


Καλώς ορίσατε!

ICT ENTREPRENEUR 

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Επιχειρήσεων και 
Πανεπιστημίων με στόχο την ενίσχυση του 

επιχειρηματικού πνεύματος των 
σπουδαστών του τομέα ΤΠΕ

Πρόγραµµα διά βίου µάθησης
Στρατηγικές συμπράξεις Erasmus+

Βασική Δράση 2
Τομέας: Στρατηγικές Συμπράξεις για την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση



Ας γνωριστούμε! (Σπάζοντας τον πάγο)

Πάρτε ένα στυλό και μια κενή σελίδα και σημειώστε:

• Το αγαπημένο σας χόμπι
• Την αγαπημένη σας φράση
• Εάν μπορούσατε να έχετε οποιαδήποτε δουλειά στον κόσμο, ποια θα 

ήταν αυτή;
• Εάν μπορούσατε να έχετε μια μαγική δύναμη για 24 ώρες, ποια θα 

ήταν αυτή;
• Ποιο είναι το πιο περίεργο φαγητό που έχετε φάει ποτέ;
• Εάν μπορούσατε να γίνετε χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων, ποιον θα 

επιλέγατε;

ΜΗ γράψετε το όνομά σας σε αυτό το φύλλο χαρτιού! Βάλτε όλα 
τα φύλλα χαρτιού σε ένα καλάθι και ανακατέψτε. Στη συνέχεια, 
ζητήστε από κάθε άτομο να επιλέξει ένα φύλλο χαρτιού και να 
μαντέψει ποιος έγραψε τις απαντήσεις! Αυτό να γίνει με όλους
τους συμμετέχοντες.   



Κύριοι στόχοι του προγράμματος

1. Ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των φοιτητών ΤΠΕ 
σε όλη την ΕΕ

2. Ενίσχυση των επιπέδων επιχειρηματικότητας των φοιτητών στα 
πανεπιστήμια της ΕΕ

3. Μείωση της ανεργίας των νέων και προώθηση της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησηςκαι της ανάπτυξης

4. Εντοπισμός των εμποδίων που συναντούν οι φοιτητές και 
απόφοιτοι ΤΠΕ κατά τη μετατροπή των ευρημάτων τους σε 
επιχειρηματικές ιδέες

5. Ανάπτυξη/δοκιμή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προ-
επιτάχυνσης που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους 
εταίρους και άλλους οργανισμούς, μετά την ολοκλήρωση του έργου, 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.



Τι είναι το ICT ENTREPRENEUR;

Είναι ένα καινοτόμο έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, με στόχο την 

ανάπτυξη ενός νέου, προγράμματος προ-επιτάχυνσης υψηλής 

ποιότητας που θα βοηθήσει φοιτητές/αποφοίτους ΤΠΕ:

- να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες·

- να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους· 

- να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές ιδέες·

Ολοκληρωμένη εικόνα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος!!!

Νέα σταδιοδρομία!



Γιατί επικεντρωνόμαστε σε φοιτητές/αποφοίτους ΤΠΕ;

Η Έκθεση της ΕΕ με τίτλο «Υπολογίζοντας το μέγεθος της Οικονομίας 
των Εφαρμογών στην ΕΕ» αναφέρει ότι:

• Μέχρι το 2018 -> 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα 
δημιουργηθούν στον τομέα των ευρωπαϊκών εφαρμογών (app) 

• 63 δισ. ευρώ για την οικονομία της ΕΕ 
• Κυριαρχία των προγραμματιστών εφαρμογών παιχνιδιών 
• Αύξηση της αγοράς, αύξηση των θέσεων εργασίας 
• Αντιμετώπιση της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων με ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες 
• Μόνο το 9% των προγραμματιστών είναι γυναίκες. 
• Λόγος ανησυχίας: Τεχνικές δυσκολίες και κατακερματισμός 
• Ευρωπαϊκές συμπράξεις με τη βιομηχανία, σχολεία για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ, υποστήριξη κοινωνικών πρωτοβουλιών, 
όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα -> 10,000 άτομα σε 26 χώρες 
(Νοέμβριος 2013)

Ο τομέας των 
εφαρμογών στην 

ΕΕ ξεκίνησε από το 
μηδέν και 

εξελίχθηκε σε 
ψηφιακό 

υπερήρωα μέσα σε 
λιγότερο από πέντε 

χρόνια.



