χρειάζονται μεγάλες επεξηγήσεις, απλά μία ή δύο λέξεις για 

παράδειγμα: αισθάνομαι/νιώθω ανήσυχος/η, αισθάνομαι/νιώθω στρεσαρισμένος/η, 

αισθάνομαι/νιώθω ανασφαλής κ.λπ.  

Τα οφέλη  

3. Τώρα πρόκειται να εστιάσουμε στα οφέλη του εν λόγω ζητήματος. Αυτό είναι πιο 

δύσκολο, καθώς ορισμένες φορές τα οφέλη είναι κρυμμένα και χρειάζεται να 

προσπαθήσουμε για να σκεφτούμε κάποιο όφελος, οπότε υιοθετήστε μία θετική στάση 

σε αυτό το σημείο. Ένα πιθανό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι «Δεν σπαταλώ χρήματα 

σε πράγματα που δεν έχω πραγματικά ανάγκη». 

Ρίσκο και προσοχή  

4. Στη συνέχεια εστιάζουμε στα ενδεχόμενα ρίσκα, αν υπάρχουν κάποιες αρνητικές 

συνέπειες ή κάτι για το οποίο χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Για παράδειγμα «Δε 

μπορώ να εξοικονομήσω χρήματα για να επενδύσω σε μια νέα επιχείρηση ή 

δραστηριότητα». 

Δημιουργική σκέψη 

5. Τώρα που έχουμε σκεφτεί τις σημαντικές πτυχές του προβλήματος, τα δεδομένα, τα 

οφέλη και τα ρίσκα, έχουμε χώρο για διασκέδαση και για να είμαστε δημιουργικοί! Τι 

μπορούμε να επινοήσουμε για να επιλύσουμε το πρόβλημα; Σκεφτείτε τις πιο τολμηρές 

ιδέες! Για παράδειγμα «Αντί να εργάζομαι 60 ώρες την εβδομάδα, εργάζομαι 55 

κερδίζοντας σχεδόν το ίδιο και αφιερώνω 5 ώρες για την ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων 

που θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ στο μέλλον!» 

Επόμενα βήματα 

6. Νιώθετε ενθουσιασμένοι; Η προοπτική σας έχει αλλάξει σχετικά με το αρχικό ζήτημα; 
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Υπάρχουν κάποιες ιδέες που θέλετε να τις προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα και να τις 

θέσετε σε εφαρμογή; Κάντε μια λίστα με ιδέες που σας αρέσουν και εξερευνήστε τες 

περισσότερο.  

 

Τώρα χρησιμοποιείστε αυτή τη μέθοδο για να αναλύσετε ένα ζήτημα που βιώνετε αυτή την 

περίοδο στη δουλειά σας, στις σπουδές/κατάρτισή σας ή γενικά στην καθημερινότητά σας.  

 

Συμβουλές για τους εκπαιδευτές 

Ίσως να είχε ενδιαφέρον να αναπτύξετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ομαδικά. Θέστε  

ερωτήσεις με έναν δομημένο τρόπο και προσπαθήστε να κατευθύνετε τους συμμετέχοντες με 

τέτοιον τρόπο ώστε να μην επιστρέφουν στην προηγούμενη ερώτηση αλλά να προχωρούν στις 

επόμενες βήμα βήμα, ενώ ταυτόχρονα επιτρέψτε σε κάθε συμμετέχοντα να εκφράζει τις ιδέες 

του, δηλαδή μην αφήσετε τις ισχυρές προσωπικότητες να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον.   

 

Αν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με αυτού του είδους τη δραστηριότητα, προετοιμάστε 

εκ των προτέρων κάποια παραδείγματα, δοκιμάστε τα πρώτα καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να 

αισθάνεστε χαλαροί και με αυτοπεποίθηση. 

 

Μην παραμελείτε ιδέες! Καταγράψτε όλες τις ιδέες που προτείνουν οι συμμετέχοντες, αφήστε 

τους να επιλέξουν τις ιδέες που οι ίδιοι επιθυμούν να εξελίξουν παραπάνω και να θυμάστε πως 

οι ΤΡΕΛΕΣ ιδέες συχνά οδηγούν σε ενδιαφέρουσες λύσεις!  
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Δραστηριότητα ΤΕΤΑΡΤΗ: Δημιουργική σκέψη σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

 

Η δημιουργική σκέψη μπορεί να αυξήσει και να βελτιώσει την επιχειρηματικής σας 

δραστηριότητα ή την έναρξη αυτής σε διαφορετικά πεδία. Προτού εξετάσουμε συγκεκριμένους 

τομείς είναι σημαντικό να κατανοήσουμε κάποια χαρακτηριστικά της δημιουργικής σκέψης, 

τα οποία θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε. Πιο συγκεκριμένα, ένα άτομο που χρησιμοποιεί 

τη δημιουργική σκέψη δε νιώθει πως συναντά δυσκολίες αλλά προκλήσεις. Συνήθως 

χρησιμοποιούμε τη λέξη «πρόβλημα» για κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Αντί αυτού, με την 

αξιοποίηση της δημιουργικής σκέψης μπορούμε και βλέπουμε τις προκλήσεις, καθώς τις 

μετατρέπουμε σε ευκαιρίες. Επίσης, με τη δημιουργική σκέψη δε βιώνουμε αποτυχίες, αλλά 

μαθησιακές εμπειρίες. Για παράδειγμα, ο Tom Peters, ένας Αμερικανός γκουρού της διοίκησης 

επιχειρήσεων είχε πει: «Απέτυχε, γιόρτασε την αποτυχία, μάθε από αυτή και προχώρησε». 

Επομένως, κάποιος που χρησιμοποιεί τεχνικές δημιουργικής σκέψης έχει τη δυνατότητα να 

μετατρέπει αυτό που οι άλλοι βλέπουν ως αποτυχία σε μια θετική και πλούσια εμπειρία.  

 

Ιστορία επιτυχίας  

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται ένα παράδειγμα αποτυχίας που μετατράπηκε σε επιτυχία. Η 

εφεύρεση των Post-it σημειώσεων. Ήταν το αποτέλεσμα μιας αρχικά αποτυχημένης 

προσπάθειας να δημιουργηθεί η πιο ισχυρή κόλλα στην αγορά, αλλά κατέληξε να είναι το πιο 

πετυχημένο προϊόν της εταιρίας 3M! 

 

Όταν ακούμε κάποιον να προτείνει μια ιδέα, συχνά κρίνουμε γρήγορα και συνήθως το κάνουμε 

με αρνητικό τρόπο. Υιοθετώντας τη στάση ενός δημιουργικού στοχαστή, μαθαίνετε πώς να 

παραμερίσετε για λίγο την αρνητική κρίση σας και να αναπτύξετε νέες ιδέες και πώς να είστε 

θετικοί και αντικειμενικοί στην άποψή σας. Εξάλλου, το να στηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε 

άλλους ανθρώπους είναι μεταδοτικό και βοηθάει στην ανάπτυξη της καινοτομίας.  

 

Το πρώτο βήμα για να εφαρμόσετε τη δημιουργική σκέψη στην επιχείρησή σας είναι η εστίαση 

και συγκέντρωση. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτείτε σε ποιον τομέα ή ζήτημα στην εκκίνηση ή 

λειτουργία επιχείρησή σας θα θέλατε να εφαρμόστε τη δημιουργική σκέψη και να είστε 

ξεκάθαροι, εστιάζοντας στα σωστά σημεία, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε το μέγιστο 

αντίκτυπο. Σε γενικό πλαίσιο, η δημιουργική σκέψη αποτελείται από 3 σημαντικά μέρη: 

• Συγκέντρωση και εστίαση. 

• Εφαρμογή του κατάλληλου εργαλείου δημιουργικής σκέψης.  

• Διαθέσιμος χρόνος που αφιερώνετε. 

 

Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας είναι η αντιληπτική ικανότητα. Σύμφωνα με έρευνες που 

έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 80% των σφαλμάτων σκέψης είναι λάθη αντίληψης. 

Δηλαδή τείνουμε να παρατηρούμε και να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα που συνήθως 

βασίζονται στις προηγούμενες εμπειρίες μας, και αναπτύσσουμε πεποιθήσεις βάσει εκείνων 
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των εμπειριών. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει η περίπτωση να χάσουμε σημαντικά πράγματα όταν 

παρατηρούμε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτό 

συμβαίνει διότι παρατηρούμε μία δεδομένη κατάσταση και αποφασίζουμε με βάση τα όσα 

διακρίνουμε, αλλά υπάρχει περίπτωση ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση να 

είναι λανθασμένος! 

 

Είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε αξιοποιεί τη δημιουργική σκέψη να μπορεί να 

προσεγγίσει μια πρόκληση από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ή ακόμη και να αλλάξει τελείως 

την αρχική ιδέα έως ότου διακρίνει κάποια ευκαιρία σε αυτή. Αυτή είναι μια ικανότητα που 

μπορεί να αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου. Θα μπορούσατε να την εξασκήσετε 

κοιτάζοντας το προϊόν σας από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αυθόρμητα και φυσικά, 

προσεγγίζοντας την οπτική ενός παιδιού, ενώ θα μπορούσατε να το φανταστείτε επίσης να 

χρησιμοποιείται από διαφορετικές ομάδες πελατών κ.λπ. και τότε να παρατηρήσετε τις 

πολλαπλές του δυνατότητες.  

 

Προκειμένου να αναπτυχθεί η δημιουργική σκέψη, μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις 

είναι η πρόκληση. Εάν αποδεχτούμε  παθητικά την τωρινή κατάσταση τίποτα δε θα αλλάξει. 

Στόχος της δημιουργικής σκέψης είναι να μεταμορφώνει ή να δημιουργεί κάτι και να παράγει 

προστιθέμενη αξία στη διαδικασία. Όταν χρησιμοποιούμε την πρόκληση απλά προσθέτουμε το 

εξής ερώτημα «τι θα γίνει αν… ;». Για παράδειγμα: 

• Τι θα γίνει αν τα υλικά κεραμικής μου πάρουν τη μορφή ενός επίπλου;  

• Τι θα γίνει αν η ενασχόλησή μου με την ξυλουργική μετατραπεί σε μια νέα εμπειρία;   

• Τι θα γίνει αν η ενασχόλησή μου με την κομμωτική συνδυαστεί με άλλη μια υπηρεσία; 

 

Δραστηριότητα ΠΕΜΠΤΗ: Αξιοποιώντας πολύτιμους πόρους  

 

Οι πρωταρχικοί πόροι ενός τεχνίτη, παρόχου υπηρεσιών ή εν δυνάμει επιχειρηματία είναι οι 

εξής: 

• Η τοποθεσία όπου λειτουργεί. 

• Τα υλικά και ο εξοπλισμός του. 

• Ο χρόνος που αφιερώνει στην τέχνη/υπηρεσία του. 

• Εργαζόμενοι και άλλοι εταίροι. 

• Τα εργαλεία και οι πόροι που χρειάζονται για την παραγωγή των προϊόντων/υπηρεσιών. 

• Τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία, όπως δάνεια, ρευστότητα και πρόσβαση σε πίστωση. 

 

Οι συγκεκριμένοι πόροι πρέπει να διαχειρίζονται σωστά για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα 

και η αποτελεσματικότητα.  

 

Ώρα για αναστοχασμό! 

• Αφιερώνετε αρκετό χρόνο και χώρο για αν σκεφτείτε δημιουργικά; 
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• Αξιοποιείτε τους πόρους σας στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους; Υπήρξε κάποια 

περίπτωση στην οποία οι πόροι σας δεν αξιοποιήθηκαν; Αν υπήρξε τέτοια περίπτωση, 

έχετε πετύχει αυτό που ονομάζουμε υπεραξία και η επιχείρησή σας μπορεί να 

επωφεληθεί ενεργά από αυτό. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπεραξία 

και να την μετατρέψετε σε έσοδα; Για παράδειγμα, έχετε ένα καμίνι όπου τον 

χρησιμοποιείτε μία φορά για κάθε δύο εβδομάδες, θα μπορούσατε να 

διαπραγματευτείτε με κάποιους άλλους να σας πληρώνουν για να χρησιμοποιήσουν το 

καμίνι σας όταν εσείς δεν το χρησιμοποιείτε.    

• Υπάρχει κάποιο άλλο άτομο ή επιχείρηση που μπορείτε να συνεργαστείτε και να 

μοιράσετε τους πόρους σας; 

 

Καταγράψτε τις σκέψεις σας σχετικά με τις παραπάνω ερωτήσεις και προχωρήστε σε ανάπτυξη 

ιδεών για τα παρακάτω: 

 

Έχετε αποκτήσει μια τεράστια αποθήκη που είναι υπερβολικά μεγάλη  για τις ανάγκες σας, 

αλλά σχεδιάζετε να την αξιοποιήσετε στο μέλλον. Πώς θα την χρησιμοποιήσετε για τις τωρινές 

σας ανάγκες με τρόπο που να είναι βιώσιμος βραχυπρόθεσμα; 

 
Πηγή: https://pixabay.com 

 

 

  

https://pixabay.com/
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Πλάνο αξιολόγησης – Εργαλεία αξιολόγησης και παρακολούθησης 

Αρχική αξιολόγηση – Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης  

Παρακαλώ, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποια ήταν η εμπειρία σας με το να εργάζεστε με άτομα από μη προνομιούχα 

περιβάλλοντα; 

2. Τι είδους πηγές χρησιμοποιείτε περισσότερο στη δουλειά σας; 

3. Τι είδους δραστηριότητες και μέτρα πρέπει να υιοθετούνται με σκοπό να αυξήσουμε 

την απασχολησιμότητα και να αποφύγουμε την κοινωνική απομόνωση των ενηλίκων 

από μη προνομιούχα περιβάλλοντα; 

4. Θα έπρεπε να υπάρχουν διαφορές στην κατάρτιση των ενηλίκων που προέρχονται από 

μη προνομιούχα περιβάλλοντα; Αν ναι, τι είδους; 

5. Θεωρείτε ότι το προσφερόμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανθρώπους από μη 

προνομιούχα περιβάλλοντα είναι χρήσιμο; Αν όχι, τι θεωρείτε ότι λείπει από αυτό; 

 

Ενδιάμεση (εκπαιδευτική) αξιολόγηση – κουίζ 

Καταγράψτε όσο πιο πολλές ιδέες μπορείτε για ΕΝΑ από τα παρακάτω: 

1. Φανταστείτε ότι χρειάζεται να περιγράψετε το προϊόν ή 

την υπηρεσία σας σε έναν πελάτη με προβλήματα 

όρασης. Τι θα του λέγατε; 

2. Υποθέστε ότι από τον επόμενο χρόνο, δε θα υπάρχει 

πλέον ζήτηση για το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Πώς θα 

αξιοποιήσετε την υπάρχουσες ικανότητες και δεξιότητές 

σας για να αναπτύξετε κάτι καινούργιο; 

Πηγή: https://pixabay.com 

Τελική αξιολόγηση - Μελέτη περίπτωσης μιας επιχείρησης 

Μια μικροεπιχείρηση, η οποία απασχολεί 7 εργαζόμενους και παράγει και πουλάει προϊόντα 

κεραμικής για την τοπική τουριστική αγορά, βιώνει ανταγωνισμό από εταιρίες που εισάγουν 

παρόμοια προϊόντα από παραγωγούς χαμηλού κόστους από την Ασία. Αν η εταιρία συνεχίσει 

να ανταγωνίζεται με βάση το κόστος παραγωγής, ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα. Η εταιρία έχει προσπαθήσει να μειώσει το κόστος τους τελευταίους 

μήνες, αλλά έχει φτάσει σε ένα σημείο που δε μπορεί να μειώσει περαιτέρω το κόστος. Ο 

ιδιοκτήτης της επιχείρησης αισθάνεται πως οι πελάτες του δεν εκτιμούν την αυθεντικότητα των 

προϊόντων και εστιάζουν μόνο στην τιμή. 

Ύστερα από έρευνα στο διαδίκτυο βρήκε μια έκθεση από μια ένωση διευθυντών τουρισμού 

όσον αφορά τις επιδιώξεις και τα χαρακτηριστικά των τουριστών. Ανακάλυψε πως σήμερα οι 

τουρίστες δεν εστιάζουν μόνο στις τιμές αλλά θέλουν επίσης να αποκτήσουν και μια αυθεντική 

εμπειρία από το μέρους που επισκέπτονται. Αποφάσισε λοιπόν να διεξάγει μια συνάντηση με 
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τους υπαλλήλους του ώστε να εργαστούν πάνω στη δημιουργική σκέψη, εστιάζοντας στη 

συγκεκριμένη πρόκληση και θέτοντας το ακόλουθο ερώτημα – Τι θα γινόταν αν; 

«Τι θα γινόταν αν μετατρέπαμε ένα μέρος του εργαστηρίου σε μια εμπειρία επίσκεψης;» Κατά 

τη διάρκεια της συνάντησης για τη δημιουργική σκέψη, η ομάδα εστίασε στο πώς θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν μια εμπειρία η οποία να εμπεριέχει την κεραμική. Με ποιον 

τρόπο θα αλλάξουν ένα μέρος του εργαστηρίου τους; Υπάρχει αρκετός χώρος; Θα φέρει αυτή 

η αλλαγή ένα δημιουργικό και παραγωγικό αποτέλεσμα και ποιο θα είναι το ποσό της 

επένδυσης που θα χρειαζόταν;  

Τελικά η επιχείρηση επέκτεινε το εργαστήριό της και δημιούργησε ένα τμήμα όπου οι 

επισκέπτες μπορούν να δουν τα κεραμικά, να μάθουν τα βασικά στοιχεία της κεραμικής ώστε 

να φτιάχνουν τα δικά τους κεραμικά, ενώ έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν από το 

κατάστημα της εταιρίας. Αυτό έδωσε στην εταιρία ένα μοναδικό πλεονέκτημα πωλήσεων που 

οι ανταγωνιστές, οι οποίοι εισάγουν από την Ασία, δε μπορούν να παρέχουν. Επίσης, έδωσε 

στους πελάτες της μια πρωτότυπη εμπειρία, βελτιώνοντας τις πωλήσεις της και ενισχύοντας τη 

θέση της στην αγορά. 
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Ανατροφοδότηση 

Διαθέστε έως και 3 λεπτά σε κάθε ερώτηση για απάντηση: 

 

1. Πώς αισθάνεστε μετά την διαδικασία κατάρτισης; Χρησιμοποιείστε μόνο μια λέξη που να 

συνοψίζει πώς αισθανθήκατε, για παράδειγμα: Ένιωσα κατενθουσιασμένος ή ένιωσα 

απογοητευμένος. 

 

2. Τι λειτούργησε σωστά και γιατί; 

 

3. Τι δεν λειτούργησε τόσο καλά και γιατί; 

 

4. Τι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό; (οι τρελές ιδέες είναι ευπρόσδεκτες!) 

 

5. Δώστε λίγο χρόνο για αναστοχασμό και σημειώστε τι θα επιλέγατε να κάνετε σαν επόμενα 

βήματα. 

 

 

Πηγή: https://pixabay.com 

https://pixabay.com/
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Γενικές πληροφορίες 

Σκοπός εκπαιδευτικής ενότητας και θεματική περιοχή  

Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 

Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα έχουν δείξει πως υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 

κάνουμε τις οικονομίες μας πιο «πράσινες» και ότι «η βιωσιμότητα και η πράσινη οικονομία 

είναι η επόμενη μεγάλη μετασχηματιστική, επιχειρηματική τάση συγκριτικά με την μαζική 

παραγωγή, το κίνημα για την ποιότητα στη βιοτεχνία, την επανάσταση της τεχνολογίας, των 

πληροφοριών και την παγκοσμιοποίηση» (Harvard Business Review, 2012). 

Τα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα αναπτύξουν μια 

ικανότητα να δημιουργούν και να εντοπίζουν ευκαιρίες για την προώθηση μιας κοινωνικής και  

πράσινης οικονομίας, καθώς και γενικότερα μίας κοινωνικής ανάπτυξης που θα έχει χαμηλή 

περιεκτικότητα άνθρακα, θα είναι αποδοτική όσον αφορά τους πόρους και ανοιχτοί προς όλους. 

Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα αρχίσουν να αναπτύσσουν βασικές ικανότητες για την εφαρμογή 

της έννοιας της πράσινης οικονομίας σε έναν πραγματικό κόσμο, σε επαγγελματικό αλλά και 

προσωπικό επίπεδο. Επιπλέον, η εκπαιδευτική ενότητα εξηγεί γιατί είναι σημαντικό να 

ισορροπούμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες μας με σκοπό να 

αφήσουμε περιθώριο για ευημερία των τωρινών και μελλοντικών γενιών, να διατηρήσουμε και 

να ενισχύσουμε τη βάση των πόρων μας, αλλάζοντας σταδιακά τους τρόπους με τους οποίους 

διεξάγουμε τις επαγγελματικές και προσωπικές μας δραστηριότητες.  

Η εκπαιδευτική ενότητα ξεκινά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που όλοι έχουμε 

αρχίσει να αντιμετωπίζουμε και τα κύρια αιτία, καθώς και ποιες προσεγγίσεις είναι διαθέσιμες 

έχουμε για να ανταποκριθούμε στη κλιματική αλλαγή. Συνεχίζει με την παρουσίαση των 

στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τον ρόλο τους στο να αποδείξουν πως η οικονομική 

πρόοδος και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα μπορούν να αναπτυχθούν μαζί. Η πράσινη 

οικονομία, τα χαρακτηριστικά της και οι αρχές της παρουσιάζονται περαιτέρω, καθώς και οι 

τρόποι μέσω των οποίων μια επιχείρηση μπορεί να γίνει πιο πράσινη και οικολογική ή να 

αναπτυχθεί μία επιχείρηση εξ ολοκλήρου φιλικής προς το περιβάλλον. Ένα αξιόλογο εργαλείο 

για το σχεδιασμό νέων επιχειρήσεων ή την βελτίωση ήδη υφιστάμενων πράσινων επιχειρήσεων 

επίσης περιγράφεται. Η εκπαιδευτική ενότητα συνεχίζει με μια παρουσίαση ποικίλων μεθόδων 

που ώστε να γίνει πράσινη μια επιχείρηση. Προσφέρονται επίσης ιδέες που βοηθούν στην 

εξάσκηση με στόχο να βελτιωθεί η γνώση των θεμάτων που παρατίθενται στην εκπαιδευτική 

ενότητα.   

