
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό 
στο Δρόμο  

Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου 
 

Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
Στην εργασία που ακολουθεί, οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν 
εβδομάδα πώλησης παγωτού στο δρόμο, μέσα στη πόλη τους.  
 
Η εργασία δεν αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένη και βιώσιμου 
επιχειρηματικού πλάνου. Εξάλλου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω περιορισμένου 
χρόνου. Οι μαθητές χρειάζεται να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει  στα 
προηγούμενα κεφάλαια. 
 
Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει αν οι μαθητές έχουν κατανοήσει τα 
κύρια σημεία. Επιπλέον θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν όλα τα 
απαραίτητα στάδια τα οποία εμπλέκονται στη διαχείριση ενός τέτοιου 
έργου/εργασίας: 
 

• Σχεδιασμός του έργου 
• Προγραμματισμός εργασιών 
• Δομή ανάλυσης εργασίας 
• Παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών 

 
Τα ακόλουθα βασικά σημεία θα πρέπει τουλάχιστον να εμφανίζονται στις 
απαντήσεις τους ως λόγοι: 
 

• Δημιουργία ομάδων 
• Τεχνικοί λόγοι (ψυγείο) 
• Να αγοράζουν συστατικά (προμηθευτής) 
• Πρόγνωση του καιρού 
• Εκτίμηση των πωλήσεων (τιμολόγηση) 
• Νομική εξέταση (άδεια τροφίμων για την πώληση των τροφίμων στο 

δρόμο) 
• Στρατηγική φυσική τοποθέτηση 
• Ομάδα-στόχος 
• Προγραμματισμός των ωρών εργασίας των «εργαζομένων» (φοιτητές) και 

τα καθήκοντα που πρέπει να αναληφθούν από κάθε φοιτητή 
 
Για μια πλήρη περιγραφή της μαθησιακής δραστηριότητας, παρακαλώ 
ανατρέξτε στο φυλλάδιο των φοιτητών 
 
* παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η ανάθεση είναι θεωρητική και η πώληση 
παγωτού δεν θα εκτελεστεί. 
 
 

 
 
 
 

              
               

 
               

 
              

              
  

 



 
 
 

Πρόβλημα 
 
Το πρόβλημα το οποίο τίθεται σε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι η 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ο χρόνος και τα μέσα που έχεις στη 
διάθεσή σου για την ολοκλήρωση του έργου μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα με τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας. 
 
Όσον αφορά τη Διαχείριση Έργου-Project Management, η θεωρία είναι το 
καλύτερο μέσο για να διδάξεις τη συγκεκριμένη ενότητα όμως η πρακτική 
εφαρμογή σε βοηθά για να μάθεις και να κατανοήσεις την πραγματική αξία του 
PM. Οι μαθητές σε πραγματικές συνθήκες εργασίας αναγκάζονται να κάνουν  
προγραμματισμό εργασιών, ανάθεση εργασίας σε άτομα με προθεσμίες και έτσι 
κατανοούν και εμπεδώνουν αυτά που έχουν μάθει σε θεωρητικό επίπεδο. 
 
Χρονοδιάγραμμα 
 
Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται αφού οι 
μαθητές έχουν ολοκληρώσει τα κεφάλαιο όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον 
προγραμματισμό του έργου. Είναι μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να γίνει με 2 
διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος μπορεί να χωριστεί σε δύο μικρά μέρη. 
Το πρώτο μέρος μπορεί να είναι η εξήγηση της ανάθεσης της εργασίας και η μικρή 
έρευνα των μαθητών στο σπίτι (δεδομένου ότι θα χρειαστεί στο διαδίκτυο για την 
αναζήτηση προμηθευτή, κλπ.) και στη συνέχεια να παρουσιάσει τα ευρήματα σε 
ένα άλλο μάθημα στο σχολείο. 
Η άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι η ολοκλήρωση της έρευνας στο σχολείο 
εφόσον υπάρχει παροχή διαδικτύου. Ο συνολικός χρόνος για το σύνολο του έργου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 ώρες 
 
Ομάδα στόχου 
 
Ομάδα στόχου αυτής της δραστηριότητας θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
οποιοιδήποτε ΕΕΚ μαθητές που ασχολούνται με το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ 
καθώς επίσης και οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ή υπάλληλος Μικρομεσαίας 
Επιχείρησης ο οποίος θέλει να ενισχύσει τις ικανότητές του σχετικά με τη 
Διαχείριση έργου    
 
Στόχος 
 
Ο κύριος στόχος είναι να τονιστεί ότι η Διαχείριση Έργου είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Ο σκοπός της εκπαιδευτικής αυτής 
δραστηριότητας είναι να αποδείξει ότι ο σχεδιασμός του έργου διαδραματίζει 
ζωτικό ρόλο στην επιτυχία του. Κι αυτό γιατί μπορείς να προβλέψεις πιθανούς 
κινδύνους και  προβλήματα, να σχεδιάσεις, να οργανώσεις και να ελέγξεις τις 
δραστηριότητες που πρέπει να αναπτυχθούν , έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί 
με επιτυχία μέσα στο προκαθορισμένο χρόνο και εντός του προϋπολογισμού.  

  



 
 
 
 

 
 

Παρ’ όλα αυτά το στοιχείο του κινδύνου και της αβεβαιότητας δεν μπορεί να 
προβλεφθεί με απόλυτη ακρίβεια. Για ορισμένα πολύπλοκα έργα, ακόμη και το 
ενδεχόμενο επιτυχούς ολοκλήρωσης μπορεί  να  αμφισβητείται. 
 
Αποτελέσματα Μάθησης 
 
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας ο μαθητής 
θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

• Αναγνωρίζει το πόσο σημαντική είναι η χρήση τεχνικών της Διαχείρισης 
Έργου σε απλές καθημερινές δράσεις και έργα. 

