Strate-CROWD
Crowdfunding Strategies for Business Sustainability
Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Strategic Partnerships for youth
2020-1-SE02-KA205-002764

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

1.

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΔΡΓΟ

5

2.

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

6

3.

ΔΝΟΣΖΣΔ

8

ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΠΡΟΚΛΖΖ

8

1.1 Δζζαβςβή

8

1.2 Πενζβναθή
1.3 Γναζηδνζυηδηεξ

8
9

Πνχημ αήια | Γδθχζηε ημ πνυαθδια πμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπίζεηε

9

Γεφηενμ αήια | Δλενεοκήζηε ημ πνυαθδια

9

Σνίημ αήια | Δπακαζπεδζάζεηε ημ πνυαθδια ζε ιζα ειπκεοζιέκδ πνυηθδζδ
1.4 Απμηεθέζιαηα
ΔΝΣΖΣΑ 2 – ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΜΔ ΓΝΧΜΟΝΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ

10
10
11

2.1 Δζζαβςβή

11

2.2 Πενζβναθή

11

2.3 Γναζηδνζυηδηεξ

12

Πνχημ αήια | οκεκηεφλεζξ εκζοκαίζεδζδξ / Οιάδα εζηίαζδξ

12

Γεφηενμ αήια | Υάνηδξ Δκζοκαίζεδζδξ
Σνίημ αήια | HMWQ (Πχξ εα ιπμνμφζακ κα... ενςηήζεζξ)

13
16

2.4 Απμηεθέζιαηα

17

ΔΝΣΖΣΑ 3 – ΛΤΖ ΚΑΘΟΓΖΓΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ

17

3.1 Δζζαβςβή

17

3.2 Πενζβναθή
3.3 Γναζηδνζυηδηεξ

17
18

Πνχημ αήια | ΓΖΜΗΟΤΡΓΉΣΔ ΟΟ ΣΟ ΓΤΝΑΣΝ ΠΗΟ ΠΟΛΛΔ ΗΓΔΔ

18

Γεφηενμ αήια | ΤΓΥΧΝΔΤΖ ΣΧΝ ΚΑΛΤΣΔΡΧΝ ΗΓΔΧΝ Δ ΜΗΑ ΛΤΖ

19

Σνίημ αήια | ΚΑΝΔ ΠΡΧΣΟΣΤΠΖ Ζ ΗΓΔΑ ΟΤ

22

3.4 Απμηεθέζιαηα

24

ΔΝΧΣΖ 4 – CROWDFUNDING (ΠΛΖΘΟΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ)
4.1 Δζζαβςβή

25
25

4.2 Πενζβναθή

25

Γεφηενμ αήια | ΓΗΑΝΟΜΖ

27

Σνίημ αήια | «ΒΓΑΕΔΗ ΝΟΖΜΑ»

30

4.4 Απμηεθέζιαηα

33

ΔΝΧ 5 | ΠΡΧΣΟΣΤΠΧΝΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΡΑΣΔΊΑ

33

5.1 Δζζαβςβή

33

5.2 Πενζβναθή
5.3 Γναζηδνζυηδηεξ

34
35

Πνχημ αήια | ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΔ (PERSONAS) ΠΛΖΘΟΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
35
Γεφηενμ αήια | ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΔΠΗΚΤΡΧΖ

36

Σνίημ αήια | ΓΟΚΗΜΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ

37

5.4 Απμηεθέζιαηα

38

ΔΝΟΣΖΣΑ 6 - ΟΜΑΓΑ
6.1 Δζζαβςβή

39
39

6.2 Πενζβναθή

39

6.3 Γναζηδνζυηδηεξ

41

Πνχημ αήια | ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ

41

Γεφηενμ αήια | ΔΞΗ ΒΑΘΜΟΗ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ

42

Σνίημ αήια | ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΔΡΗΑ
6.4 Απμηεθέζιαηα

43
45

ΔΝΟΣΖΣΑ 7 | ΒΖΜΑΣΑ

46

7.1 Δζζαβςβή

46

7.2 Πενζβναθή

46

Ζ Κμζκυηδηα Πθδεμπνδιαημδυηδζδξ
Πθδεμπνδιαημδυηδζδ ηαζ άθθεξ πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ

46
47

Δπζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ ημζκςκζηή επζπεζνδιαηζηυηδηα

49

7.3 Γναζηδνζυηδηεξ

50

Δπζηοπδιέκα ενβαθεία επζπεζνδιαηζηήξ ακάπηολδξ

50

Θενιμημζηίδεξ ηαζ επζηαποκηέξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ επζπείνδζήξ ζαξ

51

Απυ ηδκ εηηίκδζδ έςξ ηδκ ηθζιάηςζδ
7.4 Απμηεθέζιαηα

52
52

ΑΝΑΦΟΡΔ

54

4.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ

55

4.1 ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΚΔΦΖ (Design Thinking)

55

4.2 ΛΗΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

56

4.3 ΜΑΘΑΗΝΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΠΡΑΞΖ

57

4.4 ΑΦΖΓΖΖ ΗΣΟΡΗΧΝ (storyboard)

58

4.5 ΜΖ ΣΤΠΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΝΑΦΟΡΔ

60
62

5.

ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΚΓΖΛΧΖ TRAINING

63

5.1 ΠΔΡΗΛΖΦΖ LLT

63

5.2 ΣΟΥΟΗ

63

5.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5.4 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ LTT

64
65

6.

ΑΝΑΦΟΡΑ LTT

69

6.1 ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ LLT

69

6.2 ΔΗΚΟΝΔ ΑΠΟ ΣΟ TRAINING

71

7.

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ

74

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 – ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ NFE

80

Πανάνηδια 2 – ΛΗΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ

83
85

Ζ οπμζηήνζλδ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ζηδκ παναβςβή ηδξ πανμφζαξ έηδμζδξ δεκ ζοκζζηά απμδμπή ημο
πενζεπμιέκμο, ημ μπμίμ ακηζηαημπηνίγεζ απμηθεζζηζηά ηζξ απυρεζξ ηςκ ζοκηαηηχκ, ηαζ δ Δπζηνμπή δεκ ιπμνεί κα
ακαθάαεζ ηδκ εοεφκδ βζα μπμζαδήπμηε πνήζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πενζέπμκηαζ ζε αοηήκ.

1.

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΕΡΓΟ

Οζ ζηναηδβζηέξ crowdfunding βζα ηδ αζςζζιυηδηα ηςκ επζπεζνήζεςκ (STRATE-CROWD) είκαζ ιζα
ηναηδβζηή Δηαζνζηή πέζδ πμο δδιζμονβήεδηε ιε ζηυπμ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ
εηαίνςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδ μοδδία, ηδκ Δθθάδα, ηδκ Ηηαθία ηαζ ηδκ Ηζπακία.
οκδοάγμκηαξ δζαθμνεηζηά οπυααενα ηαζ δελζυηδηεξ ζε ημιείξ υπςξ δ Μδ Σοπζηή Δηπαίδεοζδ (NFE), δ
ηαζκμημιία, μζ επζζηήιεξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ πθδνμθμνζηήξ, δ επζπεζνδιαηζηυηδηα, δ έκηαλδ, δ
παζπκζδμπμίδζδ (gamification), μζ ιδ ζοιααηζηέξ ιεεμδμθμβίεξ ιάεδζδξ, μζ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηα ΜΜΔ, μζ
εηαίνμζ έκςζακ ηζξ δοκάιεζξ ημοξ βζα ηδ δδιζμονβία αοημφ ημο ένβμο. Αοηή δ εηαζνζηή ζπέζδ μδδβεί ζηδ
δδιζμονβία ηδξ ζδέαξ εκυξ ζπεδίμο πμο ελεηάγεζ ηζξ ηνέπμοζεξ εονςπασηέξ ακάβηεξ ηαζ ημ μπμίμ
ζημπεφεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηα πνμαθήιαηα ιε ακηίηηοπμ, ζε ζφκημιμ ιάθζζηα πνμκζηυ δζάζηδια.
Σμ STRATE-CROWD είκαζ έκα ένβμ πμο πνμζαθέπεζ ζηδκ ακάβηδ οπμζηήνζλδξ ηςκ ιεζμκεηημφκηςκ
(δδθαδή πνμενπυιεκςκ απυ έκα δφζημθμ μζημβεκεζαηυ οπυααενμ) ηςκ κέςκ (δθζηίαξ 18-30 εηχκ),
θζθμδμλχκηαξ ιζα ημζκςκζηή επζπεζνδιαηζηή ζηαδζμδνμιία πμο εέθμοκ κα απμηηήζμοκ ζοβηεηνζιέκεξ
δελζυηδηεξ ηαζ βκχζεζξ πνμηεζιέκμο κα ιεηαηνέρμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ ζε πναβιαηζηυηδηα ιε ηδ αμήεεζα
κέςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ααζζηυ ζημζπείμ ημο ένβμο είκαζ δ δζαδζηαζία crowdfunding, ιζα αολακυιεκδ
πναβιαηζηυηδηα ζηδκ Δονχπδ, δ μπμία ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηδ βέθονα ιεηαλφ ηςκ ζδεχκ ηςκ κέςκ ηαζ
ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ οθμπμίδζδξ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ ημοξ ζηυπςκ. Με ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδ πνήζδ ημο
Crowdfunding ςξ ιεευδμο μζημκμιζηήξ ζηήνζλδξ, ημ ένβμ εα αμδεήζεζ ημοξ κέμοξ πμο ειπθέημκηαζ κα
εζζαπεμφκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ.
Ζ πνχηδ μιάδα-ζηυπμξ πμο ζοιιεηέπεζ ζημ ένβμ STRATE-CROWD, θμζπυκ, εα απμηεθείηαζ απυ κέμοξ
εκήθζηεξ (δθζηίαξ 18-30 εηχκ) πμο πνμένπμκηαζ απυ ιεζμκεηημφζεξ ηαηαζηάζεζξ (δδθαδή απυ
πνμηθδηζηά μζημβεκεζαηά πενζαάθθμκηα) ηαζ θζθμδμλμφκ κα βίκμοκ ημζκςκζημί επζπεζνδιαηίεξ. Ζ
δεφηενδ μιάδα-ζηυπμξ εα απμηεθείηαζ απυ κέμοξ εηπαζδεοηζημφξ (δθζηίαξ 20-30 εηχκ) ιε ειπεζνία ζηδ
Μδ Σοπζηή Δηπαίδεοζδ.

2.

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ

ημ πθαίζζμ ημο ένβμο STRATE-CROWD, έκα απυ ηα πκεοιαηζηά απμηεθέζιαηα πμο ζημπεφεζ κα
ακαπηφλεζ δ ζοκενβαζία είκαζ ημ εβπεζνίδζμ εκυξ ηαζκμηυιμο ιμκηέθμο εηπαίδεοζδξ πμο ζοβπςκεφεζ ημ
NFE ηαζ ημ crowdfunding.
Σμ εβπεζνίδζμ STRATE-CROWD έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ κα οπμζηδνίλεζ ηυζμ ημοξ κέμοξ εηπαζδεοηζημφξ
υζμ ηαζ ημοξ επίδμλμοξ κέμοξ ημζκςκζημφξ επζπεζνδιαηίεξ κα ένεμοκ ζε ζςζηή επαθή ιε ηδκ
ηεπκμβκςζία ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ εα βίκμοκ
επζπεζνδιαηίεξ ή βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ ακάπηολδξ ιζαξ οπάνπμοζαξ ή κεμεζζενπυιεκδξ μνβάκςζδξ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ Δβπεζνίδζμ εα πανμοζζάζεζ ημ ηαζκμηυιμ εηπαζδεοηζηυ ιμκηέθμ STRATECROWD, ημ μπμίμ ζοβπςκεφεζ ηζξ ιεεμδμθμβίεξ ιδ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ (NFE) ηαζ Crowdfunding. Ο
ζημπυξ ημο ηυιμο είκαζ κα ηαεμδδβήζεζ ημοξ ακαβκχζηεξ βζα ημ πχξ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε
δζαθμνεηζηέξ εοηαζνίεξ, δείπκμκηάξ ημοξ ημ δνυιμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ πνδιαημδυηδζδ ιζαξ ζδέαξ
ένβμο ηαζ, ηέθμξ, κα δχζεζ ιζα επζζηυπδζδ ημο ηνυπμο επζθμβήξ ημο ηαηαθθδθυηενμο ηφπμο
crowdfunding.
Σμ εηπαζδεοηζηυ ιμκηέθμ πμο ακαθένεηαζ ζημ εβπεζνίδζμ STRATE-CROWD απεοεφκεηαζ ζδζαίηενα
ζημοξ Νέμοξ Δηπαζδεοηζημφξ πμο ακαγδημφκ ηαζκμηυιμοξ ηνυπμοξ πνμζέββζζδξ ημο εέιαημξ ηδξ
κεακζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ιε ζηυπμ ηδ ιεηαθμνά ηδξ ηεπκμβκςζίαξ ζημοξ ζημπεοιέκμοξ κέμοξ.
πςξ ακαθένεζ ημ Σιήια Δνεοκχκ ηδξ Statista, ημ Crowdfunding είκαζ ιζα ζοθθμβζηή πνμζπάεεζα
ιμνθήξ πμο ζοκεπάβεηαζ ιζα μιάδα ακενχπςκ πμο εκδζαθένμκηαζ κα εζζπνάλμοκ έκα πμζυ ηεθαθαίμο
πνμηεζιέκμο κα πνδιαημδμηήζμοκ ιζα κέα ή ήδδ οπάνπμοζα επζπεζνδιαηζηή επζπείνδζδ. πςξ
ιπμνμφιε κα θακηαζημφιε, δ πναηηζηή ημο crowdfunding δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιυκμ ιε ηδκ άκηθδζδ
μζημκμιζηχκ ημκδοθίςκ, αθθά ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδκ ζηακυηδηα δδιζμονβίαξ ιζαξ απμηεθεζιαηζηήξ
ηαηάζηαζδξ δζηηφςζδξ ιεηαλφ ηςκ αζηδηχκ, ηςκ ίδζςκ ηαζ ηςκ πμνδβχκ.
ηδ ζοκέπεζα, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί ιζα ζςζηή ηαιπάκζα crowdfunding, είκαζ εειεθζχδεξ κα
θάαεηε οπυρδ ημκ ζηυπμ ημο ένβμο, επεζδή είκαζ απαναίηδημ κα ακηζιεηςπίζεηε ημ campaing ιε
ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ εζηζαζιέκεξ εκένβεζεξ ιάνηεηζκβη. φιθςκα ιε ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή, δ

πθδεμπνδιαημδυηδζδ είκαζ «ιζα ακαδουιεκδ πδβή πνδιαημδυηδζδξ πμο πενζθαιαάκεζ ακμζηηέξ
πνμζηθήζεζξ πνμξ ημ ημζκυ, βεκζηά ιέζς ημο δζαδζηηφμο, βζα ηδ πνδιαημδυηδζδ ένβςκ ιέζς
κμιζζιαηζηχκ ζοκεζζθμνχκ ιε ακηάθθαβια ακηαιμζαή, πνμπαναββεθία πνμσυκηςκ, δακεζζιυ ή
επεκδφζεζξ». ημ πθαίζζμ αοηυ, μ ανζειυξ ηςκ εηζηναηεζχκ crowdfunding πμο μθμηθδνχεδηακ ζηδκ
Δονχπδ απυ ημ 2014 έςξ ημ 2016 αολήεδηε ηαηά 13. 846. Χξ εη ημφημο, ημ 2014 μ ανζειυξ ηςκ
εηζηναηεζχκ crowdfunding πμο μθμηθδνχεδηακ ζηδκ Δονχπδ έθεαζε ημκ ανζειυ ηςκ 24.303, ημ 2015
μ ανζειυξ ηςκ μθμηθδνςιέκςκ εηζηναηεζχκ έθεαζε ημκ ανζειυ ηςκ 34.354 ηαζ ημ 2016 οπήνπακ 38.100
μθμηθδνςιέκεξ εηζηναηείεξ.
πςξ ακέθενε δ Statista, ημ 2016 ήηακ ιζα ανηεηά επζηοπδιέκδ πνμκζά βζα ηζξ εηζηναηείεξ
crowdfunding. Οζ πχνεξ ιε ηα πζμ ζπεηζηά ζημζπεία είκαζ: ΖΠΑ ιε 67.315, Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ιε
17.710, Κακαδάξ ιε 6.420, Αοζηναθία ιε 2.855, Γενιακία ιε 2.415, Ηηαθία ιε 2.154 ηαζ Γαθθία ιε
1.994.
Έκα άθθμ εκδζαθένμκ εφνδια είκαζ υηζ μ ζοκμθζηυξ υβημξ ηςκ ηεθαθαίςκ πμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ιέζς
ηδξ ηαηαζηήκςζδξ crowdfunding αολάκεηαζ ζοκεπχξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ. Γζα πανάδεζβια, μ υβημξ ηςκ
ηεθαθαίςκ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ ηαζ ημο Κακαδά βζα ημ 2020 έπεζ παβζςεεί ιέπνζ ζπεδυκ 73
δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ΖΠΑ. Ζ Δονχπδ ιπμνεί κα οπενδθακεφεηαζ βζα ηδ δεφηενδ εέζδ ιε 22,6
δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ΖΠΑ, ζφιθςκα ιε ημ APAC (Υχνεξ Αζίαξ-Δζνδκζημφ) ημ πμζυ έπεζ αολδεεί
ιέπνζ ηζξ 8. 91. ηδκ πενζμπή ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ ηαζ ηδξ Κανασαζηήξ (LAC) ηα ηεθάθαζα πμο
εζζπνάηημκηαζ θεάκμοκ ηα 5. 27 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ΖΠΑ, ζηδκ Αθνζηή μ δείηηδξ είκαζ 1. 21, ζηδκ
Κίκα 1. 16 ηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ πηοπά ημ 0. 59 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα.
ημ πθαίζζμ αοηυ, ζηυπμξ ημο ένβμο είκαζ κα απμηεθέζεζ ιζα ενβαθεζμεήηδ βζα ημ Crowdfunding ςξ έκα
απυ ηα ιέζα ιέζς ηςκ μπμίςκ μζ κέμζ ιπμνμφκ κα ανπίζμοκ κα ζοθθέβμοκ ηεθάθαζα βζα ηδκ ακάπηολδ ή
ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ βκήζζςκ ζδεχκ ημοξ. Δπίζδξ, αοηή δ πναηηζηή ακαγήηδζδξ ηεθαθαίςκ ιπμνεί κα
είκαζ έκαξ ζςζηυξ ηνυπμξ βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ μνβακζζιμφ, πεζναθεηχκηαξ ημκ εαοηυ ημο απυ ηζξ
ιεζμκεηημφζεξ ζοκεήηεξ ημοξ.

3.

ΕΝΟΣΗΣΕ

ΔΝΟΣΗΣΑ 1 - ΠΡΟΚΛΗΗ
1.1 Δηζαγσγή
Πνζκ ανπίζεηε κα ζπεδζάγεηε πχξ κα δζανενχκεηε ιζα ημζκςκζηή επζπείνδζδ, είκαζ εειεθζχδμοξ ζδιαζίαξ
κα ηαηακμήζεηε ημ πθαίζζμ υπμο εα θεζημονβεί ηαζ κα ελεηάζεηε πμζεξ είκαζ μζ πνμηθήζεζξ πμο
πνμένπμκηαζ απυ ημ πθαίζζμ. Σαοηυπνμκα, πνέπεζ κα έπμοιε επίβκςζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηθείδαξ πμο
εέθμοιε κα ακηζιεηςπίζμοιε ιε ηδ δδιζμονβία ιζαξ ημζκςκζηήξ επζπείνδζδξ ηαζ ζε πμζα αθθαβή
ζημπεφμοιε εκχ ημ ηάκμοιε.

1.2 Πεξηγξαθή
Ζ δζαιυνθςζδ ηδξ πνυηθδζδξ ιαξ επζηνέπεζ κα πενζβνάρμοιε ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυαθδια πμο εέθμοιε
κα θφζμοιε. Μζα ηαθά πθαζζζςιέκδ πνυηθδζδ πανέπεζ έκα ανπζηυ ζηυπμ βζα μθυηθδνδ ηδ δζαδζηαζία.
Καεμδδβεί ηζξ ένεοκέξ ιαξ ζηδ δζαδζηαζία ακαηάθορδξ ηαζ ιαξ αάγεζ ζε ιζα πμνεία πνμξ ηαζκμηυιεξ
θφζεζξ. ε αοηή ηδκ ανπζηή πνμζπάεεζα, δ πνυηθδζή ιαξ εα ακηζπνμζςπεφεζ ιζα οπυεεζδ πμο ιπμνεί
ηαζ πνέπεζ κα ελεθζπεεί.
Έκαξ ηαθυξ ηνυπμξ βζα κα αλαιύζνπκε ην θείκελν υπμο πνυηεζηαζ κα θεζημονβήζμοιε είκαζ
πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα εθαθνχξ ηνμπμπμζδιέκδ έηδμζδ ημο "The 5 Ws Questions": Πμζμξ, ηζ, πμφ, βζαηί
ηαζ πχξ (Who,what,where,why,how). Απακηχκηαξ ζε αοηέξ ηζξ πμθθαπθέξ ενςηήζεζξ εα ηαηακμήζμοιε
ηαθφηενα ημ πθαίζζμ ηαζ εα είιαζηε ζε εέζδ κα ηαηακμήζμοιε ηζξ πνμηθήζεζξ πμο οπάνπμοκ ζε αοηυ.
● Έπμκηαξ ηαηά κμο ημ πνυαθδια πμο εέθμοιε κα θφζμοιε, ημ ενχηδια Πνηνο ιπμνεί κα
παναπειθεεί, βζα πανάδεζβια, ζημ πμζμξ εα αζπμθδεεί ιε ηδκ ημζκςκζηή ιαξ επζπείνδζδ (ζηδκ
μιάδα εκυηδηαξ εα ιάεεηε πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ), πμζμξ εα επςθεθδεεί απυ ιζα θφζδ
(ζημοξ πνήζηεξ ηδξ εκυηδηαξ εα ανείηε πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ) ηαζ επίζδξ πμζμξ εα ιπμνμφζε
κα πθδβςεεί απυ αοηυ.
● Σμ ενχηδια Ση ακαθένεηαζ ζε ιζα πενζβναθή ημο ίδζμο ημο πνμαθήιαημξ: ηζ ακηίηηοπμ
δδιζμονβεί, πμζα είκαζ ηα δζαθμνεηζηά ιένδ ημο, ηζ είκαζ πανυιμζμ / δζαθμνεηζηυ απυ, ηζ
ζοιααίκεζ θυβς αοημφ ημο πνμαθήιαημξ.
● Σμ ενχηδια Πνύ ιπμνεί κα εεςνδεεί ηυζμ ιε βεςβναθζηή ζδιαζία (ιζηνή ή υπζ ηυζμ ιεβάθδ
ηθίιαηα: ζοβηεηνζιέκδ πυθδ, πυθδ, έεκμξ) απυ ηδ ζπεζζαηή (μζημβέκεζα, ηάλδ, βοικαζηήνζμ,
θοθαηή η.θπ.).
● Σμ ενχηδια γηαηί δζενεοκά ημοξ θυβμοξ πένα απυ ημ πνυαθδια: βζαηί έπμοιε αοηή ηδκ
ηαηάζηαζδ; Μπμνμφιε κα απανζειήζμοιε υθα ηα ζπεηζηά ζοιαάκηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
πνυαθδια ηαζ κα ηα ζοκδέζμοιε ιε ιζα ζπέζδ αζηίαξ-απμηεθέζιαημξ.
● Σμ ενχηδια Ση εα πνέπεζ κα ιαξ αμδεήζεζ κα ακαθφζμοιε ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ: Ση
ακ ημ πνυαθδια εα επζθοεεί; Ση βίκεηαζ ακ ιε ηδκ επίθοζδ αοημφ ημο πνμαθήιαημξ δδιζμονβμφιε
έκα άθθμ πνυαθδια;

Μυθζξ δζενεοκήζμοιε ημ πνμαθδιαηζηυ πθαίζζμ, ιπμνμφιε ζηδ ζοκέπεζα κα επζηεκηνςεμφιε ζε ιζα
ζοβηεηνζιέκδ πνυηθδζδ ιε ηδκ μπμία εέθμοιε κα λεηζκήζμοιε. Πνέπεζ κα είιαζηε ηαθμί ζημκ εκημπζζιυ
αοημφ πμο, ακ απακηδεεί, εα δδιζμονβήζεζ εεηζηυ ακηίηηοπμ ζημοξ ειπθεηυιεκμοξ, ζηδκ επίθοζδ
ηάπμζςκ άθθςκ ζπεηζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ εα ιαξ θένεζ ζημ "Σζ εα βίκεζ ακ ημ ζεκάνζμ" εέθμοιε.

1.3 Γξαζηεξηόηεηεο
Πνχημ αήια | Γδθχζηε ημ πνυαθδια πμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπίζεηε
Πμζμ είκαζ ημ πνυαθδια πμο αθέπμοιε ηαζ εέθμοιε κα θφζμοιε; Πενζβνάθμκηαξ ημ γήηδια ιε ιζα απθή
δήθςζδ (δδθαδή οπάνπμοκ πάνα πμθθμί άκενςπμζ ιε παιδθυ εζζυδδια πμο λμδεφμοκ πάνα πμθθά
πνήιαηα επεζδή γμοκ πςνίξ μζηζαηέξ ζοζηεοέξ) εα ηανθζηζχκμοιε έκα ζδιείμ εηηίκδζδξ βζα ηα επυιεκα
αήιαηα μζιήξ. Δάκ εέθμοιε κα θφζμοιε πενζζζυηενα απυ έκα πνμαθήιαηα, εα πνέπεζ κα πενζβνάρμοιε
ημ ηαεέκα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα δχζμοκ πνμηεναζυηδηα ιε αάζδ ηζξ ζηακυηδηεξ, ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία
ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηδξ μιάδαξ/ μνβακζζιμφ ιαξ.
Γεφηενμ αήια | Δλενεοκήζηε ημ πνυαθδια
Αξ ζδιεζχζμοιε ζε έκα ιεβάθμ έββναθμ ηζξ ενςηήζεζξ 5 ηαζ αξ ηζξ απακηήζμοιε ελεηάγμκηαξ ηζξ
ειπεζνίεξ ιαξ, ηζξ εηεέζεζξ αλζμθυβδζδξ, ηζξ ένεοκεξ, ηα δεδμιέκα.
Μπμνεί κα αμδεήζεζ κα λεηζκήζμοιε πνμζδζμνίγμκηαξ ημ πμζμξ ακηζιεηςπίγεζ ημ πνυαθδια πμο έπμοιε
εκημπίζεζ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφιε κα έπμοιε ιζα αίζεδζδ ηςκ ακενχπςκ πμο επδνεάγμκηαζ. ε αοηυ ημ
πμθφ πνχζιμ ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ακαηάθορδξ (discovery), δ ζοβηεηνζιέκδ μιάδα ακενχπςκ
είκαζ πζεακυ κα είκαζ πμθφ εονεία. Σζ λένμοιε βζ' αοημφξ; Μπμνμφιε κα απανζειήζμοιε ηα
παναηηδνζζηζηά πμο βκςνίγμοιε βζα ημοξ ακενχπμοξ πμο ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζμοκ ημ πνυαθδια.
Δλεηάζηε ημοξ πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα επδνεάζμοκ ηζξ ζηακυηδηεξ, ηα πνμζπήιαηα ή ηα ηίκδηνα ηςκ
αηυιςκ βζα αθθδθεπίδναζδ ιε ημ ένβμ ιαξ. Αοηέξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ηδ βθχζζα, ημκ πμθζηζζιυ,
ηδ βεςβναθία, ημ ηαεεζηχξ απαζπυθδζδξ, ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, ημ μζημβεκεζαηυ ιέβεεμξ ή ηδ
ζφκεεζδ ημο κμζημηονζμφ.

Σνίημ αήια | Δπακαζπεδζάζεηε ημ πνυαθδια ζε ιζα ειπκεοζιέκδ πνυηθδζδ
Μυθζξ ζδιεζχζμοιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ απακηήζεζξ πμο ιπμνμφιε κα δχζμοιε, εα πνέπεζ κα εκημπίζμοιε
ημ ααζζηυ ιαξ πνυαθδια ηαζ κα ημ ιεηαθνάζμοιε ζε ιζα εοηαζνία κα ελοπδνεηήζμοιε ημοξ ακενχπμοξ
πμο ακηζιεηςπίγμοκ ημ πνυαθδια. Αοηή δ δζαδζηαζία εα ιεηαηνέρεζ ημ πνυαθδιά ζαξ ζε αοηυ πμο
ακαθενυιαζηε ςξ πνυηθδζδ.
Μζα πνυηθδζδ πθαζζζχκεηαζ ςξ ενχηδζδ λεηζκχκηαξ απυ ημ "Πχξ εα ιπμνμφζε ...", αοηυξ είκαζ μ θυβμξ
βζα ημκ μπμίμ ζοκήεςξ μκμιάγεηαζ «Πχξ εα ιπμνμφζακ» ενςηήζεζξ. Γδθαδή , πχξ εα ιπμνμφζακ μζ κέμζ
παιδθμφ εζζμδήιαημξ πμο γμοκ ζημ Βενμθίκμ κα αβμοκ απυ ηδ θηχπεζα έπμκηαξ πνυζααζδ ζε μζηζαηέξ
ζοζηεοέξ;"
Μυθζξ έπμοιε ηδκ πνυηθδζή ιαξ, αξ εθέβλμοιε λακά ακ είκαζ ιζα πναβιαηζηή πνυηθδζδ απακηχκηαξ ζε
2 απθέξ ενςηήζεζξ:
1. Δίκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πνυηθδζδξ ηεθζηυξ ακηίηηοπμξ πςνίξ κα οπμηεεεί ζοβηεηνζιέκδ θφζδ;
2. Ζ πνυηθδζδ ηαεμνίγεζ ημ πθαίζζμ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ;
Ακ δ δμηζιαζία πμο ζοκηάλαιε δεκ πενάζεζ ηδκ επζηαβή, εα πνέπεζ κα ηδκ ακαεεςνήζμοιε ηαζ κα
εθέβλμοιε λακά ηδκ ενχηδζδ.

1.4 Απνηειέζκαηα
Μέπνζ ημ ηέθμξ αοηήξ ηδξ εκυηδηαξ εα έπμοιε ιεηαηνέρεζ έκα γήηδια πμο εέθμοιε κα θφζμοιε ή /ηαζ ιζα
αθθαβή πμο εέθμοιε κα δμφιε ζε ιζα ζφκημιδ πνυηθδζδ, πάνδ ζε ιζα πνχηδ έηεεζδ ημο πθαζζίμο πμο
ζοκδέεηαζ ιε ημ γήηδια / αθθαβή. Αοηή δ πνυηθδζδ εα ιαξ μδδβήζεζ ςξ αζηένζ ημο πυθμο πνμξ ηδκ ζδέα
ιζαξ κέαξ θφζδξ.

ΔΝΌΣΗΣΑ 2 – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΜΔ ΓΝΩΜΟΝΑ ΣΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ
2.1 Δηζαγσγή
πςξ εζπχεδηε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ιζαξ ημζκςκζηήξ επζπείνδζδξ είκαζ πμθφ
ζδιακηζηυ κα βκςνίγμοιε ημοξ ακενχπμοξ πμο πνυηεζηαζ κα ειπθέλμοιε: πμζμξ εα εκδζαθένεηαζ κα
πνδζζιμπμζήζεζ ηδ θφζδ πμο πνυηεζηαζ κα ζπεδζάζμοιε ηαζ πχξ εα πνέπεζ κα ζπεδζαζηεί δ θφζδ βζα κα
ηαζνζάγεζ ζηζξ ακάβηεξ ημοξ; Γκςνίγμκηαξ ηαζ ζοιπάζπμκηαξ ιε ηα ιέζα ηςκ πνδζηχκ ιαξ ηαζ πχξ
ιπμνμφιε κα ημ ηάκμοιε έηζζ χζηε κα ζπεδζάζμοιε ιζα θφζδ βζα ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηςκ
ακενχπςκ.
ζμ πενζζζυηενμ ζπεδζάγμοιε ιζα θφζδ βζα πναβιαηζημφξ ακενχπμοξ, ηυζμ πζμ ηαζκμηυιμξ εα είκαζ δ
θφζδ ιαξ. ζμ πζμ ηαζκμηυιμξ εα είκαζ δ θφζδ ιαξ, ηυζμ πενζζζυηενμ εα θηάζμοιε ζημ ζεκάνζμ πμο
απμννίθεδηε ζηδκ πνυηθδζή ιαξ.