Μαθησιακά στόχοι και αποτελέσματα 

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία: 
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 να κατανοήσουν σε βάθος την ανάγκη για πράσινη οικονομία και βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

 να συνειδητοποιήσουν πως η επιχειρηματικότητα έχει αντίκτυπο σε ευκαιρίες στην 

πράσινη οικονομία. 

 να ορίσουν την έννοια της πράσινης οικονομίας και την αξία της.  

 να κατανοήσουν διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων ξεκινώντας από την πράσινη 

επιχειρηματικότητα.  

 να εξασκηθούν στο να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις με γνώμονα την 

πράσινη οικονομία. 

 

Ομάδα στόχου  

Όλοι μας αντιμετωπίζουμε μια σειρά από προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα των 

τωρινών τρόπων παραγωγής και προτύπων κατανάλωσης, ενώ παράλληλα υπάρχουν ευκαιρίες 

για δημιουργία πολλών νέων θέσεων στην αγορά της πράσινης οικονομίας. Συνεπώς, αυτή η 

εκπαιδευτική ενότητα είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς στοχεύει σε: 

• Μέλη από ομάδες που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα που αναζητούν 

αλλαγή ή εύρεση εργασίας και προσβλέπουν στο να βελτιώσουν τις γνώσεις και ικανότητές 

τους, με σκοπό να ανταποκρίνονται στις αλλαγές και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.  

• Επιχειρηματίες που διακρίνουν την ευκαιρία είτε να κάνουν πιο οικολογική την επιχείρησή 

τους είτε να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση φιλική προς το περιβάλλον.   

• Εκπαιδευτές που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να αυξήσουν τα εργαλεία 

που χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα της 

βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης οικονομίας είτε για υφιστάμενους/νέους επιχειρηματίες 

είτε γενικά για μέλη ομάδων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα.  

 

Χρονική διάρκεια 

 

Εξαρτάται από την ικανότητα κάθε συμμετέχοντα να αφομοιώνει (για τις δύο κατηγορίες του 

κοινού-στόχου) ή τις ικανότητες παρουσίασης της εκπαιδευτικής ενότητας (για εκπαιδευτές). 

Προτείνουμε τουλάχιστον τρεις ημέρες για την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής 

ενότητας.  
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Θεωρητική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Η ασφάλεια των ατόμων, των κοινοτήτων, των εθνών και ολόκληρης της παγκόσμιας 

κοινότητας κινδυνεύει ολοένα και περισσότερο από απρόβλεπτες, μη-στρατιωτικές, αλλά 

περιβαλλοντικές απειλές. Αυτές οι απειλές δημιουργήθηκαν από μόνες τους: τις διαπράττουμε 

εις βάρος του εαυτού μας, ρυπαίνοντας τον αέρα και το νερό 

μας και υπερεκμεταλλεύοντας τη γης μας.  Αυτές τις απειλές 

δεν τις αισθάνονται όλοι στον ίδιο βαθμό σε όλο τον κόσμο. 

Οι χώρες του νότου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

λόγω ερημοποίησης, ενώ οι βιομηχανικές χώρες του βορρά 

αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα, όπως η όξινη βροχή, ενώ 

οι πολικές περιοχές δέχονται τεράστιες ποσότητες ρύπων. Η 

κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει άνισες επιπτώσεις σε όλη 

την υφήλιο για τα επόμενα 50 με 100 χρόνια, με κάποιες 

χώρες να επωφελούνται και άλλες να υποφέρουν.”4 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο πλανήτης Γη έχει περάσει μέσα από θερμές και ψυχρές φάσεις στο 

παρελθόν, πολύ πριν οι άνθρωποι εμφανιστούν. Οι δυνάμεις που συμβάλλουν στην κλιματική 

αλλαγή περιλαμβάνουν την αύξηση της επικινδυνότητας της ακτινοβολίας του ήλιου λόγω των 

αυξήσεων στις συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, οι καταγραφές δείχνουν πως 

η σημερινή αύξηση της θερμοκρασίας – ιδιαίτερα η αύξηση στη θερμοκραμία που βιώνουμε 

από τα μέσα του 20ού αιώνα – συμβαίνει πιο γρήγορα από ποτέ και δε μπορεί να εξηγηθεί μόνο 

από φυσικά αίτια. Σύμφωνα με τη NASA, «τα φυσικά αίτια εξακολουθούν να υπάρχουν 

σήμερα, αλλά η επιρροή τους είναι τόσο μικρή ή επιβαρύνουν με τόσο αργό ρυθμό για να 

εξηγήσουν την ταχεία υπερθέρμανση που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες.” 5 

Εμείς και οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (GHG) που παράγουμε είναι 

η βασική αιτία του ταχύτατα μεταβαλλόμενου κλίματος της Γης. Τα αέρια που παράγουν το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, όζον, και χλωροφθοράνθρακες-

CFCs) παίζουν σημαντικό ρόλο στο να διατηρούν αρκετά θερμό τον πλανήτη για να 

κατοικηθεί. Όμως η ποσότητα αυτών των αερίων στην ατμόσφαιρά μας έχει εκτοξευθεί στα 

ύψη τις τελευταίες δεκαετίες. Το ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα – του 

κύριου συντελεστή της κλιματικής αλλαγής— έχει αυξηθεί κατά 40% από τους 

προβιομηχανικούς καιρούς.6 

 
4 Environmental Security: A Case Study of Climate Change, Elizabeth L. Chalecki, Pacific Institute for Studies in 

Development, Environment, and Security 
5 https://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know 
6 https://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know 

«Για μια στιγμή η Μητέρα 

Φύση δεν πρόσεξε και οι 

άνθρωποι εμφανίστηκαν! Αν 

οι άνθρωποι δεν προσέξουν 

για μια στιγμή, η Μητέρα 

Φύση θα διορθώσει το λάθος 

της.» 
Βολταίρος 

https://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know
https://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know
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Είναι γεγονός ότι, προκειμένου ο πλανήτης μας να είναι βιώσιμος, χρειαζόμαστε το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας, χωρίς το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, ο πλανήτης μας θα ήταν 30 βαθμούς πιο ψυχρός (18 βαθμούς 

μείον από τον τρέχοντα μέσο όρο των 15 βαθμών), καθιστώντας τον ένα δύσκολο περιβάλλον 

για τους ζωντανούς οργανισμούς. Ωστόσο, από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης η Γη 

μας άρχισε να αλλάζει ταχύτατα. Η Γη γίνεται όλο και πιο ζεστή, κάτι που μπορεί να φαίνεται 

καλό στην αρχή, όμως πραγματικά θα επηρεάσει σοβαρά το οικοσύστημά μας.  

Με την αυξανόμενη επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου, η ισορροπία των θερμοκρασιών 

έχει διαταραχθεί, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος. Υπάρχει πολύ 

περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα παγιδευμένο στην ατμόσφαιρα από ότι απελευθερώνεται 

πίσω στο διάστημα, με αποτέλεσμα να συμβαίνει η κλιματική αλλαγή. Οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες όπως η αποψίλωση των δασών και η βιομηχανική δραστηριότητα 

απελευθερώνουν πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι στο παρελθόν.  

Πηγή: Intergovernmental Panel on Climate Change, UNEP and WMO – 1995 

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. 

Περιλαμβάνει πολλές διαστάσεις – επιστημονικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές καθώς 

και ηθικά ζητήματα– και αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που γίνεται αισθητό σε τοπική 

κλίμακα και το οποίο θα επιβαρύνεται με το πέρασμα του χρόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα, 

Το Φαινόμενο του  Θερμοκηπίου  

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

‘ΗΛΙΟΣ 
1. Η ηλιακή 

ακτινοβολία διαπερνά 
την ατμόσφαιρα. 

Εισερχόμενη ηλιακή 
ακτινοβολία: 343 W/m2 

2. Καθαρή εισερχόμενη 

ηλιακή ακτινοβολία: 240 W/m2 

3. Ένα μέρος της 

ακτινοβολίας 
επιστρέφεται από την 
ατμόσφαιρα και την 
επιφάνεια της γης. 

Ηλιακή ακτινοβολία που 
επιστρέφεται: 103 W/m2 

4. Η ηλιακή ενέργεια 

απορροφάται από την επιφάνεια 
της γης και τη θερμαίνει … 

168 W/m2 

… και μετατρέπεται σε θερμότητα η 
οποία προξενεί την παραγωγή 

ακτινοβολίας πίσω στην ατμόσφαιρα. 

Η επιφάνεια θερμαίνεται και 
προκαλεί την παραγωγή 

ακτινοβολίας 

5. ‘Ένα μέρος της ακτινοβολίας απορροφάται και 

εκπέμπεται ξανά από τα μόρια του θερμοκηπίου. Το 
άμεσο αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω θέρμανση της 

επιφάνειας της γης και της ατμόσφαιρας. 

6. Ένα μέρος της ακτινοβολίας 

προσπερνάει την ατμόσφαιρα και 
χάνεται στο διάστημα 

Μέρος της ακτινοβολίας που 
χάνεται: 240 W/m2 

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
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το αέριο του θερμοκηπίου που παγιδεύει τη ζέστη στην ατμόσφαιρα και έχει οδηγήσει στην 

πρόσφατη υπερθέρμανση του πλανήτη, παραμένει στην ατμόσφαιρα για εκατοντάδες χρόνια, 

και ο πλανήτης (ειδικά οι ωκεανοί) χρειάζονται αρκετό χρόνο ώστε να ανταποκριθούν στην 

αύξηση της θερμοκρασίας. Το μέγεθος της κλιματικής αλλαγής θα καθοριστεί από το πώς 

συνεχίζονται οι εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου, καθώς και από το πώς το κλιματικό μας 

σύστημα θα ανταποκριθεί σε αυτές τις αλλαγές. 

Η ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει μια διττή προσέγγιση: 

1. Η μείωση των εκπομπών και η σταθεροποίηση των επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου 

που παγιδεύουν τη ζέστη στην ατμόσφαιρα (“άμβλυνση”). Ο στόχος της άμβλυνσης είναι 

να αποφευχθεί σημαντικά η ανθρώπινη παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα και να 

«σταθεροποιηθούν τα επίπεδα των αερίων του θερμοκηπίου σε ένα επαρκές χρονικό 

διάστημα που να επιτρέπει στα οικοσυστήματα να προσαρμόζονται φυσικά στην κλιματική 

αλλαγή, να διασφαλίζουν ότι η παραγωγή τροφίμων δεν απειλείται και να διευκολύνει την 

οικονομική ανάπτυξη να προχωρήσει με βιώσιμο τρόπο» (από την έκθεση του 2014 πάνω 

στην Άμβλυνση της Κλιματικής Αλλαγής από το Διακυβερνητικό Panel των Ηνωμένων 

Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή). 

2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη (“προσαρμογή”). Ο 

στόχος είναι να μειώσουμε τις βλαβερές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής (όπως η αύξηση 

του επιπέδου της θάλασσας και η μείωση των ακραίων καιρικών φαινομένων πιο έντονα 

ακραία καιρικά φαινόμενα). 

 

Ο ιδιωτικός τομέας είναι ένας κρίσιμος τομέας για την αντιμετώπιση των αναγκών των 

ευάλωτων κοινοτήτων και μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

στρατηγικών κλιματικής προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων της ειδικής γνώσης σε 

συγκεκριμένους τομείς, όπως της τεχνολογίας, της χρηματοδότησης, της 

αποδοτικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος. Στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης,  οι οικονομίες των χωρών είναι συνδεδεμένες μέσω μιας 

σύνθετης εισροής και εκροής αγαθών, υπηρεσιών, τεχνολογίας, κεφαλαίου, 

πληροφορίας και  εργασίας. Ταυτόχρονα, η διασύνδεση των σημερινών 

παγκόσμιων αγορών καθιστά όλες τις οικονομίες ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, 

ανεξαρτήτως από που προέρχεται η μόλυνση. Αν ένα κλιματικό γεγονός συμβεί σε ένα μέρος 

του κόσμου, θα έχει άσχημο αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο (‘Φαινόμενο της Πεταλούδας’).  

Στοιχεία και αριθμοί: 

• 19 από τα 20 θερμότερα έτη έχουν καταγραφεί από το 2001. Η μέση παγκόσμια 

θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1 βαθμό Κελσίου με ακόμη σημαντικότερη  υπερθέρμανση 

στους δύο πόλους από ότι στην περιοχή του Ισημερινού.  

• Το 30% των φυτών και των ζώων της Γης έχουν χαθεί από το 1970. 
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• Το 60% των δυνατοτήτων του παγκόσμιου οικοσυστήματος έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία 

50 χρόνια. 

• Η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 178 mm τα τελευταία εκατό 

χρόνια (στις αρχές του 2019, η Ινδονησία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να απομακρύνει την 

πρωτεύουσα από την Τζακάρτα, επειδή ορισμένα μέρη της Τζακάρτα βυθίζονται γρήγορα).  

• Το ατμοσφαιρικό επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα για τον Μάιο του 2020 ήταν 417,16 

μέρη ανά εκατομμύριο7 και συνεχίζει να αυξάνεται. Έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα 

μέσα σε 650.000 χρόνια. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι τα επίπεδα διοξειδίου 

του άνθρακα υψηλότερα από 450 ppm είναι πιθανόν να έχουν καταστροφικές και μη 

αναστρέψιμες αλλαγές στο κλίμα. Περίπου το μισό του διοξειδίου του άνθρακα που 

εκπέμπεται από το 1750 αντιστοιχεί στα τελευταία 40 χρόνια. 

• Σύμφωνα με την EPA (Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας), η Κίνα είναι σήμερα η 

πρώτη χώρα σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αντιπροσωπεύοντας το 30% των 

παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται στη δεύτερη θέση 

σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με ποσοστό 15%. 

• Ο τομέας των μεταφορών εκπέμπει το 14% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου. 

• ... και, δυστυχώς, υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούν να προστεθούν σε αυτή τη 

λίστα.  

 

Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, επαγγελματικών και πρακτικών ικανοτήτων 

Το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι σε πλανητικό επίπεδο, ίσως περιορίσει την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι κύριοι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που τίθενται από τον 

πλανήτη μας είναι: 

1. Περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων – Η συνολική δεξαμενή των φυσικών «πόρων», 

από την οποία οι επιχειρήσεις και εταιρείες μπορούν να αντλήσουν πρώτες ύλες 

λιγοστεύει διαρκώς, καθώς η φύση και τα οικοσυστήματα υποβαθμίζονται με ρυθμό 

ταχύτερο από τις δυνατότητες αναγέννησής τους. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο 

Αποτυπώματος Άνθρακα (Global Footprint Network), η ανθρωπότητα έχει 

χρησιμοποιήσει τους πόρους της φύσης για την κατασκευή πόλεων και δρόμων, για την 

παροχή τροφίμων και τη δημιουργία προϊόντων, με απελευθέρωση διοξειδίου του 

άνθρακα με ρυθμό που ήταν εντός του προϋπολογισμού της Γης. Όμως κατά τις αρχές 

του 1970, αυτό το κρίσιμο όριο ξεπεράστηκε: Η ανθρώπινη κατανάλωση άρχισε να 

ξεπερνά αυτό που ο πλανήτης μπορούσε να αφομοιώσει. Το Earth Overshoot Day 

(EOD) υπολογίζεται από το Παγκόσμιο Δίκτυο Αποτυπώματος (Global Footprint 

Network) και σηματοδοτεί την ημερομηνία κατά την οποία η ανθρωπότητα έχει 

εξαντλήσει τον προϋπολογισμό της φύσης για το κάθε έτος. Για το υπόλοιπο της 

 
7 https://www.co2.earth/ 

https://www.co2.earth/


 UPthEM – Upskilling Pathways for Employability 
                                                                   № 2019-1-BG01-KA204-062299 

 
 
 
 

106 
The European Commission support for the production of this publication [document] does not constitute an endorsement of the contents 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.  

 

χρονιάς, αυξάνουμε το οικολογικό μας έλλειμμα, αντλώντας τοπικά αποθέματα πόρων 

και συσσωρεύοντας διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Για το έτος 2020, το Earth 

Overshoot Day ήταν στις 22 Αυγούστου.8 Η νέα πανδημία του COVID-19 εκ των 

πραγμάτων οδήγησε σε μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος του άνθρακα. Το έτος 

2019, το EOD είχε δημοσιεύσει την ημερομηνία στις 29 Ιουλίου. 

2. Αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων και εκπομπών αερίων – Η ρύπανση που 

προκαλείται από τις επιχειρήσεις και την κοινωνία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

όταν η ικανότητα απορρόφησης της φύσης είναι πιο αργή από το ποσοστό 

συσσώρευσής της. Παράλληλα, οι συνθετικές ενώσεις είναι ξένες προς τη φύση και 

συχνά δεν μπορούν να ενσωματωθούν ξανά στους κύκλους της φύσης. 

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη  

 

 

  

 

 

 

Η  Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που 

υιοθετήθηκε στην Διάσκεψη Κορυφής Βιώσιμης 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου  2015 «είναι ένα πλάνο δράσης για 

τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία. 

Επίσης επιδιώκει να ενισχύσει την παγκόσμια 

ειρήνη με μεγαλύτερη ελευθερία.»9 Οι 17 Στόχοι 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και 169 υπο-στόχοι 

καταδεικνύουν την κλίμακα και τη φιλοδοξία που περιέχει αυτή η καθολική Ατζέντα. Είναι 

ενοποιημένοι και αδιαίρετοι και φέρνουν μια ισορροπία στις 3 διαστάσεις της βιώσιμης 

ανάπτυξης: την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική.   

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι: 

• Στόχος 1. Τερματισμός της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, παντού.  

• Στόχος 2. Τερματισμός της πείνας, επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και βελτίωση της 

διατροφής, καθώς και προώθηση της βιώσιμης γεωργίας.  

 
8 https://www.footprintnetwork.org   
9 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

«Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες». 
Από την Έκθεση Brundtland που δημοσιεύτηκε το 1987  

από το World Commission on Environment and Development (WCED) 

https://www.footprintnetwork.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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• Στόχος 3. Διασφάλιση μίας υγιείς ζωής και προώθηση της καλής υγείας για όλους και για 

όλες τις ηλικίες. 

• Στόχος 4. Διασφάλιση της ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευση και προώθηση 

των ευκαιριών για δια βίου μάθηση. 

• Στόχος 5. Επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των 

κοριτσιών. 

• Στόχος 6. Διασφάλιση της πρόσβασης και της βιώσιμης διαχείρισης της ύδρευσης και των 

εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους. 

• Στόχος 7. Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και 

σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους. 

• Στόχος 8. Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, της 

πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης καθώς και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.  

• Στόχος 9. Δημιουργία ανθεκτικών υποδομών, προώθηση της συμπεριληπτικής και 

βιώσιμης εκβιομηχάνισης και ενίσχυση της καινοτομίας. 

• Στόχος 10. Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών.  

• Στόχος 11. Διαμόρφωση πόλεων χωρίς αποκλεισμούς και πόλεων που είναι ασφαλείς, 

ανθεκτικές και βιώσιμες. 

• Στόχος 12. Διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. 

• Στόχος 13. Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

και των επιπτώσεών της. 

• Στόχος 14. Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων 

πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη. 

• Στόχος 15. Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των 

χερσαίων οικοσυστημάτων, της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, της καταπολέμησης της 

απερήμωσης, της ανάσχεσης και αντιστροφής της υποβάθμισης του εδάφους καθώς 

ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας. 

• Στόχος 16. Προώθηση ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς για βιώσιμη ανάπτυξη, 

παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και υποστήριξη αποτελεσματικών και 

υπεύθυνων θεσμών σε όλα τα επίπεδα.   

• Στόχος 17. Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και αναζωογόνηση της παγκόσμιας 

συνεργασίας για βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Ο μετασχηματισμός των οικονομιών μας για την εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών διαστάσεων της ανάπτυξης είναι επιτακτική ανάγκη για την επιτυχή 

υλοποίηση αυτής της Ατζέντας. Μερικοί από τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως ο 

Στόχος 8, ο Στόχος 9 και ο Στόχος 12, συνδέουν άμεσα τους στόχους οικονομικής ανάπτυξης 

με περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, δείχνοντας ότι η οικονομική πρόοδος και η 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα μπορούν να αλληλοενισχύονται. Άλλοι στόχοι Βιώσιμης 

Ανάπτυξης δίνουν έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω ενός ευρύτερου φάσματος 
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κλάδων, όπως η γεωργία, οι υποδομές, οι χερσαίοι και υδάτινοι πόροι, η εκπαίδευση και η 

υγεία. 

Πράσινη Οικονομία 

 

 

 

 

Η πράσινη οικονομία είναι το κλειδί σε αυτό το πλαίσιο. Προωθεί ένα παράδειγμα αλλαγής 

αναγνωρίζοντας καλύτερα τις οικονομικές ευκαιρίες στις οποίες οι «πράσινες» πολιτικές, 

αγορές και επιχειρηματικές πρακτικές μπορούν να προσφέρουν. Σε πολλές περιπτώσεις, το 

περιβάλλον είναι περισσότερο ένας μοχλός επέκτασης και βιώσιμης ανάπτυξης παρά ένα 

κόστος για την οικονομία.10 

Μία επιχείρηση πράσινης βιομηχανίας είναι μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί βιώσιμα υλικά 

για να παράξει τα προϊόντα της. Οι επιχειρήσεις πράσινης βιομηχανίας στοχεύουν σε χρήση 

όσο το δυνατόν λιγότερου νερού, ενέργειας και πρώτων υλών μειώνοντας παράλληλα τις 

εκπομπές άνθρακα ή βρίσκοντας τρόπους να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά με ανανεώσιμους 

και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους.  Η επιχειρηματική αυτή προσέγγιση ελαχιστοποιεί 

την ώθηση της εταιρείας για χρήση φυσικών πόρων και συμμετοχή στην κλιματική αλλαγή. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, εάν δημιουργούνται απόβλητα, επαναχρησιμοποιούνται ως ενέργεια ή 

πρώτη ύλη.11 

Και οι παραδοσιακές εταιρίες και οι πράσινες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο κέρδος και έχουν 

επιχειρηματικούς στόχους και σχέδια. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι η προτεραιότητα μιας 

πράσινης επιχείρησης είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η επίτευξη 

οικολογικών στόχων αποτελεί κεντρικό στοιχείο των δραστηριοτήτων τους και όχι απλώς μια 

παράπλευρη συνέπεια. Όταν σχεδιάζουν την επιχείρησή τους, οι πράσινοι επιχειρηματίες 

χρειάζεται να λάβουν υπόψη τους πως το κόστος ενός πράσινου προϊόντος ή υπηρεσιών μπορεί 

να είναι υψηλότερο. Επιπλέον, μια πράσινη επιχείρηση ίσως χρειαστεί να εκπαιδεύσει τους 

πελάτες της σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράσινων προϊόντων ή υπηρεσιών.  