Πού είναι λοιπόν οι ευκαιρίες;

Κινητικότητα:Αξιοποίηση λύσεων για κινητά στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Εταιρικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: εξάρτηση των
επιχειρήσεων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (για σκοπούς προώθησης και 
εμπορίας)

Ανάλυση μαζικών δεδομένων: ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο που
επηρεάζει τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και την τεχνολογία.

Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους: υπηρεσίες μπορούν να περιγραφούν ως
καταναλωτικά και επιχειρηματικά προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις που
παραδίδονται και χρησιμοποιούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός δικτύου
(συνήθως του Διαδικτύου)



10 επαγγέλματα που δεν υπήρχαν πριν από 10 
χρόνια!



Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ανάπτυξη 
επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων σε 100 
φοιτητές/αποφοίτους 

ΤΠΕ σε όλη την Ευρώπη

Παροχή βοήθειας σε 
νέους και νέες ώστε 
να ξεκινήσουν τις 

δικές τους 
επιχειρήσεις

Προσφορά ενός νέου
προγράμματος 

κατάρτισης, με τη 
μορφή 

προγράμματος προ-
επιτάχυνσης,για 
διευκόλυνση της 

συμμετοχής των νέων 
σε προγράμματα 

επιτάχυνσης, 
εκκολαπτήρια, 

πανεπιστήμια κ.λπ.

Συμπερίληψη του 
προγράμματος στις

βέλτιστες πρακτικές
και αξιοποίησή του 
ως εκπαιδευτικού 

μοντέλου για 
στρατηγικές 

συμπράξεις και άλλες 
ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες στον 
τομέα της 

επιχειρηματικότητας



Μεθοδολογία του προγράμματος 
κατάρτισης ΤΠΕα

Τ

• ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

• Ενότητες Ε1 (Επιχειρηματικό πνεύμα) + Ε2 (Επιχειρηματικές 
δεξιότητες)

Π

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

• Ενότητες Ε3 (Δημιουργία ομάδας) + Ε4 (Δημιουργία και 
εμπορευματοποίηση ιδεών) + Ε5 (Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας)

Ε

• ΕΛΕΓΧΟΣ

• Ενότητες Ε6 (Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου) + Ε7 (Λιτό 
Επιχειρηματικό Σχέδιο)

Α

• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

• Ενότητες Ε8 (Pitching) + E9 (Πηγές χρηματοδότησης)



ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ



Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος ΤΠΕα

• Το πρόγραμμα προτείνεται να προσφερθεί εντός 10 εβδομάδων, κατά τη διάρκεια ενός 

εξαμήνου, ως εισαγωγικό μάθημα για την Επιχειρηματικότητα (π.χ. 

Επιχειρηματικότητα101).

• Μέσα σε δύο ημέρες ανά εβδομάδα θα καλύπτεται μία ενότητα (π.χ. κάθε Δευτέρα και 

κάθε Πέμπτη για 3 ώρες κάθε φορά). 

• Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας της εβδομάδας, θα παρουσιάζεται το θεωρητικό 

μέρος, ενώ κατά τη 2η ημέρα μπορεί είτε να προσκληθεί ένας ομιλητής, είτε οι 

φοιτητές να επιλύσουν ατομικές ή/και ομαδικές ασκήσεις ή/και να επισκεφθούν 

επιχειρήσεις. 

• Θα ορίζεται εργασία για το σπίτι κατά τη2η ημέρα της εβδομάδας, οι φοιτητές θα την 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά και η ανατροφοδότηση θα παρέχεται από τον 

εκπαιδευτή/λέκτορα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

• Το χρονοδιάγραμμα αυτό αφορά όλες τις ενότητες. 



Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος ΤΠΕα

• Εβδομάδα 1: Εισαγωγή. Γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο. Εισαγωγή στους 
βασικούς ορισμούς και στις έννοιες της επιχειρηματικότητας. Η προσέγγιση της 
λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης (Lean Startup)

• Εβδομάδα 2: Σκέφτεστε επιχειρηματικά;

• Εβδομάδα 3: Αξιοποίηση προσωπικών πόρων και ανάπτυξη επιχειρηματικών 
εγκάρσιων δεξιοτήτων.

• Εβδομάδα 4: Μετάβαση από το «εγώ» στο «εμείς» - Κατανόηση της ατομικής 
και της ομαδικής δυναμικής.

• Εβδομάδα 5: Παραγωγή και εμπορευματοποίηση ιδεών

• Εβδομάδα 6: Ζητήματα ΔΔΙ και Διαχείριση Τεχνολογίας

• Εβδομάδα 7: Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas).