2.2 Πεξηγξαθή
Έκαξ ααειυξ θαηλνηνκίαο είκαζ ααζζηυξ ζημ ηνέπμκ εοιεηάαθδημ ηαζ ααέααζμ επζπεζνδιαηζηυ
πενζαάθθμκ. Οζ ηαζκμηυιεξ θφζεζξ ηείκμοκ κα είκαζ πζμ εθηοζηζηέξ βζα ημοξ επεκδοηέξ ηαζ ημοξ πνήζηεξ
ηςκ θφθθςκ. Απυ ηδ ιία πθεονά είκαζ πζμ δφζημθμ κα πμοθήζεηε ή κα εζζέθεεηε ζε ιζα αβμνά ιε θφζεζξ
ηαζ πνμσυκηα ήδδ εηεί έλς. Ζ ακαγήηδζδ ιζαξ κέαξ ζδέαξ ή εκυξ κέμο ηνυπμο πανμπήξ ιζαξ οπδνεζίαξ ή
εκυξ πνμσυκημξ είκαζ ημ ηθεζδί βζα ηδκ επζηοπία. Απυ ηδκ άθθδ, δ πνμζεήηδ κέαξ αλίαξ ζηδ γςή ηςκ
ακενχπςκ ή δ επίθοζδ εκυξ πνμαθήιαημξ πμο ιπμνεί κα έπμοκ εα είκαζ πάκηα πμθφηζιδ ηαζ
εκδζαθένμοζα βζα ηδκ αβμνά.
Αθθά ηζ είκαζ δ ηαζκμημιία; Πχξ ιπμνμφιε κα ηαζκμημιήζμοιε; φιθςκα ιε ηα θυβζα ημο ζοββναθέα
Scott D. Anthony, ημ κα ηαζκμημιείξ είκαζ κα ηάκεζξ ηάηζ δζαθμνεηζηυ πμο έπεζ ακηίηηοπμ. Ζ ηαζκμημιία
δεκ είκαζ απθχξ ιζα κέα ηεπκμθμβία ή πνμσυκ. Ζ ηαζκμημιία ιπμνεί κα είκαζ ιζα αεθηίςζδ ιζαξ οπδνεζίαξ
ή έκαξ κέμξ ηνυπμξ κα ηάκμοιε, κα παναδχζμοιε ή κα αζχζμοιε πνάβιαηα ηαζ απαζηεί ιζα μνζζιέκδ
βκχζδ, ένεοκα ηαζ πεζναιαηζζιυ βζα κα απμδείλεζ υηζ ηάηζ είκαζ ηαζκμηυιμ.
Ανπζηά, βζα κα είιαζηε ηαζκμηυιμζ εα πνέπεζ κα ελεηάγμοιε ηαζ κα ηαηακμμφιε ζηεκά ημοξ πνήζηεξ ιαξ.
Έκαξ απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ βζα κα βκςνίζμοιε ηαθφηενα ημοξ πνήζηεξ ιαξ ηαζ κα ανμφιε ακ ημ
πνμσυκ ή δ οπδνεζία ιαξ είκαζ πνήζζιμ βζα αοημφξ είκαζ κα βκςνίγμοιε ηζξ ακάβηεξ, ηα ηίκδηνα, ηα
πνμαθήιαηα, ηζξ ακδζοπίεξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ηάκμκηαξ ιζα δζαδζηαζία ελενεφκδζδξακαηάθορδξ. Με ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ δοκδηζηχκ πεθαηχκ ιαξ είκαζ πζμ πζεακυ κα ανμφιε
απακηήζεζξ ζε ιία ή πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ακάβηεξ ημοξ, κα πνμζεέζμοιε αλία ζηδ γςή ημοξ ιέζς εκυξ
πνμσυκημξ ή ιζαξ οπδνεζίαξ ηαζ κα δζαηδνήζμοιε ημ ακηαβςκζζηζηυ ζαξ πθεμκέηηδια.
Τπάνπμοκ δζάθμνμζ ηνυπμζ απυηηδζδξ βκχζεςκ ζπεηζηά ιε ημοξ πνήζηεξ ιαξ, πνμηεζιέκμο κα
ακαγδηήζμοιε θφζεζξ πμο πνμζεέημοκ ανηεηή αλία βζα κα ζοιαάθμοκ μοζζαζηζηά ζηζξ ακάβηεξ ή / ηαζ ηα
πνμαθήιαηά ημοξ, αθθά, ηονίςξ, ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε, κα νςηήζμοιε ηαζ κα δμηζιάζμοιε. Καζ
πένα απυ αοηυ, έκα πνάβια πμο ιπμνεί κα πνμζηεεεί ζε αοηή ηδκ ακαηάθορδ, είκαζ κα αθθδθεπζδνμφιε
ζοκεπχξ ιαγί ημοξ, δμηζιάγμκηαξ, επζηονχκμκηαξ ηαζ ελεοβεκίγμκηαξ ηδκ ένεοκα ηαζ ηα απμηεθέζιαηά
ιαξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα έπεηε ηαηά κμο υηζ μζ ακάβηεξ, μζ θυαμζ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ακενχπςκ
πμζηίθθμοκ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. Σμ ίδζμ ηαζ δ αβμνά ιε πζθζάδεξ κέεξ ακαδουιεκεξ ζδέεξ αλίαξ ηαζ
θεζημονβζηά ιμκηέθα πμο ιπμνεί κα ακηζπνμζςπεφμοκ ημκ ακηαβςκζζιυ ή κα αηονχκμοκ ηδκ ζδέα ιαξ
ηαζ κα ιαξ ακαβηάγμοκ κα δδιζμονβήζμοιε λακά ημ επζπεζνδιαηζηυ ιαξ ιμκηέθμ βζα κα πνμζανιμζημφιε

ζηζξ κέεξ ακάβηεξ ή ζοκεήηεξ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ ιζα ιυκζιδ ηαζ ζοκεπήξ ένεοκα βζα
ημοξ πεθάηεξ ιαξ είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ. Καζ αοηυξ είκαζ μ ίδζμξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ εα επζζηνέρμοιε
ζημ εέια ηςκ πεθαηχκ ιαξ πενζζζυηενμ πνυκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο ελδβείηαζ ζε αοηυ
ημ εβπεζνίδζμ.

2.3 Γξαζηεξηόηεηεο
Πνχημ αήια | οκεκηεφλεζξ εκζοκαίζεδζδξ / Οιάδα εζηίαζδξ
Γζα κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ημκ ιεθθμκηζηυ πεθάηδ ιαξ ή ηδκ ηαθή ιαξ ειθάκζζδ ιπμνμφιε κα
πνδζζιμπμζήζμοιε ημ ενβαθείμ Υάνηδ Δκζοκαίζεδζδξ: είκαζ έκα ενβαθείμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά
βζα ηδ ζοθθμβή ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιζαξ ζεζνάξ ζοκεκηεφλεςκ ή / ηαζ μιάδςκ εζηίαζδξ.
Γζα κα ζοθθέλμοιε ηαθφηενα ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνεζαγυιαζηε ιπμνμφιε κα αημθμοεήζμοιε θίβα
αήιαηα ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ / μιάδςκ εζηίαζδξ:
1. Πξνζδηνξίζηε ηηο νκάδεο-ζηόρνπο. ηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, έπμοιε ήδδ πανημβναθήζεζ ηα
άημια πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ πνυηθδζή ιαξ: αξ πνμζδζμνίζμοιε πμζμξ, ιεηαλφ ημοξ, εα είκαζ μ
ηφνζμξ πνήζηδξ ιαξ. Αξ πνμζπαεήζμοιε κα επζηεκηνςεμφιε ζε ιία ιυκμ μιάδα πνδζηχκ:
παναεέημκηαξ ημκ Mohammed Yunus, αξ θφζμοιε ημ πνυαθδια εκυξ ιζηνμφ ανζειμφ ακενχπςκ
βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ παβηυζιζςκ πνμηθήζεςκ.
2. Πξνζδηνξίζηε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν πξνζέγγηζεο ηνπο. Πχξ ιπμνμφιε κα επζημζκςκήζμοιε ιε
ημκ πνήζηδ πμο έπμοιε ακαβκςνίζεζ; Δίκαζ ιέζα ζηδκ ημζκυηδηά ιαξ; Γμοθεφμοιε ήδδ ιαγί ημοξ;
Δάκ δ απάκηδζδ ζε ιία ή πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ ηζξ ενςηήζεζξ είκαζ "καζ", εα ηαηαζηήζμοιε
ζαθέξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα ημοξ γδηήζμοιε κα θάαμοκ ζοκέκηεολδ ή κα ζοιιεηάζπμοκ
ζηδκ μιάδα εζηίαζήξ ιαξ. Δάκ δ απάκηδζδ είκαζ "υπζ", δεκ πνεζάγεηαζ κα πακζημαθδεμφιε:
ιπμνμφιε κα επζημζκςκήζμοιε ιαγί ημοξ ιέζς ηάπμζμο επίζδξ ιέζα ζημ δίηηου ιαξ, ιπμνμφιε
κα γδηήζμοιε απυ ζδνφιαηα ή μνβακζζιμφξ πμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ημοξ πζεακμφξ πνήζηεξ ιαξ κα
ιαξ πανμοζζάζμοκ ηαζ ηδκ πνυηθδζή ιαξ ή ιπμνμφιε κα ειπθέλμοιε άθθα άημια πμο εα
θεζημονβήζμοκ ςξ πθδνελμφζζμζ βζα ηδκ μιάδα πνδζηχκ ιαξ (αοηή είκαζ ιζα πναηηζηή θφζδ υηακ
ζοκενβαγυιαζηε ιε εφεναοζηα άημια πμο δεκ ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημ άβπμξ ηδξ
ζοκέκηεολδξ ή κα ζοιιεηάζπμοκ ζε ιζα μιάδα εζηίαζδξ).
3. πλέληεπμε / Οκάδα Δζηίαζεο. Μυθζξ ιάεμοιε πχξ κα πνμζεββίζμοιε ηα άημια βζα ηα μπμία
εέθμοιε κα ζπεδζάζμοιε, αηυιδ ηαζ πνζκ επζημζκςκήζμοιε ιαγί ημοξ, εα πνέπεζ κα πάνμοιε έκα
ζεκάνζμ πμο εα ιαξ επζηνέπεζ κα δζελάβμοιε ιζα διζ-δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ ή μιάδα εζηίαζδξ.
Λίβεξ ενςηήζεζξ είκαζ ανηεηέξ βζα κα πνμςεήζμοκ έκακ δζάθμβμ ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ κα ηζξ
αημθμοεήζμοιε αοζηδνά ιυθζξ δδιζμονβήζμοιε ημ ζεκάνζμ, αθθά είκαζ ζδιακηζηυ κα
αημθμοεήζμοιε έκα πθαίζζμ ζηακυ:
a. Κάκηε ημοξ ενςηδεέκηεξ άκεημοξ, πάνδ ζε βεκζηέξ ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ εέια πμο
ενεοκάηε ή ζπεηζηά ιε ηδ δζάεεζδ πμο εζζένπμκηαζ ζηδκ μιάδα ζοκέκηεολδξ / εζηίαζδξ.
b. Καηακμήζηε πχξ μζ ενςηδεέκηεξ θφκμοκ ημ πνυαθδια ζήιενα ηαζ πμζμζ είκαζ μζ πυκμζ ηαζ
ηα ηένδδ πμο έπμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ειπεζνίαξ ημοξ ζήιενα. Αοηυ εα ιαξ αμδεήζεζ
κα ηαηακμήζμοιε πμζμ ηίκδηνμ εα ιπμνμφζε κα θένεζ ημκ πζεακυ πνήζηδ ιαξ κα αθήζεζ
ηδκ πναβιαηζηή θφζδ (υηζ, ίζςξ είκαζ πζμ πενίπθμημ, δδιζμονβεί ανκδηζηυ ακηίηηοπμ,
ηθπ.) οπέν αοημφ πμο εα ζπεδζάζμοιε.

c. Γεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ μζ πνήζηεξ είκαζ επίζδξ άκενςπμζ ιε ηα δζηά ημοξ πνμαθήιαηα.
Ο εκημπζζιυξ ηςκ ακδζοπζχκ ηδξ μιάδαξ-ζηυπμο είκαζ έκα αήια πζμ ημκηά ζηδκ επζηοπία:
πχξ ιπμνεί δ απμιυκςζδ πμο εα ζπεδζάζμοιε κα ημοξ αμδεήζεζ κα ακηζιεηςπίζμοκ αοηέξ
ηζξ ακδζοπίεξ; Πμζα απυ αοηέξ ηζξ ακδζοπίεξ ιπμνεί κα ιεηααάθεζ ηδ βκχιδ ηςκ πνδζηχκ
ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ, εεηζηά ή ανκδηζηά;
d. Δηηυξ απυ ηα πνμαθήιαηα, μζ πνήζηεξ έπμοκ επίζδξ ζοκαζζεήιαηα πμο πνέπεζ κα θδθεμφκ
οπυρδ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ηάκεηε ημ πνμσυκ ζπεηζηυ ιε αοηά ηα ζοκαζζεήιαηα.
4. πλέληεπμε / Οκάδα Δζηίαζεο. Αοηή είκαζ δ ηαηάθθδθδ ζηζβιή: κα πνμζηαθέζμοιε ημκ πζεακυ
πνήζηδ ιαξ κα έπεζ ιζα μιάδα ζοκέκηεολδξ / εζηίαζδξ ιαγί ιαξ, κα ημοξ πανμοζζάζμοιε αοηυ πμο
ενβαγυιαζηε, κα ηάκμοιε δζάθμβμ ιαγί ημοξ αημθμοεχκηαξ ηζξ ενςηήζεζξ πμο παναημθμοεμφιε
ζημ ζεκάνζμ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ απάκηδζδ (εα πνέπεζ πάκηα κα είιαζηε 2-3 απυ ειάξ:
ηάπμζμξ ηαεμδδβεί ηδ ζοκέκηεολδ, ημ άθθμ είκαζ δ θήρδ ζδιεζχζεςκ).

Γεφηενμ αήια | Υάνηδξ Δκζοκαίζεδζδξ
Αθμφ έπμοιε ηδκ μιάδα ζοκέκηεολδξ / εζηίαζδξ, ιπμνμφιε κα ανπίζμοιε κα βειίγμοιε ημκ ηαιαά ημο
Υάνηδ Δκζοκαίζεδζδξ, ημπμεεηχκηαξ ημοθάπζζημκ έκακ ηαιαά ακά ζοκέκηεολδ ή 3 δζαθμνεηζημφξ πμο
αβαίκμοκ απυ ηδκ μιάδα εζηίαζδξ.

Χάπηηρ Ενζςναίζθηζηρ
Τη είλαη ν ράξηεο ελζπλαίζζεζεο;
Οη ράξηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη εξγαιεία απεηθόληζεο πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα
ζέηεηε όζα γλσξίδεηε γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο ρξεζηώλ. Σπρλά ζεσξνύληαη
κέξνο ηεο κεζνδνινγίαο ζθέςεο ζρεδηαζκνύ θαη ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
δεκηνπξγήζεηε κηα θνηλή θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ
ππεύζπλσλ ιήςεο απνθάζεσλ κε βαζηθέο θιήζεηο θξίζεο.

Βήκαηα ράξηε ελζπλαίζζεζεο (θαηεβάζηε ην εδώ):
1. Με ποιον ζςμπάζσοςμε; Πνην είλαη ην άηνκν πνπ ζέινπκε λα

2.

3.

4.
5.
6.
7.

θαηαιάβνπκε; Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη; Πνηνο
είλαη ν ξόινο ηνπο ζηελ θαηάζηαζε;
Τι ππέπει να κάνοςν; Τη πξέπεη λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά; Πνηα δνπιεηά
ζέινπλ ή πξέπεη λα γίλνπλ; Πνηεο απνθάζεηο πξέπεη λα ιάβνπλ; Πώο ζα
μέξνπκε όηη ήηαλ επηηπρεκέλνη;
Τι βλέποςν; Τη βιέπνπλ ζηελ αγνξά; Τη βιέπνπλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ
ηνπο; Τη βιέπνπλ ηνπο άιινπο λα ιέλε θαη λα θάλνπλ; Τη παξαθνινπζνύλ
θαη δηαβάδνπλ;
Τι λένε; Τη ηνπο αθνύζακε λα ιέλε; Τη κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε λα
ραιαξώλνπλ;
Τι κάνοςν αςηοί; Τη ζα θάλνπλ ζήκεξα; Τη ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζακε;
Τη κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε λα θάλνπλ;
Τι ακούνε; Τη αθνύλε λα ιέλε νη άιινη; Τη αθνύλε από θίινπο; Τη αθνύλε
από ζπλαδέιθνπο; Τη είλαη απηά πνπ αηθληδηάδνπλ από δεύηεξν ρέξη;
Τι ζκέθηονηαι και αιζθάνονηαι;
a. Δςζκολίερ: Πνηνη είλαη νη θόβνη, νη απνγνεηεύζεηο θαη νη
αλεζπρίεο ηνπο;
b. Κέπδη: Πνηεο είλαη νη επηζπκίεο, νη αλάγθεο, νη ειπίδεο θαη ηα
όλεηξά ηνπο;
c. Πνηεο άιιεο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ζα κπνξνύζαλ λα
παξαθηλήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο;

Σπκβνπιέο από ην πεδίν
"Τν θιεηδί γηα ηελ εμαγσγή αμίαο από ηελ παξαηήξεζε ηεο αλζξώπηλεο
ζπκπεξηθνξάο είλαη λα μεθύγνπκε κε πξαγκαηηθέο γλώζεηο. Απηό κπνξεί λα
είλαη δύζθνιν, αιιά ε άζθεζε αμίδεη ηνλ ρξόλν θαη ηελ πξνζπάζεηα. Καζώο
δεκηνπξγείηε εκπηζηνζύλε, αλαξσηεζείηε, "Είλαη κηα πξαγκαηηθή
δηνξαηηθόηεηα;" Η ζπκβνπιή καο είλαη λα αλαδεηήζεηε παξάγνληεο πνπ ζα ζαο
βνεζήζνπλ λα δείηε ην ζέκα ή ην ζέκα ζαο από κηα λέα νπηηθή γσλία.
Πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεη κε αξθεηέο πνπ αηζζάλνληαη λέα. Καζώο πεξλάηε
πεξηζζόηεξν ρξόλν κε άιινπο πνπ εμεξεπλνύλ ην ζέκα ή ην ζέκα ζαο, ζα
πξνθύςνπλ κνηίβα. Οξηζκέλεο ηδέεο ζα απνδεηρζνύλ πην θαίξηεο από άιιεο".
Τνκ Κέιη – Σπλεξγάηεο ηνπ video.

Σξίην βήκα | HMWQ (Πώο ζα κπνξνύζαλ λα... εξσηήζεηο)
Οζ πάνηεξ είκαζ πνήζζια ενβαθεία πμο ιαξ επζηνέπμοκ κα αθέπμοιε ιμηίαα πένα απυ ηα πνμαθήιαηα.
Αοηά ηα πνυηοπα ακηζπνμζςπεφμοκ επζπεζνδιαηζηέξ εοηαζνίεξ ηαζ έπμοκ ακηίηηοπμ ζηζξ εοηαζνίεξ βζα
ηδκ ημζκςκζηή ιαξ επζπείνδζδ. Αξ ηα δμφιε, αξ παίλμοιε ιε πανυιμζεξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ απακηήζεζξ, κα
μιαδμπμζήζμοιε ηαζ κα ανμφιε αοηά ηα ιμηίαα ιε ηα μπμία εέθμοιε κα παίλμοιε.
Αξ ηα ζδιεζχζμοιε ςξ «Πχξ εα ιπμνμφζαιε κα...» ενςηήζεζξ (HMWQ).
Πχξ εα ιπμνμφζαιε κα ____ζηα _____
Μζα ενχηδζδ πχξ εα ιπμνμφζαιε κα πενζβνάρμοιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνυηθδζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε έκα
ζοβηεηνζιέκμ ανπέηοπμ ηαζ απμηεθείηαζ απυ:
1.

έκα πξνιεπηηθό ξήκα, υπςξ οπμζηήνζλδ, αμήεεζα, εκενβμπμίδζδ η.θπ....

2.

όλνκα ρξήζηε θαη ζύληνκε πεξηγξαθή: δδθαδή μ Guglielmo, έκαξ παιδθυααειμξ Ηηαθυξ
ιεηακάζηδξ πμο γεζ ζημ Βενμθίκμ

3.

έκαξ ζηόρνο πμο μ πνήζηδξ ιαξ εέθεζ κα επζηφπεζ ή ιζα αλάγθε πμο εέθεζ κα ζηακμπμζήζεζ:
δδθαδή κα αβεζ απυ επζζθαθή απαζπυθδζδ

4.

έκα ζπγθεθξηκέλν πιενλέθηεκα, ηθαλόηεηα, αλάγθε, όλεηξν πμο έπεζ μ δοκδηζηυξ πνήζηδξ ιαξ
ηαζ ηακείξ επίζδξ ιε ημκ ίδζμ ζηυπμ / ακάβηδ δεκ έπεζ: δδθαδή δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ακηζιεηςπίζεζ
ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ηδκ αζηάεεζα.

Πχξ εα ιπμνμφζαιε κα επηηξέςνπκε (α) ζηνλ Guglielmo, έλαλ ρακειό κνξθσκέλν Ιηαιό κεηαλάζηε
πνπ δεη ζην Βεξνιίλν (α) κα βγεη από επηζθαιή απαζρόιεζε (β) βκςνίγμκηαξ υηζ δελ είλαη ζε ζέζε λα
αληηκεησπίζεη ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηελ αζηάζεηα (δ);

2.4 Αποηελέζμαηα
Έπμκηαξ ηαηά κμο βζα πμζμκ εα ζπεδζάζμοιε ηδ θφζδ ιαξ, είιαζηε ηχνα έημζιμζ κα πάιε βζα ζδεαζιυ.
Μπμνμφιε κα θένμοιε ιαγί ιαξ ιυκμ ιία πνυηθδζδ HMWQ ή αηυια ηαζ πενζζζυηενεξ απυ ιία. Οζ
πνμηθήζεζξ ημο HMWQ εα πονμδμηήζμοκ ηδ δδιζμονβζηυηδηά ιαξ βζα κα ανμφιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ
μπμίμ δ ημζκςκζηή ιαξ επζπείνδζδ εα απακηήζεζ ζε ιζα πναβιαηζηή ακάβηδ πμο πνμένπεηαζ απυ έκακ
άκενςπμ, υπζ απυ έκα πναβιαηζηυ, αθθά απυ έκακ αθδεμθακή: αοηή είκαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ημο
ζπεδζαζιμφ βζα ακενχπζκα ζηενευηοπα (ιδ νεαθζζηζηά άημια ιε ιδ νεαθζζηζηά πνμαθήιαηα πμο
βκςνίγαιε) ηαζ ημο ζπεδζαζιμφ βζα ακενχπζκα ανπέηοπα (αθδεμθακή άημια ιε πναβιαηζηά πνμαθήιαηα
πμο δεκ βκςνίγαιε υηζ είπακ).

ΕΝΠΤΗΤΑ 3 – ΛΥΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΩΡΟ
3.1 Ειζαγωγή
Πνμενπυιεκμζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, αμοηάιε ιε ηδκ μιάδα ιαξ ζηδκ ζδέα: ιαξ γδηείηαζ
πνάβιαηζ κα απακηήζμοιε ιε ιζα θφζδ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πνμηθήζεζξ πμο ακαηαθφπημοιε. Γζα κα βίκεζ
αοηυ αλζμπμζήζαιε ηαζ αλζμπμζμφιε ηδκ πνμζέββζζδ ζηέρδξ ζπεδζαζιμφ, υηζ ζηδκ εκυηδηα 3 εα ιαξ
θένεζ απυ ηδκ εκζοκαίζεδζδ ζηδκ ζδέα, εκχ ζηζξ εκυηδηεξ 4 ηαζ 5 εα ακαιεζπεμφκ ιε crowdfunding
(πθδεμπνδιαημδυηδζδ ηαζ εα δμηζιάζμοκ ηδ θφζδ ιαξ.

3.2 Περιγραθή
Σν Design Thinking ( πεδζαζηζηή ηέρδ) είκαζ μοζζαζηζηά ιζα πνμζέββζζδ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ πμο
πνδζζιμπμζεί ακενςπμηεκηνζηέξ ηεπκζηέξ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ιε δδιζμονβζηυ ηνυπμ βζα ηδκ
ακάπηολδ ηαζκμηυιςκ θφζεςκ.
Σμ Design Thinking πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ έκα ααεφ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ ηαηακυδζδξ
ηςκ ακενχπςκ βζα ημοξ μπμίμοξ ζπεδζάγμοιε ηα πνμσυκηα ή ηζξ οπδνεζίεξ, δδιζμονβχκηαξ πμθθέξ ζδέεξ
ζε ζοκεδνίεξ ακηαθθαβήξ ζδεχκ ηαζ οζμεεηχκηαξ ιζα πναηηζηή πνμζέββζζδ ζηδκ πνςημηοπία ηαζ ηζξ
δμηζιέξ.

Ζ ιεεμδμθμβία Design Thinking έπεζ επίζδξ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα κα εέηεζ

ζδιακηζηά ενςηήιαηα ηαζ πνμηθδηζηέξ οπμεέζεζξ. Σα ηφνζα ζηάδζα ζηέρδξ ζπεδζαζιμφ είκαζ:
1.

Καηακυδζδ – ιε ημοξ πνήζηεξ ζαξ (εκυηδηα 2)

2.

Καεμνίζηε ηζξ ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ ζαξ, ημ πνυαθδιά ημοξ ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ζαξ (εκυηδηα 2)

3.

Παναβςβή ζδεχκ – αιθζζαδηχκηαξ οπμεέζεζξ ηαζ δδιζμονβχκηαξ ζδέεξ βζα ηαζκμηυιεξ θφζεζξ
(εκυηδηα 3)

4.

Πνςημηοπία – βζα κα λεηζκήζεηε ηδ δδιζμονβία θφζεςκ (εκυηδηα 4)

5.

Γμηζιή – θφζεζξ (εκυηδηα 5)

Ζ ζπεδζαζηζηή ζηέρδ ααζίγεηαζ ζε έκακ επακαθδπηζηυ ανυπμ πμο εκαθθάζζεζ ιζα απμηθίκμοζα θάζδ
ζηέρδξ (ακμζηηή, βεκζηεοιέκδ) ιε ιζα ζοβηθίκμοζα (ζοβηεηνζιέκδ, θεπημιενήξ). Αημθμοεχκηαξ ηα
ηφνζα ζηάδζα ηδξ ζπεδζαζηζηήξ ζηέρδξ, δ επακάθδρδ απμηθίκμοζαξ-ζοβηθίκμοζαξ εα δδιζμονβήζεζ ημ
ζπήια εκυξ δζπθμφ δζαιακηζμφ. Σμ Γηπιό Γηακάληη πενζβνάθεηαζ επίζδξ ιέζα απυ ηδκ εηηέθεζδ
ηεζζάνςκ δζαδμπζηχκ αδιάηςκ (Ακαηαθφρηε, ηαεμνίζηε, ακαπηφληε ηαζ παναδχζηε), ηα μπμία
επακαθαιαάκμκηαζ ιε ηοηθζηυ ηνυπμ ιέπνζ ηδκ οθμπμίδζδ ιζαξ ζηακμπμζδηζηήξ θφζδξ.
Κμζηάγμκηαξ ηδκ εκυηδηα 3, ιπαίκμοιε ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνυηθδζδ ηαζ ανμφιε ιζα ζδέα βζα ηδ θφζδ
ιαξ. Γζα κα βίκεζ αοηυ εα πνδζζιμπμζήζμοιε 3 δζαθμνεηζηά ενβαθεία: Crazy 8, πίκαηα ζδεχκ ηαζ πίκαηα
ζζημνζχκ.

3.3 Δραζηηριόηηηες
Πξώην βήκα | ΓΖΜΗΟΤΡΓΉΣΔ ΟΟ ΣΟ ΓΤΝΑΣΌΝ ΠΗΟ ΠΟΛΛΔ ΗΓΔΔ
Σχνα πενκάιε ηδ βεκζά υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ζδεχκ. Θα πνδζζιμπμζήζμοιε ιζα ιεεμδμθμβία πμο
ακηζπνμζςπεφεζ έκα ςναίμ ζοιαζααζιυ ιεηαλφ ηαπφηδηαξ ηαζ ανζειμφ ζδεχκ: αοηή δ ιεεμδμθμβία
μκμιάγεηαζ Crazy 8 (Οθηώ «ηξέιεο») .
Σα Crazy 8 είκαζ ιζα άζηδζδ ζηίηζςκ πμο πνμηαθεί ημοξ ακενχπμοξ κα ζπεδζάζμοκ μηηχ ειπκεοζιέκεξ
ηαζ λεπςνζζηέξ ζδέεξ ζε έλζ θεπηά. Ο ζηυπμξ είκαζ κα πνμπςνήζμοιε πένα απυ ηδκ πνχηδ ζδέα, ζοπκά ηδ
θζβυηενμ ηαζκμηυιμ, ηαζ κα δδιζμονβήζμοιε ιζα ιεβάθδ πμζηζθία θφζεςκ ζηδκ πνυηθδζδ
εβηαηαθείπμκηαξ ηδκ ηνίζδ.
Crazy 8 μδδβίεξ:
1.

Κάεε ζοιιεηέπςκ παίνκεζ έκα θφθθμ A4 ηαζ ημ δζπθχκεζ ζε μηηχ ίζα ηιήιαηα δζπθχκμκηαξ ημ
θφθθμ ηνεζξ θμνέξ ζηδ ιέζδ.

2.

Ροειίζαιε ημ πνμκυιεηνμ βζα έλζ θεπηά ηαζ οπεκεοιίγμοιε ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ημ HMWQ πμο
εα απακηήζμοκ εκχ δδιζμονβμφκ ζδέεξ.

3.

Ξεπςνζζηά, ηάεε ζοιιεηέπςκ ζηζαβναθεί ιζα ζδέα ζε ηάεε μνεμβχκζμ, ηάκμκηαξ υ,ηζ ηαθφηενμ
ιπμνεί ιέπνζ κα βειίζμοκ υθεξ μζ εκυηδηεξ

4.

ηακ ζαήζεζ ημ πνμκυιεηνμ, υθα ηα ζηοθυ είκαζ ηάης, ηα ζηοθυ ζηαιαημφκ κα βνάθμοκ.

Σα 8 ζηίηζα πμο εα δδιζμονβήζμοιε πνέπεζ ιυκμ κα επζημζκςκήζμοκ ηδκ ζδέα: δεκ πνεζάγεηαζ κα είκαζ
υιμνθα, μφηε μζ ζδέεξ βζα κα είκαζ ιεβαθεζχδεζξ. Σμ «άβπμξ» πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ ιζηνυ πνμκζηυ
δζάζηδια πμο έπμοιε, ιαξ επζηνέπεζ κα δδιζμονβήζμοιε ηζξ πζμ πμζηίθεξ, πανάλεκεξ, αδφκαηεξ ηαζ
ακέθζηηδ ζδέεξ: βζ 'αοηυ μκμιάγεηαζ Crazy 8.
Μεηά απυ 6 θεπηά, ηάεε ζοιιεηέπςκ εα πανμοζζάζεζ ζηδκ μιάδα ιυκμ ιία ζδέα (ζε πενίπηςζδ πμο
έπμοιε ιζα μιάδα ιε θζβυηενα απυ 5 άημια, μ ηαεέκαξ απυ ειάξ ιπμνεί κα πανμοζζάζεζ 2 ζδέεξ). Μεηά
ηδκ πανμοζίαζδ, υθμζ εα πνέπεζ κα ρδθίζμοκ ηζξ 2 αβαπδιέκεξ ημοξ ζδέεξ: εηείκδ ιε ηζξ πενζζζυηενεξ
ρήθμοξ, εα πάεζ ζημ επυιεκμ αήια.

Γεύηεξν βήκα | ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΣΩΝ ΚΑΛΤΣΔΡΩΝ ΗΓΔΩΝ Δ ΜΗΑ ΛΤΖ
ημ ηέθμξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβςβζηήξ ιαξ δναζηδνζυηδηαξ, εα έπμοιε επζθέλεζ ιία ζδέα (ή θίβεξ
αηυια πμο εα ζοκδοάζμοιε ιέζα ζε ιία ιυκμ).
Σχνα εα πνδζζιμπμζήζμοιε έκακ πίκαηα ζδεχκ βζα κα ιεηαηνέρμοιε αοηή ηδ βνήβμνδ ηαζ πνυπεζνδ ζδέα,
ζε αοηή πμο εα ακαπηφλμοιε ηαζ εα δμηζιάζμοιε ιέζς crowdfunding ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επυιεκςκ
εκμηήηςκ. Ο πίκαηαξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ θίβμοξ ημιείξ πμο εα ζογδηήζμοιε ιε ηδκ μιάδα ιαξ.
Γεκ είκαζ αηυια ηαζνυξ κα έπμοιε πμθθέξ θεπημιένεζεξ: εα πνέπεζ κα επζηεκηνςεμφιε πενζζζυηενμ ζημ
κα έπμοιε ιζα ημζκή επζζηυπδζδ ηδξ ζδέαξ ιεηαλφ ηδξ μιάδαξ. Καηά ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζδεχκ ιαξ, αξ
έπμοιε ηαηά κμο ημοξ "θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ άκενςπμζ εα ζαξ πθδνχζμοκ".
Σα πεδία ζημκ "Πίκαηα ζδεχκ" είκαζ:

1.

Πώο ιεηηνπξγεί ε ιύζε; Αξ είιαζηε απεζημκζζηζημί πνδζζιμπμζχκηαξ ζηίηζα, ζπέδζμ, θίζηεξ ιε
ημοηηίδεξ η.θπ.

2.

Πμζμξ είκαζ μ ηίηινο ηνπ;

3.

Πμζμξ είκαζ ν νξηζκόο ηνπ; Αξ είιαζηε βνήβμνμζ ηαζ ζαθείξ: πενζβνάθμοιε ηδκ ζδέα ιαξ ζε ιζα
πνυηαζδ έπμκηαξ ηαηά κμο κα ηδκ πενζβνάρμοιε ζε έκα παζδί 5 εηχκ.

4.

Γζαηί είκαζ ζδιακηζηυ βζα ημ ρξήζηε ημο HMWQ;

Θα πνέπεζ κα λεηζκήζμοιε απυ ημ ζδιείμ n°1 πνζκ επζηεκηνςεμφιε ζηζξ άθθεξ ενςηήζεζξ.

Έπμκηαξ ηαηά κμο ημ HMWQ ιαξ - Πχξ εα ιπμνμφζαιε κα επζηνέρμοιε ζημκ Guglielmo,
έκακ παιδθυ ιμνθςιέκμ Ηηαθυ ιεηακάζηδ πμο γεζ ζημ Βενμθίκμ κα αβεζ απυ επζζθαθή
απαζπυθδζδ βκςνίγμκηαξ υηζ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ
ηδκ αζηάεεζα; - Αξ πμφιε υηζ δ μιάδα ιαξ δδιζμφνβδζε 4 ζδέεξ απυ ημοξ Crazy 8:
1.

Έκαξ ηφηθμξ μζημκμιζηήξ ζηήνζλδξ μιυηζιςκ.

2.

Μζα ζεζνά βνήβμνςκ ιαεδιάηςκ βζα ηδκ ηςδζημπμίδζδ .

3.

Έκα ζφκμθμ δζαθμνεηζηχκ ειπεζνζχκ πμο δζδάζημοκ ήπζεξ δελζυηδηεξ βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ηδξ αζηάεεζαξ.

4.

Δπζζθαθήξ ζοκεηαζνζζιυξ: έκαξ ζοκεηαζνζζιυξ πμο δίκεζ ιζα ζηαεενή δμοθεζά απυ
δζαθμνεηζηά δνχιεκα (gigs), ζε δζημφξ ημοξ ζοκενβάηεξ

Αξ πμφιε υηζ δ ζδέα ιε ηζξ πενζζζυηενεξ ρήθμοξ είκαζ εηείκδ βζα ηα ιαεήιαηα
ηςδζημπμίδζδξ. Μυθζξ θηάζμοιε ιπνμζηά απυ ημκ πίκαηα ζδεχκ ιαξ, εα ιπμνμφζαιε κα
ημκ ζοιπθδνχζμοιε ιε ημκ αηυθμοεμ ηνυπμ:

1.

Πώο ιεηηνπξγεί ε ιύζε;
1.

Κάκμοιε ιζα ηαιπάκζα ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ
"Δάκ βκςνίγεηε πενζζζυηενεξ απυ ιία βθχζζεξ, είζηε ζπεδυκ έημζιμζ κα
ηενδίζεηε πνήιαηα ηςδζημπμζχκηαξ"

2.

Δπζθέβμοιε οπμρδθίμοξ ιε δζαθμνεηζηά ηνζηήνζα εζζμδήιαημξ, βθςζζζηχκ
δελζμηήηςκ ηαζ εηπαζδεοηζημφ οπυααενμο.

3.

ημοξ γδηάιε κα ημοξ πθδνχζμοκ 4 εαδμιάδεξ εκηαηζηχκ ιαεδιάηςκ βζα ημ
πχξ κα ηςδζημπμζήζμοκ: ηάηζ πμο εηπμκείηαζ ζοκδοαζηζηά

4.

