
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
‘Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση’ 

Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς 

 
Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους τους 
τομείς επαγγελματικής κατάρτισης που φοιτούν στο πρόγραμμα ENT-TEACH και 
έχουν ήδη ολοκληρώσει το Κεφάλαιο 2: Αναγνώριση Ευκαιριών. 
Σε συνέχεια της δραστηριότητας του Κεφαλαίου 2, θα ζητηθεί από τους μαθητές 
να διεξάγουν έρευνα αγοράς για την επιχειρηματική πρόταση που έχει επιλεγεί 
από την τάξη ως η καλύτερη.  
 
Ο στόχος είναι να  προσδιοριστεί εάν η επιχειρηματική πρόταση που έχει 
επιλεχθεί είναι βιώσιμη στα πλαίσια της αγοράς και της υπάρχουσας 
κατάστασης.  
Τα κύρια στοιχεία της δραστηριότητας αυτής είναι τα ακόλουθα: 

• Να δώσει στους μαθητές μία πρόκληση που πρέπει να ξεπεράσουν 
• Να παραπέμψει τους συμμετέχοντες σε μία πραγματική κατάσταση 
• Να είναι μία δραστηριότητα η οποία να έχει αντίκτυπο στη επαγγελματική 

ζωή των μαθητών 
• Να ενθαρρύνει τους μαθητές να ξεπεράσουν εμπόδια 
• Να προετοιμάσει τους μαθητές να δουλεύουν κάτω από συνθήκες 

αβεβαιότητας, ένας σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία νέας 
επιχείρησης   

Το είδος των καθηκόντων τα οποία οι μαθητές θα ζητηθούν να διεκπεραιώσουν, 
με τον συντονισμό του δασκάλου, βασίζεται σε ένα συνδυασμό μεθόδων που 
μπορεί να είναι:  

• Συζήτηση στη τάξη 
• Συζήτηση σε ομάδα 
• Συντονισμένη αναζήτηση πληροφοριών μέσα σε ομάδες εργασίας   
• Ανάλυση πληροφοριών 
• Κατηγοριοποίηση δεδομένων 
• Μετατροπή ακατέργαστων δεδομένων σε σχετικές πληροφορίες που 

βοηθούν στη λήψη αποφάσεων 
• Συνεργασία και συντονισμός 
• Διαπραγμάτευση και συναινετική συμφωνία 
• Παρουσιάσεις στην τάξη για τους μαθητές και τον δάσκαλο 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί σε πέντε στάδια: 
1. Η τάξη θα επιλέξει και θα περιγράψει μία νέα επιχείρηση. 
2. Η τάξη θα συζητήσει και θα συμφωνήσει πάνω σε ποιο τομέα η 

επιχείρηση θα εστιάζει. 
3. Η τάξη θα χωριστεί σε ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα θα αναλάβει ένα 

καθήκον ως μέρος της γενικότερης ανάλυσης της υπάρχουσας 
κατάστασης.  

4. Κάθε ομάδα εργασίας θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
της στην υπόλοιπη τάξη. 

5. Τέλος, η τάξη θα δημιουργήσει σχεδιάγραμμα με κινδύνους/ευκαιρίες   
 
Προβλημα 
 
Η βιωσιμότητα της εταιρίας στηρίζεται σε διάφορους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της αγοράς και πως εκλαμβάνεται η 
επιχείρηση από πιθανούς χρήστες των υπηρεσιών ή προϊόντων που 
προσφέρει.  
Για να γίνει βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου αυτού του κεφαλαίου, οι 
μαθητές θα ερωτηθούν να αναγνωρίσουν πόσο εφικτή είναι η δημιουργία μια 
εταιρείας με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες και την αγορά, εφαρμόζοντας τη 
γνώση που έχουν αποκτήσει εμπειρικά.  
 
Ο ρεαλισμός είναι σημαντικός σε αυτή τη δραστηριότητα για να ξεπεραστούν τα 
προβλήματα καθορισμού της βιωσιμότητας μιας εταιρείας, αφού αυτή η 
διαδικασία δεν απαντάται σε κάποιο στόχο. Αν και πολλές πληροφορίες 
μπορούν να συλλεχθούν και να αναλυθούν για την υπάρχουσα κατάσταση και 
την αγορά, τελικά τα κριτήρια του ίδιου του επιχειρηματία θα καθορίσουν εάν μια 
επιχείρηση θα δημιουργηθεί ή όχι. 
  
Με άλλα λόγια, τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό 
επιχειρήσεων που δεν είναι βιώσιμες, αλλά τα ρίσκα που παίρνει ο 
επιχειρηματίες παραμένουν παρά την οποιαδήποτε ανάλυση. 
Αυτή η δραστηριότητα απευθύνεται στο πρόβλημα αυτό και βάζει το μαθητή στη 
διαδικασία να πάρει απόφαση που εμπεριέχει ρίσκο.  

 
 
 

 



 
 
 

Χρονοδιαγραμμα υλοποιησησ 
 
Η δραστηριότητα θα πρέπει να διεξαχθεί μετά από τη κάλυψη των θεωρητικών 
εννοιών του Κεφαλαίου 3 και την υλοποίηση της δραστηριότητας του Κεφαλαίου 2,  
έτσι ώστε οι μαθητές να είχαν ήδη την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν στην τάξη τις 
βασικές έννοιες σε σχέση με την έρευνα αγοράς και είχαν επιλέξει μία πιθανή 
επιχείρηση για να ιδρύσουν.  
Ο απαιτούμενος χρόνος για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας είναι 6 ώρες.  
 
Ομαδα στοχου 
 
Η ομάδα στόχου της δραστηριότητας είναι μαθητές που παρακολουθούν 
επαγγελματική εκπαίδευση σε οποιοδήποτε τομέα και που έχουν ολοκληρώσει το 
Κεφάλαιο 2 του προγράμματος ENT-TEACH. 
 
Στοχοι 
 
Ο γενικός στόχος της δραστηριότητας είναι να παρέχει στους μαθητές μια 
ρεαλιστική εμπειρία μέσω της συλλογής σχετικών δεδομένων πάνω στα οποία να 
στηρίξουν τη πιθανή βιωσιμότητα μίας νέας επιχείρησης.    
Οι συγκεκριμένοι παράγοντες του πιο πάνω στόχου έχουν ως εξής: 

• Ο εντοπισμός δευτερευουσών πηγών πληροφοριών για την υπάρχουσα 
κατάσταση και την αγορά 

• Η αφομοίωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών 
στον τομέα  

• Η ανάπτυξη της ικανότητας κατηγοριοποίησης πληροφοριών και 
παρουσίαση τους σε κατανοητή μορφή και χρήσιμη για τη λήψη 
αποφάσεων 

• Η ανάπτυξη της ικανότητας διεξαγωγής συζήτησης και κοινών 
παρουσιάσεων με άλλα μέλη της τάξης 

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης 
• Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και συμμετοχής, αναγκαία χαρακτηριστικά για 

εργασία σε ομάδες 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Αποτελεσματα τησ δραστηριοτητασ  
 
Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας οι μαθητές θα έχουν επιτύχει τα πιο 
κάτω:  

• Θα έχουν άμεση επαφή με διάφορες δευτερεύουσες πηγές συλλογής 
δεδομένων. 

• Θα έχουν μάθει την αναγκαιότητα της συλλογής δεδομένων πριν από τον 
σχεδιασμό νέας επιχείρησης 

• Θα έχουν κατανοήσει καλύτερα πώς να κάνουν ανάλυση SWOT.   
• Θα έχουν την εμπειρία της λήψης απόφασης αναφορικά με το αν μια 

επιχειρηματική πρόταση είναι βιώσιμη ή όχι.  
 

Αξιολογηση 
 
Αξιολόγηση των οδηγιών 
Ο δάσκαλος θα πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών κατά τη 
διάρκεια της δραστηριότητας για να κάνει ότι προσαρμογές χρειάζονται έτσι ώστε 
να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι της δραστηριότητας.  
 

Τελική Αξιολόγηση  
Η τελική αξιολόγηση θα περιλαμβάνει πολύπλευρη αξιολόγηση η οποία θα έχει τη 
μορφή συζήτησης στη τάξη όσο αφορά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, την 
καταλληλότητα της διαδικασίας και τη χρησιμότητα του να έχεις αντικειμενικές 
πληροφορίες σχετικά με την αγορά για να καθορίζεις αν μια επιχείρηση είναι 
βιώσιμη.  
5 
Τεχνολογια 
 
Η δραστηριότητα θα στηριχθεί κυρίως στα 2 πιο κάτω τεχνολογικά μέσα:  
1. Τεχνολογία η οποία είναι βασισμένη στην επιχειρηματική μάθηση (cooperative 

learning). Θα εφαρμοστεί μια τυπική δομή επιχειρηματικής μάθησης με ομάδες 
εργασίας βάσει μίας γενικής συμφωνίας. Αυτό θα ακολουθήσει μία δομή μη-
τυπικής επιχειρηματικής μάθησης σε ομάδα με τη συμμετοχή της τάξης στις 
δραστηριότητες.   

2. Εμπειρική μάθηση, η οποία στοχεύει να εκπαιδεύσει και να διαμορφώσει τους 
μαθητές με βάση την ατομικότητα, τις δεξιότητες, και την ικανότητα να ηγείσαι 
και να παίρνεις αποφάσεις. Αυτή η μέθοδος υιοθετεί συστημική αντίληψη ως 
προς τις σχέσεις με άλλα άτομα σε μορφή αρμονικής συνεργασίας, 
αποτελεσματική επικοινωνία, δημιουργία ομάδων εργασίας υψηλής 
αποδοτικότητας, ενημέρωση για τους κανονισμούς βιομηχανικής ασφάλειας 
και εργασιακής υγείας, και ενδυνάμωση των προσωπικών και πολιτιστικών 
αξιών των μαθητών.  

  



 
 
 
 

Αυτός ο συνδυασμός συμβάλει στην απόκτηση γνώσης για τους 4 πιο κάτω 
τρόπους μάθησης: 

1. Ενεργοί μαθητές οι οποίοι κατανοούν τις πληροφορίες καλύτερα αφού τις 
εφαρμόσουν και τις βιώσουν μέσω των δικών τους δράσεων ή εξηγώντας 
τι έμαθαν σε άλλους. Αυτός ο τρόπος μάθησης θα εφαρμοστεί μέσω των 
καθηκόντων που θα δίνονται σε μαθητές στις διάφορες δραστηριότητες.  

2. Μαθητές που χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους (Sensory learners), οι 
οποίοι προτιμούν γεγονότα και συγκεκριμένα δεδομένα. Για αυτούς τους 
μαθητές η εκπαίδευση θα γίνει μέσω της εφαρμογής πραγματικών και 
συγκεκριμένων δεδομένων. 

3. Οπτικοί μαθητές (Visual learners) οι οποίοι θυμούνται τις πληροφορίες 
καλύτερα μέσω της παρατήρησης. Αυτοί οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης 
δεδομένων και παρουσίασης τους στην τάξη.  

4. Τακτικοί μαθητές (Sequential learners) οι οποίοι μαθαίνουν καλύτερα όταν 
η διαδικασία της μάθησης είναι ξεκάθαρα δομημένη, χρησιμοποιώντας 
λογικές και ξεκάθαρες πληροφορίες. 

 
Μεθοδοι 
 
Θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός μεθόδων για την υλοποίηση της 
δραστηριότητας:  
 

1. Έρευνα και αφομοίωση πληροφοριών μέσα σε καθορισμένο χρόνο. Αυτό 
φέρνει σε επαφή τους μαθητές με μεγάλη ποσότητα πληροφοριών σε 
μικρό χρονικό διάστημα. 

2. Δομημένη συζήτηση η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση και 
συγκέντρωση ιδεών έτσι ώστε να προωθείται η διαδικασία μάθησης. Ο 
δάσκαλος θα εστιάσει στους συγκεκριμένους στόχους της εκπαίδευσης. 

3. Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης η οποία εκτός από τη διεύρυνση της 
ποικιλίας των απόψεων θα τονώσει και θα αυξήσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών στο θέμα αυτό. 

4. Διαπραγμάτευση, η οποία προωθεί την ενεργή ακρόαση και τον σεβασμό 
των απόψεων των άλλων συμμετεχόντων και η οποία απαιτεί από τους 
μαθητές να κάνουν συμβιβασμούς, παραμερίζοντας κάποιες από τις 
απόψεις τους και συμφωνώντας με τις απόψεις των άλλων.     

  

 



 
 
 

Διδακτικο προσωπικο 
 
Η δραστηριότητα αυτή πρέπει να συντονίζεται από δάσκαλο ο οποίος έχει γνώσεις 
μάρκετινγκ και εμπειρία στην αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών για την 
αγορά. Ο δάσκαλος πρέπει επίσης να είναι ικανός για τα πιο κάτω: 
 

• Προωθεί την ομαδική δουλειά   
• Δίνει κίνητρο στους συμμετέχοντες 
• Συντονίζει τις διαπραγματεύσεις πριν τη λήψη απόφασης.  
• Προωθεί την ίση συμμετοχή των μαθητών στη δραστηριότητα. 

 
Ποροι 
 
Οι αναγκαίοι πόροι είναι αυτοί που είναι συνήθως διαθέσιμοι σε μία τάξη, 
συγκεκριμένα τα πιο κάτω:  
 

• Ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε 2 
συμμετέχοντες μαθητές   

• Ένα πίνακα με χρωματιστούς μαρκαδόρους για κάθε 2 μαθητές  
• Ένα προβολέας (projector) και μία οθόνη για τη παρουσίαση των 

διαγραμμάτων, γραφικών παραστάσεων κτλ.  
• Χαρτί και στυλό για κάθε μαθητή   

 
Τα έπιπλα στη τάξη θα πρέπει να μετακινούνται εύκολα για να είναι δυνατή η 
αλλαγή της διαμόρφωσης της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφόρων 
δραστηριοτήτων.   
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