• Εβδομάδα 8: Λιτό επιχειρηματικό σχέδιο (Lean Business Plan)

• Εβδομάδα 9: Πηγές χρηματοδότησης για τη νεοφυή σας επιχείρηση.

Εβδομάδα 10: Τελικά συμπεράσματα. Επισκέψεις σε εταιρείες. Διαγωνισμός 

καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας: περιγραφή, κανόνες και διαδικασίες. 



Η προσέγγιση της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης
(Lean Startup)

Η λιτή επιχειρηματική εκκίνηση επιτρέπει στους επιχειρηματίες να: 

• Σχεδιάσουν τα προϊόντα τους και να ελέγξουν τις υποκείμενες υποθέσεις 
των επιχειρηματικών τους μοντέλωνμε το ελάχιστο απαιτούμενο 
κεφάλαιο και στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

• Αλλά κυρίως αξιολογεί την ικανότητα μιας επιχείρησης να προσαρμόζεται 
γρήγορα σε αλλαγές.



Η μεθοδολογία της λιτής εκκίνησης (Lean Startup)

1

•Καταγράψτε σε χαρτί τις υποθέσεις σας (χρησιμοποιώντας έναν καμβά πρότασης 
αξίας) για να προσαρμόσετε το προϊόν στις ανάγκες του πελάτη και για να ορίσετε 
την πρόταση αξίας σας

2

• Δημιουργήστε ένα Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν (MVP) ή εφαρμόστε τεχνικές για 
τον προέλεγχο της εμπορικής επιτυχίας του προϊόντος σας, βγαίνοντας έξω και 
δοκιμάζοντας τις υποθέσεις σας με πραγματικούς πελάτες

3

• Συλλέξτε δεδομένα και σχόλια από πραγματικούς πελάτες και αναλύστε τα 
(εντοπισμός και διασφάλιση πελατών)

4
• Αλλάξτε τις υποθέσεις σας (pivoting) ή συνεχίστε ανάλογα 

5

• Δημιουργήστε το επιχειρηματικό σας μοντέλο (χρησιμοποιώντας έναν καμβά 
επιχειρηματικού μοντέλου) και επαληθεύστε/επικυρώστε τη βιωσιμότητά του

6

• Δημιουργήστε ένα σχέδιο (ένα λιτό επιχειρηματικό σχέδιο) για να σχεδιάσετε μια 
στρατηγική και την εκτέλεσή της



Μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο!

(Παρουσίαση του Δρος Έλμου Κονή από το 
εργαστήριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τη 
μεθοδολογία μας). 2 διαφάνειες



Συμβουλές για περαιτέρω ανάγνωση

Διαβάστε

• http://www.lean-startup.be/lean-startup-methodology/

• http://startuphyderabad.com/implement-lean-start-methodology

http://www.lean-startup.be/lean-startup-methodology/
http://startuphyderabad.com/implement-lean-start-methodology


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Προσκαλέστε έναν φιλοξενούμενο ομιλητή με υπόβαθρο στις ΤΠΕ και που
έχει αναπτύξει καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα/υπηρεσίες, για να μιλήσει για
το ταξίδι του και να απαντήσει σε ερωτήσεις (Προτεινόμενη διάρκεια: 60’).

2. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-5 ατόμων και ζητήστε τους να
συζητήσουν για τα κενά που βλέπουν στην αγορά, να τα συνδέσουν με τα
χόμπι/τις αγαπημένες τους δραστηριότητες και να σκεφτούν νέες
επιχειρηματικές ιδέες (Προτεινόμενη διάρκεια: 60’).

3. Δώστε στους συμμετέχοντες ένα άρθρο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την
επιχειρηματικότητα, χωρίστε τους σε ομάδες και ζητήστε τους να συζητήσουν
για το άρθρο και να εντοπίσουν τις βασικές ιδέες, αλλά και τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματα του να είναι κάποιος επιχειρηματίας (Προτεινόμενη
διάρκεια: 40’).

4. Διοργανώστε επίσκεψη σε μια καινοτόμο εταιρεία ΤΠΕ (Προτεινόμενη
διάρκεια: 120’).



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

«Το κόλπο για να ξεκινήσεις είναι να 
σταματήσεις να μιλάς και να αρχίσεις 

να κάνεις.»

- Γουώλτ Ντίσνεϋ-



ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ


