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Δραστηριότητα Βοηθήματα Εγγεγραμμένος χρόνος Αποτέλεσμα

1. Κάθε συμμετέχοντας θα 

απαντήσει ξεχωριστά στις 3 

παρακάτω ερωτήσεις:

-Ποιες είναι οι δυνατότητές μου?

-Ποιες είναι οι δραστηριότητές μου?

-Τι με κάνει να ξεχωρίζω?

Χαρτί και στυλό για κάθε 

συμμετέχοντα
15 λεπτά

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν 

τους τομείς στους οποίους είναι 

αποδοτικοί.

2. Συζητήστε σε ζευγάρια:

Τι βρήκατε?

Υπάρχουν παρόμοιες δραστηριότητες, 

δεξιότητες ή ιδέες ανάμεσά σας;

Μπορείτε να αποφασίσετε ποιο είδος 

κοινωνικής επιχείρησης είναι το 

κατάλληλο για εσάς;

Κανένα 10 λεπτά

Εύρεση ομοιοτήτων/διαφορών 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες,

καθορισμός της προτιμώμενης 

μορφής κοινωνικής επιχείρησης.

3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Είναι εφικτό να ιδρύσετε τη δική σας 

επιχείρηση μέσα από τους τομείς 

στους οποίους είστε αποδοτικοί;

Κανένα 20 λεπτά

Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

εργαστούν με τα αντικείμενα που 

τους ευχαριστούν και να τα 

ενσωματώσουν μέσα σε μία 

επιχειρηματική ιδέα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ;



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΣΕ
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Δραστηριότητα Βοηθήματα Εγγεγραμένος χρόνος Αποτέλεσματα

1. Θα χωριστείτε σε 4 ομάδες. Η κάθε ομάδα θα 

επιλέξει μία συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως, για 

παράδειγμα, το χωριό, την παραθαλάσσια περιοχή, 

το νησί ή το αστικό κέντρο. Κάθε μία από αυτές θα 

διαχειριστεί μία επιχειρηματική ιδέα, η οποία θα 

βασίζεται στην επιλεγμένη περιοχή. Τι είδους

κοινωνικά προβλήματα θα αντιμετωπιστούν; Ποιοι

πόροι θα κριθούν αναγκαίοι;

Αφίσα, στυλοί, μολύβια για 

κάθε ομάδα
15 λεπτά

Οι συμμετέχοντεςθα αναπτύξουντην

κοινωνική επιχειρηματικότητα σε

διαφορετικές τοποθεσίες.

2. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την επιχειρηματική

της ιδέα.
Κανένα

5 λεπτά για κάθε ομάδα,

20 λεπτά στο σύνολο

Εύρεση 

ομοιοτήτων/διαφορών ανάμεσα στις 

ομάδες, παρατήρηση του αντίκτυπου

της τοποθεσίας στα αναγνωρισμένα 

κοινωνικά προβλήματα.

3. Ανάλυση των αποτελσμάτων. Ποιο είναι 

το πιο δύσκολο σημείο στην ανάπτυξη μίας 

επιχειρηματικής ιδέας σε μία συγκεκριμένη

τοποθεσία; Υπάρχουν αντισυμβατικές προτάσεις, και 

αν ναι, δώστε παραδείγματα.

Κανένα 10 λεπτά

Οι συμμετέχοντεςθα αναπτύξουντις

επιχειρηματικές ιδέες. Θα βρουν τις

αντισυμβατικές προτάσεις και θα 

ενθαρρύνουν τις δημιουργικές και 

καινοτόμες ιδέες από αυτές.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ''ΜΗΧΑΝΗ ΙΔΕΩΝ''
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμένος

χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Δώστε στους συμμετέχοντες 3 

θεματικές ενότητες, για παράδειγμα: 

προτάσεις για ευκολότερο μαγείρεμα,

προτάσεις για απώλεια βάρους, 

προτάσεις για πώληση βιβλίων. Κάθε

συμμετέχοντας θα διαχειριστεί 10 

προτάσεις για κάθε θεματική ενότητα.

Χσρτί και στυλό για κάθε

συμμετέχοντα
15 λεπτά

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν

να γίνονται δημιουργικοί

στην εύρεση λύσεων.

2. Κάθε συμμετέχοντας θα παρουσιάσει 

τις ιδέες του.