Μια μελέτη του UNEP (Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών) αποκαλύπτει ότι 

η επένδυση στην πράσινη οικονομία θα φέρει ώθηση προς την ανάπτυξη. Αντίθετα με τις 

συντηρητικές πεποιθήσεις, το να κάνουμε πιο πράσινες τις οικονομίες μας δεν είναι γενικά μια 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη, αλλά ένας μοχλός ανάπτυξης και καθαρού ποσοστού αξιοπρεπών 

 
10 The inclusive green economy in EU development cooperation 
11 https://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-

ideas.html#sthash.B26NlEvr.dpufhttp://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html 

Η πράσινη οικονομία ορίζεται από την ΕΕ ως μια «οικονομία που μπορεί 

να εξασφαλίσει ανάπτυξη και επέκταση, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την 

ανθρώπινη ευημερία, παρέχοντας αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, μειώνοντας 

τις ανισότητες, καταπολεμώντας τη φτώχεια και διατηρώντας τους 

φυσικούς πόρους από τους οποίους όλοι εξαρτόμαστε». 

https://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html#sthash.B26NlEvr.dpufhttp://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html
https://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html#sthash.B26NlEvr.dpufhttp://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html
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θέσεων εργασίας.12 Συνεπώς, η πράσινη οικονομία είναι μια ιδέα με αρχές που είναι 

ενσωματωμένες στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα13: 

Τομέας Αρχή 

Οικονομικός • Αναγνώριση της αξίας των φυσικών πόρων και αξιών. 

• Ενσωμάτωση οικονομικής ανάπτυξης και αναπτυξιακών 

μοντέλων. 

• Σεβασμός της εξωτερικότητες/εξωτερική οικονομία. 

• Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας. 

• Ανάπτυξη ενός αξιοπρεπούς πλαισίου εργασίας και πράσινων 

θέσεων εργασίας.  

Περιβαλλοντικός • Προστασία της βιωσιμότητας και των οικοσυστημάτων. 

• Διατήρηση και επένδυση στο φυσικό κεφάλαιο. 

• Αναγνώριση και σεβασμός των οικολογικών περιορισμών και 

ορίων. 

• Προώθηση των διεθνών περιβαλλοντικών στόχων 

βιωσιμότητας (π.χ. τον Αναπτυξιακό Στόχο 7 της Χιλιετίας) 

Κοινωνικός • Παροχή υπηρεσιών για τη μείωση της φτώχειας, την ευημερία, 

τον βιοπορισμό, την κοινωνική προστασία και παροχή 

πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες σε όλους. 

• Είναι κοινωνικά συμπεριληπτική, δημοκρατική, συμμετοχική, 

υπεύθυνη, διαφανής και σταθερή 

• Είναι δίκαιη – μεταξύ χωρών αλλά και μέσα στις χώρες και 

μεταξύ γενεών 

 

Μια πράσινη οικονομία εφαρμόζει τις αξίες σε τρεις συνιστώσες – άνθρωποι, πλανήτης και 

κέρδος – σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε 

επίπεδο της μικροοικονομίας καθώς και σε ολόκληρη την 

οικονομία σε μακροοικονομικό επίπεδο.  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν με πολλούς τρόπους με το να γίνουν πιο πράσινες 

και να αναπτυχθούν οικολογικά. Οι τρόποι αυτοί κυμαίνονται από μείωση των έμμεσων 

εξόδων, μέχρι ανάπτυξη νέων εισροών και εσόδων και βελτίωση τη συμμετοχικότητας  των 

εργαζομένων. Ο πίνακας παρακάτω προσφέρει ορισμένα παραδείγματα πλεονεκτημάτων που 

μπορεί να έχει ένας επιχειρηματίας με το να δημιουργήσει μια πράσινη επιχείρηση. 

Παραδείγματα εταιρειών που βελτιώνουν τη λειτουργία τους λόγω της εφαρμογής σχεδίων για 

την πράσινη ανάπτυξη μπορούν να βρεθούν σε αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 
12 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication-UNEP 
13 UN DESA, A Guidebook to Green Economy: Issue 2: Exploring Green Economy Principles, 2012 

http://www.psee.org.za/downloads/publications/FPP10401_PSEE_Green_your_business7.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&amp;type=400&amp;nr=743&amp;menu=35
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Όφελος Σχέδιο δράσης  

Μείωση των 

λειτουργικών 

εξόδων 

Ο επανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεστε 

την κατανάλωση ενέργειας θα μεταφραστεί άμεσα σε 

χαμηλότερο έμμεσο κόστος και υψηλότερα κέρδη. Καθώς το 

ενεργειακό κόστος συνεχίζει να αυξάνεται, η μείωση της κατανάλωσης 

και η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνεται όλο και πιο 

σημαντική. Μπορείτε να εντοπίσετε μέτρα που θα μειώσουν τους 

ενεργειακούς λογαριασμούς σας έως και 20%, ή ακόμα περισσότερο, 

με ελάχιστο ή καθόλου κόστος.  

Αύξηση των 

πωλήσεων και 

δημιουργία νέων 

εσόδων  

Η έρευνα έχει δείξει ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές 

πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να αγοράζουν από 

περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες. Μπορείτε να 

ανταποκριθείτε σε αυτήν τη ζήτηση, κάνοντας πιο οικολογικά τα 

τρέχοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας και εισάγοντας νέες 

λύσεις και τεχνολογίες.   

Ενίσχυση της 

φήμης και αύξηση 

της εμπιστοσύνης 

των πελατών 

Οι καινοτόμες εταιρείες που λαμβάνουν θετική δράση για το 

περιβάλλον αντιμετωπίζονται πιο θετικά από τους πελάτες, τους 

προμηθευτές και τους επενδυτές τους. Η εικόνα της εταιρείας και 

των προϊόντων της βελτιώνονται επειδή τα ενδιαφερόμενα μέρη 

πιστεύουν ότι η εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της 

ακεραιότητας και των βέλτιστων πρακτικών.  

Συμμόρφωση με 

πρότυπα και 

κανονισμούς 

Η εφαρμογή μιας ευέλικτης επιχειρηματικής στρατηγικής για 

πράσινη ανάπτυξη θα διασφαλίσει ότι η εταιρεία συμμορφώνεται 

με τις αυξανόμενες νομοθετικές πιέσεις και θα περιορίσει το 

κόστος των περιβαλλοντικών προστίμων.  

Βελτίωση της 

αποδοτικότητας 

των υπαλλήλων 

Το ηθικό των εργαζομένων συνδέεται άμεσα με την 

παραγωγικότητα και τη διατήρηση, καθώς και με νέες 

προσλήψεις. Η ανάληψη δράσης θα προσελκύσει νέο ταλέντα 

και θα παρακινήσει τους υπαλλήλους να στηρίξουν την 

επιχείρηση προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να γίνει πιο φιλική προς το 

περιβάλλον και μπορεί να εμπίπτει σε μία από τις δύο κατηγορίες: μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ή πιο πράσινες επιχειρηματικές διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Παρακάτω 

παρουσιάζεται μια σύντομη λίστα από ευκαιρίες οικολογικών επιχειρηματικών διαδικασιών:  

• Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

o Ενσωματώστε τον οικολογικό τρόπο σκέψης σε ένα μέρος της κουλτούρας της 

εταιρίας  

o Αναθεωρήσετε σημεία σχετικά με τη θέρμανση, τον εξαερισμό και τον κλιματισμό 

καθώς και τα αντίστοιχα συστήματα ελέγχου. 

o Αναθεωρήσετε σημεία σχετικά με τον φωτισμό και το σύστημα ελέγχου του: 

χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερο φυσικό φως, αλλάξτε λαμπτήρες σε 

Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού (CFL) ή φώτα LED, επενδύστε σε 

χρονοδιακόπτες φωτός. 
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o Μειώστε την κατανάλωση του νερού. 

o Μειώστε την κατανάλωση χαρτιού: κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε τους 

λογαριασμούς σας ηλεκτρονικά, εκτυπώστε μόνο τα απαραίτητα, χρησιμοποιήστε 

και τις δύο πλευρές του χαρτιού.  

o Αρχίστε να χρησιμοποιείτε το Cloud computing. 

o Χρησιμοποιήστε οικολογικά προϊόντα (αγοράστε εξοπλισμό οικολογικού 

καθαρισμού, χρησιμοποιήστε πολιτικές και τεχνικές οικολογικής συσκευασίας και 

οικολογικό εξοπλισμό γραφείου) 

o Καταργήστε τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών (χρησιμοποιήστε αυτόματα 

μηχανήματα νερού και χάρτινα ποτήρια). 

o Να ανακυκλώνετε και να επαναχρησιμοποιείτε. 

o Ελαχιστοποιήστε τα απόβλητα. 

 

• Κάνοντας πιο πράσινες τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης: 

o Ενσωματώστε τον οικολογικό τρόπο σκέψης σε ένα μέρος της κουλτούρας της 

εταιρίας  

o Πράσινα προϊόντα  

▪ έχουν αυξήσει την ενεργειακή απόδοση ή χρησιμοποιούν ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. 

▪ έχουν χαμηλότερα επίπεδα ενσωματωμένου άνθρακα (απαιτείται λιγότερη 

ενέργεια για την παραγωγή). 

▪ έχουν θετική περιβαλλοντική επίδραση.  

▪ παράγονται από λιγότερο επικίνδυνα υλικά  

▪ είναι πιο εύκολα ανακυκλώσιμα ή είναι κατασκευασμένα από 

ανακυκλώσιμα υλικά. 

o Πράσινες υπηρεσίες: 

▪ Είναι διαφοροποιημένες υπηρεσίες από τις τυπικές επιλογές.  

▪ Ως επί το πλείστων προσθέτουν αξία στην ίδια την υπηρεσία, επομένως οι 

πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω. 

▪ Θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αυθεντικότητα και να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες τις αγοράς. 

▪ Είναι για παράδειγμα: πράσινες διακοπές που περιλαμβάνουν μετακίνηση 

και διαμονή με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, τοπικό φαγητό (με 

ελάχιστη συσκευασία), χρήση μελάνι με βάση το νερό και ανακυκλωμένο 

χαρτί, μόδα με μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού και υπηρεσίες 

ανακύκλωσης. 

o Πράσινη αλυσίδα εφοδιασμού: για να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές άνθρακα, 

είναι σημαντικό να εξετάσουμε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων. 

Επομένως: 
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▪ Υλικά - μείωση των πρώτων υλών και μετάβαση σε φιλικές προς το 

περιβάλλον επιλογές. 

▪ Βιομηχανία/Κατασκευή - μείωση της χρήσης ενέργειας και νερού κατά τη 

διαδικασία κατασκευής, απλοποίηση του σχεδιασμού συσκευασίας, 

αφαίρεση των αποβλήτων από τις διαδικασίες παραγωγής όπου είναι εφικτό. 

▪ Λιανικό εμπόριο - επανασχεδιασμός συσκευασιών, αλλά και φιλικός προς 

το περιβάλλον τρόπος διανομής. 

▪ Προϊόν σε χρήση - επανασχεδιασμός του κύκλου ζωής του προϊόντος 

(ευκολότερη επισκευή, διάρκεια ζωής ανταλλακτικών κ.λπ.). 

▪ Ημερομηνία λήξης του προϊόντος - προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, 

βελτίωση της ανακυκλωσιμότητας και ελαχιστοποίηση της απόρριψης. 

 

Ένας πράσινος επιχειρηματίας μπορεί να ξεκινήσει μια νέα φιλική προς το περιβάλλον 

επιχείρηση, καθώς αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν πολλά εγχειρήματα, όπως: 

βιώσιμα υλικά κατασκευής, οργανική τροφοδοσία, φιλικό προς το περιβάλλον σαλόνι 

ομορφιάς, φιλική προς το περιβάλλον αρχιτεκτονική τοπίων, επισκευή ποδηλάτων, επιχείρηση 

ανταλλαγής μελανιού, φιλικό προς το περιβάλλον λιανικό εμπόριο, βιώσιμος προγραμματισμός 

εκδηλώσεων, χειροποίητα φυσικά και βιολογικά προϊόντα, πράσινες υπηρεσίες καθαριότητας, 

εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κ.λπ.14 

Model Canvas για την πράσινη επιχειρηματικότητα  

Για την ανάπτυξη νέων ή την τεκμηρίωση υπαρχόντων πράσινων επιχειρηματικών μοντέλων, 

ένα Business Model Canvas (BMC) - ένα οπτικό διάγραμμα με στοιχεία που περιγράφουν την 

πρόταση αξίας μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος, τις υποδομές, τους πελάτες και τα 

οικονομικά - μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητές τους.  

Η πρόταση αξίας είναι η «υπόσχεση» αξίας η οποία πρέπει να προσφερθεί και να αναγνωριστεί 

από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες. Μέσω της συν-δημιουργίας μαζί τους, 

μετατρέπουμε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις σε αξία, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα οικονομική βιωσιμότητα. Η δομή BMC και τα παραδείγματα των ερωτήσεων που 

πρέπει να απαντήσετε όταν αρχίζετε να εργάζεστε σε αυτήν παρουσιάζονται στην επόμενη 

σελίδα. 

 

 
14 https://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-

ideas.html#sthash.B26NlEvr.dpufhttp://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html 

https://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html#sthash.B26NlEvr.dpufhttp://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html
https://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html#sthash.B26NlEvr.dpufhttp://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html


 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Ποιοι είναι οι κύριοι δρώντες 

που πρόκειται να επηρεάσουν 

την επιχείρησή σας ή 

μπορούν να επηρεαστούν από 

αυτήν; (π.χ. εργαζόμενοι, 

μέτοχοι, συνεργάτες, πάροχοι, 

μέσα επικοινωνίας, τοπική 

κοινότητα)  

ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Τι δραστηριότητες θα θέσετε 

σε εφαρμογή για να 

υλοποιήσετε την πρόταση 

αξίας (προϊόντα ή υπηρεσίες); 

Υπάρχουν νέοι τρόποι 

εκτέλεσης αυτών των 

δραστηριοτήτων που έχουν 

λιγότερο αντίκτυπο στο 

περιβάλλον; 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ  

  

Τι αξία προσφέρει η 

επιχείρησή σας στους πελάτες 

και τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Πώς συμβάλλει στην 

προστασία και/ή βελτίωση 

του φυσικού περιβάλλοντος;  

Πώς η επιχείρησή σας 

προσφέρει στην κοινωνία; 

Ποια είναι η καινοτομία στην 

πρόταση αξία σας; Είναι 

μοναδική;  

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

Με ποιον τρόπο θα 

προσελκύσετε και θα 

κινήσετε το ενδιαφέρον σε εν 

δυνάμει πελάτες σας, 

επιδιώκοντας πωλήσεις, 

λαμβάνοντας σχόλια, 

διαδίδοντας νέα κ.λπ.;  

 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΕΛΑΤΩΝ   

Ποιοι είναι οι πιθανοί σας 

πελάτες (που πληρώνουν ένα 

συγκεκριμένο αντίτιμο για 

την αξία που λαμβάνουν); 

Τμηματοποιήστε τα σε 

ξεχωριστές κατηγορίες εάν 

διαφέρουν ουσιαστικά. 

Μπορείτε να κάνετε πιο 

καινοτόμο τον τρόπο που 

προσεγγίζετε και 

κινητοποιείτε τους πελάτες;  
 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τι πόρους (φυσικούς, 

ανθρώπινους, οικονομικούς, 

κ.λπ.) απαιτούν οι 

δραστηριότητές σας; 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ποια δίκτυα θα είναι τα πιο 

κατάλληλα για να τραβήξετε  

την προσοχή και να κινήσετε 

το ενδιαφέρον σε εν δυνάμει 

πελάτες;  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

  

 

 

Ποιο είναι το κόστος στο οποίο θα υπόκεινται τα προϊόντα/υπηρεσίες για την 

εφαρμογή των δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας τους απαραίτητους πόρους; 

Καταγράψτε το και κάνετε μια εκτίμηση στο περίπου. 

ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 

 

Για πόσο πολύ (με βάση το ποσό) είναι πρόθυμοι να πληρώσουν οι πελάτες σας; 

Συγκρίνοντας παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά, προσπαθήστε να 

ορίσετε κατά προσέγγιση τιμές ή ποσοστά για κάθε ξεχωριστό ζευγάρι 

προϊόντος-πελάτη. 

 

Ποιος θα σας βοηθήσει; Πώς θα το κάνετε; Τι θα κάνετε; Πώς θα αλληλοεπιδράσετε; 

Τι θα χρειαστείτε; 
Με ποιον τρόπο θα τους 
κάνετε να αντιδράσουν; 

Τι θα κοστίσει; Πόσα χρήματα θα βγάλετε; 

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ 
ΕΔΩ 

Ποιος θα σας βοηθήσει; 



 

 

 Υπόθεση εργασίας  

Ο Ray Anderson ίδρυσε την εταιρία που 

φτιάχνει την πολυπόθητη μοκέτα Flor. Όμως 

πίσω από το νέο σχεδιασμό βρίσκεται μια βαθιά 

αφοσίωση δεκαετιών σε βιώσιμους τρόπους 

άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 

αποκορύφωμα το σχέδιο Mission Zero. Στην 

εταιρεία μοκετών του, την  Interface , ο Ray Anderson αύξησε τις πωλήσεις και διπλασίασε τα 

κέρδη του, ενώ ταυτόχρονα άλλαξε ριζικά το παραδοσιακό βιομηχανικό σύστημα «παίρνω  - 

δημιουργώ – απορρίπτω». Με ευγενικό, διακριτικό τρόπο, μοιράζεται ένα ισχυρό όραμα για 

βιώσιμο εμπόριο. Η ακόλουθη ομιλία παρουσιάστηκε σε επίσημο συνέδριο TED, τον 

Φεβρουάριο του 200915. Οι υπότιτλοι είναι διαθέσιμοι σε 25.  

«Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, έχω να προτείνω μια λύση σε ένα πολύ σημαντικό μέρος 

ενός ευρύτερου προβλήματος, με την απαιτούμενη έμφαση στο κλίμα. Και η λύση που 

προτείνω αφορά τον κύριο υπαίτιο σε αυτή τη μαζική κακομεταχείριση της γης από τον 

άνθρωπο, και την επακόλουθη κατάρρευση της βιόσφαιρας. Ο υπαίτιος αυτός είναι οι 

επιχειρήσεις και η βιομηχανία, όπου τυχαίνει να έχω περάσει τα τελευταία 52 χρόνια, μετά την 

αποφοίτησή μου από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τζόρτζια το 1956, ως Μηχανολόγος 

Μηχανικός Παραγωγής, και επίδοξος -- και μετέπειτα επιτυχημένος -- επιχειρηματίας. Αφότου 

ίδρυσα την εταιρεία μου, Interface, από το μηδέν, το 1973, πριν από 36 χρόνια, για την 

παραγωγή μοκέτας-πλακάκι στην Αμερική για επιχειρήσεις και θεσμικούς αγοραστές, και 

αφού την οδήγησα από την εκκίνηση και την επιβίωση στην ευημερία και την παγκόσμια 

κυριαρχία στον χώρο της, διάβασα το βιβλίο του Πολ Χόκεν, «Η Οικολογία του Εμπορίου», 

το καλοκαίρι του 1994. Σε αυτό του το βιβλίο, ο Πολ κατηγορεί τις επιχειρήσεις και τη 

βιομηχανία ως, πρώτον, τον μεγαλύτερο υπαίτιο για την κατάρρευση της βιόσφαιρας, και 

δεύτερον, ως τον μόνο θεσμό που είναι τόσο ευρύς και τόσο διεισδυτικός, και τόσο ισχυρός 

ώστε να μπορεί πραγματικά να διασώσει την ανθρωπότητα από αυτό το τέλμα. Και 

παρεμπιπτόντως, με καταδίκασε ως καπηλευτή της γης.  

Κι εγώ με τη σειρά μου προκάλεσα τους ανθρώπους της Interface να κατευθύνουν την εταιρεία 

και ολόκληρο τον βιομηχανικό κόσμο προς την αειφορία, κάτι που τελικά ορίσαμε ως 

λειτουργία της εταιρείας μας που χρησιμοποιεί πολύ πετρέλαιο, έτσι ώστε εν τέλει να αφαιρεί 

από τη γη μόνο πόρους που μπορούν να ανανεωθούν με φυσικό και γρήγορο τρόπο -- ούτε μία 

σταγόνα πετρελαίου παραπάνω -- και να μη βλάπτει τη βιόσφαιρα. Να μην αφαιρεί τίποτα: να 

μη βλάπτει. Είπα απλά : «Αν ο Χόκεν έχει δίκιο και οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία πρέπει 

να ηγηθούν, ποιος θα ηγηθεί των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας; Αν δεν ηγηθεί κάποιος, 

δεν θα το κάνει κανείς». Είναι ταυτολογικό. Γιατί όχι εμείς; Χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό της 

Interface, έχω γίνει ένας μετανοών καπηλευτής.   

