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MOOCΜαζεζηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Το παρόν πρόγραμμα ζχει χρθματοδοτθκεί με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ
ΑυτιθζκδοςθαντικατοπτρίηειτισμόνοτισαπόψειστουςυγγραφζακαιθΕπιτροπιδε
νμπορείνακεωρθκείυπεφκυνθγιατθνόποιαχριςθτωνπλθροφοριϊνπουςυμπερι
λαμβάνονται ςε αυτιν.

ENGLISH

1ε Δβδνκάδα: Δηζαγωγή

ΚΑΛΩ ΟΡΙΑΣΔ ΣΟ EIBI MOOC!

Ολεηξεύεζηε λα είζαζηε ην αθεληηθό ηνπ εαπηνύ ζαο;
Δίζαζηε άλεξγνο, λένο πνπ ςάρλεη γηα εξγαζία, ειηθίαο 50 θαη άλσ, γπλαίθα ή απιά έλα άηνκν πνπ επηζπκεί λα μεθηλήζεη κηα επηρείξεζε;
Βξίζθεζηε ζην ζωζηό κέξνο!
Απηό ην πξόγξακκα ζα ζαο βνεζήζεη λα απνθηήζεηε θαη λα αλαπηύμεηε ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αλαπηύμεηε ηελ
επηρεηξεκαηηθή ζαο ηδέα ζε δξάζεηο θαη λα απμήζεηε ηηο πηζαλόηεηεο ζαο γηα εξγνδόηεζε.
Σν παξόλ πξόγξακκα έρεη αλαπηπρζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Έξγνπ „Δπξσπατθό Δθθνιαπηήξην γηα Δπηρεηξεκαηηθέο Ιδέεο‟ (Πξόγξακκα
Erasmus +, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ ζπλεηζθνξά νθηώ πλεξγαηώλ από έμη ρώξεο
EDUNETOrganization, Ρνπκαλία, DoljTeachersTrainingCenter, Ρνπκαλία, OrganizationforPromotionofEuropeanIssues, Κύπξνο,
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πάθνπ, Κύπξνο, INSIGNARE, Πνξηνγαιία,DEDALOFoundation , Ιζπαλία,
MerseysideExpandingHorizons , Ηλσκέλν ΒαζίιεηνandLiberaUniversità MariaSs. Assunta,Ιηαιία.
Γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα παξαθαινύκε όπσο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα www.eibiproject.eu
Με ηελ απνπεξάησζε ησλ ηξηώλ απηώλ ελνηήησλ, θαζώο θαη κε ηε δηακόξθσζε ηνπ δηθνύ ζαο επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ, ζα είζαζηε ζε ηζρπξή
ζέζε γηα λα κνηξαζηείηε ην όξακα ζαο, ηνπο ζηόρνπο ζαο θαη ηηο κεζόδνπο ιεηηνπξγίαο γηα λα αξρίζεηε λα εθαξκόδεηε ην πιάλν ζαο, λα ην
κνηξαζηείηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο θαη λα πάξεηε αλαηξνθνδόηεζε από απηνύο. Απηό ζα ζαο δώζεη θίλεηξν θαη ζα ζαο ελζαξξύλεη γηα λα
πξνρσξήζεηε, από ηελ ηδέα ζηε δξάζε θαη λα μεθηλήζεηε ηε δηθή ζαο επηρείξεζε.
Γηαβάζηε ην ράξηε γλώζεσο, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ γηα απηό ην πξόγξακκα ζηα:






Αγγιηθά
Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά



Πνξηνγαιηθά

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

πγθαηάζεζε πκκεηερόληωλ

αο επραξηζηνύκε πνιύ πνπ έρεηε ζπκθσλήζεη λα ζπκκεηέρεηε ζην MOOC
Απηό ην πξόγξακκα έρεη αλαπηπρζεί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν πεξηερόκελν ηεο αληηθαηνπηξίδεη κόλν ηηο απόςεηο
ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ε Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηελ όπνηα ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πηζαλώλ λα γίλεη θαη
πεξηέρνληαη ζην πξόγξακκα.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από εζάο γηα απηό ην πξόγξακκα δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε θαλέλα ηξόπν ν νπνίνο ζα κπνξνύζε λα
νδεγήζεη ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δξαζηεξηνηήησλ
Γείηε ηηο νδεγίεο θαη ηηο εξσηήζεηο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

