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Επισκόπηση Στόχων
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ΜΟΝΤΕΛΟ

Το ακόλουθο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελεί
το δεύτερο μέρος (ΦΑΣΗ 2) του Προγράμματος
BRAVE. Η ΦΑΣΗ 1 του BRAVE έδωσε στους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να καλλιεργήσουν
την
ατομική
τους
ενδυνάμωση
μέσω
δραστηριοτήτων μικτής κινητικότητας, όπως
συναντήσεις (διασυνοριακή εκπαίδευση) και
εκπαιδεύσεις
εικονικής
κινητικότητας
(διαδικτυακή εκπαίδευση).
Η ΦΑΣΗ 2 του προγράμματος αρχίζει όταν οι
συμμετέχοντες αποκτήσουν αυτογνωσία μέσω
των
εργαλείων
που
παρέχονται
και
συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να ελέγχουν και
να εξελίσσουν τη ζωή και τις επιλογές τους. Η
ΦΑΣΗ 2 έχει στόχο να βοηθήσει τους
συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα ατομικό
επιχειρηματικό μοντέλο που να εστιάζει στα
ατομικά κίνητρα και τις προσδοκίες τους.
Αποτελεί την άμεση εξέλιξη της πρώτης φάσης
του προγράμματος και γι’αυτό οι προηγούμενες
γνώσεις που κατακτήθηκαν είναι απαραίτητες για
την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου ατομικού
επιχειρηματικού μοντέλου στη ΦΑΣΗ 2.
Η ΦΑΣΗ 2 είναι η φυσική εξέλιξη του
προγράμματος BRAVE. Ξεκίνησε ως μια
μέθοδος ενδυνάμωσης άνεργων ενηλίκων/
ενηλίκων σε μεταβατικό στάδιο/ ενηλίκων που
ενδιαφέρονται να αλλάξουν το προφίλ τους, που
δε νιώθουν έτοιμοι να ξαναμπούν στην αγορά
εργασίας. Για να είναι οι άνθρωποι σε θέση να
ασχοληθούν σωστά με το μέλλον τους, χρειάζεται
να αντιληφθούν την επάρκεια, τις ικανότητες και
την αξία τους. Η ΦΑΣΗ 2 βοηθά τον χρήστη να
φανταστεί και να δοκιμάσει με πιο απτό τρόπο το
πλάνο που έχει ήδη θέσει.
Για
τη
διεξαγωγή
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος, συνεχίστηκε η σύμπραξη
εταίρων και αναπτύχθηκε περαιτέρω η σχέση με
όλους τους ενήλικες συμμετέχοντες που
επιλέγηκαν να συμμετάσχουν στη ΦΑΣΗ 1 του
BRAVE (περίπου 60 άτομα από 6 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος,
Ελλάδα, Ρουμανία, Λιθουανία). Αυτά τα άτομα
δοκίμασαν την εκπαιδευτική διαδικασία σε τοπικό
και
διασυνοριακό
επίπεδο,
αφού
5

συμμετέχοντες από κάθε χώρα είχαν την
ευκαιρία να λάβουν μέρος σε εκπαίδευση που
διήρκησε μια εβδομάδα στη Βαλένθια (Ισπανία),
για να ελέγξουν τα αποτελέσματα της ΦΑΣΗΣ 1.
Μετά την επιτυχημένη σύμπραξη εταίρων στη
ΦΑΣΗ 1, ακολουθήθηκε η ίδια πορεία και κάθε
εταίρος οργάνωσε μια σειρά από 5 σεμινάρια
προετοιμασίας σε τοπικό επίπεδο, ώστε να
συνεχιστεί το εκπαιδευτικό έργο και να
προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες για τη
διεξαγωγή της ΦΑΣΗΣ 2. Αυτά τα σεμινάρια
αποτέλεσαν επίσης ένα πειραματικό στάδιο για
κάθε μια από τις δραστηριότητες και τους
στόχους που έπρεπε να επιτευχθούν στον τελικό
έλεγχο της ΦΑΣΗΣ 2. Επιπλέον, οργανώθηκε και
ένα διασυνοριακό εκπαιδευτικό σεμινάριο
διάρκειας 5 ημερών στη Μοδένα (Ιταλία), στο
οποίο επιλέγηκαν και πάλι 30 ενήλικες για να
συμμετέχουν (5 συμμετέχοντες ανά χώρα).
Συγκεκριμένα, η δεύτερη αυτή φάση του
εκπαιδευτικού προγράμματος αφορά στη
δημιουργία ενός ατομικού επιχειρηματικού
μοντέλου που να εστιάζει σε ατομικά κίνητρα και
προσδοκίες. Για τη δημιουργία Επιχειρηματικών
Μοντέλων, χρησιμοποιείται ένας καμβάς
μοντέλου που εστιάζει στο άτομο, και στηρίζεται
σε ένα ατομικό επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο
υπολογίζει τo μη μετρήσιμo «έμμεσο» κόστος
(όπως το άγχος) και τα «έμμεσα» οφέλη (όπως
επαγγελματική πρόοδος). Πράγματι, με την
ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται να
δημιουργηθούν τουλάχιστον 30 πρότυπα
επιχειρηματικά μοντέλα που θα δοκιμαστούν και
θα επαναληφθούν στις χώρες που συμμετέχουν.
Αυτά θα αποτελέσουν ένα πορτφόλιο πιθανών
επιχειρηματικών μοντέλων για εφαρμογή, αφού
αυτά τα μοντέλα θα μπορούν να εφαρμοστούν
και σε άλλα σενάρια. Το πορτφόλιο
επιχειρηματικών μοντέλων που θα δημιουργηθεί,
θα
δημοσιευθεί
και
στην
πλατφόρμα
πληθοπορισμού (O3) για διερεύνηση και χρήση
από ομότιμους, επιχειρήσεις και άλλους ενήλικες.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του προγράμματος βασίζεται:
- στη χρήση καινοτόμων εργαλείων και
μεθοδολογιών που θα βοηθήσουν τα άτομα
να εστιάσουν στις δυνατότητες τους και να
δημιουργήσουν ένα νέο επιχειρηματικό
μοντέλο
- στο γεγονός ότι η εκπαιδευτική πορεία
επικεντρώνεται στο κοινό καλό στο οποίο
μπορεί να συμβάλει το κάθε άτομο. Δε
σχετίζεται μόνο με το προσωπικό όφελος,
αλλά βασίζεται στην ιδέα ότι η προσωπική
ικανοποίηση
συμβάλλει
στο
κοινό
καλό/ευημερία
- στο γεγονός ότι η διαδικασία αυτή επιτρέπει
στους
άνεργους
ενήλικες
να
προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να
στηρίξουν κι άλλους ενήλικες που
βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.
Συνδέεται επίσης και με την «ικανότητα
ανάπτυξης»
των
δεξιοτήτων
που
χρειάζονται ώστε να γίνει κανείς μέλος της
οργάνωσης BRAVE Europe, που είναι το
αποτέλεσμα του συγκεκριμένου IO
- στο γεγονός ότι μετά την εκπαίδευση τους
μέσω του O1 και O2, οι ενήλικες θα μπορούν
να γίνουν μέντορες του προγράμματος
BRAVE και να στηρίξουν άλλους ενήλικες
που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση,
εξασφαλίζοντας
έτσι
τη
δυνατότητα
συνέχισης
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ: η διαδικασία
ενδυνάμωσης της ΦΑΣΗ 2 σχετικά με το
πρότυπο επιχειρηματικό μοντέλο θα έχει σίγουρα
σχετικό αντίκτυπο στους ενήλικες, αφού τους
βοηθάει να δημιουργήσουν ένα πλάνο για την
προσωπική τους ζωή. Θα αποκτήσουν τα
εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να
κατανοήσουν εάν και πώς το επιχειρηματικό τους
μοντέλο είναι εφικτό, ποια είναι τα δυνατά και τα
αδύνατα του σημεία.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
ένα πλεονέκτημα της εκπαίδευσης που
προτείνεται είναι ότι έχει διεξαχθεί μέσω μιας
μικτής
προσέγγισης
που
περιλαμβάνει
διασυνοριακές εκπαιδευτικές συναντήσεις και
εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Οι ενότητες και η
περιγραφή της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης θα
είναι διαθέσιμα σε αρχεία, αλλά και το
διαδικτυακό μέρος θα είναι επίσης διαθέσιμο για
χρήση από άλλους συμμετέχοντες. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει δοκιμαστεί και
εφαρμοστεί μέσω της δεύτερης Μαθησιακής,
Διδακτικής και Εκπαιδευτικής Δράσης (ΜΔΕΔLTTA) και MOOC 4.0
Επιπλέον, τα 30 επιχειρηματικά πλάνα που θα
ετοιμαστούν θα ανεβούν στην πλατφόρμα
πληθοπορισμού (O3), ώστε να προωθήσουν την
επιχείρηση. Αυτά τα
επιχειρηματικά πλάνα
μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης ή
σημείο εκκίνησης για άτομα που επιθυμούν να
κάνουν
αλλαγές
στην
προσωπική
και
επαγγελματική τους ζωή.
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Προγράμματος κατά τη
Διάρκεια της Μαθησιακής,
Διδακτικής και Εκπαιδευτικής
Δράσης του BRAVE

Πριν την έναρξη της ΜΔΕΔ, το πρόγραμμα Brave
δημιούργησε
ένα
σχέδιο
εκπαιδευτικών
μαθημάτων – που ονομάζεται και μαθησιακή
πορεία – και περιλαμβάνει μια οργανωμένη
περιγραφή των δραστηριοτήτων και του υλικού
που είναι χρήσιμα για να καθοδηγήσουν μια
ομάδα προς ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο.
Η διάλεξη ή η διδασκαλία σε μια μεγάλη ομάδα
είναι μια από τις πιο παλιές μορφές διδασκαλίας.
Όποιο κι αν είναι το προφίλ τους, οι ομιλητές
αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο μετάδοσης
γνώσεων και εννοιών σε μικρές και μεγάλες
ομάδες. Μπορούν να κινήσουν το ενδιαφέρον, να
εξηγήσουν έννοιες, να παρέχουν βασικές
γνώσεις και άμεση ενίσχυση της μάθησης.
Οι
διδακτικές
στρατηγικές
που
θα
χρησιμοποιηθούν εντοπίστηκαν με βάση τις
διάφορες διαθέσιμες μαθησιακές μεθόδους, οι
οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη σωστής
στρατηγικής για τη διαχείριση της ομάδας στόχου
που καθορίστηκε στη ΜΔΕΔ.
Το διδακτικό περιεχόμενο και οι στόχοι
οργανώνονται και εξηγούνται στα Αποτελέσματα
των Σπριντ.
Μετά το σχεδιασμό των μαθημάτων, εξετάζονται
τα εξής:
1. Ο καθορισμός του στόχου της ΜΔΕΔ σε μικρή
και μεγάλη κλίμακα με βάση τα διάφορα Σπριντ
που σχεδιάστηκαν για τις πέντε μέρες
εκπαίδευσης
2. Η επιλογή της σωστής ομάδας στόχου με βάση
τις
απαραίτητες
προϋποθέσεις
του
προγράμματος, αλλά και την ατομική συμβολή
που μπορεί να έχει ο κάθε συμμετέχοντας στην
όλη ΜΔΕΔ. Αυτό περιλαμβάνει τα εξής:
- Ποιο προσωπικό προφίλ ενδείκνυται
περισσότερο για την επίτευξη του
καθορισμένου στόχου του Σπριντ;
- Ποιο ρόλο μπορεί να έχει ο κάθε
συμμετέχοντας στο πλαίσιο της ΜΔΕΔ;

-

Τι θα χρειαστεί ο κάθε συμμετέχοντας, ώστε
να μπορεί να αναλάβει το ρόλο που του
ανατίθεται;

3. Η δομή του περιεχομένου:
- Με τι θα ασχοληθούμε στα Σπριντ;
- Τι είναι η διήγηση μιας ιστορίας;
- Πώς θα συνδεθούν τα διάφορα Σπριντ με
λογικό και ουσιαστικό τρόπο;
4. Το περιεχόμενο των Σπριντ:
- να καθορίσουν, να επιλέξουν και να
θέσουν ως πρότυπο τη δυναμική που θα
χρησιμοποιηθεί,
αλλά
και
τις
δραστηριότητες
- να καθορίσουν το υλικό που θα χρειαστεί
για όλα τα επίπεδα (αίθουσες και
υλικό/προδιαγραφές εξοπλισμού)
- να καθορίσουν το χρονικό πλαίσιο των
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ημέρες,
συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος
5. Η προσαρμογή της συνοχής, του χρόνου και
των δραστηριοτήτων, ώστε να διερευνηθεί πώς οι
πιθανές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τον
αρχικό στόχο
6. Η καταγραφή των δραστηριοτήτων, ώστε να
ελεγχθεί η πρόοδος των συμμετεχόντων στις
τοπικές ομάδες. Να γίνει σύγκριση των τριών
προηγούμενων
δραστηριοτήτων
που
διεξήχθηκαν με τα αποτελέσματα της ΜΔΕΔ
7. Ο καθορισμός του τρόπου αξιολόγησης που
θα εφαρμόζεται μετά από κάθε ψηφιακή και
αναλογική δραστηριότητα
8. Η οργάνωση μιας συνάντησης ανασκόπησης
για τη βελτίωση της απόδοσης, που θα βασίζεται
στις ιδέες των συμμετεχόντων σχετικά με τα όσα
διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της ΜΔΕΔ.

Η πρωτότυπη Ατζέντα του εκπαιδευτικού
προγράμματος υλοποιήθηκε στην Μόντενα (IT),
Βουκουρέστι (RO) και Βαλένθια (ES)

0.3

Επισκόπηση του
Περιεχομένου του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος

Η ΦΑΣΗ 2 του καινοτόμου
εκπαιδευτικού προγράμματος
BRAVE περιλαμβάνει 5 βασικά
μαθήματα:
Ο βασικός στόχος των 5 αυτών μαθημάτων είναι
να βοηθήσει τους χρήστες να αποκτήσουν όλες
τις
απαιτούμενες
γνώσεις
και
την
αυτοπεποίθηση, ώστε να μπορούν να παράγουν
τη δική τους ιδέα επιχειρηματικού μοντέλου.
Μέσω της εκπαίδευσης, αναμένεται ότι ο
χρήστης θα αναπτύξει το δικό του ατομικό
επιχειρηματικό μοντέλο.

Αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν μέσω του
καινοτόμου
εκπαιδευτικού
προγράμματος
BRAVE (ΦΑΣΗ 1). Το καινοτόμο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα BRAVE (ΦΑΣΗ 2) έχει σκοπό να
παρέχει όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που
χρειάζονται για να γίνει μια ιδέα πραγματικότητα
ή να αποκτήσει κανείς ένα νέο επαγγελματικό
προφίλ.

Συνάντηση του BRAVE

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ IO2
ΑΡ.

ΟΝΟΜΑ ΣΠΡΙΝΤ

ΣΤΟΧΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1

Εμπειρία Τελικού Οι στόχοι του Σπριντ είναι:
Χρήστη:
 να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει μια σαφή
Επανασχεδιάστε
εικόνα της έννοιας του επιχειρηματικού
την Καριέρα σας
μοντέλου
 να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει την
ανάγκη ύπαρξης ενός επιχειρηματικού
μοντέλου
 να εξηγήσει τη χρήση, τις προδιαγραφές και
τα πλεονεκτήματα του Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου (ΚΕΜ-BMC)
 να δείξει πώς αρχίζει η δημιουργία ενός
επιχειρηματικού μοντέλου

1) Καθορισμός του Σημερινού
Στόχου: Τι σας φέρνει εδώ;
2) Μαθήματα Κριτικού
Επιχειρηματικού Μοντέλου σε 5
λεπτά
3) Γνωριμία με τον Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου
4) Πρακτική στο Σχεδιασμό ενός
Συνηθισμένου Επιχειρηματικού
Μοντέλου
5) Επιχείρηση, Ομάδα, & Ατομικά
Μοντέλα

2

Σχεδιασμός

Οι στόχοι του Σπριντ είναι:
 να κατανοήσετε την έννοια του
Ατομικού Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου
 να κατανοήσετε τη σχέση του με τον
Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου
 να μάθετε πως να δημιουργήσετε τον
δικό σας Ατομικό Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου
 να κατανοήσετε τον ορισμό του
Μοντέλου As-is
 να είστε σε θέση να παράγετε το δικό
σας Μοντέλο As-is

1) Διερεύνηση των Ομάδων
Στόχων, των Ανταγωνιστών, και
Δοκιμή του Προϊόντος
2) Γνωριμία με τον Ατομικό Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου &
Σχεδιασμός του Δικού σας
Μοντέλου As-is
3) Συντόμευση του Δικού σας
Μοντέλου As-is

3

Αναστοχασμός

Οι στόχοι του Σπριντ είναι:
 να δοκιμάσετε και να λάβετε
ανατροφοδότηση για το Ατομικό
Επιχειρηματικό σας Μοντέλο
 να βρείτε τρόπους να βελτιώσετε το Ατομικό
Επιχειρηματικό σας Μοντέλο
 να εντοπίσετε τα δυνατά σημεία
 να μάθετε πως να δίνετε ανατροφοδότηση

1) Οπτικοποίηση: Επανασχεδιάστε
τον Καμβά σας σε ΕικόνεςΠιθανότητες για σας
2) Αξιολόγηση Μεταξύ Ομοτίμων

4

Αναθεώρηση

Οι στόχοι του Σπριντ είναι:
 να συνθέσετε ένα πλήρες Ατομικό
Επιχειρηματικό Μοντέλο με βάση τις ιδέες σας
και την ανατροφοδότηση που λάβατε
 να μάθετε πώς να ζητάτε ανατροφοδότηση

1) Σχεδιασμός του Δικού σας Νέου
Μελλοντικού Ατομικού
Επιχειρηματικού Μοντέλου
2) Εργαστήριο 2 Σκέφτομαι Δυνατά:
Διαχωρισμός Δεδομένων &
Υποθέσεων
3) Ανακεφαλαίωση | Μετεκπαίδευση
/ Ρωτήστε τον Δημιουργό

5

Δράση

Οι στόχοι του Σπριντ είναι:
 να δοκιμάσετε το Ατομικό Επιχειρηματικό σας
Μοντέλο
 να μάθετε πώς να εκφράζετε τις σκέψεις σας
μπροστά σε κοινό
 να μάθετε πώς να «πουλάτε το προϊόν σας»
 να μάθετε πώς να δικτυωθείτε

1) Δοκιμή του Νέου Μοντέλου σας
2) Παρουσίαση του στους
Συνεργάτες σας
3) Δραστηριότητα Ρόλων: «Η
Ομάδα μου», «Αναζήτηση
Πιθανών Επενδυτών»
4) Ανακεφαλαίωση και Αξιολόγηση
5) Κοινωνικοποίηση / Δικτύωση

Πλάνο Οργάνωσης Χρόνου για το Πενθήμερο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
DAY

NAME OF THE
MODULE

UNITS

Nº
EXERCISES

Listen and observe (120’)
ΗΜΕΡΑ
1 Know

ΟΝΟΜΑ
yourselves
ΣΠΡΙΝΤ

Who you are (120’)

5

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Your Values (120’)

3

2

Μαθήματα Κριτικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε 5 λεπτά (5’)

1

BUSINESS MODEL CANVAS

1

PHASE 1 – FUNDAMENTALS OF
1
BUSINESS
MODELING
ON ENTERPRISE
Γνωριμία
με τον Καμβά
Επιχειρηματικού
Μοντέλου (2 ώρες και 30’)
LEVEL (60’)

Πρακτική στο Σχεδιασμό ενός Συνηθισμένου Επιχειρηματικού
Discover your
Μοντέλου
(1 ώρα)
personal potential for BUSINESS MODEL
CANVAS
3
a new Business Model PHASE 2 – BUSINESS MODEL YOU (165’)
Επιχείρηση, Ομάδα, & Ατομικά Μοντέλα (90’)
YOU
BUSINESS MODEL YOU
Διερεύνηση των Ομάδων Στόχων, των Ανταγωνιστών, και Δοκιμή
1
του Προϊόντος
(1(60’)
ώρα)
PHASE 3 – Reflect
and review

2

2

Σχεδιασμός

First Portfolio of
prototyped ideas

3

4
3

My contribution to the
social good

5

REFLECT
Methodology
– role
playing (120’)Μοντέλου &1
Γνωριμία
με τον
Ατομικό Καμβά
Επιχειρηματικού
Σχεδιασμός του Δικού σας Μοντέλου As-is (3 ώρες και 20’)
Hero’s Journey (300’)

1

Συντόμευση του Δικού σας Μοντέλου As-is (2 ώρες και 50’)

My contribution to the Happiness and Wellbeing, Setting goals
Οπτικοποίηση: Επανασχεδιάστε τον Καμβά σας σε Εικόνες (2 ώρες)
5
social good
(420’)
Αναστοχασμός

NO.
ΔΡΑΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
6 HOURS
ΡΙΟΤΗΤ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΩΝ

2

Καθορισμός του Σημερινού Στόχου: Τι σας φέρνει εδώ; (1 ώρα )

Εμπειρία Τελικού
Χρήστη:
Επανασχεδιάστε
την Καριέρα σας

TOTAL
DURATION

Αξιολόγηση Μεταξύ Ομοτίμων (3 ώρες και 40’)

X-FACTOR
(240’)
Σχεδιασμός του
Δικού σας Νέου Μελλοντικού Ατομικού 1
Επιχειρηματικού Μοντέλου (2 ώρες)

3

6 ΩΡΕΣ

1

6 HOURS
45’

1
1

2

7 ΩΡΕΣ και
10’

5 HOURS

3

27
3

HOURS

5 ΩΡΕΣ και
40’

4 HOURS

5

Time-plan of the 5-days training program
4

Αναθεώρηση

Εργαστήριο 2 Σκέφτομαι Δυνατά: Διαχωρισμός
Δεδομένων & Υποθέσεων (90’)

3

Ανακεφαλαίωση | Μετεκπαίδευση / Ρωτήστε τον
Δημιουργό (2 ώρες και 30’)

2

Δοκιμή του Νέου σας Μοντέλου (3 ώρες και 30’)

Παρουσίαση του στους Συνεργάτες σας (60’)
Δραστηριότητα Ρόλων: Η Συνάντηση
5

Δράση

(2 ώρες)

6 ΩΡΕΣ

2

1

2

Ανακεφαλαίωση και Αξιολόγηση (30’)

1

Κοινωνικοποίηση / Δικτύωση (60’)

1

8 ΩΡΕΣ

“Η γνώση προκύπτει
μέσω συζήτησης και
ανταλλαγής απόψεων”

Innovative training PRogram
PRogramme

BRAVE
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΠΡΙΝΤ ΑΡ.1 –
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΑΣ
Project number: 2017-1-RO01-KA204-037257
The Project is funded by the European Commission in the framework of
Erasmus+ programme – KA2 Strategic Partnerships in the field of Adult education.

The European Commission support for the production of this publication 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.

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει:
•
•
•

Γενική επισκόπιση
5 Ενότητες – Περιγραφή
Περιγραφή ασκήσεων:
• ΣΠΡΙΝΤ 1 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
• ΣΠΡΙΝΤ 1 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ενότητα 1:
•

Καθορισμός του Σημερινού Στόχου: Τι
σας φέρνει εδώ;
Όνομα Δραστηριότητας/Mέθοδος:

Time-plan of the 5-days training programme

•
•

SMART στόχοι
Αν ήσασταν επιχειρηματίες, τι θα
κάνατε;

Ενότητα 2:
Μαθήματα Κριτικού Επιχειρηματικού
Μοντέλου σε 5 λεπτά Όνομα
Δραστηριότητας/Mέθοδος:

•

Βίντεο για το Επιχειρηματικό
Μοντέλο

Ενότητα 3
Γνωριμία με τον Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου
Όνομα Δραστηριότητας/Mέθοδος:

•
•
•

Ενότητα 4:
CRITICAL BUSINESS MODEL
LESSONS IN 5 MINUTES

Πού πηγαίνω;
Δημιουργία πεδίου
To Cluedo παρουσιάζει τον
Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου

Όνομα Δραστηριότητας/Mέθοδος:

•

Καμβάς Οικογενειακού
Επιχειρηματικού Μοντέλου

Ενότητα 5:
Επιχείρηση, Ομάδα, & Ατομικά
Μοντέλα Όνομα
Δραστηριότητας/Mέθοδος:

•

Σχεδίασέ την SMART ιδέα σας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΡΙΝΤ:
FYG CONSULTORES
(Ισπανία)

1.1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ
ΑΡ.1 – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΗ: ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΑΣ

1.2

ΕΝΟΤΗΤΕΣ –
Επισκόπηση

1.3
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
Περιγραφές

1.4
ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

Περιγραφή ασκήσεων

Γενική

1.1

Σύνοψη: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΠΡΙΝΤ ΑΡ.1 –ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ
ΣΑΣ
Τα εννέα πεδία στον Καμβά Επιχειρηματικού

Η δεύτερη φάση του προγράμματος BRAVE
είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια του
Ατομικού Επιχειρηματικού Μοντέλου (ΑΕΜ)
You. Βέβαια, αυτό το μοντέλο έχει τη βάση του
σε ένα προηγούμενο μοντέλο, τον γνωστό
Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (ΚΕΜ).
Για τη σωστή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας
του ΑΕΜ You, είναι απαραίτητη η κατανόηση του
ΚΕΜ πρώτα. Για το λόγο αυτό, το πρώτο
ΣΠΡΙΝΤ του εκπαιδευτικού προγράμματος θα
επικεντρωθεί στο να διασφαλίσει ότι όλοι οι
συμμετέχοντες είναι σε θέση να χρησιμοποιούν
το μοντέλο με ευκολία, αποκτώντας την
απαραίτητη εμπειρία και χρησιμοποιώντας το ως
βάση για να δουλέψουν αργότερα στο ΑΕΜ You.

Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου είναι ένα
είδος
Επιχειρηματικού
Μοντέλου
που
δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την εικόνα και
την κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου
μιας επιχείρησης. Το μοντέλο αποτελείται από 9
πεδία που μπορούν να σχεδιαστούν σε ένα μόνο
χαρτί, κάνοντας τη συνολική εικόνα του μοντέλου
πιο εύκολη. Έτσι, οι σχέσεις ανάμεσα στα μέρη
του μοντέλου, αλλά και οι διαφορές μεταξύ τους
γίνονται πιο ορατές για το χρήστη.

