
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ  
‘Το ερώτημα’ 

Ent-teach Κεφάλαιο 1 Κατανοώντας την επιχειρηματικότητα 

 

1. Στόχος  

1. Δώστε έμφαση στο σύνολο ικανοτήτων των μελών της ομάδας. 
2. Καθορίστε την εργασία μετά από καταιγισμό ιδεών, δίνοντας 

κίνητρα, και χρησιμοποιώντας το σύνολο ικανοτήτων των μελών 
της ομάδας. 

 
2. Τί να κάνετε 

• Εντοπίστε ποιές είναι οι συγκεκριμένες ικανότητες του κάθε ατόμου 
μέλους της ομάδας και συζητήστε για αυτές. 

• Βεβαιωθείτε αν όλα τα μέλη της ομάδας έχουν ένα καθήκον που 
τους ταιριάζει σε σχέση με δεξιότητες, ευθύνες και προκλήσεις. 

• Εντοπίστε ποιές είναι οι δυνατότητες της ομάδας συνδυάζοντας τα σύνολα 
ικανοτήτων. Πότε κάποια άτομα είναι προετοιμασμένα να διανύσουν 
επιπλέον απόσταση για χάρη του ενδιαφέροντος τους για συγκεκριμένο 
θέμα. 
 

3. Τί χρειάζεστε 
• Παράρτημα του παιχνιδιού του συνόλου των ικανοτήτων. 
• Μερικούς μαρκαδόρους 
• Στυλό και χαρτί 

 

4. Εργασία Παιχνίδι Συνόλου ικανοτήτων - Μέρος 1 
• Ελέγξτε το παράρτημα με το παιχνίδι των ικανοτήτων, κυκλώστε το 

λιγότερο 5 δυνατότητες, για τις οποίες είστε καλοί και περιγράψτε 
πάνω σε ένα χαρτί γιατί συγκεκριμένα είστε καλοί σε αυτά. 

• Επίσης κυκλώστε 5 αδυναμίες και περιγράψτε πάνω στο χαρτί γιατί 
νομίζετε ότι τις έχετε. 

• Περιγράψτε για κάθε μέλος της ομάδας δύο δυνατότητες του σε ένα 
κομμάτι χαρτί και γράψτε σ’ αυτό το όνομα του μέλους της ομάδας. 
Επίσης περιγράψτε γιατί θεωρείτε ότι έχει αυτές τις δυνατότητες. 

• Στη συνέχεια κάθε μέλος της ομάδας θα παρουσιάσει μόνο του ποιές 
είναι οι δυνατότητες άλλου μέλους και να εξηγήσει γιατί. 

 
Με βάση τη συζήτηση που ακολουθεί μπορείτε να εντοπίσετε τα πεδία 
ενδιαφέροντος των μελών της ομάδας και έτσι να τα συνδέσετε/συσχετίσετε 
με συγκεκριμένες δεξιότητες κατανοώντας καλύτερα τις διάφορες ικανότητες 
που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μία νέα επιχείρηση.   
Είναι σημαντικό τα μέλη της ομάδας να γνωρίζουν τις ενασχολήσεις, την 
εκπαίδευση, και τα κίνητρα του καθενός.  Ως συντονιστής μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την πληροφόρηση αυτή στη διαμόρφωση των ερωτήσεων. 
  



 
 
 

5. Εργασία Παιχνίδι Συνόλου ικανοτήτων - Μέρος 2 
 

Αναλύοντας τις δυνατότητες και τις δεξιότητες μπορείτε να καθορίσετε εάν 
είστε αρχηγός, ακολουθητής ή τελειομανής όπως μπορείτε να διαβάσετε στο 
παράρτημα «Οι δεξιότητες μου και εγώ».  
 
Έχοντας αναλύσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες ο ένας του άλλου, 
μπορείτε να ελέγξετε αν όλοι έχουν τον σωστό ρόλο στην ομάδα. Είναι 
πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να υπάρχει 
ισορροπία στην ομάδα.   
 
6. Σκοπός μάθησης 

Κάθε άτομο στην ομάδα έχει ένα ρόλο ο οποίος ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα 
του. Τώρα κάποιος από την ομάδα μπορεί να ηγηθεί και να αρχίσει μία 
συνεδρία καταιγισμού ιδεών.  

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RED 

Dominant 
 

 
YELLOW 

Influence 

 
GREEN 
Stable 

 
BLUE 

Conformilty 

 
I prefer to be my own 
boss 
 
I know what I want I 
go all the way to 
achieve my goal 
 
I have high 
standards for myself 

 
I can get enthusiastic 
about almost 
everything 
 
I like to tell stories 
and inspire people 
 
I don’t want to deal 
with details and 
monitoring  

 
I like to cooperate 
with people 
 
I like to help others 
 
People can rely on 
me for the 
completion of a task 

 
I don’t feel comforteble in 
emotionally charged  
situations 
 
I like to analyse situations  
 
I like to cooperate with 
well organised people that 
have high standards  
 

 
I like people that:  
 
- get to the point 

right a way 
 
- are direct 
 
- take quick 

decissions  
 

 
I like people that: 
 
- have time to chat 

 
- are friendly 
 
- look for contact 

 
I like people that: 
 
- have small talk 

befor getting to 
business 
 

- make time for a 
relaxed atmospere 

 
- listen to the way I 

see things 

 
I like people that: 
 
- are diplomatic and 

polite 
 

- do meaningfull things 
 
- are calm and think 

clearly 
 

    

 
Επικράτηση  

 
Επιρροή 

 
Σταθερός 

 
Συμμόρφωση 

Προτιμώ να είμαι το 
αφεντικό του εαυτού 
μου 
 
Ξέρω τι θέλω και 
προχωρώ για την 
επίτευξη του στόχου 
μου 
 
Θέτω υψηλά πρότυπα 
για τον εαυτό μου 

Ενθουσιάζομαι 
σχεδόν για τα πάντα  
 
Μου αρέσει να 
διηγούμαι ιστορίες και 
να εμπνέω τον κόσμο.  
 
Δεν θέλω να 
ασχολούμαι με 
λεπτομέρειες και 
θέματα επίβλεψης 

Μου αρέσει να συνεργάζομαι 
με άτομα 
 
Μου αρέσει να βοηθώ τους 
άλλους 
 
Οι άνθρωποι μπορούν να 
στηρίζονται πάνω μου για τη 
διεκπαιρέωση μίας εργασίας 

Δεν νιώθω άνετα σε 
συναισθηματικά 
φορτισμένες 
καταστάσεις 
 
Μου αρέσει να αναλύω 
καταστάσεις  
 
Μου αρέσει να 
συνεργάζομαι με άτομα 
οργανωμένα που 
διατηρούν υψηλά 
πρότυπα 

Μου αρέσουν τα άτομα 
που:   
 
- εστιάζουν στην 

ουσία του θέματος 
χωρίς να 
χρονοτριβούν  

 
- είναι άμεσα 
 
- παίρνουν αποφάσεις 

γρήγορα 
 

Μου αρέσουν τα 
άτομα που:   
 
- Έχουν χρόνο να 

κουβεντιάσουν 
 
- Είναι φιλικά 
 
- Τους ενδιαφέρει η 

επαφή 

Μου αρέσουν τα άτομα που:   
 
- Κάνουν μια μικρή 

κουβέντα πρίν αρχίσουν 
δουλειά 

 
- Βρίσκουν χρόνο για να 

κάνουν χαλαρή 
ατμόσφαιρα  

 
- Λαμβάνουν υπόψη το 

πώς εγώ αντιλαμβάνομαι 
κάποια πράγματα 

Μου αρέσουν τα άτομα 
που:   
 
- Είναι διπλωματικά 

και ευγενικά  
 
- Κάνουν ουσιώδη 

πράγματα  
 
- Είναι ήρεμα και 

σκέφτονται καθαρά  

Δεν μ’ αρέσουν τα 
άτομα που:   
  
- Μιλούν πολύ 
 
- Θέλουν να με 

«ψυχαγωγούν» 
 
- Μου δίνουν οδηγίες 

Δεν μ’ αρέσουν τα 
άτομα που:   
 