Είπα κάποτε σε έναν αρθρογράφο του περιοδικού Fortune ότι κάποια μέρα άνθρωποι σαν κι 

εμένα θα πάνε στη φυλακή. Αυτή η δήλωση έγινε τίτλος ενός άρθρου του Fortune. Με 

περιέγραψαν ως τον πιο «πράσινο» Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αμερικής. Από καπηλευτής σε 

 
15 https://www.ted.com/talks/ray_anderson_the_business_logic_of_sustainability 

https://www.interface.com/US/en-US/homepage
https://www.interface.com/US/en-US/homepage
https://www.ted.com/talks/ray_anderson_the_business_logic_of_sustainability
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μετανοούντα καπηλευτή, και στον πιο πράσινο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αμερικής μέσα σε 

πέντε χρόνια -- το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, λέει πολλά για τους Διευθύνοντες Συμβούλους 

της Αμερικής του 1999. Ρωτηθείς αργότερα στο Καναδέζικο ντοκιμαντέρ «Η εταιρεία», για το 

τι εννοούσα με το σχόλιο περί φυλακής, απάντησα ότι η κλοπή είναι έγκλημα. Και η κλοπή του 

μέλλοντος των παιδιών μας θα συνιστά κάποια μέρα έγκλημα. Συνειδητοποίησα όμως ότι για 

να ισχύει αυτό -- για να συνιστά έγκλημα η κλοπή του μέλλοντος των παιδιών μας -- πρέπει να 

υπάρχει μια σαφής και ευαπόδεικτη εναλλακτική της βιομηχανικής πρακτικής «αφαιρώ-

παράγω-αποβάλλω» που κυριαρχεί στον πολιτισμό μας, και είναι ο μεγαλύτερος υπαίτιος για 

την κλοπή του μέλλοντος των παιδιών μας, σκάβοντας τη γη και μετατρέποντας τους πόρους 

της σε προϊόντα που γρήγορα γίνονται απόβλητα σε μια χωματερή ή έναν κλίβανο -- με λίγα 

λόγια, σκάβοντας τη γη και μετατρέποντάς τη σε ρύπανση.  

Σύμφωνα με τους Πολ και Αν Έρλιχ και μια γνωστή εξίσωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

οι επιπτώσεις -- το οποίο είναι κακό πράγμα -- είναι το γινόμενο του πληθυσμού, της αφθονίας 

και της τεχνολογίας. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον δημιουργούνται δηλαδή από τους 

ανθρώπους, από την αφθονία των προϊόντων που καταναλώνουν και από τον τρόπο που 

παράγονται αυτά τα προϊόντα. Και παρότι η εξίσωση είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική, 

ίσως μπορείτε να ποσοτικοποιήσετε τους ανθρώπους και το επίπεδο ζωής, αλλά η τεχνολογία 

είναι ζημιογόνα με τόσους τρόπους που δεν ποσοτικοποιείται. Συνεπώς η εξίσωση έχει 

εννοιολογικό χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά μας βοηθά να κατανοήσουμε το πρόβλημα.  

Έτσι στοχεύσαμε στην Interface, το 1994, να δώσουμε το παράδειγμα: να αλλάξουμε τον τρόπο 

που παράγουμε μοκέτες, ένα προϊόν εντάσεως πετρελαίου τόσο λόγω πρώτων υλών όσο και 

ενεργειακών απαιτήσεων και να μεταλλάξουμε την τεχνολογία μας έτσι ώστε να μειώνει τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αντί να τις πολλαπλασιάζει. Η εξίσωση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των Πολ και Αν Έρλιχ είναι η εξής: Το I ισούται με Π επί A επί T: πληθυσμός (Π), 

αφθονία (A) και τεχνολογία (T). Ήθελα η Interface να ξαναγράψει αυτή την εξίσωση ως εξής: 

το Ι ισούται με Π επί Α δια Τ. Τώρα, όσοι έχουν μαθηματική σκέψη θα αντιληφθούν αμέσως 

ότι το Τ στον αριθμητή αυξάνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πράγμα κακό, αλλά το Τ στον 

παρονομαστή τις μειώνει. Συνεπώς αναρωτιέμαι: «Πώς θα μπορούσε το Τ, η τεχνολογία, η 

οποία, όταν εμφανίζεται στον αριθμητή --ως Τ1-- αυξάνει τις επιπτώσεις, να μεταφερθεί στον 

παρονομαστή --ως Τ2-- όπου θα μειώνει τις επιπτώσεις;» 

Αναλογίστηκα τα χαρακτηριστικά της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης, τεχνολογία τύπου 

Τ1, που εφαρμόζαμε κι εμείς στην Interface, και είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Αφαίρεση: 

η διαδικασία της λήψης πρώτων υλών από τη γη. Γραμμικότητα: αφαιρώ, παράγω, αποβάλλω. 

Τροφοδοτούμενη από ορυκτά καύσιμα. Σπατάλη: καταχρηστική διαδικασία, με έμφαση στην 

παραγωγικότητα της εργασίας. Όσες περισσότερες μοκέτες ανά εργατοώρα. Μετά από 

βαθύτερη σκέψη, συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να αλλάξουν έτσι 

ώστε το Τ να μεταφερθεί στον παρονομαστή. Στη νέα βιομηχανική επανάσταση η αφαίρεση 

πρέπει να αντικατασταθεί από την ανανέωση, το γραμμικό από το κυκλικό⋅ η ενέργεια από 

ορυκτά καύσιμα από ανανεώσιμη ενέργεια -- το ηλιακό φως⋅ η δημιουργία απορριμμάτων να 

μηδενιστεί⋅ το καταχρηστικό να αντικατασταθεί από το αβλαβές⋅ και η παραγωγικότητα 
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ανθρώπινων πόρων από την παραγωγικότητα φυσικών πόρων. Θεώρησα ότι αν προβούμε σε 

αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές, και απαλλαγούμε πλήρως από το Τ1, θα μπορέσουμε να 

μειώσουμε τις επιπτώσεις μας στο μηδέν, συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων μας στο 

κλίμα. Και αυτό έγινε ο στόχος της Interface για το 1995, και εξακολουθεί να είναι μέχρι 

σήμερα. 

Έχουμε μετρήσει την πρόοδό μας με αυστηρότητα. Μπορώ λοιπόν να σας πω πόσο 

προχωρήσαμε τα μετέπειτα 12 χρόνια. Οι καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

μειώθηκαν κατά 82 τοις εκατό σε απόλυτη χωρητικότητα. (Χειροκρότημα) Κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά δύο τρίτα και τα κέρδη διπλασιάστηκαν. 

Συνεπώς μια απόλυτη μείωση της τάξεως του 82 τοις εκατό μεταφράζεται σε 90 τοις εκατό 

μείωση στην ένταση των αερίων του θερμοκηπίου αναλογικά με τις πωλήσεις. Αυτό είναι το 

μέγεθος της μείωσης που το σύνολο του τεχνολογικού κόσμου παγκοσμίως πρέπει να επιτύχει 

μέχρι το 2050 για να αποφευχθεί η καταστροφική διατάραξη του κλίματος -- όπως μας λένε οι 

επιστήμονες. Η χρήση ορυκτών καυσίμων έχει μειωθεί κατά 60 τοις εκατό ανά μονάδα 

παραγωγής, χάρη στην αποτελεσματικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πιο φθηνό 

και σίγουρο βαρέλι πετρελαίου είναι αυτό το οποίο δεν καταναλώθηκε, χάρη σε 

αποτελεσματικότερες πρακτικές. Η χρήση νερού έχει μειωθεί κατά 75 τοις εκατό στην 

παγκόσμια δραστηριότητά μας στον χώρο της μοκέτας-πλακάκι. Μειώθηκε 40 τοις εκατό στη 

μοκέτα-ρολό, την οποία αποκτήσαμε το 1993 εδώ, στην Καλιφόρνια, την Πόλη της 

Βιομηχανίας, όπου το νερό είναι τόσο πολύτιμο. Το ποσοστό ανανεώσιμων ή ανακυκλώσιμων 

υλικών φτάνει το 25% και συνεχώς αυξάνεται. Η ανανεώσιμη ενέργεια αποτελεί το 27 τοις 

εκατό του συνόλου, και στοχεύουμε για το 100 τοις εκατό. Έχουμε αποτρέψει την κατάληξη 

67,1 εκατομμυρίων κιλών -- το οποίο είναι 67.100 τόνοι -- χρησιμοποιημένης μοκέτας στις 

χωματερές, εισάγοντας πρακτικές κυκλικών ροών υλικών μέσω συστημάτων εφοδιασμού 

αντίστροφης ροής και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανακύκλωσης μετά την κατανάλωση οι 

οποίες δεν υπήρχαν όταν ξεκινήσαμε πριν από 14 χρόνια.  

Αυτές οι νέες κυκλικές τεχνολογίες έχουν συμβάλει σημαντικά στο γεγονός ότι έχουμε 

παραγάγει και πουλήσει 71 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα μοκέτας με μηδενική επίπτωση 

στο κλίμα από το 2004. Είχαμε δηλαδή μηδενική συμβολή στην παγκόσμια διατάραξη του 

κλίματος κατά την παραγωγή της μοκέτας σε ολόκληρο τον κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

από την εξόρυξη μέχρι την ανάκτηση του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του -- στοιχεία 

επιβεβαιωμένα από τρίτο ανεξάρτητο φορέα. Την αποκαλούμε «Δροσερή Μοκέτα». Και έχει 

υπάρξει ένα ισχυρό στοιχείο διαφοροποίησης στην αγορά, το οποίο αύξησε τις πωλήσεις και 

τα κέρδη. Πριν από τρία χρόνια προωθήσαμε την μοκέτα-πλακάκι για το σπίτι, με την επωνυμία 

«Flor», σκοπίμως ανορθόγραφη: F-L-O-R. Μπορείτε σήμερα με 

ένα κλικ στο Flor.com να παραγγείλετε τη Δροσερή Μοκέτα με 

κατ’ οίκον παραλαβή μέσα σε πέντε ημέρες. Είναι πρακτική και 

συγχρόνως ωραία.  

Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε λίγο μετά τη μέση της πορείας μας προς τον στόχο μας: μηδενική 

επίπτωση, μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έχουμε θέσει το 2020 ως το έτος-στόχο για 
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το «μηδέν», για να φτάσουμε την κορυφή, το ύψιστο σημείο του Βουνού της Αειφορίας. Αυτό 

το αποκαλούμε Αποστολή Μηδέν. Και αυτό είναι πιθανώς η σημαντικότερη όψη του 

ζητήματος: ανακαλύψαμε ότι η Αποστολή Μηδέν είναι πάρα πολύ επικερδής. Ένα καλύτερο 

επιχειρηματικό μοντέλο, ένας καλύτερος τρόπος να επιτευχθούν μεγαλύτερα κέρδη. Να πώς 

μπορεί να υποστηριχτεί η αειφορία από επιχειρηματική άποψη. Μιλώντας από πραγματική 

εμπειρία, το κόστος μειώνεται, δεν αυξάνεται, το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 400 

εκατομμύρια δολάρια αποφευχθέντος κόστους στην προσπάθεια επίτευξης μηδενικών 

αποβλήτων -- το όποιο αποτελεί την πρώτη όψη του Βουνού της Αειφορίας. Έτσι έχει καλυφθεί 

ολόκληρο το κόστος για τη μετάλλαξη της Interface.  

Και αυτό καταρρίπτει επίσης έναν μύθο, του ψευδούς διλήμματος μεταξύ του περιβάλλοντος 

και της οικονομίας. Τα προιόντα μας είναι καλύτερα από ποτέ, εμπνευσμένα από βιομηχανικό 

σχεδιασμό με στόχο την αειφορία, μια ανέλπιστη πηγή καινοτομίας. Αυτός ο υψηλός κοινός 

στόχος έχει συσπειρώσει το ανθρώπινο δυναμικό μας. Είναι μοναδικός στο να προσελκύει τους 

πιο ικανούς ανθρώπους και να τους ενώνει. Και η αποδοχή της αγοράς είναι εκπληκτική. Καμία 

μορφή διαφήμισης και καμία έξυπνη καμπάνια προώθησης προϊόντων, σε καμία τιμή, δε θα 

μπορούσε να παραγάγει ή να δημιουργήσει τόσο μεγάλη υπεραξία. Το κόστος, τα προϊόντα, το 

ανθρώπινο δυναμικό, η αγορά -- τι άλλο υπάρχει; Είναι καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο.  

Και ορίστε το αρχείο των πωλήσεων και των κερδών μας των τελευταίων 14 ετών. 

Παρατηρείται μια μείωση, από το 2001 έως το 2003: μια μείωση όταν οι πωλήσεις μας, μέσα 

σε περίοδο τριετίας, έπεσαν κατά 17 τοις εκατό. Όμως η αγορά είχε πέσει κατά 36 τοις εκατό. 

Κυριολεκτικά αυξήσαμε το μερίδιό μας στην αγορά. Ίσως να μην είχαμε επιβιώσει την ύφεση 

εκείνης της περιόδου αν δεν είχαμε το πλεονέκτημα της αειφόρου ανάπτυξης. Αν κάθε 

επιχείρηση εφάρμοζε τους στόχους της Interface, θα λύνονταν όλα μας τα προβλήματα; Δε 

νομίζω. Παραμένω προβληματισμένος ως προς την αναθεωρημένη εξίσωση Έρλιχ, όπου το I 

είναι ίσο με Π επί A δια Τ2. Αυτό το Α είναι ένα κεφαλαίο Α, υπονοώντας ότι η αφθονία 

αποτελεί αυτοσκοπό. Τι θα γινόταν όμως αν τροποποιούσαμε την εξίσωση Έρλιχ περαιτέρω; 

Και αν μετατρέπαμε το Α σε μικρό «α», σηματοδοτώντας ότι αποτελεί μέσο προς ένα σκοπό, 

και ότι ο σκοπός αυτός είναι η ευτυχία -- περισσότερη ευτυχία με λιγότερα αγαθά. 

Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επανατοποθετούσε τον ίδιο τον πολιτισμό μας -- (Χειροκρότημα)-

- και ολόκληρο το οικονομικό μας σύστημα, αν όχι για το είδος μας, τότε ίσως για το διάδοχό 

μας: ένα αειφόρο είδος, το οποίο θα ζει σε μια γη πεπερασμένων πόρων, ηθικά, ευτυχισμένα 

και οικολογικά σε ισορροπία με τη φύση και όλα τα φυσικά της συστήματα για χίλιες γενιές, ή 

10.000 γενιές -- δηλαδή με ένα μέλλον απεριόριστο. Πρέπει όμως να αφανιστεί το είδος μας 

για να συμβεί αυτό; Ίσως. Αλλά δε νομίζω. 

Στην Interface σκοπεύουμε πραγματικά αυτή η αρχέτυπη, αειφόρος βιομηχανική επιχείρηση, 

μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Διαγράφεται 

καθαρά πλέον η πορεία μας προς την κορυφή αυτού του βουνού. Και η πρόκληση για εμάς 

τώρα είναι στην εκτέλεση. Και όπως λέει ο καλός μου φίλος και σύμβουλος, Άμορι Λόβινς, 

«Αν κάτι είναι υπαρκτό, πρέπει να είναι και εφικτό». Αν πράγματι μπορούμε να το κάνουμε, 
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πρέπει να είναι και εφικτό. Αν εμείς μπορούμε, μια εταιρεία με μεγάλη χρήση πετρελαίου, τότε 

μπορεί οποιοσδήποτε. Και αν μπορεί οποιοσδήποτε, σημαίνει ότι όλοι μπορούν. 

Ο Χόκεν οδήγησε τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία στην αυτοπραγμάτωσή τους, 

απομακρύνοντας τον άνθρωπο από την άβυσσο διότι, με τη συνεχιζόμενη και ανεξέλεγκτη 

κατάρρευση της βιόσφαιρας, τίθεται σε κίνδυνο ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο -- ένας κίνδυνος 

μη αποδεκτός. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο; Όχι εσείς. Ούτε εγώ. Αλλά επιτρέψτε μου να σας 

παρουσιάσω το πρόσωπο που κινδυνεύει περισσότερο. Και εγώ ο ίδιος γνώρισα αυτό το 

πρόσωπο στις αρχές αυτής της ανάβασης. Μια Τρίτη πρωί του Μαρτίου, το 1996, μιλούσα με 

τους ανθρώπους μας, όπως έκανα τότε με κάθε ευκαιρία, καλώντας τους να με ακολουθήσουν, 

συχνά χωρίς να γνωρίζω αν θα υπήρχε ανταπόκριση. Πέντε περίπου ημέρες αργότερα πίσω 

στην Ατλάντα, έλαβα ένα email από τον Γκλεν Τόμας, έναν από τους συνεργάτες μου στη 

συνάντηση στην Καλιφόρνια. Μου έστελνε ένα πρωτότυπο ποίημα που είχε γράψει μετά την 

πρωινή μας συνάντηση εκείνη την Τρίτη. Και όταν το διάβασα ήταν μια από τις πιο 

συναρπαστικές στιγμές της ζωής μου. Γιατί μου έδειξε, ευχής έργον, ότι ένας άνθρωπος 

κατάλαβε. Ορίστε τι έγραψε ο Γκλεν. Σας παρουσιάζω το πρόσωπο που κινδυνεύει 

περισσότερο. Παρακαλώ γνωρίστε το «Παιδί του Αύριο». 

«Χωρίς όνομα, με άγνωστο πρόσωπο, και μην ξέροντας πότε θα έρθεις και πού θα βρεθείς, 

Παιδί του Αύριο, παρότι δεν έχεις ακόμα γεννηθεί, σε γνώρισα για πρώτη φορά την 

περασμένη Τρίτη το πρωί. 

Ένας σοφός φίλος μας συνέστησε. Και μέσα από το νηφάλιο τρόπο σκέψης του 

είδα μια μέρα από τη ζωή σου, μια μέρα δική σου και όχι δική μου. 

Η γνωριμία σου μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης μου. Καθώς δεν είχα την παραμικρή ιδέα 

ότι ίσως ο τρόπος ζωής μου να ήταν ικανός μια μέρα να σε απειλήσει με κάποιο τρόπο. 

Παιδί του Αύριο, κόρη μου, γιε μου, δυστυχώς 

μόλις τώρα ξεκίνησα να σκέφτομαι εσένα και το καλό σου, 

ενώ πάντα ήξερα ότι θα έπρεπε. 

Θα ξεκινήσω 

να ζυγίζω το κόστος όσων σπαταλώ, όσων χάνονται, 

μην τύχει και ξεχάσω ότι μια μέρα θα έρθεις κι εσύ να ζήσεις εδώ».16 

Κάθε μέρα της ζωής μου από τότε, το «Παιδί του Αύριο» μου μιλάει με ένα πολύ απλό αλλά 

βαθυστόχαστο μήνυμα, το οποίο παίρνω το θάρρος να μοιραστώ μαζί σας. Είμαστε, ο καθένας 

από εμάς, ένα κομμάτι του ιστού της ζωής. Της συνέχειας της ανθρωπότητας, ναι, αλλά με την 

 
16 https://www.raycandersonfoundation.org/articles/tomorrows-child 

https://www.raycandersonfoundation.org/articles/tomorrows-child
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ευρύτερη έννοια του ιστού της ζωής. Και έχουμε μια επιλογή να κάνουμε κατά τη διάρκεια της 

πολύ σύντομης επίσκεψής μας σε αυτόν τον όμορφο μπλε και πράσινο ζωντανό πλανήτη: να 

τον βλάψουμε ή να τον βοηθήσουμε. Το τι θα κάνετε είναι δική σας απόφαση. 

 Περισσότερες πληροφορίες και άρθρα σχετικά με την Interface και τον Ray θα μπορούσατε 

να επισκευτείτε ττην επίσημη σελίδα της εταιρίας και άλλες ιστοσελίδες όπως: 

• https://www.greenbiz.com/article/inside-Interfaces-bold-new-mission-achieve-climate-

take-back 

• https://www.greenbiz.com/article/how-Interface-realized-carpet-business-usual-wasnt-

sustainable 

 

Εργαλεία και Υλικό Κατάρτισης 

Δραστηριότητα ΠΡΩΤΗ:  Υπόθεση εργασίας 

 

Μετά την ανάγνωση της ιστορίας της Interface που παρουσιάστηκε παραπάνω, ξανασκεφτείτε 

και δώστε τα συμπεράσματά σας στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Τι πιστεύετε ότι εννοούσαν λέγοντας: «η τεχνολογία είναι ζημιογόνα με τόσους τρόπους 

που δεν ποσοτικοποιείται»; 

2. Τι άλλαξαν στην Interface με σκοπό να επιτύχουν το επιχειρηματικό τους πλάνο «μηδενικό 

αντίκτυπο»; 

3. Πιστεύετε ότι το μηδενικό αντίκτυπο είναι εφικτό να συμβεί; Τι θα χρειαζόταν να αλλάξουν 

στον τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν; 

4. Μπορείτε να σκεφτείτε ένα παρόμοιο παράδειγμα μιας επιχείρησης στη χώρα σας που έχει 

μετατραπεί σε οικολογική ή προσπαθεί να γίνει οικολογική επιχείρηση; 

5. Θεωρείτε ότι μια οικολογική επιχείρηση ισούται με λιγότερα κέρδη; Το οικολογικό κόστος 

είναι υψηλό στη χώρα σας; 

6. Καθώς είμαστε στο 2021, πιστεύετε ότι η Interface έχει επιτύχει το επιχειρηματικό της 

σχέδιο για  «μηδενικό αντίκτυπο»; 

 

Δραστηριότητα ΔΕΥΤΕΡΗ: Business Model Canvas  

 

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες 

πληροφορίες σχετικά με μια Εταιρία Ανακύκλωσης 

Ελαστικών17 (τοποθεσίες και ονόματα έχουν αλλάξει).  

 

«Αυτός ο πράσινος επιχειρηματικός τομέας 

περιλαμβάνει εταιρείες που ασχολούνται με την 

ανακύκλωση ελαστικών και καουτσούκ, η οποία έχει 

 
17 https://startupback.com/green-business-ideas/ 

https://www.interface.com/US/en-US/homepage
https://www.greenbiz.com/article/inside-interfaces-bold-new-mission-achieve-climate-take-back
https://www.greenbiz.com/article/inside-interfaces-bold-new-mission-achieve-climate-take-back
https://www.greenbiz.com/article/how-interface-realized-carpet-business-usual-wasnt-sustainable
https://www.greenbiz.com/article/how-interface-realized-carpet-business-usual-wasnt-sustainable
https://startupback.com/green-business-ideas/
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γίνει αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της κοινωνίας λόγω του κοινωνικού και οικονομικού 

της αντίκτυπου και επίσης διαδραματίζει το σημαντικό ρόλο της διατήρησης του μέλλοντος 

του κόσμου μας. Η μη ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαστικών για χρήση ξανά ως πρώτων 

υλών στην κατασκευή νέων ελαστικών ή άλλων προϊόντων μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα 

για την κοινωνία, εξ ου και η σημασία αυτής της επιχείρησης.  

