
 

 

  
 

 

ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ Ο ΙΔΙΟΣ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
ΣΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση για την ευκαιρία που αναδύεται προς μια ισότιμη και δίκαιη 

κοινωνία μέσω της δημιουργίας ενός σχεδίου στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να υποστηρίξει τους νέους επιχειρηματίες ώστε να: 

• αναπτύξουν την ικανότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων      

• καλλιεργήσουν την ομαδική εργασία και την εμπιστοσύνη μέσα σε μια ομάδα      

• προωθήσουν ένα κλίμα δικαιοσύνης και ισότητας μέσα σε μια ομάδα 

 

Συμβουλή: 4-24 συμμετέχοντες (ιδανικά 16). Εναλλαγή συμμετεχόντων στο πλαίσιο της 

ομάδας, αριθμός συνεδριών = αριθμός των ομάδων. Χρόνος: 4 x 60 λεπτά. Υλικά: Τετράδια και 

στυλό, χαρτο-πίνακας ή, εάν η δραστηριότητα είναι online, ψηφιακή συσκευή. 

 

Οδηγίες 

• Ο συντονιστής εξηγεί τη δραστηριότητα. 

• Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων. 

• Ο συντονιστής αναθέτει σε ένα μέλος κάθε ομάδας ένα πρόβλημα. Τα προβλήματα 

μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα ή παρόμοια, ανάλογα με τον διαθέσιμο 

χρόνο (συνήθως 10 λεπτά).  

• Το μέλος της ομάδας στο οποίο δόθηκε το πρόβλημα είναι «ο Επιχειρηματίας» και είναι 

υπεύθυνο για την επίλυση του προβλήματος με τη βοήθεια των άλλων μελών. Ο 

Επιχειρηματίας πρέπει να παρουσιάσει το πρόβλημα και στη συνέχεια να προσδιορίσει 

τις δεξιότητες των άλλων μελών της ομάδας, θέτοντας την ερώτηση «πώς θα 

μπορούσατε να βοηθήσετε;» (10 λεπτά). 

• Ο Επιχειρηματίας πρέπει στη συνέχεια να αναθέσει επιμέρους εργασίες σε κάθε μέλος.  

• Τα μέλη της ομάδας εκτελούν τις επιμέρους εργασίες, για παράδειγμα μέσω 

διαδικτυακής έρευνας ή πειραματικά. Τα τρία μέλη που εκτελούν τις εργασίες μπορούν 

να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά όχι με τον Επιχειρηματία, του οποίου το καθήκον 

είναι να επινοήσει μια χρήση για την κάθε απάντηση. (15 λεπτά) 

• Η ομάδα ανασυντίθεται και τα μέλη παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των επιμέρους 

εργασιών τους. Και τα τέσσερα μέλη συνεργάζονται για να συνδυάσουν τις επιμέρους 

απαντήσεις σε ένα συνολικό αποτέλεσμα. 

ΑΝΆΘΕΣΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΉΤΩΝ 



 

 

 
 

• Ο Επιχειρηματίας προετοιμάζει μια σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της 

πιθανής χρήσης τους. 

• Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται 4 φορές, ώστε όλοι να μπορούν να παίξουν τον 

επιχειρηματία. 

 

 

 

Αναστοχασμός στην μαθησιακή κοινότητα: 

Ξεκινήστε με μια σύντομη ανατροφοδότηση σχετικά με την ίδια τη δραστηριότητα και το κατά 

πόσο οι συμμετέχοντες την απόλαυσαν. Στη συνέχεια, συζητήστε τι συνέβη, τι έμαθαν οι 

συμμετέχοντες και τη σχέση που έχει η δραστηριότητα με την ανάθεση και την εμπιστοσύνη. 

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να ενεργοποιήσετε τη συζήτηση. 

● Ήταν δίκαιη η κατανομή των εργασιών; 

• Αντανακλούσε τις ικανότητες των μελών της ομάδας; 

• Ποια είναι τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν κατά την ανάθεση αρμοδιοτήτων; 

• Ποιο ήταν το επίπεδο εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα; 

 

 

Συμβουλές για τους συντονιστές 

• Δημιουργήστε προβλήματα που σχετίζονται με τοπικά και πολιτιστικά θέματα. 

• Διασφαλίστε την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων, ιδιαιτέρως στον ρόλο του 

επιχειρηματία και ειδικά για εκείνους που εμφανίζονται απρόθυμοι να το κάνουν. 

• Η δραστηριότητα μπορεί επίσης να γίνει με πρακτικά προβλήματα, π.χ. δείτε το 

«Σταθερό Τραπέζι» https://www.stemitup.eu/Activity/Stable-Table  

https://www.stemitup.eu/Activity/Stable-Table