Μοντέλου είναι:
- Παρεχόμενη αξία
- Πελατειακές σχέσεις
- Δίκτυα
- Ομάδες πελατών
- Κύριοι συνεργάτες
- Κύριες δραστηριότητες
- Κύριοι πόροι
- Δαπάνες
- Ροές εσόδων
Κάθε πεδίο είναι ανεξάρτητο και ταυτόχρονα
αλληλένδετο με τα υπόλοιπα. Αυτό σημαίνει ότι,
παρόλο που κάθε πεδίο αφορά σε ένα
διαφορετικό θέμα σχετικό με την επιχείρηση, για
τη δημιουργία ενός αληθινού, επιτυχημένου
επιχειρηματικού μοντέλου είναι απαραίτητη η
μελέτη όλων των πεδίων. Ένα επιχειρηματικό
μοντέλο δε θα λειτουργήσει, εάν ένα από τα πεδία
δε συμπληρωθεί σωστά.
Μια από τις προτεραιότητες του προγράμματος
BRAVE είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες
χρήσιμα εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να
είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή να μπορούν να
επανασχεδιάσουν το επαγγελματικό τους προφίλ
με επιχειρηματική προσέγγιση. Έτσι, ο ΚΕΜ
αποτελεί μια εξαιρετική βοήθεια, εφόσον ένα
επιχειρηματικό μοντέλο είναι απαραίτητο κομμάτι
μιας επιχείρησης.

Μαθησιακοί Στόχοι:
Οι μαθησιακοί στόχοι του ΣΠΡΙΝΤ 1 είναι οι εξής:
- να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία του να θέτουν σαφείς στόχους και επιδιώξεις
- να κατανοήσουν τη σημασία ενός επιχειρηματικού μοντέλου στη δημιουργία μιας επιχείρησης
- να μάθουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου
- να μάθουν για τα πεδία που αποτελούν τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου
- να μάθουν πως να συλλέγουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για να δημιουργήσουν ένα
επιχειρηματικό μοντέλο
- να μάθουν τις διαφορές ανάμεσα στα είδη επιχειρήσεων, όταν δημιουργούν ένα επιχειρηματικό
μοντέλο (μικρές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις…)
- να μάθουν πώς να καταγράφουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο για μια γνωστή επιχείρηση
- να σκέφτονται επιχειρηματικές ιδέες
- να μάθουν να καταγράφουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο για να προταθεί σε μια επιχείρηση.

1.2

ΕΝΟΤΗΤΕΣ –
Γενική
Επισκόπηση

Α/Α

Διάρκεια

1

60’

2

5’

Μαθήματα Κριτικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε 5 λεπτά

3

150’

Γνωριμία με τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου

4

60’

Πρακτική στο Σχεδιασμό ενός Συνηθισμένου Επιχειρηματικού
Μοντέλου

5

90’

Επιχείρηση, Ομάδα, & Ατομικά Μοντέλα

1.3
Α/Α Διάρκεια
1

25’
35’

2

5’

3

75’
60’
15’

4

60’

Όνομα
Καθορισμός του Σημερινού Στόχου: Τι σας φέρνει εδώ;

ΕΝΟΤΗΤΕΣ –
Περιγραφή

Όνομα και
Περιγραφή
Καθορισμός του
Σημερινού
Στόχου: Τι σας
φέρνει εδώ;
Μαθήματα Κριτικού
Επιχειρηματικού
Μοντέλου σε 5
λεπτά
Γνωριμία με τον
Καμβά
Επιχειρηματικού
Μοντέλου
Πρακτική στο
Σχεδιασμό ενός

Όνομα Δραστηριότητας

/Mέθοδος

SMART στόχοι
Αν ήσασταν επιχειρηματίες, τι θα κάνατε;

Βίντεο για το Επιχειρηματικό Μοντέλο

Πού πηγαίνω;
Δημιουργία πεδίου
To Cluedo παρουσιάζει τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου
Καμβάς Οικογενειακού Επιχειρηματικού Μοντέλου

Συνηθισμένου
Επιχειρηματικού
Μοντέλου
5

90’

Επιχείρηση,
Ομάδα, & Ατομικά
Μοντέλα

Σχεδίασέ την SMART ιδέα σας

Ενότητα 1:
Καθορισμός του
Σημερινού
Στόχου: Τι σας
φέρνει εδώ;

SMART ΣΤΟΧΟΙ
Περιγραφή άσκησης
Αριθμός ενότητας

1 δραστηριότητα 1

Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

SMART ΣΤΟΧΟΙ





Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

να θυμηθούν τον ορισμό των SMART στόχων
να κατανοήσουν τα οφέλη και τους στόχους της χρήσης των
SMART στόχων
να ανακαλύψουν πώς οι SMART στόχοι μπορούν να
συμβάλουν στον καθορισμό μιας επιχειρηματικής πορείας
να αντιληφθούν ποιους ειδικούς στόχ

25’


γράμματα σε χαρτόνι που θα δοθούν στους συμμετέχοντες
(S-M-A-R-T)
 χαρτί
 στυλό
 legos
5/6 ανά ομάδα
Η πρώτη δραστηριότητα της ενότητας λειτουργεί ως σύνδεσμος
ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο αποτέλεσμα. Έχοντας υπόψη την
προηγούμενη εκπαίδευση σχετικά με το SMART κατά τη διάρκεια του
IO1, οι συμμετέχοντες θα ανανεώσουν τις γνώσεις τους.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε
ομάδες, να δημιουργήσουν ένα SMART στόχο που μπορούν να
πετύχουν μέσα στην επόμενη βδομάδα. Θα πρέπει να δημιουργήσουν
ένα αντίγραφο του στόχου με Lego και μετά να τον εξηγήσουν στην
υπόλοιπη ομάδα. Έχουν 10 λεπτά να σκεφτούν και να
δημιουργήσουν τον SMART στόχο και μετά ο καθένας θα έχει ένα
λεπτό να τον εξηγήσει στους υπόλοιπους, διασφαλίζοντας ότι θα
αναφέρει πώς το κάθε γράμμα εμφανίζεται σε αυτόν.

Μεθοδολογική
παραίνεση

Ενώ κάθε συμμετέχοντας εξηγεί το στόχο που έχει θέσει, οι υπόλοιποι
στην ομάδα πρέπει να αποφασίσουν αν είναι SMART. Έχουν όλα τα
γράμματα σε χαρτί (S-M-A-R-T), ώστε να μπορούν να σηκώσουν τα
γράμματα που πιστεύουν ότι εμφανίζονται στο στόχο που εξηγείται.
Αυτό σημαίνει ότι, εάν ο στόχος που παρουσιάζεται είναι
συγκεκριμένος, εφικτός και σχετικός, οι συμμετέχοντες θα σηκώσουν
τα γράμματα S, A και R, αλλά όχι τα γράμματα M και T.
Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν πώς δε χρειάζεται να
δημιουργήσουν μεγάλους, περίπλοκους και δύσκολους στόχους στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Είναι δεκτό να χρησιμοποιήσουν πιο
απλούς στόχους, ώστε να μπορούν να δουν ξεκάθαρα πώς
λειτουργεί το κάθε γράμμα.
Καθώς οι συμμετέχοντες δίνουν ανατροφοδότηση στους ομότιμους
τους, προσέξτε τα γράμματα που σηκώνουν. Εάν πιστεύετε ότι
κάποιο γράμμα πρέπει/δεν πρέπει να εμφανιστεί, μη διστάσετε να
τους ρωτήσετε. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι οι
συμμετέχοντες καταλαβαίνουν ουσιαστικά πώς λειτουργεί το κάθε
γράμμα.

Διαφοροποιήσεις

Ειδικές
προσαρμογές χώρας
Ιστοσελίδες, βίντεο,
εικόνες, επιπλέον
υλικό

Εάν έχετε χρόνο και το θεωρείτε απαραίτητο, μπορείτε να ζητήσετε
από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν, στη διάρκεια της
ανατροφοδότησης, γιατί πιστεύουν ότι κάθε γράμμα εμφανίζεται
στους στόχους των ομότιμων τους..
Καμία
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 1, δραστηριότητα1 – 1 ESP.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=SXy1WIDgYEY
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 1, δραστηριότητα1 – 2.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=r7KFktFEPOw&list=UUDDkzClLzhhoj_
WGEt073JA&index=6
ΣΠΡΙΝΤ 1,Ενότητα 1, δραστηριότητα1 – 3.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=G9j1m0bToLA&index=16&list=UUDDk
zClLzhhoj_WGEt073JA
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 1, δραστηριότητα1 – 4.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=nyRA3rEuY1Q&list=UUDDkzClLzhhoj_
WGEt073JA&index=12
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 1, δραστηριότητα1 – 5.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=1qcKKj81p30&list=UUDDkzClLzhhoj_
WGEt073JA&index=10
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 1, δραστηριότητα1 – 6.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=VbDNg6eIHLs&list=UUDDkzClLzhhoj_
WGEt073JA
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 1, δραστηριότητα1 – 7.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=3fjt5m6Da7E&list=UUDDkzClLzhhoj_
WGEt073JA&index=9
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 1, δραστηριότητα1 – 8.MOV:

https://www.youtube.com/watch?v=CnLqgMLTnFA&list=UUDDk
zClLzhhoj_WGEt073JA&index=8

Εάν ήσασταν
επιχειρηματίες, τι θα
κάνατε;
Περιγραφή άσκησης
Αριθμός ενότητας

1 δραστηριότητα 2

Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Εάν ήσασταν επιχειρηματίες, τι θα κάνατε;





Διάρκεια
Υλικό/ αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

να κατανοήσουν τους SMART στόχους μέσα σε ένα
επιχειρηματικό περιβάλλον
να μάθουν τη σημασία του να είναι αντικειμενικοί και
συγκεκριμένοι όταν έχουν μια ιδέα
να εντοπίζουν πιθανές επιχειρηματικές ιδέες των
συμμετεχόντων
να ανακαλύψουν τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης

35’


γράμματα σε χαρτόνι που θα δοθούν στους συμμετέχοντες
(S-M-A-R-T)
 χαρτί
 στυλό
Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν καρέκλες και ένα τραπέζι ή
κάτι για να μπορούν να γράφουν.
5/6 ανά ομάδα
Τι θα σας άρεσε να κάνετε, εάν ήσασταν επιχειρηματίες;
Δώστε στους συμμετέχοντες 5 λεπτά να σκεφτούν τι θα ήθελαν να
κάνουν ως επιχειρηματίες, χρησιμοποιώντας τους SMART στόχους,
και στη συνέχεια ζητήστε τους να γράψουν μια σύνοψη της ιδέας
τους.
Πρέπει να καταγράψουν την ιδέα τους και να εξηγήσουν με όσο το
δυνατόν περισσότερη ακρίβεια γιατί πιστεύουν ότι ακολουθεί τους
SMART στόχους. Ωστόσο, η εξήγηση τους δεν πρέπει να υπερβαίνει
τη μια σελίδα.

Μεθοδολογική
παραίνεση

Όταν όλα τα μέλη της ομάδας ολοκληρώσουν την καταγραφή της
ιδέας τους, θα την παρουσιάσουν στην ομάδα τους. Οι υπόλοιποι θα
χρησιμοποιήσουν ξανά τα γράμματα από χαρτόνι, για να εκφράσουν
την άποψη τους και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο να βελτιωθεί.
Καθώς οι συμμετέχοντες δίνουν ανατροφοδότηση στους ομότιμους
τους, προσέξτε τα γράμματα που σηκώνουν. Εάν πιστεύετε ότι κάποιο
γράμμα πρέπει/δεν πρέπει να εμφανίζεται, μη διστάσετε να τους
ρωτήσετε. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι καταλαβαίνουν
ουσιαστικά πώς λειτουργεί το κάθε γράμμα.

Σιγουρευτείτε, επίσης, ότι οι επιχειρηματικές ιδέες που προτείνουν
είναι σταθερές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες
δραστηριότητες. Εάν χρειαστεί, βοηθήστε τους να αναπτύξουν μια ιδέα
με ικανοποιητική βάση για να χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικές
δραστηριότητες.
Διαφοροποιήσεις
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

Καμία
Καμία

ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 1, δραστηριότητα2 ESP.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=caqyhXiKwug&list=UUDDkzClLzhhoj_W
GEt073JA&index=7
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 1, δραστηριότητα2.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=r7KFktFEPOw&list=UUDDkzClLzhhoj_W
GEt073JA&index=6

Ενότητα 2:
Μαθήματα
Κριτικού
Επιχειρηματικού
Μοντέλου σε 5
λεπτά

Βίντεο Επιχειρηματικού
Μοντέλου
Περιγραφή άσκησης
Αριθμός ενότητας 2 δραστηριότητα 1
Όνομα
δραστηριότητα
ς
Ειδικοί στόχοι

Βίντεο Επιχειρηματικού Μοντέλου

Διάρκεια
Υλικό/
Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντω
ν
Περιγραφή

5’




να κατανοήσουν την ανάγκη χρήσης ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου
να κατανοήσουν τα οφέλη της χρήσης ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου

 κενό δείγμα Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου
 βίντεο για τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (ΚΕΜ)
Δεν εφαρμόζεται

Παρουσιάστε το δείγμα του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου και ζητήστε από
τους συμμετέχοντες να αποφασίσουν πού πρέπει να μπει το κάθε πεδίο. Με
αυτό τον τρόπο, θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στο
συγκεκριμένο θέμα ή να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τον καμβά και τα
μέρη του.
Αφού γίνει δοκιμή/ πρακτική για 2-3 λεπτά, δείξτε τους το βίντεο ως μια
εισαγωγή για το επόμενο κεφάλαιο.

Μεθοδολογική
παραίνεση
Διαφοροποιήσ
εις
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο,
εικόνες,
επιπλέον
υλικό

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή, οπότε μην ανησυχείτε εάν
οι συμμετέχοντες δε γνωρίζουν πώς να απαντήσουν. Στο επόμενο κεφάλαιο
θα μάθουν περισσότερα για τον ΚΕΜ.
Καμία
Καμία

ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 2, δραστηριότητα1-1.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=jbDYZUDzN3o&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073
JA&index=4
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 2, δραστηριότητα1-2.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=5LkWxx6VvME&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt07
3JA&index=5
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

Ενότητα 3:
Γνωριμία με τον
Καμβά
Επιχειρηματικού
Μοντέλου

Δημιουργία πεδίου

Περιγραφή άσκησης
Αριθμός
ενότητας

3 δραστηριότητα 1

Όνομα
δραστηριότητ
ας
Ειδικοί στόχοι

Δημιουργία πεδίου

Διάρκεια
Υλικό/
Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντω
ν
Περιγραφή



να εξηγούν τα πεδία που αποτελούν τον Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου
 να εξηγούν τη χρησιμότητα κάθε πεδίου μέσα στον ΚΕΜ
 να μάθουν πώς να κατανέμουν σωστά τις διάφορες περιοχές του ΚΕΜ
 να μάθουν τη σημασία κάθε πεδίου
75’ με 90’
 κομμάτια Lego
 δείγμα Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου για παρουσίαση
5/6 ανά ομάδα

Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου χωρίζεται σε 9 βασικά πεδία:
-

Παρεχόμενη αξία
Πελατειακές σχέσεις
Δίκτυα
Ομάδες πελατών
Κύριοι συνεργάτες
Κύριες δραστηριότητες
Κύριοι πόροι
Δαπάνες
Ροές εσόδων

Βασικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι
συμμετέχοντες κατανοούν πλήρως και γνωρίζουν πώς λειτουργεί το κάθε
πεδίο. Στην αρχή, ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει το κάθε πεδίο και στη συνέχεια,
οι συμμετέχοντες θα εργαστούν στις ομάδες τους με Legos, για να
δημιουργήσουν μια εκδοχή κάποιου στοιχείου που μπορεί να συμπεριληφθεί
στο πεδίο. Κάθε μέλος της ομάδας έχει 5 λεπτά για να δημιουργήσει τη δική
του εκδοχή σε ατομικό επίπεδο.
Όταν όλα τα μέλη της ομάδας ολοκληρώσουν την εκδοχή τους, την εξηγούν
στην υπόλοιπη ομάδα. Κάθε συμμετέχοντας έχει 1 λεπτό να εξηγήσει στους
υπόλοιπους τι έχει κάνει και γιατί. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα αποφασίσει
ποια ιδέα είναι η πιο ενδιαφέρουσα (είτε επειδή είναι ασυνήθιστη, είτε επειδή
την θεωρούν σημαντική).
Αφού εξηγηθούν όλα τα πεδία και κάθε ομάδα επιλέξει την πιο ενδιαφέρουσα
εκδοχή για το κάθε πεδίο, θα παρουσιάσει τα τελικά 9 πεδία που επέλεξε
στους υπόλοιπους. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να εξηγήσει τουλάχιστον
1 πεδίο.

Μεθοδολογική
παραίνεση

Σιγουρευτείτε ότι είστε σαφείς και περιεκτικοί όταν εξηγείτε κάθε πεδίο και
ότι οι διαφορές ανάμεσα στα πεδία είναι ξεκάθαρες. Μερικές φορές είναι
δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις διαφορές ανάμεσα στα μέρη του ΚΕΜ,
γι’αυτό σιγουρευτείτε ότι οι συμμετέχοντες καταλαβαίνουν τα πάντα σωστά.
Επιπλέον, να έχετε υπόψη σας ότι μερικές φορές υπάρχουν στοιχεία που
μπορούν να συμπεριληφθούν σε περισσότερα από ένα πεδία.

Διαφοροποιήσ
εις
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο,
εικόνες,
επιπλέον
υλικό

Καμία
Καμία

ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 3, δραστηριότητα1 ES-1.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=FFpvWpM31Pk&index=20&list=UUDDkzClLzhh
oj_WGEt073JA
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 3, δραστηριότητα1 ES-2.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=5yFb1NQIB74&index=19&list=UUDDkzClLzhh
oj_WGEt073JA
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 3, δραστηριότητα1 ES-3.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=QCs3ShS5__4&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt07
3JA&index=18
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 3, δραστηριότητα1 ES-4.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=A2AI8rXM3Yo&index=17&list=UUDDkzClLzhh
oj_WGEt073JA
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 3, δραστηριότητα1 ES-5.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=r9mwGoBbnE&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=15

Το Cluedo παρουσιάζει τον
Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου
Περιγραφή άσκησης
Αριθμός ενότητας

3 δραστηριότητα 2

Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Το Cluedo παρουσιάζει τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου



Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

να δημιουργήσουν μια επιχείρηση με βάση τις γνώσεις κάθε πεδίου
του ΚΕΜ
να είναι σε θέση να εξηγούν κάθε πεδίο

60’
 χαρτιά με ρόλους
 δείγμα Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου
 στυλό
 χαρτί για να καταγράψουν σχόλια και σημειώσεις
Είναι καλύτερο ο αριθμός των συμμετεχόντων να διαιρείται με το 9 (9,
18, 27...). Ωστόσο, μπορεί να είναι και άλλοι αριθμοί, εάν οι
συμμετέχοντες είναι περισσότεροι από 18.
Για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας αυτής, ανατίθεται ένας ρόλος στους
συμμετέχοντες, ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα από τα πεδία του Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν μόνο τον
ρόλο που τους έχει ανατεθεί.
Αφού δοθούν όλοι οι ρόλοι, οι συμμετέχοντες θα αρχίσουν να περπατούν
μέσα στην αίθουσα, να μιλούν ο ένας στον άλλον και να ρωτούν
ερωτήσεις, για να ανακαλύψουν το ρόλο που έχει ο καθένας, χωρίς να
τον αναφέρουν άμεσα.
Καθώς προσπαθούν να βρουν την ταυτότητα των άλλων, πρέπει
ταυτόχρονα να κρύψουν τη δική τους, αλλά με μια προϋπόθεση: δεν
μπορούν να πουν ψέματα. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν με
ειλικρίνεια.

Μεθοδολογική
παραίνεση

Διαφοροποιήσεις

Μετά από 30 λεπτά, οι συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν τον δικό
τους Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου, σημειώνοντας το όνομα ενός
ατόμου σε κάθε πεδίο. Στο τέλος, αποκαλύπτουν το ρόλο που τους είχε
ανατεθεί. Εάν κάποιος τοποθετήσει ένα άτομο σε άλλο ρόλο από αυτόν
που έχει, πρέπει να δικαιολογήσει την επιλογή του. Έτσι, θα φανεί ποια
ακριβώς στοιχεία δεν είναι εντελώς σαφή.
Είναι καλό να ακούσετε τις συνομιλίες των συμμετεχόντων καθώς
συζητούν μεταξύ τους. Έτσι, θα γνωρίζετε τι είδους ερωτήσεις
υποβάλλουν και τι απαντήσεις λαμβάνουν.
Καμία

Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

Καμία

ΣΠΡΙΝΤ
1,
Ενότητα
3,
https://www.youtube.com/watch?v=wNRSMNIGBEc

δραστηριότητα2.MOV:

Παράρτημα – Ενότητα 3, δραστηριότητα2, ΣΠΡΙΝΤ 1 (ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ)

Πού πηγαίνω;
Περιγραφή άσκησης
Αριθμός ενότητας

3 δραστηριότητα 3

Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Πού πηγαίνω;

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

15’

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή




να μάθουν τα διάφορα μέρη του επιχειρηματικού μοντέλου
να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τον Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου



λωρίδες χαρτί σε διάφορα χρώματα που περιέχουν την Μελέτη της
Περίπτωσης του Zara
 κολλητική ταινία
 ευρύχωρη αίθουσα
5/6 ανά ομάδα
Φτιάχνεται ένας καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου στο πάτωμα στο
μέγεθος της αίθουσας με τη χρήση κολλητικής ταινίας. Υπάρχει ένα άδειο
κουτί μέσα σε κάθε πεδίο του καμβά με το όνομα του αντίστοιχου πεδίου.
Οι συμμετέχοντες είναι χωρισμένοι σε ομάδες που περιλαμβάνουν ένα
άτομο από κάθε χώρα. Δίνεται σε κάθε ομάδα μια σειρά από λωρίδες
χαρτιού σε διαφορετικό χρώμα με διάφορες προτάσεις σχετικές με μια
γνωστή επιχείρηση.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποφασίσουν σε ποιο πεδίο αντιστοιχεί κάθε
λωρίδα χαρτιού, χωρίς να μιλήσουν σε άλλες ομάδες. Αφού αποφασίσουν,
πρέπει να τοποθετήσουν τη λωρίδα χαρτιού στο αντίστοιχο πεδίο. Με αυτό
τον τρόπο, λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία του ΚΕΜ.

Μεθοδολογική
παραίνεση

Διαφοροποιήσεις
Ειδικές
προσαρμογές
της χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

Στο τέλος, ο εκπαιδευτής αξιολογεί τις απαντήσεις. Οι ομάδες που έχουν
τοποθετήσει τη σωστή λωρίδα χαρτιού στο κάθε πεδίο πρέπει να
εξηγήσουν στις υπόλοιπες ομάδες την επιλογή τους.
Εάν θέλετε να κάνετε τη δραστηριότητα πιο δύσκολη, μπορείτε να
παραλείψετε τα ονόματα στα πεδία. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
βρουν τι είναι το κάθε πεδίο, αλλά θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για
να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα.
Επιπλέον, μπορείτε πρώτα να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση του Ζara,
εάν νομίζετε ότι κάποιος δε γνωρίζει τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Καμία
Καμία

ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 3, δραστηριότητα 3 - 1.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=9v8O6XVFvRo&list=UUDDkzClLzhhoj_WGE
t073JA&index=11

ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 3, δραστηριότητα 3 - 2.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=Bz3mbjPOpk&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=3
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 3, δραστηριότητα 3 - 3.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=4b9r5WtnSP4&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt
073JA&index=3
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 3, δραστηριότητα 3 - 4.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=lDMY1hs3KKk&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt
073JA&index=22
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 3, δραστηριότητα 3 - 5.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=JGLAQNEFg4I&index=21&list=UUDDkzClLz
hhoj_WGEt073JA
Παράρτημα – Ενότητα 3, δραστηριότητα 3, ΣΠΡΙΝΤ 1 (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ZARA)

Ενότητα 4:
Πρακτική στο
Σχεδιασμό ενός
Συνηθισμένου
Επιχειρηματικού
Μοντέλου

Καμβάς Οικογενειακού
Επιχειρηματικού Μοντέλου
Περιγραφή άσκησης
Αριθμός
ενότητας

4 δραστηριότητα 1

Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Καμβάς Οικογενειακού Επιχειρηματικού Μοντέλου

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή






να κατανοήσουν πλήρως τον ΚΕΜ
να κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο ΚΕΜ για μια οικογενειακή
επιχείρηση
να μάθουν πώς να συμπληρώνουν τα πεδία του ΚΕΜ
να μάθουν τις αλληλεπιδράσεις του ΚΕΜ






καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου στο πάτωμα
μελέτη περίπτωσης
χαρακτήρες
σύμβολα για τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου

60’

Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται σε μια άλλη δραστηριότητα που
δημιούργησε ο διδακτορικός φοιτητής Bre Przestrzelski και ο
αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Clemson John DesJardins (η
αρχική δραστηριότητα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στον ακόλουθο
σύνδεσμο
http://epicenter.stanford.edu/resource/activity-guide-living-in-the-businessmodel-canvas.html). Η βασική ιδέα είναι να μετατραπεί ο καμβάς
επιχειρηματικού μοντέλου σε μοντέλο 3D, ώστε οι συμμετέχοντες να
ζήσουν τη διαδικασία και να γίνουν μέρος της. Ο ΚΕΜ είναι μια σειρά
ερωτήσεων και γι’αυτό η ιδέα της δραστηριότητας είναι στην ουσία να
υποβληθούν μερικές από τις ερωτήσεις αυτές.
Πρέπει να δημιουργηθεί ένας μεγάλος Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου
στο πάτωμα με τη χρήση κολλητικής ταινίας. Σε κάθε ένα από τα πεδία,
τοποθετήστε ένα σύμβολο με το όνομα του πεδίου.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προχωρήσετε σε μια μελέτη περίπτωσης,
αντιγράφοντας μια επιχείρηση που σας είναι οικεία (όπως κομμωτήριο,
καφετέρια, κ.α.) Η επιχείρηση αυτή θα έχει να αντιμετωπίσει μια
πρόκληση. Είναι σημαντικό η μελέτη περίπτωσης να είναι όσο πιο
ολοκληρωμένη γίνεται και να περιλαμβάνει χαρακτήρες. Κάθε
συμμετέχοντας θα αναλάβει και ένα χαρακτήρα.
Εξηγήστε τη δραστηριότητα, δίνοντας μια σύντομη επεξήγηση της
περίπτωσης με την οποία θα ασχοληθούν οι συμμετέχοντες και της
πρόκλησης που έχουν να αντιμετωπίσουν και μετά αναθέστε τους
χαρακτήρες.