1.

ααζζηά ηδξ ηςδζημπμίδζδξ

2.

έημζιμζ βζα πνήζδ έκκμζεξ

Ακ ανμοκ δμοθεζά ζημ πεδίμ ημοξ επυιεκμοξ 2 ιήκεξ, εα πάνμοκ πίζς ημ
75% ηςκ πνδιάηςκ.

2.

Πμζμξ είκαζ μ ηίηινο ηνπ;
1.

3.

Κςδζημπμζχ ηδ ιεθθμκηζηή ζαξ αηαδδιία

Πμζμξ είκαζ ν νξηζκόο ηνπ;
1.

Δίκαζ έκα ιάεδια 4 εαδμιάδςκ πμο απμδίδεζ ιζα πζμ ακηαβςκζζηζηή
δμοθεζά, ζε υπμζμκ ιζθάεζ πενζζζυηενεξ απυ ιία βθχζζεξ

4.

Γζαηί είκαζ ζδιακηζηυ βζα ημ πνήζηδ ημο HMWQ;
1.

Δπεζδή μζ εέζεζξ ενβαζίαξ ηςδζημπμίδζδξ απαζημφκηαζ ζδζαίηενα απυ ηδκ
αβμνά ενβαζίαξ ηαζ ζπεηζηά εφημθμ κα ιάεμοκ βζα εηείκμοξ πμο, υπςξ μ
Guglielmo, ιζθμφκ ζηαθζηά ηαζ βενιακζηά. Δπζπθέμκ, μζ πενζζζυηενεξ
ενβαζίεξ ηςδζημπμίδζδξ πνεζάγμκηαζ ηάπμζμκ ζηακυ κα δχζεζ μδδβίεξ ζε

έκακ οπμθμβζζηή πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ζοβηεηνζιέκδ βθχζζα, πςνίξ κα
αζπμθείηαζ ιε ζηναηδβζηέξ ηαζ βνήβμνεξ αθθαβέξ.

Μεπικοί λόγοι για ηοςρ οποίοςρ οι άνθπωποι θα ζαρ πλήπωναν
LIKEABOSS // Ο ηυζιμξ εέθεζ κα δείπκεζ επαββεθιαηίαξ.
"I OWN THIS SH*T" // Οζ άκενςπμζ ζζπαίκμκηαζ κα πάκμοκ πνάβιαηα.
ΓΙΝΔ ΜΔΡΟ ΜΙΑ ΠΟΡΔΙΑ // Ο ηυζιμξ εέθεζ κα δείπκεζ υηζ ακήηεζ ζε
ιία μιάδα ή ηάηζ εονφηενμ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ // Ο ηυζιμξ εέθεζ κα μθμηθδνχκεζ ιία
δζαδζηαζία, υηακ είκαζ εθζηηυ.
MYSTERY & THRILLS // Να αζχζεηε ηαζ κα ακαηαθφρεηε κέα πνάβιαηα
ΚΡΑΣΑ ΜΤΣΙΚΑ // Γοκαηυηδηα εθέβπμο ηδξ ζδζςηζηήξ γςήξ
ΚΛΗΡΟΣΔΡΑ,ΚΑΛΤΣΔΡΑ,ΓΡΗΓΟΡΟΣΔΡΑ! // Γζα κα επζηαπφκμοιε ηα
πνάβιαηα.
ΑΚΡΙΒΩ ΟΠΩ ΔΓΩ // Δπζηνέρηε ζημκ πνήζηδ κα ελαημιζηεφζεζ ηδκ
ειπεζνία ημο .
Η VIP-ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ // Αθήζηε ημοξ ακενχπμοξ κα είκαζ πνχημζ / κα
επζηεκηνςεμφκ ζηδκ απμηθεζζηζηυηδηα
ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΔ ΜΔ // Οζ άκενςπμζ πάκηα εα πθδνχκμοκ βζα κα
ελαζθαθίζμοκ ηδκ άκεζδ, εοημθία.
«ΠΑΣΑ ΣΑ ΚΟΤΜΠΙΑ» // Γχζηε ζημοξ πνήζηεξ ημ δζηαίςια κα
ηνμπμπμζήζμοκ/ εθέβλμοκ .
ΜΔΙΩΔ ΣΗΝ ΔΝΟΥΗ/ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ // Οζ άκενςπμζ εέθμοκ κα
πενζμνίζμοκ ηαζ κα ιεζχζμοκ ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα.
CALL ME MAYBE? // Αθήζηε ημοξ ακενχπμοξ κα επζημζκςκμφκ /
ζοκδέμκηαζ
MINE IS BIGGER // ε ηάπμζμοξ ανέζεζ κα ηαοπζμφκηαζ ή κα
επζδεζηκφμκηαζ.
ΦΟΒΟ ΜΗ ΣΟ ΥΑΔΙ // Οζ άκενςπμζ εέθμοκ κα εκδιενχκμκηαζ ηαζ κα
βκςνίγμοκ ηα πνάβιαηα.
ΓΔΙΞΔ ΜΟΤ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ // ημοξ ακενχπμοξ ανέζεζ κα βκςνίγμοκ
ζημζπεία.

Σξίην βήκα | ΚΑΝΔ ΠΡΩΣΟΣΤΠΖ Ζ ΗΓΔΑ ΟΤ
Αηυια ηζ ακ έπμοιε ιμζναζηεί ιζα ημζκή ζδέα αημθμοεχκηαξ ημκ Πίκαηα ζδεχκ, είιαζηε αηυια ζηδ
ζηζβιή υπμο ηάεε άημιμ ζηδκ μιάδα ιαξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, έπεζ ιζα δζαθμνεηζηή εηδμπή ηδξ ίδζαξ
ζδέαξ. Δίκαζ υπςξ υηακ πενζβνάθμοιε έκα ζπίηζ ιε ιζα μιάδα θίθςκ: αηυια ηαζ ακ πάιε βζα

θεπημιένεζεξ, πνδζζιμπμζχκηαξ πάνηεξ ηαζ εζηυκεξ, μ ηαεέκαξ απυ ειάξ εα έπεζ ζημ ιοαθυ ημο
δζαθμνεηζηέξ πανειαάζεζξ ακάθμβα ιε ηζξ ειπεζνίεξ ημο.
Ο πίκαηαξ ζζημνζχκ είκαζ έκα βναθζηυ ενβαθείμ πμο ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ιέζα ζηδκ μιάδα
ιαξ βζα κα πνμζεββίζμοιε ιε ιζα ημζκή ηαζ ημζκή ζδέα ηδξ θφζδξ ιαξ. Δπζπθέμκ, ιαξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα
κα πνμζεέζμοιε θεπημιένεζεξ ζηζξ ανπζηέξ ιαξ ζδέεξ, εκχ ηζξ ζοζζχνεοζε ζε ιζα ζζημνία: εκχ
αθδβμφιαζηε ηδκ ζζημνία ηςκ ακενχπςκ πμο αθθδθεπζδνμφκ ιε ηζξ θφζεζξ ιαξ, εα ακαηαθφρμοιε κέεξ
δοκάιεζξ, αδοκαιίεξ, εοηαζνίεξ ηαζ απεζθέξ πμο εα ιαξ θένμοκ κα αθθάλμοιε ηδκ ζδέα ιαξ.
Πνμεημζιάγμοιε ηδκ ζδέα ιαξ υιςξ.
Οζ πίκαηεξ ζζημνζχκ πανμοζζάγμοκ μπηζηά δζάθμνα ημιιάηζα πθδνμθμνζχκ. Καηά ηδ δδιζμονβία εκυξ
ηέημζμο πίκαηα, πανμοζζάγμοιε ηδ θφζδ απυ ηδκ άπμρδ ηςκ πνδζηχκ ηαζ δ πθμηή βίκεηαζ ιε ημκ ηνυπμ
πμο θακηαγυιαζηε υηζ εα αθθδθεπζδνμφζακ . Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, εα δδιζμονβήζμοιε, πνάβιαηζ,
δζαθμνεηζηέξ οπμεέζεζξ πμο εα πνέπεζ κα επζηονχζμοιε θέβμκηαξ ηδκ ζζημνία πμο δδιζμονβήζαιε ζε
άθθμοξ ακενχπμοξ εηηυξ ηδξ μιάδαξ ιαξ.
Μπμνμφιε κα δδιζμονβήζμοιε έκακ πίκαηα ζζημνζχκ ηδξ ζδέαξ ιαξ αημθμοεχκηαξ ιενζηά ζδιεία:
1.

Δπζθέβμοιε ηζξ ααζζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηδξ θφζδξ ιε ηδκ μπμία εέθμοιε κα λεηζκήζμοιε,
ακηθχκηαξ ηζξ απυ ηζξ ζδιεζχζεζξ post-it. Θα πνέπεζ κα δδιζμονβήζμοιε ιζα ζζημνία πμο
πενζβνάθεζ ηζ ζοιααίκεζ πνζκ μζ πνήζηεξ ιαξ ιάεμοκ βζα ηδ θφζδ ιαξ, ηζ ζοιααίκεζ εκχ
αθθδθεπζδνμφκ ιε αοηήκ ηαζ ηζ ιυθζξ ηεθεζχζμοκ.

1.

Δπζθέβμοιε ιυκμ εηείκεξ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ οπδνεζία, πμο
ακαδεζηκφμοκ κέεξ πηοπέξ, αθήκμκηαξ ηαηά ιένμξ εηείκεξ ζηζξ μπμίεξ δεκ ζοιααίκεζ ηίπμηα
δζαθμνεηζηυ.

2.

Απεζημκίγμοιε ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ζε αζκζέηεξ ηαζ ζοκεέημοιε ηδκ ζζημνία ζε ιζα νμή,
πνμζεέημκηαξ πενζβναθέξ βζα ηάεε ηαηάζηαζδ.

1.

Δπζθέβμοιε ιυκμ εηείκεξ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ οπδνεζία, πμο
ακαδεζηκφμοκ κέεξ πηοπέξ, αθήκμκηαξ ηαηά ιένμξ εηείκεξ ζηζξ μπμίεξ δεκ ζοιααίκεζ ηίπμηα
δζαθμνεηζηυ.

2.

Απεζημκίγμοιε ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ζε αζκζέηεξ ηαζ ζοκεέημοιε ηδκ ζζημνία ζε ιζα νμή,
πνμζεέημκηαξ πενζβναθέξ βζα ηάεε ηαηάζηαζδ.

3.4 Αποηελέζμαηα
Με ηδκ μθμηαίκμονβζα ζδέα ιαξ, εα πνέπεζ ηχνα κα είιαζηε έημζιμζ κα ηδ δμηζιάζμοιε ιε έκα εονφηενμ
ημζκυ. Γζα κα βίκεζ αοηυ ιπμνμφιε κα αημθμοεήζμοιε δζαθμνεηζηά ιμκμπάηζα:
1.

Μπμνμφιε κα πνςημηοπήζμοιε ηδκ ζδέα ιαξ ή ιένμξ αοηήξ βζα κα επζαεααζχζμοιε ηδ
ζημπζιυηδηα ηδξ ζδέαξ: μζ δοκδηζημί πνήζηεξ ή πεθάηεξ ιαξ ημθιμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ή / ηαζ
κα πθδνχζμοκ βζα ηδ θφζδ ιαξ;

2.

Μπμνμφιε κα ζπεδζάζμοιε ηαζ κα εηηεθέζμοιε ιζα εηζηναηεία crowdfunding βζα κα
ζοβηεκηνχζμοιε ιζα ημζκυηδηα βφνς απυ ημ πνυαθδια πμο πνμζπαεμφιε κα θφζμοιε ηαζ ηδ
θφζδ πμο πνυηεζηαζ κα πνμζθένμοιε: εάκ έκαξ ηαθυξ ανζειυξ ακενχπςκ ζε αοηή ηδκ ημζκυηδηα
εα οπμζηδνίλεζ ηδκ εηζηναηεία crowdfunding, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ πνυαθδια είκαζ πναβιαηζηυ
ηαζ δ θφζδ ιαξ ηαζνζάγεζ ζε αοηυ. Γζαθμνεηζηά, εα πνέπεζ κα επζζηνέρμοιε ζηδκ εκυηδηα 2 ηαζ
κα επακαθάαμοιε ηδ δζαδζηαζία πνμηεζιέκμο κα εκημπίζμοιε έκα πζμ πναβιαηζηυ ή επείβμκ
πνυαθδια ιε αάζδ ημκ δζάθμβμ πμο εα είπαιε ιε ημοξ πζεακμφξ πεθάηεξ ηαζ πνήζηεξ ιαξ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ εηζηναηείαξ crowdfunding.

Μπμνμφιε κα πάιε ηαζ βζα ηζξ δφμ επζθμβέξ: ιπμνμφιε κα πνςημηοπήζμοιε εκχ ή πνζκ ζπεδζάζμοιε ιζα
εηζηναηεία crowdfunding. Δάκ δ μιάδα ιαξ δεκ είκαζ ηυζμ έιπεζνδ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ πανμπή ηδξ
θφζδξ πμο ανήηαιε, εα είκαζ ηαθφηενμ κα πάιε βζα πνςημηοπία πνζκ, δζαθμνεηζηά ιπμνμφιε κα
πνμεημζιαζημφιε βζα κα ζπεδζάζμοιε ιζα ηαιπάκζα crowdfunding πμο πδδάεζ ζηδκ εκυηδηα 4.

Δπζζηνέθμκηαξ ζημ πανάδεζβιά ιαξ: ακ είιαζηε ζε εέζδ κα ηάκμοιε ιαεήιαηα ηςδζημπμίδζδξ βζα
ιεηακάζηεξ υπςξ ημ Guglielmo, εα ιπμνμφζαιε κα επζηεκηνςεμφιε ζηδκ εηζηναηεία crowdfunding,
δζαθμνεηζηά εα πνέπεζ κα πανμοζζάζμοιε ημοθάπζζημκ ιενζηά νακηεαμφ υπμο ειείξ ή ηάπμζμξ απυ ημ
δίηηου ιαξ εα δζδάλμοιε ζημοξ ιεηακάζηεξ πχξ κα ηςδζημπμζμφκ.

ΕΝΩΤΗ 4 – CROWDFUNDING (ΡΛΗΘΟΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)
4.1 Ειζαγωγή
Πνμενπυιεκμζ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ, εα έπνεπε κα είπαιε ηαεμνίζεζ ιζα θφζδ πμο κα ηαζνζάγεζ
ζε ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ ηςκ πναβιαηζηχκ ακενχπςκ, πνμηεζιέκμο κα απακηήζμοιε ζε ιζα
ηαηεοεοκηήνζα πνυηθδζδ. Χξ εη ημφημο, είιαζηε έημζιμζ κα πνμζεββίζμοιε ιζα κέα εκυηδηα
ζοκζπεδζαζιμφ πμο εα ιαξ επζηνέρεζ κα εκενβμπμζήζμοιε ηδκ ημζκυηδηα βφνς απυ ηδκ πνυηθδζή ιαξ,
κα επζηονχζμοιε ηδ ζημπζιυηδηα ηδξ θφζδξ πμο ζπεδζάζαιε ηαζ κα αολήζμοιε ημκ πνμτπμθμβζζιυ πμο
πνεζαγυιαζηε βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ. ηδκ παναηάης εκυηδηα ιμζναγυιαζηε ιζα δζαδζηαζία πμο
επζηνέπεζ ζε ιζα μιάδα κα ζπεδζάζεζ απυ ημζκμφ ιζα ηαιπάκζα crowdfunding.

4.2 Περιγραθή
Η πιεζνρξεκαηνδόηεζε/crowdfunding, (απυ ημ πθήεμξ ηαζ ηδ πνδιαημδυηδζδ) είκαζ ιζα πναηηζηή
ιζηνμπνδιαημδυηδζδξ απυ ηδ αάζδ πνμξ ηα πάκς «ζοβηεκηνχκμκηαξ ιζηνά πνδιαηζηά πμζά απυ ιεβάθμ
ανζειυ ακενχπςκ» ιέζς ιζαξ δζαδζηηοαηήξ πθαηθυνιαξ. Ο ρδθζαηυξ πανάβμκηαξ είκαζ ιζα ααζζηή
πηοπή βζα ηδκ πθδεμπνδιαημδυηδζδ: ορδθυηενμξ είκαζ μ ανζειυξ ηςκ οπμζηδνζηηχκ ηαζ ημ πμζυ ηςκ
πνδιάηςκ πμο ζοθθέβμκηαζ, ζζπονυηενμ εα είκαζ δ ειπζζημζφκδ ζημ ίδζμ ημ ένβμ, θένκμκηαξ
πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ (αηυιδ ηαζ ημοξ θίθμοξ ή ηδκ ημζκυηδηά ιαξ) κα ημ ζηδνίλμοκ. 1
Ζ πθδεμπνδιαημδυηδζδ ζοκήεςξ πςνίγεηαζ ζε δζαθμνεηζηά ιμκηέθα ακάθμβα ιε ηδ νμή ηδξ δςνεάξ ηαζ
ημ πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ εηζηναηείαξ.
1.

Πιεζνρξεκαηνδόηεζε βάζεη δσξεώλ: μζ οπμζηδνζηηέξ ηάκμοκ δςνεά επεζδή εέθμοκ κα
οπμζηδνίλμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ένβμ.

2.

Πιεζνρξεκαηνδόηεζε βάζεη αληακνηβώλ: μζ οπμζηδνζηηέξ έπμοκ ηίκδηνα κα δςνίζμοκ ιε
ακηαιμζαέξ πμο οπμζπέεδηακ μζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ εηζηναηείαξ. Γζαθμνεηζηά πμζά εα μδδβήζμοκ

ζε δζαθμνεηζηέξ ακηαιμζαέξ. Οζ ακηαιμζαέξ ιπμνεί κα είκαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηαιμζαέξ
(εοπανζζηχκηαξ ημκ οπμζηδνζηηή ιε δζαθμνεηζημφξ δδιζμονβζημφξ ηνυπμοξ) ή δ πνυζααζδ ζε
πνμσυκηα ή οπδνεζίεξ (ζηδκ πενίπηςζδ αοηή δ ακηαιμζαή βίκεηαζ πνμπχθδζδ).
3.

Οκόηηκνο δαλεηζκόο: μζ οπμζηδνζηηέξ δακείγμοκ πνήιαηα ζε άθθμοξ ακενχπμοξ ηαζ ηενδίγμοκ
ζοιθένμκηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο. Σα πνήιαηα πμο γδημφκηαζ δεκ δζηαζχκμκηαζ ζε έκα
ζοβηεηνζιέκμ επζπεζνδιαηζηυ ή ημζκςκζηυ ένβμ. Ζ πθαηθυνια ζοκήεςξ εθέβπεζ ηδ ζοιιυνθςζή
ημοξ, πανυθμ πμο ηακμκζηά υπμζμξ ακαγδηά πνήιαηα ζε αοημφ ημο είδμοξ ηζξ πθαηθυνιεξ δεκ
πθδνμί ηζξ ηθαζζηέξ ηναπεγζηέξ απαζηήζεζξ. Ο δακεζζιυξ πνδιάηςκ ζοκήεςξ δζαθμνμπμζείηαζ
πνμηεζιέκμο κα ιεζςεεί μ ηίκδοκμξ.

4.

Μεηνρηθό θεθάιαην Crowdfunding: οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ εηζηναηεία, μζ οπμζηδνζηηέξ
αβμνάγμοκ ιεημπέξ ιζαξ εηαζνείαξ πμο ακαγδηά ηεθάθαζα βζα κα ακαπηφλεζ ιζα κέα
επζπεζνδιαηζηή ζδέα ή κα ηθζιαηςεεί ιζα πνμδβμφιεκδ. Σμ πθεμκέηηδια βζα ημκ επεκδοηή είκαζ δ
δοκαηυηδηα πχθδζδξ ηςκ ιεημπχκ πμο εα αβμναζημφκ ζημ ιέθθμκ, ζε αλία πμθφ ορδθυηενδ απυ
ηδκ ηζιή αβμνάξ, απμθένμκηαξ έηζζ ηένδμξ (οπεναλία).

ηακ πνδζζιμπμζμφιε πθδεμπνδιαημδυηδζδ βζα ηδ πνδιαημδυηδζδ ιζαξ θφζδξ πμο απακηά ζε ιζα
ημζκςκζηή πνυηθδζδ, υπςξ ηάκμοιε, δ πθδεμπνδιαημδυηδζδ αάζεζ ακηαιμζαχκ είκαζ ημ ηέθεζμ ιέζμ. Οζ
ακηαιμζαέξ πνέπεζ πνάβιαηζ κα είκαζ ιζα εοηαζνία κα ιμζναζημφιε ηδκ αλία πμο δδιζμονβείηαζ απυ ημ
ένβμ ιαξ. Οζ ακηαιμζαέξ ηαεζζημφκ αοηή ηδκ αλία απηή: υηακ δίκμοιε πίζς ιζα ζοκαζζεδιαηζηή
ακηαιμζαή, δδιζμονβμφιε ή εκζζπφμοιε ζπέζεζξ, υηακ δίκμοιε πίζς πνυζααζδ ζε πνμσυκηα ή / ηαζ
οπδνεζίεξ, δίκμοιε πνυζααζδ ζηα απμηεθέζιαηα ημο ένβμο ιαξ.
Δπζπθέμκ, ηα πνμσυκηα ηαζ μζ οπδνεζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ακηαιμζαέξ ιαξ επζηνέπμοκ κα
επζηονχζμοιε ηδ ζημπζιυηδηα ηςκ θφζεςκ ιαξ, μζ ζπέζεζξ επζηνέπμοκ ζημοξ ακενχπμοξ πμο ζοκδέμκηαζ
ιε ηάπμζμ ηνυπμ ιε ηδκ πνυηθδζή ιαξ κα ακαβκςνίζμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ςξ ημζκυηδηα. Καζ ηα δφμ είκαζ
ααζζηά απμηεθέζιαηα βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ θφζδξ ιαξ.
Μεηνρηθό θεθάιαην Brainstorming(καηαιγιζμόρ ιδεών)

Σμ brainstorming είκαζ ιζα μιαδζηή ηεπκζηή βζα κα ηαηαθήλμοιε ζε ζδέεξ
ααζζζιέκεξ ζηδκ αοευνιδηδ ηαζ αθζθηνάνζζηδ δδιζμονβζηυηδηα. Ζ ααζζηή
ζδέα είκαζ κα εηπαζδεφζεζ ημκ εβηέθαθμ κα ελαπμθφζεζ "ιζα ηαηαζβίδα ζδεχκ"
ηαζ κα ηζξ ακαθένεζ πςνίξ θμβμηνζζία. Αημθμοεμφκ μηηχ "ηακυκεξ" βζα ηδ
δζεοηυθοκζδ ηδξ ηαθήξ ακηαθθαβήξ ζδεχκ:

.

Γεύηεξν βήκα | ΓΗΑΝΟΜΖ
Πνμενπυιεκμζ απυ ιζα θάζδ ηαηαζβζζιμφ ζδεχκ, ηχνα εα πνδζζιμπμζήζμοιε ιεευδμοξ βζα κα
ζοβηθίκμοιε. οβηθίκμοζα ζδιαίκεζ κα δμεεί πνμηεναζυηδηα ζηα ζημζπεία πμο πνμέηορακ απυ ιζα θάζδ
απυηθζζδξ, αλζμπμζχκηαξ ηδ ζοθθμβζηή κμδιμζφκδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. Θα απακηήζμοιε ζηδκ
ενχηδζδ: "απυ ηα εηαημκηάδεξ post-its, πμζα εα ελεηάζμοιε ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηδξ εηζηναηείαξ
πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ;".

1.

Σςμπλέγμαηορ. Ανπζηά παίνκμοιε υθα ηα post-its πμο έπμοκ αηνζαχξ ημ ίδζμ κυδια ηαζ ηα
επζηαθφπημοιε. ηδ ζοκέπεζα, επζθέληε post-its πμο είκαζ πζμ ημκηά ζημ κυδια ηαζ ημοξ θένκμοιε
θοζζηά πζμ ημκηά, αθθά ιυκμ αθμφ νςηήζμοιε ηδ βκχιδ ημο πμζμξ έβναρε αοηά ηα post-its. Καηά
ηδ μιαδμπμίδζδ, αξ ιδκ λεπκάιε κα έπμοιε ηδ ζςζηή ζζμννμπία ιεηαλφ ηδξ δδιζμονβίαξ
ζοκδέζεςκ ηαζ ηδξ εκίζποζδξ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ.

2.

Ψηθοθοπία ηελείαρ*. Γίκμοιε ηδ δοκαηυηδηα ζε ηάεε ζοιιεηέπμκηα κα δζακείιεζ 5 έςξ 10
ρήθμοξ ιεηαλφ εηείκςκ πμο εεςνμφκ υηζ είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ημ ζπεδζαζιυ ιζαξ
απμηεθεζιαηζηήξ εηζηναηείαξ. ζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ μ ανζειυξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, ηυζμ
θζβυηενεξ ρήθμοξ εα έπμοκ. Κάεε ζοιιεηέπςκ ιπμνεί κα ρδθίζεζ ζδιεζχκμκηαξ ημ post-it ιε ιζα
ημοηίδα (αοημηυθθδημ ή ηαηαζηεοαζιέκμ ιε ηδ πέκα). Μεηά ιπμνεί κα εθεβπεεί πενζζζυηενεξ
απυ ιία θμνέξ απυ ημοξ ίδζμοξ ή δζαθμνεηζημφξ ζοιιεηέπμκηεξ: αοηυ εα ιαξ αμδεήζεζ κα ανμφιε
ηα πζμ εθπζδμθυνα ζημζπεία. Μπμνείηε κα επακαθάαεηε ηδκ ρδθμθμνία ηεθείαξ εάκ πνεζάγεζηε
πενζζζυηενα ζημζπεία.

3.

Αθποιζηικόρ. Αξ πμφιε ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ υηζ ακ πνμηφρμοκ κέεξ ζδέεξ, ιπμνμφκ κα
πνμζεέζμοκ κέα post-its. Έκαξ δεφηενμξ βφνμξ ζοκεδνζάζεςκ ιε ημοηίδεξ εα ζαξ αμδεήζεζ κα ηζξ
ζοιπενζθάαεηε ζημ ζπεδζαζιυ.

οθθέβμοιε ηχνα ημοξ πενζζζυηενμοξ πμο ρδθίγμκηαζ ιεηά ηδκ ρδθμθμνία, ζοκ ιενζημφξ απυ εηείκμοξ
πμο δεκ ρδθίζηδηακ, πμο πζζηεφμοιε υηζ ζοκδέμκηαζ ηαζ ημοξ δζακέιμοιε ζε έκακ ηαιαά πμο πςνίγεηαζ
ζηζξ αηυθμοεεξ ιάηνμ-πενζμπέξ:
1.

Πζεακμί οπμζηδνζηηέξ. Κζκμφιαζηε εδχ ιεηά ημκ ηαεμνζζιυ ημο πμζμξ πζζηεφμοιε υηζ εα
οπμζηδνίλεζ ημ ένβμ ιαξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο. Μπμνμφιε κα δδιζμονβήζμοιε ζοζηάδεξ
δοκδηζηχκ οπμζηδνζηηχκ (π.π. ακεμπςθείμ, πενίπηενμ milkshake, ζδιείμ επζζηεοήξ smartphone
ιπμνμφκ υθμζ κα εηπνμζςπμφκηαζ ζημ ζφιπθεβια "Σμπζηά Καηαζηήιαηα") δίκμκηαξ πνμζμπή βζα
κα δζαηδνήζμοιε ημ επίπεδμ πμζηζθμιμνθίαξ πμο πνεζαγυιαζηε βζα κα επζημζκςκήζμοιε ή κα
ζπεδζάζμοιε ηδ ζςζηή ακηαιμζαή (δδθαδή δεκ είκαζ ημ ίδζμ κα ακηαιείαμοιε ιζα ιδηένα 30/50
εηχκ απυ ιζα βζαβζά 60/70 εηχκ).

2.

Σίηθμξ εηζηναηείαξ ηαζ οπυηζηθμξ. Κζκμφιαζηε εδχ ιεηά ηδ αμήεεζά ημο βζα κα ανμφιε ηζξ
ζςζηέξ θέλεζξ βζα κα επζημζκςκήζμοιε ηα μθέθδ πμο εα δδιζμονβήζεζ ημ ένβμ ιαξ. Δπζθέβμοιε
αοηά πμο έπμοκ ηαθφηενδ απήπδζδ ζηζξ αλίεξ ηςκ δοκδηζηχκ οπμζηδνζηηχκ ιαξ. Μπμνμφιε κα
μιαδμπμζήζμοιε ηα πζμ υιμζα.

3.

Δηαίνμοξ. Κζκμφιαζηε εδχ ιεηά ημκ ηαεμνζζιυ ημο πμζμξ ιπμνεί ηαζ πμζμξ εέθεζ κα ιαξ
οπμζηδνίλεζ ζηδκ εηηέθεζδ μνζζιέκςκ απυ ηζξ ααζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εηζηναηείαξ ή / ηαζ
ζηδκ πνμζέββζζδ πζεακχκ οπμζηδνζηηχκ. ε αοηυκ ημκ ημιέα εα ακαηαθφρμοιε πχξ αοηυ πμο
ζηεθηυιαζηακ ςξ εηαίνμξ είκαζ έκαξ δοκδηζηυξ οπμζηδνζηηήξ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ.

4.

Ακηαιμζαέξ. Κζκμφιαζηε εδχ ιεηά αμδεχκηαξ ιαξ κα ηαεμνίζμοιε ηζξ ακηαιμζαέξ πμο εέθμοιε
κα ιμζναζημφιε ιε ημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ ζαξ. Μπμνμφιε κα ακηζβνάρμοιε post-its, ηαεχξ
ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ζε αοηυ υπςξ ηαζ ζε άθθμοξ ημιείξ (δδθ. post-it πνδζζιμπμζήζαιε βζα κα
ηαεμνίζμοιε ημκ ηίηθμ ηαζ ημκ οπυηζηθμ ηδξ εηζηναηείαξ).

5.

Κακάθζα επζημζκςκίαξ. Κζκμφιαζηε εδχ post-it δείπκμκηαξ ημ ηακάθζ πμο πνυηεζηαζ κα
πνδζζιμπμζήζμοιε βζα κα πνμζεββίζμοιε ηαζ κα δζαηδνήζμοιε γςκηακή ηδκ επζημζκςκία ιε ημοξ
πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ.

6.

Γναζηδνζυηδηεξ επζημζκςκίαξ. Κζκμφιαζηε εδχ post-it αμδεχκηαξ ιαξ κα ζπεδζάζμοιε ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ πμο πνεζαγυιαζηε βζα κα πενάζμοιε ημ ιήκοιά ζαξ ζε πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ

1) Πενζεπυιεκα. ζμ βζα ημκ "Σίηθμ εηζηναηείαξ ηαζ οπυηζηθμ", ηζκμφιαζηε εδχ post-it αμδεχκηαξ ιαξ κα
επζημζκςκήζμοιε ηζξ αλίεξ πμο εέθμοιε κα ιμζναζημφιε ιε ημοξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ: αοηή ηδ θμνά
εζηζάγμοιε ζηζξ θέλεζξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ιζα ιαηνά πενζβναθή ή ζε έκα
απθυ ηαζ δδιζμονβζηυ αίκηεμ.

Dot-voting (ςεθνθνξία κε θνπθίδεο)
Η dot-voting (επίζεο γλσζηή σο dotmocracy ή ςεθνθνξία κε θνπθίδεο) είλαη
κηα θαζηεξσκέλε κέζνδνο δηεπθόιπλζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή
ηεο ςεθνθνξίαο κε απηνθόιιεηα θνπθθίδαο ή ζεκάδηα ζηπιό ζήκαλζεο. Σηελ
ςεθνθνξία dot-vote νη ζπκκεηέρνληεο ςεθίδνπλ γηα ηηο επηινγέο πνπ επηιέγνπλ
ρξεζηκνπνηώληαο πεξηνξηζκέλν αξηζκό θνπθθίδσλ.
Τν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο είλαη έλαο θαηάινγνο ηδεώλ ηαμηλνκεκέλσλ
θαηά ζπλάθεηα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ έλαξμε ζπδεηήζεσλ θαη
ηε δηαδηθαζία απνθάζεσλ. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν
λα ζπδεηεζνύλ ηδέεο πνπ δελ έιαβαλ ςήθνπο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ απνθιεηζκό
ηνπο.
Είλαη ζεκαληηθό λα ελεκεξώζνπκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο ςήθνπ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δώζνπκε ην πιαίζην απηνύ
πνπ δεκηνπξγνύκε. Ελεκεξώζηε ηνπο γηα ην γεγνλόο όηη απηό πνπ ςεθίζηεθε
πεξηζζόηεξν κεηά είλαη κόλν έλα ζεκείν εθθίλεζεο θαη κελ απνθιείζεηε ηα
εθείλα πνπ δελ ςεθίζηεθαλ.

Σξίην βήκα | «ΒΓΑΕΔΗ ΝΟΖΜΑ»
Δλεηάγμκηαξ ηζ έπμοιε ζοθθέλεζ ζημκ πνμδβμφιεκμ ηαιαά, εα ζπεδζάζμοιε απυ ημζκμφ, ηα ηφνζα
ζημζπεία ηδξ εηζηναηείαξ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ. Αοηυ εα ιαξ επζηνέρεζ κα ηαεμνίζμοιε ημ πενζεπυιεκμ
ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνέπεζ κα έπμοιε ηάκεζ πνζκ ακεαάζμοιε ηδκ ηαιπάκζα ιαξ ζηδκ πλαηθόπμα
πληθοσπημαηοδόηηζηρ πμο έπμοιε επζθέλεζ.
Θα πενάζμοιε απυ έκακ πίκαηα πμο ιαξ έδςζε ιζα επζζηυπδζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ πμο ιπμνμφιε κα
αημθμοεήζμοιε ζηδκ εηζηναηεία ιαξ, ζε πζμ ζοβηεηνζιέκμοξ πίκαηεξ:
1.

Σίηθμξ εηζηναηείαξ, οπυηζηθμξ ηαζ πενζβναθή

2.

Ακηαιμζαέξ

3.

Πίκαηαξ ζζημνζχκ, αίκηεμ

4.

Δπζημζκςκζαηή εηζηναηεία

Γζα ηάεε πίκαηα εα ιεηαθνάζμοιε ημ πενζεπυιεκυ ημο ιεηά ημ πενζεπυιεκμ ζε ηάηζ πμο ιπμνμφιε
εφημθα κα δείλμοιε ζε μπμζμκδήπμηε, πνμηεζιέκμο κα ζοβηεκηνχζμοιε ζπυθζα αηυιδ ηαζ πνζκ
ακεαάζμοιε ημ ένβμ ζηδκ πθαηθυνια πθδεμπνδιαημδυηδζδξ (εκυηδηα 5). Γζα κα ηάκμοιε αοηυ ημ αήια,
πνέπεζ κα αημθμοεήζμοιε ημοξ ηαιαάδεξ ηαζ κα αλζμπμζήζμοιε ηζξ ζηακυηδηέξ ιαξ ζηδκ αίζεδζδ*
1.