Η συγκεκριμένη για μελέτη επιχείρηση έχει να κάνει με τη συλλογή, το διαχωρισμό, τη διαλογή 

και την επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών με σκοπό την παραγωγή πρώτων υλών, τις 

οποίες πουλάει εκ νέου. Η επιχείρηση ανακύκλωσης ελαστικών περιλαμβάνει επίσης σταθμούς 

μεταφοράς όπου τα απόβλητα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις όπου ανακυκλώνονται.  

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ παράγουν πολλά έσοδα από την ανακύκλωση 

χρησιμοποιημένων ελαστικών κάθε χρόνο και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή 

απορριμμάτων καουτσούκ στη χώρα. Αυτός ο τύπος επιχείρησης θα συνεχίσει να επωφελείται 

από το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού στη βιομηχανία ανακύκλωσης και επίσης η ζήτηση 

για αυτού του είδους τη βιομηχανία θα καθοδηγείται από τη δημιουργία επιχειρήσεων, την 

ιδιωτικοποίηση και την αύξηση πληθυσμού. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται σε όλα τα μέρη του κόσμου παρόλο που θα είναι μεγαλύτερη σε κάποιες χώρες 

σε σύγκριση με  άλλες.   

Η "WaTy Recycling" είναι μια τυποποιημένη και αδειοδοτημένη 

εταιρεία ανακύκλωσης που εδρεύει στην Ευρώπη και ασχολείται 

κυρίως με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαστικών και 

απορριμμάτων καουτσούκ. Μια καλή τοποθεσία εγκαταστάσεων στα 

περίχωρα της "Green-Town" από την "Nature-Region" στην "Eco-

Country" έχει εξασφαλιστεί γι’ αυτήν την επιχείρηση. Η WaTy Recycling ανταγωνίζεται σε 

μεγάλο βαθμό άλλες εταιρείες ανακύκλωσης σε ολόκληρη την Eco-Country. Στόχος τους είναι 

να γίνουν η καλύτερη εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών στην Eco-Country. Η επιχείρηση 

σκοπεύει να ασχοληθεί με την ανακύκλωση και άλλων χρησιμοποιημένων υλικών εκτός από 

τα χρησιμοποιημένα ελαστικά στο εγγύς μέλλον, ενώ έχει εξασφαλίσει όλες τις άδειες που 

απαιτούνται και είναι αποφασισμένη να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες και 

κανονισμούς που καθοδηγούν τη βιομηχανία ανακύκλωσης ελαστικών. Σε αυτή την 

επιχείρηση, το ενδιαφέρον των πελατών θα έρχεται πάντα πρώτο και ό,τι κάνει η εταιρεία θα 

καθοδηγείται από επαγγελματικές αξίες και ηθική. 

Η WaTy Recycling είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που ανήκει στον Μηχανικό Bob W και τον 

φίλο και συνεργάτη του, John L και την οικογένειά του. Το όραμα της WaTy Recycling είναι 

να γίνει μια εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών που είναι μία από τις προτιμώμενες επιλογές 

των πελατών, είτε είναι άτομα είτε οργανώσεις όταν ζητάνε κάποιον στο "Green-Town" από 

το "Nature-Region" και σε ολόκληρο το "Eco-Country".  Η αποστολή της WaTy Recycling 

είναι να παρέχει την καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες της, καθώς επίσης και να 

διασφαλίζει την αποδοτική ικανότητα των υπαλλήλων της και της εταιρίας  σαν σύνολο. 

Επίσης, η WaTy Recycling επιδιώκει την επίτευξη αριστείας και οικονομικής επιτυχίας καθώς 
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και να αφήσει ένα θετικό σημάδι στο περιβάλλον. 

Αυτή η εταιρεία ιδρύθηκε κυρίως με σκοπό να αποκομίσει κέρδη στη βιομηχανία 

ανακύκλωσης ελαστικών. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ικανή και αξιόπιστη ομάδα για να 

ανταγωνιστεί ευνοϊκά με την κορυφαία επιχείρηση ανακύκλωσης ελαστικών στο "Eco-

Country”. Παρακάτω, ακολουθούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την WaTy Recycling:   

• Εγκαταστάσεις λειτουργίας διαχωρισμού και διαλογής χρησιμοποιημένων και 

ακατάλληλων ελαστικών για ανακύκλωση. 

• Εγκαταστάσεις λειτουργίας διαχωρισμού και διαλογής απορριμμάτων από καουτσούκ για 

ανακύκλωση. 

• Πώληση πρώτων υλών σε κατασκευαστές παπουτσιών, καλλιτέχνες, οικοδόμους και πάρκα 

κ.λπ.  

• Πώληση ανακυκλωμένων και μεταχειρισμένων ελαστικών και άλλων σχετικών προϊόντων. 

 

Επιπλέον, η εταιρία διασφαλίζει την πρόσληψη ικανών, εξειδικευμένων, εργατικών, 

αφοσιωμένων στον πελάτη και δημιουργικών υπαλλήλων που βοηθούν στην οικοδόμηση μιας 

επιτυχημένης επιχείρησης που ωφελεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης, διασφαλίζεται ότι 

οι υπάλληλοί επιλέγονται από μια ομάδα πιστοποιημένων, επαγγελματιών και υψηλά έμπειρων 

μηχανικών ανακύκλωσης εντός και γύρω από το “Nature-Region”. Ταυτόγρχονα, όλοι οι 

εργαζόμενοι παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης που τους βοηθούν να ανταποκρίνονται 

στις προσδοκίες της επιχείρησης και επίσης να συμβάλλουν στην επιτυχία της. 

 

Η επιχειρηματική δομή της εταιρείας έχει ως εξής:  

• Διευθύνων Σύμβουλος  

• Επικεφαλής, Τεχνικές Υπηρεσίες  

• Διαχειριστής διοίκησης και ανθρωπίνων πόρων  

• Στελέχη Πωλήσεων και Μάρκετινγκ  

• Λογιστές  

• Μηχανικοί/Τεχνικοί και Χειριστές 

• Στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών  

• Οδηγοί φορτηγών 

 

Η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και οργανισμών που δεν μπορούν 

να απορρίψουν ή να ανακυκλώσουν τα ελαστικά τους χωρίς να προσλάβουν υπηρεσίες όπως 

εταιρείες ανακύκλωσης ελαστικών σαν αυτή. Επομένως, η εταιρία διασφαλίζει ότι αναπτύσσει  

ισχυρές και στρατηγικές συμφωνίες με τα νοικοκυριά, τις εταιρίες κ.λπ., ώστε να έχουν 

ποικίλες επιλογές για τη δημιουργία εσόδων. Επομένως, η εταιρία εστιάζει κυρίως στα 

ακόλουθα ως την αγορά-στόχο της: 

• Εταιρίες κατασκευής ελαστικών  

• Εταιρίες κατασκευής αυτοκινήτων  
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• Κατασκευαστές παπουτσιών και σαγιονάρων  

• Κατασκευαστικές εταιρίες 

• Εταιρίες παραγωγής χημικών  

• Εταιρίες διανομών 

• Καλλιτέχνες 

 

Τώρα, παρακαλώ συμπληρώστε το Business Model Canvas της επόμενης σελίδας για την εταιρία 

WaTy Recycling.  

Μπορείτε να φανταστείτε και άλλες εταιρίες φιλικές προς το περιβάλλον και να εξασκηθείτε 

χρησιμοποιώντας το Business Model Canvas. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε 

οποιοδήποτε από τους ακόλουθους συνδέσμους σχετικά με την περιγραφή των φιλικών προς το 

περιβάλλον εταιριών ως παραδείγματα: 

• E-Waste Recycling Business Plan Sample  

• Solar Panel Installation Business Plan Sample  

• Hazardous Material Disposal Business Plan Sample  

• Waste Management Business Plan Sample  

• Green Business Ideas – Small Opportunities 

• Solar Farm Business Plan Sample    

• https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenforall/pages/5054/attachments/original/1

430257488/Green-Business-Plan-Guide.pdf?1430257488 

• https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/the-sustainable-business-case-book 

http://www.practicalbusinessideas.com/e-waste-recycling-business-plan/
http://www.practicalbusinessideas.com/solar-panel-installation-business-plan/
http://www.practicalbusinessideas.com/hazardous-material-disposal-business-plan/
http://www.practicalbusinessideas.com/waste-management-business-plan/
http://www.practicalbusinessideas.com/green-business-ideas/
http://www.practicalbusinessideas.com/solar-farm-business-plan/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenforall/pages/5054/attachments/original/1430257488/Green-Business-Plan-Guide.pdf?1430257488
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenforall/pages/5054/attachments/original/1430257488/Green-Business-Plan-Guide.pdf?1430257488
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/the-sustainable-business-case-book
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Δραστηριότητα ΤΡΙΤΗ: Παγκόσμιος Δείκτης Πράσινης Οικονομίας 

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Πράσινης Οικονομίας™ (Global Green Economy Index - GGEI) μετρά 

την απόδοση της πράσινης οικονομίας 130 χωρών και τον τρόπο με τον οποίο οι ειδικοί 

αξιολογούν αυτήν την απόδοση. Ο δείκτης απόδοσης GGEI χρησιμοποιεί ποσοτικούς και 

ποιοτικούς δείκτες για να μετρήσει πόσο καλή είναι η απόδοση κάθε χώρας σε τέσσερις βασικές 

διαστάσεις: 

1. ηγεσία και κλιματική αλλαγή (αρχηγός κράτους, κάλυψη μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

διεθνή φόρουμ, απόδοση μηνυμάτων σχετικά με την κλιματική αλλαγή), 

2. διάφοροι τομείς αποδοτικότητας (κτίρια, μεταφορές, ενέργεια, τουρισμός, 

αποδοτικότητα πόρων),  

3. αγορές και επενδύσεις (επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καινοτομία όσον 

αφορά τις καθαρές μορφές τεχνολογίας, εταιρική βιωσιμότητα, διευκόλυνση πράσινων 

επενδύσεων), 

4. περιβάλλον (γεωργία, ποιότητα του αέρα, νερό, βιοποικιλότητα, αλιεία, δάση). 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έρευνα σχετικά με την ικανότητας αντίληψης του GGEI, όπου 

συλλέγονται αξιολογήσεις από ειδικούς επαγγελματίες πάνω στις ίδιες τέσσερις διαστάσεις.  

Ο δείκτης GGEI ήταν ο πρώτος δείκτης για την πράσινη οικονομία, που δημιουργήθηκε το 

2010 και σήμερα είναι o πιο διαδεδομένος που χρησιμοποιείται από τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής, από διάφορους διεθνείς οργανισμούς και από τον ιδιωτικό τομέα. Όπως πολλοί 

δείκτες, το GGEI χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης, για να επικοινωνήσει 

οτιδήποτε χρήζει βελτίωσης και για να δείξει σε διάφορους ενδιαφερόμενους πώς μπορούν να 

ενισχύσουν μία βιώσιμη πρόοδο. Το GGEI είναι επίσης χρήσιμο ως θεμέλιο για τη δημιουργία 

προσαρμοσμένων πλαισίων μέτρησης βιωσιμότητας για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων 

μερών.  

Σύμφωνα με τον παρακάτω αυτόν τον σύνδεσμο, το 2016, η κατάσταση στις 5 χώρες που 

συμμετέχουν στο έργο είναι ως εξής:  

 Απόδοση Αντίληψη 

Χώρα Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη Βαθμολογία 

Βουλγαρία 52 45.78 77 28.88 

Ελλάδα 42 49.47 55 32.14 

Πολωνία 70 39.35 56 32.13 

Ρουμανία 69 40.04 78 28.87 

Ισπανία 21 53.88 22 51.36 

Πληροφοριακά, η Σουηδία είναι πρώτη στην κατάταξη για την Απόδοση, με βαθμολογία 77.61 

και τέταρτη στην Αντίληψη, με βαθμολογία 93.65, ενώ η Γερμανία κατατάσσεται πρώτη για 

την Αντίληψη, με βαθμολογία 97.74 και πέμπτη για την Απόδοση, με βαθμολογία 66.01. Η 

τελευταία θέση (80η) καταλαμβάνεται από τη Σαουδική Αραβία για την Απόδοση, με 

βαθμολογία 31.34 και από την Κύπρο για την Αντίληψη, με βαθμολογία 28.50.  

Στη συνέχεια, αναλύστε την κατάσταση της δικής σας χώρας σας σύμφωνα με τις 4 διαστάσεις 

https://dualcitizeninc.com/GGEI-2016.pdf
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(ηγεσία και κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, τομείς αποδοτικότητας και αγορές και επενδύσει) 

και εξηγήστε γιατί θεωρείτε ότι η χώρα σας τοποθετείται σε αυτή τη θέση (θετικές και 

αρνητικές πτυχές); Μετά από αυτό, συγκρίνετε τα συμπεράσματά σας με τις πληροφορίες στο 

διάγραμμα για τη χώρα σας έτσι όπως παρουσιάζεται ακολούθως: 

 

 

  



  
                                                      
                                                   UPthEM – Upskilling Pathways for Employability 
                                                                   № 2019-1-BG01-KA204-062299 

 
  

126 
The European Commission support for the production of this publication [document] does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein.  

 

Πλάνο αξιολόγησης- Εργαλεία αξιολόγησης και παρακολούθησης  

Αρχική αξιολόγηση – Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης  

Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις ακόλουθες ερωτήσεις:  

1. Σε ολόκληρο τον κόσμο, η βιομηχανία άνθρακα μειώνεται, ενώ οι βιομηχανίες ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας αυξάνονται.  

 Σωστό 

 Λάθος 

2. Η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο 

μιας πράσινης οικονομίας.  

 Σωστό 

 Λάθος 

3. Ποιο από τα παρακάτω δε θεωρείται ότι είναι πηγή ανανεώσιμης ενέργειας; 

 α. Υδροηλεκτρική ενέργεια 

 β. Αιολική 

 γ. Φυσικό αέριο 

 δ. Ηλιακή 

4. Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις της καύσης ορυκτών καυσίμων; 

 α. Συμβάλλουν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στη ρύπανση. 

 β. Βλάπτουν τις τοπικές κοινότητες. 

 γ. Συμβάλλουν σε προβλήματα υγείας για τον άνθρωπο 

 δ. Όλα τα παραπάνω 

5. Τι είναι το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου; 

 α. Η ονομασία για τη νομοθεσία της κλιματικής αλλαγής που εγκρίθηκε από τη συνεδρίαση.  

 β. Όταν βάφετε το σπίτι σας πράσινο για να γίνετε ένας περιβαλλοντολόγος.  

 γ. Όταν τα αέρια στην ατμόσφαιρά μας παγιδεύουν τη θερμότητα και την εμποδίζουν να 

διαφύγει από τον πλανήτη μας. 

 δ. Όταν χτίζετε ένα θερμοκήπιο. 
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Ενδιάμεση αξιολόγηση – κουίζ (παιχνίδι ερωτήσεων) 

Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Η σπατάλη λιγότερου φαγητού είναι ένας τρόπος μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου.  

 Σωστό  

 Λάθος 

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι αέριο του θερμοκηπίου; 

 α. Διοξείδιο του άνθρακα 

 β. Μεθάνιο 

 γ. CFC (χλωροφθοράνθρακες) 

 δ. Όλα τα παραπάνω 

3. Οι συσκευές που είναι απενεργοποιημένες δεν τραβάνε ηλεκτρικό ρεύμα. 

 Σωστό 

 Λάθος 

4. Τι είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης; 

 α. Περιλαμβάνονται στην Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που εγκρίθηκε 

από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  

 β. Φέρνουν σε ισορροπία τις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης: την 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση.  

 γ. Είναι στόχοι που τίθενται από μια επιχείρηση για να αποδείξει την επιθυμία να 

συνεχίσει την δραστηριότητά της. 

 δ. Και η απάντηση α. και η απάντηση β. είναι σωστές.  

5. Τι είναι η Πράσινη Οικονομία; 

 α. Είναι μια οικονομία που μπορεί να εξασφαλίσει ανάπτυξη και πρόοδο, ενώ 

ταυτόχρονα βελτιώνει την ανθρώπινη ευημερία, παρέχει αξιοπρεπείς θέσεις 

εργασίας, μειώνει τις ανισότητες, αντιμετωπίζει τη φτώχεια και διατηρεί τους 

φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτιόμαστε όλοι.  

 β. Είναι μια οικονομία που ασχολείται με το πράσινο και εξασφαλίζει την καλύτερη 

ανάπτυξη των φυτών.  

 γ. Είναι η οικονομία μιας περιοχής που βρίσκεται στα καταπράσινα δάση.  

 δ. Κανένα από τα παραπάνω. 
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Τελική αξιολόγηση - κουίζ 

Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Τα αέρια του θερμοκηπίου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να διατηρούν τον 

πλανήτη αρκετά ζεστό για κατοίκηση.   

 Σωστό 

 Λάθος 

2. Ποιες από τις παρακάτω συνέπειες συνδέεται με την κλιματική αλλαγή;  

 α. Τα στρώματα πάγου μειώνονται, οι παγετώνες υποχωρούν παγκοσμίως και οι 

ωκεανοί μας είναι πιο όξινοι από ποτέ.  

 β. Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της Γης δημιουργούν νέα ιστορικά επίπεδα 

ζέστης κάθε χρόνο.  

 γ. Περισσότερο ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασίες, καύσωνες και τυφώνες.  

 δ. Τα παγκόσμια επίπεδα της στάθμης της θάλασσας αυξάνονται με ανησυχητικά 

γρήγορο ρυθμό - 17 εκατοστά μόνο τον τελευταίο αιώνα.  

 ε. Όλα τα παραπάνω. 

3. Κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ταξιδιού, εξοικονομείτε περισσότερα καύσιμα 

οδηγώντας γρήγορα και φτάνοντας στον προορισμό σας νωρίτερα από ότι αν πηγαίνατε 

με το όριο ταχύτητας.   

 Σωστό 

 Λάθος 

4. Για μια επιχείρηση, το να γίνει πράσινη σημαίνει να: 

 α. Μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της. 

 β. Χρωματίζει όλα τα κτίρια της με πράσινο χρώμα.  

 γ. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία.  

 δ. Ξεκινά να παράγει πράσινα λαχανικά για τους εργαζόμενους. 

5. Ένα Business Model Canvas: 

 α. Είναι ένα οπτικό γράφημα με στοιχεία που περιγράφουν την πρόταση αξίας μιας 

εταιρείας ή ενός προϊόντος, τις υποδομές, τους πελάτες και τα οικονομικά στοιχεία. 

 β. Είναι ένα οπτικό γράφημα που περιγράφει το χρονοδιάγραμμα των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

 γ. Είναι ένα λεπτομερές έγγραφο που παρουσιάζει το επιχειρηματικό σχέδιο της 

εταιρείας. 

 δ. Είναι ένας σύγχρονος πίνακας που δείχνει ένα βιομηχανικό τοπίο. 
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Ανατροφοδότηση 

Παρακαλώ σημειώστε την ικανοποίησή σας σε σχέση με τις ακόλουθες πτυχές της Εκπαιδευτικής 

Ενότητας για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο πλαίσιο του έργου 

UPthEM, στην προσφερόμενη κλίμακα: 

 

Αξιολόγηση 1 2 3 4 5 

1. Το περιεχόμενο ήταν σχετικό για τις ανάγκες σας.      

2. Οι στόχοι της εκπαιδευτικής ενότητας ορίστηκαν ξεκάθαρα.      

3. Το περιεχόμενο ήταν οργανωμένο και εύκολο στην 

παρακολούθηση. 

     

4. Οι παρεχόμενες πληροφορίες ήταν επαρκείς και χρήσιμες.      

5. Μάθατε κάτι καινούργιο;      

6. Θα προτείνατε την εκπαιδευτική ενότητα σε συνεργάτες/φίλους;      

 

Παρακαλώ απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

7. Ποιες ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες που λάβατε σε αυτή την  

εκπαιδευτική ενότητα; 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Ποιο θέμα παραμένει ακόμη ασαφές; 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. Έχετε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας; 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1 – Διαφωνώ απολύτως    2 – Διαφωνώ    3 – Είμαι ουδέτερος/η    4 – Συμφωνώ       5 – Συμφωνώ απολύτως 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Ευκαιρίες κατάρτισης και Επιχειρηματικότητα  

I. Γενικές πληροφορίες 

Σκοπός εκπαιδευτικής ενότητας και θεματική περιοχή  

Μαθησιακοί στόχοι και αποτελέσματα   

Ομάδα στόχου  

Χρονική διάρκεια  

II. Θεωρητική προσέγγιση  

Εισαγωγή 

Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, επαγγελματικών και πρακτικών ικανοτήτων 

Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα  

Προγραμματισμός 

Διαχείριση Χρόνου  

Επικοινωνία και Δικτύωση  

Διαχείριση Συγκρούσεων & Επίλυση Προβλημάτων  

Ηγεσία  

Δημιουργικότητα 

Διαχείριση Ρίσκου  

Διαχείριση Ομαδικής Δουλειάς  

Εργαλεία και Υλικό Κατάρτισης    

Εργαλείο πρώτο: Μοντέλο GROW (προσανατολισμός στα αποτελέσματα) 

Εργαλείο δεύτερο: Συνεχής επικοινωνία  

Εργαλείο τρίτο: Eisenhower matrix  

III. Πλάνο Αξιολόγησης 

Αρχική αξιολόγηση – Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης 

Ενδιάμεση αξιολόγηση 
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Τελική αξιολόγηση 

Ανατροφοδότηση 

 

Γενικές πληροφορίες  

Σκοπός εκπαιδευτικής ενότητας και θεματική περιοχή   

Το περιεχόμενο αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας οδηγεί στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας, μέσω της γνώσης και της ανάπτυξης 

ορισμένων δεξιοτήτων που απαιτούνται για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Μαθησιακοί στόχοι και αποτελέσματα  

Οι μαθησιακή στόχοι και τα επιθυμητά αποτελέσματα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

ενότητας για τους συμμετέχοντες είναι: 

• να μάθουν να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας, 

αναπτύσσοντας αντίστοιχες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

• να αναπτύξουν κάποιων ικανοτήτων που θεωρούνται βασικές για την 

επιχειρηματικότητα μέσω μη τυπικής εκπαίδευσης. 

