
 

 

  
 

      

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ 

 

Σκοπός είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως ο προγραμματισμός, η αυτό-οργάνωση και η 

συνεργασία (ομαδική εργασία). 

Έργο της κάθε ομάδας είναι να εντοπίσει προβλήματα στην κοινωνία και να αναπτύξει 

επιχειρηματικές λύσεις για αυτά. 

 

Συμβουλή: Παρέχετε γραφική ύλη όπως φύλλα χαρτιού, στυλό, μαρκαδόρους, αυτοκόλλητα 

post-it. Ο συντονιστής μπορεί να παρουσιάσει συνοπτικά το  μοντέλο επιχειρηματικού καμβά 

και την χρήση των διαγραμμάτων Gantt ή Pert για να αποτυπωθούν οι  σχέσεις μεταξύ των 

στοιχείων του επιχειρηματικού καμβά. Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες με πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο μπορούν να κληθούν να το ερευνήσουν οι ίδιοι. 

Οδηγίες 

• Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε επιμέρους ομάδες και εξηγήστε την δραστηριότητα 

• Σημειώστε ότι η δραστηριότητα χωρίζεται σε 3 κύρια μέρη: 

1. Κάθε ομάδα θα σκεφτεί ένα πρόβλημα ή μια ανάγκη της κοινωνίας, της χώρας, της 

τοπικής κοινότητας κ.λπ. που θα μπορούσε να λυθεί με μια επιχειρηματική ιδέα. 

2. Κάθε ομάδα θα πρέπει να βρει 2 ή 3 επιχειρηματικές ιδέες που επιλύουν το 

πρόβλημα που έχει εντοπίσει.  

3. Η ομάδα θα κάνει περαιτέρω έρευνα και θα ετοιμάσει έναν επιχειρηματικό καμβά 

ή μία παρουσίαση για τις ιδέες της. 

• Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το πρόβλημα και την επιχειρηματική ιδέα που προτείνει 

ως λύση στους άλλους συμμετέχοντες. 

• Εάν εντοπιστεί ένα κοινό πρόβλημα, οι συντονιστές θα κατευθύνουν τη συζήτηση 

σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο 

για μια συγκεκριμένη χώρα. 

• Μετά τις παρουσιάσεις, ολόκληρη η ομάδα θα συζητήσει και θα επιλέξει τις καλύτερες 

λύσεις με βάση τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν από τις επιμέρους ομάδες. 

• Κάθε ομάδα θα προχωρήσει στη δημιουργία κατάλληλων διαγραμμάτων Gantt ή 

διαγραμμάτων Pert για τον προγραμματισμό των επιχειρηματικών ιδεών που 

προκρίθηκαν. 
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Αναστοχασμός στη μαθησιακή κοινότητα: Σύντομη ανατροφοδότηση από τη δραστηριότητα 

θέτοντας ερωτήσεις για το αν οι συμμετέχοντες την απόλαυσαν και τι έμαθαν από αυτήν. 

Συζητήστε εάν η δραστηριότητα έχει αλλάξει τις απόψεις των συμμετεχόντων θέτοντας 

ερωτήσεις όπως: 

● πώς αισθάνεστε μετά τη δραστηριότητα; 

● μάθατε περισσότερα για τα εθνικά ή/και τα ευρωπαϊκά κοινωνικά προβλήματα; 

● πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ζητήματα για τους νέους Ευρωπαίους 

επιχειρηματίες; 

● μπορούν οι επιχειρηματικές λύσεις που προέκυψαν να υλοποιηθούν ρεαλιστικά; 

 

 

Συμβουλές για τους συντονιστές 

Εάν οι ομάδες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ο ρόλος του συντονιστή είναι να διευκολύνει τη 

συζήτηση μέσω συνοπτικών ερωτήσεων που στοχεύουν στον προβληματισμό, για παράδειγμα, 

ζητώντας από κάθε μέλος να περιγράψει μια κρίσιμη κοινωνική κατάσταση στη χώρα του. 

Ορισμένες χρήσιμες ερωτήσεις για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής ιδέας που μπορεί να 

τεθούν στους συμμετέχοντες είναι: 

● Ποιοι πόροι (ανθρώπινοι και υλικοί) απαιτούνται; 

● Πώς θα χρηματοδοτηθεί η ιδέα; 

● Ποιος θα είναι ο αγοραστής / χρήστης / καταναλωτής του προϊόντος / υπηρεσίας / ιδέας; 

 

Προτείνεται στους συντονιστές να συστήσουν το εργαλείο του επιχειρηματικού καμβά1 για την 

αποτύπωση της επιχειρηματικής ιδέας και των διαγραμμάτων Gantt2 ή διαγραμμάτων Pert3 για 

τον προγραμματισμό της. 

Τα τμήματα που επιχειρηματικού καμβά που πρέπει να οριστούν είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Program_evaluation_and_review_technique 
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Κύριες 

δραστηριότητες 

Κύριοι συνεργάτες 

Τμήματα 

πελατών Κύριοι πόροι 

Δομή κόστους 

Σχέσεις με πελάτες 

Πηγές εσόδων 
Κανάλια 