• Διαχειρίζεται το χρόνο, τα άτομα και τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για 
την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα. 

• Επεξηγεί τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου. 
 
Αξιολόγηση 
 
Ο δάσκαλος μπορεί να αξιολογήσει πολλές πτυχές της εργασίας αυτής. 
Συγκεκριμένα μπορεί να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα  (εάν μπορεί να οριστεί 
χρονοδιάγραμμα, αν υπάρχουν πόροι, αν ο προγραμματισμός είναι ρεαλιστικός, 
αν η κατανομή του φόρτου εργασίας είναι δίκαιη για κάθε μαθητή (κατά την 
εβδομάδα πωλήσεων) κι αν έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα απαραίτητα στάδια. ) 
Ο δάσκαλος μπορεί να αξιολογήσει το βαθμό κατανόησης των μαθητών (ποια 
μέρη της εργασίας έγιναν πιο κατανοητά από τους μαθητές και ποια όχι και γιατί;) 
 
Τεχνολογία 
 
Microsoft Word, PowerPoint, internet 

 
Methods 
 
Προσδιορίστε ορόσημα στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών σας. Τα ορόσημα 
μπορούν εύκολα να εντοπιστούν σε ένα έργο γιατί δε χρειάζονται ούτε χρόνο ούτε 
πόρους. Είναι απλώς ένα σημείο αναφοράς μέσα στη χρονική περίοδο που 
διαρκεί το έργο.  Μπορούν επίσης να βοηθήσουν το συντονιστή του έργου να 
διαχωρίσει το έργο σε περιόδους: 
Ορόσημα σε ένα έργο μπορεί να είναι: 

• Η επικερδής εβδομάδα (λόγω καλών καιρικών συνθηκών) 
• Το καλό στρατηγικό σημείο (δίπλα σε πάρκο ή σε κάποιο άλλο σημείο που 

προσελκύει κόσμο) 
• Η έρευνα όσον αφορά τη συνταγή και τους προμηθευτές 
• Η οργάνωση όλων των μαθητών έτσι ώστε ο καθένας να έχει συγκεκριμένη 

εργασία 
• Ο υπολογισμός των πωλήσεων 

 
 

  



 
 

Προσπαθήστε να συντονίσετε τα παραδοτέα σας μαζί με τα σημεία ορόσημα του 
έργου σας. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε απτά αποτελέσματα σε διάφορα στάδια 
του έργου. 
 
Για ένα ομαδικό έργο σαν αυτό, θα ήταν καλό να αναρτήσετε το Χρονοδιάγραμμα 
Εργασιών σε ένα σημείο που να μπορούν όλοι να το βλέπουν. Έτσι με αυτό τον 
τρόπο κάθε μέλος της ομάδας έργου θα έχει σφαιρική εικόνα των εργασιών που 
πρέπει να γίνουν και σε ποια χρονική περίοδο καθώς και όλης της διαδικασίας 
υλοποίησης. 
 
Ομάδα 
 
Θα χρειαστεί μια ομάδα 2-3 μαθητών για την ολοκλήρωση αυτής της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Οι μαθητές μπορούν να διανέμουν μεταξύ τους τις 
εργασίες που πρέπει να γίνουν. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι 
επικοινωνιακοί, επίμονοι, αφοσιωμένοι και να διακατέχονται από ομαδικό πνεύμα. 
 
Πόροι 
 
Internet, στυλό και χαρτί ή Microsoft Word – Η παρουσίαση μπορεί να γίνει με τη 
βοήθεια του PowerPoint ή με τη δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος και 
διαχωρισμού εργασιών σε ένα φυλλάδιο. 
 

 



 
 
 

 
 
 

Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
 

Εργασία «Παγωτό στο Δρόμο» 
 
Είσαι σε μια ομάδα μαθητών η οποία είναι στη φάση προετοιμασίας πώλησης 
παγωτού στο δρόμο για μια εβδομάδα του χρόνου. Ποια εβδομάδα θα επιλέγατε; 
Γιατί; 
 
Τι είναι αυτό που πρέπει να σκεφτείτε όταν προγραμματίζεται την εβδομάδα 
πώλησης παγωτού σε ένα από τους δρόμους της πόλης σας ή του χωριού 
(δημόσιες αργίες, μέρος κτλ.); 
Τι χρειάζεστε για αυτή την εβδομάδα (πόροι, άτομα, άδειες). 
 
Ετοιμάστε ένα μικρό σχέδιο δράσης σε μορφή πίνακα πάνω στον οποίο να 
φαίνεται ο διαχωρισμός των εργασιών και της προετοιμασίας ανάμεσά σας 
(εξεύρεση προμηθευτή, παραγγελία υλικών κτλ.) καθώς επίσης των εργασιών της 
εβδομάδας πώλησης του παγωτού (πώληση, καθαρισμός κτλ.). Δεν είναι 
υποχρεωτικό να οργανώσετε τα πάντα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια 
(ποσότητα υλικών κτλ.) αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι έχετε σκεφτεί και αυτές 
τις πτυχές. 
 
 
 
 
Στο τέλος κάθε ομάδα μαθητών θα πρέπει να παρουσιάσει τα ακόλουθα: 
 

• Επιλογή εβδομάδων για πώληση του παγωτού με αιτιολογία 
 

• Προγραμματισμός της εβδομάδας πώλησης του παγωτού (γενικά, 
πόροι, άδειες, ανθρώπινο δυναμικό) 
 

• Σχέδιο δράσης για την προετοιμασία και την εκτέλεση (της 
εβδομάδας πώλησης του παγωτού) 

 
 
 
 

Προσαρτημα 1 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ Εργασία «Παγωτό στο Δρόμο» 
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