 

Η εκμάθηση αυτών των επιχειρηματικών ικανοτήτων δεν είναι χρήσιμη μόνο για την 

επιχειρηματικότητα, αλλά είναι σημαντική για οποιονδήποτε που επιθυμεί να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά τη μάθηση, την κατάρτιση και την επαγγελματική του ζωή καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 

 

Ομάδα στόχου   

Η ομάδα στόχος για αυτή την εκπαιδευτική ενότητα είναι ενήλικα άτομα από μη 

προνομιούχα περιβάλλοντα να στοχεύουν να αναλάβουν μία ενεργή θέση στη ζωή και 

θέλουν είτε να απασχοληθούν σε κάποια θέση εργασίας είτε να ξεκινήσουν τη δική τους 

την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων που συνεργάζονται με 

ενήλικες με αυτά τα χαρακτηριστικά θα είναι επίσης μια ομάδα στόχου. 
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Χρονική διάρκεια   

Με βάση την παραδοχή ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι τύποι ικανοτήτων μπορούν να 

διδαχθούν όπως κάθε άλλη ικανότητα, δε μπορούμε να καθορίσουμε έναν συγκεκριμένο 

χρόνο για την εκμάθησή τους. Ωστόσο, ακόμα και στη διαδικασία εκμάθησης, υπάρχουν 

άνθρωποι που μαθαίνουν πιο εύκολα, ενώ άλλου χρειάζονται περισσότερο χρόνο. 

 

Θεωρητική προσέγγιση  

Εισαγωγή 

Το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιχειρηματικότητα 2020 (2013) 

υπογραμμίζει την ανάγκη κατάρτισης των ατόμων γύρω από επιχειρηματικές ικανότητες 

προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία επιχειρήσεων. Αυτό το σχέδιο 

ορίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να 

αναπτυχθούν και να εξελιχθούν, καθώς και την ανάγκη για λήψη εκπαιδευτικών 

πρωτοβουλιών που να προσεγγίζουν συγκεκριμένες ομάδες, όπως η προώθηση της 

επιχειρηματικότητας μεταξύ γυναικών, ανέργων νέων, μεταναστών και ατόμων από μη 

προνομιούχα περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι επιχειρηματικές ικανότητες 

είναι εκείνες οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για την εκκίνηση και την καθοδήγηση 

αλλαγών τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό περιβάλλον των ατόμων. 

Διάφορες έρευνες και συγγραφείς συμφωνούν ότι οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται 

για έναν επιχειρηματία εξαρτώνται από το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 

κινείται το άτομο. Τονίζουν επίσης το γεγονός ότι οι επιχειρηματικές ικανότητες 

συνδέονται στενά με τις εγκάρσιες δεξιότητες. Όλο και περισσότερο, το φάσμα των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων επεκτείνεται ως αποτέλεσμα της κοινωνικής και πολιτισμικής 

εξέλιξης. Ωστόσο, διεθνείς οργανισμοί έχουν προτείνει «πλαίσια συναίνεσης» για τον 

προσδιορισμό των επιχειρηματικών ικανοτήτων. Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ανέπτυξε το πλαίσιο αναφοράς EntreComp, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο επιχειρηματικών 

ικανοτήτων, το οποίο ορίζει 3 βασικούς τομείς δεξιοτήτων: 

 

 

 

 

 

. 

  

 

Δεξιότητες στον 
τομέα των 

ιδεών και των 
ευκαιριών 

Δεξιότητες στον 
τομέα των 

πόρων 

Δεξιότητες στον 
τομέα 

ανάληψης 
δράσης 
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Μέσα σε αυτές τις τρεις κύριες δεξιότητες έχουμε προσθέσει έναν αριθμό υπο-δεξιοτήτων που είναι 

απαραίτητες για την επιχειρηματικότητα: 

 

 

. 

 

 

 

 

Τομέας 
ιδεών και 
ευκαιριών 

 
Τομέας 
πόρων  

 

• Αυτεπίγνωση 
• Κίνητρο και επιμονή 
• Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων 
• Χρηματοοικονομικές γνώσεις  
• Κινητοποίηση άλλων  

 
 

• Ανακάλυψη ευκαιριών 
• Δημιουργικότητα 
• Όραμα 
• Αξιολόγηση ιδεών 
• Ηθική και βιώσιμη σκέψη 

Δεξιότητες στον 
τομέα ανάληψης 

δράσης 

 • Λήψη πρωτοβουλιών 
• Σχεδιασμός και διαχείριση 
• Συνεργασία με άλλους 
• Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, 

της ασάφειας και του κινδύνου 
• Μάθηση μέσω εμπειριών 
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Περιοχή Δεξιότητα Περιγραφή Οφέλη 

ΙΔ
Ε

Ε
Σ

 &
 Ε

Υ
Κ

Α
ΙΡ

ΙΕ
Σ

 

Ανακάλυψη 

ευκαιριών 

Προσδιορίστε και εκμεταλλευτείτε 

ευκαιρίες. Προσδιορίστε τις ανάγκες 

και τις προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν. 

Μπορείτε να αναγνωρίσετε 

ευκαιρίες για την 

αντιμετώπιση αναγκών που 

δεν έχουν ικανοποιηθεί. 

Δημιουργικότητα 

Αναπτύξτε ιδέες και ευκαιρίες για να 

δημιουργήσετε καλύτερες λύσεις σε 

υπάρχουσες και νέες προκλήσεις, 

συνδέοντας τη γνώση και τους πόρους 

για να το επιτύχετε. 

Αναπτύξτε καινοτόμες προσεγγίσεις. 

Μπορείτε να μετατρέψετε 

ιδέες σε λύσεις που 

δημιουργούν αξία για τους 

άλλους. 

Όραμα 

Κοιτάζοντας το μέλλον με ιδεαλιστική 

προσέγγιση, καθώς ένας οραματιστής 

είναι διαρκής ονειροπόλος. 

Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το όραμά 

τους για να καθοδηγήσετε 

τη στρατηγική λήψη 

αποφάσεων. 

Αξιολόγηση ιδεών 

Αναγνωρίστε τις δυνατότητες που έχει 

μια ιδέα για τη δημιουργία αξίας και 

εντοπίστε κατάλληλους τρόπους για να 

την αξιοποιήσετε στο έπακρο. 

Μπορείτε να αναπτύξετε 

στρατηγικές για να 

αξιοποιήσετε στο έπακρο 

την αξία που δημιουργείται 

από ιδέες. 

Ηθική και βιώσιμη 

σκέψη 

Να σκέφτεστε πάντα με γνώμονα τους 

άλλους καθώς και τη βιωσιμότητα. 

Μπορείτε να αναζητάτε 

ιδέες που είναι καλές για 

όλους. 

Π
Ο

Ρ
Ο

Ι Αυτογνωσία 

Αναλογιστείτε τις ανάγκες, τις 

φιλοδοξίες και τις επιθυμίες σας 

βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. 

Προσδιορίστε και αξιολογήστε τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία σας και της 

ομάδας σας. 

Πιστέψτε στον εαυτό σας 

και συνεχίστε να 

αναπτύσσεστε. 

Κίνητρα και επιμονή 
Μείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 

παρατάτε. 

Να είστε αποφασισμένοι να 

μετατρέψετε τις ιδέες σε 

δράση και να ικανοποιήσετε 
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την ανάγκη σας να 

επιτύχετε. 

Βέλτιστη 

αξιοποίηση πόρων 

Μελετήστε με προσοχή τους πόρους 

σας και σκεφτείτε πως μπορούν να 

αξιοποιηθούν στο έπακρο. 

Αξιοποιείστε ό,τι έχετε.  

Χρηματοοικονομικές 

γνώσεις 

Αναπτύξτε χρηματοοικονομική 

τεχνογνωσία. 

Εκτιμήστε το κόστος 

μετατροπής μιας ιδέας σε 

μια δραστηριότητα 

δημιουργίας αξίας. 

Σχεδιάστε, εφαρμόστε και 

αξιολογήστε τις οικονομικές 

αποφάσεις με την πάροδο 

του χρόνου. 

Κινητοποίηση 

άλλων 

Εμπνευστείτε, εμπλακείτε και  

παρασύρετε άλλους μαζί σας. 

Εμπνεύστε και ενθουσιάστε 

τους ενδιαφερόμενους. 

Επιδείξτε αποτελεσματική 

επικοινωνία, πειθώ, 

ικανότητες 

διαπραγματεύσης και 

ηγεσίας. 

Σ
Ε

 Δ
Ρ

Α
Σ

Η
 

Λήψη πρωτοβουλιών 
Λάβετε πρωτοβουλίες και 

προσπαθήστε να είστε δημιουργικοί. 

Θα ήταν καλό να νιώθετε 

ελεύθεροι πως μπορείτε να 

καταφέρετε τα πάντα και να 

εφαρμόζετε τις ιδέες σας 

στην πράξη. 

Σχεδιασμός και 

διαχείριση 

Θέστε στόχους, καθορίστε 

προτεραιότητες και σχέδια δράσης. 

Προσαρμοστείτε σε απρόβλεπτες 

αλλαγές. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε 

ένα σχέδιο δράσης, να 

προσδιορίσετε τις 

προτεραιότητες και τα 

ορόσημα για την επίτευξη 

των στόχων τους. 

Συνεργασία με 

άλλους  

Συνεργαστείτε με άλλους για να 

αναπτύξετε ιδέες και αναπτύξτε ένα 

δίκτυο δράσης. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε 

ομάδες και δίκτυα με βάση 

τις ανάγκες της 

δραστηριότητας σας για  

δημιουργία αξίας. 
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Αντιμετώπιση της 

αβεβαιότητας, της 

ασάφειας και του 

κινδύνου 

Λάβετε αποφάσεις σχετικά με την 

αβεβαιότητα, την ασάφεια και τον 

κίνδυνο. 

Θα αντιμετωπίσετε με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο την 

αβεβαιότητα, την ασάφεια 

και τους πιθανούς 

κινδύνους. 

Μάθηση μέσω 

εμπειριών 

Μάθετε μαζί με άλλους, 

συμπεριλαμβανομένων των 

συνομηλίκων και των συμβούλων σας. 

Αναλογιστείτε και μάθετε τόσο από 

την επιτυχία όσο και από την αποτυχία 

άλλων. 

Μπορείτε να αναλογιστείτε 

και να κρίνετε τα 

επιτεύγματα και τις 

αποτυχίες τους και να 

μάθετε από αυτά 
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Επιχειρηματική στάση
(επιχειρηματική σκέψη)

Ικανότητες για εκκίνηση 

νέας επιχείρησης 

(να γίνει κάποιος 
επιχειρηματίας)

Ικανότητες για
επιβίωση &
ανάπτυξη

(επιτυχημένος 
επιχειρηματίας)

Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, επαγγελματικών και πρακτικών 

ικανοτήτων 

Μερικοί άνθρωποι είναι πιο πιθανό να γίνουν επιχειρηματίες επειδή γεννιούνται με ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχουν εκείνοι που γεννιούνται με 

δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, όπως εκείνοι που γεννιούνται με 

μουσικό αυτί, αλλά υπάρχουν στοιχεία που μας δείχνουν την αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης στη βελτίωση των επιχειρηματικών ικανοτήτων. Οι επιχειρηματικές ικανότητες 

μπορούν να αναπτυχθούν όπως οποιοσδήποτε άλλος τύπος ικανοτήτων, σύμφωνα με διάφορες 

έρευνες και ειδικούς στον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης που εκπόνησε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Eurydice, «Εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στα σχολεία 

στην Ευρώπη» (2016). 

Η επιχειρηματική διαδικασία γίνεται αντιληπτή σε τρία στάδια: 

1. Το πρώτο και το πιο βασικό στάδιο σχετίζεται με την ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών 

(επιχειρηματική σκέψη). 

2. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων. 

3. Το τρίτο στάδιο είναι μια στιγμή επίτευξης ωριμότητας και τεχνογνωσίας. Εδώ η διαδικασία 

της επιχειρηματικότητας κινείται προς την παγίωση. 

 

Ιδέα 

Εκκίνηση 

Επιβίωση  
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 Οι βασικές 
ικανότητες που 

απαιτούνται για την 
ανάπτυξη ενός 
επιτυχημένου 
επιχειρηματία  

• Διαχείριση συγκρούσεων και επίλυση 
προβλημάτων 

• Ηγεσία και διαχείριση ομαδικής εργασίας 
• Επικοινωνία και Δικτύωση 
• Διαχείριση χρόνου 
• Σχεδιασμός 
• Προσανατολισμός στόχων 
• Ανάληψη ρίσκου 
• Δημιουργικότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Προσανατολισμός στους στόχους  

Ο προσανατολισμός στους στόχους είναι η ανάγκη ενός ατόμου να κάνει τα πράγματα 

καλύτερα, ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.  Άτομα με προσανατολισμό στους στόχους 

υψηλού επιπέδου συμπεριφέρονται όπως οι επιτυχημένοι, ορθολογικοί επιχειρηματίες. 

Σχεδιάζουν και οργανώνουν τη ζωή τους και δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τη σωστή 

αξιοποίηση του χρόνου τους, δηλαδή τείνουν να μεγιστοποιούν την πιθανότητα για επίτευξη 

επιτυχίας, θέτοντας απαιτητικούς αλλά εφικτούς στόχους και δείχνουν μεγάλη επιμονή και 

αποφασιστικότητα στην επίτευξη των στόχων τους. Αποδίδουν πολύ καλύτερα όταν λαμβάνουν 

θετικά σχόλια σχετικά με το πόσο καλά κάνουν κάτι. Αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για το 

κάθε πρόβλημα και αναζητούν δημιουργικές λύσεις για να βιώσουν μια αίσθηση ικανοποίησης 

από την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος. Δε δείχνουν προτίμηση σε καθήκοντα ή εργασίες των 

οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τύχη ή τις περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό τους και 

ένας υψηλός βαθμός αυτοπεποίθησης και ευελιξίας αντικατοπτρίζεται στη συμπεριφορά τους. 

Η υψηλή ανάγκη για επίτευξη έχει αναγνωριστεί ως το κρίσιμο κίνητρο που επηρεάζει το 

μεγαλύτερο μέρος στη δημιουργία ενός εγχειρήματος σχετικά με την επιχειρηματικότητα. 
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Προγραμματισμός 

Ο προγραμματισμός είναι μια βασική λειτουργία στο κομμάτι της διαχείρισης. Είναι μία 

απόπειρα να διαχειριστούμε το μέλλον, δηλαδή τι πρόκειται να επιτευχθεί και με ποιον τρόπο. 

Στην ουσία, ο προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και αξιολόγησης του 

τρόπου με τον οποίο μπορούν καλύτερα να επιτευχθούν. Επίσης, είναι η ικανότητα να 

διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας και/ή τους άλλους, καθώς και πόρους, συμπεριλαμβανομένου 

του χρόνου και των γύρω συνθηκών, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα ορισμένο στόχο. Το 

αποτελέσματα της λειτουργίας του προγραμματισμού είναι ένα πλάνο ή σχέδιο. Η λειτουργία 

προγραμματισμού απαιτεί τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τέσσερα βασικά στοιχεία: 

Στόχοι: Οι στόχοι είναι ανακοινώσεις μελλοντικών συνθηκών, τις οποίες κάποιος ελπίζει να 

επιτύχει. Όλα τα σύνολα στόχων έχουν τρία χαρακτηριστικά: προτεραιότητα, συγχρονισμός, 

και μέτρηση. 

Ενέργειες: Οι ενέργειες ή αλλιώς δράσεις είναι τα μέσα ή οι ειδικές δραστηριότητες, που 

σχεδιάζονται για την επίτευξη των στόχων. 
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Ώθηση προς 
την επιτυχία

Έντονη εσωτερική επιθυμία για:

Ανταγωνισμό με άλλα 
άτομα

Κάλυψη προτύπων που 
έχουν θέσει οι ίδιοι

Κατάκτηση δικών τους 
απαιτητικών στόχων

Υπολογισμός 
ρίσκου 

Τα άτομα που επιτυγχάνουν υψηλούς 
στόχους τείνουν να παίρνουν ήπια ή 

υπολογισμένα ρίσκα.

Εσωτερική 
εστίαση 
ελέγχου

Πιστεύουν ότι η επιτυχία ή η αποτυχία 
καθορίζεται από τη δική τους 

προσπάθεια. Πιστεύουν στον εαυτό 
τους.

Δεν πιστεύουν ότι οι επιτυχίες ή οι 
αποτυχίες των εγχειρημάτων τους 

καθορίστηκαν από τη μοίρα ή την τύχη.

Χαρακτηρίζονται από αυτοπεποίθηση 
και επιθυμία ανάληψης προσωπικής 

ευθύνης.

Ανεκτικότητα 
ως προς την 

αποτυχία 

Τα άτομα που κατακτούν υψηλούς 
στόχους εκλαμβάνουν την αποτυχία ως 

μια μαθησιακή εμπειρία.

Επιδιώκουν να 
λαμβάνουν 

σχόλια για τη 
δουλειά τους

Αξιοποιούν τα σχόλια για να 
καταλάβουν πόσο καλά κανουν κάτι και 

πώς να βελτιωθούν 
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Πόροι: Οι πόροι είναι περιορισμοί κατά τη διάρκεια της δράσης. Η διαδικασία αυτή 

περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό, τον προσδιορισμό των πηγών και των επιπέδων των πόρων 

που μπορούν να δεσμευτούν για τη διάρκεια της δράσης.  

Εκτέλεση: Η εκτέλεση περιλαμβάνει την ανάθεση και καθοδήγηση του προσωπικού για την 

εκτέλεση του σχεδίου. Οι τρεις προσεγγίσεις για την εκτέλεση είναι η εξουσία, η πειθώ και η 

πολιτική.  

Χωρίς στόχους κάποιος δεν ξέρει τι να κάνει και χωρίς προγραμματισμό δεν ξέρει πότε να κάνει 

κάτι. Η επίτευξη των καθηκόντων πρέπει να είναι σχεδιασμένη και ο προγραμματισμός φέρνει 

το μέλλον στο παρόν προκειμένου να δράσει τώρα. Συνεπώς, ο προγραμματισμός έχει σαν 

χαρακτηριστικά το: 

• να μειώνει την αβεβαιότητα που το μέλλον παρουσιάζει, 

• να προβλέπει την επίτευξη των επιθυμητών στόχων 

• και να προβλέπει προβλήματα. 

 

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τι επιθυμεί κάποιος να κάνει. Πότε και ποιοι απαραίτητοι 

πόροι ανήκουν στην εκάστοτε δραστηριότητα και διαδικασία. Τα πράγματα δεν προκύπτουν 

από μόνα τους, πρέπει να γίνουν και για αυτό το λόγο, χρειάζεται να είναι προγραμματισμένα 

ή αλλιώς σχεδιασμένα.  

Επομένως, θα ήταν καλό να εκπονήσετε ένα σχέδιο δράσης, καταγράφοντας τις διαφορετικές 

δραστηριότητες που έχουν να γίνουν, οργανωμένες μέσα από ενέργειες και έχοντας προθεσμίες. 

Αφού καταγραφούν σε μία λίστα όλα τα καθήκοντα, θα πρέπει να τους δοθεί προτεραιότητα 

ανάλογα με τη σημασία και την έκτακτη ανάγκη τους. Στη συνέχεια, τα καθήκοντα θα πρέπει 

να τοποθετούνται σε ένα χρονικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική διάρκεια κάθε 

καθήκοντος, αναπτύσσοντας ένα αποτελεσματικό πλάνο προγραμματισμού. Ο 

προγραμματισμός της επόμενης εβδομάδας πρέπει να ολοκληρώνεται την Παρασκευή και να 

ελέγχεται τη Δευτέρα σαν πρώτο καθήκον. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα του προγραμματισμού είναι τα ακόλουθα:  

1. Ο προγραμματισμός αυξάνει την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού.  

2. Μειώνει τους κινδύνους που ενέχονται στις σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

3. Διευκολύνει τον ορθό συντονισμό μέσα σε έναν οργανισμό.  

4. Βοηθά στην οργάνωση όλων των διαθέσιμων πόρων. 

5. Δίνει μια σωστή κατεύθυνση στον οργανισμό. 

6. Είναι σημαντικό να διατηρείται ο έλεγχος σε καλό σημείο.  

7. Βοηθά στην επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού.  

8. Κινητοποιεί το προσωπικό ενός οργανισμού.  

9. Ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία των μάνατζερ.  

10. Βοηθά επίσης στην λήψη αποφάσεων.  
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Όσο περισσότερο σχεδιάζετε και προγραμματίζετε, τόσο προχωράτε με περισσότερη ασφάλεια 

και τόσο περισσότερη ενσυναίσθηση έχετε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζετε και συνεπώς 

γίνεστε ικανοί να εντοπίζετε τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχία της επιχείρησης. 

Διαχείριση Χρόνου  

Είναι μια ικανότητα που σχετίζεται με τη σωστή κατανομή του χρόνου ανάμεσα στα καθήκοντα 

και είναι ένας βασικός παράγοντας για να επιτύχουμε τους προτεινόμενους στόχους. 

Γενικότερα, η διαχείριση του χρόνου είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για την εκτέλεση εργασιών 

και ορισμού του πλήρους απαραίτητου χρόνου ενός έργου, αποφεύγοντας, στο μέτρο του 

δυνατού, οποιαδήποτε διακοπή που θα επηρεάσει αρνητικά τους στόχους που έχουν τεθεί. Δύο 

σημαντικά εργαλεία υπάρχουν για μια αποδοτική διαχείριση χρόνου: 

Αποσαφήνιση στόχων, για να γνωρίζουμε καλύτερα τι επιθυμούμε να πετύχουμε.  

Προσδιορισμός των κύριων σημείων που προκαλούν σπατάλη χρόνου, για την 

καταπολέμησή τους. 

Οι στόχοι είναι συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα. Ένας στόχος θα πρέπει να είναι 

σχετικός, συγκεκριμένος, μετρήσιμος, επιτεύξιμος και να εμπεριέχει μια προθεσμία, δηλαδή θα 

πρέπει να είναι ξεκάθαρος, ακριβής και να έχει συνοχή με τους υπόλοιπους σχετικούς στόχους.  

Είναι άκρως σημαντικό να γνωρίζετε τους στόχους σας σαν επιχείρηση με σκοπό να 

επικεντρώνεστε στα σημαντικά καθήκοντα και να εργάζεστε προς την επίτευξή τους: ΕΙΝΑΙ 

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ! 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κανόνας 80-20  

Η αρχή που εφαρμόζεται στη διαχείριση του χρόνου μπορεί να οριστεί ως εξής: εστιάζοντας 

στο 20% των πιο σημαντικών ενεργειών εισπράττουμε το 80% των αποτελεσμάτων. Ενώ 

εστιάζοντας στο 80% του χρόνου σε άλλα καθήκοντα (λιγότερο σημαντικά και παραγωγικά), 

λαμβάνουμε μόνο το 20% των αποτελεσμάτων. Ό,τι είναι απαραίτητο, απορροφά λίγο χρόνο. 

 

 

• Εξοικονομεί χρόνο. 
• Μειώνει το στρες. 
• Λειτουργεί αποτελέσματα. 
• Αυξάνει την παραγωγικότητα της κάθε εργασίας. 
• Ασκεί περισσότερο έλεγχο στις ευθύνες. 
• Σας βοηθά να βάζετε προτεραιότητες.  
• Σας βοηθά να κάνετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο. 
• Κάνει την εργασία πιο ποιοτική. 

Οφέλη 
διαχείρισης 

χρόνου  
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Επικοινωνία και Δικτύωση  

Για να είστε ένας επιχειρηματίας πρέπει να αποκτήσετε ορισμένες ικανότητες, όπου η 

επικοινωνία είναι μία από τις πιο σημαντικές. Για μια επιτυχημένη άσκηση της 

επιχειρηματικότητας πρέπει να προσεγγίσετε και να έρθετε σε επαφή με άτομα και για αυτό 

πρέπει να ξέρετε πώς να επικοινωνείτε αποτελεσματικά. Η επικοινωνία δεν είναι μόνο 

προφορική, αλλά μπορεί να είναι γραπτή, να είναι οπτική ή ακόμα και μέσω της γλώσσας του 

σώματος. Η επικοινωνία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εγγυώνται ή όχι την 

επιτυχία των έργων σας, επομένως είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσετε χρόνο και 

πόρους. Η επικοινωνία πρέπει να είναι ασφαλής, ακριβής, αντικειμενική, με επιρροή και 

συγκεκριμένη. Συνεπώς, η επικοινωνία είναι κρίσιμος παράγοντας για έναν επιχειρηματία, 

καθώς είναι η μετάδοση του περιεχομένου μιας ιδέας ή ενός προϊόντος σε μια ομάδα 

ανθρώπων στο περιβάλλον που αναπτύσσεται, στους πελάτες, στους εργαζόμενους αλλά και 

σε άλλες εταιρείες. Ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας ως στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής και αντιμετώπισης των 

ανταγωνιστικών. Για να είστε αποτελεσματικά επικοινωνιακοί, είναι σημαντικό να λάβετε 

υπόψη ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο διαφορετικά. Η επικοινωνία επιτρέπει όχι μόνο 

την επίλυση συγκρούσεων αλλά και τη δημιουργία σχεδίων, ενώ βοηθά στη δημιουργία καλών 

σχέσεων μεταξύ των ατόμων ενός οργανισμού, δημιουργώντας ένα καλό εργασιακό 

περιβάλλον. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ασυνείδητα διαφορετικές αισθήσεις για να 

επικοινωνήσουν ή να επεξεργαστούν τις οποιεσδήποτε πληροφορίες. Η γνώση του τρόπου 

επικοινωνίας είναι ένα από τα βασικά κλειδιά της επιτυχίας σε οποιοδήποτε έργο 

αναλαμβάνουμε. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να εκτελείτε τα καλύτερα έργα, αλλά αν δεν 

ξέρετε πώς να επικοινωνείτε, κανείς δεν θα καταλάβει τι θέλετε να πείτε. Με άλλα λόγια, η 

διαφορά μεταξύ της καλής ικανότητας επικοινωνίας και της μη καλής αντίστοιχα μπορεί να 

είναι η απόσταση μεταξύ της επιτυχίας ή μη ενός έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες που 
πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας

Ικανότητες 
δημόσιας 
ομιλίας

Αυτοπεποίθηση, 
πειθαρχία και 
αυτοεκτίμηση 

Αποδοτική μη 
λεκτική 

επικοινωνία

Ενεργητική  
ακρόαση

Eνσυναίσθηση
Ανάγνωση και 
γραφή (καλή 
ορθογραφία)

Πειθώ

Αξιοπιστία

Βασική γνώση 
ψηφιακών μέσων 

(κοινωνικά δίκτυα, 
διαδικτυακή 
ραδιοφωνική 

μετάδοση, 
πλατφόρμες 

ζωντανής ροής).  
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Οι ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας είναι αυτές που χρησιμοποιούμε όταν 

επικοινωνούμε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα ή περισσότερα άτομα, αλλά δεν εννοούμε μόνο 

τη λεκτική επικοινωνία. Η διαδικασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας περιλαμβάνει όλα τα 

είδη διαδικασιών και στοιχείων, και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό που λέγεται, αλλά επίσης 

έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο λέγεται, το πλαίσιο στο οποίο λέγεται και άλλα 

στοιχεία που δεν είναι τόσο εύκολο να εντοπιστούν. Στην πραγματικότητα, το περισσότερο 

μέρος της διαπροσωπικής επικοινωνίας θεωρείται μη λεκτικό. Μεταξύ του 80 και 90% των 

πληροφοριών που ανταλλάσσονται στη διαπροσωπική επικοινωνία είναι μη λεκτικές, καθώς 

διαδίδονται μέσω χειρονομιών, εκφράσεων, στάσεων σώματος και τόνων στη φωνή. 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι η δικτύωση; 

Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας επικοινωνούμε με άλλους για τη δημιουργία σχέσεων που 

μπορούν να αξιοποιηθούν με αμοιβαίο όφελος. Δημιουργήστε επαφές που χρησιμεύουν ως 

χρήσιμες αναφορές ή δημιουργούν πιθανότητες για πρόσληψη και άλλες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες. Η δικτύωση δημιουργεί σχέσεις που είναι ειλικρινείς και πολύτιμες για όλους τους 

συμμετέχοντες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η δικτύωση είναι ζωτικής σημασίας και δημιουργεί 

πολλά πλεονεκτήματα, ενώ μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την επιχειρηματικότητα. 

Εάν είστε επιχειρηματίας, μην υποτιμάτε την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσετε με άλλους 

επαγγελματίες: εκδηλώσεις, συνέδρια, μαθήματα, ακόμη και δείπνα και πάρτι που σχετίζονται 

με τον τομέα σας! Ποτέ δεν ξέρετε πού μπορείτε να συναντήσετε αυτήν την επαφή που θα 

ανοίξει τις πόρτες που χρειάζεστε. Συνεπώς, τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που πηγάζουν 

από τη δημιουργία της δικής σας δικτύωση είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

• Η δικτύωση ενισχύει τις επαγγελματικές σας σχέσεις. 

• Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της δικτύωσης είναι η δυνατότητα εύρεσης μέντορα: δηλαδή, 

ένα άτομο που σας συμβουλεύει και να μοιράζεται τις γνώσεις του μαζί σας για κάποιο 

θέμα, καθώς η εμπειρία του σε αυτόν τον τομέα αποτελεί εγγύηση. Οι μέντορες μπορούν 

να είναι μια από τις σπουδαίες κινητήριες δυνάμεις ενός επιχειρηματικού έργου, ειδικά εάν 

η εκκίνησή σας κάνει τα πρώτα της βήματα. 

• Η δικτύωση σας βοηθά στην εύρεση προμηθευτών και συνεργατών.  

• Μέσω της δικτύωσης έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσετε άλλους επαγγελματίες 

που μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας καθοδηγήσουν. 

• Η δικτύωση παρέχει τη δυνατότητα εξέλιξης της επιχείρησής σας. 

• Η δικτύωση σας φέρνει πιο κοντά σε πιθανούς πελάτες. 

• Με έμμεσο τρόπο, η δικτύωση σας βοηθά επίσης να προσεγγίσετε πιθανούς πελάτες. 

• Η δικτύωση μπορεί να κάνει την επιχείρησή σας γνωστή σε πιθανούς επενδυτές. 

Τύποι 

διαπροσω-

πικής 

επικοινωνίας  

Η λεκτική επικοινωνία είναι η μετάδοση πληροφοριών μέσω της χρήσης 

προφορικής ή μερικές φορές γραπτής γλώσσας. 

Η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά στοιχεία, 

όπως φωνητικό τόνο, χειρονομίες προσώπου, γλώσσα σώματος, ή φυσική 

επαφή. Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι η συντριπτική πλειονότητα της 

επικοινωνίας συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο, συχνά υποσυνείδητα. 

Εικονική επικοινωνία, δηλαδή αυτή που δεν πραγματοποιείται πρόσωπο 

με πρόσωπο αλλά με τη χρήση κάποιου είδους τεχνολογίας. Στις μέρες 

μας, είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται ως το κύριο εργαλείο επικοινωνίας. 
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Διαχείριση Συγκρούσεων & Επίλυση Προβλημάτων  

Οι συγκρούσεις είναι έμφυτες στα ανθρώπινα όντα: με ό,τι κι αν απασχολούμαστε, υπάρχει η 

πιθανότητα να δημιουργηθούν. Συνεπώς, συμβαίνουν και σε οποιαδήποτε επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Οι εντάσεις προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο και όχι αργότερα και, εάν δεν 

αντιμετωπιστούν, δημιουργούν μια κακή ατμόσφαιρα, δυσπιστία και μακροπρόθεσμα 

προβλήματα που καταλήγουν να επηρεάζουν τόσο τα άτομα που εργάζονται στην εταιρεία 

όσο και τα αποτελέσματα της ίδιας της εταιρείας. Για αυτό το λόγο η διαχείριση σύγκρουσης 

είναι μια ικανότητα την οποία κάθε επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει άριστες ικανότητες.  

Η διαχείριση συγκρούσεων είναι η πρακτική του να είμαστε ικανοί να εντοπίζουμε και 

διαχειριζόμαστε συγκρούσεις με λογικό, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Δεδομένου 

ότι οι συγκρούσεις σε μια επιχείρηση αποτελούν φυσικό στοιχείο του χώρου εργασίας, είναι 

σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που κατανοούν τις συγκρούσεις και γνωρίζουν πώς να τις 

επιλύσουν. Όλοι προσπαθούν να δείξουν πόσο πολύτιμοι είναι για την εταιρεία στην οποία 

εργάζονται και μερικές φορές, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφωνίες με άλλα μέλη της 

ομάδας. 

Η εκμάθηση αντιμετώπισης προβλημάτων με υγιή τρόπο είναι ζωτικής σημασίας. Όταν κάποιος 

διαχειρίζεται με κακό τρόπο τη σύγκρουση, αυτό μπορεί να βλάψει τη σχέση ανάμεσα στα 

μέλη της ομάδας. Έτσι, όταν η σύγκρουση αντιμετωπίζεται με σεβασμό και θετικό τρόπο, η 

σύγκρουση παρέχει μια ευκαιρία για ανάπτυξη, ενισχύοντας τελικά τον δεσμό μεταξύ δύο 

ανθρώπων. Με την εκμάθηση των ικανοτήτων που χρειάζεστε για επιτυχή επίλυση 

συγκρούσεων, μπορείτε να διατηρήσετε τις προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις ισχυρές 

και αναπτυσσόμενες. 

Η ικανότητα επιτυχούς διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων εξαρτάται από πέντε βασικές 

ικανότητες. Συνολικά, αυτές οι πέντε δεξιότητες δομούν μια ικανότητα που είναι μεγαλύτερη 

από το άθροισμα των μερών της: η ικανότητα χειρισμού συγκρούσεων με ήρεμο τρόπο και 

επίλυσης διαφορών με τρόπους που βοηθούν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και 

αυτοπεποίθησης. Επομένως, οι πέντε σχετικές δεξιότητες είναι: 

Γρήγορη ανακούφιση του στρες. 

✓ Η ικανότητα να παραμείνετε χαλαροί και εστιασμένοι σε τεταμένες καταστάσεις είναι 

ζωτικής σημασίας στην επίλυση των συγκρούσεων. Εάν δεν ξέρετε πώς να παραμείνετε 

ήρεμοι και να έχετε αυτοέλεγχο, μπορεί να αισθάνεστε εγκλωβισμένοι συναισθηματικά 

σε δύσκολες καταστάσεις. 

✓ Ο καλύτερος τρόπος για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από το άγχος είναι 

μέσω των αισθήσεων: όραση, ήχος, αφή, γεύση και οσμή. Αλλά κάθε άτομο έχει 

διαφορετική αισθητήρια αντίδραση, επομένως χρειάζεται να βρείτε πράγματα που είναι 

καταπραϋντικά για εσάς.  

Αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων σας. 
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✓ Η συναισθηματική αντίληψη είναι βασικό στοιχείο για την κατανόηση του εαυτού σας 

και των άλλων. Εάν δε γνωρίζετε πώς αισθάνεστε ή γιατί αισθάνεστε με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο, δε θα μπορείτε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ή να εξομαλύνετε 

τυχόν διαφωνίες. Παρόλο που η γνώση για τα συναισθήματά σας μπορεί να σας φαίνεται 

κάτι απλό, πολλοί άνθρωποι αγνοούν ή δε γνωρίζουν πως να «ηρεμήσουν» έντονα 

συναισθήματα όπως ο θυμό, η θλίψη και ο  φόβος. 

  

Βελτίωση των μη προφορικών ικανοτήτων επικοινωνίας σας.  

Οι πιο σημαντικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια συγκρούσεων συχνά 

διαδίδονται μη λεκτικά. Η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει επαφή με τα μάτια, έκφραση 

του προσώπου και τόνο φωνής, στάση, αφή και χειρονομίες. Όταν εμπλέκεστε σε μια 

σύγκρουση, το να δίνετε προσοχή σε μη λεκτικά σήματα του άλλου ατόμου μπορεί να σας 

βοηθήσει να καταλάβετε τι πραγματικά λέει, καθώς και να απαντήσετε με τρόπο που χτίζει 

δεσμό εμπιστοσύνης και να φτάσετε στη ρίζα του προβλήματος. Μη λεκτικά σήματα όπως 

ένας ήρεμος τόνος φωνής, ένα καθησυχαστικό άγγιγμα ή μια ανήσυχη έκφραση του 

προσώπου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποτροπή μιας ένθερμης συζήτησης.  

Ενσυναίσθηση. 

Χρησιμοποιήστε την ενσυναίσθηση, βοηθήστε το άλλο άτομο να νιώσει ότι καταλαβαίνετε τι 

βιώνει ή τι του συμβαίνει. Για αυτό είναι κρίσιμο να ακούμε με ενεργητικό τρόπο, να 

αφήνουμε το άλλο άτομο να εκφράσει αυτό που θέλει για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

σύγχυση. Αφήστε το άλλο άτομο να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει και μετά κάντε εσείς 

μία περίληψη για να εξακριβώσετε αν έχετε κατανοήσει με σαφήνεια αυτό που σας είπε. Από 

εκείνο το σημείο, γνωρίζοντας την κατάσταση και τις ανάγκες του άλλου, θα αναζητήσουμε 

τις κατάλληλες λύσεις και για τα δύο μέρη.  

 

Ηγεσία 

Η επιχειρηματική ηγεσία είναι ένας τύπος ηγεσίας που αποτελείται από δράσεις που αποσκοπούν 

στην ίδρυση μιας επιχείρησης σε ατομικό επίπεδο, δράσεις που στοχεύουν στην καινοτομία σε 

οργανωτικό επίπεδο και δράσεις που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των πιθανών ευκαιριών εντός 

της αγοράς.  H ηγεσία είναι ένα χαρακτηριστικό που οι επιχειρηματίες πρέπει να αναπτύξουν: 

το να είσαι ηγέτης έχει να κάνει με την ικανότητα να επηρεάζεις τους άλλους και να τους 

υποστηρίζεις να εκτελούν τα καθήκοντά τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

Υπάρχουν παραδείγματα επιχειρηματιών με πολύ καλές ιδέες, αλλά δεν είναι σε θέση να τις 

διαχειριστούν επειδή δεν είναι ικανοί να ηγηθούν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες μιας 

ομάδας που ανήκει στην εταιρεία. Δεν υπάρχει ιδέα που να πραγματοποιείται από μόνη της, πρέπει 

πάντα να υποστηρίζεται από μια ομάδα που πιστεύει σε αυτή την ιδέα και οτιδήποτε προτείνει αυτή 

η ομάδα να είναι σε θέση να το κάνει. Επομένως, πρέπει να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας ως 

ηγέτες, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε αυτό που έχουμε προτείνει με τον καλύτερο τρόπο και 

να διευθύνουμε μια επιχείρηση με αποτελεσματικό τρόπο.  
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Αρχές της Ηγεσίας  

Γνωρίστε τον εαυτό σας και 

προσπαθήστε να βελτιωθείτε. 

Ενισχύστε τις ηγετικές σας 

ικανότητες. 

Μάθετε πώς να επικοινωνείτε με 

υπαλλήλους και άλλα σημαντικά 

άτομα του οργανισμού. 

Γίνετε το παράδειγμα 

προς μίμηση για τους 

υπαλλήλους σας.   

Αναλάβετε την ευθύνη για τις 

ενέργειές σας. Όταν τα πράγματα 

πάνε στραβά, μην κατηγορείτε τους 

άλλους. 

Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι έχουν 

κατανοήσει τα καθήκοντα τους και ότι 

εκπληρώνονται. Η επικοινωνία είναι 

το κλειδί για αυτή τη διαδικασία. 

Γνωρίστε καλύτερα τους 

υπαλλήλους σας και 

φροντίστε για τη καλή 

ψυχοσωματική τους 

κατάσταση. 

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα 

εργαλεία για την επίλυση 

προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων 

και τον προγραμματισμό.  

Οι καλοί ηγέτες διαμορφώνουν 

ισχυρές ομάδες. 

Αναπτύξετε ένα αίσθημα 

ευθύνης στους άλλους.  

 

 

Στυλ 

Ηγεσίας  
Αυταρχική Πρωτοποριακή Δημοκρατική Συνεργατική Εκπαιδευτική Οραματική 

Το στυλ σε 

μια φράση  

Να κάνετε 

ό,τι σας λέω  

Πράξτε όπως 

πράττω εγώ  

Ας 

αποφασίσουμ

ε μαζί τι να 

κάνουμε  

Ας κάνουμε 

ό,τι είναι 

καλύτερο για 

όλους  

Πώς μπορώ 

να σας 

βοηθήσω να 

το κάνετε 

καλύτερα; 

Να κάνετε 

ό,τι θα μας 

βοηθήσει να 

επιτύχουμε 

τους στόχους 

μας  

Ο τρόπος 

εργασίας του 

ηγέτη  

Απαιτεί 

άμεση 

συμμόρφω-

ση προς το 

καθήκον  

Θέτει υψηλά 

επίπεδα 

απόδοσης  

Δημιουργεί 

κλίμα 

συναίνεσης 

μέσω της 

συμμετοχής  

Δημιουργεί 

αρμονία και 

οικοδομεί 

συναισθη-

ματικές 

σχέσεις  

Πλάθει 

συμπεριφο-

ρές και 

χαρακτήρες 

για το μέλλον 

Κινητοποιεί 

ανθρώπους 

προς ένα 

όραμα   

Σε ποιες 

συνθήκες 

λειτουργεί 

με τον 

καλύτερο 

τρόπο 

Σε περίοδο 

κρίσης. 

Σε ξεκίνημα 

ενός νέου 

έργου και 

ειδικά με 

προβλημα-

τικούς 

υπαλλήλους. 

Για να έχετε 

γρήγορα 

αποτελέσματα 

από μια έντονα 

κινητοποιημέ-

νη ομάδα 

Για να 

κερδίσετε 

αποδοχή ή 

συναίνεση και 

για να 

αντλείτε 

πληροφορίες 

από μέλη της 

ομάδας 

Διαχείριση 

εσωτερικών 

διενέξεων και 

αντιμετώπιση 

στρεσογόνων 

καταστάσεων. 

Για να 

βοηθήσετε 

κάποιον να 

βελτιώσει 

την απόδοσή 

του   

Όταν οι 

αλλαγές 

απαιτούν ένα 

νέο όραμα  

Συνολικό 

αντίκτυπο 

στο κλίμα 

Αρνητικό Θετικό Θετικό Θετικό 
Έντονα 

θετικό 

Έντονα 

θετικό 
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Δημιουργικότητα 

Ένας επιχειρηματίας πρέπει να είναι δημιουργικός όχι μόνο για να ξεκινήσει το έργο του, αλλά 

και για να το διατηρήσει. Για τον επιχειρηματία, το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσει μια νέα 

ιδέα, η οποία θα τον καθοδηγεί. Αυτή η ιδέα θα χρειαστεί όλη τη δημιουργικότητά σας για να 

γίνει πραγματικότητα. Επομένως, η δημιουργικότητα σημαίνει να δουλεύουμε με όσα έχουμε 

ήδη στη διάθεσή μας, αλλά να τα μεταμορφώνουμε για να δημιουργήσουμε κάτι εντελώς νέο με 

όσα έχουμε.  

Και με ποιον τρόπο μπορεί να αναπτύξετε αυτή τη δημιουργικότητα; Αναπτύσσοντας νέους 

τρόπους σκέψης και κοιτάζοντας τον κόσμο. Η επιχειρηματικότητα είναι μια έννοια που δεν 

μπορεί να διαχωριστεί από τη δημιουργικότητα. Το άθροισμα και των δύο δημιουργεί μια 

επιτυχημένη επιχείρηση. Ανακαλύπτοντας ότι υπάρχει μια ανάγκη ή ένα πρόβλημα που 

πρέπει να λυθεί είναι το πρώτο βήμα της δημιουργικής διαδικασίας. 