Σίηθμξ εηζηναηείαξ, οπυηζηθμξ ηαζ πενζβναθή
1.

Σίηθμξ:
1.

Πνχηδ πνμζπάεεζα. Αξ πνδζζιμπμζήζμοιε ημ post-its πμο έπμοιε ζοθθέλεζ βζα κα
δδιζμονβήζμοιε έκακ ηίηθμ πμο δεκ εα επζηνέπεζ ζημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ
ιαξ κα ηαηακμήζμοκ πενί ηίκμξ πνυηεζηαζ δ εηζηναηεία.

2.

Γεφηενδ πνμζπάεεζα. Αξ πνδζζιμπμζήζμοιε ημ post-its πμο έπμοιε ζοθθέλεζ βζα
κα δδιζμονβήζμοιε έκακ ηίηθμ πμο εα πενζβνάθεζ ιε αηνίαεζα ηδκ ηαιπάκζα ιαξ.

3.

Σνίηδ πνμζπάεεζα. Αξ πνδζζιμπμζήζμοιε ημ post-its πμο έπμοιε ζοθθέλεζ βζα κα
δδιζμονβήζμοιε έκακ ηίηθμ πμο εα ηάκεζ ημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ κα
ενςηεοημφκ ηδκ εηζηναηεία ιαξ.

1.

Σεθεοηαία πνμζπάεεζα. Αξ πνδζζιμπμζήζμοιε ηδ δεφηενδ ηαζ ηδκ ηνίηδ
πνμζπάεεζα κα δχζμοιε ζηδκ εηζηναηεία ιαξ έκακ ηίηθμ (ιεηαλφ 5 ηαζ 8 θέλεςκ)
πμο εα επζηνέρεζ ζημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ ηφνζα
αλία πμο εέθμοιε κα ιμζναζημφιε ιαγί ημοξ.

2.

Τπυηζηθμξ
1.

Έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα ελδβήζμοιε ημκ ηίηθμ ζε 220 παναηηήνεξ: αξ ημκ
πνδζζιμπμζήζμοιε βζα κα δχζμοιε ζημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ ιζα ιαηζά
ζημ ηζ εα ανμοκ δζααάγμκηαξ πεναζηένς ή παναημθμοεχκηαξ ημ αίκηεμ.

3.

Πενζβναθή
1.

Αξ απανζειήζμοιε ημ ηφνζμ πενζεπυιεκμ πμο πνεζαγυιαζηε βζα κα πείζμοιε έκακ
πζεακυ οπμζηδνζηηή κα οπμζηδνίλεζ ηδκ εηζηναηεία ιαξ,

2.

2.

Γίκμοιε ζηδκ μιάδα ηαηεφεοκζδ ημο πενζεπμιέκμο, ηάης απυ ημ ιέβζζημ 6,

3.

Γνάθμοιε ημ πενζεπυιεκμ ακά πανάβναθμ.

Ακηαιμζαέξ. Αξ πνδζζιμπμζήζμοιε ημ post-its πμο έπμοιε ζοθθέλεζ βζα κα μνίζμοιε 8 ιε 10 δχνα
βζα κα ακηαιείρμοιε ημοξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ.

1.

Πενζβνάθμοιε ηδκ ακηαιμζαή ζε ιζα πνυηαζδ. Οζ δοκδηζημί οπμζηδνζηηέξ ιαξ πνέπεζ κα
ηαηαθάαμοκ πενί ηίκμξ πνυηεζηαζ ιε θίβα θυβζα: αξ είιαζηε ζφκημιμζ αθθά αηνζαείξ,
οπμζπυιαζηε ηάηζ ζδιακηζηυ βζα αοημφξ.

2.

Κμζηάγμκηαξ ηδκ μιάδα ηςκ πζεακχκ οπμζηδνζηηχκ ιαξ απμζαθδκίγμοιε βζα πμζμκ έπεζ
ζπεδζαζηεί ηάεε ακηαιμζαή.

3.

Γίκμοιε έκα υκμια ζε ηάεε ακηαιμζαή (αξ είιαζηε αζηείμζ ηαζ δδιζμονβζημί).

4.

Γίκμοιε έκα εθάπζζημ πμζυ βζα κα πάνμοιε αοηή ηδκ αιμζαή.

5.

Απμζαθδκίγμοιε ηζ ηαεήημκηα πνέπεζ κα ηάκμοιε βζα κα "δδιζμονβήζμοιε" ηαζ κα
δχζμοιε ηάεε είδμοξ ακηαιμζαή πμο έπμοιε ζπεδζάζεζ.

6.

Καεμνίγμοιε εάκ δ ακηαιμζαή έπεζ ηυζημξ (αοηυ εα ζαξ αμδεήζεζ κα μνίζεηε έκακ
πνμτπμθμβζζιυ).

3.

Πίκαηαξ ζζημνζχκ, αίκηεμ. Αξ πνδζζιμπμζήζμοιε ημ post-its πμο έπμοιε ζοθθέλεζ βζα κα
δδιζμονβήζμοιε έκα ηαηαπθδηηζηυ ζφκημιμ αίκηεμ ηαθχκηαξ ημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ ζε
δνάζδ.
1.

Αξ απανζειήζμοιε ημ ηφνζμ πενζεπυιεκμ πμο πνεζαγυιαζηε βζα κα πείζμοιε έκακ πζεακυ
οπμζηδνζηηή κα οπμζηδνίλεζ ηδκ εηζηναηεία ιαξ: αοηά ιπμνεί κα είκαζ ηα ίδζα ιε αοηά
πμο έπμοιε ακαθένεζ ζηδκ πενζβναθή.

2.

Αξ ηα μιαδμπμζήζμοιε ζε 10 δζαθμνεηζηά ηεθάθαζα βζα ημ αίκηευ ιαξ.

3.

Αξ παίλμοιε ιε ηδ ζεζνά: ηζ κα πμφιε ζηδκ ανπή, ηζ ιπμνεί κα ιείκεζ ζημ ηέθμξ.

4.

Αξ ιεηαθνάζμοιε ηάεε ηεθάθαζμ ζηα ηφνζα ηανέ ημο αίκηεμ (2-4 ακά ηεθάθαζμ). Γζα κα
βίκεζ αοηυ εα πνέπεζ:

4.

1.

πεδζαζιυξ πθαζζίμο

2.

Πνμζεήηδ πενζβναθήξ

3.

Πνμζεήηδ δέζιδξ εκενβεζχκ

Δπζημζκςκζαηή εηζηναηεία. Αξ πνδζζιμπμζήζμοιε ημ post-its πμο έπμοιε ζοθθέλεζ βζα κα
δδιζμονβήζμοιε ιενζηέξ ζηναηδβζηέξ δνάζεζξ επζημζκςκίαξ (10-15) πμο εα ιαξ επζηνέρμοκ κα
ένεμοιε ζε επαθή ιε ημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ.
1.

Πενζβνάθμοιε ηδκ εκένβεζα ζε ιζα πνυηαζδ.

2.

Απμζαθδκίγμοιε πμζμ είκαζ ημ ακηζηείιεκμ ηάεε επζημζκςκζαηήξ δνάζδξ.

3.

Δλεηάγμκηαξ ηδκ μιάδα ηςκ πζεακχκ οπμζηδνζηηχκ ιαξ, δζεοηνζκίγμοιε ζε πμζμκ
απεοεφκεηαζ ηάεε εκένβεζα.

4.

Καεμνίγμοιε πμζμ ηακάθζ εα πνδζζιμπμζήζμοιε ζε ηάεε εκένβεζα.

5.

Καεμνίγμοιε πμζμοξ εηαίνμοξ πνεζαγυιαζηε βζα ηάεε δνάζδ.

6.

Απμζαθδκίγμοιε πμζα ηαεήημκηα πνέπεζ κα ηάκμοιε βζα κα οθμπμζήζμοιε ηάεε εκένβεζα.

4.4 Αποηελέζμαηα
Τπμηίεεηαζ υηζ ηχνα πνέπεζ κα έπμοιε υθα ηα ζημζπεία πμο πνεζαγυιαζηε βζα κα πανμοζζάζμοιε ηδκ
εηζηναηεία πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ζε πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ. Αθθά πνζκ ημ δδιμζζεφζμοιε ζηδκ
αβαπδιέκδ ιαξ πθαηθυνια πθδεμπνδιαημδυηδζδξ, πνέπεζ κα ημ επζηονχζμοιε ιε ηδκ ημζκυηδηά ιαξ.
Αξ πάιε ημοξ ηεθεοηαίμοξ ηαιαάδεξ πμο δμοθέραιε ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα, βκςνίγμκηαξ υηζ εα ημοξ
ηνμπμπμζήζμοιε ηαζ εα αεθηζχζμοιε αοηυ πμο έπμοιε ζπεδζάζεζ ακάθμβα ιε ηα ζπυθζα πμο πνμένπμκηαζ
απυ ημ πμζμξ οπμηίεεηαζ υηζ οπμζηδνίγεζ ημ ένβμ ιαξ.

ΕΝΩ 5 | ΡΩΤΟΤΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΣΤΑΤΕΚΑ
5.1 Ειζαγωγή
Πχξ ιπμνμφιε κα είιαζηε ζίβμονμζ υηζ μζ δοκδηζημί οπμζηδνζηηέξ ιαξ είκαζ πνυεοιμζ κα οπμζηδνίλμοκ
ηδκ εηζηναηεία ιαξ; Πχξ ιπμνμφιε κα πνμζεθηφζμοιε ημοξ ζηεκυηενμοξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ αηυιδ ηαζ

πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ εηζηναηείαξ ιαξ; Πχξ λένμοιε υηζ δ ηαιπάκζα πμο ζπεδζάζαιε είκαζ ανηεηά
ηαθή βζα κα επζηεοπεεί μ ζηυπμξ; θεξ αοηέξ μζ ενςηήζεζξ εα απακηδεμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
αηυθμοεδξ εκυηδηαξ. Ζ εκυηδηα 5 πνάβιαηζ ιαξ μδδβεί ζε ιζα θζηή πνμζέββζζδ πμο εθανιυγεηαζ ζηδκ
πθδεμπνδιαημδυηδζδ. Βνίζημκηαξ ημοξ μπαδμφξ ιαξ ηαζ ειπθέημκηάξ ημοξ ζηδκ επζηφνςζδ ηαζ ημκ
επακαζπεδζαζιυ υζςκ πήναιε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εκυηδηαξ 4, αοηή δ πναηηζηή εα ιαξ αμδεήζεζ κα
αεθηζχζμοιε αοηυ πμο ζπεδζάζαιε, κα απμηηήζμοιε ιεβαθφηενδ ειπζζημζφκδ ζηδκ εηζηναηεία πμο εα
λεηζκήζμοιε ηαζ - αηυια πζμ ζδιακηζηυ - κα έπμοιε ιζα αάζδ ακενχπςκ έημζιδ κα οπμζηδνίλεζ ημ ένβμ
ιαξ απυ ηδκ πνχηδ ιένα.

5.2 Περιγραθή
3 θύθινη πιεζνρξεκαηνδόηεζεο. Οζ ιεθθμκηζημί οπμζηδνζηηέξ ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ ιέζς ηνζχκ
ααζζηχκ ηαηδβμνζχκ:
1.

Δζςηενζηυξ ηφηθμξ: άκενςπμζ πμο ήδδ βκςνίγμοιε. Ζ μζημβέκεζα ηαζ μζ θίθμζ ηδξ μιάδαξ ιαξ
είκαζ αοημί πμο εα ιαξ ζηδνίλμοκ απυ ηδκ ανπή, βζαηί ιαξ ειπζζηεφμκηαζ πενζζζυηενμ απυ υ,ηζ
ζημ ένβμ πμο εέθμοιε κα ζηδνίλμοιε. Πνέπεζ κα ζοιιεηάζπμοκ ηχνα ζημκ ανυπμ
ακαηνμθμδυηδζδξ πμο εα επακαζπεδζάζεζ ηδκ εηζηναηεία πθδεμπνδιαημδυηδζδξ.

2.

Κφηθμξ δζηηφμο: δ ημζκυηδηα επδνεάγεηαζ απυ ημ πνυαθδια πμο θφκμοιε ή / ηαζ ηδ θφζδ πμο
θένκμοιε. Μπμνμφκ κα είκαζ βεςβναθζηά δίηηοα (δ βεζημκζά Berliner υπμο εα ζδνφζμοιε ηδ
ζπμθή ηςδζημπμίδζδξ) ή /ηαζ εειαηζηά δίηηοα (ημζκςκζημί θεζημονβμί πμο ενβάγμκηαζ ιε
ιεηακάζηεξ, ζηαθζηή ημζκυηδηα ιεηακαζηχκ, ηςδζημπμζδηέξ). Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ημοξ
πνμζεββίζμοιε ζε αοηή ηδ θάζδ βζα κα έπμοιε ιζα θεπηή νφειζζδ ηδξ εηζηναηείαξ πμο
ζπεδζάζαιε ηαζ κα ημοξ θένμοιε ζημ πχνμ ηδξ, πνζκ απυ ηδκ έκανλδ.

3.

Κφηθμξ πθήεμοξ: λέκμζ. Δίκαζ αοημί πμο εα ειθακζζημφκ ζηδκ εηζηναηεία ιαξ "ηοπαία", επεζδή
έπμοκ δζααάζεζ ή αημφζεζ βζα ημ ένβμ ιαξ. Μυθζξ εκζςιαηςεμφκ, πνέπεζ κα ανμοκ έκα ένβμ πμο
πνδιαημδμηείηαζ βζα ημοθάπζζημκ πενζζζυηενμ απυ ημ 50% ηαζ θεπημιένεζεξ ζπεηζηά ιε ημ πμζμζ
είκαζ μζ δζμνβακςηέξ, ηζ εα ηάκμοιε ιε ηα πνήιαηα πμο εα ζοβηεκηνχζμοιε ηαζ πχξ θεζημονβμφκ
μζ ακηαιμζαέξ. Πνέπεζ κα είιαζηε ζε εέζδ κα ηενδίζμοιε ηδκ ειπζζημζφκδ ημοξ, ηαζ δεκ εα
είιαζηε ζε εέζδ κα ημ ηάκμοιε ακ δεκ δείπκμοιε ηδκ ειπζζημζφκδ πμο έπμοιε απυ ημκ εζςηενζηυ
ηαζ ηφηθμ δζηηφςζήξ ιαξ.

Δκχ μζ άκενςπμζ ζημοξ 3 ηφηθμοξ είκαζ υθμζ ιέζα ζηδκ μιάδα-ζηυπμ ιαξ, δ ιέεμδμξ πνμζέββζζδξ
ιπμνεί κα δζαθένεζ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ είκαζ ζδιακηζηυ ζε αοηή ηδ ζηδκή κα
πανημβναθήζμοιε πμζμζ είκαζ εκηάζζμκηαζ ζε αοηυκ πάνδ ζε πνυζςπα πθδεμπνδιαημδυηδζδξ.

Ληηή πξνζέγγηζε πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ πιεζνρξεκαηνδόηεζε. Ζ θζηή ιεεμδμθμβία είκαζ έκαξ ηνυπμξ
αεθηζζημπμίδζδξ ηςκ ακενχπςκ, ηςκ πυνςκ, ηδξ πνμζπάεεζαξ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ πνμξ ηδ δδιζμονβία
πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ιε αάζδ αοηυ πμο εέθμοκ, πνεζάγμκηαζ ηαζ εηηζιμφκ μζ πεθάηεξ. Μέζς
ζοκεπχκ πεζναιάηςκ, μζ ενβαγυιεκμζ ιαεαίκμοκ ηαζκμημιχκηαξ βζα υθμ ηαζ ηαθφηενδ πμζυηδηα ηαζ νμή,
θζβυηενμ πνυκμ ηαζ πνμζπάεεζα ηαζ παιδθυηενμ ηυζημξ, ελαθείθμκηαξ ηζξ ζπάηαθεξ πναηηζηέξ ηαζ
αεθηζχκμκηαξ ηδκ απμδμηζηυηδηα. Δπζηνέπεζ επίζδξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ιε εοεθζλία
ζηζξ αθθαβέξ ζηδκ αβμνά ιε ζοκεπείξ δζαδζηαζίεξ αεθηίςζδξ.
ζμκ αθμνά ηδκ πθδεμπνδιαημδυηδζδ, οζμεεημφιε αοηήκ ηδκ πνμζέββζζδ βζα κα επζηονχζμοιε ηαζ κα
αεθηζχζμοιε αοηυ πμο ζπεδζάζαιε. Θα νςηήζμοιε πνάβιαηζ ημκ εζςηενζηυ ιαξ ηφηθμ ηαζ εα ανμφιε
ιενζημφξ εηπνμζχπμοξ ημο ηφηθμο δζηηφμο ιαξ ηζ ζηέθημκηαζ βζα ηα ζημζπεία πμο ζπεδζάζαιε ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ εκυηδηαξ 4. Σα ζπυθζά ιαξ εα ιαξ μδδβήζμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εηζηναηείαξ ιαξ, εα
θάαμοιε ηζξ ζςζηέξ απμθάζεζξ ηαζ εα δδιζμονβήζμοιε έκα είδμξ ζοκενβαηζηήξ ζφκδεζδξ ιε έκα ιένμξ
ηςκ δοκδηζηχκ οπμζηδνζηηχκ ιαξ: ημοξ μπαδμφξ ιαξ.

5.3 Δραζηηριόηηηες
Έηζζ, αοηυ είκαζ οπένμπμ, έπμοιε έκα ζπέδζμ εηζηναηείαξ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ, αθθά ... Πχξ ιπμνμφιε
κα είιαζηε ζίβμονμζ υηζ μ ζπεδζαζιυξ πμο ηάκαιε ηαζνζάγεζ ιε ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ δοκδηζηχκ
οπμζηδνζηηχκ ιαξ;

Πξώην βήκα | ΠΡΟΩΠΗΚΟΣΖΣΔ (PERSONAS) ΠΛΖΘΟΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
Πνχηα απ’ υθα, εα πνέπεζ κα βκςνίγμοιε ηαθφηενα ημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ, αοημφξ πμο
επζζδιάκαιε ζημκ πνμδβμφιεκμ πίκαηα, δδιζμονβχκηαξ personas απυ αοημφξ.
Ζ δδιζμονβία Personas είκαζ ημ πζμ δζάζδιμ ενβαθείμ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδ ζπεδζαζηζηή ζηέρδ: είκαζ
ιζα ανπεηοπζηή πενζβναθή ημο αηυιμο βζα ημ μπμίμ ζπεδζάγμοιε: έκαξ πζεακυξ οπμζηδνζηηήξ ζε αοηή ηδκ
πενίπηςζδ. Μαξ επζηνέπεζ κα έπμοιε ιζα ημζκή βκχζδ βζα ημ ζε πμζμκ πζζηεφμοιε υηζ εα γδηήζμοιε
πνήιαηα. Μπμνμφιε κα ημοξ πενζβνάρμοιε ιεηά απυ ηάπμζεξ ζοκεκηεφλεζξ ή αλζμπμζχκηαξ ηδ δζηή ιαξ
ειπεζνία, εεςνχκηαξ ημοξ εαοημφξ ιαξ αηνζαείξ παναηδνδηέξ. ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, ηζκδοκεφμοιε
κα θένμοιε ηδκ πνμηαηάθδρδ ιαξ ζηδκ πενζβναθή, ηαηαθήβμκηαξ ζε πάνα πμθθέξ οπμεέζεζξ.
Θα πνέπεζ κα δδιζμονβήζμοιε υζεξ Πνμζςπζηυηδηεξ έπμοιε ζηδκ ανζζηενή ζηήθδ ημο πνμδβμφιεκμο
πίκαηά ιαξ. Γζα κα δδιζμονβήζμοιε personas πνέπεζ κα αημθμοεήζμοιε ιενζηά ααζζηά ζδιεία:



Αλαγξαθηθή επηζθόπεζε: αξ πενζβνάρμοιε ημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ ηαεχξ δζααάγαιε
ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ.



Δηθόλα: αξ ζπεδζάζμοιε ή κα ανμφιε ιζα εζηυκα πμο πενζβνάθεζ ηζξ πνμζςπζηυηδηεξ ιαξ, εα ιαξ
αμδεήζεζ κα πενάζμοιε απυ ημ ζηενευηοπμ (δεδμιέκα ηαοηυηδηαξ) ζηδκ ανπέηοπδ ακηίθδρδ
ημοξ.



Αλαθνξέο: αξ πάιε ααεφηενα ζημ ιμκμπάηζ ιαξ βζα ηδκ ανπεηοπμπμίδζδ. Σζ θέκε μζ άθθμζ βζα ηα
πνυζςπά ιαξ; Σζ θέκε ζοπκά μζ πνμζςπζηυηδηεξ ιαξ; Πμζα είκαζ δ θνάζδ πμο ημοξ πενζβνάθεζ
ηαθφηενα;



Μνπ αξέζεη / Γελ κνπ αξέζεη: είκαζ ημ ηεθεοηαίμ αήια βζα κα πάνεηε έκα ανπέηοπμ απυ έκα
ζηενευηοπμ. Σζ ανέζεζ κα ηάκμοκ μζ πνμζςπζηυηδηεξ ιαξ; Καζ ηζ δεκ ηάκμοκ;



Αλάγθεο θαη όλεηξα: ιυθζξ πάνμοιε ιζα ζδέα βζα ημ πχξ βίκμκηαζ μζ πναβιαηζημί δοκδηζημί
οπμζηδνζηηέξ ιαξ, αξ πνμζπαεήζμοιε κα δζενεοκήζμοιε ηζ ράπκμοκ ζηδ γςή ημοξ πμο ιπμνμφκ
κα ανμοκ ζηδκ εηζηναηεία ιαξ . Πμζεξ ακάβηεξ εα ιπμνμφζακ κα ζηακμπμζήζμοκ μζ
πνμζςπζηυηδηεξ ιαξ οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ εηζηναηεία ιαξ; Σζ υκεζνμ έπμοκ απήπδζδ ζε αοηά πμο
θέιε βζα ημ ζπέδζυ ιαξ;

Γεύηεξν βήκα | ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΔΠΗΚΤΡΩΖ
Σχνα πμο κμιίγμοιε υηζ λένμοιε βζαηί μζ πζεακμί οπμζηδνζηηέξ ιαξ εα ζηδνίλμοκ ημ ζπέδζυ ιαξ, αξ ημ
ιάεμοιε ακ είκαζ αθδεζκυ ή υπζ. Ο ηαθφηενμξ ηνυπμξ κα ημ ηάκεζξ είκαζ κα ημοξ νςηήζεζξ.
Ξεηζκχκηαξ απυ αοηυ πμο δδιζμονβμφιε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αήιαημξ δδιζμονβίαξ αζζεήζεςκ ηδξ
πνμδβμφιεκδξ εκυηδηαξ, εα δδιζμονβήζμοιε εοηαζνίεξ επζηφνςζδξ πνδζζιμπμζχκηαξ έκα ή πενζζζυηενα
απυ ηα αηυθμοεα ενβαθεία:
1.

πλνκηιία: ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε εθανιμβέξ ιδκοιάηςκ ή γςκηακή ζογήηδζδ βζα κα
πμφιε πενί ηίκμξ πνυηεζηαζ δ ηαιπάκζα ιαξ, απθά ιμζνάγμκηαξ ημκ ηίηθμ ηδξ ηαιπάκζαξ ηαζ ημκ
οπυηζηθμ ή ημκ πίκαηα ηεζιέκμο ημο αίκηευ ιαξ.

2.

Φόξκα: ιπμνμφιε κα βνάρμοιε ή/ηαζ κα δδιζμονβήζμοιε ιζα ιμκαδζηή θυνια βζα ημζκή πνήζδ
ή ειθάκζζδ ζε ιενζημφξ απυ ημοξ θίθμοξ ιαξ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ.
Αοηή δ θυνια εα πνέπεζ κα πανμοζζάζεζ ημκ ηίηθμ, ημκ οπυηζηθμ ηαζ ιζα ζφκημιδ πενζβναθή ηαζ
κα δχζεζ ηδκ εοηαζνία κα επζθέλεηε ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ακηαιμζαχκ, δίκμκηαξ ζπυθζα ηαζ
πνμηείκμκηαξ κέεξ.

3.

Αθίζεο: βνάθμοιε ζε έκακ ηίηθμ αθίζαξ, οπυηζηθμοξ ηαζ πενζβναθή ηδξ εηζηναηείαξ ιαξ ηαζ
δείπκμκηάξ ηδκ γςκηακή ή ζε ζοκμιζθία, γδηάιε ζπυθζα.

4.

Βνίζημοιε μπμζμζδήπμηε ηνυπμ βζα κα πανμοζζάζμοιε αοηυ πμο ζπεδζάγμοιε ηαζ ζοθθέβμοιε
ζπυθζα απυ άθθμοξ ακενχπμοξ.

Σξίην βήκα | ΓΟΚΗΜΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ
Μυθζξ πνμεημζιάζμοιε ηα ενβαθεία επζηφνςζδξ, ιπμνμφιε ηχνα κα ηα δμηζιάζμοιε ιε πναβιαηζημφξ
ακενχπμοξ ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ. Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ εα πνέπεζ κα θνμκηίζεηε κα:
1.

ελδβήζηε εκ ζοκημιία πμζμ είκαζ ημ ένβμ, πνδζζιμπμζχκηαξ, αοηυ πμο ζπεδζάζαιε (ηίηθμξ ηαζ
οπυηζηθμξ),

2.

ημοξ πείηε κα αζζεάκμκηαζ εθεφεενμζ κα ιμζναζημφκ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ δοκαηά εκχ αθθδθεπζδνμφκ
ιε ημ ενβαθείμ επζηφνςζδξ (ζοκμιζθία, ιμνθή, αθίζα η.θπ.),

3.

ζδιεζχζηε ηάεε δζμναηζηυηδηα πμο έπμοιε,

4.

ηάκεηε ή κα αθήζεηε πχνμ βζα ενςηήζεζξ πμο εα αμδεήζμοκ κα δζεοηνζκίζεηε μηζδήπμηε
πνεζαγυιαζηε,

5.

ζε πενίπηςζδ γςκηακχκ δμηζιχκ, θνμκηίζηε κα αθήζεηε ημκ εθεβηηή ιαξ κα ιζθήζεζ πενζζζυηενμ
απυ ημ 90% ημο πνυκμο (εα πνέπεζ κα ιζθάιε θζβυηενμ απυ 10%).

Μυθζξ ηεθεζχζμοιε ιε ηδ δμηζιή ηαζ ανεεμφιε ιε πμθθέξ βκχζεζξ, είιαζηε έημζιμζ κα μιαδμπμζήζμοιε
ηδ δζμναηζηυηδηα ιέζα ζε έκακ πίκαηα ακαηνμθμδυηδζδξ, ηαηαζηεοαζιέκμ απυ 4 ιένδ:
1.

Μμο ανέζεζ: ηζ άνεζε ζημοξ δμηζιαζηέξ ιαξ βζα ημ ηζ έπμοκ δεζ;

2.

Δοπέξ: ηζ πνυηεζκακ βζα ηδκ εηζηναηεία ιαξ;

3.

Δνςηήζεζξ: πμζεξ ενςηήζεζξ έπμοκ ηάκεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δμηζιήξ;

1.

Νέεξ ζδέεξ: ελεηάγμκηαξ ηζξ πνμδβμφιεκεξ απακηήζεζξ ηαζ ηζξ ζδιεζχζεζξ ιαξ, οπάνπεζ ηάηζ πμο
ιπμνμφιε κα πνμζεέζμοιε, κα ηνμπμπμζήζμοιε, κα απμηυρμοιε απυ ημ ζπεδζαζιυ ηδξ
εηζηναηείαξ ιαξ;

Σμ ζφιπθεβια "Νέεξ Ηδέεξ" εα ιαξ επζηνέρεζ κα αεθηζχζμοιε ηδκ εηζηναηεία ιαξ. Ακ ζοιαεί αοηυ, εα
πνέπεζ κα ηάκμοιε έκακ αηυιδ βφνμ ιε πνμζςπζηυηδηεξ, ενβαθεία επζηφνςζδξ ηαζ δμηζιήξ, ή
ημοθάπζζημκ κα ιμζναζημφιε αοηυ πμο αβήηαιε ιε ημοξ δμηζιαζηέξ ιαξ: είκαζ εκδεπμιέκςξ, πνάβιαηζ,
ιένμξ ηδξ ημζκυηδηαξ ηδξ εηζηναηείαξ ιαξ.

5.4 Αποηελέζμαηα
Κθείκμοιε ηδκ 5δ εκυηδηα ιε ιζα ηαιπάκζα επζηονςιέκδ ιε πναβιαηζημφξ ακενχπμοξ πμο εηπνμζςπμφκ
ημοξ πζεακμφξ οπμζηδνζηηέξ ιαξ. Αοημί μζ άκενςπμζ έπμοκ οπμζηδνίλεζ ηδ θάζδ ζδεχκ ιαξ ηαζ ηχνα
αζπμθμφκηαζ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ιε ημ ένβμ ιαξ: είκαζ ιένμξ ηδξ ημζκυηδηάξ ιαξ, αξ ιδκ ημοξ λεπκάιε. Θα
πνέπεζ πνάβιαηζ κα θνμκηίζμοιε ηδκ ημζκυηδηά ιαξ αηυια ηαζ ακ δ εηζηναηεία

crowdfunding

(πθδεμπνδιαημδυηδζδξ) δεκ έπεζ λεηζκήζεζ αηυια: εα πνέπεζ κα ημοξ εοπανζζηήζμοιε βζα ημ εκδζαθένμκ
ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ πμο ιαξ έδςζακ ηαζ κα ημοξ εκδιενχζμοιε βζα ηάεε επυιεκμ αήια πμο εα ηάκμοιε
πνμξ ηδκ έκανλδ ηδξ εηζηναηείαξ ιαξ .

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΟΜΑΔΑ
6.1 Ειζαγωγή
Ζ ακάπηολδ ιζαξ ημζκςκζηήξ επζπείνδζδξ απαζηεί ιζα ηαθά δμιδιέκδ μιάδα ακενχπςκ πμο είκαζ
πνυεοιμζ κα οπμζηδνίλμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ. Ζ ακαβκχνζζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ δελζμηήηςκ πμο απαζημφκηαζ
απυ ημ ένβμ ζαξ ηαζ μ ηνυπμξ εφνεζδξ ημοξ ζε άημια πμο ανίζημκηαζ ζημ πενζαάθθμκ ζαξ ιπμνμφκ κα
ζαξ μδδβήζμοκ ζηδκ επίηεολδ απμηεθεζιαηζηχκ δδιζμονβζχκ ζε θζβυηενμ πνυκμ.

6.2 Περιγραθή
Σζ εκκμμφιε, υηακ ιζθάιε βζα μιάδα; Γεκ ακαθενυιαζηε ιυκμ ζε ακενχπμοξ πμο εα ζοκενβαζημφκ ιαγί
ιαξ ή ζε ακενχπμοξ πμο πνέπεζ κα πνμζθάαμοιε, αθθά ηαζ ζε ακενχπμοξ πμο ιπμνμφκ κα ιαξ
ειπκεφζμοκ.
ε βεκζηέξ βναιιέξ, ιπμνμφιε κα πενζβνάρμοιε ιζα μιάδα ςξ ιζα μιάδα ακενχπςκ πμο έπεζ ιζα
απμζημθή κα θφζεζ ιαγί. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ άκενςπμζ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ μιάδα εα πνέπεζ κα
αζζεάκμκηαζ ανηεηά αθμζζςιέκμζ χζηε κα είκαζ πνυεοιμζ κα επζηφπμοκ έκακ ημζκυ ζηυπμ.

πήια 1: Σνία δζαθμνεηζηά μνβακςηζηά ιμκηέθα: Ηενανπία, Μήηνα ηαζ Οιάδα

Σα ααζζηά ζημζπεία πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηαηά ηδ δδιζμονβία ιζαξ μιάδαξ βζα έκα κέμ ένβμ
πενζβνάθμκηαζ ζημ ζπήια 1.

Δζη. 1: Κηίνζμ μιάδαξ, ααζζηά ζημζπεία

Καηά ηδ δδιζμονβία ιζαξ μιάδαξ, εα πνέπεζ κα πνμζδζμνίζεηε ηνεζξ ηφνζμοξ νυθμοξ:
δβέηεξ, ιέθδ ηαζ ζοκεζζθένμκηεξ.
Ο ξόινο ηνπ αξρεγνύ ηδξ μιάδαξ πενζθαιαάκεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ εκεάννοκζδ ηδξ μιάδαξ ιέζς ηδξ
πνμπυκδζδξ, ηδξ δβεζίαξ, ηςκ ηζκήηνςκ, ηδξ ακαβκχνζζδξ, ηδξ επζανάαεοζδξ ηαζ άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ
πμο εκεαννφκμοκ ή ακαβηάγμοκ ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ κα ηάκμοκ ηα απαζημφιεκα ηαεήημκηα.
Έλα κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ είκαζ έκα άημιμ πμο ζοιιεηέπεζ πναβιαηζηά ζηδκ εηηέθεζδ ενβαζζχκ πμο
έπμοκ ακαηεεεί. Σα ιέθδ ηδξ μιάδαξ έπμοκ άιεζδ πνυζααζδ ζημ ένβμ ηαζ ελεθίζζμοκ εκενβά ηζξ
δζαδζηαζίεξ ημο.
Έλαο ζπλεηζθέξσλ νκάδαο έξγνπ είκαζ έκα άημιμ ή έκαξ μνβακζζιυξ πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ μιαδζηή
ενβαζία, αθθά δεκ ζοιιεηέπεζ πναβιαηζηά ζηδκ εηηέθεζδ ενβαζζχκ ηαζ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ
ανιμδζμηήηςκ ηδξ μιάδαξ ένβμο. Οζ ζοκεζζθένμκηεξ ζοιαάθθμοκ ζηδ αεθηίςζδ ημο ένβμο ιέζς ηδξ
πανμπήξ αλζυθμβςκ πνμηάζεςκ, ηνίζδξ ειπεζνμβκςιυκςκ ηαζ δζααμφθεοζδξ. Γεκ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηα
απμηεθέζιαηα ημο ένβμο.
Ζ ειπζζημζφκδ είκαζ απαναίηδηδ βζα ιζα απμηεθεζιαηζηή μιάδα, επεζδή πανέπεζ ιζα αίζεδζδ αζθάθεζαξ.
ηακ ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ζαξ αζζεάκμκηαζ αζθαθή ιεηαλφ ημοξ, αζζεάκμκηαζ άκεηα κα ακμζπημφκ, κα
ακαθάαμοκ ημοξ ηαηάθθδθμοξ ηζκδφκμοξ ηαζ κα εηεέζμοκ εοπάεεζεξ.
Ο ζηυπμξ πνέπεζ κα είκαζ βκςζηυξ, ημζκυξ, μοζζαζηζηυξ, θζθυδμλμξ ηαζ ιε ηάπμζμ επίπεδμ ηζκδφκμο.
Ζ δέζιεοζδ ζηα ζπέδζα ηδξ μιάδαξ δίκεζ ζηδκ μιάδα ιζα ζζπονή εζηίαζδ ζηδκ επζηοπία ηαζ επζζδιαίκεζ
ηα αήιαηα πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ επζηοπία. ηακ ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ηαηακμμφκ ηδ δμοθεζά ημοξ
ζημ πθαίζζμ ηςκ ζπεδίςκ ηδξ μιάδαξ, βίκμκηαζ πζμ αθμζζςιέκμζ ζηδκ επζηοπία ηδξ μιάδαξ ηαζ θζβυηενμ
πνμαθδιαηζζιέκμζ απυ ηοπυκ αναποπνυεεζιεξ δοζημθίεξ.
Ζ δέζιεοζδ βζα έκακ ημζκυ ζηυπμ είκαζ έκαξ απυ ημοξ αηνμβςκζαίμοξ θίεμοξ ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ.
οιααίκεζ υηακ ηάεε ιέθμξ ηδξ μιάδαξ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ επίηεολδ ημο ζημπμφ ηδξ μιάδαξ πένα απυ
ημοξ επζιένμοξ ζηυπμοξ ηδξ.
Ο ζπεδζαζιυξ πνμςεεί ηδκ μζημδυιδζδ μιάδςκ ηαζ έκα πκεφια ζοκενβαζίαξ. ηακ ημ ζπέδζμ
μθμηθδνςεεί ηαζ ημζκμπμζδεεί ζηα ιέθδ ημο μνβακζζιμφ, υθμζ βκςνίγμοκ πμζεξ είκαζ μζ εοεφκεξ ημοξ ηαζ
πχξ άθθμζ ημιείξ ημο μνβακζζιμφ πνεζάγμκηαζ ηδ αμήεεζα ηαζ ηδκ ειπεζνμβκςιμζφκδ ημοξ βζα κα
μθμηθδνχζμοκ ηα ηαεήημκηα πμο ημοξ έπμοκ ακαηεεεί.