Οι συμμετέχοντες έχουν μερικά λεπτά για να εξοικειωθούν με την
πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν και το χαρακτήρα που τους έχει
ανατεθεί. Μετά, αρχίζουν να περπατούν στην αίθουσα και να συστήνονται,
ρωτώντας ο ένας τον άλλο ποια είναι η σχέση τους με την επιχείρηση της
μελέτης περίπτωσης.
Είναι σημαντικό το κάθε άτομο να σκέφτεται και να συμπεριφέρεται
ανάλογα με τον χαρακτήρα που υποδύεται. Για παράδειγμα, το άτομο που
υποδύεται ένα μικρό κορίτσι δε θα έχει ιδιαίτερη επιρροή στην επιχείρηση,
ενώ το άτομο που είναι διευθυντής τράπεζας θα έχει περισσότερη επιρροή.
Αφού συστηθούν όλοι μεταξύ τους, πρέπει να κινηθούν προς το πεδίο στο
οποίο πιστεύουν ότι ανήκει ο χαρακτήρας τους μέσα στον Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου. Επίσης, πρέπει να εξηγήσουν τη σχέση τους
με την επιχείρηση, προσπαθώντας να βρουν ένα κοινό δεσμό με το πεδίο.
Όταν όλοι βρουν τη θέση τους, τα μέλη κάθε ομάδας μπορούν να
συζητήσουν μεταξύ τους γιατί νομίζουν ότι ανήκουν στο συγκεκριμένο
πεδίο και πώς ένιωσαν για την επιχείρηση με την οποία ασχολήθηκαν στη
Μελέτη Περίπτωσης.
Οι εκπαιδευτές δρουν ως η επιχείρηση. Μόλις τα πεδία είναι έτοιμα,
υποβάλλουν στον κάθε συμμετέχοντα σαφείς ερωτήσεις για να δουν την
άποψη του. Για παράδειγμα, μια ερώτηση που μπορεί να γίνει προς τα
άτομα που βρίσκονται στο πεδίο «Δίκτυα» είναι: «Μέσω ποιων δικτύων
θέλουν οι ομάδες πελατών μας να τους προσεγγίσουμε;»
Στην πορεία της δραστηριότητας, πρέπει να φανεί εάν τα διάφορα μέρη
του επιχειρηματικού μοντέλου συμφωνούν ή όχι σε σχέση με τα όσα λένε
και αν ζητούν τα ίδια ή τα αντίθετα πράγματα από την επιχείρηση. Για
παράδειγμα, τα άτομα στο πεδίο «Έσοδα» μπορεί να ζητούν τη μείωση των
τιμών για να αυξηθούν οι πωλήσεις, ενώ τα άτομα στο πεδίο «Δαπάνες»
να απαιτούν την αύξηση των τιμών για την κάλυψη των δαπανών.
Κάθε πεδίο πρέπει πάντα να εκφράζει την άποψη του σχετικά με την
επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι ερωτήσεις σε όλα τα πεδία πρέπει να είναι
σαφείς, όπως για παράδειγμα:
- Παρεχόμενη αξία: τι προσπαθούμε να λύσουμε ή να ικανοποιήσουμε;
- Πελατειακές σχέσεις: πώς επικοινωνούμε και διατηρούμε σχέσεις με
τους πελάτες;
- Δίκτυα: πώς ερχόμαστε σε επαφή με τους πελάτες;
- Ομάδες πελατών: με ποιες ομάδες εργαζόμαστε;
- Κύριοι συνεργάτες: έχουμε σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις;
- Κύριες δραστηριότητες: τι δραστηριότητες κάνουμε για να παρέχουμε
την αξία μας;
- Κύριοι πόροι: τι χρειαζόμαστε για να παρέχουμε την αξία μας;
- Δαπάνες: τι ξοδεύουμε;
- Ροές εσόδων: τι κερδίζουμε;

Μεθοδολογική
παραίνεση

Διαφοροποιήσει
ς
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, πρέπει να υπάρχει μια γενική
συναίνεση σχετικά με το προϊόν που πρόκειται να προσφερθεί και το πώς
αυτό θα δημιουργηθεί. Στο τέλος, οι εκπαιδευτές ρωτούν τους πελάτες
εάν θα αγόραζαν το προϊόν ή όχι.
Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί επικοινωνία. Σιγουρευτείτε ότι όλοι οι
συμμετέχοντες εμπλέκονται/ συμμετέχουν και ενθαρρύνετε τους να
εκφραστούν στην ομάδα τους. Διασφαλίστε, επίσης, ότι όλες οι ομάδες
οδηγούνται σε συμφωνία μέσω της συζήτησης και είναι ικανοποιημένες με
αυτό που τελικά θα προτείνουν.
Καμία
Όταν το πρόγραμμα διεξάγεται σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική μελέτη περίπτωσης, εάν υπάρχουν άλλα
είδη επιχειρήσεων που γνωρίζουν καλύτερα οι ντόπιοι.
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 4, δραστηριότητα 1 ES-1.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=3Lv6COsdUTg&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=1
0
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 4, δραστηριότητα 1 ES-2.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=QwKPKVYuGjU&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index
=11

Μελέτη περίπτωσης

Αρχική ιδέα: http://epicenter.stanford.edu/resource/activity-guide-living-in-thebusiness-model-canvas.html

Ενότητα 5:
Επιχείρηση,
Ομάδα, &
Ατομικά Μοντέλα

Σχεδιάστε την SMART ιδέα
σας
Exercise Description
Αριθμός ενότητας

5

Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Σχεδιάστε την SMART ιδέα σας






Διάρκεια
Υλικό/ αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

να διασφαλιστεί ότι όλες οι έννοιες των προηγούμενων ενοτήτων
έχουν γίνει κατανοητές
να μάθουν πώς να σχεδιάζουν μια επιχειρηματική ιδέα μέσα σε
ένα επιχειρηματικό μοντέλο
να κατανοούν σωστά τα διάφορα μέρη του μοντέλου και να είναι
σε θέση να δουλεύουν πάνω σε όλα
να μάθουν πώς να δίνουν ανατροφοδότηση σε άλλους
συμμετέχοντες
να μάθουν πώς να λαμβάνουν ανατροφοδότηση και να τη
χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν την τελική τους εργασία

90’






δείγμα καμβά επιχειρηματικού μοντέλου
SMART επιχειρηματική ιδέα
μικρά χαρτάκια σημειώσεων σε διάφορα χρώματα
στυλό
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να καθίσουν και να
γράψουν.
περίπου 5/6 ανά εκπαιδευτή
Η τελευταία δραστηριότητα του ΣΠΡΙΝΤ απαιτεί όλες τις πληροφορίες
των προηγούμενων δραστηριοτήτων.
Αρχικά, οι συμμετέχοντες πρέπει να επαναφέρουν την επιχειρηματική
ιδέα που ανέπτυξαν στο πρώτο κεφάλαιο, όταν έθεσαν τους SMART
στόχους τους. Χρησιμοποιώντας την ως βάση, θα χτίσουν τον δικό τους
Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου μέσα σε 30 λεπτά, βάζοντας
τουλάχιστον ένα στοιχείο σε κάθε πεδίο.
Όταν περάσουν τα 30 λεπτά, οι συμμετέχοντες τοποθετούν τον Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου που έφτιαξαν στον τοίχο μαζί με την
επιχειρηματική τους ιδέα και αρχίζουν να παρατηρούν τους υπόλοιπους
καμβάδες. Χρησιμοποιώντας μικρά χαρτάκια σημειώσεων, προσθέτουν
οτιδήποτε θεωρούν ενδιαφέρον στους καμβάδες των συμμαθητών τους.
Αφού η επιχειρηματική ιδέα είναι δίπλα από τον καμβά, οι συμμετέχοντες
μπορούν να καταλάβουν τι σκεφτόταν το κάθε άτομο όταν έφτιαχνε τον
καμβά του.
Αφού παρατηρήσουν και βοηθήσουν τα άλλα άτομα με τους καμβάδες
τους για 30 λεπτά, παίρνουν τον δικό τους ΚΕΜ και μελετούν για 15

λεπτά την ανατροφοδότηση που έχουν λάβει, προσθέτοντας ό,τι άλλο
θέλουν στον καμβά τους.

Μεθοδολογική
παραίνεση
Διαφοροποιήσεις
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

Στο τέλος, μπορεί να μείνουν 15 λεπτά σε περίπτωση που κάποιος θέλει
να υποβάλει ερώτηση/εις σχετικά με την ανατροφοδότηση που έχει
λάβει ή οτιδήποτε άλλο για τον ΚΕΜ.
Give participants as much freedom as possible, to let them interact
among them and realize how much they know/can help the others.
Καμία
Καμία

ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 5, δραστηριότητα 1 ES-1.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=SJEFTlwC7qg&list=UUDDkzClLzhhoj_WG
Et073JA&index=28
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 5, δραστηριότητα 1 ES-2.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=zXMI1iOrQqI&list=UUDDkzClLzhhoj_WGE
t073JA&index=26
ΣΠΡΙΝΤ 1, Ενότητα 5, δραστηριότητα 1 ES-3.MOV:
https://www.youtube.com/watch?v=Vo80ODDlZ7o&list=UUDDkzClLzhhoj_WG
Et073JA&index=25
Δείγμα Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου

ΣΠΡΙΝΤ 1 –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΣΠΡΙΝΤ 1 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΣΠΡΙΝΤ 1 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ
Εκδοχή 1: εύκολη
Οι ρόλοι είναι ακριβώς τα πεδία του Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου

Παρεχόμενη αξία

Πελατειακές σχέσεις

Δίκτυα

Ομάδες πελατών

Κύριοι συνεργάτες

Κύριες δραστηριότητες

Κύριοι πόροι

Δαπάνες

Ροές εσόδων

Εκδοχή 2: μέτριας δυσκολίας
Οι ρόλοι αποτελούν έναν πιθανό χαρακτήρα στον Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου και περιλαμβάνονται στην κάρτα. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρονται σε μια φανταστική
ιστοσελίδα.
Σημαντικό: στη συγκεκριμένη εκδοχή, είναι πιθανόν οι ρόλοι που προσφέρονται να μην
ταιριάζουν απόλυτα με τους σκοπούς σας.
Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως
έμπνευση και να δημιουργήσετε τους δικούς σας ρόλους, αν πιστεύετε ότι ταιριάζουν
περισσότερο με τη δραστηριότητα!

Διάφορα είδη προϊόντων
πολυτελείας (Παρεχόμενη
αξία)

Πελάτης που ενδιαφέρεται
για το προϊόν
(Ομάδες πελατών)

Αξία της επιχείρησης μας
(Κύριοι πόροι)

Ερωτηματολόγιο
ανατροφοδότησης μετά
την πώληση
(Πελατειακές σχέσεις)

Ιστοσελίδα
(Δίκτυα)

Προμηθευτές υλικού
(Κύριοι συνεργάτες)

Διδασκαλία
(Κύριες δραστηριότητες)

Μισθοδοσία υπαλλήλων
(Δαπάνες)

Άλλες επιχειρήσεις που
θέλουν να διαφημιστούν
στην ιστοσελίδα μας
(Ροές εσόδων)

Εκδοχή 3: σύνθετη
Οι ρόλοι είναι ένας πιθανός χαρακτήρας στον Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου. Σε αυτή την περίπτωση, αναφέρονται σε
μια φανταστική ιστοσελίδα.
Σημαντικό: στη συγκεκριμένη εκδοχή, είναι πιθανόν οι ρόλοι που προσφέρονται να μην
ταιριάζουν απόλυτα στους σκοπούς σας.
Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως
έμπνευση και να δημιουργήσετε τους δικούς σας ρόλους, αν πιστεύετε ότι ταιριάζουν
περισσότερο με τη δραστηριότητα!

Διάφορα είδη προϊόντων
πολυτελείας

Ερωτηματολόγιο
ανατροφοδότησης μετά
την πώληση

Ιστοσελίδα

Πελάτης που ενδιαφέρεται
για το προϊόν

Προμηθευτές υλικού

Διδασκαλία

Μισθοδοσία υπαλλήλων

Άλλες επιχειρήσεις που
θέλουν να διαφημιστούν
στην ιστοσελίδα μας

Αξία της επιχείρησης μας

ΣΠΡΙΝΤ 1 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ZARA
To Zara είναι μια ισπανική εταιρεία ένδυσης και αλυσίδα λιανικής πώλησης (7) που ανήκει στον
Όμιλo Inditex (8) και ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970. Η εταιρεία διαθέτει μια δυνατή
επιχειρηματική φιλοσοφία (6) και εργοδοτεί πολλούς νέους με ταλέντο(6). H ομάδα πελατών στην
οποία απευθύνεται το Zara είναι κυρίως νέες γυναίκες της πόλης (1) και προσφέρει ικανοποιητικές
τιμές (2). Στα καταστήματα του Zara διατίθενται πάντα καινούρια προϊόντα (2). Με αυτή την
έννοια, η σχέση συνεργασίας του Zara με τους προμηθευτές του(8) δίνει στην εταιρεία τη
δυνατότητα να ολοκληρώσει το σχεδιασμό και τη διάθεση ενός νέου προϊόντος στα καταστήματα
της σε μόνο δύο εβδομάδες (2), διάστημα που ξεπερνά το συνηθισμένο χρονικό διάστημα των έξι
μηνών που χρειάζεται κανονικά η βιομηχανία μόδας. Συνήθως, τα καταστήματα Zara είναι
ευρύχωρα, αλλά το στοκ διατίθεται σε περιορισμένη ποσότητα. Αυτό το είδος στρατηγικής δίνει
στον πελάτη την αίσθηση της πρωτοτυπίας και της αποκλειστικότητας (2) και δημιουργεί μια
τεχνητή ανεπάρκεια και μια φιλοσοφία του «αγόρασε το τώρα, αλλιώς θα το χάσεις» (4). Εκτός
από τα καταστήματα του, που βρίσκονται πάντα κοντά σε επώνυμες μάρκες (6), το Zara
χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα δικτύων για να πουλήσει τα προϊόντα του και να κρατήσει επαφή
με τους πελάτες του, όπως το διαδικτυακό κατάστημα του ή την εφαρμογή Zara App (3). Τέλος,
τα ρούχα και τα αξεσουάρ του Zara είναι προϊόν της επικοινωνίας των σχεδιαστών με πιθανούς
πελάτες από καταστήματα ανταγωνιστών, ομίλους, επιδείξεις μόδας, πανεπιστημιουπόλεις και
οποιαδήποτε άλλα γεγονότα ή εκδηλώσεις σχετίζονται με τον τρόπο ζωής των πελατών-στόχων
(7).
Πηγή: https://www.mbaknol.com/management-case-studies/case-study-zaras-supply-chainsuccess-story/
1. Ομάδες πελατών: ομάδες πελατών που η εταιρεία προσπαθεί να εξυπηρετήσει με βάση τις
διάφορες ανάγκες ή τα χαρακτηριστικά τους.
2. Παρεχόμενη αξία: η συλλογή προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση για
να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της. Αυτό που κάνει μια εταιρεία να ξεχωρίζει
από τους ανταγωνιστές της.
3. Δίκτυα: τα μέσα με τα οποία οι εταιρείες προσεγγίζουν, επικοινωνούν και παρέχουν αξία
στους πελάτες τους.
4. Πελατειακές σχέσεις: πώς μια εταιρεία έρχεται σε επαφή με τους πελάτες της, το είδος
σχέσης που έχει μαζί τους.
5. Ροές εσόδων: πηγές χρημάτων και έσοδα.
6. Κύριοι πόροι: οι πιο σημαντικές επενδύσεις που χρειάζεται ένας οργανισμός, για να
προσφέρει την παρεχόμενη αξία του.
7. Κύριες δραστηριότητες: δραστηριότητες που είναι σημαντικές για την παραγωγή της
παρεχόμενης αξίας της εταιρείας.
8. Κύριοι συνεργάτες: στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας.
9. Δαπάνες: όλες οι δαπάνες στις οποίες υπόκειται η επιχείρηση.
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Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα περιέχει:
•
•

Γενική Επισκόπηση
3 Ενότητες – Περιγραφή

•

Περιγραφή των Ασκήσεων
• ΣΠΡΙΝΤ 2- Παράρτημα 1
• ΣΠΡΙΝΤ 2- Παράρτημα 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
Ανάλυση των Ομάδων Στόχων,
Ανταγωνιστών, Δοκιμής Προϊόντος
Δραστηριότητα/ Μέθοδος:
• TA.COM.E

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
Γνωριμία με τον Καμβά Ατομικού
Επιχειρηματικού Μοντέλου &
Σχεδιασμός του Δικού σας Μοντέλου
As-is
Δραστηριότητα/ Μέθοδος:

•

9 ολοκληρωμένα πεδία – για σας

•

Μετατρέψτε τις συμβολικές λέξεις
του γενικού μοντέλου σε αξίες με
ουσία για το μοντέλο σας

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
Συμπύκνωση του Δικού σας
Μοντέλου As-is
Exercises/ Methods:

•

Μάθετε τι είναι πρόθυμοι να
πληρώσουν οι πελάτες.
Επιβεβαιώστε το κόστος με
τους πελάτες σας.

•

Η πορεία προς την αξία σας:
ακολουθήστε μια
επαγγελματική πορεία,
δημιουργήστε το
επαγγελματικό σας προφίλ
και διασφαλίστε την καριέρα
σας!

•

Το Όνειρο σας, το Σενάριο
της Ομάδας, η Μάρκα της
Εταιρείας!

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΠΡΙΝΤ: FDE
(Ρουμανία)

1.1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ
ΑΡ. 2 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1.2
ΕΝΟΤΗΤΕΣ – Γενική
Επισκόπηση

1.3
ΕΝΟΤΗΤΕΣ –
Περιγραφή

1.4
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Περιγραφή
Δραστηριοτήτων

1.1

Σύνοψη:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΑΡ.
2 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στο δεύτερο ΣΠΡΙΝΤ του καινοτόμου αυτού
 Πώς μπορεί ο οργανισμός να παρέχει αξία με
προγράμματος εκπαίδευσης, τα άτομα θα μάθουν
το σωστό κόστος;
πως να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν την
καριέρα τους με τη χρήση και την εφαρμογή της
μεθοδολογίας/προσέγγισης
του
Ατομικού Ένα ατομικό επιχειρηματικό μοντέλο απάντα στις
Επιχειρηματικού Μοντέλου You (ΑΕΜ You).Η ακόλουθες ερωτήσεις:
 Σε ποιον θέλετε να πουλήσετε/να διαθέσετε
μεθοδολογία/ προσέγγιση του ατομικού αυτού
την αξία που δημιουργήσατε/ τα προσόντα
μοντέλου – Επιχειρηματικό Μοντέλο You –
σας;
βασίζεται στο προηγούμενο μοντέλο, στον Καμβά

Πώς
αντιλαμβάνονται
οι
εργοδότες,
Επιχειρηματικού Μοντέλου (ΚΕΜ), πάνω στον
συνεργάτες,
ομάδα,
πιθανοί
πελάτες
την
οποίο εξασκήθηκαν οι συμμετέχοντες στο πρώτο
αξία
που
λαμβάνουν,
τα
προσόντα
σας;
ΣΠΡΙΝΤ και μέσω του οποίου ήρθαν σε επαφή με
 Πώς
μπορείτε
να
προσφέρετε
την
βασικές έννοιες και απέκτησαν εμπειρία για να
αξία/προσόντα
σας
στον
εργαστούν αργότερα στο δικό τους ατομικό
εργοδότη/εργοδοτούμενο, ομάδα, πιθανούς
μοντέλο.
πελάτες σας με το ανάλογο ικανοποιητικό
κόστος και για τα δύο μέρη;
Το επιχειρηματικό μοντέλο αφορά στο πώς μια
εταιρεία/ οργανισμός δημιουργεί και προσφέρει
την αξία της/του στον πελάτη, ενώ το ατομικό
επιχειρηματικό μοντέλο αφορά στο πώς ένα
άτομο δημιουργεί, διαχειρίζεται και προσφέρει την
αξία του (η αξία μου) σε έναν εργοδότη, ένα
συνεργάτη, μια ομάδα ή πιθανούς πελάτες.
Ουσιαστικά, το ατομικό επιχειρηματικό
μοντέλο είναι ο τρόπος με τον οποίο μια
εταιρεία/ οργανισμός διαχειρίζεται την
παραγωγή εσόδων. Δείχνει πώς η εταιρεία
δημιουργεί αξία για τους πελάτες, οι οποίοι
με τη σειρά τους φέρνουν έσοδα και κέρδη
στην ίδια την εταιρεία.
Εξατομικευμένο σύμφωνα με τις επιθυμίες και
τους στόχους κάθε ατόμου, το ατομικό
επιχειρηματικό μοντέλο αντιπροσωπεύει την
επαγγελματική πορεία που επιλέγει κάποιος να
ακολουθήσει, εντοπίζοντας τις πιο κατάλληλες
οδούς μέσω των οποίων διορθώνει, αναπτύσσει
και διαφοροποιεί σταδιακά το επαγγελματικό του
προφίλ, δημιουργώντας την αξία του. Αυτή η αξία
προσφέρει/διατηρεί την εμπιστοσύνη στο εαυτό
και την ικανοποίηση, διασφαλίζει την προσωπική
του πρόοδο και την επαγγελματική του καριέρα ως
εργοδοτούμενος
σε
ένα
συγκεκριμένο
επαγγελματικό τομέα ή ως επιχειρηματίας.

Ένα ατομικό επιχειρηματικό μοντέλο πρέπει να
ανταποκρίνεται σε τρία κριτήρια: να είναι
απλό, σχετικό και εύκολο στην κατανόηση.
Η έμφαση στο ατομικό επιχειρηματικό μοντέλο
βασίζεται στο δημιουργικό τρόπο με τον οποίο τα
άτομα:
 κτίζουν την επαγγελματική τους πορεία και
την ακολουθούν
 αναγνωρίζουν και εκμεταλλεύονται τις πιο
κατάλληλες οδούς
 ενεργοποιούνται και συσχετίζονται
 εξελίσσονται σε κάθε στάδιο, αποκτώντας
επαγγελματική και επιχειρηματική αξία
(δυνατότητες,
δεξιότητες,
ικανότητες,
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ενθουσιασμό,
αποφασιστικότητα,
θέληση,
χρήματα,
σταθερότητα, ικανοποίηση, πληρότητα)
 διαφοροποιούνται από τους ανταγωνιστές
τους.

Η ιδέα του ΑΕΜ είναι να βοηθήσει τα άτομα με
σύνθετη σκέψη να προχωρήσουν σε αλλαγές στην
καριέρα τους. Συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό
της επαγγελματικής τους πορείας, επιδεικνύοντας
τους τον καλύτερο τρόπο να εξασφαλίσουν
οικονομική βοήθεια, με βάση τα ατομικά ταλέντα,
τους στόχους, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και το
περιβάλλον τους.
Ένα
επιχειρηματικό
μοντέλο
απαντά
στις Το ατομικό επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνει
ακόλουθες ερωτήσεις:
εννέα στοιχεία:
 Ποιοι είναι οι πελάτες τoυ οργανισμού;
1. Ποιος σας βοηθάει; – To προσωπικό και
 Πώς αντιλαμβάνονται οι πελάτες την αξία επαγγελματικό σας δίκτυο που σας βοηθάει και
που λαμβάνουν;
στηρίζει στους επαγγελματικούς σας στόχους (π.χ.
οικογένεια, φίλοι, εργοδότες, μέντορες, κ.α.).

• Σε ένα ατομικό επιχειρηματικό μοντέλο, οι
2. Με τι ασχολείστε; – Τι είδους δραστηριότητες
Κύριοι πόροι εκπροσωπούνται από το ίδιο το
κάνετε καθημερινά και τι περιλαμβάνει το επάγγελμα
άτομο: τα ενδιαφέροντα, οι δεξιότητες, η
σας; (π.χ. σχεδιασμός, διδασκαλία, λογαριασμοί,
εμπειρία, οι ειδικές του γνώσεις, η
σύνθεση, διαχείριση, παραγωγή, κατασκευή, κ.α.)
προσωπικότητα και τα προσόντα που διαθέτει.
3. Πώς βοηθάτε; – Τι είδους πρόβλημα επιλύνετε για
•
Σε ένα οργανωτικό επιχειρηματικό μοντέλο, οι
τους πελάτες/ εργοδότες και πώς συμβάλλετε στην
Κύριοι πόροι περιλαμβάνουν συνήθως ένα
επίτευξη των στόχων τους (π.χ. χαμηλότερο ρίσκο,
ευρύτερο
φάσμα
πόρων,
που
καλύτερη απόδοση, πιο ισχυρή επιχείρηση, κ.α.)
εκπροσωπούνται
από
μια
ομάδα
ατόμων.
4. Πώς επικοινωνείτε; – Τι είδους σχέση έχετε με
• Ένα επιχειρηματικό μοντέλο λαμβάνει υπόψη το
τους πελάτες σας/ εργοδότες και πώς επικοινωνείτε
ανεπιφύλακτο «έμμεσο» κόστος (όπως το
μαζί τους καθημερινά (π.χ. ατομική εξυπηρέτηση,
άγχος) και τα «έμμεσα» οφέλη (όπως η
διαδικτυακή επικοινωνία κ.α.)
ικανοποίηση).
5. Ποιόν βοηθάτε; – Ποιοι είναι οι πελάτες σας;
•
Το οργανωτικό επιχειρηματικό μοντέλο λαμβάνει
6. Ποιος είστε και τι διαθέτετε; – π.χ.
υπόψη μόνο το χρηματικό κόστος και τα
ταλέντα, το είδος της εργασίας που θέλετε και
κέρδη.
τους πόρους που έχετε στη διάθεση σας για να
επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους.
Κατά το σχεδιασμό του ατομικού επιχειρηματικού
7.
Πώς
γίνεστε
γνωστοί
και
πώς
μοντέλου, το άτομο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του
αυτές τις διαφορές όταν καθορίζει τα στοιχεία που
ανταποκρίνεστε με επιτυχία; – Πώς να βρείτε
αντιπροσωπεύουν κάθε ένα από τα 9 πεδία.
πιθανούς πελάτες, πώς να σας προσλάβουν, πώς
παρέχετε υπηρεσίες και πώς διασφαλίζετε ότι οι
πελάτες
σας
είναι
ικανοποιημένοι
(π.χ.
ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.)
8. Τι παίρνετε; – γιατί πληρώνεστε, πόσο
πληρώνεστε
και
ποιες
άλλες
παροχές
απολαμβάνετε.
9. Τι προσφέρετε; – έμμεσο κόστος σχετικά με
δραστηριότητες όπως χρόνος, ενέργεια, άγχος,
κ.α.

Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη μερικές
διαφορές
ανάμεσα
στο
οργανωτικό
επιχειρηματικό μοντέλο και το επιχειρηματικό
μοντέλο:

Ο Καμβάς αποτελεί απλά το πρώτο στάδιο δημιουργίας
του ατομικού επιχειρηματικού μοντέλου. Είναι σημαντικό
να διατηρήσετε τα κίνητρα σας και να σκεφτείτε ποιοι
είστε, να βρείτε το σκοπό της ζωής σας, να
επαναπροσδιορίσετε τον εαυτό σας και, πάνω απ’ όλα, να
αποφασίσετε πώς θα δράσετε.
Να είστε δραστήριοι, να σκέφτεστε θετικά και να
επαναπροσδιορίσετε την καριέρα σας, επιλέγοντας
σωστή πορεία!

Μαθησιακοί Στόχοι














τα άτομα να ενημερωθούν για την ανάγκη μιας νέας σειράς εργαλείων και
προσεγγίσεων που θα αντικαταστήσουν την υφιστάμενη οργάνωση μιας
επιχείρησης και τις αρχές διαχείρισης της που είναι ήδη παρωχημένες
να κατανοήσουν τη σημασία μιας νέας προσέγγισης/ καινοτόμου μεθοδολογίας για
τη δημιουργία του ατομικού επιχειρηματικού μοντέλου – Ατομικό Επιχειρηματικό
Μοντέλο You
να κατανοήσουν και να εξασκηθούν στο πώς να αποφεύγουν το ρίσκο της αγοράς,
ήδη από την αρχή της διαδικασίας ίδρυσης της επιχείρησης
να κατανοήσουν τους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας επιχείρησης
να ενεργοποιήσουν και να κατανοήσουν τους καινοτόμους τρόπους με τους
οποίους μπορούν να παράγουν/δημιουργούν/κτίζουν σωστά και θετικά μια
επιχείρηση ή την αξία τους, δηλαδή:
 να εξασκηθούν στην επικοινωνία με πιθανούς πελάτες, συνεργάτες, ομάδα,
υφιστάμενους πελάτες, κάνοντας όλα όσα τους επιτρέπουν να μπουν στο
μυαλό τους
 να εξασκηθούν στην προσομοίωση της αγοραστικής διαδικασίας, για να
διασφαλίσουν ότι αυτό που παράγουν και διαθέτουν στην αγορά θα
πουληθεί
 να έχουν επιμονή και πείσμα, όταν χρειάζεται.
να μάθουν, να εξασκηθούν και να κατανοήσουν πώς να αναγνωρίζουν και να
διαχειρίζονται τα στοιχεία που συνθέτουν το ΑΕΜ, σε σχέση με τον βασικό Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου
να μάθουν, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τους πιο αποτελεσματικούς
τρόπους συλλογής των πληροφοριών που χρειάζονται για τη δημιουργία ενός
ατομικού επιχειρηματικού μοντέλου
να κατανοήσουν τη σημασία της διατύπωσης μιας σειράς υποθέσεων για την
επιχείρηση τους και της διεξαγωγής ελέγχου για την επικύρωση ή απόρριψη τους
να εξασκηθούν και να κατανοήσουν πώς πρέπει να επικεντρώνονται σε σημαντικά
επιχειρηματικά στοιχεία, ώστε να αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγχυση στη
διαδικασία δημιουργίας του ατομικού επιχειρηματικού μοντέλου
να εξασκηθούν και να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν το νέο εργαλείο του
Ατομικού Επιχειρηματικού Μοντέλου You (ΑΕΜ)
να αντιληφθούν την ανάγκη να είναι δραστήριοι, να σκέφτονται θετικά, να
κατανοούν πώς να δράσουν για να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους,
επιλέγοντας τη σωστή πορεία!

1.2
Α/Α
1
2
3

ΕΝΟΤΗΤΕΣ – Γενική
Επισκόπηση

Διάρκεια
1 ώρα
3 ώρες και 20
λεπτά
2 ώρες και 50
λεπτά

1.3
Α/Α
1

Διάρκεια
1 ώρα

2

3 ώρες και
20 λεπτά

3

2 ώρες και
50 λεπτά

Όνομα
Ανάλυση των Ομάδων Στόχων, Ανταγωνιστές, Δοκιμή
Προϊόντος
Γνωριμία με τον Καμβά Ατομικού Επιχειρηματικού Μοντέλου
& Σχεδιασμός του Δικού σας Μοντέλου As-is
Συμπύκνωση του Δικού σας Μοντέλου As-is

ΕΝΟΤΗΤΕΣ –
Περιγραφή

Όνομα και Περιγραφή
Ανάλυση των Ομάδων
Στόχων, Ανταγωνιστών,
Δοκιμής Προϊόντος
Γνωριμία με τον Καμβά
Ατομικού
Επιχειρηματικού
Μοντέλου & Σχεδιασμός
του Δικού σας Μοντέλου
As-is
Συμπύκνωση του Δικού
σας Μοντέλου As-is

Όνομα Δραστηριότητας/ Μέθοδος
TA.COM.E (Ομάδες Στόχοι, Ανταγωνιστές,
Συναισθήματα)
9 ολοκληρωμένα πεδία – για σας
Μετατρέψτε τις συμβολικές λέξεις του
γενικού μοντέλου σε αξίες με ουσία για το
μοντέλο σας
Μάθετε τι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν οι
πελάτες. Επιβεβαιώστε το κόστος με τους
πελάτες σας.
Η πορεία προς την αξία σας: ακολουθήστε
μια επαγγελματική πορεία, δημιουργήστε
το επαγγελματικό σας προφίλ και
διασφαλίστε την καριέρα σας!
Το Όνειρο σας, το Σενάριο της Ομάδας, η
Μάρκα της Εταιρείας!

Ενότητα 1:
Ανάλυση των
Ομάδων Στόχων,
Ανταγωνιστών,
Δοκιμής Προϊόντος

TA.COM.E
Περιγραφή Δραστηριότητας
Αριθμός
Ενότητας
Όνομα
δραστηριότ
ητας
Ειδικοί
στόχοι

1 Άσκηση 1
TA.COM.E (Oμάδες Στόχοι, Ανταγωνιστές, Συναισθήματα)
-

Διάρκεια
Υλικό/
Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόν
των
Περιγραφή

Μεθοδολογ
ική
παραίνεση
Διαφοροποι
ήσεις
Ειδικές
προσαρμογ
ές χώρας
Ιστοσελίδε
ς,
βίντεο,
εικόνες,
επιπλέον
υλικό

να κατανοήσουν ποιες είναι οι ομάδες στόχος και οι
ανταγωνιστές της επιχειρηματικής τους ιδέας
να κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στις ομάδες στόχο και
τους ανταγωνιστές
να επικεντρωθούν στην εξέλιξη της δοκιμής του προϊόντος: γιατί
εγώ;
να αναπτύξουν την προστιθέμενη αξία της εμπειρίας που
προτείνεται

1 ώρα
- τυπωμένη αφίσα, χαρτάκια σημειώσεων, μαρκαδόροι, στυλό,
χαρτί, legoSP, 5 τραπέζια, χαρτοταινία, αυτοκόλλητα patafix.
- 10 αντίγραφα A3 της αφίσας TA.COM.E (Oμάδες Στόχοι,
Ανταγωνιστές, Συναισθήματα)
- 10 αντίγραφα A3 της αφίσας Product Idea Service (2 για κάθε
τραπέζι).
6 άτομα από διαφορετικές χώρες σε κάθε ομάδα
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 5 διασυνοριακές ομάδες (6 άτομα,
ένα από κάθε χώρα, σε κάθε τραπέζι) και έχουν κουτιά από Lego σε
κάθε τραπέζι.
Καλούνται να σκεφτούν τις ιδέες τους, λαμβάνοντας υπόψη: ΤΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Αφού φτιάξουν 1 γενικό μοντέλο ή 1 μοντέλο για κάθε
θέμα, θα το παρουσιάσουν στην ομάδα και ένα άτομο από κάθε
τραπέζι θα παρουσιάσει την εργασία του σε όλη την ομάδα
συμμετεχόντων. Στο τέλος, όλες οι ιστορίες θα συνδεθούν με τα
στοιχεία Προϊόν, Ιδέα, Υπηρεσία.
Καλό θα ήταν να κοινοποιηθεί σε όλους η περιγραφή του κάθε θέματος,
ώστε κάθε ομάδα να πάρει ιδέες από τους υπόλοιπους. Είναι σημαντικό
οι συμμετέχοντες να ενθαρρύνονται να δίνουν και να παίρνουν
ανατροφοδότηση.
Καμία
Καμία
https://vimeo.com/album/5773648/video/318063447
https://vimeo.com/album/5577451/video/302517826
https://vimeo.com/album/5577451/video/302491326
https://vimeo.com/album/5773648/video/318063906
https://vimeo.com/album/5773648/video/318063967

https://vimeo.com/album/5773648/video/318149045
https://vimeo.com/album/5773648/video/318148981

Ενότητα 2:
Γνωριμία με τον
Καμβά Ατομικού
Επιχειρηματικού
Μοντέλου &
Σχεδιασμός του
Δικού σας
Μοντέλου As-is

9 ολοκληρωμένα πεδία – για σας
Περιγραφή Δραστηριότητας
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητ
ας
Ειδικοί στόχοι

Διάρκεια
Υλικό/
αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντ
ων
Περιγραφή

2 Άσκηση 1
9 ολοκληρωμένα πεδία – για σας



να έρθουν σε πρώτη επαφή με το Επιχειρηματικό Μοντέλο You
να μάθουν, να εξασκηθούν και να κατανοήσουν πώς να
αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα στοιχεία που συνθέτουν
το ΑΕΜ You, σε σχέση με τον βασικό Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου
 να μάθουν και να κατανοήσουν τα οφέλη του Επιχειρηματικού
Μοντέλου You
 να μάθουν, να εξασκηθούν και να κατανοήσουν τη σχέση
ανάμεσα στα μέρη του ΑΕΜ You
 να εξασκηθούν στο να δίνουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση
από άλλους συμμετέχοντες.
1 ώρα και 40 λεπτά
- φύλλα χαρτιού με το δείγμα του σχεδίου του ΑΕΜ You (μορφή
A1) που θα δοθούν σε κάθε συμμετέχοντα
- φύλλα χαρτιού με το δείγμα του ΑΕΜ You / ΚΕΜ (μορφή A4)
που θα δοθούν σε κάθε συμμετέχοντα
- φύλλο εργασίας με χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή
διαχείριση της προτεινόμενης δραστηριότητας, με ερωτήσεις και
λεπτομέρειες,
- 9 σετ χαρτοταινίας με κολλητική ταινία σε διάφορα χρώματα για
το κάθε στοιχείο δομής του ΑΕΜ You (οι διαστάσεις να είναι
περίπου: 160 cm * 190 cm) που θα δοθούν σε κάθε ομάδα
- στυλό, μαρκαδόροι, κολλητική ταινία, κόλλα
αίθουσα διδασκαλίας, τραπέζια, καρέκλες
6 άτομα από διαφορετικές χώρες σε κάθε ομάδα
Οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν στους συμμετέχοντες τα δείγματα του
ΚΕΜ και ΑΕΜ You, συγκρίνουν τις δομές τους και επεξηγούν τα στοιχεία
δομής σε κάθε μέρος του δείγματος, τη θέση και σειρά τους πάνω στο
δείγμα, το ρόλο και την αλληλεπίδραση τους με άλλα στοιχεία (περίπου
10 λεπτά).
Έτσι, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν στη
μνήμη τους τις γνώσεις που απέκτησαν για τα δύο μοντέλα ή να έρθουν
για πρώτη φορά σε επαφή με το πανί με τα πεδία του σχεδίου του ΑΕΜ
You.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες που είναι
αριθμημένες. Τους δίνονται φύλλα χαρτιού με το δείγμα του ΑΕΜ You
(μορφή A1) και ένα σετ χαρτοταινιών με κολλητική ταινία σε διάφορα
χρώματα, διαφορετικά για το κάθε δομικό στοιχείο του δείγματος του

ΑΕΜ, για το στάδιο που οι συμμετέχοντες θα εργάζονται ατομικά, αλλά
και όταν θα δίνεται ανατροφοδότηση στα άλλα μέλη της ομάδας.
Στο πρώτο στάδιο (50 λεπτά), κάθε ομάδα δουλεύει ξεχωριστά και θα
πρέπει:
 να συμπληρώσει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου
εργασίας, δίνοντας παραδείγματα εάν το θεωρεί απαραίτητο και
συμπληρώνοντας τα χαρτάκια σημειώσεων
 να διαβάσει προσεχτικά τις πληροφορίες στο φύλλο με τη δομή του
ΑΕΜ You, συμπληρώνοντας ό,τι είναι απαραίτητο στα χαρτάκια
σημειώσεων
 να ομαδοποιήσει και να κολλήσει τα χαρτάκια σημειώσεων στα
πεδία του δείγματος του ΑΕΜ You που αντιστοιχούν
 να αναγνωρίσει τον τρόπο και τρόπους με τους οποίους συνδέονται
τα πεδία που συνθέτουν το ΑΕΜ You και πώς το κάθε μέρος
συμβάλλει στην παρεχόμενη αξία της επιχείρησης, διευκολύνοντας
την πώληση και να συμπληρώσει τα χαρτάκια σημειώσεων
 να κολλήσει
στη συνέχεια το χαρτάκι σημειώσεων με τις
πληροφορίες για τη σχέση των πεδίων του αντίστοιχου δείγματος
ΑΕΜ You.
Αφού συμπληρωθούν όλα τα πεδία του δείγματος του ΑΕΜ, κάθε ομάδα
θα κολλήσει το δείγμα της στους τοίχους της αίθουσας διδασκαλίας,
προσθέτοντας το όνομα της.
Στο δεύτερο στάδιο, αφού αναρτηθούν όλα τα δείγματα, κάθε ομάδα
θα ανταλλάξει με άλλα δείγματα και θα συμπληρώσει τα πεδία με
επιπρόσθετα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και χρήσιμα και τα οποία
είναι γραμμένα στα χαρτάκια σημειώσεων (περίπου 15 λεπτά).
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα ελέγξει το δείγμα της, θα διαβάσει και θα
προσπαθήσει να καταλάβει το ρόλο των προσθηκών που έγιναν από
άλλες ομάδες (περίπου 5 λεπτά).
Για καλύτερη διευκρίνιση, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να
υποβάλουν ερωτήσεις και να απαντούν σε όποιες ερωτήσεις τους
υποβάλλουν τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων (περίπου 20 λεπτά). Με
αυτό τον τρόπο, κάθε ομάδα/ άτομο θα εξασκηθεί στο να δίνει, να
λαμβάνει και να χρησιμοποιεί την ανατροφοδότηση.
Μεθοδολογικ
ή παραίνεση

Κατά την επεξήγηση της θέσης και του ρόλου του κάθε πεδίου στη
δομή του δείγματος, σιγουρευτείτε ότι οι διαφορές ανάμεσα στα πεδία
του κάθε σχεδίου και στις δομές των δύο δειγμάτων,
Του ΚΕΜ και του ΑΕΜ You, έχουν γίνει σωστά και καλά κατανοητές.
Σιγουρευτείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν σωστά το θέμα και το
σκοπό της δραστηριότητας, κατανοούν τα στοιχεία δομής του ΑΕΜ You
και το σκοπό της σχέσης τους. Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιούν τους
SMART στόχους για να διαμορφώσουν την επιχειρηματική τους ιδέα ή
την επαγγελματική τους πορεία στο μυαλό τους και ότι συμμετέχουν
ενεργά και στα δύο στάδια της δραστηριότητας.

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να είναι ανοικτοί να δίνουν και να
λαμβάνουν ανατροφοδότηση.
Διαφοροποιή
σεις
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο,
εικόνες,
επιπλέον
υλικό

Καμία
Καμία
https://vimeo.com/album/5773648/video/318065187
https://vimeo.com/album/5773648/video/318063902
https://vimeo.com/album/5773648/video/318063491

Μετατρέψτε τις συμβολικές λέξεις
του γενικού μοντέλου σε αξίες με
ουσία για το μοντέλο σας
Περιγραφή Δραστηριότητας
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότ
ητας
Ειδικοί
στόχοι

Διάρκεια
Υλικό/
Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόν
των

2 Άσκηση 2
Μετατρέψτε τις συμβολικές λέξεις του γενικού μοντέλου σε
αξίες με ουσία για το μοντέλο σας


να μάθουν, να εξασκηθούν και να κατανοήσουν πώς να
αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα στοιχεία που συνθέτουν
το ΑΕΜ You, σε σχέση με τον βασικό Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου
 να μάθουν και να κατανοήσουν τα οφέλη του Επιχειρηματικού
Μοντέλου You
 να μάθουν, να εξασκηθούν και να κατανοήσουν τη σχέση
ανάμεσα στα πεδία του ΑΕΜ You
 να εξασκηθούν στο να δίνουν και να λαμβάνουν
ανατροφοδότηση από άλλους συμμετέχοντες.
1 ώρα και 40 λεπτά
- φύλλα χαρτιού με το δείγμα του σχεδίου του ΑΕΜ You (μορφή
A1) που θα δοθούν σε κάθε συμμετέχοντα
φύλλα χαρτιού με το δείγμα του ΑΕΜ You / ΚΕΜ (μορφή A4)
που θα δοθούν σε κάθε συμμετέχοντα
- φύλλο εργασίας με χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή
διαχείριση της προτεινόμενης δραστηριότητας, με ερωτήσεις και
λεπτομέρειες
- χαρτάκια σημειώσεων, στυλό, μαρκαδόροι, κολλητική ταινία και
κόλλα
αίθουσα διδασκαλίας, τραπέζια και καρέκλες.
Ατομική εργασία

Περιγραφή

Η πρώτη επιχείρηση που πρέπει να δημιουργήσετε – Επιχειρηματικό
Μοντέλο You (Ποιος είστε και τι έχετε να προσφέρετε).
Οι εκπαιδευτές υπενθυμίζουν το εργαλείο Επιχειρηματικού Μοντέλου
You, κάνουν μια σύντομη ανάλυση της προηγούμενης δραστηριότητας
και ζητούν από όλους τους συμμετέχοντες να συνθέσουν τη δική τους
ιστορία – τι κάνουν τη δεδομένη στιγμή και τι προτείνουν για το
μέλλον. Οι εκπαιδευτές ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να είναι
τολμηροί και δημιουργικοί και όχι ντροπαλοί, να βρουν τρόπο να
εκφραστούν, να αναγνωρίσουν τη μοναδικότητα τους, την αξία που
μπορούν να προσφέρουν και τα προσόντα που διαθέτουν ή μπορούν
να καλλιεργήσουν σε κάθε περιβάλλον που βρίσκονται.
Αυτή η προσέγγιση προτείνει να επικεντρωθείτε στον εαυτό σας/ στο
προφίλ σας ως επιχείρηση και να προσδιορίσετε με σαφήνεια το
«επιχειρηματικό μοντέλο» - τον τρόπο που εκμεταλλεύεστε τα ταλέντα
και τα δυνατά σας σημεία για την προσωπική και επαγγελματική σας
πρόοδο (10 λεπτά).
Οι συμμετέχοντες δουλεύουν ατομικά, ο καθένας στο δικό του
Επιχειρηματικό Μοντέλο You. Συμπληρώνουν κάθε πεδίο του ΑΕΜ You
με τις δικές τους αξίες, σκέψεις, υποθέσεις, κ.α. Αφού συμπληρώσουν
όλα τα πεδία του δείγματος του ΑΕΜ, ο καθένας θα κολλήσει το δείγμα
του στους τοίχους της αίθουσας διδασκαλίας, σημειώνοντας το όνομα
του (45 λεπτά).
Σύνδεση ομοτίμων: στο δεύτερο στάδιο, μετά την ανάρτηση όλων των
πεδίων του ΑΕΜ You, κάθε άτομο θα ανταλλάξει το μοντέλο του με
άλλους συμμετέχοντες, θα υποβάλει ερωτήσεις και θα κάνει
εισηγήσεις, προσθέτοντας στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και χρήσιμα
πάνω σε χαρτάκια σημειώσεων (10 λεπτά).
Με την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, καθένας από τους
συμμετέχοντες ελέγχει το δείγμα του, διαβάζει και προσπαθεί να
καταλάβει τo ρόλο των προσθηκών που έκαναν τα υπόλοιπα μέλη των
ομάδων (περίπου 5 λεπτά).
Στη συνέχεια, για να καταστεί κάτι ξεκάθαρο και πιθανόν εμπορικά
βιώσιμο, οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να σκεφτούν/ να
συνθέσουν μια ιστορία – την ιστορία τους, τον τρόπο τους, το δικό
τους ΑΕΜ (20 λεπτά).
Για καλύτερη διευκρίνιση, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να
υποβάλουν ερωτήσεις και να απαντούν σε όποιες ερωτήσεις τους
υποβάλλουν τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων (περίπου 10 λεπτά). Με
αυτό τον τρόπο, κάθε ομάδα/ άτομο θα εξασκηθεί στο να δίνει, να
λαμβάνει και να χρησιμοποιεί την ανατροφοδότηση.

Μεθοδολογ
ική
παραίνεση

Κατά την επεξήγηση της θέσης και του ρόλου του κάθε πεδίου στη
δομή του δείγματος, σιγουρευτείτε ότι οι διαφορές ανάμεσα στα πεδία
του κάθε σχεδίου και στις δομές των δύο δειγμάτων,
ΚΕΜ και ΑΕΜ You, έχουν γίνει κατανοητές σωστά και με σαφήνεια.

Σιγουρευτείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν σωστά το θέμα και το
σκοπό της δραστηριότητας, κατανοούν τα στοιχεία δομής του ΑΕΜ You
και το σκοπό της μεταξύ τους σχέσης. Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιούν
τους SMART στόχους για να διαμορφώσουν την επιχειρηματική τους
ιδέα ή την επαγγελματική τους πορεία στο μυαλό τους και ότι
συμμετέχουν ενεργά και στα δύο στάδια της δραστηριότητας.
Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να είναι ανοικτοί στο να δίνουν και
να λαμβάνουν ανατροφοδότηση.
Διαφοροποι Καμία
ήσεις
Ειδικές
Καμία
προσαρμογ
ές χώρας
Ιστοσελίδε https://vimeo.com/318149540
ς,
βίντεο, https://vimeo.com/318149425
εικόνες,
https://vimeo.com/318149306
επιπλέον
https://vimeo.com/318149235
υλικό

Ενότητα 3:
Συμπύκνωση του
Δικού σας
Μοντέλου As-is

Μάθετε τι είναι πρόθυμοι οι
πελάτες να πληρώσουν.
Επιβεβαιώστε το κόστος με τους
πελάτες σας.
Περιγραφή Δραστηριότητας
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

3 Άσκηση 1
Μάθετε τι είναι πρόθυμοι οι πελάτες να πληρώσουν.
Επιβεβαιώστε το κόστος με τους πελάτες σας.
 να εξασκηθούν στη διαχείριση μιας προσφοράς πωλήσεων
(προϊόν/ εξυπηρέτηση/ δουλειά)
 να εξασκήσουν την ικανότητα καθορισμού της σωστής τιμής
 να γνωρίζουν τη σημασία του να ζητούν ανατροφοδότηση από
πιθανούς πελάτες σχετικά με την αναλογία ανάμεσα στην
παρεχόμενη αξία και την τιμή
 να γνωρίζουν τη σημασία της αφοσίωσης και της οικειότητας
με βάση την «κλίμακα αφοσίωσης»
 να εξασκηθούν στην ανατροφοδότηση και να μάθουν να τη
διαχειρίζονται.
50 λεπτά
- 5 διαφορετικές προσφορές πωλήσεων, μια για κάθε ομάδα,
που θα δοθούν σε κάθε συμμετέχοντα
- καρτέλες με ρόλους που θα σχεδιαστούν στο πλαίσιο κάθε
ομάδας
(6
ρόλοι:
αυτός
που
υποβάλλει
την
προσφορά/πωλητής, o υποψήφιος, ο πιθανός αγοραστής,
ο αγοραστής, ο πελάτης/ υποστηρικτής, ο ένθερμος
υποστηρικτής)
- φύλλα με την περιγραφή του κάθε ρόλου που θα δοθούν
σε κάθε συμμετέχοντα
- φύλλα εργασίας με ένα διάγραμμα της κλίμακας
αφοσίωσης και της δομής του διαγράμματος που θα
δοθούν σε κάθε ομάδα
- στυλό, μαρκαδόροι, κολλητική ταινία και κόλλα
αίθουσα διδασκαλίας, τραπέζια και καρέκλες.
6 άτομα από διαφορετικές χώρες σε κάθε ομάδα
Οι 5 διαφορετικές προσφορές πωλήσεων, μια για κάθε ομάδα, θα
φωτοτυπηθούν 6 φορές η καθεμία για να δοθούν σε κάθε
συμμετέχοντα.
Μετά θα σχεδιαστούν οι καρτέλες με τους ρόλους στο πλαίσιο
κάθε ομάδας (6 ρόλοι: ο πωλητής/αυτός που υποβάλλει την
προσφορά, o υποψήφιος, ο πιθανός αγοραστής, ο αγοραστής, ο
πελάτης/ υποστηρικτής, ο ένθερμος υποστηρικτής) και θα
δοθούν τα φύλλα που περιγράφουν κάθε ρόλο. Οι συμμετέχοντες
θα γνωρίζουν το όνομα του κάθε ρόλου, θα γνωρίζουν ποιόν θα
υποδυθούν οι ίδιοι και ποιος είναι ο πωλητής, αλλά δε θα
γνωρίζουν ποιο ρόλο υποδύονται οι υπόλοιποι 4 στην ομάδα τους
και θα πρέπει να το ανακαλύψουν.