- Είναι αγενή 

απέναντι μου  
 
- Κρατούν απόσταση  
 
- Συμπεριφέρονται 

με απάθεια και 
συγκρατημένα 

Δεν μ’ αρέσουν τα άτομα 
που:   
 
- Επιβάλλουν αλλαγές 

παρόλο που εγώ δεν είμαι 
έτοιμος/-η για αυτές 

 
- Θέλουν να αλλάξουν 

κάποια πράγματα χωρίς 
λόγο 

 
- Περιμένουν 

αποτελέσματα από μένα 
χωρίς να λαμβάνουν 
υπόψη τη δική μου 
άποψη 

Δεν μ’ αρέσουν τα 
άτομα που:   
 
- Περιμένουν από 

μένα να εκφράζω τα 
συναισθήματα μου  

 
- Με πιέζουν να 

παίρνω θέση πολύ 
γρήγορα 

 
- Επιθυμούν να 

παραδίδω δουλειά 
που είναι μισο-
τελειωμένη 

 

Παράρτημα  1 

παιχνίδι δεξιοτήτων 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξίες Αξίες Αξίες Αξίες 
Μεγάλη 
αυτοπεποίθηση… 
Αποτελεσματικός  
Ηγετικός 
Ανταγωνιστικός  
Επίμονος 
Άμεσος και ανοιχτός  
 

Άτομο που δίνει 
έμφαση στις σχέσεις  
Άτομο που μπορεί 
να επηρεάζει  
Συναισθηματικός 
Ενθουσιώδες 
Ομιλητικός 
Αισιόδοξος 
Αυθόρμητος 

Αληθινός και πιστός 
Επιδέξιο μέλος της 
ομάδας 
Υποστηρικτικός 
Μετριόφρων 
Υπομονετικός 
Αξιόπιστος 

Αυτο-πειθαρχημένος  
Υψηλών προτύπων  
Ασχολείται με τη 
λεπτομέρεια 
Λογικός,  
Ακριβής  
Αναλυτικός 
Προσεκτικός 
Συγκρατημένος 

 
Στον “Ρ” αρέσει να 
επηρεάζει τους 
ανθρώπους που τον 
περιβάλλουν, νιώθει 
πρόκληση όταν 
αντιμετωπίζει 
αντίσταση και θέλει 
να πετυχαίνει 
αποτελέσματα. 

 
Ο “I” νιώθει 
πρόκληση όταν 
πρέπει να 
συγκεντρωθούν 
άτομα ή να πειστούν 
για νέες 
δραστηριότητες 

 
Ο “Σ” νιώθει πρόκληση 
όταν πρέπει να 
συνεργαστεί με άτομα 
για να επιτύχει 
αποτελέσματα 
 

 
Ο “Γ” νιώθει πρόκληση 
όταν γνωστές και 
αποδεδειγμένες 
προσεγγίσεις 
χρησιμοποιούνται για 
την εξασφάλιση της 
καλύτερης δυνατής 
ποιότητας 

Αναλαμβάνει 
καθήκοντα 
 
Είναι αποδοτικός 
 
Στοχεύει σε άμεσα 
αποτελέσματα  
 
Παίρνει γρήγορες 
αποφάσεις 
 
Εξετάζει υπάρχουσες 
καταστάσεις 
 
Χειρίζεται 
προβλήματα 
 

Δημιουργεί σχέσεις, 
ψυχαγωγεί τους 
άλλους  
 
Δημιουργεί θετική 
ατμόσφαιρα 
 
Αγαπά να είναι το 
κέντρο της 
προσοχής 
 
Του/Της αρέσει να 
δουλεύει σε ομάδα 
 
Μπορεί να 
εκφράζεται με 
σαφήνεια  
 
Μοιράζεται τις 
σκέψεις του/της με 
άλλους 

Του/της αρέσει να μένει 
στον τόπο εργασίας 
του/της  
 
Μεσολαβητικός, 
ευκολύνει τους 
ανθρώπους  
 
Συγκεντρώνεται στα 
καθήκοντα  
 
Δημιουργεί ένα 
σταθερό και 
υποστηρικτικό 
περιβάλλον  
 
Ακολουθεί τις κοινώς 
αποδεκτές μεθόδους 
εργασίας  
 
Είναι καλός και 
υπομονετικός 
ακροατής 

Δίνει έμφαση στις 
λεπτομέρειες  
 
Είναι 
προσεκτικός/διπλωματικ
ός με τους ανθρώπους 
 
Έχει κριτική σκέψη και 
ελέγχει την εγκυρότητα 
των πραγμάτων 
 
Είναι πρόθυμος/η να 
δεχθεί την εξουσία   
 
Ακολουθεί οδηγίες και 
πρότυπα  
 
Παίρνει αποφάσεις 
αφού μαζέψει πρώτα 
αρκετές πληροφορίες 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
Αδυναμίες 

 
Αδυναμίες 

 
Αδυναμίες 

 
Αδυναμίες 

Έχει υπερβολικά 
υψηλές προσδοκίες για 
τους άλλους 
 
Έχει πολλές απαιτήσεις 
την ίδια ώρα 
 
Ασκεί υπερβολικό 
έλεγχο στους 
ανθρώπους  
 
Παραβλέπει τα ρίσκα 
και τις προειδοποιήσεις  
 
Τείνει να αδιαφορεί για 
τα αισθήματα των 
άλλων 
 
Τείνει να παραβλέπει 
σημαντικές 
λεπτομέρειες 
 
Δημιουργεί 
προβλήματα μέσα στις 
ομάδες 

Εκτιμά το αποτέλεσμα 
(υπερβολικά) 
αισιόδοξα 
 
Τείνει κατ’ επανάληψη 
να μην ολοκληρώνει 
καθήκοντα 
 
Προσπαθεί να κάνει 
πολλά πράγματα την 
ίδια ώρα 
 
Τείνει να μιλά πολύ 
και να δρα 
παρορμητικά 
 
Έχει ένα 
αδικαιολόγητο φόβο 
απόρριψης  
 
Δεν του/της αρέσει να 
είναι μόνος 
 
 

Δεν του/της αρέσει η 
αλλαγή 
 
Αναβάλλει καθήκοντα 
 
Βάζει τις δικές 
του/της ανάγκες στο 
περιθώριο 
 
Δεν ανταποκρίνεται 
στις προθεσμίες 
κάτω από πίεση 
 
Εξαρτώμενος σε 
μεγάλο βαθμό πάνω 
σε σχέσεις  
 

Χρονοτριβεί πάνω σε 
λεπτομέρειες  
 
Δεν μπορεί να 
αναθέσει καθήκοντα 
και σε άλλους 
 
Ακολουθεί αυστηρά 
τους κανονισμούς 
 
Φοβάται να κάνει λάθη 
 
Διστάζει να δοκιμάσει 
κάτι νέο 
 
Είναι υπερβολικά 
ευαίσθητος στην 
αυτοκριτική 
 
Είναι πολύ 
προσεκτικός κα 
απαισιόδοξος 
 

Συμβουλές ! Συμβουλές ! Συμβουλές ! Συμβουλές ! 
Μάθε να είσαι 
καλύτερος ακροατής 
 
Να λαμβάνεις υπόψη 
τις ανάγκες των 
άλλων 
 
Να επεξηγείς 
προσεκτικά τα 
κίνητρά σου 

Να θέτεις 
προτεραιότητες και να 
κάνεις σταθερες 
συμφωνίες 
 
Να είσαι πιο 
αντικειμενικός όταν 
παίρνεις αποφάσεις 
 
Προσπάθησε να 
αξιολογείς τους 
ανθρώπους πιο 
ρεαλιστικά 

Παίρνε πρωτοβουλίες 
πιο συχνά 
 
Να αρχίζεις συζήτηση 
εκ προθέσεως  
 
Να δέχεσαι τις 
αλλαγές 
 

Προσπάθησε να είσαι 
πιο αισιόδοξος 
 
Να χειρίζεσαι τα 
συναισθήματα 
καλύτερα 
 
Ισορρόπησε πιο 
ρεαλιστικά το κόστος 
και τα κέρδη 
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