Ο πανάβμκηαξ WOW θεζημονβεί υπζ ιυκμ ζηδ θάζδ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ αθθά ηαζ ζηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ. Ο πανάβμκηαξ WOW ηάκεζ ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ πενήθακα
πμο ακήημοκ ζηδκ μιάδα ηαζ μδδβεί ζε πενζζζυηενδ δέζιεοζδ ηαζ ειπζζημζφκδ ζηδκ μιάδα.
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ πνμηθήζεζξ πμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ιζα ημζκςκζηή επζπείνδζδ, δ μιάδα εα
πνέπεζ κα απμηεθείηαζ απυ άημια ιε ζοβηεηνζιέκεξ ααζζηέξ ζηακυηδηεξ:
1.

Ο δδιζμονβζηυξ ηεπκζηυξ.

2.

Ο ακαγδηδηήξ πθδνμθμνζχκ.

3.

Ο εηπνυζςπμξ, απεοεοκυιεκμξ ζηζξ ελςηενζηέξ επαθέξ.

4.

Ο επζπεζνδιαηίαξ: δδιζμονβυξ δναζηδνζμηήηςκ.

5.

Ο ζοκημκζζηήξ: θνμκηίγεζ βζα ηδ δζαπείνζζδ ημο ένβμο ηαζ ηζξ πζεακέξ ζοκδέζεζξ.

6.

Ο δδιζμονβυξ πενζαάθθμκημξ: μνβακχκεζ ημ πενζαάθθμκ.

Θα ιπμνμφζε κα ζοιαεί υηζ έκα άημιμ παίνκεζ πενζζζυηενμοξ απυ έκακ νυθμοξ.
πςξ έπεζ ήδδ εζπςεεί, δ δδιζμονβία ηδξ ζςζηήξ μιάδαξ ιπμνεί κα δζεοημθφκεζ ηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ
ημζκςκζηήξ επζπείνδζδξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ επζννμή ηδξ μιάδαξ ζηδκ επίηεολδ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ
ζηυπςκ ηαζ απμηεθεζιάηςκ. οβηεηνζιέκα, ηδκ μιάδα επδνεάγεζ:
1.

Ζ δζαηφπςζδ εειάηςκ ηαζ ηαεδηυκηςκ.

2.

Ζ παναβςβή εκκμζχκ θφζδξ.

3.

Ζ απμδμπή κέςκ θφζεςκ ιέζς επζπεζνδιαημθμβίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ.

4.

Ο ηαεμνζζιυξ ηςκ ηνζηδνίςκ απμηίιδζδξ·

5.

Ζ ειπθμηή ιε αλίεξ ηαζ επζθμβέξ.

6.3 Δραζηηριόηηηες
Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ αηυιςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ ένβμ είκαζ ημ πνχημ αήια βζα ηδ
δδιζμονβία ιζαξ μιάδαξ ενβαζίαξ.

Πξώην βήκα | ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ
Κάεε ζοιιεηέπςκ θαιαάκεζ έκα θφθθμ πανηζμφ Α3 ηαζ απακηά ζηζξ αηυθμοεεξ ενςηήζεζξ:
1.

κμια

2.

Πνμζςπζηυ ιυημ;

3.

Πνμζςπζηέξ πνμεέζεζξ;

4.

Πνμζδμηίεξ;
1.

Σμ Ένβμ

2.

Ζ μιάδα

3.

Τπεν-ζηακυηδηα;

4.

Πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ;

Αθμφ απακηήζεζ ζηδκ ενχηδζδ, ηάεε ζοιιεηέπςκ εα γςβναθίζεζ ιζα εζηυκα ημο εαοημφ ημο!
Μέεμδμξ: δίκμοιε ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ 15 θεπηά βζα ηδκ παναβςβή ηαζ 2 θεπηά ημ ηαεέκα βζα κα
πανμοζζάζμοκ ηα απμηεθέζιαηα. Μυθζξ ηεθεζχζμοιε, παίνκμοιε ιζα θςημβναθία ημο απμηεθέζιαημξ
ηαζ ημο αηυιμο.

Γεύηεξν βήκα | ΔΞΗ ΒΑΘΜΟΗ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟΤ
Σμ "Six Degrees of Separation" δεκ είκαζ απθά έκα παζπκίδζ ζημ μπμίμ ειπθέηεηαζ μ δεμπμζυξ Κέαζκ
Μπέζημκ. Ζ έκκμζα εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ εκηείκεηε ηζξ πνμζπάεεζεξ δζηηφςζδξ. Δίκαζ δ
ζδέα υηζ οπάνπμοκ έλζ ή θζβυηενμζ άκενςπμζ ιεηαλφ ημο ηαεεκυξ απυ ειάξ ηαζ ηάπμζμο ιε ημκ μπμίμ
εέθμοιε κα ζοκδεεμφιε. Δίκαζ ιζα ζζπονή ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ ακ ακαπηφλμοιε ημ δίηηου ιαξ, ιπμνμφιε
κα έπμοιε πνυζααζδ ζε πμθφ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ απυ υ, ηζ θακηαγυιαζηακ πμηέ.
πςξ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ αήια, πνεζαγυιαζηε ιυκμ πανηί.
Υςνίγμοιε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε γεοβάνζα. Ακ έπμοιε έκακ πενίενβμ ανζειυ ακενχπςκ, επζηνέρηε ζε
έκα γεοβάνζ κα παίλεζ ζε 3 άημια. Μυθζξ είιαζηε έημζιμζ ιε γεοβάνζα, παίγμοιε δφμ βφνμοξ:
Γφνμξ 1μξ:
1.

Εδηάιε απυ ηάεε γεοβάνζ κα ακαβκςνίζεζ ιζα θίζηα ιε πνάβιαηα πμο ημο ανέζμοκ ηαζ κα ηα
βνάρεζ ζε έκα ημιιάηζ πανηί.

2.

ηδ ζοκέπεζα, ημοξ γδηάιε κα ιμζναζημφκ ηζξ θίζηεξ ημοξ ηαζ κα ανμοκ 5 ημζκά πνάβιαηα.

2μξ βφνμξ:
1.

Εδηάιε απυ ηάεε άημιμ κα πάεζ βφνς απυ ημ δςιάηζμ ηαζ κα ανεζ ηάπμζμκ άθθμ πμο ημο ανέζεζ
ημοθάπζζημκ έκα απυ ηα πνάβιαηα ζηδ ζφκημιδ θίζηα ηςκ 5 ακηζηεζιέκςκ.

2.

Μυθζξ ανμοκ έκα άθθμ άημιμ, εα πνέπεζ κα ζοβηνίκμοκ ηζξ θίζηεξ ημοξ ηαζ κα ζοκηάλμοκ ιζα κέα
θίζηα ιε 5 ημζκά πνάβιαηα ζε αοηέξ.

3.

Θα πνέπεζ κα ηδνμφκ ανπείμ αοηχκ ηςκ θζζηχκ ιε ημκ ανζειυ ημο βφνμο, χζηε κα ιπμνμφκ κα
ακαηνέλμοκ ζε αοηυ ζημ ηέθμξ ηδξ άζηδζδξ.

Κάεε ζοιιεηέπςκ εα πνέπεζ κα πνμζπαεήζεζ κα ακαηαθφρεζ ηδ ζφκδεζδ ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ημο αηυιμο
πμο ιυθζξ βκχνζζε. Ίζςξ έκαξ ημζκυξ θίθμξ πμο λένεζ πυζμ ζοκδέμκηαζ.
Κάεε ζοιιεηέπςκ εα πνέπεζ κα πνμζπαεεί κα είκαζ πζμ θζθεθεφεενμξ εκχ ηαζνζάγεζ ιε ηα πνάβιαηα πμο
είκαζ ημζκά ιε ημκ ζφκηνμθυ ημο. Σα πνάβιαηα δεκ εα ηαζνζάγμοκ πάκηα ιε ημ 100%.
Πνμηεζκυιεκμξ ζοβπνμκζζιυξ:
1.

Δπελήβδζδ ηδξ άζηδζδξ: 5 θεπηά

2.

Γναζηδνζυηδηα: 20 θεπηά

3.

πυθζα μιάδαξ: 10 θεπηά

Σξίην βήκα | ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΔΡΗΑ
Σμ δζάβναιια αζηενία (Starfish Retrospective) είκαζ ιζα ηεπκζηή πμο ακαπηφπεδηε απυ ημκ Patrick Kua
βζα κα αμδεήζεζ ηζξ μιάδεξ κα ζηεθημφκ δζάθμνμοξ ααειμφξ δνάζεςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ υπζ απθά
ημ παναδμζζαηυ ηζ πήβε ηαθά ή ηζ δεκ πήβε ηαθά. Έηζζ, ακηί κα απανζειεί απθχξ ηζ ζοκέαδ, αοηυ γδηά
απυ ηδκ μιάδα κα είκαζ πζμ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ κα πνμςεήζεζ ηδ ζηέρδ βζα πναηηζηέξ πμο δδιζμονβμφκ

αλία. Βμδεά ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ κα ηαηακμήζμοκ πχξ μ έκαξ ημκ άθθμκ ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ αλίεξ ηέημζςκ
πνμμπηζηχκ.
Σμ δζάβναιια Αζηενίαξ πςνίγεηαζ ζε πέκηε εκυηδηεξ: Πενζζζυηενo, Λζβυηενo, Έκανλδ, Γζαημπή,
οκεπίζηε κα ηάκεηε.

Γχζηε ζε υθμοξ πέκηε θεπηά βζα κα πνμζεέζμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ ζε αοημηυθθδηεξ ζδιεζχζεζξ ζηζξ
εκυηδηεξ
Αθζενχζηε 10 θεπηά ελεηάγμκηαξ υθεξ ηζξ ζδέεξ, ηάκμκηαξ ενςηήζεζξ παναημθμφεδζδξ ηαζ ζογδηχκηαξ.
Δάκ μνζζιέκεξ ζδέεξ ειθακίγμκηαζ πμθθέξ θμνέξ ζημκ πίκαηα, εα πνέπεζ κα ημοξ δμεεί επζπθέμκ ζδιαζία.
Εδηήζηε απυ υθμοξ κα ρδθίζμοκ πνμζεέημκηαξ ιζα ημοηηίδα δίπθα ζηζξ ηνεζξ πζμ ζδιακηζηέξ ζδέεξ πμο
εα πνέπεζ κα επζηεκηνςεμφκ ζημ επυιεκμ ζπνζκη.
Δλεηάζηε ηα απμηεθέζιαηα ηαζ ζοκηάληε έκακ ηαηάθμβμ δνάζεςκ/απμθάζεςκ βζα κα δζαζθαθίζεηε ηδκ
εθανιμβή ηςκ αθθαβχκ.
ημ ηέθμξ ημο επυιεκμο ζπνζκη, βζα άθθδ ιζα θμνά ιπμνείηε κα ζοβηεκηνχζεηε ηδκ μιάδα ηαζ κα
μθμηθδνχζεηε ιζα άθθδ ακαδνμιζηή έηεεζδ ημο Αζηενία. Αοηυξ μ ζοκεπήξ ανυπμξ ακάδναζδξ
ελαζθαθίγεζ υηζ ιπμνείηε κα επακαθαιαάκεηε ηαζ κα αεθηζχκεηε ζοκεπχξ.
οκεπίζηε κα ηάκεηε - Αοηά είκαζ πνάβιαηα πμο εκενβμπμζμφκ ηδκ μιάδα, πνμζεέημοκ αλία ηαζ ηάηζ πμο
δ μιάδα ηάκεζ ηαθά ηαζ ακαβκςνίγεηε ηδκ αλία ζε αοηήκ. Πμζα είκαζ ηα ηαθά πνάβιαηα ζημ ένβμ ζαξ ή ηζ
εα πάζμοκ μζ άκενςπμζ ακ δεκ είκαζ εηεί;
Λζβυηενμ - Πνυηεζηαζ βζα πναηηζηέξ πμο έπμοκ ήδδ βίκεζ, αθθά ιπμνεί κα πνεζάγμκηαζ αεθηίςζδ, επεζδή
δεκ είκαζ επί ημο πανυκημξ πνήζζιεξ ή παναβςβζηέξ ζηδκ ηνέπμοζα ηαηάζηαζδ. Αοηυ εα ιπμνμφζε κα

είκαζ ηυζμ απθυ υζμ ιζα ζοιπενζθμνά, ιζα δναζηδνζυηδηα ή ιζα νμοηίκα πμο δεκ είκαζ απμηεθεζιαηζηή ή
πνμζηζεέιεκδ αλία ζηδκ ηνέπμοζα ιμνθή ηδξ.
Πενζζζυηενo- Αοηέξ ιπμνεί κα είκαζ πναηηζηέξ, ηεπκμθμβίεξ ή δναζηδνζυηδηεξ πμο ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ
πζζηεφμοκ υηζ εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ πενζζζυηενα ή δεκ αλζμπμζμφκηαζ επί ημο πανυκημξ πθήνςξ. Αοηυ
ιπμνεί κα είκαζ πνυζεεημξ ζογεοβιέκμξ πνμβναιιαηζζιυξ ή κα εηηεθεί πζμ ζφκημιεξ αζπιδνέξ
ζοζηέρεζξ.
ηαιαηήζηε κα ηάκεηε - Αοηά είκαζ πνάβιαηα πμο δεκ θένκμοκ αλία, ή αηυια πεζνυηενα, ζηέημκηαζ
ειπυδζμ. Δίκαζ χνα κα θφβμοκ αοηά.
Ξεηζκήζηε κα ηάκεηε - ιζα κέα ζδέα ή ηάηζ πμο έπεηε δεζ κα θεζημονβεί ζημ πανεθευκ πμο εα εέθαηε κα
θένεηε ζημ ηναπέγζ. Μπμνεί κα είκαζ ηάηζ απθυ ή απθά κα ηναηήζεζ ηα πνάβιαηα δοκαιζηά ηαζ
δζαζηεδαζηζηά.
Δζηζάγμκηαξ πνχηα ζηα ανκδηζηά, επζηνέπεζ ζηδ ζογήηδζδ κα αβηαθζάζεζ ηδ ζπεδζαζηζηή ζηέρδ βζα κα
ζηεθηεί δδιζμονβζηά ηαζ δίκεζ ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζηδ εεηζηή ζηέρδ, υπζ ζηα ανκδηζηά.

6.4 Αποηελέζμαηα
ημ ηέθμξ αοηήξ ηδξ εκυηδηαξ, εα είζηε ζε εέζδ κα ακαθμβζζηείηε πμζμζ είκαζ μζ ηαηάθθδθμζ άκενςπμζ βζα
κα ζοιιεηάζπμοκ ζημ ένβμ ζαξ. Πμζμξ δζαδναιαηίγεζ απμηεθεζιαηζηυ νυθμ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ιε πμζα
ηαεήημκηα· μ μπμίμξ είκαζ ηαθυ κα έπεζ επί ημο ένβμο βζα κα πάνεζ κέεξ βκχζεζξ; ηαζ πμζμξ ιπμνεί κα ζαξ
αμδεήζεζ κα πνμςεήζεηε ηζξ ζδέεξ ηαζ ηζξ αλίεξ ζαξ;

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 | ΒΗΜΑΤΑ
"Η μοναδική αξία ηηρ πληθοχπημαηοδόηηζηρ δεν είναι ηα χπήμαηα, είναι η κοινόηηηα." -Ethan
Mollick-

7.1 Ειζαγωγή
ηυπμξ ημο επυιεκμο ηεθαθαίμο είκαζ κα δχζεζ ιζα βεκζηή επζζηυπδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ
πνδιαημδυηδζδξ πμο ιπμνεί κα ελεηάζεζ έκαξ επζπεζνδιαηίαξ βζα κα ακαπηφλεζ ηδκ επζπεζνδιαηζηή ημο
ζδέα.
Αοηυ πμο είκαζ εηπθδηηζηυ είκαζ υηζ ζηζξ ιένεξ ιαξ, πένα απυ ηζξ παναδμζζαηέξ εοηαζνίεξ πμο ήηακ υθεξ
αθζενςιέκεξ ζηδκ απμηθεζζηζηή εέζδ ημο επζπεζνδιαηία ιε ηδκ ζηακυηδηα κα πανέπεζ μζημκμιζηή
εββφδζδ ζημοξ πνδιαημδυηεξ ημο, έκαξ κέμξ επζπεζνδιαηίαξ ιπμνεί κα αλζμπμζήζεζ δζαθμνεηζηέξ ηαζ
δζάθμνεξ επζθμβέξ. Θα ακαηαθφρμοιε πχξ αοηέξ μζ ιέεμδμζ ζοβηέκηνςζδξ ηεθαθαίςκ ιπμνμφκ κα
εζπςεμφκ υηζ είκαζ πζμ πενζεηηζηέξ απυ ηζξ παναδμζζαηέξ, επεζδή δ επζηοπία ημοξ δεκ ααζίγεηαζ ιυκμ ζηζξ
μζημκμιζηέξ ημοξ επζδυζεζξ, αθθά ηονίςξ ζηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα δδιζμονβήζμοκ ημζκςκζηυ ακηίηηοπμ
ηαζ κα πνμζεββίζμοκ ιζα ημζκυηδηα ακενχπςκ πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαζκμημιία.
πςξ εα δμφιε, δ ηαζκμημιία ηαζ μ ημζκςκζηυξ ακηίηηοπμξ είκαζ μζ ααζζηέξ έκκμζεξ ιζαξ επζηοπδιέκδξ
επζπείνδζδξ, εζδζηά υηακ πνυηεζηαζ βζα ηδκ Κμζκςκζηή Δπζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ίδνοζδ κεμθοχκ
επζπεζνήζεςκ. Απυ αοηή ηδκ άπμρδ, εα ειααεφκμοιε ζημ ηζ ζδιαίκμοκ αοηέξ μζ έκκμζεξ πνμζπαεχκηαξ
κα πνμζθένμοιε πνμηάζεζξ βζα ημ πχξ κα θεζημονβήζεζ ιζα επζπείνδζδ απυ ηζξ παναδμζζαηέξ ηαζ
απμηθεζζηζηέξ μζημκμιζηέξ δζαδνμιέξ.

7.2 Περιγραθή
Ζ Κνηλόηεηα Πιεζνρξεκαηνδόηεζεο
Έκαξ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ ζηυπμοξ ιζαξ εηζηναηείαξ crowdfunding είκαζ δ ζηακυηδηα δδιζμονβίαξ
ιζαξ ημζκυηδηαξ. Αοηυ, πνάβιαηζ, δεκ ακηζπνμζςπεφεζ ιυκμ ηδκ μζημκμιζηή πθάηα ηδξ ζοβηέκηνςζδξ
ηεθαθαίςκ, αθθά απμηεθείηαζ απυ αοηυ πμο είκαζ ζε ηάεε πνυεεζδ ηαζ ζημπυ πμο δ πνχηδ μιάδα
πεθαηχκ ηαζ πνεζαεοηχκ ημο πνμσυκημξ πμο πνμζπαεεί κα πνδιαημδμηήζεζ δ εηζηναηεία.
Ζ ημζκυηδηα πμο ακαπηφζζεηαζ βφνς απυ έκα ένβμ Crowdfunding, πνάβιαηζ, ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ ημ
ζφκμθμ ηςκ πνχηςκ επεκδοηχκ ηδξ ζδέαξ ηαζ βζ 'αοηυ, είκαζ πνμξ ημ ζοιθένμκ ημοξ κα δμοκ ηδκ

εηζηναηεία κα αολάκεηαζ, κα αεθηζχκεηαζ ηαζ, ηέθμξ, κα εζζπνάηηεζ ημ πμζυ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ
οθμπμίδζδ ημο ένβμο Crowdfunding. Καηά ζοκέπεζα, δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ κεμζφζηαηδξ επζπείνδζδξ ηαζ
ηδξ ημζκυηδηάξ ηδξ είκαζ εειεθζχδδξ ηαζ ααζίγεηαζ ζηδκ αιμζααία ειπζζημζφκδ ηαζ αοημπεπμίεδζδ.
Δπίζδξ, δεδμιέκμο υηζ ιζα εηζηναηεία crowdfunding πνμηφπηεζ απυ ημζκά πνμαθήιαηα ή επζεοιίεξ, δ
ημζκυηδηα ακηζπνμζςπεφεζ ημ ζδακζηυ ιένμξ βζα κα δμηζιάζεηε ηα πνςηυηοπα ζδέαξ, κα δζαβκχζεηε
πνμαθήιαηα ηαζ κα ζοθθέλεηε ζπυθζα βζα κα ιάεεηε ηαζ κα επελενβαζηείηε ηδκ ηαθφηενδ θφζδ. Απυ αοηή
ηδκ άπμρδ, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα επεκδφζεηε ζε δνάζεζξ ιάνηεηζκβη πμο απμζημπμφκ ζηδ
ζοβηέκηνςζδ εκυξ εονέμξ ημζκμφ υπςξ: εηδδθχζεζξ πανμοζίαζδξ, ελοπδνέηδζδ πεθαηχκ ηαζ ζεθίδεξ
Κμζκςκζηχκ Μέζςκ. θα αοηά ηα ιέζα, πνάβιαηζ, ακηζπνμζςπεφμοκ πναβιαηζηέξ εοηαζνίεξ βζα άιεζδ
επαθή ιε ημοξ δοκδηζημφξ πεθάηεξ, ιαγί ιε ηδκ εκίζποζδ ηδξ ζπέζδξ ιε ημοξ ιεθθμκηζημφξ πνήζηεξ.
Δπζπθέμκ, δ πνμχεδζδ εοηαζνζχκ βζα δζαδζηηοαηέξ ηαζ δζα γχζδξ ζογδηήζεζξ εκεαννφκεζ ημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ημζκυηδηα κα δδιζμονβήζμοκ πμθφηζια ζπυθζα πμο ιπμνμφκ κα ηαεμνίζμοκ ηδκ
επζηοπία ημο ζπεηζημφ πνμσυκημξ.
Μέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ εηζηναηείαξ δ ημζκυηδηα εα έπεζ ακαπηοπεεί ηαζ είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ κα εδναζςεεί
δ ζπέζδ ιε ηδκ εκδιενςιέκδ ημζκυηδηα πμο έπεζ δμιδεεί.
Κάκμκηαξ ηδκ ημζκυηδηα ζδιακηζηή ηάκεζ υθδ ηδ δζαθμνά υηακ πνυηεζηαζ βζα ηδ ζοιιεημπή ηδξ αμήεεζάξ
ημοξ ηαζ ηδκ πανμπή χεδζδξ ζηδκ εηζηναηεία.

Πιεζνρξεκαηνδόηεζε θαη άιιεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο
Ζ θεζημονβία ιζαξ επζπείνδζδξ δεκ είκαζ ηαευθμο εφημθδ οπυεεζδ, εζδζηά υηακ θείπμοκ μζ ηαηάθθδθμζ
μζημκμιζημί πυνμζ ηαζ μζ δβέηεξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα εκενβμφκ βζα ημ ημζκυ ηαθυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ημ
Crowdfunding εεςνείηαζ εκαθθαηηζηή πδβή πνδιαημδυηδζδξ ηαζ ιία απυ ηζξ ηαπφηενα ακαπηοζζυιεκεξ
πναηηζηέξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιέζς ηδξ πνδιαημδυηδζδξ, δ μπμία
απμννέεζ απυ ηδ δδιυζζα ζθαίνα.
Δζδζηά μζ ιζηνέξ ή ιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ μζ ημζκςκζημί επζπεζνδιαηίεξ πνδζζιμπμζμφκ αοηυ ημ
πνδιαημδμηζηυ ενβαθείμ βζα κα εκζζπφζμοκ ηδκ μζημκμιζηή αζχζζιδ ακάπηολδ ηαζ κα επζθένμοκ
ημζκςκζηέξ αθθαβέξ. Δπίζδξ, μζ πενζζζυηενμζ ιδ ηενδμζημπζημί μνβακζζιμί ηαζ κεμζφζηαηεξ εηαζνείεξ
ζήιενα πνδζζιμπμζμφκ ημ Crowdfunding ςξ πναηηζηή βζα κα ζοβηεκηνχζμοκ πνδιαημδμηήζεζξ βζα ηα
βκήζζα ένβα ημοξ ή βζα κα ζοβηεκηνχζμοκ δςνεέξ βζα ηαθυ ζημπυ πμο οπμζηδνίγμοκ.

φιθςκα ιε ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή, δ πθδεμπνδιαημδυηδζδ «πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκυηενα απυ
κεμζφζηαηεξ επζπεζνήζεζξ ή ακαπηοζζυιεκεξ επζπεζνήζεζξ ςξ ηνυπμξ πνυζααζδξ ζε εκαθθαηηζηά
ηεθάθαζα. Δίκαζ έκαξ ηαζκμηυιμξ ηνυπμξ πνμιήεεζαξ πνδιαημδυηδζδξ βζα κέα ένβα, επζπεζνήζεζξ ή ζδέεξ.
Μπμνεί επίζδξ κα είκαζ έκαξ ηνυπμξ ηαθθζένβεζαξ ιζαξ ημζκυηδηαξ βφνς απυ ηδκ πνμζθμνά ζαξ.
Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδ δφκαιδ ηδξ δζαδζηηοαηήξ ημζκυηδηαξ, ιπμνείηε επίζδξ κα απμηηήζεηε πνήζζιεξ
πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ αβμνά ηαζ πνυζααζδ ζε κέμοξ πεθάηεξ».
Χζηυζμ, πένα απυ ημ Crowdfunding, οπάνπμοκ πμθθέξ άθθεξ επζθμβέξ πνδιαημδυηδζδξ, υπςξ:
1.

Πμθφ ιζηνά δάκεζα ή ιζηνμπζζηχζεζξ: πνυηεζηαζ βζα ιζα ημζκή ιμνθή ιζηνμπνδιαημδμηήζεςκ
πμο πενζθαιαάκεζ έκα ελαζνεηζηά ιζηνυ δάκεζμ πμο πμνδβείηαζ ζε ζδζχηεξ πνμηεζιέκμο κα ημοξ
αμδεήζεζ κα βίκμοκ αοημαπαζπμθμφιεκμζ ή κα ακαπηφλμοκ ιζα ιζηνή επζπείνδζδ. Αοημί μζ
δακεζμθήπηεξ ηείκμοκ κα είκαζ άημια παιδθμφ εζζμδήιαημξ, εζδζηά απυ θζβυηενμ ακεπηοβιέκεξ
πχνεξ. Ζ έκκμζα ηςκ «ιζηνμπζζηχζεςκ» απμδίδεηαζ ζοκήεςξ ζημκ μζημκμιμθυβμ Muhammad
Yunus ηαζ ααζίζηδηε ζηδκ ζδέα υηζ εζδζηεοιέκμζ άκενςπμζ ζε οπακάπηοηηεξ πχνεξ, μζ μπμίμζ γμοκ
εηηυξ ηςκ παναδμζζαηχκ ηναπεγζηχκ ηαζ κμιζζιαηζηχκ ζοζηδιάηςκ εα ιπμνμφζακ κα εζζέθεμοκ
ζε ιζα μζημκμιία ιε ηδ αμήεεζα εκυξ ιζηνμφ πμζμφ δακεζζιμφ πνδιάηςκ. Αοηή δ μζημκμιζηή
ζηήνζλδ πνδζζιμπμζήεδηε επίζδια βζα πνχηδ θμνά απυ ιζα μιάδα βοκαζηχκ ζημ Μπακβηθακηέξ
πμο γήηδζακ έκα δάκεζμ 27 δμθανίςκ πμο ήηακ ζε εέζδ υπζ ιυκμ κα απμπθδνχζμοκ, αθθά ηαζ κα
ηάκμοκ ηδκ επζπείνδζδ κα θεζημονβεί.

1.

Angels or Venture capitalists: πνυηεζηαζ βζα ελαζνεηζηά επζηοπδιέκμοξ επζπεζνδιαηίεξ πμο
επζδζχημοκ κα αβμνάζμοκ ιεημπέξ δοκδηζηά ηενδμθυνςκ εηαζνεζχκ ζε πνχζιμ ζηάδζμ απυ ηα
δζηά ημοξ ηεθάθαζα. οκήεςξ ηάκμοκ επεκδφζεζξ ηαζ πνμζθένμοκ επίζδξ ηδκ ειπεζνία, ημ δίηηομ
ηαζ ηζξ βκχζεζξ ημοξ βζα κα ζαξ αμδεήζμοκ κα επζηφπεηε, οπεφεοκμζ βζα ιζα οβζή απυδμζδ υηακ δ
εηηίκδζδ ανπίζεζ κα αολάκεηαζ.

2.

Ηδζςηζηά ηεθάθαζα: πνυηεζηαζ βζα ιαηνμπνυεεζιεξ επεκδφζεζξ ζε ιζηνέξ, ιεζαίεξ ηαζ ιεβάθεξ
εηαζνείεξ ιε ζηυπμ κα ηαηαζημφκ ιεβαθφηενεξ, ζζπονυηενεξ ηαζ πζμ ηενδμθυνεξ. Πνυηεζηαζ βζα
επέκδοζδ εκαθθαηηζημφ ηφπμο πμο απμηεθείηαζ απυ ηεθάθαζα πμο δεκ είκαζ εζζδβιέκα ζε
δδιυζζα ακηαθθαβή. Σα ζδζςηζηά ηεθάθαζα απμηεθμφκηαζ απυ ηεθάθαζα ηαζ επεκδοηέξ πμο
επεκδφμοκ άιεζα ζε ζδζςηζηέξ εηαζνείεξ. Πνμζθένμοκ πμθθά πθεμκεηηήιαηα ζηζξ εηαζνείεξ ηαζ ηζξ
κεμθοείξ επζπεζνήζεζξ, επεζδή ημοξ επζηνέπεζ κα έπμοκ πνυζααζδ ζε νεοζηυηδηα ςξ εκαθθαηηζηή
θφζδ ζημοξ ζοιααηζημφξ πνδιαημπζζηςηζημφξ ιδπακζζιμφξ.

3.

Γδιυζζα ηεθάθαζα: αοηυ ημ είδμξ πνδιαημδυηδζδξ είκαζ πμθφ πανυιμζμ ιε ηα ζδζςηζηά ηεθάθαζα
ιε ηδ δζαθμνά υηζ δ πδβή πνδιαημδυηδζδξ πανάβεηαζ απυ ηδκ πχθδζδ ιζαξ εηαζνείαξ ζημ ημζκυ.
ηακ ημ ημζκυ ηαηέπεζ ηδκ εηαζνεία, δ εηαζνεία πνέπεζ κα εκενβεί πνμξ ημ μζημκμιζηυ ζοιθένμκ
ηςκ πμθθχκ ζδζμηηδηχκ ηδξ ή ηςκ ιεηυπςκ πμο εα εκενβμφκ βζα κα ηάκμοκ ηδκ ημζκή ημοξ
επζπείνδζδ κα ακαπηοπεεί.

4.

Υνδιαημδυηδζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ: είκαζ έκαξ ηφπμξ δακεζζιμφ πμο ζαξ επζηνέπεζ κα έπεηε
πνυζααζδ ζε επζπεζνδιαηζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία υπςξ ελμπθζζιυ, ιδπακήιαηα ηαζ μπήιαηα
πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα ηα αβμνάζεηε εη ηςκ πνμηένςκ. Ζ Υνδιαημδυηδζδ πενζμοζζαηχκ
ζημζπείςκ, ιε άθθα θυβζα, είκαζ ιζα ιίζεςζδ ελμπθζζιμφ υπμο μ δακεζζηήξ αβμνάγεζ ημ
πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ηαζ δ κεμζφζηαηδ επζπείνδζδ πθδνχκεζ ιδκζαία πνέςζδ βζα ηδκ εκμζηίαζδ
ημο. ημ ηέθμξ ηδξ ζοιθςκδεείζαξ πενζυδμο, δ κεμζφζηαηδ επζπείνδζδ ιπμνεί κα απμθαζίζεζ κα
παναηείκεζ ηεθζηά ηδ ιίζεςζδ, πθδνχκμκηαξ ημ οπυθμζπμ βζα κα ηδκ αβμνάζεζ ή κα ακαααειίζεζ
ζε έκα κέμ ιμκηέθμ ή αηυιδ ηαζ κα επζζηνέρεζ ημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ πίζς ζημκ δακεζζηή.