Οι εκπαιδευτές αναφέρουν τους κανόνες του παιχνιδιού στις
ομάδες (5 λεπτά):
Στο πλαίσιο κάθε ομάδας, ο πωλητής/αυτός που υποβάλλει την
προσφορά θα παρουσιάσει και θα λανσάρει την προσφορά του (5
λεπτά). Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο πωλητής θα
επικοινωνεί με τους «πελάτες» και θα βελτιώνει την προσφορά,
όπως θα έκανε στην αληθινή αγορά, στην επιχείρηση του.
Προσοχή: όσοι έχουν το ρόλο «των πελατών» (υποψήφιος,
πιθανός αγοραστής, αγοραστής, πελάτης/ υποστηρικτής,
ένθερμος υποστηρικτής) δεν πρέπει να το αποκαλύψουν.
Στη συνέχεια, ο πωλητής και οι συνεργάτες του, που έχουν
ρόλους «πελατών» διαφορετικά τοποθετημένους στην κλίμακα
αφοσίωσης, πρέπει να υποδυθούν τους ρόλους τους, να
επικοινωνήσουν, να ρωτήσουν και να απαντήσουν ερωτήσεις και
να συμπεριφερθούν σαν να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν όλα
όσα συμβαίνουν στην πραγματική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις
πληροφορίες που δίνονται στα φύλλα χαρτιού σχετικά με το
μεθοδολογικό οδηγό της δραστηριότητας.
Στο πρώτο στάδιο της δραστηριότητας, μετά την παρουσίαση της
προσφοράς, όλοι οι συμμετέχοντες μπαίνουν στο ρόλο τους,
συνομιλούν, ρωτούν και απαντούν ερωτήσεις για 25 λεπτά. Ο
πωλητής γνωστοποιεί και ανανεώνει την προσφορά, ανάλογα με
τις αντιδράσεις του πελάτη.
Όταν τελειώσει η επικοινωνία, κάθε άτομο συμπληρώνει το
φύλλο με την κλίμακα αφοσίωσης που του έχει δοθεί, με τα
ονόματα που έχει αναγνωρίσει ότι υποδύονταν τον κάθε ρόλο.

Μεθοδολογική
παραίνεση

Στο δεύτερο στάδιο, κάθε συμμετέχοντας, μέσα στο πλαίσιο της
ομάδας του, υποστηρίζει και τεκμηριώνει τα συμπεράσματα του
και μετά αναρτά την κάρτα για το σκορ με την κλίμακα
αφοσίωσης (10 λεπτά).
Για καλύτερη διευκρίνιση, οι εκπαιδευτές μπορούν να παρέμβουν
δίνοντας επιπρόσθετες πληροφορίες, εάν θεωρούν ότι χρειάζεται.
Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να υποβάλουν ερωτήσεις και να
απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις των άλλων μελών της
ομάδας τους.
Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, κάθε άτομο ελέγχει το
δείγμα του ατομικού του επιχειρηματικού μοντέλου You , ώστε
να το ενημερώσει και να διασφαλίσει ότι η αξία που προτείνει
μέσω αυτού ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο επίπεδο των
προσδοκιών και αναγκών των πελατών (5 λεπτά).
Κατά την επεξήγηση των οδηγιών της δραστηριότητας και των
ρόλων που προτείνονται, σιγουρευτείτε ότι ο κάθε ένας από τους
συμμετέχοντες τα κατανοεί σωστά και με σαφήνεια.
Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν σωστά το θέμα και
το σκοπό της δραστηριότητας, ότι χρησιμοποιούν και εξασκούν
όλες τις ικανότητες τους και ότι συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα
στάδια της δραστηριότητας.

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να είναι ανοικτοί στην
επικοινωνία, στο να δίνουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση.
Διαφοροποιήσεις Εάν είναι δυνατό, η δραστηριότητα μπορεί να γίνει μέσω
διαλόγου με πιθανούς πελάτες στην αγορά, σε εμπορικό χώρο, σε
ένα εστιατόριο, σε δημόσιο χώρο, κ.α.
Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
https://vimeo.com/325149623
βίντεο, εικόνες, https://vimeo.com/325149589
επιπλέον υλικό
https://vimeo.com/325148929
https://vimeo.com/325148806
https://vimeo.com/325148773
https://vimeo.com/325148703
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΝΟΝΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Η πορεία/διαδρομή προς την αξία
σας: ακολουθήστε μια
επαγγελματική πορεία,
δημιουργήστε το επαγγελματικό
σας προφίλ και διασφαλίστε την
καριέρα σας!
Περιγραφή Δραστηριότητας
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

3 Άσκηση 2
Η πορεία/διαδρομή προς την αξία σας: ακολουθήστε μια
επαγγελματική πορεία, δημιουργήστε το επαγγελματικό
σας προφίλ και διασφαλίστε την καριέρα σας!
 να εξασκηθούν στην επιλογή μιας επαγγελματικής πορείας
 να
εξασκηθούν
στον
τρόπο
που
εντοπίζουν
την
επαγγελματική τους πορεία και την ευκαιρία να την
ακολουθήσουν
 να εξασκηθούν στο να αξιολογούν τον αντίκτυπο κάθε
βήματος που κάνουν κατά τη διάρκεια της πορείας τους για τη
δημιουργία του επαγγελματικού τους προφίλ
 να εξασκηθούν στην αποτίμηση της προσωπικής τους αξίας,
όπως αυτή αναπτύχθηκε μέσω της επαγγελματικής πορείας
στην οποία εκπαιδεύτηκαν
 να εξασκηθούν στην παρουσίαση μιας προσωπικής
επαγγελματικής προσφοράς
 να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους, για να προσθέτουν αξία
στην προσφορά τους τουλάχιστον στο επίπεδο που
επιθυμούν/ διαισθάνονται τις προσδοκίες των πιθανών



Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

1

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

6

πελατών, των συνεργατών, της πιθανής ομάδας και των
πιθανών πελατών
να εξασκήσουν την ικανότητα τους να ζητούν αμοιβή
αντίστοιχη με την προσωπική αξία/αξία ομάδας που
προσφέρεται και να ανταποκρίνονται σε αυτή
να εξασκηθούν στη διαχείριση της ανατροφοδότησης που
λαμβάνουν.
ώρα
- φύλλα χαρτί, στυλό, μαρκαδόροι
φύλλα εργασίας που θα δοθούν σε κάθε ομάδα/ άτομο με
το διάγραμμα επαγγελματικής πορείας, πληροφορίες για τη
δομή του, πώς να το διαχειριστούν οι συμμετέχοντες και
να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες που τους δίνονται
- αίθουσα διδασκαλίας, τραπέζια και καρέκλες
άτομα από διαφορετικές χώρες σε κάθε ομάδα

Στο πλαίσιο της κάθε ομάδας, θα δοθεί σε όλους τους
συμμετέχοντες ένα διάγραμμα επαγγελματικής πορείας και
οδηγίες για τη μεθοδολογία της δραστηριότητας (5 λεπτά).
Στο πρώτο στάδιο, μετά την παρουσίαση της μεθοδολογίας, κάθε
άτομο αρχίζει να σχεδιάζει το δικό του διάγραμμα επαγγελματικής
πορείας για 30 λεπτά, το οποίο να συμβαδίζει με τη δομή του
σχεδίου του ΑΕΜ You που έφτιαξε σε προηγούμενες
δραστηριότητες.
Στο δεύτερο στάδιο, στο πλαίσιο της ομάδας, κάθε άτομο θα
υποστηρίξει και θα τεκμηριώσει τα συμπεράσματα του και μετά
θα αναρτήσει το διάγραμμα επαγγελματικής του πορείας (20
λεπτά).
Για καλύτερη διευκρίνιση, οι εκπαιδευτές μπορούν να παρέμβουν
δίνοντας επιπρόσθετες πληροφορίες, εάν θεωρούν ότι χρειάζεται.
Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να υποβάλουν ερωτήσεις και να
απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις των άλλων μελών της
ομάδας τους.

Μεθοδολογική
παραίνεση

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, κάθε άτομο ελέγχει το
δείγμα του ατομικού του επιχειρηματικού μοντέλου You, ώστε να
το ενημερώσει και να διασφαλίσει ότι η αξία που προτείνει μέσω
αυτού είναι τουλάχιστον στο επίπεδο των προσδοκιών και
αναγκών των εργοδοτών και πιθανών πελατών (5 λεπτά).
Κατά την επεξήγηση του πειράματος που προτείνεται,
βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες το έχουν κατανοήσει
σωστά και με σαφήνεια.
Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν σωστά το θέμα και
το σκοπό του προτεινόμενου πειράματος, ότι χρησιμοποιούν και
εξασκούν όλες τις ικανότητες τους και ότι συμμετέχουν ενεργά
σε όλα τα στάδια του πειράματος.
Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να είναι ανοικτοί στην
επικοινωνία, στο να δίνουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση.

Διαφοροποιήσεις Εάν υπάρχει χρόνος, μπορούν να καταργηθούν οι ομάδες και η
δραστηριότητα να γίνει στην ολομέλεια.

Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
https://vimeo.com/325149100
βίντεο, εικόνες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
επιπλέον υλικό

Το όνειρο σας, το σενάριο της
ομάδας, η εικόνα της εταιρείας!
Περιγραφή Δραστηριότητας
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Διάρκεια
Υλικό/ αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

3 Άσκηση 3
Το όνειρο σας, το σενάριο της ομάδας, η εικόνα της
εταιρείας!
 να εξασκηθούν στη δημιουργία αρχείου αίτησης για ένα
συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ
 να εξασκηθούν στην περιγραφή ενός επαγγελματικού προφίλ
 να εξασκηθούν στην αναγνώριση και περιγραφή των
προσόντων που απαιτεί ένα επάγγελμα
 να εξασκηθούν στην παρουσίαση και την υποβολή του
αρχείου ενός υποψηφίου
 να δίνουν ανατροφοδότηση και να διαχειρίζονται αυτήν που
λαμβάνουν.
60 λεπτά
- φύλλα χαρτί, στυλό, μαρκαδόροι
- φύλλα εργασίας που θα δοθούν σε κάθε ομάδα/ άτομο με
το διάγραμμα επαγγελματικής πορείας, πληροφορίες για τη
δομή του, πώς να το διαχειριστούν οι συμμετέχοντες και
να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες που τους δίνονται
- αίθουσα διδασκαλίας, τραπέζια και καρέκλες
6 συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα
Στο πλαίσιο της κάθε ομάδας, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 2
ομάδες των 3 ατόμων. Μέσω κλήρωσης, κάθε ομάδα θα αναλάβει
μια αποστολή, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει.
Οι δύο αποστολές είναι:
1. Ετοιμασία ενός αρχείου αίτησης για έναν ειδικό επαγγελματία
(ζαχαροπλάστης/
αρχιμάγειρας/
φούρναρης)
που
θα
εκπροσωπήσει μια ομάδα σε ένα διαγωνισμό μαγειρικής.
2. Ετοιμασία αρχείου αίτησης για έναν επιχειρηματία που θα
εκπροσωπήσει ένα σύλλογο επιχειρηματιών σε μια διεθνή έκθεση
γεωργικών μηχανημάτων (5 λεπτά).
Κείμενο Οδηγού Μεθοδολογίας για την ετοιμασία των αρχείων
αίτησης:
Η περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ στην αίτηση πρέπει να
απαντάει στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Ποιος είναι ο υποψήφιος και με τι ασχολείται;
2. Ποια είναι τα καθήκοντα της θέσης του;
3. Πού εργάζεται και κάτω από ποιες συνθήκες;
4. Ποια εργαλεία, εξοπλισμό, υλικό χρησιμοποιεί;
5. Τι υλικό διαθέτει, ποιες ικανότητες, εμπειρία, ειδικές γνώσεις
έχει, γιατί έχει πετύχει, τι αξία έχει δημιουργήσει, τι προτάσεις
έχει;

Στο πρώτο στάδιο, μετά την παρουσίαση της μεθοδολογίας και
για 30 λεπτά κάθε ομάδα δραστηριοποιείται, συζητά, επιλέγει και
δημιουργεί το αρχείο αίτησης για το επαγγελματικό προφίλ που
της έχει κληρωθεί.
Στο δεύτερο στάδιο, κάθε ομάδα υποστηρίζει την αξία της αίτησης
και στη συνέχεια θα αναρτήσει το επαγγελματικό προφίλ σε μια
εξατομικευμένη παρουσίαση που θα συμφωνηθεί σε ομαδικό
επίπεδο (20 λεπτά).
Στο τρίτο στάδιο, οι ομάδες δίνουν ανατροφοδότηση η μια στην
άλλη και εκφράζουν το βαθμό ικανοποίησης τους, με την
αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης που έχει υποβληθεί (5
λεπτά).
Για καλύτερη διευκρίνιση, οι εκπαιδευτές μπορούν να παρέμβουν
δίνοντας επιπρόσθετες πληροφορίες, εάν θεωρούν ότι χρειάζεται.
Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να υποβάλουν ερωτήσεις και να
απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις των άλλων μελών της
ομάδας τους.
Μεθοδολογική
παραίνεση

Κατά την επεξήγηση του προτεινόμενου πειράματος, βεβαιωθείτε
ότι όλοι οι συμμετέχοντες το κατανοούν σωστά και με σαφήνεια.
Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν σωστά το θέμα και
το σκοπό του προτεινόμενου πειράματος, ότι χρησιμοποιούν και
εξασκούν όλες τις ικανότητες τους και ότι συμμετέχουν ενεργά
σε όλα τα στάδια του πειράματος.
Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να είναι ανοικτοί στην
επικοινωνία, στο να δίνουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση.
Διαφοροποιήσεις Εάν υπάρχει χρόνος, μπορούν να καταργηθούν οι ομάδες και η
δραστηριότητα να γίνει στην ολομέλεια.
Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
https://vimeo.com/325149100
βίντεο, εικόνες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
επιπλέον υλικό

ΣΠΡΙΝΤ 2 –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Η αξία που προσφέρετε πρέπει να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο των
προσδοκιών των πελατών σας!
Όταν προσθέτετε περισσότερη αξία στην επιχείρηση σας σε σχέση με τους ανταγωνιστές
σας, να αφήνετε περιθώρια ελιγμού στους πιθανούς αγοραστές.
Θα σας πληρώσουν πολύ περισσότερο από άλλους. Γιατί; Επειδή έχετε ανεβάσει
την αξία σας!
Όταν ένας πελάτης αποφασίζει να στραφεί στον ανταγωνιστή σας, ισχυρίζεται ότι «Οι
τιμές/ χρέωση σας είναι υψηλές». Αυτό που εννοεί είναι ότι «Τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες σας δεν ανταποκρίνονται στην τιμή που ζητάτε. Δεν έχουν αξία
αντίστοιχη με την τιμή που χρεώνετε!»
Επικεντρωθείτε στο να ανεβάσετε την αξία και να βεβαιωθείτε ότι καθορίζετε τη
σωστή τιμή. Προσθέστε επιπλέον αξία και θα εκπλαγείτε πόσο μπορεί να
αυξηθεί η «ιδανική» σας τιμή!
Η απώλεια πελατών έχει συνέπειες στις πωλήσεις και τα κέρδη – και, τελικά,
στην αξία της επιχείρησης σας!
Επομένως, ποια στάδια θα ακολουθήσετε;
Βεβαιωθείτε ότι φέρεστε σε κάθε πελάτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι του
προσφέρετε την καλύτερη εξυπηρέτηση, του δείχνετε σεβασμό και προσοχή.
Ξεπεράστε τα όρια.
Φροντίστε οι πελάτες να θεωρούν αδύνατο να αγοράσουν από κάπου αλλού εκτός από
εσάς, ανεξαρτήτως τιμής, τοποθεσίας, άνεσης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.
Βεβαιωθείτε ότι η επιχείρηση σας είναι όχι μόνο η καλύτερη για τις αγορές τους, αλλά
και η μόνη που λαμβάνουν υπόψη οι αγοραστές και οι πελάτες.
Σας στοιχίζει έξι φορές περισσότερο να πείσετε έναν υποψήφιο πελάτη να
αγοράσει από εσάς παρά να πουλάτε συνεχώς σε υφιστάμενους πελάτες! Γιατί
πρέπει να διατηρήσετε τους υφιστάμενους πελάτες σας αντί να τους παίρνετε
από τον ανταγωνιστή σας;
Εάν επιθυμείτε να πετύχει η επιχείρηση σας και όχι απλά να επιβιώσει, αλλά και να
εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις επενδύσεις που έχετε κάνει, πρέπει να βρίσκετε
συνεχώς τρόπους να προσφέρετε στους πελάτες σας μοναδικά πλεονεκτήματα
που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αλλού.
Όταν το καταφέρετε αυτό, θα κερδίσετε την αφοσίωση των πελατών σας, θα τους δώσετε
κίνητρο να κάνουν περισσότερες συναλλαγές μαζί σας, θα τους κρατήσετε περισσότερο
και θα τους εμπνεύσετε να σας προωθήσουν σε φίλους και άλλους επιχειρηματικούς
συλλόγους.
Με άλλα λόγια, εάν καταφέρετε να δώσετε στους πελάτες σας μοναδικούς,
εύλογους και επικερδείς λόγους να κάνουν συναλλαγές μαζί σας, θα
διατηρήσουν την επιχείρηση σας ενεργή στην αγορά, διασφαλίζοντας έτσι την
ευημερία και επιτυχία της.

Οι υφιστάμενοι πελάτες σας ή προηγούμενοι αγοραστές έχουν ήδη τουλάχιστον μια
εμπειρία αγοράς από εσάς. Εάν έχετε κάνει καλά τη δουλειά σας και τους κάνατε να
νιώσουν ιδιαίτεροι, οι πιθανότητες να σας επιλέξουν ξανά για τις αγορές τους αυξάνονται.
Έχετε ήδη αρχίσει να εξασφαλίζετε την εμπιστοσύνη και αξιοπιστία τους. Το μόνο που
μένει είναι να τους κάνετε μια καλή προσφορά. Από την άλλη, για τους πιθανούς
αγοραστές, αυτούς που δεν είχαν ακόμη την εμπειρία να αγοράσουν από εσάς, απαιτείται
περισσότερος χρόνος, προσπάθεια και χρήματα, για να τους φέρετε στο ίδιο επίπεδο
εμπιστοσύνης με τους υφιστάμενους πελάτες σας.
Αρχικά, πρέπει να επικεντρωθείτε στον πιθανό αγοραστή μέσω διαφημίσεων,
εντύπων για πωλήσεις, ενημερωτικών εντύπων, ταχυδρομικών καρτών, εκστρατειών
τηλεμάρκετιγκ και άλλων τρόπων προώθησης.
Στη συνέχεια, εξυπηρετήστε τους, μείνετε στην ίδια πορεία μαζί τους για να τους
καθοδηγήσετε βήμα προς βήμα στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης, ώστε να
εξασφαλίσετε το πρώτο επίπεδο εμπιστοσύνης που είχατε εξασφαλίσει και με
τους υφιστάμενους πελάτες σας όταν άρχισαν να αγοράζουν από εσάς.
Πρέπει να ανεβούν στην Κλίμακα Αφοσίωσης, να περάσουν από τον πιθανό
αγοραστή στον αγοραστή, στον πελάτη, τον υποστηρικτή και να καταλήξουν
τελικά στον θερμό υποστηρικτή.
Όλη αυτή η διαδικασία χρειάζεται χρόνο και χρήμα, αλλά είναι απαραίτητη, αφού κάθε
χρόνο οι εταιρείες χάνουν 19% του μέσου όρου των πελατών τους. Αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να προσελκύετε 10% περισσότερους νέους πελάτες κάθε χρόνο για να
εξισορροπείται η κατάσταση!
Ενισχύοντας την εξυπηρέτηση των πελατών κατά 5%, μπορείτε να αυξήσετε την
αποδοτικότητα σας κατά 30% -40% σε 12-16 μήνες.

ΣΠΡΙΝΤ 2 –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
Το διάγραμμα επαγγελματικής πορείας έχει δομή κάθετης πορείας που διευκολύνει την
επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου προσωπικής και επαγγελματικής προόδου:
1. ο τρόπος που καθορίζονται τα πεδία, με τη σημείωση ότι χωρίζονται σε δύο
βασικές κατηγορίες: πεδία για την επαγγελματική πορεία του επιχειρηματία
και πεδία για την επαγγελματική πορεία του εργοδοτούμενου,
2. ο τρόπος που επιλέγει κανείς τα πεδία που χρειάζεται για να προχωρήσει με
την επαγγελματική πορεία που έχει διαλέξει,
3. ο τρόπος που τα πεδία ενεργοποιούνται, με τη χρήση του περιεχομένου τους
4. ο τρόπος που εξασφαλίζονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν (το
στάδιο επαγγελματικής πορείας και το επίπεδο του επαγγελματικού προφίλ)
5. ο τρόπος παρακολούθησης της επαγγελματικής κινητικότητας και
σταδιοδρομίας ως επιχειρηματίας ή εργοδοτούμενος.
Οριζόντια, το διάγραμμα επαγγελματικής πορείας έχει τη δομή των σταδίων της πορείας
επαγγελματικής καριέρας, όπως υπολογίζονται με το χρόνο. Αυτό το στοιχείο διευκολύνει
την παρακολούθηση και την εκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η
ατομική επιχείρηση/ το επαγγελματικό πλάνο.
Επιλογή Επαγγελματικής Πορείας. Επαγγελματική Κινητικότητα και
Σταδιοδρομία
O όρος Καριέρα αφορά όλα τα επαγγέλματα, εργασίες, κοινωνικούς ρόλους, οικογένεια,
ευθύνες, επαγγελματικές εμπειρίες, ελεύθερο χρόνο, χόμπι – αντιπροσωπεύει τη ζωή
κάποιου.
Όλα όσα μας συμβαίνουν, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας, επηρεάζουν τη ζωή/
σταδιοδρομία μας.
Η εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας απαιτεί τόσο αυτογνωσία όσο και κατανόηση
της κοινωνίας στην οποία ζούμε.

Η προσωπική φροντίδα βασίζεται στις δεξιότητες, τις ανάγκες, τους λόγους, τις στάσεις
και αξίες κάθε ατόμου. Έτσι, η αυτογνωσία, η αυτοεικόνα, αλλά και η εικόνα που
σχηματίζουν οι άλλοι για μας είναι μεγίστης σημασίας. Για να βρει κανείς τον προσωπικό
του προορισμό, πρέπει να εντοπίσει τα ενδιαφέροντα του, τις αξίες, τις ικανότητες και
τις δεξιότητες του, την προσωπική εμπειρία του.
H αυτογνωσία είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια ζωής το ατόμου
με βάση την εμπειρία που αποκτά.
Η αυτοεικόνα και ο αυτοσεβασμός έχουν καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά κάθε
ατόμου στην κοινωνία.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός μέσω των προτεινόμενων δραστηριοτήτων του
προγράμματος αυτού βοηθά τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν επίγνωση των
προσόντων και ικανοτήτων τους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων και
να προχωρήσουν σε επαγγελματικές επιλογές οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους.
Οι προσωπικές επιλογές πρέπει να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας (χώρος ζήτησης και προσφορά εργασίας), οι οποίες εξελίσσονται
συνεχώς.
Οι δεξιότητες και στάσεις που αποκτούν οι συμμετέχοντες τους βοηθούν να ελέγχουν τις
γνώσεις/ τη σταδιοδρομία/τη ζωή τους, να μαθαίνουν καλύτερα, πιο αποτελεσματικά και
συνειδητά, να καθοδηγούν τον εαυτό τους και να ενσωματώνονται εύκολα στο
περιβάλλον τους.
Καριέρα είναι μια δραστηριότητα που παρέχει εισόδημα, αλλά και διάφορα
επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης.
Οι ατομικές εργασιακές εμπειρίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη γενική ψυχολογική
κατάσταση του ατόμου.
Καριέρα σημαίνει επίγνωση της προηγούμενης, τωρινής και μελλοντικής
επαγγελματικής πορείας μέσω μιας κατεύθυνσης που έχει ακολουθηθεί,
ακολουθείται ή θα ακολουθείται/ εγκαταληφθεί.
Ένα άτομο μπορεί να περάσει από αρκετά επαγγέλματα στη διάρκεια της ζωής του.
Πού βασίζεται η καριέρα σας;
Στη συνεχή δουλειά, στα σχολικά χρόνια και τις σπουδές, στην οικογένεια, στους φίλους,
στην καλή τύχη.
Η επαγγελματική καριέρα είναι η επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου κατά τη διάρκεια
της ζωής του. Η καριέρα ενός ατόμου στο ίδιο επάγγελμα εξαρτάται από την ειδίκευση,
την εκπαίδευση, τις προαγωγές.
Η καριέρα μπορεί επίσης να ερμηνευθεί με βάση οικονομικούς, κοινωνιολογικούς ή
ψυχολογικούς όρους.
Από οικονομικής άποψης, καριέρα είναι μια διαδοχή επαγγελματικών θέσεων που
εξασφαλίζει ένα άτομο ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και των επαγγελματικών του
προσόντων.
Από κοινωνιολογικής άποψης, η καριέρα αφορά μια διαδοχή ρόλων που αναλαμβάνει
το άτομο και βασίζονται ο ένας στον άλλο.