Κανένα 5 λεπτά για κάθε

συμμετέχοντα

Εύρεση ομοιοτήτων/διαφορ

ών ανάμεσα στις ιδέες.

3. Ώρα για συζήτηση. Σε αυτόν τον

αριθμό ιδεών είναι δύσκολο να βρεθούν

και άλλες

ιδέες. Υπάρχουν αντισυμβατικές πρoτά-

σεις, και αν ναι, δώστε παραδείγματα.

Κανένα 20 λεπτά

Θα βρουν τις αντισυμβατικές

ιδέες και 

θα ενθαρρύνουν την δημιου-

ργική και καινοτόμα σκέψη.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: ΕΥΡΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ
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Δραστηριότητα Βοηθήματα Εγγεγραμένος χρόνος Αποτέλεσμα

1. Θα χωριστείτε σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα θα 

δημιουργήσει μία καλύτερη λύση για κάτι που κάνετε

στην καθημερινότητά σας - π.χ. Για να κάνετε τη

διαδικασία περισσότερο αποτελεσματική, λιγότερο

ακριβή ή περισσότερο διασκεδαστική.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία επιχείρηση μέσα από 

αυτό; Ποιοι πόροι θα κριθούν αναγκαίοι;

Αφίσα, στυλοί, 

μολύβια για κάθε

ομάδα

15 λεπτά

Οι συμμετέχοντεςθα εξετάσουν την 

δυνατότητα δημιουργίας μιας 

επιχείρησης μέσα από οποιαδήποτε 

κατάσταση/δραστηριότητα.

2. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τις λύσεις της.
Κανένα

5 λεπτά για κάθε ομάδα, 20 λεπτά

στο σύνολο
Εύρεση ομοιοτήτων/διαφορών ανάμε

σα στις ομάδες, κοινοποίηση ιδεών.

3. Ανάλυση

αποτελεσμάτων. Υπάρχουν αντισυμβατικές ιδέες, και 

αν ναι, δώστε παραδείγματα.

Κανένα 10 λεπτά

Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν τις

επιχειρηματικές

ιδέες. Θα βρουν τις αντισυμβατικές

από 

αυτές και θα ενθαρρύνουν τη δημι-

ουργική και καινοτόμα σκέψη.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: SHARK TANK
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Δραστηριότητα Βοηθήματα Εγγεγραμένος χρόνος Αποτέλεσμα

1. Χωρίστε την ομάδα σε 2 μέχρι 6 υπο-ομάδες και 

ορίστε τους να μεθοδεύσουν μία επιχειρηματική 

ιδέα, η οποία χρειάζεται να στηθεί σε μόνο 10 

λεπτά. Μπορεί να είναι οτιδηπότε, από ένα 

φυσικό κατάστημα έως μία ηλεκτρονική εμπορική 

ιστοσελίδα – ίσως και μία επιπρόσθετη λειτουργία ή 

υπηρεσία, που μπορεί να αποτελεί μέρος του 

προϊόντος σας. Για να διατηρείσετε το κλίμα 

επαγγελματικό, ζητήστε τους να προσχεδιάσουν

ένα επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο περιλαμβάνει 

δεδομένα για την στοχευμένη αγορά τους, την 

στρατηγική τιμολόγησης, τις χρηματοοικονομικές 

προβλέψεις και το μοναδικό εμπορικό πλεονέκτημα.

Πίνακας 

παρουσιάσεων, χαρτί, 

στυλοί
15 λεπτά Οι συμετέχοντες θα 

αναδυθούν με ένα 

πνεύμα 

επιχειρηματικότητας και 

κριτικής σκέψης, 

χαρακτηριστικά που είναι 

αναγκαία για να πετύχετε

στην ανταγωνιστική

αγορά.

2. Στη συνέχεα, επιλέξτε 4 «καρχαρίες» για να 

σχηματίσουν την κριτική επιτροπή και παραχωρίστε 

τους ψεύτικα χρήματα, έτσι ώστε να επενδύσουν 

στις ιδέες. Εμψυχώστε τους, ώστε να μπουν 

πραγματικά στη θέση των επενδυτών, μέσω 

λεπτομερών ερωτήσεων για τα επιχειρηματικά 

πρότυπα. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τη 

μεγαλύτερη χρηματοδότηση, θα κερδίσει.

Πίνακας 

παρουσιάσεων, χαρτί,

στυλοί

30 λεπτά