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα
ημ πθαίζζμ αοηυ, είκαζ εκδζαθένμκ κα ελεηαζηεί ηαζ μ νυθμξ ημο ημζκςκζημφ επζπεζνδιαηία. πζ ιυκμ μζ
ημζκςκζημί επζπεζνδιαηίεξ πανμοζζάγμοκ κέα πνμσυκηα ζηδκ αβμνά ακαθμνάξ ςξ παναδμζζαηά, αθθά
έπμοκ επίζδξ ηδ δφκαιδ κα εκζζπφζμοκ ηαζκμηυιεξ ζδέεξ βζα ηδκ επίθοζδ ημζκμηζηχκ ή πενζααθθμκηζηχκ
πνμαθδιάηςκ. Πνάβιαηζ, έκαξ ημζκςκζηυξ επζπεζνδιαηίαξ ακαπηφζζεζ ηαζ πνδιαημδμηεί θφζεζξ πμο
ακηζιεηςπίγμοκ άιεζα ημζκςκζηά γδηήιαηα. Έκαξ ημζκςκζηυξ επζπεζνδιαηίαξ, επμιέκςξ, είκαζ έκα άημιμ
πμο δζενεοκά επζπεζνδιαηζηέξ εοηαζνίεξ πμο έπμοκ εεηζηυ ακηίηηοπμ ζηδκ ημζκυηδηά ημοξ ή ζηδκ
ημζκςκία.
Ζ ηφνζα δζαθμνά ιεηαλφ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ημζκςκζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ έβηεζηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ
πνυηαζδ αλίαξ. Γζα ημκ επζπεζνδιαηία, δ πνυηαζδ αλίαξ πνμαθέπεζ ηαζ μνβακχκεηαζ βζα κα ελοπδνεηήζεζ
αβμνέξ πμο ιπμνμφκ άκεηα κα ακηέλμοκ μζημκμιζηά ημ κέμ πνμσυκ ή οπδνεζία, ηαζ έηζζ έπεζ ζπεδζαζηεί
βζα κα δδιζμονβήζεζ μζημκμιζηυ ηένδμξ. Ακη' αοημφ, μ ημζκςκζηυξ επζπεζνδιαηίαξ ζημπεφεζ ζηδκ αλία ιε
ηδ ιμνθή ιεβάθδξ ηθίιαηαξ, ιεηαζπδιαηζζηζημφ μθέθμοξ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ είηε ζε έκα ζδιακηζηυ
ηιήια ηδξ ημζκςκίαξ είηε ζηδκ ημζκςκία βεκζηυηενα.
Δκχ ιενζηέξ θμνέξ ζοβπέεηαζ ιε ιδ ηενδμζημπζημφξ μνβακζζιμφξ, δ ημζκςκζηή επζπεζνδιαηζηυηδηα είκαζ
ιζα ηενδμζημπζηή πνμζπάεεζα επεζδή μζ επζπεζνήζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ημζκςκζημφξ

επζπεζνδιαηίεξ ιπμνμφκ ζίβμονα κα δδιζμονβήζμοκ εζζυδδια ηαζ ιπμνμφκ κα μνβακςεμφκ είηε ςξ ιδ
ηενδμζημπζηά είηε βζα ηένδδ.

7.3 Δραζηηριόηηηες
Δπηηπρεκέλα εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο
Ο ζδιακηζηυηενμξ ζηυπμξ βζα ηάεε επζπεζνδιαηία είκαζ δ επίηεολδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ημο ακάπηολδξ.
φιθςκα ιε ημκ Graham (2012), δ ααζζηή θάζδ βζα ηδκ ακάπηολδ είκαζ υηακ ιζα κεμζφζηαηδ επζπείνδζδ
ακαηαθφπηεζ ηζ έπεζ γήηδζδ ιεηαλφ ηςκ ιαγχκ ηαζ ανίζηεζ ηδ ζςζηή πνμζέββζζδ βζα κα πνμζεθηφζεζ
αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ πνμξ ημ επζπεζνδιαηζηυ ημο πνμσυκ. ηακ αοηή δ αθοζίδα ζπέζεςκ θεζημονβεί,
οπάνπεζ ιζα πενίμδμξ ηαπείαξ ακάπηολδξ βζα ηδκ επζπείνδζδ. Δπζπθέμκ, εάκ δ επζπείνδζδ ακηέλεζ υθμοξ
ημοξ πενζμνζζιμφξ ηςκ εβπχνζςκ αβμνχκ ηδξ, έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ελεθζπεεί ζε ιεβαθφηενδ εηαζνεία
ηαζ κα επεηηαεεί ζε άθθεξ αβμνέξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, είκαζ απαναίηδημ κα ηαηαζηεοαζηεί ιζα αοζηδνά
επαββεθιαηζηή ηαζ εζηζαζιέκδ εζηυκα ηδξ εηαζνείαξ: επεζδή εα είκαζ μ πυθμξ έθλδξ βζα έκακ
ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ ακενχπςκ.
Ζ επζηοπία ιζαξ επζπείνδζδξ, ακελάνηδηα απυ ημ πνμσυκ ή ηδκ οπδνεζία, ηαεμνίγεηαζ απυ μνζζιέκα
ζοβηεηνζιέκα ενβαθεία. Ζ Δηαζνεία Ακάπηολδξ Μζηνχκ Δπζπεζνήζεςκ ακαθένεζ 8 μνυζδια βζα ηδκ
άιεζδ ακάπηολδ ιζαξ επζπείνδζδξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα:
1. Γκςνίζηε ημοξ πεθάηεξ ζαξ
2. Πνμζθένεηε ελαζνεηζηή ελοπδνέηδζδ πεθαηχκ
3. Καθθζενβείζηε οθζζηάιεκμοξ πεθάηεξ ηαζ κα ακαγδηήζηε κέεξ εοηαζνίεξ·
4. Υνδζζιμπμζήζηε ηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ.
5. Παναημθμοεήζηε εηδδθχζεζξ δζηηφςζδξ.
6. Φζθμλεκήζηε εηδδθχζεζξ.
7. Γχζηε πίζς ζηδκ ημζκυηδηά ζαξ.
8. Μεηνήζηε ηζ θεζημονβεί ηαζ ηεθεζμπμζήζηε ηδκ πνμζέββζζή ζαξ ηαεχξ πνμπςνάηε.

Θεξκνθνηηίδεο θαη επηηαρπληέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζήο ζαο
Δκχ ιζθάιε βζα κεμζφζηαηεξ επζπεζνήζεζξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα λεηαεανίζμοιε ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ
δφμ υνςκ: "επζηαποκηήξ" ηαζ "εενιμημζηίδα", μζ μπμίμζ ζοπκά εεςνείηαζ υηζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ ίδζα
έκκμζα. Χζηυζμ, οπάνπμοκ ιενζηέξ ααζζηέξ δζαηνίζεζξ πμο πνέπεζ κα βκςνίγμοκ μζ επζπεζνδιαηίεξ βζα
πνχηδ θμνά.
Οζ επζηαποκηέξ ακμίβμοκ ηαζ επζηαπφκμοκ ηδκ ακάπηολδ ιζαξ οπάνπμοζαξ εηαζνείαξ ηαζ επζηεκηνχκμκηαζ
πενζζζυηενμ ζηδκ ηθζιάηςζδ ιζαξ επζπείνδζδξ, εκχ μζ εενιμημζηίδεξ πανάβμοκ εκμπθδηζηέξ ζδέεξ ιε ηδκ
εθπίδα κα πηίζμοκ έκα κέμ επζπεζνδιαηζηυ ιμκηέθμ ηαζ εηαζνεία ηαζ βζ 'αοηυ επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ
ηαζκμημιία. Δκχ ηαζ μζ δφμ ηφπμζ πνμβναιιάηςκ δζαδυεδηακ ζε ηυιαμοξ εηηίκδζδξ υπςξ δ Silicon
Valley, ζήιενα ιπμνμφκ κα ανεεμφκ ζε υθμ ημκ ηυζιμ.
Ο νυθμξ ηςκ εενιμημζηίδςκ-επζπεζνήζεςκ, μζ μπμίεξ είκαζ ηονίςξ δμιδιέκεξ ςξ πχνμζ ζοκενβαζίαξ βζα
ηδκ ηοηθμθμνία ζδεχκ, είκαζ εειεθζχδδξ εζδζηά βζα ηζξ εηαζνείεξ πνχζιμο ζηαδίμο, επεζδή αμδεά ζηδκ
οπμζηήνζλδ μθυηθδνδξ ηδξ ηαηαζηεοαζηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Χξ εη ημφημο, μζ εενιμημζηίδεξ επζπεζνήζεςκ
είκαζ, ζηδκ μοζία, μνβακζζιμί πμο αολάκμοκ ημ πμζμζηυ επζαίςζδξ ηαζκμηυιςκ κεμθοχκ επζπεζνήζεςκ
ζοκμδεφμκηαξ ηδκ ακαπηοζζυιεκδ επζπεζνδιαηζηή δζαδζηαζία. Θενιμημζηίδεξ, ζήιενα, είκαζ υπζ ιυκμ μζ
ηεπκμθμβζηέξ κεμζφζηαηεξ επζπεζνήζεζξ, αθθά ηαζ εηείκεξ πμο ζοκενβάγμκηαζ ιε εηαζνείεξ ζε
δζαθμνεηζημφξ ηθάδμοξ ηαζ πνμζακαημθζζιμφξ.
Απυ ηδκ άθθδ, μζ επζηαποκηέξ έπμοκ ημ νυθμ κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ εηαζνεία ζε πνχζιμ ζηάδζμ ακάπηολδξ,
ηαεμδδβμφιεκμζ απυ ηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ ηαεμδήβδζδ ηαζ ηδ πνδιαημδυηδζδ. Οζ κεμζφζηαηεξ
επζπεζνήζεζξ πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ επζηαποκηέξ βζα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ςξ ιένμξ ιζαξ
αθοζίδαξ εηαζνεζχκ. Οζ εηαζνείεξ πνχζιμο ζηαδίμο, πνάβιαηζ, ζοκήεςξ θαιαάκμοκ ιζα ιζηνή επέκδοζδ
ζπυνςκ, ηαζ βζ 'αοηυ πνέπεζ κα έπμοκ πνυζααζδ ζε δίηηοα ηαεμδήβδζδξ, ηα μπμία ζοκήεςξ
απμηεθμφκηαζ απυ ζηεθέπδ κεμθοχκ επζπεζνήζεςκ, επζπεζνδιαηίεξ, εζδζημφξ ημο ηθάδμο ηαζ άθθμοξ
ελςηενζημφξ επεκδοηέξ, ιε ακηάθθαβια έκα ιζηνυ πμζυ ζδίςκ ηεθαθαίςκ.
ημ ηέθμξ εκυξ πνμβνάιιαημξ επζηάποκζδξ, είκαζ πζεακυ κα δμφιε υθεξ ηζξ κεμζφζηαηεξ επζπεζνήζεζξ απυ
ιζα ζοβηεηνζιέκδ αθοζίδα ζε ηάπμζμ είδμξ διέναξ επίδεζλδξ ζηδκ μπμία ζοιιεηέπμοκ επεκδοηέξ ηαζ
ιέζα εκδιένςζδξ. ε αοηυ ημ ζηάδζμ, δ επζπείνδζδ έπεζ ακαπηοπεεί ηαζ εθεβπεεί πεναζηένς.

Από ηελ εθθίλεζε έσο ηελ θιηκάθσζε
ηακ ιζθάιε βζα ιζα κεμζφζηαηδ εηαζνεία, ακαθενυιαζηε ζε ιζα εηηίκδζδ. Αοηή δ επζπείνδζδ πνχζιμο
ζηαδίμο, πμο ζδνφεδηε απυ έκακ ή πενζζζυηενμοξ επζπεζνδιαηίεξ, επζδζχηεζ κα ημπμεεηδεεί ζε έκα
οπμελοπδνεημφιεκμ ηιήια ηδξ αβμνάξ πνμζπαεχκηαξ κα ακαπηφλεζ έκα πνμσυκ ή ιζα οπδνεζία βζα ηδκ
μπμία πζζηεφμοκ υηζ οπάνπεζ γήηδζδ. Σμ κα είζαζ κεμζφζηαηδ επζπείνδζδ, υιςξ, είκαζ πνμζςνζκυ, δζυηζ
υηακ πνυηεζηαζ βζα πναβιαηζηά ηαζκμηυιεξ εηαζνείεξ ιε ηαθυ ιάηζ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ, αοηέξ είκαζ ζε
εέζδ κα ελεθζπεμφκ ζε ηθζιαηχζεζξ ζε έκα μνζζιέκμ ζηάδζμ ςνζιυηδηαξ.
Μζα ηθζιάηςζδ είκαζ ιζα εηαζνεία πμο έπεζ ανεζ ηδ ζηαεενυηδηά ηδξ ςξ επζπεζνδιαηζηυ ιμκηέθμ ηαζ ζηδκ
εηαζμιδπάκζζδ ηδξ πνμζθμνάξ ηδξ. Ακ ηαζ ηθζιαηχκεηαζ, ςζηυζμ, δ επζπείνδζδ ελαημθμοεεί κα
επζδζχηεζ κα ακαπηοπεεί απυ ηδκ άπμρδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ αβμνά, εζδζηά ζε ιζα δζεεκή πνμμπηζηή,
αθθά ηαζ ζηα έζμδα ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ ενβαγμιέκςκ, πνμζεέημκηαξ αλία, εκημπίγμκηαξ ηαζ
ζοκεζδδημπμζχκηαξ εοηαζνίεξ ακηαπμδμηζημφ ηένδμοξ (win-win) βζα κα ζοκενβαζηεί ιε βκςζηέξ εηαζνείεξ
παβημζιίςξ.
Καηά ζοκέπεζα, ιζα κεμζφζηαηδ επζπείνδζδ ακαααειίγεηαζ αθμφ έπεζ επζαεααζχζεζ ηδκ οπυεεζδ ημο
επζπεζνδιαηζημφ ιμκηέθμο ηδξ, έπεζ θφζεζ υθεξ ηζξ πνμηθήζεζξ ιζαξ εηηίκδζδξ ηαζ έηζζ είκαζ έημζιδ βζα
ιζα εηεεηζηή ακάπηολδ. Με άθθα θυβζα, ιζα ηθζιάηςζδ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ απυ ιζα επζηοπδιέκδ
εηηίκδζδ.

7.4 Αποηελέζμαηα
ε αοηυ ημ ηεθάθαζμ έπμοιε δεζ πυζμζ ηαζκμηυιμζ πυνμζ πνδιαημδυηδζδξ οπάνπμοκ πένα απυ ηδκ
πθδεμπνδιαημδυηδζδ. Αοηυ πμο έπεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ είκαζ υηζ δ ζδιενζκή πδβή ηεθαθαίςκ
πνμένπεηαζ ηονίςξ απυ δναζηδνζυηδηεξ δζαδζηηοαηχκ πθαηθμνιχκ. Αοηυ πμο ηάκεζ αοηυ ημ είδμξ
δναζηδνζμηήηςκ ζοβηέκηνςζδξ ηεθαθαίςκ επζηοπδιέκμ είκαζ δ εζδζηή ζπέζδ πμο δδιζμονβμφκ μζ
ηαιπάκζεξ ιε ημοξ επεκδοηέξ ημοξ, ηαηδβμνία πμο δεκ ακηζπνμζςπεφεηαζ πθέμκ απυ ιζα απμηθεζζηζηή
εέζδ πθμφζζςκ ζοκεζζθενυκηςκ, αθθά ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ ιζα πναβιαηζηή ημζκυηδηα πμο απυ ηάης,
λεηζκχκηαξ απυ αηυιδ ηαζ εθάπζζηεξ ζοκεζζθμνέξ, πνδιαημδμηεί ιζα ηαζκμηυιμ ζδέα ζηδκ μπμία
πζζηεφμοκ αηνάδακηα.
πςξ είδαιε, αοηυ πμο δζαθμνμπμζεί αοηυ ημ είδμξ πνυηαζδξ πνδιαημδυηδζδξ απυ ηζξ παναδμζζαηέξ
ιεευδμοξ, είκαζ δ ζδιαζία ηδξ ζδέαξ πμο εέθεζ κα πνμςεήζεζ έκαξ επζπεζνδιαηίαξ: αοηυ πνέπεζ κα είκαζ
ηαζκμηυιμ ηαζ επζδναζηζηυ, πνέπεζ κα πνμςεήζεζ ιζα αλζυθμβδ αθθαβή ζηδκ ημζκμηζηή γςή ακαθμνάξ.

Σμ πνμσυκ πμο πνμςεεί ιζα εηζηναηεία, πνάβιαηζ, πνέπεζ κα εκζςιαηχκεζ ιζα ημζκμηζηή ακάβηδ, δζυηζ
ιυκμ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ έκαξ επζπεζνδιαηίαξ ιπμνεί κα ζοβηεκηνχζεζ έκα ζπεηζηυ ημζκυ βζα ηδ
πνδιαημδυηδζή ημο.
ημ πθαίζζμ αοηυ πνμηφπηεζ μ νυθμξ ημο Κμζκςκζημφ Δπζπεζνδιαηία, μ νυθμξ ημο μπμίμο ζοκδέεηαζ
αοζηδνά ιε αοηέξ ηζξ ηαζκμηυιεξ ιεευδμοξ είζπναλδξ ηδξ πνδιαημδυηδζδξ. πζ ιυκμ έκαξ Κμζκςκζηυξ
Δπζπεζνδιαηίαξ δζαθμνμπμζείηαζ απυ έκακ παναδμζζαηυ επζπεζνδιαηία βζα ηζξ επζθμβέξ απυ ηδκ άπμρδ
ηδξ αάζδξ πνδιαημδυηδζδξ, αθθά ηαζ επεζδή μζ ζδέεξ ηαζ ηα ένβα πμο ζημπεφεζ ζηδκ οθμπμίδζδ έπμοκ
ζδιακηζηυ ακηίηηοπμ ζηζξ ημζκυηδηεξ. Απυ ηδκ άπμρδ αοηή, μζ εοηαζνίεξ ζηαδζμδνμιίαξ εκυξ
Κμζκςκζημφ Δπζπεζνδιαηία ιπμνμφκ κα λεηζκήζμοκ απυ ηδ δδιζμονβία ιζαξ κεμζφζηαηδξ επζπείνδζδξ
ιαγί ιε άθθμοξ ακενχπμοξ πμο ιμζνάγμκηαζ ηδκ άπμρή ημο βζα ηζξ ημζκςκζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ
πνδζζιμπμζμφκ ηαζκμηυια ιέζα υπςξ εενιμημζηίδεξ ηαζ επζηαποκηέξ βζα κα μδδβήζμοκ ηδκ πνςημαμοθία
ημο κα ακαπηοπεεί ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ιεβαθφηενμ ακηίηηοπμ ζηδκ ημζκυηδηα-ζηυπμ.
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4.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕ

4.1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ (Design Thinking)
Ζ ζπεδζαζηζηή ζηέρδ ιπμνεί βεκζηά κα μνζζηεί ςξ ιεεμδμθμβία "out of the box" βζα ηδκ επίθοζδ
πνμαθδιάηςκ. Απμηεθείηαζ απυ ιζα επακαθδπηζηή δζαδζηαζία πμο ααζίγεηαζ ζημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ
απμιυκςζδ πνμαθδιάηςκ πμο ηακείξ δεκ είπε ελεηάζεζ πνζκ: δ δφκαιδ αοημφ ημο ενβαθείμο ανίζηεηαζ
ζηδκ πθεονζηή πνμζέββζζδ ζηέρδξ ημο. Μυθζξ απμιμκχζεζ ημ γήηδια, δ ιεεμδμθμβία Design Thinking
επζηνέπεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ εκαθθαηηζηχκ ζηναηδβζηχκ ηαζ θφζεςκ πμο δεκ είπακ ελεηαζηεί ζε
πνμηαηανηηζηυ ζηάδζμ. Ο πονήκαξ αοηήξ ηδξ ζηναηδβζηήξ είκαζ κα ηαηακμήζμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ
μπμίμ μζ άκενςπμζ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηα πνμσυκηα / οπδνεζίεξ ηαζ κα ακαθφζμοιε αοηή ηδ ζπέζδ
πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβήζμοιε έλοπκεξ ενςηήζεζξ ηαζ βκήζζεξ θφζεζξ βζα ηδκ ζδέα πμο εέθεζ ηακείξ κα
πνμςεήζεζ.
Ζ επζηοπία ημο Design Thinking, πνάβιαηζ, ααζίγεηαζ ζηδκ ζηακυηδηά ημο κα ζοιπάζπεζ ιε ηζξ ακάβηεξ
ηςκ ακενχπςκ βζα ημοξ μπμίμοξ έπεζ ζπεδζαζηεί έκα πνμσυκ / οπδνεζία. Απυ αοηή ηδκ άπμρδ, αοηή δ
ιεεμδμθμβία αμδεά κα ηεεεί μ ζπεδζαζηήξ ζηα παπμφηζζα εκυξ οπμρήθζμο αβμναζηή, έκα ζεκάνζμ πμο
ηακμκζηά είκαζ δφζημθμ κα οπμηεεεί. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ημ Design Thinking είκαζ ελαζνεηζηά πνήζζιμ
ζηδκ αιθζζαήηδζδ ιζαξ επζπεζνδιαηζηήξ ζδέαξ ηαζ ζηδκ οπένααζδ ηδξ αιεζυηδηαξ.
Σμ Design Thinking είκαζ έκα ελαζνεηζηά ζδιακηζηυ ενβαθείμ υζμκ αθμνά ημ Crowdfunding, επεζδή δ
δοκαηυηδηα εκζοκαίζεδζδξ ιε ημοξ πζεακμφξ ιεθθμκηζημφξ πνήζηεξ είκαζ ημ ηθεζδί ιζαξ επζηοπδιέκδξ
εηζηναηείαξ. Απυ ηδκ άπμρδ αοηή, ιζα πνςημαμοθία crowdfunding είκαζ επζηοπήξ υηακ ιπμνεί κα
παναηδνήζεζ, κα απμιμκχζεζ ηαζ κα ειπκεοζηεί απυ ηζξ ακάβηεξ ηςκ δοκδηζηχκ πεθαηχκ. Σμ
απμηέθεζια ιζαξ ηέημζαξ πνμζεηηζηήξ ακάθοζδξ, πνάβιαηζ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ πνμζθμνά εκυξ
πνςηυηοπμο ηαζ εηηεκηνζημφ πνμσυκημξ / οπδνεζίαξ ζηδκ αβμνά. Γζα ημ θυβμ αοηυ, υθδ δ δζαδζηαζία ημο
Design Thinking βίκεηαζ απαναίηδηδ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ηαθφηενδξ ζδέαξ ηαζ ημο ηαηαθθδθυηενμο
ηνυπμο βζα ηδκ ειπμνία ηδξ.
Μπμνεί κα εζπςεεί υηζ ημ Design Thinking είκαζ έκα ελαζνεηζηά πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ
γδηδιάηςκ, επεζδή αμδεά ζηδκ ακαδζαηφπςζδ ημο πνμαθήιαημξ ιε ακενςπμηεκηνζημφξ ηνυπμοξ,
πνμηείκμκηαξ πνςηυηοπεξ ζδέεξ: ακηαθθαβή ζδεχκ, πνςημηοπχκηαξ

ηαζ ζηζηζάνμκηαξ ζοκεδνίεξ

ζεκανίςκ ... υθεξ αοηέξ μζ δναζηδνζυηδηεξ πενζθαιαάκμοκ ζοκεπείξ πεζναιαηζζιμφξ. Ζ υθδ δζαδζηαζία,
θμζπυκ, απαζηεί ηδκ εθανιμβή δζαθμνεηζηχκ ενβαθείςκ πνήζζιςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο ιδπακζζιμφ
επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ ζηα αηυθμοεα ζηάδζα.

Ζ δζαδζηαζία Design Thinking απμηεθείηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ θάζεζξ. Χζηυζμ, ηάεε ζπεδζαζηήξ πμο
πνμζεββίγεζ αοηή ηδ ιέεμδμ πνέπεζ κα έπεζ ηαηά κμο υηζ αοηά ηα ζηάδζα δεκ είκαζ απαναίηδηα άηαιπηα
ημιιάηζα ιζαξ πνμηαεμνζζιέκδξ αημθμοείαξ, αθθά ιενζηά ιπμνεί κα ένεμοκ πνζκ / ιεηά απυ άθθα,
ακάθμβα ιε ηδκ ακάβηδ ημο ζπεδζαζηή.
1.

ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ ιε ημκ πζεακυ αβμναζηή / πεθάηδ / πνήζηδ

2.

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ηαζ ελαημιίηεοζδ ηςκ ακαβηχκ ημο πνήζηδ

3.

ΚΑΣΑΗΓΗΜΟ

ΗΓΔΧΝ (brainstorming) πζεακέξ κέεξ θφζεζξ πμο λεηζκμφκ απυ ηζξ κέεξ

οπμεέζεζξ
4.

ΠΡΧΣΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖΖ ηςκ κέςκ ζηναηδβζηχκ

5.

ΓΟΚΗΜΑΕΟΤΜΔ ηδ θνέζηζα ζδέα.

Έκα πανάδεζβια ενβαθείμο design thinking είκαζ μ πάνηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ζδζαίηενα πνήζζιμξ, υπςξ
οπμδδθχκεζ ημ υκμια, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνχημο αήιαημξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα,
πνυηεζηαζ βζα ιζα ζοκενβαηζηή απεζηυκζζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ανενχζεζ ηζ βκςνίγεζ ηακείξ βζα
έκακ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ πνήζηδ. Βμδεά ζηδκ ελςηενίηεοζδ ηςκ βκχζεςκ ζπεηζηά ιε ημοξ πνήζηεξ,
πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί ιζα ημζκή ηαηακυδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ πνδζηχκ ηαζ κα αμδεδεμφιε ζηδ
θήρδ απμθάζεςκ.

4.2 ΛΙΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ζ θζηή ιεεμδμθμβία έπεζ νίγεξ ζημ ζφζηδια παναβςβήξ ηδξ Toyota ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο
'50- '60 ηαζ δ επζηοπία ηδξ μθείθεηαζ ζηδ ιείςζδ ημο πνυκμο ηαζ ηςκ απμαθήηςκ ηυζημοξ, εκχ
ζοκίζηαηαζ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ημο πνμσυκημξ.
Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, δ Λζηή Μεεμδμθμβία έπεζ εεςνδεεί πμθφ επζηοπδιέκδ ηαζ υηακ εθανιυγεηαζ
ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ, επεζδή ιπμνεί πναβιαηζηά κα επδνεάζεζ ηδ νμή ηδξ αλίαξ ηαζ ηδ
ζοκεπή αεθηίςζδ ιζαξ επζπεζνδιαηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. ηακ εθανιυγεηαζ ζε έκα επζπεζνδιαηζηυ
ζεκάνζμ, δ πνμζπάεεζα ελάθεζρδξ ημο πάζζιμ πνυκμο ηαζ ημο ηυζημοξ ιεηαηνέπεηαζ ζε ένεοκα ηαζ
ηαηακυδζδ ημο ηζ εέθμοκ ηαζ πνεζάγμκηαζ μζ πεθάηεξ ηαζ ζηδκ ελάθεζρδ αοημφ πμο δεκ εέθμοκ. Οζ
ακάβηεξ αοηέξ εεςνμφκηαζ εοηαζνίεξ βζα ηδ δδιζμονβία αλίαξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ
επζπεζνήζεςκ.

Αοηή δ πνμζέββζζδ είκαζ πμθφ απμηεθεζιαηζηή υηακ πνυηεζηαζ βζα ζηναηδβζηέξ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ,
υπμο είκαζ απαναίηδημ κα ζοιπάζπμοιε ιε ημ ημζκυ πμο εέθεζ ηακείξ κα πνμζεββίζεζ. Γζα κα βίκεζ αοηυ
πνέπεζ κα πνμπςνήζμοιε πένα απυ ηδκ άιεζδ εκηφπςζδ, δ μπμία ζοπκά είκαζ επδνεαζιέκδ απυ
οπμηεζιεκζηέξ ηνίζεζξ, βζα κα ζηεθημφιε πθεονζηά ηζ ιπμνεί κα επζεοιμφκ μζ πεθάηεξ.
Απυ αοηή ηδκ άπμρδ, δ ζδέα "βναιιή παναβςβήξ" βίκεηαζ εθαθνζά, επεζδή μζ ενβαγυιεκμζ πνχηδξ
βναιιήξ ηαθμφκηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ εκενβά ζηδ δζαδζηαζία ακηαθθαβήξ ζδεχκ ηαζ μ νυθμξ ημο δβέηδ
είκαζ κα ηαεμνίζεζ ημκ ζηυπμ ηαζ κα ηαεμδδβήζεζ ημ πνυκμ βζα κα ακαηαθφρεζ ηδκ ηαηαθθδθυηενδ
πμνεία δνάζδξ πνμξ αοηυκ ημκ ζηυπμ. Ζ θζηή δβεζία δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ιε ηδκ
αοημκμιία κα θαιαάκμοκ απμθάζεζξ, ηδκ εοηαζνία κα ηεθεζμπμζήζμοκ ηδκ ηέπκδ ημοξ ηαζ ημκ ζημπυ (ημ
«βζαηί» πίζς απυ ημ ένβμ) κα ηαηακμήζμοκ ηδκ αλία ηςκ πνμζπαεεζχκ ημοξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, υζμκ
αθμνά ηδκ ημζκςκζηή εηζηναηεία Crowdfunding, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ζοιπενζθάαμοιε υθδ ηδ
βναιιή ζηδ θήρδ απμθάζεςκ: υπζ ιυκμ βζα έκα γήηδια πθμοναθζζιμφ ηςκ πνμμπηζηχκ, αθθά επεζδή
υηακ πνυηεζηαζ βζα ηδκ ενβαζία ζε ηάηζ ζημ μπμίμ πζζηεφμοκ μζ άκενςπμζ, οπάνπεζ δφκαιδ ζημοξ
ανζειμφξ.
Χζηυζμ, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ Λζηήξ Μεεμδμθμβίαξ, έβηεζηαζ ζηδ ζοκεπή πνμζπάεεζά ηδξ κα
αεθηζχζεζ ημ πνμσυκ / ζδέα πμο πνμςεεί ιζα ζοκεπή κμμηνμπία ιάεδζδξ ηαζ δμηζιήξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ,
δ Λζηή Μεεμδμθμβία, δζδάζηεζ πχξ κα απμηηήζεζ επζπεζνδιαηζηή εοεθζλία: ακελάνηδηα απυ ημ ακ αοηυ
πμο παναδίδμοιε είκαζ απμηοπία ή επζηοπία (ή ηάπμο εκδζάιεζα), δ πνήζδ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ αμδεά
ζηδκ απυηηδζδ πμθφηζιδξ δζμναηζηυηδηαξ βζα ημ πχξ κα αεθηζςεεί.

4.3 ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΡΟ ΤΗ ΡΑΞΗ
Μαεαίκμκηαξ ιέζα απυ ηδ πνάλδ, ζδιαίκεζ υηζ δ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ αθμιμζχκεηαζ ιέζς ηδξ
δνάζδξ κα ηάκμοιε αοηυ πμο πναβιαηζηά πνέπεζ κα ιάεμοιε. Αοηή δ έκκμζα επζκμήεδηε βζα πνχηδ
θμνά απυ ημκ πναβιαηζζηή θζθυζμθμ John Dewey, μ μπμίμξ πνυηεζκε υηζ δ εκενβυξ δέζιεοζδ, ακηί ηδξ
παεδηζηήξ πχκερδξ, δζεοημθφκεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ααεζάξ ιάεδζδξ ηαζ εκεαννφκεζ ημοξ ακενχπμοξ κα
ηάκμοκ θάεδ ηαζ κα ακανςηζμφκηαζ ηνζηζηά ηζ ηάκεζ ηάπμζμξ.
Ζ αζςιαηζηή ιάεδζδ είκαζ ιζα ιεεμδμθμβία πμο θεζημονβεί υηακ ημ άημιμ πμο ζοιιεηέπεζ ζηδ
ιαεδζζαηή δζαδζηαζία έπεζ ήδδ ηάπμζα πνμΰπανλδ βζα ημ ηζ γδηείηαζ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ. Μεηά
απυ ηάπμζα ελμζηείςζδ ιε ημ πενζεπυιεκμ, ηυηε, δ ηεπκζηή ηαθεί κα αζπμθδεεί εκενβά ιε ημ οθζηυ ηαζ κα

δδιζμονβήζεζ ηδκ πναβιαηζηή βκχζδ. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή αοηή δ ιεεμδμθμβία απαζηεί εημζιυηδηα,
εκενβυ ζηέρδ, εοεθζλία ηαζ δδιζμονβζηή κμμηνμπία βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ιζαξ ακάεεζδξ.
Ζ ιάεδζδ ιε ηδ ιεεμδμθμβία ιπμνεί κα είκαζ έκα επζηοπδιέκμ ενβαθείμ εκχ εθανιυγεηαζ ζημ
Crowdfunding, επεζδή δεκ απαζηεί απυ ημοξ ακενχπμοξ πμο ακαγδημφκ ηδ ζςζηή ιμνθή εηζηναηείαξ κα
είκαζ εζδζημί. Πνάβιαηζ, δ πνήζδ ηδξ ιάεδζδξ ιε ηδ ιεεμδμθμβία ζε ζοκενβαζία ιε άθθα ενβαθεία υπςξ
δ ζπεδζαζηζηή ζηέρδ ή δ θζηή πνμζέββζζδ, ιπμνεί κα είκαζ μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα κα ειπθέλεηε εκενβά
ημκ δδιζμονβυ βζα κα αεθηζχζεηε βνήβμνα ηαζ κα ηαηακμήζεηε πμζα ηνίζζια ζδιεία πνέπεζ κα
ακηζιεηςπίζεηε ηαζ κα ιεηαηνέρεηε ζε εοηαζνίεξ ακάπηολδξ.
Σμ πζμ ζδιακηζηυ υθεθμξ ηδξ αζςιαηζηήξ ιάεδζδξ αθμνά ημκ ακηίηηοπμ ζηδ ικήιδ, επεζδή μζ άκενςπμζ
είκαζ πζμ πζεακυ κα εοιμφκηαζ ηάηζ πμο έπμοκ ηάκεζ απυ ιυκμζ ημοξ, πανά κα ιαεαίκμοκ αθαζνχκηαξ
ζδακζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ πενζπηςζζμθμβζηέξ ιεθέηεξ. Δπζπθέμκ, έκα απυ ηα πθεμκεηηήιαηα αοηήξ ηδξ
ιεεμδμθμβίαξ είκαζ υηζ ηαζνζάγεζ ζε ηάεε δθζηία: εκχ ηα παζδζά πςνίξ οπυααενμ είκαζ πενίενβα ηαζ
πνμζπαεμφκ κα ιάεμοκ ηάηζ κέμ, μζ εκήθζηεξ αιθζζαδημφκ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα ζηέθημκηαζ
δδιζμονβζηά ηαζ πθεονζηά.
Μενζημί πμο ιαεαίκμοκ ηάκμκηαξ ζοιαμοθέξ είκαζ:
1. ΠΑΡΑΣΖΡΉΣΔ ΣΟΤξ ΔΗΓΗΚΟΌξ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ μ εβηέθαθυξ ιαξ θεζημονβεί ιζιμφιεκμζ ημοξ
ζοκμιδθίημοξ ιαξ ηαζ υηζ μζ ιαεδζζαηέξ ιαξ δζαδζηαζίεξ επζηαπφκμκηαζ ηαεχξ παναηδνμφιε άθθμοξ κα
μθμηθδνχκμοκ δναζηδνζυηδηεξ πμο δεκ βκςνίγμοιε.
2. ΔΞΑΚΖΘΔΊΣΔ ΣΟ ΣΈΛΔΗΟ. ζμ πενζζζυηενμ πνμζπαεεί ηακείξ κα επζηφπεζ ημκ ζηυπμ ημο,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θαεχκ, ηυζμ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ εα οπάνλμοκ βζα κα ηεθεζμπμζδεεί ημ
απμηέθεζια.
3. ΓΟΚΗΜΑΣΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΝΧΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΆΛΟΤ. Ζ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζηήξ
ηαηάζηαζδξ ημο εβηεθάθμο είκαζ δ πνχηδ πνμτπυεεζδ πμο πνέπεζ κα εηηεθείηαζ υηακ ιαξ γδηείηαζ κα
είιαζηε έημζιμζ ηαζ δεηηζημί κα ηάκμοιε ιζα δναζηδνζυηδηα. Μαξ αμδεά κα πνμεημζιαζημφιε βζα ημ
απνμζδυηδημ ηαζ κα ημ ακηζιεηςπίζμοιε ζακ κα ήηακ ιζα εεηζηή πνυηθδζδ.