Από ψυχολογικής άποψης, η επιλογή επαγγελματικών ρόλων και η επιτυχία τους
εξαρτάται από τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις ανάγκες, την προηγούμενη
εμπειρία και τις επιδιώξεις του ατόμου.
Στάδια Επαγγελματικής Πορείας
1) Aπαρχή (15-25 χρονών) είναι η περίοδος που ο νέος/ η νέα ολοκληρώνει τις
σπουδές του/της, βρίσκει την πρώτη του/της δουλειά και παντρεύεται.
2) Εξέλιξη (25-45 χρονών) είναι η περίοδος κατά την οποία η καριέρα είναι
συνήθως σημαντική, αλλά προκύπτουν και διάφορα επαγγελματικά και
οικογενειακά προβλήματα. Είναι η περίοδος που το άτομο είναι πολύ
απασχολημένο. Μπορεί να αποδείξει πλήρως τις ικανότητες και δεξιότητες του, να
έχει τη μεγαλύτερη απόδοση και τις περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.
Ωστόσο, αρχίζουν και οι πρώτες του ανησυχίες για τα γηρατειά και την κατάσταση
της υγείας του.
3) Σταθεροποίηση (45-65 χρονών) είναι το τελευταίο στάδιο της επαγγελματικής
πορείας, όπου το άτομο γνωρίζει το σύστημα αξιών, σταθεροποιεί την
οικογενειακή του ζωή, έχει μια συνολική εικόνα και αποδέχεται τα όρια της
καριέρας του. Εάν μέχρι αυτό το στάδιο η εξέλιξη για των περισσότερων
ανθρώπων είναι ανοδική, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις, εμφανίζονται περίπου στην
ηλικία των 45 τρεις πιθανές επιλογές:
 ανάπτυξη ηγετικής ικανότητας ή νέος επαγγελματικός προσανατολισμός
 σταθεροποίηση, κορύφωση
 αργή ή απότομη παρακμή/ βιαστική έναρξη του τελευταίου σταδίου.
4) Η συνταξιοδότηση αρχίζει συνήθως στην ηλικία των 65 και είναι μια
επαγγελματική περίοδος που πρέπει το άτομο να διαχειριστεί με προσοχή, γιατί
μπορεί να εμφανίσει υψηλά επίπεδα άγχους. Για άτομα σε καλή σωματική και
πνευματική κατάσταση, το στάδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει μια νέα αρχή, μια
συνέχεια της δραστηριοποίησης τους σε οικογενειακό, κοινωνικό, επαγγελματικό
επίπεδο, στη γεωργία κ.α.
Κάθε περίοδος που περιγράφεται πιο πάνω έχει τη σημασία της, εμπερικλείει
ευκαιρίες αλλά και κινδύνους.
Συνεπώς, είναι απαραίτητο το άτομο να διερευνήσει κάθε κατάσταση και, συγκεκριμένα,
να προετοιμαστεί και να την αντιμετωπίσει με κάθε προσοχή και σοβαρότητα, χωρίς
προκαταλήψεις και περίπλοκη σκέψη, ώστε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις
δυνατότητες αυτοπραγμάτωσης και προσωπικής προόδου.
Επαγγελματικό Πλάνο – Το καλύτερο εργαλείο για την επιλογή μιας
επαγγελματικής πορείας με την οποία θα εξελίξετε το επαγγελματικό σας
προφίλ
Το Επαγγελματικό Πλάνο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για φοιτητές, μεταπτυχιακούς
φοιτητές και πρόσφατους απόφοιτους, αλλά και για άτομα με επαγγελματική εμπειρία.
Σκοπός του είναι να παρέχει σαφήνεια και καθοδήγηση προς την εκπαιδευτική και
επαγγελματική πορεία του ατόμου.
Το Επαγγελματικό Πλάνο περιέχει πληροφορίες για:
Δεξιότητες, αξίες και ενδιαφέροντα
Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός προσωπικού επαγγελματικού πλάνου είναι ο
εντοπισμός του σωστού τομέα απασχόλησης. Οι δεξιότητες, οι αξίες και τα ενδιαφέροντα,

αλλά και άλλοι παράγοντες υποδεικνύουν ποιο επάγγελμα είναι κατάλληλο για το κάθε
άτομο.
To είδος των κινήτρων
Το κίνητρο αποτελεί το έναυσμα για επαγγελματική πρόοδο. Από κοινωνική και
επαγγελματική άποψη, η αναγνώριση των κινητήριων παραγόντων είναι απαραίτητη στη
διαδικασία αυτογνωσίας.
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση για την
καριέρα που θα ακολουθήσει ένα άτομο.
Για παράδειγμα: ένα κοινωνικό άτομο πολύ πιθανόν να επιλέξει ένα επαγγελματικό
περιβάλλον στο οποίο θα δουλεύει με άλλα άτομα, ενώ ένα πιο εσωστρεφές άτομο θα
προτιμήσει να δουλεύει χωρίς να εξαρτάται από την ομάδα στην οποία ανήκει.
Τα δυνατά σημεία ενός ατόμου και τα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση
Η επίτευξη επαγγελματικών στόχων προϋποθέτει την επίγνωση των δυνατών σημείων
του ατόμου και την αξιοποίηση τους, αλλά και την υπέρβαση των ορίων.
Επαγγελματικές ευκαιρίες
Ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης, μπορούν να διερευνηθούν οι ευκαιρίες εργασίας,
ώστε να αναπτυχθεί μια βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επαγγελματική οδός.
Σαφείς εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους
Ο καθορισμός των στόχων περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους,
αλλά και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα σε σχέση με την κοινωνική, επαγγελματική και
οικονομική κατάσταση του ατόμου.
Στρατηγική εφαρμογής
Για την πραγμάτωση του επαγγελματικού πλάνου, είναι σημαντικό να καθοριστούν τα
κατάλληλα βήματα και οι απαιτούμενοι πόροι.
Το επαγγελματικό πλάνο είναι επίσης ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τις
εταιρείες που προωθούν/ στηρίζουν/ επενδύουν στην πρόοδο των υπαλλήλων
τους.
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1.1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ
ΑΡ. 3” ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ”

H ιδανική δουλειά είναι σπάνια εφικτή μέσω της κλασσικής αναζήτησης
εργασίας. Συνήθως δημιουργείται, αλλά για τη δημιουργία της απαιτείται
ιδιαίτερη αυτογνωσία.
«Οι περισσότεροι από όσους αναζητούν εργασία δεν καταφέρνουν να βρουν
την ιδανική γι’αυτούς εργασία, όχι γιατί δεν έχουν πληροφορίες για την αγορά
εργασίας, αλλά γιατί στερούνται αυτογνωσίας».
Σκοπός του ΣΠΡΙΝΤ Αναστοχασμός είναι να ενισχύσει την αυτοκριτική σχετικά
με την αυτοπραγμάτωση, αρχίζοντας από την εικόνα που δημιουργήθηκε στο
ΣΠΡΙΝΤ 2 (Σχεδιασμός) και χρησιμοποιώντας ομαδικά εργαλεία (Οπτικοποίηση
και Αξιολόγηση μεταξύ Ομοτίμων) για να την διαφοροποιήσει καλύτερα με
βάση μια κριτική προσέγγιση μεταξύ ομοτίμων.
1) Οπτικοποίηση
Η οπτικοποίηση είναι η μετατροπή των πληροφοριών σε εικόνες που βλέπει
κάνεις είτε κυριολεκτικά με τα μάτια του, είτε μεταφορικά με τη φαντασία του.
Μερικές φορές αφορά εικόνες που αντιπροσωπεύουν ένα κείμενο ή αριθμούς ή
άλλα τμήματα δεδομένων (που εκφράζονται με χιλιάδες λέξεις).
Η οπτικοποίηση είναι οποιαδήποτε τεχνική δημιουργίας εικόνων,
διαγραμμάτων ή απεικονίσεων με σκοπό τη μετάδοση ενός μηνύματος μέσω
οπτικών εικόνων. Θεωρείται ένας αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσης τόσο
αφηρημένων όσο και απτών ιδεών.
Η οπτικοποίηση αναδεικνύει κάθε σημαντικό θέμα, το κάνει ορατό για όλη την
ομάδα. Αυτά τα θέματα μπορούν να ηχογραφηθούν και να οργανωθούν και να
προκύψει έτσι οποιαδήποτε σχέση έχουν μεταξύ τους.
2) Αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων
Στις επιστήμες, η αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων είναι η διαδικασία αξιολόγησης
της επιστημονικής εργασίας από μια ομάδα ειδικών στο σχετικό πεδίο. Είναι
επίσης γνωστή και ως αναφορά , γιατί η εργασία ή μελέτη πρέπει να
αξιολογηθεί πριν δημοσιευθεί, χρηματοδοτηθεί ή εφαρμοστεί. Μπορεί να γίνει
αποδεκτή, να θεωρηθεί αποδεκτή μετά από επιμέλεια, ή να απορριφθεί εντελώς.
Με βάση την προσέγγιση αυτή, η Αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων είναι γενικά
γνωστή ως μια τεχνική αξιολόγησης εργασιών, μελετών υποθέσεων κ.α. από ένα
ή περισσότερα άτομα που διαθέτουν παρόμοιες ικανότητες με τον
δημιουργό/συγγραφέα (με αυτή την έννοια ονομάζονται ομότιμοι).
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Οι βασικές αρχές της τεχνικής αυτής είναι οι ακόλουθες:

1. οι συμμετέχοντες οργανώνονται σε μικρές ομάδες, ώστε να μπορούν να
συμμετέχουν όλοι ενεργά (προτιμούνται ομάδες των 6 με 8 ατόμων)
2. καθορίζεται ο σαφής σκοπός της δραστηριότητας (ώστε η ομάδα να μένει
συγκεντρωμένη στο σκοπό αυτό)
3. ένας συμμετέχοντας καλείται να παρουσιάσει την εργασία/ιδέα του
(άρθρο, μελέτη, δοκίμιo, εργασία, κ.α.) σε όλη την ομάδα, προσπαθώντας
να μην ξεφύγει από το χρόνο που έχει στη διάθεση του
4. οι άλλοι συμμετέχοντες καλούνται να παρέχουν
σχόλια/ανατροφοδότηση/ παρατηρήσεις για τα πιο σχετικά στοιχεία της
παρουσίασης που κατανόησαν:
a) διατηρώντας μια εποικοδομητική στάση – η αξιολόγηση πρέπει να
βοηθάει τον ομιλητή να βελτιώσει την εργασία του, γι’αυτό
βεβαιωθείτε ότι η ανατροφοδότηση που δίνετε είναι εποικοδομητική,
ακόμη κι αν στο τέλος εισηγηθείτε να απορριφθεί η εργασία,
b) έχοντας συνέπεια – απαριθμήστε τα σχόλια σας, ώστε να διευκολύνετε
περισσότερο τον ομιλητή,
c) καταγράφοντας τα σχόλια σε χαρτάκια σημειώσεων και δίνοντας τα
στον ομιλητή, ώστε να μπορεί να εστιάσει καλύτερα στο σωστό σημείο
5. όπως οι συμμετέχοντες έδωσαν σχόλια/ανατροφοδότηση στον πρώτο
ομιλητή, συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο και για το δεύτερο, τρίτο ομιλητή
και ούτω καθεξής,
6. η δραστηριότητα ολοκληρώνεται όταν όλοι οι συμμετέχοντες λάβουν
αξιολόγηση/ανατροφοδότηση από τους ομότιμους/ την ομάδα και
συλλέξουν αρκετά στοιχεία.
Μαθησιακοί στόχοι:
Οι μαθησιακοί στόχοι του Σπριντ 3 είναι οι εξής:
•

να μάθουν να υιοθετούν νέες οπτικές και να ξανασκέφτονται τον ΚΕΜ
τους με δημιουργικό τρόπο

•

να μάθουν να εντοπίζουν τη σχέση ανάμεσα στα διάφορα πεδία του
Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (ΚΕΜ) και πώς το ένα πεδίο
επηρεάζει το άλλο

•

να μάθουν να αξιολογούν και να δίνουν προτεραιότητα στα πιο
προβληματικά σημεία της επιχειρηματικής τους ιδέας ή του
επαγγελματικού τους προφίλ

•

να μάθουν πώς να δίνουν και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση
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1.2

ΕΝΟΤΗΤΕΣ – Γενική
Επισκόπηση

Α/Α

Διάρκεια

Όνομα

1

120’

Οπτικοποίηση: Επανασχεδιάστε τον Καμβά σας σε
Εικόνες

2

220’

Αξιολόγηση Μεταξύ Ομοτίμων

1.3
Α/Α

Διάρκεια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ –
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όνομα και

Όνομα Δραστηριότητας/ Μέθοδος

Περιγραφή
1

20’

Οπτικοποίηση:

Προετοιμασία

100’

Επανασχεδιάστε

Καθορισμός πλαισίου και παρουσίαση

τον Καμβά σας σε

εργαλείων

Εικόνες

Εφαρμογή
Ατομικός επανασχεδιασμός του καμβά σε
εικόνες

Πρ

50’

Αξιολόγηση

90’

Μεταξύ Ομοτίμων

80’

Προετοιμασία
Καθορισμός πλαισίου και παρουσίαση
καμβάδων
Εφαρμογή
Ετοιμασία και παρουσίαση
ανατροφοδότησης
Προετοιμασία για αναθεώρηση
Ετοιμασία ανατροφοδότησης/ εισηγήσεων
για καλύτερη έναρξη της διαδικασίας
αναθεώρησης (ΣΠΡΙΝΤ 4)
7

Ενότητα 1:
ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
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Προετοιμασία: Καθορισμός
πλαισίου και παρουσίαση
εργαλείων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι
Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

Μεθοδολογική
παραίνεση

Διαφοροποιήσεις
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

1
Προετοιμασία: Καθορισμός πλαισίου και παρουσίαση
εργαλείων
να κατανοούν τους κανόνες της επόμενης άσκησης (Ατομικός
επανασχεδιασμός του καμβά σε εικόνες)
20’
πινακίδα για τη σύνοψη των κανόνων
Δραστηριότητα στην ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες
Η βασική ιδέα είναι η μετατροπή των 9 πεδίων που προέκυψαν
από το ΣΠΡΙΝΤ 2 (Σχεδιασμός) σε μια συλλογή εικόνων/ σχεδίων
που περιγράφουν καλύτερα το κείμενο και το βαθύτερο νόημα
του.
Οι συντονιστές καταγράφουν τους κανόνες του παιχνιδιού στον
πίνακα και στη συνέχεια εξηγούν σύντομα τη δραστηριότητα.
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι:
να κάνετε τις οπτικές σας απεικονίσεις όσο το δυνατόν πιο απλές
να αρχίσετε από βασικές έννοιες και να εκφράζεστε με συντομία
καλύτερα να χρησιμοποιείται σχέδια/ εικόνες παρά να σχεδιάζετε. Η
αναζήτηση της καλύτερης εικόνας βάζει τον εγκέφαλο στη
διαδικασία να ξανασκεφτεί την έννοια
να διηγηθείτε ιστορίες. Χρησιμοποιήστε την εικόνα ως υπόβαθρο
για να πείτε την ιστορία που κρύβεται πίσω.
Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι δεν πρέπει να βάζουν όρια στη
φαντασία τους. Οι εικόνες/ τα σχέδια/ οι απεικονίσεις δε
χρειάζεται να έχουν μια άμεση, σαφή εξήγηση της βαθύτερης
έννοιας.
Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα θα εξηγηθεί προφορικά.
Καμία
Καμία

https://vimeo.com/user95690195/review/320734131/9d6e55360e
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Προετοιμασία: Καθορισμός
πλαισίου και παρουσίαση
εργαλείων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

1
Εφαρμογή: Ατομικός επανασχεδιασμός του καμβά σε εικόνες
να αναθεωρήσουν το συνολικό μοντέλο που προτείνεται στα
προηγούμενα Σπριντ και το κάθε πεδίο ξεχωριστά,
επιβεβαιώνοντας/ διορθώνοντας/ προσθέτοντας εννοιολογικά
στοιχεία στην αρχική εικόνα, ώστε να διεγείρουν το δημιουργικό
μέρος του εγκεφάλου και να υιοθετήσουν μια νέα οπτική στον
επανασχεδιασμό του μοντέλου.
100’
παρουσίαση της αφίσας του καμβά των συμμετεχόντων (όπως έγινε
στον προηγούμενο ΣΠΡΙΝΤ)
χαρτί/ χαρτάκια σημειώσεων για να αρχίσουν να γράφουν
σημειώσεις
κενές αφίσες του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου σε μορφή A3
(τουλάχιστον μια για κάθε συμμετέχοντα)
περιοδικά με εικόνες για κόψιμο
ψαλίδια και κόλλα για το κολλάζ
χρωματιστά στυλό
Δραστηριότητα στην ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες
Αφού γίνει μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας, οι
συμμετέχοντες καλούνται να διασκορπιστούν στην αίθουσα και
να αρχίσουν να δουλεύουν στον καμβά τους.
Έχοντας ως βάση την παρουσίαση της αφίσας με τον καμβά, τους
ζητείται να επανασχεδιάσουν την ίδια αφίσα (χρησιμοποιώντας
τις άδειες αφίσες Καμβά σε μορφή A3) με
εικόνες/σχέδια/απεικονίσεις, αντί με κείμενο και λέξεις.
Στο τέλος, κάθε πεδίο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια εικόνα
(επιτρέπονται το πολύ 3 εικόνες ανά πεδίο) που να περιγράφει
καλύτερα το κείμενο και το βαθύτερο του νόημα.
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Μεθοδολογική
παραίνεση

Διαφοροποιήσεις

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι δεν πρέπει να βάζουν όρια στη
φαντασία τους. Οι εικόνες/τα σχέδια/οι απεικονίσεις δε χρειάζεται
να έχουν μια άμεση, σαφή εξήγηση της βαθύτερης έννοιας.
Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα θα εξηγηθεί προφορικά.
Χρησιμοποιήστε χρονόμετρο, ώστε οι συμμετέχοντες
παραμείνουν στα πλαίσια του χρόνου που διαθέτουν.
Αντί για εικόνες/ σχέδια, οι συμμετέχοντες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν Lego και να φτιάξουν ένα μοντέλο με τα
ξεχωριστά πεδία του καμβά

να

Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
https://vimeo.com/user95690195/review/320733431/8cd2b88a3b
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

11

Ενότητα 2:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ
ΟΜΟΤΙΜΩΝ
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Ετοιμασία: Καθορισμός
πλαισίου και παρουσίαση
καμβάδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

Μεθοδολογική
παραίνεση

2
Ετοιμασία: Καθορισμός πλαισίου και παρουσίαση καμβάδων
Σκοπός είναι να νιώσουν οι συμμετέχοντες πιο σίγουροι για τον
καμβά τους και το στόχο της δραστηριότητας που είναι ο έλεγχος
της βιωσιμότητας/ πρακτικότητας των υπόλοιπων καμβάδων.
50’
αφίσα με τον καμβά των συμμετεχόντων σε εικόνες για να
αναρτηθεί στον τοίχο
χαρτί/ χαρτάκια σημειώσεων για να γράψουν σημειώσεις
το πολύ 8 σε κάθε ομάδα
Αφού συγκροτηθούν ομάδες με 8 άτομα το πολύ, ζητήστε από τον
κάθε συμμετέχοντα να παρουσιάσει τον καμβά του με εικόνες,
εξηγώντας απλά τις εικόνες, χωρίς να ερμηνεύσει το μοντέλο που
προτείνεται και αφήνοντας 5 λεπτά για ερωτήσεις/απαντήσεις.
Χρησιμοποιήστε χρονόμετρο, ώστε οι συμμετέχοντες να
περιοριστούν στα πλαίσια του χρόνου που διαθέτουν.
Οι ερωτήσεις και απαντήσεις πρέπει να σχετίζονται με την
κατανόηση της επεξήγησης και να μην αναμένεται ποιοτική
ανατροφοδότηση.
Καμία
Καμία

Διαφοροποιήσεις
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
https://vimeo.com/user95690195/review/320734131/9d6e55360e
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό
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Εφαρμογή: Ετοιμασία και
παρουσίαση
ανατροφοδότησης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

Μεθοδολογική
παραίνεση
Διαφοροποιήσεις

2
Εφαρμογή: Ετοιμασία και παρουσίαση ανατροφοδότησης
- να σκεφτούν τη βιωσιμότητα/ πρακτικότητα του μοντέλου τους
αλλά και του μοντέλου των άλλων συμμετεχόντων,
αναγνωρίζοντας τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους
- να μάθουν πώς να λαμβάνουν και να δίνουν ανατροφοδότηση
90’
-χαρτί
-χαρτάκια σημειώσεων
το πολύ 8 ανά ομάδα
Αφού ολοκληρωθούν οι ατομικές παρουσιάσεις των καμβάδων με
εικόνες, κάθε άτομο καλείται να δώσει ανατροφοδότηση σχετικά
με την πρακτικότητα/ βιωσιμότητα του κάθε καμβά.
Όταν ολοκληρωθεί και η τελευταία παρουσίαση, το κάθε άτομο
καλείται να καταγράψει μερικές σημειώσεις για κάθε ξεχωριστό
καμβά, απαντώντας στην ερώτηση: «Ποια στοιχεία επηρεάζουν
περισσότερο
την
πρακτικότητα/
βιωσιμότητα
του
μοντέλου;»
Προβλέπεται ότι θα χρειαστούν περίπου 20 λεπτά για τη σύνταξη
των σημειώσεων.
Στη συνέχεια, κάθε άτομο καλείται να παρουσιάσει την
ανατροφοδότηση του για κάθε καμβά ξεχωριστά, κολλώντας τα
χαρτάκια σημειώσεων απευθείας στον αντίστοιχο καμβά. Έχει
συνολικά 6 λεπτά για να παρουσιάσει τις εισηγήσεις του,
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που δίνεται για ερωτήσεις και
απαντήσεις από τον συμμετέχοντα τον καμβά του οποίου
σχολιάζει.
(Οι ερωτήσεις και απαντήσεις θα βοηθήσουν στην κατανόηση της
ανατροφοδότησης/ των εισηγήσεων)
Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε όλους τους συμμετέχοντες να
εκφράσουν τις ιδέες και τις οπτικές τους και να επιτρέψετε σε
όποιον θέλει απλά να ακούει.
Καμία
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Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

Προετοιμασία για
αναθεώρηση: Ετοιμασία
ανατροφοδότησης/
εισηγήσεων για καλύτερη
έναρξη της διαδικασίας
αναθεώρησης (ΣΠΡΙΝΤ 4)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι
Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

2
Προετοιμασία για αναθεώρηση: Ετοιμασία ανατροφοδότησης/
εισηγήσεων για καλύτερη έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης
(ΣΠΡΙΝΤ 4)
Σκοπός είναι η ετοιμασία ανατροφοδότησης/εισηγήσεων για
καλύτερη έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης (ΣΠΡΙΝΤ 4)
80’
- αφίσας του καμβά των συμμετεχόντων για ανάρτηση στον
τοίχο
- χαρτί/χαρτάκια σημειώσεων που προέκυψαν από την
Ενότητα 2
- νέα χαρτάκια σημειώσεων για ατομική ανατροφοδότηση
το πολύ 8 ανά ομάδα
Κάθε άτομο στέκεται μπροστά από τον καμβά του που βρίσκεται
αναρτημένος στον τοίχο (και ο οποίος περιέχει όλα τα χαρτάκια
σημειώσεων των άλλων συμμετεχόντων) και έχει 4 λεπτά να
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ζητήσει ανατροφοδότηση για όσες σημειώσεις θεωρεί πιο
ενδιαφέρουσες.
Στη συνέχεια, στο χρόνο που απομένει (περίπου 40 λεπτά), το κάθε
άτομο ετοιμάζει ένα σύντομο κατάλογο με τα συγκεκριμένα
σχόλια/ ανατροφοδότηση, προσθέτοντας τις δικές του
παρατηρήσεις και σημειώσεις για βελτίωση.
Χρησιμοποιήστε χρονόμετρο, ώστε οι συμμετέχοντες να
περιοριστούν στα πλαίσια του χρόνου που διαθέτουν.
Καμία
Καμία

Μεθοδολογική
παραίνεση
Διαφοροποιήσεις
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό
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Innovative training Programme

Αριθμός Προγράμματος: 2017-1-RO01-KA204-037257

BRAVE

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΑΡ. 4
“ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ”

Project number: 2017-1-RO01-KA204-037257
The Project is funded by the European Commission in the framework of
Erasmus+ programme – KA2 Strategic Partnerships in the field of Adult education.

The European Commission support for the production of this publication 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.

•

Γενική Επισκόπηση

•

Περιγραφή

•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

UNIT 1:
ANALYZING TARGET GROUPS, COMPETITORS,
EXPERIENCE OF THE PRODUCT
Exercises/ Methods:
-

TA.COM.E

UNIT 2:
GUIDED TOUR OF THE PERSONAL BUSINESS MODEL
CANVAS & DRAW YOUR AS-IS MODEL
Exercises/ Methods:
•
•

9 FULL BOXES – FOR YOU
TRANSFORM THE SYMBOLIC WORDS FROM THE
GENERAL MODEL INTO CONTENT VALUES FOR
YOUR MODEL

UNIT 3:
CONDENSE YOUR AS-IS MODEL
Exercises/ Methods:
•

•

•

LEARN WHY CUSTOMERS ARE WILLING TO
PAY. VALIDATE YOUR COSTS WITH YOUR
CUSTOMERS.
YOUR VALUE TRAIL: TAKE THE
PROFESSIONAL PATH, DEVELOP YOUR
OCCUPATIONAL PROFILE AND SECURE

YOUR CAREER!
YOUR DREAM, TEAM SCENARIO, COMPANY
BRAND!