Η δημιουργικότητα δεν σημαίνει μόνο το να βρίσκουμε ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία, αλλά και 

να καινοτομούμε σε υπάρχουσες καταστάσεις. Ένας δημιουργικός επιχειρηματίας είναι αυτός 

που βρίσκει ευκαιρίες που οι άλλοι δεν έχουν διακρίνει. Μαθαίνει όταν δεν μπορεί, διερευνά 

όποτε δε γνωρίζει και πιστεύει ότι μπορεί όταν δεν μπορεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Εργαλεία και 
τεχνικές που 
μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε 
για να δώσετε το 

έναυσμα για 
δημιουργική 

σκέψη  

Χαρτογράφηση 
μυαλού  

Διαβούλευση 

Τεχνική 
εξωτερικού 

παρατηρητή  

Κινητήριο 
έναυσμα  

Βασίζεται στην παραγωγή ιδεών μέσω της συνεργασίας. 
Τοποθετείται ο βασικός κίνδυνος στο κέντρο και τριγύρω 
του οι αναδυόμενες ιδέες. Εικόνες και λέξεις-κλειδιά 
προστίθενται, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. 

 

Εφαρμόζεται σε καταστάσεις στασιμότητας, όταν 

υπάρχει υπερβολική συμμετοχή και κορεσμός 

πληροφοριών. Στη συνέχεια, κάποιος άνθρωπος που δε 

σχετίζεται με την κατάσταση, καλείται να δώσει τη 

γνώμη του έτσι ώστε να μπορεί να συνεισφέρει με το 

νέο όραμά του. 

Η ιδέα είναι να συγκεντρώσουμε μια ομάδα ανθρώπων 

(μεταξύ 6 και 12) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

(συνιστάται μία ώρα) έτσι ώστε να μπορούν να 

συνεισφέρουν όλες τις ιδέες που θα σκεφτούν χωρίς 

κάποιο φιλτράρισμα. Για να λειτουργήσει αυτό το 

σύστημα θα πρέπει το αρχικό ερώτημα να έχει 

καθοριστεί σωστά, οι ιδέες να εκφράζονται δυνατά 

καθώς προκύπτουν χωρίς φιλτράρισμα και όλες οι ιδέες 

να καταγράφονται.  

Ο ιδρυτής ήταν ο E. de Bono, πατέρας της ευρηματικής 

σκέψης. Η κεντρική ιδέα βασίζεται στο να δώσεις μια 

αόριστη φράση ως κινητήριο έναυσμα προκειμένου να 

παραχθούν πρωτότυπες ιδέες. Μπορεί να γίνει είτε 

ατομικά είτε ομαδικά. Η πρακτική αυτή είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιμη σε καταστάσεις πνευματικής στασιμότητας. 
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Καταγράψτε 
ό,τι μπορεί 

να πάει 
στραβά, είτε 

είναι 
σημαντικό 

είτε 
ασήμαντο. 

Τι θα 
μπορούσε να 

πάει 
στραβά? 

Κάθε κίνδυνος 
χρειάζεται μια 

ημερομηνία 
κατά 

προσέγγιση 
στην οποία είτε 
θα είχε συμβεί 

είτε δεν θα 
ελλοχεύει να 

συμβεί. 

Ορίστε μια 
ημερομηνία κατά την 
οποία θα  προκύψει ο 

κίνδυνος  
Αποφασίστε 
πόσο πιθανό 

είναι να συμβεί 
κάθε κίνδυνος 
(πιθανότητα). 

Και πόσο 
αντίκτυπο θα 
είχε στο έργο 

εάν συνέβαινε 
(αντίκτυπος). 

Ποσοτικο-
ποιείστε τους 
κινδύνους  ή 
τα ρίσκα σας  

Υπάρχουν 
τέσσερις βασικοί 
τύποι δράσης ή 

στρατηγικής 
μετριασμού: 

αποδοχή, 
αποφυγή, 

περιορισμός και 
μετάδοση. 

Πάρτε αποφάσεις 
σχετικά με την 

μείωση του 
ρίσκου 

Ρίξτε μια άλλη ματιά 
σε κάθε κίνδυνο. 
Πόσο μειώνει η 
πιθανότητα και/ή ο 
αντίκτυπός του; 
Υπολογίστε ξανά τη 
συνολική βαθμολογία 
για κάθε κίνδυνο. 
Οποιοδήποτε είναι 
ακόμα στο κόκκινο  
χρειάζεται περαιτέρω 
μελέτη. 

Ξαναποσοτικ
οποείστε τα 

ρίσκα  

 
Επανεξετάστε 
την καταγραφή 
των ρίσκων και 
ελέγξτε την 
πρόοδο σχετικά 
με τον 
μετριασμό του 
ρίσκου.  

Ελέγξτε περιοδικά 
και  μετακινηθείτε 

προς τη λίστα 
ζητημάτων  

Διαχείριση Ρίσκου 

Κάθε επιχειρηματίας πρέπει να είναι προετοιμασμένος να παίρνει ρίσκα.  Χωρίς ρίσκο, δεν 

υπάρχει κέρδος. Η διαχείριση ρίσκων είναι μια διαδικασία σκέψης σχετικά με τι θα μπορούσε 

ενδεχομένως να πάει στραβά, αποφασίζοντας πόσο πιθανό και/ή καταστροφικό θα ήταν κάτι, 

και αναλαμβάνοντας δράση για την αποφυγή του προβλήματος ή των συνεπειών του. 

Διαχείριση κινδύνων και κυρίως, η σκέψη «τι θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει στραβά και τι 

πρέπει να κάνουμε για να το αποτρέψουμε;» πρέπει να αποτελεί βασικό μέρος της ανάπτυξης 

της στρατηγικής σας. Μερικά βήματα για μια πετυχημένη διαχείριση κινδύνου: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση Ομαδικής Δουλειάς  

Η ομαδική δουλειά εκτελείται από μια ομάδα ανθρώπων που έχουν έναν κοινό στόχο, 

εργάζονται συντονισμένοι και προσφέρουν το ταλέντο τους, τις ικανότητές τους και την 

ενέργειά τους στην εκάστοτε εργασία. Η ομαδική δουλειά πραγματοποιείται όταν μια ομάδα 

ανθρώπων συνεργάζεται καλά προς έναν κοινό στόχο, δημιουργώντας μια θετική εργασιακή 

ατμόσφαιρα και υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Ακόμη, η ομαδική εργασία δεν σημαίνει 

μόνο «συνεργασία». Η επιτυχία της ομάδας εξαρτάται από κάθε μέλος, καθώς υπάρχει 

αμοιβαία ευθύνη. Τα χαρακτηριστικά της είναι:  

• Κοινοί στόχοι και κοινά αποδεκτά καθήκοντα. 
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✓ Μια ομάδα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να διευκρινίσει κοινούς στόχους και 

καθήκοντα μέσω μιας συζήτησης, έτσι ώστε να διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο που τα 

μέλη να τα δέχονται και να δεσμεύονται για την επίτευξή τους.  

• Μικρός αριθμός συμμετεχόντων. 

✓ Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η δομή της να γίνει πολύ περίπλοκη και να υπάρχει 

δυσκολία για την επίτευξη των στόχων.  

• Οργάνωση  

✓ Μια ομάδα έχει μια δομή που βασίζεται σε συμπροφορές ή "ρόλους" 

προσανατολισμένους στο καθήκον ή στο στόχο.  

• Προσωπική δέσμευση  

✓ Με βάση τον καθορισμό ενός κοινού στόχου και την αποδοχή των προς εκτέλεση 

καθηκόντων, δημιουργείται μια προσωπική δέσμευση στα μέλη της ομάδας, 

κατανοητή ως η φυσική και συναισθηματική διάθεση του ατόμου να δημιουργήσει και 

να διατηρήσει το ηθικό της ομάδας.  

• Όρια και πειθαρχία 

✓ Η προσωπική αλληλεπίδραση συνεπάγεται και μια θυσία, διότι κάθε μέλος πρέπει να 

απαρνηθεί, ανάλογα με τη δουλειά του, ένα μέρος της αυτονομίας και του προσωπικού 

τους ενδιαφέροντος. 

• Συνέργεια 

✓ Το σύνολο διαμορφώνεται περισσότερο από το άθροισμα των μερών του.  

• Η επιρροή ενός ηγέτη θα πρέπει να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.  

 

Για την αποτελεσματική διαχείριση μιας ομάδας εργασίας, είναι απαραίτητο να 

θεωρήσουμε ότι υπάρχουν δύο ομάδες ευθύνης: 

• Από τη μία πλευρά, είναι απαραίτητο να διαχειριστούμε το περιβάλλον.  

✓ Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς το ανταγωνιστικό περιβάλλον 

και να διαχειρίζεστε τις σχέσεις με τις ομάδες. Οι διευθυντές του οργανισμού πρέπει 

να εργαστούν προληπτικά για να εγγυηθούν την επιτυχία τους.  

• Από την άλλη πλευρά, πρέπει να διαχειριστείτε την ίδια την ομάδα, όσον αφορά το 

σχεδιασμό της και τη διευκόλυνση της διαδικασίας λειτουργίας της.  
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✓ Οι διαχειριστές πρέπει επίσης να διαχειρίζονται τον ίδιο τον εξοπλισμό, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πτυχές που σχετίζονται με το σχεδιασμό του και να διευκολύνουν τη 

διαδικασία λειτουργίας του. 

Απαραίτητες πτυχές για ομαδική δουλειά 

✓ Αποτελεσματική ηγεσία, η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη ενός οράματος για το 

μέλλον που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μελών της ομάδας, αναπτύσσοντας 

μια λογική στρατηγική για την προσέγγιση αυτού του οράματος, λαμβάνοντας 

παράλληλα την απαραίτητη υποστήριξη και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους των 

οποίων οι ενέργειες είναι απαραίτητες για να εφαρμόσουν στην πράξη την στρατηγική. 

✓ Προώθηση των επικοινωνιακών δικτύων, επίσημων και ανεπίσημων, απομακρύνοντας 

τα επικοινωνιακά εμπόδια και ενισχύοντας την επαρκή ανατροφοδότηση.  

✓ Αρμονικό περιβάλλον εργασίας, επιτρέποντας και προωθώντας τη συμμετοχή των 

μελών της ομάδας, όπου η διαφωνία χρησιμοποιείται για την επιδίωξη βελτίωσης της 

απόδοσης.  

Εργαλεία και Υλικό Κατάρτισης   

Εργαλείο πρώτο: Μοντέλο GROW (προσανατολισμός στα αποτελέσματα) 

 

Το μοντέλο GROW (ή η μέθοδος GROW) αντιπροσωπεύει τα τέσσερα συστατικά για μια 

ουσιαστική λήψη αποφάσεων. Ως ακρωνύμιο, το GROW σημαίνει τα παρακάτω: 

G: (Goal) Θέστε στόχους. Εστιάστε στο στόχο που επιθυμείτε να επιτύχετε.  

R: (Reality) Πραγματικότητα. Η εξερεύνηση της κατάστασης είναι το σημείο εκκίνησης 

και όλα όσα έχουμε αυτήν τη στιγμή. Αυτό θα μας επιτρέψει να αναλύσουμε την 

κατάστασή μας μαζί με τους στόχους, ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε τι έχουμε και 

τι χρειαζόμαστε, για να το λάβουμε υπόψη στο σχέδιο δράσης μας. 

O: (Opportunities) Δυνατότητες. Οι επιλογές αναφέρονται στη στρατηγική ή τις 

στρατηγικές που μπορούμε να προσεγγίσουμε για την επίτευξη των στόχων μας. Ενώ τα 

εμπόδια έχουν σκοπό να κάνουν ορατά όλα εκείνα τα «κωλύματα» που θα πρέπει να 

ξεπεράσουμε για να τα επιτύχουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ανάλυση SWOT 

για μια ολοκληρωμένη μελέτη αυτών.  

W: (Willing) Για τη θέληση γύρω από την οποία σχηματίζεται συγκεκριμένο σχέδιο 

δράσης σας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα εξετάσουμε τα επόμενα βήματα, 

ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. 

Το εκπαιδευτικό μοντέλο GROW βοηθά τους εργαζόμενους να γίνονται καλύτεροι στην 

επίλυση προβλημάτων, παίρνοντας καίριες αποφάσεις και πραγματοποιώντας στόχους.   
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Εργαλείο δεύτερο: Συνεχής επικοινωνία  

Πρόκειται για μια κλασική δραστηριότητα δεξιοτήτων επικοινωνίας που τονίζει τη 

σημασία της υποβολής ερωτήσεων για αποτελεσματική επικοινωνία. Οι στόχοι της 

άσκησης είναι να επιδιώξει την αποτελεσματική επικοινωνία:  

✓ Θέτοντας τις σωστές ερωτήσεις. 

✓ Λαμβάνοντας διευκρινίσεις. 

✓ Επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα. 

 

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

1. Χωρίστε ολόκληρη την ομάδα σε δύο επιμέρους ομάδες.  

2. Ζητήστε από κάθε ζευγάρι των ομάδων να φτιάξει τις καρέκλες του και να καθίσει 

πλάτη με πλάτη. 

3. Δώστε ένα αντίγραφο από το σχήμα σε ένα από κάθε  ζεύγος συμμετεχόντων.  

4. Το άτομο που κρατά το 

διάγραμμα έχει την ευθύνη να 

εξηγήσει το σχήμα στον/στη 

συνεργάτη του και ο ακροατής 

δεν πρέπει να δει το διάγραμμα, 

αλλά πρέπει να το σχεδιάσει με 

βάση την περιγραφή και τις 

οδηγίες που θα του/της δώσει ο 

συνεργάτης.   

5. Μετά από 10 λεπτά ανακοινώστε 

τη παύση της δραστηριότητας και 

ζητήστε από κάθε ζευγάρι να 

συγκρίνει το αποτέλεσμα και 

πόσο κοντά το σχέδιο του 

ακροατή βρίσκεται στο αρχικό διάγραμμα.  

G 

ΣΤΟΧΟΣ  

Ορίστε τον 
στόχο που 
θέλετε να 
επιτύχετε  

R 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Εξετάστε την 
τωρινή σας 
κατάσταση  

O 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Δυνατότητες - 
όλες οι επιλογές.  
Ανάλυση SWOT.  

W 

ΘΕΛΗΣΗ 

Σχέδιο  
δράσης 
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Μπορείτε να εκτελέσετε τη δραστηριότητα περισσότερες από μία φορές και την πρώτη 

φορά μην αφήνετε τους ακροατές να κάνουν κάποια ερώτηση, αλλά τη δεύτερη φορά να 

επιτρέψετε στον ακροατή να κάνει ερωτήσεις και να ζητήσει διευκρινίσεις. Στη συνέχεια, 

οι ακροατές θα πρέπει να συγκρίνουν το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις και να 

τονίζουν τη σημασία της υποβολής ερωτήσεων για επιβεβαίωση της κατανόησης και 

διασφάλιση της ακρίβειας της επικοινωνίας. 

 

Εργαλείο τρίτο: Eisenhower matrix 

Το Eisenhower Matrix είναι μια απλή τεχνική που επιτρέπει τον καθορισμό 

προτεραιοτήτων, έτσι ώστε η εργάσιμη ημέρα να αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο και 

να είναι όσο το δυνατόν πιο παραγωγική γίνεται. Πρόκειται για ένα τεταρτημόριο δύο 

αξόνων: σημαντικότητα και επείγουσα ανάγκη. Αυτοί είναι οι δύο άξονες στους οποίους 

πρέπει να μετρήσουμε κάθε καθήκον, δίνοντάς τους μια απόλυτη τιμή (ναι ή όχι σημαντικό 

ή επείγον). Ο συνδυασμός αυτών των δύο αξόνων θα οδηγήσει σε ένα από τα τετράγωνα. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω ερωτήσεις για να αποφασίσουμε: 

✓ Τι αντιλαμβανόμαστε ως σημαντικό? Εκείνες τις δραστηριότητες που μας φέρνουν πιο 

κοντά στους στόχους της δουλειάς μας. 

✓ Τι αντιλαμβανόμαστε ως επείγον? Εκείνες τις δραστηριότητες που απαιτούν άμεση 

προσοχή. 

 

Μόλις τα καθήκοντά μας τοποθετηθούν σε καθένα από τα τεταρτημόρια, είναι απαραίτητο 

να κατανοήσουμε τι σημαίνει το καθένα από αυτά και πώς να οργανωθούμε σχετικά με 

αυτήν τη μέθοδο ιεράρχησης των 

καθηκόντων. Πιο συγκεκριμένα:  

• Τεταρτημόριο I (Σημαντικό 

ΚΑΙ επείγον): Αν και 

φαίνεται αντιφατικό, αυτό το 

τεταρτημόριο είναι αυτό που 

πρέπει να αφιερώσουμε 

λιγότερο χρόνο, καθώς 

φαίνεται πως δεν έχουμε 

δώσει την δέουσα προσοχή 

μας στα υπόλοιπα 

τεταρτημόρια και έχουμε 

αφήσει την πιο σημαντική μας 

δουλειά την τελευταία στιγμή.   

• Τεταρτημόριο II (Σημαντικό αλλά ΟΧΙ επείγον): Είναι το σημείο όπου πρέπει να 

δοθεί περισσότερη έμφαση και προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν τα απρόοπτα. Οι 

αποτελεσματικοί άνθρωποι δεν εστιάζουν σε απρόοπτα προβλήματα αλλά σε 

ευκαιρίες και δρουν προληπτικά. 
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• Τεταρτημόριο III (ΟΧΙ σημαντικό ΑΛΛΑ επείγον): Η σημασία του είναι μικρότερη, 

όμως αναφέρεται σε κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. 

• Τεταρτημόριο IV (ΟΥΤΕ σημαντικό ΟΥΤΕ επείγον): Τα καθήκοντα που 

βρίσκονται σε αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο όταν έχουν επιλυθεί όλα τα 

άλλα. 

 

 

Πλάνο αξιολόγησης 

Αρχική αξιολόγηση – Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης  

Παρακαλώ απαντήστε αυτές τις ερωτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 1 είναι η χειρότερη 

βαθμολογία και το 5 είναι η καλύτερη. 

1. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να επιτύχετε έναν στόχο αν δουλεύετε ως ομάδα;  

1 2 3 4 5 

     

2. Είναι σημαντικό να ορίζουμε προτεραιότητες και στόχους; 

1 2 3 4 5 

 

3. Μπορείτε να εκτελέσετε και να ολοκληρώσετε τα καθήκοντα μέσα σε ορισμένη χρονική 

περίοδο;  

1 2 3 4 5 

 

4. Όταν αντιμετωπίζω ένα εμπόδιο ή πρόβλημα, συνήθως βρίσκω εναλλακτικές για να το 

επιλύσω γρήγορα; 

1 2 3 4 5 

 

5. Γνωρίζω πώς να χειριστώ τα συναισθήματα κατά τη διαχείριση σύγκρουσης;  

1 2 3 4 5 
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6. Χρησιμοποιείτε οπτική επαφή όλη την ώρα κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης;  

1 2 3 4 5 

 

7. Μπορώ να αντιληφθώ τη γλώσσα του σώματος του συνομιλητή μου σε 

μια συζήτηση; 

1 2 3 4 5 
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Ενδιάμεση αξιολόγηση 

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 

✓ Θα μπορούσατε να αναφέρετε τουλάχιστον 4 ικανότητες που θα πρέπει να έχει ένας 

επιχειρηματίας; 

 

 

 

 

 

 

✓ Θα μπορούσατε να αναφέρετε μια τεχνική που να δίνει κίνητρο για δημιουργικότητα; 

 

 

 

 

 

✓ Θα μπορούσατε να υποδείξετε τουλάχιστον δύο πλεονεκτήματα όταν δημιουργούμε 

ένα δίκτυο γνωριμιών; 

 

 

 

 

 

✓ Θα μπορούσατε να επισημάνετε δύο οφέλη μιας σωστής διαχείρισης χρόνου;  

 

 

 

 

 

 

✓ Θα μπορούσατε να εξηγήσετε γιατί οι επικοινωνιακές ικανότητες είναι σημαντικές για 

έναν επιχειρηματία; 
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Τελική αξιολόγηση  

Συνδυάστε κάθε ικανότητα με τον αντίστοιχο ορισμό:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OΡΓΑΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Είναι ένα άτομο που βρίσκει ευκαιρίες τις 

οποίες οι άλλοι δε μπορούν να βρουν. 

Μεταδίδοντας το περιεχόμενο μιας ιδέας ή 

ενός προϊόντος σε μια ομάδα ανθρώπων στο 

περιβάλλον, αναπτύσσοντας πελάτες, 

εργαζόμενους, άλλες εταιρείες. 

Η διαδικασία καθορισμού στόχων και 

αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο οι 

στόχοι μπορούν  να επιτευχθούν καλύτερα. 

Η ικανότητα να ασκούμε επιρροή στους 

άλλους και να τους υποστηρίζουμε ώστε να 

εκτελούν τα καθήκοντά τους για να πετύχουν 

έναν κοινό στόχο. 

Να είναι κάποιος υπεύθυνος σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα σχετικά με ό,τι θέλει να 
εκπληρώσει. 

Όταν επεκτείνουμε το δίκτυο των 

επαγγελματικών επαφών μας με τη χρήση 

επαγγελματικών και κοινωνικών δικτύων.   

Είναι η ικανότητα δημιουργίας νέων ιδεών ή 

εννοιών, νέων συσχετισμών μεταξύ γνωστών 

ιδεών και εννοιών, οι οποίες συνήθως 

δημιουργούν πρωτότυπες λύσεις. 
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Ανατροφοδότηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς θα αξιολογούσατε τα 

αποτελέσματα αυτής της 

εκπαιδευτικής ενότητας; 

Απάντηση:  

Πώς θα αξιολογούσατε τα 

εργαλεία και τις 

δραστηριότητες αυτής της 

εκπαιδευτικής ενότητας; 

Απάντηση:  

Θεωρείτε αυτή την 

εκπαιδευτική ενότητα 

κατάλληλη για τους ενήλικες 

προκειμένου να αναπτύξουν 

την απαιτούμενη γνώση που 

θα βελτιώσει την 

επιχειρηματική τους 

νοοτροπία?  

Απάντηση:  

Νιώθετε πως έχετε βελτιώσει 

τη γνώση σας για τις 

ικανότητες σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα; 

Απάντηση:    
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