4.4 ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΙΩΝ (storyboard)
ε βεκζηέξ βναιιέξ, έκαξ πίκαηαξ ζζημνζχκ είκαζ ιζα βναιιζηή αημθμοεία εζημκμβναθήζεςκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ηζκμφιεκα ζπέδζα ηαζ ηαζκίεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ εονφηενδξ ζζημνίαξ.
οβηεηνζιέκα, μ Walt Disney ήηακ αοηυξ πμο είπε ηαηαηηήζεζ ηδκ ηεπκζηή storyboarding ηαζ ηδκ έηακε
ιζα δζαδζηαζία ιέζα ζηδ Disney πνζκ απυ ηδκ παναβςβή ιεβάθςκ ηαζκζχκ. Ζ πνήζδ ημο storyboard

επέηνερε ζηδ Disney κα ιμζναζηεί ηαζ κα ηάκεζ ημοξ ζοκενβάηεξ κα ηαηακμήζμοκ ημ εονφηενμ υναια
ημο ένβμο.
Χζηυζμ, ζήιενα, δ ιεεμδμθμβία έπεζ ακαηαθοθεεί ςξ έκα επζηοπδιέκμ ενβαθείμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ
επζπεζνήζεςκ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ ελαζνεηζηά πνήζζιμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδ πανημβνάθδζδ ηδξ
ειπεζνίαξ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηδκ απεζηυκζζδ ημο επυιεκμο αήιαημξ πμο πνέπεζ κα ηάκεζ ιζα επζπείνδζδ
βζα κα ακαπηοπεεί.
Ζ δφκαιδ εκυξ πίκαηα ζζημνζχκ είκαζ κα αμδεήζεζ ζηδκ απεζηυκζζδ ηςκ ηνίζζιςκ ζηζβιχκ μθυηθδνδξ
ηδξ ζζημνίαξ πμο εέθμοιε κα πμφιε. Γζα αοηυ, ςξ ενβαθείμ μ πίκαηαξ ζζημνζχκ, είκαζ εειεθζχδεξ βζα ηδκ
ηυκςζδ ημο ζπεδζαζηή ζηδ θακηαζία ηςκ ζηαδίςκ πμο πνέπεζ κα θάαεζ βζα κα επζηφπεζ ημκ επζεοιδηυ
ζηυπμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ πνήζδ ημο πίκαηα ζζημνζχκ είκαζ ελαζνεηζηά οπμζηδνζηηζηή ζημ
Crowdfunding, επεζδή αμδεά ζηδκ απεζηυκζζδ ηςκ ααζζηχκ αδιάηςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ επίηεολδ
ημο ζηυπμο πμο εέθεζ κα επζηφπεζ δ εηζηναηεία. Απυ αοηυ, ημ δεφηενμ αήια είκαζ μ ακαζημπαζιυξ ημο
ζοκυθμο ηςκ δνάζεςκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ηανπμθμνία ηάεε εζηυκαξ πμο έπμοιε εζζαβάβεζ
ζημ δζμζηδηζηυ ιαξ ζοιαμφθζμ.
Σα ααζζηά ζημζπεία πμο ηαεζζημφκ ημ πίκαηα ζζημνζχκ έκα επζηοπδιέκμ επζπεζνδιαηζηυ ενβαθείμ είκαζ:

1.

Γοκαηυηδηα απεζηυκζζδξ ιζαξ μθυηθδνδξ ζζημνίαξ ιε εθάπζζηδ πμζυηδηα πθδνμθμνζχκ.

2.

Γνήβμνδ ηαζ δοκαιζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ απεζηυκζζδ ιζαξ μθυηθδνδξ ζζημνίαξ, ηςκ ηεκχκ, ηςκ
πνμαθδιάηςκ ηαζ ηςκ ζδιείςκ εζηίαζδξ.

3.

Ζ ζηακυηδηα ηαηαβναθήξ ηςκ ηνίζζιςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζε ηάεε αθθδθμοπία.

4.

Έκαξ ηνυπμξ κα πανμοζζάζεζξ ιζα ζζημνία πνζκ ηακ παναπεεί.

πςξ ακαιεκυηακ πνμδβμοιέκςξ, έκαξ άθθμξ ηενδμθυνμξ ηνυπμξ πνήζδξ ημο πίκαηα ζζημνζχκ
ζοκίζηαηαζ ζηδ πανημβνάθδζδ ηδξ ειπεζνίαξ ημο πεθάηδ. Δκχ πνδζζιμπμζείηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ,
ημ storyboarding (δδιζμονβία πζκάηςκ ζζημνζχκ) ιπμνεί κα είκαζ έκα ελαζνεηζηά πνήζζιμ υνβακμ πμο
πνμζακαημθίγεζ ημκ ζπεδζαζηή κα πνμζμιμζχζεζ ηδκ ειπεζνία ημο πεθάηδ. Υνδζζιμπμζχκηαξ ημκ πίκαηα
ζζημνζχκ, πνάβιαηζ, ιπμνεί ηακείξ κα απεζημκίζεζ ηα δζαθμνεηζηά αήιαηα πμο πενκάεζ ηάπμζμξ εκχ
πθδζζάγεζ ημ κέμ πνμσυκ / οπδνεζία. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, storyboarding (δδιζμονβία πζκάηςκ
ζζημνζχκ) ζδιαίκεζ κα απεζημκίζεζ ηδκ ζζημνία ηδξ ειπεζνίαξ ημο πεθάηδ, υπμο μ ζπεδζαζηήξ πνμζπαεεί
κα ηαοηζζηεί ιε ημκ πζεακυ πνήζηδ ηαζ κα ηαηακμήζεζ ηα αήιαηα πμο πενκάεζ. Απεζημκίγμκηαξ μθυηθδνδ
ηδ δζαδζηαζία, θμζπυκ, είκαζ εοημθυηενμ κα ηαηαθάαμοιε πμζα είκαζ ηα ζδιεία πμο θείπμοκ πμο πνέπεζ

κα εηπθδνςεμφκ ηαζ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ εοηαζνίεξ βζα κα ακαπηφλμοκ ιζα ιεβαθφηενδ ειπεζνία βζα
ημοξ πνήζηεξ.

4.5 ΜΗ ΤΥΡΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ
Ζ πθδεμπνδιαημδυηδζδ είκαζ ιζα ιέεμδμξ πμο ααζίγεηαζ ζημ δζαδίηηομ βζα ηδκ άκηθδζδ ηεθαθαίςκ, δ
μπμία πενζθαιαάκεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ιζηνχκ πνδιαηζηχκ πμζχκ απυ ζδζχηεξ. Οζ δδιζμονβμί
ακαπηφζζμοκ έκα πνμθίθ ζε ιζα πθαηθυνια πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ηαζ ελδβμφκ ημοξ κμιζζιαηζημφξ
ημοξ ζηυπμοξ, ηδκ πνμβναιιαηζζιέκδ πνήζδ ηςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ημ πνμκμδζάβναιια βζα ηδκ επίηεολδ
ηςκ ζηυπςκ ημοξ. Σα άημια απμθαιαάκμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοκεζζθένμοκ ζηζξ ζδέεξ ζηζξ μπμίεξ
πζζηεφμοκ, αηυιδ ηαζ ακ ιπμνμφκ κα επεκδφζμοκ ιυκμ ιζηνά πμζά.
Σμ Crowdfunding πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ παναβςβή εκυξ παζπκζδζμφ
πθδνμθμνζαημφ αθθααδηζζιμφ, SEEK!, ημ 2012. Σμ παζπκίδζ έπεζ ςξ ζηυπμ κα δδιζμονβήζεζ δελζυηδηεξ
βφνς απυ ηδ δδιζμονβία ιζαξ ζηναηδβζηήξ ακαγήηδζδξ ηαζ είκαζ ζηυπζια βεκζηυ ηαζ πνμζανιυζζιμ ζε
μπμζμδήπμηε πενζαάθθμκ ηαζ μιάδα-ζηυπμ. Έκα άθθμ πανάδεζβια ημ 2019, δ Moving Youth European
Orchestra πενζθάιαακε 51 ιαεδηέξ Γοικαζίμο, ιμοζζημφξ, ιαεδηεουιεκμοξ ηαζ εναζζηέπκεξ, κέμοξ
Δονςπαίμοξ εεεθμκηέξ ηαζ κέμοξ NEETs απυ ηζξ πενζμπέξ πνμηεναζυηδηαξ ημο Μδηνμπμθζηζημφ Υχνμο
ημο Μπμνκηυ, λεηίκδζε ιζα πακεονςπασηή εηζηναηεία πθδεμπνδιαημδυηδζδξ βζα ηδκ ηζκδημπμίδζδ
ζδνοιάηςκ πμο οπμζηδνίγμοκ ένβα ηαζ ένβα κέςκ Δονςπαίςκ ζημκ ημιέα ηδξ ιμοζζηήξ πάνδ ζηα
ρδθζαηά ενβαθεία πμο ακαπηφπεδηακ απυ ημοξ κέμοξ NEETs πμο ζοιιεηείπακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ κέςκ Δrasmus.
Μία απυ ηζξ ιεευδμοξ βζα κα ιάεεηε βζα ηδκ πθδεμπνδιαημδυηδζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή
επζπεζνδιαηζηυηδηα είκαζ δ ιδ ηοπζηή εηπαίδεοζδ. Σμ επίζδιμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια δεκ εκεαννφκεζ
ηαζ πνμεημζιάγεζ πάκηα ημοξ κέμοξ κα πνμζανιμζημφκ βνήβμνα ηαζ κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ δοκαιζηέξ
ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, κα ακαθάαμοκ ηζκδφκμοξ ηαζ κα αλζμπμζήζμοκ ζδέεξ ζε ζπέδζα δνάζδξ, κα
ενβαζημφκ ζε ιζα μιάδα ηαζ κα ιάεμοκ πχξ κα εηηεθμφκ ένβα. Σμ ηεκυ αοηυ ηαθφπηεηαζ εκ ιένεζ απυ
ημκ ημιέα ηδξ ιδ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ πνμςεείηαζ ηονίςξ απυ ιδ ηοαενκδηζηέξ
μνβακχζεζξ ηαζ πμθζηζζηζηά ζδνφιαηα πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ ενβαζίαξ ζημκ ημιέα ηδξ
κεμθαίαξ.

Ζ ιδ ηοπζηή εηπαίδεοζδ ακαθένεηαζ ζε πνμβναιιαηζζιέκα, δμιδιέκα πνμβνάιιαηα ηαζ δζαδζηαζίεξ
πνμζςπζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ εηπαίδεοζδξ βζα κέμοξ πμο απμζημπμφκ ζηδ αεθηίςζδ ιζαξ ζεζνάξ
δελζμηήηςκ ηαζ ζηακμηήηςκ, εηηυξ ημο ηοπζημφ εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ.
Παναδμζζαηά ακεπανηχξ ελοπδνεημφιεκμζ θμζηδηέξ ηαεχξ ηαζ μζημβέκεζεξ απυ ααεφηενδ ζηδ ιεζαία
ηάλδ, δοζημθεφμκηαζ κα ακηέλμοκ μζημκμιζηά ιζα πακεπζζηδιζαηή εηπαίδεοζδ. φιθςκα ιε ημ Student
Exchanges in Times of Crisis, ιζα ενεοκδηζηή έηεεζδ ζπεηζηά ιε ηζξ επζπηχζεζξ ημο COVID-19 ζηζξ
ακηαθθαβέξ θμζηδηχκ ζηδκ Δονχπδ, ζπεδυκ ηα δφμ ηνίηα ηςκ ενςηδεέκηςκ δεκ βκςνίγμοκ αηυιδ ηζ εα
ζοιαεί ιε ηζξ οπμηνμθίεξ ημοξ ηαζ πνμζπαεμφκ κα θάαμοκ πθδνμθμνίεξ απυ πακεπζζηήιζα ή εεκζηέξ
ανπέξ. Δκχ δ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ ακηζιεηςπίγεζ επζζθαθείξ ηαηαζηάζεζξ, ακ υπζ θείκμοζεξ, δ
γήηδζδ βζα πθδνέζηενα ιεηά-δεοηενμαάειζα δζαπζζηεοηήνζα δεκ ήηακ πμηέ ορδθυηενδ. ημ πθαίζζμ
αοηυ, δ πθδεμπνδιαημδυηδζδ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ επζπεζνδιαηζηέξ δελζυηδηεξ πμο ακ ιαεαίκμκηακ ιέζς
ηδξ ιδ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ έκα απυ ηα ενβαθεία βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ
αοημφ ημο γδηήιαημξ.
Πνχημκ, υζμκ αθμνά ημοξ ζηυπμοξ απυηηδζδξ βκχζεςκ, δ ιδ ηοπζηή εηπαίδεοζδ έπεζ ςξ ζηυπμ κα
απμδείλεζ ηδκ ελμζηείςζδ ιε (1) ηζξ ανπέξ, ημοξ ηφπμοξ ηαζ ηα ιμκηέθα πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ηαζ κα
ζογδηήζεζ ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. (2) ααζζημί πανάβμκηεξ ζηζξ αβμνέξ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηφπςκ πθαηθμνιχκ, ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ ιμκηέθςκ·
(3) μ νυθμξ ημο πθαζζίμο (αζμιδπακία, εεκζηά ηαζ δζεεκή γδηήιαηα) ζηδκ πναηηζηή ηαζ ηα πνυηοπα
πθδεμπνδιαημδυηδζδξ·

(4)

πανάβμκηεξ

επζηοπίαξ

ηαζ

απμηοπίαξ

ζηζξ

εηζηναηείεξ

πθδεμπνδιαημδυηδζδξ· ηαεχξ ηαζ (5) δεζηά δζθήιιαηα ζηδκ πθδεμπνδιαημδυηδζδ ηαζ πζεακμφξ
ιδπακζζιμφξ βζα ημκ ιεηνζαζιυ ημοξ. Γεφηενμκ, υζμκ αθμνά ηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ, βζα ηδκ επίδεζλδ
δελζμηήηςκ ζημκ (1) ζπεδζαζιυ ηδξ εηζηναηείαξ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ
ελανηδιάηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ· (2) πνμτπμθμβζζιυξ εηζηναηείαξ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ηαζ μζημκμιζηυξ
ζπεδζαζιυξ· ηαζ (3) ιάνηεηζκβη ηαζ δζαθδιζζηζηυ ζπεδζαζιυ ηαιπάκζαξ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ.
Καηά ζοκέπεζα, μζ πνμακαθενεέκηεξ ζηυπμζ αθμνμφκ πενζζζυηενμ ηδ ιδ ηοπζηή εηπαίδεοζδ «ιέζς» ηαζ
υπζ «βζα» ηφπμοξ ζηυπςκ, υπμο δ ακάπηολδ ηδξ εηζηναηείαξ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ
πθαίζζμ βζα ηδκ απυηηδζδ ηαηακυδζδξ ηαζ δελζμηήηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ ηδξ εηζηναηείαξ
πθδεμπνδιαημδυηδζδξ. Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα δεκ απαζημφκ απυ ημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ

κα

ηάκμοκ

ενάκμοξ

ή

κα

ζοκεζζθένμοκ

μζημκμιζηά

ζε

εηζηναηείεξ

πθδεμπνδιαημδυηδζδξ, αθθά κα απμηηήζμοκ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ πμο ιπμνεί κα απμδεζπεμφκ
πνήζζιεξ βζα υζμοξ επζεοιμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε δναζηδνζυηδηεξ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ζημ ιέθθμκ.

Γζα κα βίκμοκ ημζκςκζημί επζπεζνδιαηίεξ, μζ κέμζ πνέπεζ κα ιεηαηνέρμοκ ηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ζε
εοηαζνίεξ, κα δδιζμονβήζμοκ επζπεζνήζεζξ ηαζ κα ιεηαηνέρμοκ ηδκ επζπεζνδιαηζηή ειπεζνία ζε
ημζκςκζηέξ αθθαβέξ. Χξ εη ημφημο, είκαζ ζδιακηζηυ κα ηαηακμήζμοιε ηδ δδιζμονβία ημζκςκζηχκ
επζπεζνδιαηζχκ ςξ δδιζμονβχκ ημζκςκζηχκ ηαζκμημιζχκ. Ζ δδιζμονβία ημζκςκζηχκ επζπεζνδιαηζχκ
ζοκδέεηαζ ιε ημοξ ιαεδζζαημφξ πχνμοξ ηαζ ηα πανεθηυιεκά ημοξ, ηδκ δβεηζηή ημοξ πμνεία ηαζ ηα
ηίκδηνά ημοξ βζα ηδκ ακάθδρδ ημζκςκζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ηαεχξ μζ πανάβμκηεξ αοημί
δζαπενκχκηαζ απυ ηδκ ηοπζηή ηαζ ιδ ηοπζηή εηπαίδεοζδ.

ΑΝΑΦΟΕΣ


https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular



https://medium.com/paper-mentorship/how-design-thinking-turned-an-idea-into-50-000-of-sales128e3f016bf7



https://www.planview.com/resources/articles/lean-methodology/



https://www.the-learning-agency-lab.com/the-learning-curve/learning-bydoing/#:~:text=What%20is%20learning%20by%20doing,again%20alone%20in%20the%20studio



https://www.orchidsinternationalschool.com/blog/child-learning/learning-by-doing/



https://fourweekmba.com/storyboarding-business/



https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-46309-0_20



https://www.researchgate.net/publication/340074691_Formal_and_NonFormal_Education_A_Study_on_the_Formation_of_Social_Entrepreneurs



https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learning?desktop=true

5.

ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΕΚΔΗΛΩΗ TRAINING

Ο ζοκεηαζνζζιυξ εθάνιμζε πζθμηζηή ζηακυηδηα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Μαδνίηδ ηδξ Ηζπακίαξ απυ
ηζξ 5 Ημοθίμο έςξ ηζξ 11 Ημοθίμο 2021.

5.1 ΡΕΙΛΗΨΗ LLT
Δαδμιαδζαίμ δζεεκέξ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ααζζζιέκμ ζημ πενζεπυιεκμ ημο εβπεζνζδίμο ημο ένβμο,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εειάηςκ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ, επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ.

5.2 ΣΤΟΧΟΙ
Οζ ζηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ LLT ήηακ κα πανέπμοκ έκα εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια βζα ηδκ ακάπηολδ
βκχζεςκ, δελζμηήηςκ ηαζ ιεεμδμθμβζχκ ηςκ θμνέςκ κεμθαίαξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ
επζπεζνδιαηζηήξ κμμηνμπίαξ, εοηαζνίεξ ηαζ ενβαθεία πθδεμπνδιαημδυηδζδξ, ακάβηεξ ηαζ εοηαζνίεξ ηδξ
αβμνάξ, ηαζκμημιίαξ ηαζ ζηναηδβζηήξ. ηυπμξ εα είκαζ δ ζοβπχκεοζδ αοηχκ ηςκ εειάηςκ ιε
ιεεμδμθμβίεξ ιδ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ (NFE), πνμηεζιέκμο κα εκδοκαιςεμφκ μζ εηπαζδεοηζημί ημο NFE
ζηδκ ακηαθθαβή αοηχκ ηςκ βκχζεςκ ιε κέμοξ πμο ιεηαθένμοκ κέεξ ζδέεξ, αθθά ζηενμφιεκμζ εοηαζνζχκ
πνδιαημδυηδζδξ ηαζ δελζμηήηςκ, πνμηεζιέκμο κα αμδεήζμοκ αοηυκ ημκ κεανυ κα ακαπηφλεζ ηζξ ζδέεξ ημο
ηαζ κα εκζζπφζεζ ηδκ είζμδυ ημο ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ.

5.3 ΡΟΓΑΜΜΑ

5.4 ΕΓΑΣΤΗΙΑ LTT
ΖΜΔΡΑ 1δ
Μαζεζηαθά
Γδιζμονβία επζπεζνδιαηζηήξ θφζδξ.
Απνηειέζκαηα
Σππνινγία

Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα.

Μεζνδνινγία

Πνμθμνζηέξ Μέεμδμζ:

Πεξηερόκελν
παξάδνζεο

Μδ Σοπζηή Δηπαίδεοζδ
Πναηηζηέξ Γναζηδνζυηδηεξ
Οιαδζηή ενβαζία
Πενζεπυιεκμ βκχζδξ: Γελζυηδηεξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ακάπηολδ επζπεζνδιαηζηήξ
θφζδξ ηαζ επζπεζνδιαηζηέξ ζδέεξ.

Γηαδηθαζία

Οζ ζοιιεηέπμκηεξ πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ ηςκ 4 ζηζξ μπμίεξ εα ενβαζημφκ ζε
μθυηθδνδ ηδκ ηαηάνηζζδ. Ζ πνμδβμφιεκδ δναζηδνζυηδηα ηδξ διέναξ ήηακ ιζα
δναζηδνζυηδηα μζημδυιδζδξ ημζκυηδηαξ ζηδκ μπμία μζ ζοιιεηέπμκηεξ έπνεπε κα
επζθέλμοκ ακάιεζα ζε ιζα ζεζνά εζηυκςκ ηαζ ζηζξ μιάδεξ ημοξ κα ηαηαζηεοάζμοκ
έκα πνυαθδια ιε αάζδ αοηέξ ηζξ εζηυκεξ. ηυπμξ αοηήξ ηδξ άζηδζδξ ήηακ ζηδ
ζοκέπεζα δ δδιζμονβία ιζαξ επζπεζνδιαηζηήξ θφζδξ βζα ημ πνυαθδια πμο
ηαηαζηεοάζηδηε. Αοηή δ επζπεζνδιαηζηή θφζδ πνδζζιμπμζήεδηε ζηδ ζοκέπεζα ηαε’
υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ εαδμιάδαξ ζε άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ζηυπμ ηδκ μζημδυιδζδ
ιζαξ πζμ ζοβηεηνζιέκδξ επζπεζνδιαηζηήξ ζδέαξ.

ΖΜΔΡΑ 2δ
Μαζεζηαθά
Καηακυδζδ ηςκ εειεθζςδχκ ιμκηέθςκ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ
Απνηειέζκαηα
1.
Δθανιμβή επζπεζνδιαηζηχκ ζδεχκ
Σππνινγία

Θεςνδηζηή ηαζ Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα (Δζζαβςβή ζημ ηφνζμ εέια)

Μεζνδνινγία

Πνμθμνζηέξ Μέεμδμζ:

1.
2.
3.
Πεξηερόκελν
παξάδνζεο

1.
Γηαδηθαζία
2.

3.

Μδ Σοπζηή Δηπαίδεοζδ
Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα
Οιαδζηή ενβαζία
Θεςνδηζηυ πενζεπυιεκμ:
Πανμοζίαζδ ηςκ εειεθζςδχκ ιμκηέθςκ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ, αήιαηα
πθδεμπνδιαημδυηδζδξ, δζαεέζζιεξ δζαθμνεηζηέξ πθαηθυνιεξ.
Δθανιμβή ημο εεςνδηζημφ ιένμοξ ζηδκ επζπεζνδιαηζηή ζδέα ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ
ογήηδζδ ιε έκακ έιπεζνμ μιζθδηή: πανάδεζβια γςήξ ιζαξ εηζηναηείαξ
πθδεμπνδιαημδυηδζδξ.

4.
Αλζμθυβδζδ ηδξ εαδμιαδζαίαξ ηαηάνηζζδξ.

ΖΜΔΡΑ 3δ
Μαζεζηαθά
Δζζαβςβή ζημ εεςνδηζηυ εέια ηδξ ηαζκμημιίαξ
Απνηειέζκαηα ενβαθεία/ιεεμδμθμβίεξ ηδξ βζα ηδκ έκανλδ ιζαξ επζπείνδζδξ.

1.
2.

ηαζ

Σππνινγία

Δθανιμβή ζοβηεηνζιέκςκ επζπεζνδιαηζηχκ ζδεχκ.
Θεςνδηζηή ηαζ Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα (Δζζαβςβή ζημ ηφνζμ εέια)

Μεζνδνινγία

Πνμθμνζηέξ Μέεμδμζ:

1.
2.
3.
Πεξηερόκελν
παξάδνζεο

ζηα

δζάθμνα

Μδ Σοπζηή Δηπαίδεοζδ
Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα
Οιαδζηή ενβαζία
Θεςνδηζηυ πενζεπυιεκμ:
Καηάνηζζδ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαζκμημιία ηαζ ηα δζάθμνα ενβαθεία ηαζ ιεεμδμθμβίεξ ηδξ
πμο ιπμνμφκ κα είκαζ επςθεθείξ βζα ηδκ έκανλδ ιζαξ επζπείνδζδξ.
Παναδείβιαηα επζηοπίαξ ζηδκ ηαζκμημιία ηαεχξ ηαζ ζφκημιδ εζζαβςβή ζημ εέια ηδξ
πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ πνδζηχκ

Γηαδηθαζία

Οζ ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνυκμ κα ενβαζημφκ ζηδκ επζπεζνδιαηζηή ημοξ ζδέα
πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ιεεμδμθμβίεξ πμο ζογδηήεδηακ, κα ηαζκμημιήζμοκ ηαζ κα
ζοκεπίζμοκ κα ααζίγμκηαζ ζηδκ ζδέα ημοξ.

ΖΜΔΡΑ 4δ
Μαζεζηαθά
Δζζαβςβή ζημ επζηναπέγζμ παζπκίδζ.
Απνηειέζκαηα
1.
Μαεαίκμκηαξ πχξ κα ζπεδζάγεηε ηαζ κα εθανιυγεηε ιζα επζπεζνδιαηζηή ζδέα.
Σππνινγία

Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα

Μεζνδνινγία

Πνμθμνζηέξ Μέεμδμζ:

2.
3.
4.
Πεξηερόκελν
παξάδνζεο

1.
Γηαδηθαζία

Μδ Σοπζηή Δηπαίδεοζδ
Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα
Οιαδζηή ενβαζία
Θεςνδηζηυ Πενζεπυιεκμ:
Καηακυδζδ ημο επζηναπέγζμο παζπκζδζμφ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ.
Σμ επζηναπέγζμ παζπκίδζ έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα πενάζεζ απυ υθα ηα αήιαηα πμο

απαζημφκηαζ βζα κα πάνεηε ιζα ανπζηή ζδέα ζε ιζα έβηονδ ζδέα, βζα κα απμηηήζεηε
ηεθάθαζα ιέζς crowdfunding, ηαεμδδβχκηαξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε ηάεε
αήια. Μεηά ημ παζπκίδζ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ ζε εέζδ κα δχζμοκ ζπυθζα βζα
αεθηίςζδ ζπεηζηά ιε ημ επζηναπέγζμ παζπκίδζ.

ΖΜΔΡΑ 5δ
Μαζεζηαθά
Δζζαβςβή ζημ ηφνζμ εέια ηςκ πνμβναιιάηςκ ημζκςκζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ
Απνηειέζκαηα επχαζδξ ηαζ επζηάποκζδξ.

Σππνινγία

Γδιζμονβία ειπεζνίαξ επχαζδξ.
Πανμοζίαζδ επζπεζνδιαηζηήξ ζδέαξ.
Θεςνδηζηή ηαζ Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα

Μεζνδνινγία

Πνμθμνζηέξ Μέεμδμζ:

1.
2.

Μδ Σοπζηή Δηπαίδεοζδ
Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα
Οιαδζηή ενβαζία
Θεςνδηζηυ πενζεπυιεκμ:

1.
2.
3.
Πεξηερόκελν
παξάδνζεο

Πανμοζίαζδ πνμβναιιάηςκ
επζηάποκζδξ.

1.

ημζκςκζηήξ

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ,

επχαζδξ

ηαζ

ηδ ζοκέπεζα, μζ ζοιιεηέπμκηεξ είπακ ηδκ απμζημθή κα μθμηθδνχζμοκ πνμηεζιέκμο
κα πενπαηήζμοκ αήια πνμξ αήια ζηδ δδιζμονβία ιζαξ ειπεζνίαξ επχαζδξ. Μεηά απυ
αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ έημζιμζ κα πανμοζζάζμοκ ηζξ
επζπεζνδιαηζηέξ ζδέεξ ζηζξ μπμία ενβάγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εαδμιάδαξ. Κάεε
μιάδα πανμοζίαζε ηδκ ζδέα ηδξ ζε έκα πνμκζηυ πθαίζζμ 5 θεπηχκ υπμο έπνεπε κα
πενζβνάρεζ ημ πνυαθδια ηαζ ηδ θφζδ πμο πνυηεζκακ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εηζηναηεία
πνήζηδ, ζηναηδβζηήξ ηαζ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ. ηδ ζοκέπεζα δυεδηακ ζημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ
«κμιίζιαηα»
βζα
κα
επεκδφζμοκ
ζηδκ
εηζηναηεία
ζδέαξ/πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ιε ηδκ ηαθφηενδ ζηναηδβζηή.

Γηαδηθαζία

ΖΜΔΡΑ 6ε
Μαθηζιακά
Αποηελέζμαηα



Τσπολογία

Δλάζηδζδ ηςκ δελζμηήηςκ ημοξ πνμηεζιέκμο κα ιεηνδεεί ημ επίπεδμ δβεζίαξ ημοξ.
Καηακυδζδ πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ δελζμηήηςκ.
Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα

Μεθοδολογία

Πνμθμνζηέξ Μέεμδμζ :

Πνμθμνζηέξ Μέεμδμζ:
Μδ Σοπζηή Δηπαίδεοζδ
Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα
Οιαδζηή ενβαζία
Πναηηζηυ πενζεπυιεκμ:

Περιετόμενο
Παράδοζης

Αημιζηή αλζμθυβδζδ δελζμηήηςκ.
Αλζμθυβδζδ ηδξ εαδμιαδζαίαξ εηπαίδεοζδξ.

Διαδικαζία

ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ δυεδηε ιζα αλζμθυβδζδ δβεζίαξ ηαζ δελζμηήηςκ πάκς ζηδκ
μπμία ενβάζηδηακ αημιζηά βζα κα ηαηαθάαμοκ ηζ είδμοξ δβέηδξ είκαζ μ ηαεέκαξ ηαζ
πμζεξ δελζυηδηεξ έπμοκ. ηδ ζοκέπεζα, ιπυνεζακ κα ημ ιμζναζημφκ ιε ηδκ μιάδα
ημοξ βζα κα ηαηακμήζμοκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ δελζυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ ενβάγμκηακ ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ εαδμιάδαξ. Μεηά απυ αοηυ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ μθμηθήνςζακ ιζα
αλζμθυβδζδ ηδξ εαδμιαδζαίαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ιπυνεζακ κα δχζμοκ
ακαηνμθμδυηδζδ ζπεηζηά ιε ημ ηζ έιαεακ ή ηζ πζζηεφμοκ υηζ ιπμνεί κα αεθηζςεεί
απυ ηδκ εηπαίδεοζδ.

ΖΜΔΡΑ 7δ
Μαζεζηαθά
Απνηειέζκαηα

Δφνεζδ θφζδξ βζα ηδ δναζηδνζυηδηα ημο δςιαηίμο δζαθοβήξ.
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ βκςνίζακ ηα ιένδ ηδξ Μαδνίηδξ.

Σππνινγία

Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα.

Μεζoδνινγία

Πνμθμνζηέξ Μέεμδμζ:

Γηαδηθαζία

Μδ Σοπζηή Δηπαίδεοζδ
Πναηηζηή Γναζηδνζυηδηα
Οιαδζηή ενβαζία
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ ζε μιάδεξ ηαζ έθοζακ έκα δςιάηζμ δζαθοβήξ, εκχ
ηαοηυπνμκα βκχνζζακ δζαθμνεηζηά ιένδ ζηδ Μαδνίηδ.

6.

ΑΝΑΦΟΡΑ LTT

6.1 ΑΝΑΤΟΦΟΔΟΤΗΣΗ LLT
ύκθσλα κε ηελ αμηνιόγεζε πνπ δηελεξγήζεθε ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε κέζε ζπλνιηθή
εκπεηξία ησλ 30 ζπκκεηερόλησλ θαηέιαβε ηελ 4ε ζέζε από ηνπο 5, κε ην 54% ησλ
ζπκκεηερόλησλ λα θαηαηάζζνπλ ην πξόγξακκα ζηελ θαηάηαμε 5, 22% ζην 4 θαη ην ππόινηπν
22% ζηελ 3. πλνιηθά, ην επίπεδν πξνζπάζεηαο θαηαηάζζεηαη σο ηθαλνπνηεηηθό ή πνιύ θαιό,
κε ρακειό πνζνζηό ζπκκεηερόλησλ λα θαηαηάζζεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζε ρακειόηεξν ή
πςειόηεξν επίπεδν. Απηό ζα κπνξνύζε λα απνδνζεί ζηηο δηαθνξέο σο πξνο ην επίπεδν
εκπεηξνγλσκνζύλεο ησλ ζπκκεηερόλησλ όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ δίλνληαη, ηελ
πιεζνρξεκαηνδόηεζε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα.

Όζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ζηε κάζεζε, 6 ζπκκεηέρνληεο είραλ ρακειό επίπεδν γλώζεσλ
ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο,

ην 66% απηώλ ησλ 6 ζπκκεηερόλησλ είραλ ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν γλώζεο, ην 17% πνιύ θαιό
θαη ην 17% θαιό επίπεδν γλώζεο. Άιινη 6 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ όηη ην επίπεδν ησλ
γλώζεώλ ηνπο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ήηαλ δίθαην. Από ηνπο 6 ζπκκεηέρνληεο, ην 50% είρε
ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν γλώζεο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ην 33% πέξαζε από δίθαην ζε πνιύ
θαιό θαη κόλν ην 17% παξέκεηλε ζην ίδην επίπεδν, δίθαην. Άιινη 10 ζπκκεηέρνληεο είραλ
ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν γλώζεο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, από απηνύο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ην
30% παξέκεηλε ζην ίδην επίπεδν, ην 30% απάληεζε όηη ην επίπεδν ησλ γλώζεώλ ηνπο ήηαλ
δίθαην θαη ην 40% απάληεζε όηη ήηαλ πνιύ θαιό. Ωζηόζν, ην επίπεδν γλώζεο ζην ηέινο ηνπ
καζήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από ό, ηη ήηαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, νπόηε ην
30% πνπ απάληεζε θαιά ζα κπνξνύζε λα είλαη όηη ην εξώηεκα δελ έγηλε θαηαλνεηό κε
ζαθήλεηα. Σέινο, 9 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ όηη ην επίπεδν ησλ γλώζεώλ ηνπο ζηελ αξρή
ήηαλ πνιύ θαιό, ην 100% απηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ πίζηεπαλ όηη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ην
επίπεδν ησλ γλώζεώλ ηνπο παξέκεηλε ην ίδην, θαηαηάζζνληαο ζε πνιύ θαιό επίπεδν.
Μπνξνύκε λα δνύκε όηη δεδνκέλνπ όηη απηό ήηαλ έλα εηζαγσγηθό κάζεκα, νη ζπκκεηέρνληεο
πνπ είραλ έλα βαζηθό επίπεδν γλώζεο είραλ ηελ πςειόηεξε ζπκβνιή ζηε κάζεζε.

6.2 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΟ ΤΟ TRAINING

CROWDinTraini
ng

7.

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Μαθησιακά
αποτελέσματα
Σκοπός της
άσκησης

Πνμχεδζδ ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζημ πναηηζηυ ιένμξ ηαζ ηςκ
απαναίηδηςκ
ενβαθείςκ
βζα
ηδ
δδιζμονβία
ιζαξ
εηζηναηείαξ
πθδεμπνδιαημδυηδζδξ.

Μέγεζνο
νκάδαο

Οιάδεξ ηςκ 5

Γηάξθεηα

(30 θεπηά+)

Τιηθά θαη 1.
Πξνεηνηκαζία
2.

Φφθθμ ενβαζίαξ βζα ηάεε μιάδα βζα ηδκ ηαηαβναθή επζθμβχκ
ηοθυ, αοημηυθθδηεξ ζδιεζχζεζξ, πανηί
Έηεεζδ «Ακάθδρδ ζδζμηηδζίαξ»
Πανμοζίαζδ (πθδεμπνδιαημδμηδιέκδ ημζκμηζηή επέκδοζδ)

3.
4.
Πεξηγξαθή1.
πεξηόδνπ
ιεηηνπξγίαο

2.

3.

Γείηε δζαθάκεζεξ. Δζζάβεζ ημ εέια ηςκ επεκδφζεςκ ηδξ ημζκυηδηαξ ιε
πθδεμπνδιαημδυηδζδ ηαζ βζα πμζμ θυβμ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηα
ενβαθεία.
Οζ μιάδεξ ζογδημφκ ημ είδμξ ηςκ ένβςκ ηαζ απμθαζίγμοκ ζε έκα πμο πζζηεφμοκ υηζ
εα ήηακ εκδζαθένμκ κα επζηεκηνςεμφκ βζα ηδκ ενβαζία δφμ ηαζ ηνεζξ (εα ιπμνμφζε
κα είκαζ ημ δζηυ ημοξ ένβμ ή έκα πανάδεζβια)
Οζ μιάδεξ ζοιπθδνχκμοκ ημ θφθθμ ενβαζίαξ έκα ζπεηζηά ιε: ημ ιμκηέθμ ένβμο,
ημζκυηδηαξ ηαζ αζςζζιυηδηαξ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή απμζημθή, ημκ θυβμ βζα ηδ
ζοβηέκηνςζδ ηεθαθαίςκ ηαεχξ ηαζ ημ πυζμ εα ημζηίζεζ (ζοκμθζηά ηαζ ηδ
νφειζζδ)
Πνηα είλαη ε νξγάλσζή ζαο;
Ζ μιάδα επζθέβεζ έκα πανάδεζβια μνβακζζιμφ - υκμια ηαζ ηφπμ. Θα ιπμνμφζε κα
είκαζ έκα απυ ηα δζηά ημοξ, ή ειπκεοζιέκμ απυ έκα απυ ηα παναδείβιαηα
πενζπηςζζμθμβζηήξ ιεθέηδξ. Π.π. "Blackfriars Κμζκμηζημί Κδπμονμί" - ιζα μιάδα
εεεθμκηχκ πμο αβαπμφκ ηδκ ηδπμονζηή ζε ζηέβεξ ζημ Blackfriars είκαζ
Σν θνηλσληθό/θνηλνηηθό όξακα/ζθνπόο ηνπ νξγαληζκνύ.
Π.π. «Θέθμοιε κα πανέπμοιε έκα πχνμ ζηδκ ημζκυηδηα κα εκχκεηαζ ηαζ κα
αεθηζχκεζ ημ ημπζηυ πενζαάθθμκ ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ εκυξ ηήπμο».
Πνηνο είλαη ζηελ θνηλόηεηά ζνπ;
Πνμζπαεήζηε κα ηάκεηε ηδκ μιάδα κα ζηεθηεί υθμ ημ θάζια ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ
μιάδςκ πμο ιπμνεί κα οπάνπμοκ ζηδκ ημζκυηδηά ημοξ ηαζ πμο εα ένεμοκ ζε επαθή
δζαπείνζζδ π Π.π. βεςβναθία (π.π. πςνζυ, αζηζηυ), δδιμβναθζηά ζημζπεία: επίπεδμ
εζζμδήιαημξ/ζηένδζδ, δθζηία, πμζηζθμιμνθία, άθθεξ ημζκμηζηέξ ή ημζκςκζηέξ

μιάδεξ.
Πνην είλαη ην ζρέδηό ζνπ;
Π.π. δδιζμονβία ημζκμηζημφ ηέκηνμο, επέηηαζδ εκυξ ημζκμηζημφ ένβμο ηεπκχκ.
Γηαηί θάλεηο έξαλν;
Σμ ζδζαίηενμ πνάβια πμο εα πθδνχζμοκ μζ ημζκμηζηέξ επεκδφζεζξ. Π.π. δ αβμνά
ημο ηηζνίμο, μζ κέεξ νάιπεξ ζημ skatepark
Πόζν ζα θνζηίζεη? (ζοκμθζηά ηαζ βζα ζφζηαζδ)
Πνμζπαεήζηε κα ηάκεηε ηδκ μιάδα κα ανεζ νεαθζζηζηέξ εηηζιήζεζξ εδχ, ζηδ
ζοκέπεζα κα ζοκενβαζηεί ιε αοηά ηα οπμηζεέιεκα ζημζπεία βζα ημ οπυθμζπμ
ενβαζηήνζμ. Π.π. £ 10.000 ηυζημξ νφειζζδξ (1-1 ζοιαμοθέξ, promo αίκηεμ, ηέθδ
πθαηθυνιαξ) + £ 100,000 αβμνά πενζμοζζαημφ ζημζπείμο + £ 40,000 μνβακςηζηυ
ηυζημξ νφειζζδξ (π.π. πνμζςπζηυ, ζοζηήιαηα η.θπ.).
Πνην είλαη ην επηρεηξεκαηηθό ζνπ κνληέιν;
Πχξ εα δδιζμονβήζμοκ εζζυδδια βζα κα απμπθδνχζμοκ ηεθζηά ηζξ επεκδφζεζξ (+
μπμζμζδήπμηε ηυημζ). Πνμζπαεήζηε κα πάνεηε υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενεξ
θεπημιένεζεξ, εζδζηά ζηδ θεζημονβία ιεηά ηδ νφειζζδ (αθθά πςνίξ ηαιία
πνμζδμηία πθήνμοξ ημζημθυβδζδξ). Π.π. εα πανάβμοιε έζμδα απυ πςθήζεζξ
ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ ζημ ηαθέ ηαζ ημ εκμίηζμ πχνμο βναθείμο.

Απνινγηζκόο

● Μπμνεί κα ηάκεζ ηζξ αηυθμοεεξ δναζηδνζυηδηεξ πζμ δφζημθεξ ακ δεκ οπάνπεζ
ημοθάπζζημκ ηάηζ ζε ηάεε έκα απυ ηα πθαίζζα ζημ θφθθμ ενβαζίαξ 1. Θα ιπμνμφζε
κα αμδεήζεζ κα πμφιε υηζ ζηδκ μιάδα ζηδκ ανπή ηαζ κα δχζεζ εκδιενχζεζξ
πνυκμο π.π. ηάεε 5-10 θεπηά.
● Βεααζςεείηε υηζ οπάνπεζ πνυκμξ βζα ηζξ ηεθεοηαίεξ 4 ενςηήζεζξ, ηαεχξ αοηέξ
απαζημφκ ηδ ιεβαθφηενδ ζηέρδ.

Μαζεζηαθά
Ζ δναζηδνζυηδηα εα αμδεήζεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ
Απνηειέζκαηα ηαζ ηςκ θμνέςκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δναζηδνζυηδηαξ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα

ελαζηδεμφκ ζηδκ εηιάεδζδ ηδξ πήκαξ βζα κα αζθκζδζαζημφκ απυ ημ right one.
Μέγεζνο
νκάδαο

Οιάδεξ ηςκ 4-5

Γηάξθεηα

30+ θεπηά

Τιηθά θαη
Πξνεηνηκαζία

Φμνδηυξ οπμθμβζζηήξ, πανμοζίαζδ ppt, ζηοθυ ηαζ πανηί ακά ζοιιεηέπμκηα

Πεξηγξαθή
πεξηόδνπ
ιεηηνπξγίαο

Μεηά ηδκ πανμοζίαζδ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ εενιμημζηίδςκ ηαζ επζηαποκηχκ ζημ
ενβαζηήνζμ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ θαιαάκμοκ μδδβίεξ απυ ημκ εηπαζδεοηή ζπεηζηά ιε ηδ
δναζηδνζυηδηα.
Ο εηπαζδεοηήξ πςνίγεζ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε μιάδεξ ηςκ 5 ηαζ δζακέιεζ πανηί ιε
ζηοθυ ζε ηάεε ιία.
Ο εηπαζδεοηήξ δίκεζ επίζδξ ζηζξ μιάδεξ ιζα θίζηα ιε ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα
ιεζμκεηηήιαηα ημο εηημθαπηδνίμο ηαζ ημο επζηαποκηή (ιζηηυ).
Καηά ζοκέπεζα, ημ ηαεήημκ ηάεε μιάδαξ εα είκαζ κα ηαεμνίζεζ πμζα απυ ηα
πανεπυιεκα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα ακήημοκ ζημ εηημθαπηήνζμ ηαζ πμζα
ζημκ επζηαποκηή.

Απολογισμός

ημ ηέθμξ, μ εηπαζδεοηήξ αλζμθμβεί ηα απμηεθέζιαηα εκεαννφκμκηαξ ηδ ζογήηδζδ
ηαζ ηάεε ζοιιεηέπςκ δζηαζμθμβεί πμζα απυ ηζξ δφμ επζθμβέξ εα πνμηζιμφζε βζα κα
ακαπηφλεζ ηδκ κεμζφζηαηδ επζπείνδζδ ημο.
πυθζα απυ ημκ εηπαζδεοηή.
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζοιπθδνχκμοκ ηδ θυνια αλζμθυβδζδξ.

Μαζεζηαθά
Με ηδ αμήεεζα δβεηζηχκ ενςηήζεςκ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα ηαηακμήζμοκ ηζξ
Απνηειέζκαηα ιεευδμοξ, ημοξ ηνυπμοξ βζα κα θάαμοκ οπμζηήνζλδ βζα ηα ένβα ημοξ. Ζ

δναζηδνζυηδηα αοηή εα ζοιαάθεζ ζηδκ ζαθέζηενδ ηαηακυδζδ ηςκ πζεακχκ
πνμηθήζεςκ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ ένβμο πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ηαζ εα
εκεαννφκεζ ηδκ ελεφνεζδ ηςκ ηνυπςκ θφζδξ.
Σα θυνμοι πμο πανέπμκηαζ ζηδκ παναηάης δναζηδνζυηδηα εα ζαξ αμδεήζμοκ υπζ
ιυκμ κα ιάεεηε πενζζζυηενα βζα ημκ ηθάδμ αθθά ηαζ κα πνμςεήζεηε ηδκ εηζηναηεία
ζαξ.
Μέγεζνο
νκάδαο

Οιάδεξ ηςκ 5

Γηάξθεηα

(35 θεπηά+)

Τιηθά θαη
1.
Φδθζαηή πνυζααζδ, θμνδηυξ οπμθμβζζηήξ, πανμοζίαζδ ppt, πνμαμθέαξ.
Πξνεηνηκαζία
2.
Φφθθμ ενβαζίαξ βζα ηάεε μιάδα βζα ηδκ ηαηαβναθή επζθμβχκ, θμβζηήξ ηαζ

3.


εοηαζνζχκ/πνμηθήζεςκ
ηοθυ, πανηί
Ο ηαηάθμβμξ ηςκ πθαηθμνιχκ βζα
πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ακά ζοιιεηέπμκηα.

ηδκ

πνμχεδζδ

ηδξ

εηζηναηείαξ

Πεξηγξαθή
πεξηόδνπ
ιεηηνπξγίαο

Ο εηπαζδεοηήξ δίκεζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ιζα πανμοζίαζδ ζπεηζηά ιε ηζξ επζθμβέξ
βζα πθαηθυνιεξ πνμζέθηοζδξ επεκδοηχκ (crowdfunding personas), μζ μπμίεξ εα
πενζθαιαάκμοκ δζαθδιίζεζξ facebook, εηαζνείεξ δδιμζίςκ ζπέζεςκ, πθαηθυνιεξ
ακαηάθορδξ πνμσυκηςκ, ημζκυηδηεξ, Reddit, Google Ads, δζαθδιίζεζξ Pinterest
(πνμαζνεηζηά) - εζηζάγμκηαξ ζηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημοξ. Πανέπμοκ ηδκ εοηαζνία
κα ιμζναζηείηε ηδκ ηαιπάκζα ζαξ ιε άθθμοξ απυ ημκ ίδζμ ηθάδμ, ηαεχξ ηαζ κα
βκςνίζεηε άθθεξ πθαηθυνιεξ ηαζ μνβακζζιμφξ πμο είκαζ ανηεηά αλζυπζζημζ βζα κα
ζαξ αμδεήζμοκ κα πνμςεήζεηε ηδκ εηζηναηεία ζαξ.
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ επζθέβμοκ κα ηάκμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ ζδιεζχζεζξ.
ηδ ζοκέπεζα, μζ μιάδεξ εεςνμφκ πμζα πθαηθυνια εα ήηακ δ ηαηαθθδθυηενδ βζα ημ
ένβμ ημοξ, βνάθμκηαξ επζπεζνήιαηα ζε έκα ημζκυ θφθθμ μιάδαξ.

Μεηά απυ αοηυ, ηάεε μιάδα πανμοζζάγεζ ιζα πθαηθυνια βζα κα πνμζεθηφζεζ ηδκ
επέκδοζδ πμο έπεζ επζθέλεζ, οπμζηδνίγμκηαξ βζαηί.
Μεηά ηζξ πανμοζζάζεζξ, μ εηπαζδεοηήξ εέηεζ ενςηήιαηα υπςξ: "ε ηζ εα έδζκεξ
πνμζμπή ακ ήζμοκ επεκδοηήξ υηακ επέθεβεξ έκα ένβμ βζα επέκδοζδ;" "Πμζα θάεδ
εηηίκδζδξ πζζηεφεηε υηζ είκαζ απανάδεηηα;" "Σζ αολάκεζ ηαζ ιεζχκεζ ηζξ πζεακυηδηέξ
ζαξ κα πνμζεθηφζεηε επεκδφζεζξ;"
Απολογισμός

ημ ηέθμξ ηδξ ζογήηδζδξ, μ πνμπμκδηήξ δίκεζ ζπυθζα ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ.
οιπθδνχκμοκ ηδ θυνια αλζμθυβδζδξ.

Μαζεζηαθά
Γμοθεφμκηαξ ζε ιζα μιάδα, μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα είκαζ ζε εέζδ κα αζηήζμοκ ημζκή
Απνηειέζκαηα επίθοζδ πνμαθδιάηςκ επζηοβπάκμκηαξ ζοκαίκεζδ ζπεηζηά ιε ηζξ ζδέεξ ημο ένβμο

πθδεμπνδιαημδυηδζδξ.
Μέγεζνο
νκάδαο

Οιάδεξ ηςκ 5

Γηάξθεηα

(30 θεπηά+)

Τιηθά θαη
Ο ηαηάθμβμξ ηςκ ζδιείςκ πμο πνέπεζ κα θάαμοκ οπυρδ μζ μιάδεξ
Πξνεηνηκαζία

θφθθμ ενβαζίαξ ακά μιάδα
ζηοθυ βζα υθμοξ

Πεξηγξαθή
πεξηόδνπ
ιεηηνπξγίαο

Ο εηπαζδεοηήξ πςνίγεζ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε μιάδεξ ηςκ 5 αηυιςκ βζα κα ημοξ
δχζεζ ηδκ εοηαζνία κα αζχζμοκ μιαδζηή ενβαζία ζηδκ πθδεμπνδιαημδυηδζδ ζε ιζα
πνμζμιμίςζδ.
Σμ ηαεήημκ ηάεε μιάδαξ είκαζ κα δδιζμονβήζεζ απυ ημζκμφ ιζα κεμζφζηαηδ
επζπείνδζδ.

Οζ μιάδεξ θαιαάκμοκ έκα θφθθμ πυκηςκ βζα κα θάαμοκ οπυρδ ηα ελήξ πνζκ απυ ηδκ
πεναζηένς ζογήηδζδ:
Θα μοιπαζηούμε αξίερ και πποζδοκίερ;
Όινη όζνη εξγάδνληαη ζην έξγν ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ από θνηλνύ:
ηη επηδηώθεη λα επηηύρεη ε εθζηξαηεία
ηελ θιίκαθα θαη ην κέγεζόο ηνπ, θαη πόηε ζα ζπκβεί
πνηεο ζα είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο (ε δέζκεπζή ηνπο)
«Ιδηνθηεζία» θάζε κέινπο ηεο νκάδαο επί ηνπ έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζα πηζησζνύλ)
πνηνη ζα είλαη νη δείθηεο ηεο επηηπρίαο
θαηαλόεζε ησλ επζπλώλ θαη ησλ επηθαιύςεσλ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ζε ξόινπο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κάεε μιάδα πανμοζζάγεζ ηδκ εηηίκδζδ.
Απολογισμός

ημ ηέθμξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ, μ εηπαζδεοηήξ εκεαννφκεζ ηδ ζογήηδζδ εέημκηαξ
ενςηήζεζξ ηφπμο
"Τπήνλακ δζαθςκίεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ;" "Πχξ ζοκεζζθέναηε
ζηδ ζοκαίκεζδ;" "Πζζηεφεηε υηζ δ απυ ημζκμφ δδιζμονβία κεμζφζηαηςκ
επζπεζνήζεςκ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή;"
πυθζα απυ ημκ εηπαζδεοηή.

Μαζεζηαθά
Αοηή δ δναζηδνζυηδηα ζημπεφεζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ
Απνηειέζκαηα ζοιιεηεπυκηςκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζε ακαδουιεκα πνμαθήιαηα ιε αέθηζζηεξ θφζεζξ.

Ζ ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ πνδζηχκ.
Μέγεζνο
νκάδαο

Οιάδεξ ηςκ 5

Γηάξθεηα

35+ θεπηά

Τιηθά θαη
1.
Φμνδηυξ οπμθμβζζηήξ
Πξνεηνηκαζία
2.
Πνμαμθέαξ

3.

Πεξηγξαθή
πεξηόδνπ
ιεηηνπξγίαο

Πανμοζίαζδ PPT
Φφθθμ ενβαζίαξ ακά μιάδα
Μεηά ηδκ πανμοζίαζδ, μ εηπαζδεοηήξ πςνίγεζ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε μιάδεξ ηςκ 5
αηυιςκ.
Κάεε μιάδα θαιαάκεζ ηδκ ηάνηα ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ πνυαθδια πμο ιπμνεί κα
πνμηφρεζ ζε ιζα πνμζπάεεζα ηάθορδξ ηςκ ακαβηχκ ηςκ ηαηακαθςηχκ.
Σα πνμαθήιαηα ηαηακμιήξ ιεηαλφ μιάδςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δναζηδνζυηδηαξ:

Κίλδπλνο απαηεώλσλ θαη έιιεηςε εκπηζηνζύλεο.
Γηαρείξηζε πξνζδνθηώλ θαη πινπνίεζε ησλ ππνζρόκελσλ αληακνηβώλ.
Έιιεηςε δνκεκάησλ δηαύισλ θαη κεραληζκώλ επηθνηλσλίαο·
Οηθνδνκηθό Δλδηαθέξνλ.
Καηαλνήζηε ηηο απαηηήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο.
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζε μιάδεξ βνάθμοκ ζηζξ επζθμβέξ θφθθμο ενβαζίαξ βζα ηδκ
επίθοζδ αοημφ ημο πνμαθήιαημξ.
Μεηά απυ αοηυ, ηάεε μιάδα επζδεζηκφεζ ηζξ επζθμβέξ ηδξ.
Απολογισμός

πυθζα απυ ημκ εηπαζδεοηή.
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζοιπθδνχκμοκ ηδ θυνια αλζμθυβδζδξ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ NFE

Καηεπζπληήξηα γξακκή
Δξγαζηήξηα NFE γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ
εθζηξαηεία πιεζνρξεκαηνδόηεζεο
Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζεηε εξγαζηήξηα NFE γηα λα παξέρεηε γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηελ
θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ πιεζνρξεκαηνδόηεζε;
Μία απυ ηζξ ιεευδμοξ βζα κα ιάεεηε βζα ηδκ πθδεμπνδιαημδυηδζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή
επζπεζνδιαηζηυηδηα είκαζ δ ιδ ηοπζηή εηπαίδεοζδ. Σμ επίζδιμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια δεκ εκεαννφκεζ
ηαζ πνμεημζιάγεζ πάκηα ημοξ κέμοξ κα πνμζανιμζημφκ βνήβμνα ηαζ κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ δοκαιζηέξ
ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, κα ακαθάαμοκ ηζκδφκμοξ ηαζ κα αλζμπμζήζμοκ ζδέεξ ζε ζπέδζα δνάζδξ, κα
ενβαζημφκ ζε ιζα μιάδα ηαζ κα ιάεμοκ πχξ κα εηηεθμφκ ένβα. Σμ ηεκυ αοηυ ηαθφπηεηαζ εκ ιένεζ απυ
ημκ ημιέα ηδξ ιδ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ πνμςεείηαζ ηονίςξ απυ ιδ
ηοαενκδηζηέξ μνβακχζεζξ ηαζ πμθζηζζηζηά ζδνφιαηα πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ ενβαζίαξ
ζημκ ημιέα ηδξ κεμθαίαξ.
Σμ ενβαζηήνζμ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ιπμνεί κα έπεζ ακηίηηοπμ ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα: ζε αημιζηυ
επίπεδμ, εκηυξ ηδξ μιάδαξ ενβαζηδνίςκ ηαζ ζηδκ ημζκςκία. Σμ ενβαζηήνζμ εα έπεζ εεηζηέξ ζοκέπεζεξ
ιέζς ηδξ επίηεολδξ ηςκ αηυθμοεςκ ζηυπςκ:
a.

πνμχεδζδ δναζηδνζμηήηςκ επζπεζνδιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ιεηαλφ
ηςκ κέςκ.

b.

ηδκ εκδοκάιςζδ ηςκ ιεζμκεηημφκηςκ κέςκ ζηδ πνδιαημδυηδζδ ηςκ ζδεχκ ημοξ ιέζς
ενβαθείςκ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ ηαζ ηδξ δζαπείνζζήξ ημοξ, ηδ δδιζμονβία ιζαξ
ημζκμηζηήξ ηαηεφεοκζδξ βζα ηδ ζφκδεζή ημοξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ ηαζ ιε ηδκ
αβμνά ενβαζίαξ ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ ad hoc ρδθζαημφ ηαζ ιδ ρδθζαημφ ενβαθείμο.

c.

εκίζποζδ ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηςκ βκχζεςκ ηςκ κέςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ εεεθμκηχκ
ζπεηζηά ιε ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ απυ ηδ θακηαζία ημοξ ζε

πναβιαηζηά ένβα ηαζ ζοκδέζεζξ ιε εοηαζνίεξ πνδιαημδυηδζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ
ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα ιέζς κέςκ δζαδζηηοαηχκ ηαζ offline ιαεδιάηςκ ηαηάνηζζδξ.

Πώο λα πξνεηνηκάζεηε εξγαζηήξηα NFE γηα ηελ παξνρή γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ
θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ην Crowdfunding;

1.

Απανζειήζηε ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα πμο εα εέθαηε κα ηενδίζμοκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ημο ενβαζηδνίμο ηαζ πνμεημζιάζηε ηζξ ζοκεδνίεξ ακάθμβα.

2.

Καεμνίζηε ηζξ ιεευδμοξ πμο εέθεηε κα πνδζζιμπμζήζεηε βζα ηάεε πενίμδμ θεζημονβίαξ. Λάαεηε οπυρδ
ηδ ζδιαζία ηδξ ελζζμννυπδζδξ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ ιεευδςκ ηαζ κα έπεηε ηζξ ζοκεδνίεξ ζαξ
δζαδναζηζηέξ.

3.

Καεμνίζηε ημ πνμκζηυ πθαίζζμ ηάεε ζοκεδνίαξ έπμκηαξ ηαηά κμο υηζ ηάεε ζοκεδνία εα πνέπεζ κα
πενζθαιαάκεζ ιζα εζζαβςβζηή θάζδ υπμο ελδβμφκηαζ μζ ζηυπμζ ηαζ μζ ζηυπμζ ηδξ ζοκεδνίαξ ηαζ υπμο μζ
ζοιιεηέπμκηεξ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ενςηήζεζξ, ηδκ ίδζα ηδ δναζηδνζυηδηα ηαζ ιζα θάζδ εκδιένςζδξ ιε
ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ βζα κα ιζθήζμοκ βζα υζα έπμοκ ιάεεζ απυ ηδ ζοκεδνία.

4.

Απανζειήζηε ημ ηαηάθθδθμ οθζηυ πμο εα πνεζαζηεί βζα ηάεε ζοκεδνία.

5.

Πενζβνάρηε θεπημιενχξ ηδ δναζηδνζυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ εθανιμβήξ ηδξ.

Πξόηππν γηα ζπκπιήξσζε, γηα θάζε ζπλεδξία ηνπ εξγαζηεξίνπ:
ΤΝΔΓΡΙΑ "ΣΙΣΛΟ"
Μαζεζηαθά
απνηειέζκαηα
Σππνινγία
Υξνληθό πιαίζην
Μεζνδνινγία

Πεξηερόκελν παξάδνζεο
Τιηθά
Γηαδηθαζία

Παράρτημα 2 – ΛΙΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ

Οξγάλσζε ηνπ δηθνύ ζαο εξγαζηεξίνπ
Οκάδα-ζηόρνο

Ονζζιυξ ηδξ μιάδαξ-ζηυπμο ζαξ

Καεμνίζηε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα επζημζκςκήζεηε ιαγί ημοξ βζα κα ανείηε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ
Δηαίξνη

Πμζμζ είκαζ μζ ζοκέηαζνμζ;

Πμζμ είκαζ ημ ηιήια ενβαζίαξ ζαξ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο ενβαζηδνίμο;
Πνηνο νξγαλώλεη ην εξγαζηήξην;

Δπζημζκςκία ιε ζοκενβάηεξ

Δπζημζκςκία ιε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ

Γζαπείνζζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ

Πναηηζηέξ πνμεημζιαζίεξ

Γζαιεζμθααδηέξ, εηπαζδεοηέξ

πκκεηέρνληεο

Ανζειυξ ζοιιεηεπυκηςκ

Δζδζηέξ ακάβηεξ;
Σόπνο ζπγθέληξσζεο

Σναπέγζα ηαζ ηανέηθεξ βζα υθμοξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ

Πνίγεξ νεφιαημξ βζα υθμοξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ (ή ηαθχδζα πνμέηηαζδξ) ακάθμβα ιε ηζξ
πνμβναιιαηζζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ

Γζαδίηηομ ακάθμβα ιε ηζξ πνμβναιιαηζζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ

Υχνμξ βζα κα ηαείζεηε ηαζ κα ιεηαηζκδεείηε (π.π. βζα κα ηάκεηε αζηήζεζξ «εκενβμπμίδζδξ»)

Υχνμξ παθάνςζδξ

Ηδζςηζηυξ πχνμξ (δεκ οπάνπμοκ άθθμζ άκενςπμζ πμο ιπαίκμοκ ηαζ αβαίκμοκ)

Απαζηήζεζξ covid υζμκ αθμνά ηζξ απμζηάζεζξ
Αζθάιεηα

Συπμξ ζοβηέκηνςζδξ

οιιεηέπμκηεξ

Δλςηενζημί ηίκδοκμζ
Τιηθά

Κάκηε ιζα θίζηα ιε ηα απαναίηδηα οθζηά ηαζ πνμεημζιάζηε ηα ακάθμβα οθζηά, ακάθμβα ιε ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ζοκεδνζχκ (π.π. flipcharts, πανηζά A4, post-it, patafix, δείηηεξ, ζηοθυ, επέηηαζδ,
θμνδηυξ οπμθμβζζηήξ, πνμαμθέαξ, ηαθχδζμ HDMI, δπείμ η.θπ.)
Σν έξγν

Σζ εα εηηίεεηαζ; Πχξ εα πναβιαημπμζδεεί δ επζιεθήηνζα δζαδζηαζία;

Πμζα είκαζ δ ανπζηή ιμνθή ημο ένβμο;

Πμζμξ ηεπκμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ απαζηείηαζ; Δίκαζ δζαεέζζιμ; Θα πνέπεζ κα εκμζηζαζηεί;
Σερληθόο εμνπιηζκόο
Βεααζςεείηε υηζ υθμξ μ ηεπκζηυξ ελμπθζζιυξ είκαζ εκηάλεζ πνζκ απυ ηδ ζοκεδνία.
Απνζηνιή

Infopack (ηζ πνυηεζηαζ κα ηάκεηε, πχξ κα ανείηε ημ πχνμ, πμφ εα βεοιαηίζμοκ, ηζ πνέπεζ κα θένμοκ
ηθπ.)

Λίζηα ζοιιεηεπυκηςκ

Θειαημθυβζμ: πνμκμδζάβναιια ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ

Μαεήιαηα

Γνάθδια δζενβαζζχκ

Έκηοπα ζοβηαηάεεζδξ

Έκηοπα αλζμθυβδζδξ

Λίζηα οπμβναθχκ

Πζζημπμζδηζηυ ζοιιεημπήξ
Πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ

Νενυ/Σζάζ/Καθέξ/καη/Φνμφηα

Ββείηε έλς ηαζ ανείηε ιζα άκεηδ εενιμηναζία βζα επζπθέμκ ενβαζία

Ανηεηά εθαθνφ

Σμπμεεηήζηε ηα ηναπέγζα ηαζ ηζξ ηανέηθεξ

Κάκηε ημ πχνμ κα θαίκεηαζ θζθυλεκμξ

Πζκαηίδεξ βζα κα μδδβήζμοκ ηδ δζαδνμιή ζημ πχνμ / βζα κα πμοκ ζημοξ άθθμοξ ζημ ηηίνζμ υηζ έκα
ενβαζηήνζμ ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ.

Δθέβληε υηζ υθα θεζημονβμφκ πνζκ απυ ηδκ άθζλδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ (πνμαμθέαξ - ηαζ πνμξ πμζμοξ
εέθεηε κα πνμαάθεηε, δζαδίηηομ (πνεζάγεζηε ηςδζηυ πνυζααζδξ;), δπεία)
πκβνπιέο
ηέθμξ 1: Ζ ηαεζένςζδ ηδξ δοκαιζηήξ ηαζ ηςκ ζηυπςκ ηδξ μιάδαξ απμηεθεί μοζζαζηζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ
έκανλδ ηάεε ενβαζηδνίμο.
ηέθμξ 2: Ζ ζφκμδμξ πθδεμπνδιαημδυηδζδξ πενζθαιαάκεζ ιζα ααζζηή εζζαβςβή ζηδκ
πθδεμπνδιαημδυηδζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή επζπεζνδιαηζηυηδηα βζα ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ιε ημ
εέια.
ηέθμξ 3: Ζ πνήζδ δζαδναζηζηχκ πναηηζηχκ ιεευδςκ ιε ηδ αμήεεζα παζπκζδζχκ πνμζμιμίςζδξ (π.π. βζα κα
δδιζμονβήζεηε ηδ δζηή ζαξ εηηίκδζδ ηαζ κα ανείηε ηδκ ηαηάθθδθδ ηαιπάκζα πθδεμπνδιαημδυηδζδξ) εα
επζηνέρεζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα αζζεακεμφκ ηδκ ανπή ηδξ πναβιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ.

ηέθμξ 4: Πανμοζίαζδ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηςκ κεμζφζηαηςκ επζπεζνήζεςκ/ένβςκ ημοξ ηαε' υθδ ηδ
δζάνηεζα ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ δ ακαηνμθμδυηδζδ ημο εηπαζδεοηή είκαζ ααζζηά ζοζηαηζηά ζημζπεία βζα
ηδκ επίηεολδ εεηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ζημ ενβαζηήνζμ.
Πξνεηνηκαζηείηε θαιά, ώζηε λα είζηε ήξεκνη θαη ζπγθεληξσκέλνη όηαλ θηάζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ
«Όλνκα ηνπ έξγνπ» ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ηκεξνκελία
Ώξα

Πξώηε
κέξα

Γεύηεξε
κέξα

Σξίηε κέξα

Fourth day

Πέκπηε
κέξα

Έθηε
εκέξα

Έβδνκε
εκέξα

7.30-9.00

Αο
Αξρίζνπκε!

Πξσηλό

Πξσηλό

Πξσηλό

Πξσηλό

Πξσηλό

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Μεζεκεξηαλό

Μεζεκεξηαλό

Μεζεκεξηαλό

Μεζεκεξηαλό

Μεζεκεξηαλό

Μεζεκεξηαλό

Μεζεκεξηαλό

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Γηάιεηκκα
γηα θαθέ

Πξσηλό

09:00-10:30

10:30-10:45

10:45-13:00
13.00-14:00

14:00-15:30

15:30-15:45

15:45-17:00

Ζ οπμζηήνζλδ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ζηδκ παναβςβή ηδξ πανμφζαξ έηδμζδξ δεκ ζοκζζηά απμδμπή ημο
πενζεπμιέκμο, ημ μπμίμ ακηζηαημπηνίγεζ απμηθεζζηζηά ηζξ απυρεζξ ηςκ ζοκηαηηχκ, ηαζ δ Δπζηνμπή δεκ ιπμνεί κα
ακαθάαεζ ηδκ εοεφκδ βζα μπμζαδήπμηε πνήζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πενζέπμκηαζ ζε αοηήκ.