2

1.1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΠΡΙΝΤ:KMOP
1.2
(Ελλάδα)

Εκπαιδευτικό
Σπριντ Αρ. 4”
Αναθεώρηση”

Γενική
Επισκόπηση

1.3

Περιγραφή

1.4

Περιγραφή
δραστηριοτήτων
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1.1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ
ΑΡ. 4” ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ”

Σύνοψη
Αυτό το ΣΠΡΙΝΤ επικεντρώνεται κυρίως στον Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα ΣΠΡΙΝΤ. Αυτή τη φορά, οι
συμμετέχοντες έχουν δύο βασικά καθήκοντα:
1. να εργαστούν ξανά πάνω στον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου τους
2. να μάθουν πώς να αποκτήσουν μερικές δεξιότητες που θα τους
επιτρέψουν να δουλεύουν ανεξάρτητα, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης.
Οι συμμετέχοντες αρχικά παρατηρούν τον Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου τους, αλλά αυτή τη φορά εμβαθύνουν περισσότερο στις
αδυναμίες του και στο πώς θα τις προσεγγίσουν, θα τις περιορίσουν και θα
μάθουν από αυτές. Επιπλέον, μαθαίνουν πώς να βασίζονται στον εαυτό τους
με την επανάληψη των δραστηριοτήτων αυτών και, έτσι να πετύχουν τη
λεγόμενη «μετεκπαίδευση».
Πιο συγκεκριμένα, αυτό το ΣΠΡΙΝΤ χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη:
1. Σχεδιασμός του Δικού σας Νέου Μελλοντικού Ατομικού
Επιχειρηματικού Μοντέλου.
Σε αυτή τη σειρά δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες καλούνται να
εργαστούν πάνω στον προηγούμενο Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου που έφτιαξαν και να αναγνωρίσουν τα στοιχεία που τους
δυσαρεστούν. Μετά, τους ζητείται να υποβάλουν συγκεκριμένες
ερωτήσεις που στόχο έχουν να τους βοηθήσουν να περιορίσουν αυτή
τη δυσαρέσκεια. Μαθαίνουν πώς το ένα πεδίο επηρεάζει το άλλο και
τελικά επανασχεδιάζουν ένα νέο Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου.
2. Εργαστήριο 2 Σκέφτομαι Δυνατά: Διαχωρισμός Δεδομένων &
Υποθέσεων.
Σε αυτή τη σειρά δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες έρχονται σε
επαφή με τους όρους «δεδομένα» και «υποθέσεις» και μαθαίνουν τι
είναι ο κάθε ένας, πώς να τους αναγνωρίζουν σωστά και να τους
ξεχωρίζουν, τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στον Καμβά
Επιχειρηματικού τους Μοντέλου.
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3. Ανακεφαλαίωση | Μετεκπαίδευση / Ρωτήστε το Δημιουργό
Η τελευταία σειρά δραστηριοτήτων επικεντρώνεται κυρίως στην
ανακεφαλαίωση όλων όσων έμαθαν οι συμμετέχοντες και στην
επανάληψη τους για τελευταία φορά. Το κάθε άτομο παρουσιάζει την
όλη πορεία του στο περιβάλλον Επιχειρηματικού Μοντέλου και την
πρόοδο του. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να
φροντίζουν τον εαυτό τους, να βελτιώνουν συνεχώς τη δουλειά και τα
επιχειρηματικά τους σχέδια, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης.
Μαθησιακοί στόχοι:
Οι μαθησιακοί στόχοι του Σπριντ 4 είναι οι εξής:
•

να μάθουν πώς να αξιολογούν κριτικά τον Καμβά Επιχειρηματικού τους
Μοντέλου

•

να μάθουν πώς να εντοπίζουν πιθανά προβληματικά σημεία στα
Επιχειρηματικά τους Μοντέλα

•

να μάθουν πώς να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να αναπροσαρμόζουν τα
προβλήματα

•

να διαχωρίζουν τα δεδομένα από τις υποθέσεις που κάνουν

•

να είναι σε θέση να δουλεύουν μόνοι τους και να εξελίσσουν συνεχώς το
Επιχειρηματικό τους Μοντέλο.
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1.2

ΕΝΟΤΗΤΕΣ – Γενική
Επισκόπηση

Α/Α

Διάρκεια

Όνομα

1

120’

2

90’

3

150’

Σχεδιασμός του Δικού σας Νέου Μελλοντικού
Ατομικού Επιχειρηματικού Μοντέλου
Εργαστήριο 2 Σκέφτομαι Δυνατά:
Διαχωρισμός Δεδομένων & Υποθέσεων
Ανακεφαλαίωση | Μετεκπαίδευση / Ρωτήστε
το Δημιουργό

1.3

ΕΝΟΤΗΤΕΣ –
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α Διάρκεια Όνομα και Περιγραφή
1

30’
20’
20’

Σχεδιασμός του Δικού
σας Νέου Μελλοντικού
Ατομικού
Επιχειρηματικού
Μοντέλου

20’
30’
2

25’
25’

Εργαστήριο 2 Σκέφτομαι
Δυνατά: Διαχωρισμός
Δεδομένων &
Υποθέσεων

40’
3

60’
90’

Ανακεφαλαίωση |
Μετεκπαίδευση /
Ρωτήστε τον Δημιουργό

Όνομα Δραστηριότητας/
Μέθοδος
Σχεδιασμός του ατομικού
Επιχειρηματικού Μοντέλου όπως
είναι στο παρόν
Αναγνώριση προβληματικών
σημείων
Υποβολή διαγνωστικών ερωτήσεων
Αλλαγή στα δομικά στοιχεία και
αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Επανασχεδιασμός του μοντέλου
σας
Τι είναι δεδομένο; Τι είναι
υπόθεση;
Σκέφτομαι δυνατά: Κύκλος
κοινοποίησης
Διαχωρισμός δεδομένων &
υποθέσεων στο Επιχειρηματικό
Μοντέλο
Ανακεφαλαίωση
Μετεκπαίδευση / Ρωτήστε τον
δημιουργό
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΟΎ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΌΠΩΣ
ΕΊΝΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ
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Σχεδιασμός του ατομικού
Επιχειρηματικού Μοντέλου
όπως είναι στο παρόν
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

Μεθοδολογική
παραίνεση

1 δραστηριότητα 1
Σχεδιασμός του ατομικού Επιχειρηματικού Μοντέλου
όπως είναι στο παρόν
να επανεξετάσουν τον προηγούμενο Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου
να διερευνήσουν εάν και τι έχει αλλάξει μέχρι τότε
να κατανοήσουν ότι το μοντέλο δεν είναι στατικό και να
μάθουν πώς να προσαρμόζονται σε νέες
παραμέτρους/παράγοντες/δεδομένα/μεταβλητές
30’
το προηγούμενο ατομικό Επιχειρηματικό Μοντέλο
στυλό
χαρτάκια σημειώσεων
5/6 ανά ομάδα
Η πρώτη δραστηριότητα λειτουργεί ως σύνδεσμος
ανάμεσα στο προηγούμενο Επιχειρηματικό Μοντέλο και
το νέο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν τα
Επιχειρηματικά Μοντέλα που έφτιαξαν στο παρελθόν.
Μπορούν αρχικά να σημειώσουν οποιεσδήποτε
προσθήκες σχετικά με το προηγούμενο Επιχειρηματικό
Μοντέλο και να τις κολλήσουν στο αντίστοιχο πεδίο, ή
μπορούν να αρχίσουν από την αρχή, από ένα άδειο
δείγμα.
Όταν όλοι οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την
προσαρμογή του νέου τους Επιχειρηματικού Μοντέλου,
παρουσιάζουν σύντομα τι έχει αλλάξει από το
προηγούμενο μοντέλο και γιατί έχουν γίνει οι αλλαγές
αυτές.
Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι τα
Επιχειρηματικά Μοντέλα δεν είναι δεσμευτικά και ότι
μπορούν να αλλάξουν στην πορεία του χρόνου. Εξάλλου,
8

αυτός είναι και ο σκοπός της συγκεκριμένης
δραστηριότητας. Εάν ένα άτομο θεωρεί ότι δε χρειάζεται
να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές, μπορείτε να ζητήσετε
από την ομάδα να τον ρωτήσει για το Επιχειρηματικό
του Μοντέλο και να προτείνει αλλαγές και/ή προσθήκες.
Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, όλοι οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κάνει τουλάχιστον
μια νέα προσθήκη και/ή αλλαγή στο προηγούμενο
Επιχειρηματικό τους Μοντέλο.
Διαφοροποιήσεις Καμία
Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

Αναγνώριση προβληματικών
σημείων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι
Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

1 δραστηριότητα 2
Αναγνώριση προβληματικών σημείων
Nα αναγνωρίσουν τις αδυναμίες σε κάθε Επιχειρηματικό
Μοντέλο
20’
το νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο
στυλό
5/6 ανά ομάδα
Κάθε άτομο καλείται να επανεξετάσει ατομικά το
Επιχειρηματικό του Μοντέλο για 3-5 λεπτά. Τους ζητείται
να παρατηρήσουν όλα τα πεδία που έχουν συμπληρώσει
και να κυκλώσουν όσα δεν τους ικανοποιούν. Μετά τα 35 λεπτά, καλούνται να δικαιολογήσουν σε όλη την ομάδα
τις επιλογές τους.
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Μεθοδολογική
παραίνεση

Ίσως υπάρχουν συμμετέχοντες που δε νιώθουν
δυσαρέσκεια για κάποιο στοιχείο και στις περισσότερες
περιπτώσεις ίσως να ισχύει. Πρέπει να τους βοηθήσετε
να καταλάβουν ότι «δυσαρέσκεια» μπορεί να σημαίνει
και «χώρος για βελτίωση».. Εάν κάποιος δυσκολεύεται να
επιλέξει τι να αλλάξει, ρωτήστε τον τι θα ήθελε να
βελτιώσει και κυκλώστε το. Εάν κάποιος έχει κυκλώσει
πολλά πεδία, ίσως θα πρέπει να επανασχεδιάσει το
Επιχειρηματικό του Μοντέλο.
Διαφοροποιήσεις Καμία
Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες
επιπλέον υλικό

Υποβολή διαγνωστικών
ερωτήσεων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

1 δραστηριότητα 3

Διάρκεια
Υλικό/ αίθουσα

20’

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

Υποβολή διαγνωστικών ερωτήσεων
•

να βρουν τρόπους να ξεπεράσουν τα προβληματικά
σημεία των προηγούμενων ασκήσεων

• το νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο
• πίνακας/ πίνακας παρουσιάσεων
5/6 ανά ομάδα
O συντονιστής καλείται εδώ να υποβάλει μερικές Διαγνωστικές
Ερωτήσεις (που βρίσκονται στο Παράρτημα 1). Οι ερωτήσεις
αυτές μπορούν να καταγραφούν σε πίνακα/ πίνακα
παρουσιάσεων, ώστε όλη η ομάδα να μπορεί να τις δει ανά πάσα
στιγμή. Ανάλογα με το πεδίο ή πεδία που έχει κυκλώσει ο κάθε
συμμετέχοντας στην προηγούμενη άσκηση, ο συντονιστής
υποβάλλει μια σχετική ερώτηση από τον κατάλογο.
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Μεθοδολογική
παραίνεση

Είναι καλύτερο ο συντονιστής να υποβάλει ερωτήσεις και να
επιτρέψει στους άλλους συμμετέχοντες να προχωρήσουν σε
ερμηνείες/ να κάνουν εισηγήσεις στο άτομο που απαντάει κάθε
φορά.
Διαφοροποιήσεις Ο συντονιστής μπορεί επίσης να μοιράσει κάρτες/ χαρτιά Α4
μοιρασμένα στα δύο στους συμμετέχοντες για να σημειώσουν τις
απαντήσεις τους και να τις πάρουν μαζί τους στο σπίτι, ώστε να
μπορούν να τις ξανακοιτάξουν αργότερα και να αναστοχαστούν.
Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
επιπλέον υλικό
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Αλλαγή στα δομικά στοιχεία
και αξιολόγηση
αποτελεσμάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

1 δραστηριότητα 4

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

20’

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

Μεθοδολογική
παραίνεση

Αλλαγή στα δομικά στοιχεία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
•

να κατανοήσουν ότι ένα στοιχείο από το φύλλο δομικών
στοιχείων επηρεάζει το άλλο και ότι χρειάζεται να
αναλογιστούν όλες τις παραμέτρους πριν δράσουν

− το νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο
− οι απαντήσεις στις διαγνωστικές ερωτήσεις
− αντίγραφα των «Δομικών Στοιχείων»
− στυλό
5/6 ανά ομάδα
Δίνεται στον κάθε συμμετέχοντα ένα αντίγραφο του φύλλου με
τα «Δομικά Στοιχεία» (βρίσκεται στο Παράρτημα 2). Αφού
παρατηρήσουν τα νέα Επιχειρηματικά τους Μοντέλα, τα
προβληματικά σημεία και τις απαντήσεις στις διαγνωστικές
ερωτήσεις, συμπληρώνουν το φύλλο ανάλογα. Στην αρχή,
επιλέγουν ένα δομικό στοιχείο από την πρώτη στήλη και
αποφασίζουν εάν θέλουν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάτι
από αυτό και πώς θα αναπτύξουν ή να περιορίσουν κάποιο άλλο.
Είναι ευκολότερο για όλους εάν ο συντονιστής δώσει πρώτα
μερικά παραδείγματα. Είναι σημαντικό επίσης να εξηγήσει στους
συμμετέχοντες ότι κάθε φορά που γράφουν κάτι σε ένα πεδίο,
επηρεάζεται άλλο πεδίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και γι’ αυτό
πρέπει να αλλάξει αντίστοιχα.

Διαφοροποιήσεις Καμία
Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
επιπλέον υλικό
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Επανασχεδιασμός του
μοντέλου σας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός

1 δραστηριότητα 5

ενότητας
Όνομα

Επανασχεδιασμός του μοντέλου σας

δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

•

να καταλάβουν οι συμμετέχοντες ότι το Επιχειρηματικό
Μοντέλο είναι μια συνεχής διαδικασία που πρέπει να
γίνεται ξανά και ξανά στην πορεία του χρόνου

Διάρκεια

15’

Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός

−

το νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο

−

στυλό

−

χαρτί

5/6 ανά ομάδα

συμμετεχόντων
Περιγραφή

Κάθε συμμετέχοντας καλείται να επανασχεδιάσει τον ατομικό
του καμβά μια τελευταία φορά, αφού κάνει τις απαραίτητες
προσαρμογές

που

προέκυψαν

από

τις

προηγούμενες

δραστηριότητες.
Μεθοδολογική

Ο συντονιστής πρέπει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να

παραίνεση

καταλάβουν ότι ο επανασχεδιασμός του καμβά βασίζεται στην
ιδέα ότι το μοντέλο αποτελεί μια ενεργή διαδικασία, η οποία
αλλάζει κάθε φορά που δίνεται νέα ανατροφοδότηση. Οι
συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθούν μόνοι τους όλα τα στάδια,
όσες φορές χρειαστεί, για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να
μειώσουν τα προβληματικά σημεία σε όσο το δυνατόν πιο λίγα.

Διαφοροποιήσεις Καμία
Ειδικές

Καμία

προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο,

εικόνες, -

επιπλέον υλικό
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ
ΔΥΝΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
2: ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
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Τι είναι το δεδομένο; Τι είναι
η υπόθεση;
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός

2 δραστηριότητα 1

ενότητας
Όνομα ενότητας

Τι είναι το δεδομένο; Τι είναι η υπόθεση;

Ειδικοί στόχοι

•

να μάθουν τις διαφορές ανάμεσα σε ένα δεδομένο και σε
μια υπόθεση

Διάρκεια

25’

Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός

-

προβολέας

-

φορητός υπολογιστής/ υπολογιστής

-

μεγάφωνα

5/6 ανά ομάδα

συμμετεχόντων
Περιγραφή

Όλοι οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο και παρακολουθούν το
βίντεο που δίνεται πιο κάτω. Αφού τελειώσει, ο κάθε
συμμετέχοντας δίνει ανατροφοδότηση στο βίντεο και εξηγεί τι
έμαθε.

Μεθοδολογική

Είναι καλύτερο ο συντονιστής να κατευθύνει τη συνομιλία, ώστε

παραίνεση

οι συμμετέχοντες να συζητούν μόνο τις διαφορές ανάμεσα στα
δεδομένα και τις υποθέσεις και να μην αρχίσουν να μιλούν για
τις απόψεις τους (αυτό θα γίνει στην επόμενη δραστηριότητα).

Διαφοροποιήσεις Καμία
Ειδικές

Καμία

προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο,

εικόνες, https://www.youtube.com/watch?v=g5OlT1bvCRE

επιπλέον υλικό
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Σκέφτομαι δυνατά: Κύκλος
κοινοποίησης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

2 δραστηριότητα 2

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

25’
5/6 ανά ομάδα

Σκέφτομαι δυνατά: Κύκλος κοινοποίησης
•
•

να εξασκήσουν όσα έμαθαν από το βίντεο
να συζητήσουν προσωπικά δεδομένα και υποθέσεις

Οι συμμετέχοντες καλούνται να μοιραστούν την προσωπική τους
ιστορία, τις προσωπικές υποθέσεις και δεδομένα τα οποία είτε
επιβεβαιώνουν, είτε αντικρούουν. Ο συντονιστής υποβάλλει
ερωτήσεις, προκαλώντας τους να δουν τι σκέφτονται για τις
υποθέσεις τους και πώς μπορούν να δράσουν, ώστε να
διασφαλίσουν ότι στο μέλλον θα στηρίζονται πιο πολύ σε
δεδομένα παρά σε υποθέσεις.
Μεθοδολογική
Σε αυτή τη δραστηριότητα δεν υπάρχουν περιορισμοί στο ποιο
παραίνεση
θέμα αφορούν τα δεδομένα και οι υποθέσεις. Δεν πρέπει να είναι
σχετικά με το Επιχειρηματικό Μοντέλο. Σκοπός της
δραστηριότητας είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν
καλύτερα τις διαφορές ανάμεσα στους δύο όρους και να
μοιραστούν τις προσωπικές τους υποθέσεις. To να
συνειδητοποιεί κανείς ότι έχει ελαττώματα τον βοηθάει στην
περαιτέρω πρόοδο του.
Διαφοροποιήσεις Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταγράψουν τα σχόλια και τις
βασικές τους υποθέσεις σε χαρτάκια σημειώσεων και να τα
κολλήσουν στον τοίχο, ώστε να έχουν μια συνολική εικόνα της
διαδικασίας.
Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες, επιπλέον υλικό
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Διαχωρισμός δεδομένων &
υποθέσεων στο
Επιχειρηματικό Μοντέλο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι
Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

2 δραστηριότητα 3
Διαχωρισμός δεδομένων & υποθέσεων στο Επιχειρηματικό
Μοντέλο
• να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο του
Επιχειρηματικού Μοντέλου
• να διαχωρίζουν τα δεδομένα από τις υποθέσεις και να
επαναξιολογούν προηγούμενες αποφάσεις
40’
− το νέο επιχειρηματικό μοντέλο
− στυλό
− χαρτί

Αριθμός
συμμετεχόντων

5/6 ανά ομάδα

Περιγραφή

Οι συμμετέχοντες έχουν 10 λεπτά να μελετήσουν το
Επιχειρηματικό τους Μοντέλο ξεχωριστά και να καταγράψουν
σε χαρτί τα στοιχεία που είχαν σημειώσει, τα οποία ήταν
επηρεασμένα από υποθέσεις και όχι από δεδομένα. Μετά, ο
καθένας με τη σειρά του εξηγεί πώς σκέφτεται να αλλάξει τα
στοιχεία αυτά, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
τροποποιήσει πλήρως το Επιχειρηματικό του Μοντέλο.

Μεθοδολογική
παραίνεση

Είναι καλό να δίνεται ένα παράδειγμα στην αρχή όπως το εξής:
κάποιος θα μπορούσε να είχε επιλέξει να πουλήσει ένα
συγκεκριμένο προϊόν, επειδή προχώρησε στην υπόθεση ότι θα
το χρειάζεται μια συγκεκριμένη ομάδα στόχος σε ένα
συγκεκριμένο τομέα. Παρόλο που αυτό μπορεί να ισχύει,
εφόσον δεν υπάρχει σαφής απόδειξη, παραμένει μια υπόθεση
που κρύβει αρκετά ρίσκα. Ο συντονιστής πρέπει να ενθαρρύνει
τους συμμετέχοντες να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους
και να προσπαθούν να ελαχιστοποιούν τα ρίσκα όσο το
δυνατόν περισσότερο, περιορίζοντας τις υποθέσεις που κάνουν
και στηρίζοντας τις επιλογές τους σε δεδομένα.

Διαφοροποιήσεις Καμία
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Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

Καμία

-
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ|
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ
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Ανακεφαλαίωση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

3 δραστηριότητα 1
Ανακεφαλαίωση
•
•

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

να συνοψίσουν τα αποτελέσματα αυτού του σπριντ
και τι έχει μάθει ο κάθε συμμετέχοντας
να συνειδητοποιήσουν τα επόμενα τους βήματα

60’
5/6 ανά ομάδα
Στο χρόνο που διατίθεται για ανακεφαλαίωση, ο
συντονιστής κάνει μια επανάληψη όλου του υλικού που
παρουσιάστηκε, όλων των σταδίων που ακολουθήθηκαν και
όλων των στοιχείων που συζητήθηκαν. Στη συνέχεια, κάθε
άτομο έχει περίπου 15 λεπτά να ξαναδεί την κάθε
δραστηριότητα
μια
προς
μια.
Οι
συμμετέχοντες
παρουσιάζουν πρώτα τον προηγούμενο τους Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου, επισημαίνουν τα προβληματικά
του σημεία, τις διαγνωστικές ερωτήσεις, τα δομικά στοιχεία
μέχρι να καταλήξουν στο νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο.
Συνοψίζουν τις υποθέσεις που έκαναν κατά την ανάπτυξη
του Επιχειρηματικού Μοντέλου και τι σκοπεύουν να κάνουν
για να τις αντικαταστήσουν με δεδομένα και να τις
ελαχιστοποιήσουν.
Καμία

Μεθοδολογική
παραίνεση
Διαφοροποιήσεις Στην αρχή, ο συντονιστής μπορεί να ζητήσει από μερικούς/
όλους τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν συνοπτικά τη
δουλειά που έχει γίνει στις προηγούμενες δραστηριότητες.
Ειδικές
Καμία
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες, επιπλέον υλικό
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Μετεκπαίδευση/ Ρωτήστε
τον δημιουργό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Αριθμός
ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

3 δραστηριότητα 2
Μετεκπαίδευση/ Ρωτήστε τον δημιουργό
•
•
•

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα

Αριθμός
συμμετεχόντων
Περιγραφή

Μεθοδολογική
παραίνεση

να καλλιεργήσουν τις ατομικές τους δεξιότητες στην
προσεκτική ακρόαση και παροχή καθοδήγησης
να μάθουν πώς να εξαρτώνται στον εαυτό τους και όχι σε
άλλους
να μάθουν πώς να παίρνουν προμελετημένα ρίσκα

90’
− το νέο επιχειρηματικό μοντέλο
− στυλό
− χαρτί
Ομάδες των δύο ατόμων
Αυτή η δραστηριότητα θα επαναφέρει τα πάντα στη συνολική
τους εικόνα: η δραστηριότητα «Μετεκπαίδευση/ Ρωτήστε το
δημιουργό» επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επικεντρωθούν
περισσότερο στη διαδικασία και τη δομή και όχι στο περιεχόμενο
της αναζήτησης τους, τροποποιώντας τον εαυτό τους στην
πορεία. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ψάξουν μόνοι τους υλικό για
να αμφισβητούν, να επεκτείνουν και να επικυρώνουν τον
σχεδιασμό του επιχειρηματικού τους πλάνου και/ ή της ζωής
τους. Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται σε προηγούμενη εμπειρία
και στον τρόπο που κάθε άτομο την έχει ζήσει, χρησιμοποιώντας
λογική και συναισθηματική νοημοσύνη για να εμψυχώσει τον
εαυτό του και μετά τους ομότιμους του (εναλλαγή των ρόλων του
μέντορα και του «εκπαιδευόμενου»). Στόχος είναι να βελτιώσουν
τον εαυτό τους σε ολιστικό επίπεδο, όχι μόνο ως αντικείμενο,
αλλά και ως υποκείμενο της εκπαίδευσης και να κάνουν
σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να βρουν έναν συνεργάτη και να
καθίσουν απέναντι ο ένας από τον άλλον. Πρέπει να κατευθύνουν
τη συνομιλία για 30 λεπτά, συζητώντας το επιχειρηματικό τους
πλάνο και αναλύοντας το πλάνο της ζωής τους.
Ως μέντορας:
• αποφύγετε τη μη εποικοδομητική κριτική ή άποψη
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•

•

Διαφοροποιήσεις
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για οτιδήποτε ασαφές
και προσπαθήστε να το διευκρινίσετε, ζητώντας
επεξήγηση και παραδείγματα
προσπαθείτε πάντα να εμβαθύνετε περισσότερο στο θέμα
που συζητείται, ρωτώντας για τα εμπόδια και πώς θα τα
ξεπεράσουν και βοηθώντας τον εκπαιδευόμενο
να
σκεφτεί εναλλακτικές λύσεις.

Για παράδειγμα, εάν ρωτήσετε «Τι θέλεις να κάνεις;» και ο
εκπαιδευόμενος παρουσιάσει ένα καθήκον δύσκολο να το πετύχει, ο
μέντορας πρέπει να ρωτήσει «Τι σε σταματά;» και μετά «Πώς θα το
ξεπεράσεις;»
Ως εκπαιδευόμενος:
• να είστε όσο πιο συγκεκριμένος γίνεται στην απάντηση
σας, να αποφεύγετε την ασάφεια
• να αποφεύγετε τη γενίκευση και να μην είστε απόλυτος
(ποτέ/ πάντα, κανείς/ όλοι, τίποτα/ όλα, κ.α.)
• να προσπαθείτε να ανοιχτείτε και να είστε όσο πιο
ειλικρινής γίνεται στις απαντήσεις σας, γιατί στόχος είναι
να λάβετε βοήθεια.
Καμία
Καμία

https://www.neurosemantics.com/meta-coaching-faq/
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Ενότητα 4:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΣΠΡΙΝΤ 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΣΠΡΙΝΤ 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

28

Innovative training Programme

Αριθμός Προγράμματος: 2017-1-RO01-KA204-037257

BRAVE

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΑΡ. 5
“ΔΡΑΣΗ”

Project number: 2017-1-RO01-KA204-037257
The Project is funded by the European Commission in the framework of
Erasmus+ programme – KA2 Strategic Partnerships in the field of Adult education.

The European Commission support for the production of this publication 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.

•

Γενική Επισκόπηση

•

Περιγραφή 5 Ενωτήτων

•

Περιγραφη Δραστηριοτητων

ENOTHTA 1:
-

Δοκιμή του Ατομικού
Επιχειρηματικού Μοντέλου

-

Το πορτρέτο του πρώτου μου
πελάτη

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
Κοινή χρήση με τους συναδέλφους
Ασκήσεις / Μεθόδοι
Προετοιμασία της ελκυστικής
εισαγωγικής σας ομιλίας (elevator pitch)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
Δραστηριότητα Ρόλων
-

“Η ομάδα μου”

-

“Αναζήτηση – Αναζήτηση
υποψήφιων επενδυτών”

ΕΝΟΤΗΤΑ 4:
Περίληψη και Αξιολόγηση
1) Αξιολόγηση «Αναστοχασμός»”

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:
Κοινωνική ώρα / δικτύωση
2

1) Νοητικός χάρτης του Δικτύου σας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΠΡΙΝΤ:SIF
(Λιθουανία)

1.1

Εκπαιδευτικό Σπριντ
Αρ. 5 “ ΔΡΑΣΗ ”

1.2

Γενική Επισκόπηση

1.3

Περιγραφή

1.4
Περιγραφή
Δραστηριοτήτων
3

1.1

Εκπαιδευτικό Σπρίντ
Αρ. 5” Δράση”

Σε αυτό το ΣΠΡΙΝΤ που ονομάζεται «ΔΡΑΣΗ», οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν
το Ατομικό Επιχειρηματικό τους Μοντέλο You, εξετάζοντας τις πρακτικές
πλευρές του για την εφαρμογή των ιδεών που αναπτύσσονται. Αυτό σημαίνει
ότι θα χρησιμοποιήσουν τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου που
δημιούργησαν, αναθεώρησαν και διόρθωσαν σε προηγούμενα ΣΠΡΙΝΤ. Στο
στάδιο αυτό, θα προετοιμαστούν για την πρακτική εφαρμογή των ιδεών τους.
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους
ιδέες σε πιθανούς επενδυτές με σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο. Οι
δραστηριότητες ρόλων θα τους δώσουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα
επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν δημιουργήσει, να τα διαφημίσουν σε
πιθανούς πελάτες και να λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με το πόσο
δελεαστικές είναι οι ιδέες τους.
Επιπλέον, η δραστηριότητα ρόλων θα δώσει στους συμμετέχοντες τη
δυνατότητα να σκεφτούν τα πιθανά μέλη της ομάδας τους και τις ικανότητες
που χρειάζεται να έχουν, ώστε να θέσουν σε εφαρμογή τις επιχειρηματικές τους
ιδέες. Ταυτόχρονα, θα μάθουν πώς να τους προσελκύουν, ώστε να δουλέψουν
μαζί.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν τους πιθανούς πελάτες τους και τα
χαρακτηριστικά τους, ενώ παράλληλα δημιουργούν ένα πιθανό δίκτυο
ενδιαφερομένων.
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα
κληθούν στο τέλος να ασκήσουν κριτική σε όλες τις εκπαιδευτικές/μαθησιακές
διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα
που επιτεύχθηκαν. Το τελευταίο σπριντ της συνολικής διαδικασίας του IO2 θα
οδηγήσει στην ολοκλήρωση του Αποτελέσματος 3, την «Πλατφόρμα
Πληθοπορισμού» του προγράμματος BRAVE: ένα εικονικό περιβάλλον το οποίο
θα φιλοξενεί τις δράσεις των συμμετεχόντων και στο οποίο κάθε άτομο θα έχει
το χώρο του να παρουσιάσει το νέο επαγγελματικό του προφίλ ή
επιχειρηματικό του πρόγραμμα και να λάβει ανατροφοδότηση σε παγκόσμια
κλίμακα.
Μαθησιακοί στόχοι:
Οι μαθησιακοί στόχοι του Σπριντ 5 είναι οι εξής:
• να δοκιμάσουν οι συμμετέχοντες το Ατομικό Επιχειρηματικό τους Μοντέλο
• να μάθουν πώς να μοιράζονται τις σκέψεις τους με ένα κοινό
• να μάθουν πώς να κάνουν το προϊόν/ επιχείρηση/ ιδέα τους πιο ελκυστικά
• να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τις ικανότητες τους
• να μάθουν πώς να δικτυώνονται.
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1.2

Γενική Επισκόπηση

Α/Α

Διάρκεια

Όνομα

1

210’

Δοκιμή του Νέου σας Μοντέλου

2

60’

Παρουσίαση του Μοντέλου στους Συνεργάτες
σας

3

120’

Δραστηριότητα Ρόλων: «Η Ομάδα
«Αναζήτηση Πιθανών Επενδυτών»

4

30’

Ανακεφαλαίωση και Αξιολόγηση

5

60’

Κοινωνικοποίηση / Δικτύωση

μου»,

5

1.3
Α/Α

Διάρκεια

1

150’

Περιγραφή

Όνομα και Περιγραφή

Δοκιμή του Νέου σας
Μοντέλου

60’
2

60’

3

60’
60’

4

30’

5

60’

Παρουσίαση του
Μοντέλου στους
Συνεργάτες σας
Δραστηριότητα Ρόλων
Ανακεφαλαίωση και
Αξιολόγηση
Κοινωνικοποίηση/
Δικτύωση

Όνομα άσκησης/ μέθοδος
Παρουσίαση – Δοκιμή του
Ατομικού Επιχειρηματικού
Μοντέλου
To πορτρέτο του πρώτου μου
πελάτη
Προετοιμασία της ελκυστικής
εισαγωγικής σας ομιλίας
«Η ομάδα μου»
«Αναζήτηση πιθανών
επενδυτών»
Αξιολόγηση «Αναστοχασμός»
Νοητικός Χάρτης του Δικτύου
σας
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Ενότητα 1:
Δοκιμή του
Ατομικού
Επιχειρηματικού
Μοντέλου
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Παρουσίαση – Δοκιμή του
Ατομικού Επιχειρηματικού
Μοντέλου
Περιγραφη Δραστηριοτητων:
Αριθμός ενότητας

1 δραστηριότητα 1

Όνομα
δραστηριότητας

Παρουσίαση – Δοκιμή του Ατομικού Επιχειρηματικού
Μοντέλου
• να δοκιμάσουν τον Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου που δημιούργησαν, αναθεώρησαν και
διόρθωσαν σε προηγούμενα σπριντ
• να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τις ιδέες τους
στην ομάδα
~15-20 λεπτά για τον κάθε συμμετέχοντα (~150’
συνολικά)
τα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργήθηκαν
προηγουμένως
χώρος για τις παρουσιάσεις

Ειδικοί στόχοι

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντων

Όλοι
Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν το
Ατομικό Επιχειρηματικό Μοντέλο που δημιούργησαν
στα προηγούμενα ΣΠΡΙΝΤ.
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ερωτήσεις στις οποίες
καλούνται να απαντήσουν:
Πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει το Μοντέλο όταν
τεθεί σε εφαρμογή;
Πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει στη χώρα σας;

Περιγραφή
Οι άλλοι συμμετέχοντες καλούνται να δώσουν
ανατροφοδότηση. Οι ερωτήσεις που μπορούν να
υποβληθούν στα μέλη της ομάδας στα οποία
παρουσιάζονται τα μοντέλα είναι οι ακόλουθες:
Έχετε ακούσει ποτέ παρόμοιες ιδέες;
Έχετε δει ποτέ παρόμοιες ιδέες να εφαρμόζονται στην
πράξη;
Ποια θετικά στοιχεία εντοπίζετε στο μοντέλο σας;
8

Ποια θετικά στοιχεία εντοπίζετε στα μοντέλα άλλων
ατόμων;
Θα χρησιμοποιούσατε την υπηρεσία που προτείνεται;/
Θα αγοράζατε το συγκεκριμένο προϊόν;
Τι θα προτείνατε στο δημιουργό;
Τελικά συμπεράσματα δημιουργού:
Ποιο θα είναι το πρώτο σας βήμα;
Τι κεφάλαιο/ κόστος θα χρειαστείτε για την εφαρμογή
της ιδέας σας;
Πού/ πώς σκοπεύετε να διαφημίσετε το προϊόν/ την
υπηρεσία σας;
Μεθοδολογική
παραίνεση
Διαφοροποιήσεις
Ειδικές
προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επικεντρωθούν
στα θετικά στοιχεία.
Άλλες ερωτήσεις προσαρμοσμένες στην κατάσταση
Καμία
-

9

Το πορτρέτο του πρώτου μου
πελάτη
Περιγραφη Δραστηριοτητων:
Αριθμός ενότητας
Όνομα
δραστηριότητας

1 δραστηριότητα 2
Το πορτρέτο του πρώτου μου πελάτη
Να μάθουν πώς να κάνουν το προϊόν/ επιχείρηση/ ιδέα τους
πιο ελκυστικά ή πώς να παρουσιάζουν τις ικανότητες τους,

Ειδικοί στόχοι

κατανοώντας τις ανάγκες των πιθανών πελατών/ ή τα
απαραίτητα προσόντα για μια θέση εργασίας, ώστε να
δοκιμάσουν το Ατομικό Επιχειρηματικό τους Μοντέλο και να
προετοιμαστούν να θέσουν τις ιδέες τους σε εφαρμογή.

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντων

60’
-χαρτί
-μολύβι
Ατομική δραστηριότητα
Είναι πολύ σημαντικό να διερευνήσετε την πιθανή αγορά και
τους καταναλωτές των προϊόντων σας ή τους πελάτες των
υπηρεσιών σας ή τις ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να
πετύχετε ως επιχειρηματίας ή «νέος» εργοδοτούμενος. Για το
λόγο αυτό στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, προτείνεται η
ανάλυση και η περιγραφή (ή ο σχεδιασμός) του πρώτου πελάτη των
συμμετεχόντων.

Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες
καλούνται να αναλογιστούν τα εξής χαρακτηριστικά:
•

ηλικία πελάτη

•

φύλο (εάν επιτρέπεται και είναι σημαντικό)

•

εισόδημα

•

ενδιαφέροντα/ χόμπι

•

πού κατοικεί;
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•

ποια

άλλα

παρόμοια

προϊόντα/

υπηρεσίες

χρησιμοποιεί;
•

γιατί το προϊόν/ υπηρεσίες σας θα είναι καλύτερης
ποιότητας – γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσει το προϊόν/
υπηρεσίες σας;

•

άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά/ στοιχεία.

Ερωτήσεις για κάποιον που δε θα γίνει επιχειρηματίας ή
αυτοεργοδοτούμενος,

αλλά

σκοπεύει

να

βελτιώσει

το

επαγγελματικό του προφίλ και θα έχει ως πελάτες/ πιθανούς
προμηθευτές του εταιρείες:
•

Σε ποια εταιρεία θα θέλατε να εργαστείτε;

•

Για ποιο λόγο θέλετε να εργαστείτε εκεί;

•

Γιατί πρέπει η εταιρεία να σας προσλάβει;

•

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες που διαθέτετε;

•

Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την εταιρεία;

Παρουσίαση στην ομάδα και ανατροφοδότηση από άλλους
συμμετέχοντες
Μεθοδολογική

Προτείνεται στους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν και να

παραίνεση

περιγράψουν γραπτώς τον πρώτο τους πελάτη.
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Ενότητα 2:
Κοινή χρήση με
τους συναδέλφους
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Προετοιμασία της
ελκυστικής εισαγωγικής σας
ομιλίας (elevator pitch)
Περιγραφη Δραστηριοτητων:
Αριθμός ενότητας:

2 δραστηριότητα 1

Όνομα

Προετοιμασία της ελκυστικής εισαγωγικής σας ομιλίας

δραστηριότητας

(elevator pitch)
-

να μάθουν τι είναι η εισαγωγική ομιλία (elevator pitch)

-

να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα της

-

να μάθουν πώς να παρουσιάζουν την επιχειρηματική
τους ιδέα (Ατομικό Επιχειρηματικό Μοντέλο) με

Ειδικοί στόχοι

σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο
-

να μάθουν πώς να κάνουν το προϊόν/ επιχείρηση/ ιδέα
τους πιο ελκυστικά/ να μάθουν πώς να παρουσιάζουν
το επαγγελματικό τους προφίλ.

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντων

60’
-

χαρτί

-

στυλό

-

βίντεο

Σε ζευγάρια
Αυτή

η

δραστηριότητα

έχει

στόχο

να

δείξει

στους

συμμετέχοντες ένα σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο να
παρουσιάζουν και να «πουλούν» την επιχειρηματική τους
ιδέα ή τις ικανότητες τους σε άλλους. Με αυτό τον τρόπο, οι
συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να μοιράζονται τις σκέψεις
τους με ένα κοινό και πώς να κάνουν το προϊόν/
Περιγραφή

επιχείρηση/ιδέα τους πιο ελκυστικά/ πώς να παρουσιάζουν
το επαγγελματικό τους προφίλ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες
θα προετοιμαστούν για την πρακτική εφαρμογή των ιδεών
που ανέπτυξαν σε προηγούμενα σπριντ. Γι’ αυτό το λόγο,
παρουσιάζεται η έννοια της εισαγωγικής ομιλίας (elevator
pitch) ως ένας τρόπος να μοιραστούν οι συμμετέχοντες το
μοντέλο τους.
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15 λεπτά: Παρουσιάστε την έννοια της Εισαγωγικής Ομιλίας
(elevator pitch) στους συμμετέχοντες, δώστε συμβουλές και
παραδείγματα.
«Διαθέτω 10 χρόνια εμπειρίας στη λογιστική, αφού εργάστηκα με
εταιρείες αρχικά μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Θα χαρώ πολύ να
συζητήσω την πιθανότητα συνεργασίας, σε περίπτωση που η εταιρεία
σας χρειαστεί κάποιο υπάλληλο.»
«Ονομάζομαι Μπομπ και μετά από χρόνια συνεργασίας με άλλα
οδοντιατρεία, αποφάσισα να πάρω το ρίσκο και να ανοίξω τη δική μου
επιχείρηση. Σε περίπτωση που γνωρίζετε κάποιον που ψάχνει
οδοντίατρο, μη διστάσετε να με προτείνετε!»
«Ασχολούμαι με εικονογραφήσεις για ιστοσελίδες και εταιρείες.
Λατρεύω να βρίσκω δημιουργικούς τρόπους για να εκφράσω ένα
μήνυμα και να σχεδιάζω εικονογραφήσεις που κοινοποιούνται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.»

Η παρουσίαση αυτή ονομάζεται elevator pitch) γιατί ένα
άτομο πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει τον εαυτό του
σε μια διάρκεια τόσο σύντομη όσο η διαδρομή του
ανελκυστήρα. Εάν γίνει σωστά, η σύντομη αυτή ομιλία βοηθά
το άτομο να αναπτύξει επαγγελματικές σχέσεις με
αποτελεσματικό τρόπο. «Αυτή η ομιλία είναι για σένα: Ποιος
είσαι; Με τι ασχολείσαι; Με τι θα ήθελες να ασχοληθείς;»
Τι περιλαμβάνει η Εισαγωγική Ομιλία;
Η εισαγωγική ομιλία είναι ένας τρόπος να μοιραστεί ένα
άτομο τις ειδικές του γνώσεις και ικανότητες με άλλα άτομα.
Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αποκτήσει αυτοπεποίθηση
όταν παρουσιάζει τον εαυτό του ή την επιχειρηματική του
ιδέα σε υπεύθυνους πρόσληψης και αντιπροσώπους
εταιρειών, πιθανούς επενδυτές ή πελάτες. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί και σε εκδηλώσεις κοινωνικής δικτύωσης.
Εάν ένα άτομο παρευρίσκεται σε επαγγελματικές εκδηλώσεις,
ή οποιοδήποτε άλλο είδος συνάθροισης, πρέπει να έχει
έτοιμη την ομιλία του για να την παρουσιάσει σε αυτούς που
θα συναντήσει.
Πιο κάτω δίνονται οδηγίες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει
η ομιλία:
•

συστηθείτε

•

αναφέρετε τους στόχους σας

•

παρουσιάστε τι προσφέρετε
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•

γνωρίστε το κοινό σας και μιλήστε τους

•

να είστε πειστικοί

•

να έχετε την επαγγελματική σας κάρτα μαζί σας

•

εξασκηθείτε

Δώστε στους συμμετέχοντες 15 λεπτά να προετοιμάσουν την
εισαγωγική τους ομιλία – να την γράψουν σε ένα χαρτί.
Πρέπει να είναι:
1. απλή
2. σύντομη
3. εύκολο να την θυμούνται
4. εύκολο να την επαναλάβουν
Στη συνέχεια, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να την
παρουσιάσουν σε ζευγάρια, ο ένας στον άλλον σε ένα λεπτό.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν το ίδιο με τα
ζευγάρια τους. Μετά, ο καθένας αξιολογεί σε μια κλίμακα από
το 1 μέχρι το 10 την πρόθεση του να «αγοράσει» το προϊόν
που παρουσιάζεται/ να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία που
προσφέρεται.

Δώστε ακόμη 20 λεπτά στους συμμετέχοντες να δώσουν και
να λάβουν ανατροφοδότηση ο ένας από τον άλλο σε μια
μεγάλη ομάδα που καθοδηγεί ο εκπαιδευτής.
Μεθοδολογική
παραίνεση
Διαφοροποιήσεις
Ειδικές
προσαρμογές χώρας

Καμία
Καμία
Καμία
https://youtu.be/Jj_KO2NlLKY

Ιστοσελίδες, βίντεο,
εικόνες, επιπλέον
υλικό

https://www.youtube.com/watch?v=uyxfERV5ttY&feature=yo
utu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LDpe9StfGTA
https://youtu.be/JH0Thez9gvA

15

https://www.thebalancecareers.com/elevator-speechexamples-and-writing-tips-2061976
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Ενότητα 2:
Ενότητα 3:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Δραστηριότητα
ΜΕΤΑΞΥ
Ρόλων
ΟΜΟΤΙΜΩΝ
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Δραστηριότητα Ρόλων –
«Η ομάδα μου»
Περιγραφη Δραστηριοτητων:
Αριθμός ενότητας

3 δραστηριότητα 1

Όνομα

Δραστηριότητα Ρόλων – «Η ομάδα μου»

δραστηριότητας
Ειδικοί στόχοι

•

να δοκιμάσουν το «Ατομικό Επιχειρηματικό Μοντέλο
You»

•

να μάθουν πώς να παρουσιάζουν κάτι σε μια ομάδα

Διάρκεια

60 λεπτά

Υλικό/ Αίθουσα

-

χαρτί

-

μολύβια

Αριθμός

6-10 l – δύο υποομάδες

συμμετεχόντων
Περιγραφή

Προετοιμασία:
Η ομάδα συμμετεχόντων χωρίζεται σε δύο υποομάδες. Η πρώτη
υποομάδα καλείται να σκεφτεί τους πιθανούς εργαζόμενους που
χρειάζονται για την πρακτική εφαρμογή του Ατομικού
Επιχειρηματικού Μοντέλου You και να περιγράψει τα κύρια
προσόντα που απαιτούνται.

Οι

συμμετέχοντες

της

δεύτερης

υποομάδας

πρέπει

να

προετοιμαστούν για την παρουσίαση του προφίλ/ προσόντων
τους στους πιθανούς εργοδότες.

Δραματοποίηση: υπάρχουν 2 πιθανά σενάρια:
Δραστηριότητα Ρόλων 1:
Οι συμμετέχοντες της πρώτης υποομάδας παρουσιάζουν στους
υπόλοιπους την περιγραφή της θέσης εργασίας και τα προσόντα
που πρέπει να έχουν οι πιθανοί εργοδοτούμενοι για την
εταιρεία τους. Στη συνέχεια, τους παροτρύνουν να υποβάλουν
αίτηση για τις θέσεις που παρουσιάστηκαν και περιγράφουν/
απαριθμούν τις παροχές που προβλέπονται.
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Δραστηριότητα Ρόλων 2:
Οι συμμετέχοντες της δεύτερης υποομάδας παρουσιάζονται
στους πιθανούς εργοδότες – για να υποβάλουν αίτηση για τις
θέσεις που παρουσιάστηκαν.
Πρώτα, χρειάζεται να κάνουν μια σύντομη προετοιμασία, όπου
παρουσιάζουν τα κίνητρα τους και εξηγούν πώς μπορούν να
συμβάλουν στην εταιρεία. Υποβάλλουν αίτηση και αρχίζουν να
συζητούν.

Στο τέλος: Ο επιχειρηματίας επιλέγει μερικούς συμμετέχοντες,
τους οποίους θεωρεί ικανούς για τη θέση που προσφέρεται, για
να ενταχθούν στην ομάδα του και δικαιολογεί την επιλογή του.
Μεθοδολογική

Πριν τη δραστηριότητα ρόλων, οι συμμετέχοντες μπορούν να

παραίνεση

παρακολουθήσουν μερικά βίντεο με συνεντεύξεις και να
προετοιμαστούν για την παρουσίαση του εαυτού τους.

Διαφοροποιήσεις

Ανάλογα με την περίσταση

Ειδικές

Τα βίντεο πρέπει να είναι στην ανάλογη γλώσσα της χώρας.

προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο,

https://www.youtube.com/watch?v=VDxZPKR_OLE

εικόνες,

επιπλέον υλικό
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Δραστηριότητα Ρόλων
«Αναζήτηση – Αναζήτηση
υποψήφιων επενδυτών»
Περιγραφη Δραστηριοτητων:
Αριθμός ενότητας

3 δραστηριότητα 2

Όνομα

Δραστηριότητα Ρόλων «Αναζήτηση – Αναζήτηση υποψήφιων

δραστηριότητας

επενδυτών»

Ειδικοί στόχοι

•

να δοκιμάσουν το Ατομικό Επιχειρηματικό Μοντέλο You

•

να μάθουν πώς να κάνουν παρουσίαση σε μια ομάδα

Διάρκεια

60 λεπτά

Υλικό/ Αίθουσα

-

χαρτί

-

μολύβια

Αριθμός

6-10

συμμετεχόντων
Περιγραφή

Προετοιμασία:
Διανέμονται οι ρόλοι στους συμμετέχοντες: μερικοί υποδύονται
τους επιχειρηματίες που αναζητούν υποψήφιους επενδυτές για
την επιχείρηση τους και άλλοι υποδύονται τους υποψήφιους
επενδυτές.

Δραματοποίηση:
Στάδιο

1:

Οι

εκπαιδευόμενοι

που

υποδύονται

τους

επιχειρηματίες πρέπει να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές
τους ιδέες, δίνοντας έμφαση στα ακόλουθα στοιχεία:
-

ποια οφέλη θα έχουν οι υποψήφιοι επενδυτές;

-

ποιο θα είναι το κέρδος της επιχείρησης;

-

ποια θα είναι η κοινωνική της αξία;

-

σε ποιες ανάγκες του καταναλωτή θα ανταποκρίνεται;

-

γιατί η συγκεκριμένη ιδέα είναι ελκυστική;

-

πότε θα θεωρείται επιτυχημένη;

-

ποιο είναι το προσδοκώμενο κέρδος;
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Στάδιο 2:
Αφού οι επιχειρηματίες παρουσιάσουν τις ιδέες τους, οι
επενδυτές επιλέγουν την επιχείρηση στην οποία θα ήθελαν να
επενδύσουν και καλούνται να αιτιολογήσουν με συντομία την
απόφαση τους.
Μεθοδολογική

Καμία

παραίνεση
Διαφοροποιήσεις

Καμία

Ειδικές

Καμία

προσαρμογές
χώρας
Ιστοσελίδες,
βίντεο,

εικόνες,

επιπλέον υλικό

-
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Ενότητα 4:
Περίληψη και
Αξιολόγηση
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Αξιολόγηση «Αναστοχασμός»
Περιγραφη Δραστηριοτητων:
Αριθμός ενότητας

4 δραστηριότητα 1

Όνομα
δραστηριότητας

Αξιολόγηση «Αναστοχασμός»

Ειδικοί στόχοι
Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντων

Περιγραφή

• να αξιολογήσουν τη συνολική εκπαίδευση και την πρόοδο
τους
20 λεπτά
-χαρτί
-μικρές αφίσες
Όλοι
Για την αξιολόγηση της συνολικής μαθησιακής διαδικασίας, οι
συμμετέχοντες καλούνται να αναστοχαστούν σχετικά με την
εμπειρία, τα συναισθήματα και τις γνώσεις που απέκτησαν,
απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:
- Πώς νιώθετε;
- Ποιο ήταν για σας το πιο σημαντικό στοιχείο της
εκπαίδευσης;
- Τι μάθατε;
Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν τις απαντήσεις
σε ξεχωριστούς καταλόγους και να τις μοιραστούν με την
ομάδα.

Μεθοδολογική
παραίνεση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να μοιραστούν τις απαντήσεις
τους με τους υπόλοιπους. Γι’ αυτό πρέπει ο χρόνος να
προσαρμοστεί ανάλογα.

Διαφοροποιήσεις

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει μόνο με το να απαντηθούν οι
προτεινόμενες ερωτήσεις.

Ειδικές
προσαρμογές
χώρας

Καμία
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Ενότητα 5:
Κοινωνική ώρα /
δικτύωση
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Νοητικός χάρτης του Δικτύου
σας
Περιγραφη Δραστηριοτητων:
Αριθμός ενότητας

5 δραστηριότητα 1

Όνομα
δραστηριότητας

Νοητικός χάρτης του Δικτύου σας

Ειδικοί στόχοι

Αυτή η δραστηριότητα προτείνει στους συμμετέχοντες να
χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο του νοητικού χάρτη για να
δημιουργήσουν στο μυαλό τους μια εικόνα του δικτύου τους.
Σκοπός είναι να σκεφτούν πιθανές χρήσιμες συνδέσεις, για να
παρουσιάσουν τον εαυτό τους και το Επιχειρηματικό Μοντέλο
You που ανέπτυξαν.
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να παρουσιάζουν τις ιδέες
τους σε ένα κοινό και πώς να δικτυώνονται.

Διάρκεια
Υλικό/ Αίθουσα
Αριθμός
συμμετεχόντων

90 λεπτά
•
•

μεγάλα φύλλα χαρτί
χρωματιστά μολύβια

Ατομική εργασία, παρουσίαση στην ομάδα
Γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της μεθόδου του νοητικού
χάρτη και της χρησιμότητας της.

Περιγραφή

Ο νοητικός χάρτης είναι ένας οπτικός (παραστατικός) τρόπος
αναπαράστασης ιδεών και εννοιών. Είναι ένα εργαλείο οπτικού
συλλογισμού που βοηθά στην οργάνωση, την καλύτερη ανάλυση και
την κατανόηση των πληροφοριών. Οι νοητικοί χάρτες
χρησιμοποιούνται για σημειώσεις, καταιγισμό ιδεών, επίλυση
προβλημάτων, οργάνωση, παρουσίαση πληροφοριών και ενισχύουν
τη δημιουργικότητα του ατόμου i.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να σχεδιάσουν το
νοητικό χάρτη του πιθανού τους δικτύου.
• Αρχίζοντας από τη μέση της σελίδας, καλούνται να
καταγράψουν ή να σχεδιάσουν τον τίτλο ή το σύμβολο
του πιθανού τους δικτύου.
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Μετά, πρέπει να εντοπίσουν τους σχετικούς
ενδιαφερομένους
(ιδρύματα,
άτομα/πελάτες/συνεργάτες, ή πιθανοί εργοδότες) του
πιθανού τους δικτύου και να τους σχεδιάσουν/
ονομάσουν γύρω από το κεντρικό σύμβολο, συνδέοντας
τον καθένα με το κέντρο.
Εάν χρειαστεί, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τους
ενδιαφερόμενους με τη δημιουργία υποθεμάτων χαμηλότερου
επιπέδου και τη σύνδεση του κάθε ενδιαφερομένου με το
αντίστοιχο υποθέμα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες
φορές χρειαστεί.
•

Αφού τελειώσει η διαδικασία, κάθε συμμετέχοντας παρουσιάζει
τα αποτελέσματα του στην ομάδα.
Μεθοδολογική
παραίνεση

Μπορείτε να παρουσιάσετε τη μέθοδο στους συμμετέχοντες
μέσω ενός σχετικού βίντεο.

Διαφοροποιήσεις

Καμία

Ειδικές
προσαρμογές
χώρας

Καμία

Ιστοσελίδες,
βίντεο, εικόνες,
επιπλέον υλικό

i

https://imindmap.com/how-to-mind-map/
https://litemind.com/what-is-mind-mapping/
https://www.youtube.com/watch?v=fROm4gjSd_c

https://litemind.com/what-is-mind-mapping/
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