Πξν-πξνγξακκαηηθό εξωηεκαηνιόγην

Καζώο είζαζηε έηνηκνη λα αξρίζεηε ην πξόγξακκα, ζα ζαο ήηαλ ρξήζηκν λα επηβεβαηώζεηε όηη ην πεξηερόκελν θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ έρεηε επηιέμεη ζα αληαπνθξίλεηαη ζην ζσζηό γηα εζάο επίπεδν.
Η πξώηε δέζκε εξσηήζεσλ ζα ζαο βνεζήζεη λα απνθηήζεηε κηα θαιύηεξε ηδέα γηα ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο επηδηώμεηο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Η δεύηεξε δέζκε εξσηήζεσλ ζα παξέρεη ζε εζάο θαη ηνλ εθπαηδεπηή ζαο θαηαλόεζε γηα ην πξνηηκεηέν ηξόπν κάζεζεο θαζώο θαη ηηο γλώζεηο,
ηθαλόηεηεο θαη εκπεηξίεο πνπ ήδε έρεηε.
Η νκάδα ηνπ ΔΙΒΙ δεζκεύεηαη λα πξνζηαηεύζεη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θαη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ ζαο
πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ δνζεί από εζάο πξνο εκάο.

αο επραξηζηνύκε πνπ ζπκκεηέρεηε ζηελ έξεπλα!
Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

Γείηε ηε κεηάθξαζε ησλ εξσηήζεσλ ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

πζηεζείηε

Παξνπζηάζηε ηηο πιεξνθνξίεο ωο ζρόιην ζε απηή ηε ζειίδα




Γξάςηε θάπνηα ιόγηα ζρεηηθά κε ηνλ εαπηό ζαο (επάγγεικα / ηνκέα εξγαζίαο)
Πέζηε καο ζρεηηθά κε ην ηη αλακέλεηε δηα κέζνπ ηνπ EIBI MOOC θαη πνηα είλαη ε αξρηθή ζαο εληύπσζε ζρεηηθά κε ηνMOOC.
Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα γλσξίδνπκε ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο ζαο εκπεηξίεο. Πσο ζα πξνηηκνύζαηε λα κάζεηε; Πσο ζα πξέπεη λα είλαη έλα σξαίν
καζεζηαθό πεξηβάιινλ;

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

Δγγξαθείηε ζε Οκάδεο

Πσο λα εγγξαθείηε ζε κηα Οκάδα;
Μέζα ζην πξόγξακκα νη εθπαηδεπηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη νκάδεο καζεηώλ. Απηέο νη νκάδεο έρνπλ ηα δηθά ηνπο ζέκαηα γηα λα ζπλεξγαζηνύλ.
Απηέο νη ζέζεηο είλαη εμνπιηζκέλεο κε ηα εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ θάζε κέινο ηεο νκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:






Ηιεθηξνληθά κελύκαηα
Αληαιιαγή θαθέισλ/πιεξνθνξηώλ
πδεηήζεηο
Πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο

Οεθπαηδεπηήζαοπαξέρεηηαεξγαιείαγηαηελεπηθνηλσλίαθαηζπλεξγαζίαζηανπνίακόλνηακέιεηεονκάδαοζαοέρνπλπξόζβαζε, όπσο ηδησηηθή

αληαιιαγή θαθέισλ, πίλαθαο νκαδηθήο ζπδήηεζεο θαη νκαδηθό πεξηνδηθό.
Τπάξρνπλ ηξία είδε νκάδσλ:
1. Γιωζζηθέο νκάδεο – Γηα ηε ζηήξημε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δηθή ηνπο γιώζζα.
2. Γεληθέο Γεκόζηεο Οκάδεο - δεκηνπξγήζεθαλ γύξσ από ηα ηξία ζέκαηα ηνπ MOOC.
3. Η νκάδα Δθπαηδεπηώλ–Απηό απνηειεί ππνζηήξημε κεηαμύ ζπλαδέιθσλ
Όινη ζα πξέπεη λα εγγξαθνύλ ζε κηα Οκάδα
Αλ είζαζηε εθπαηδεπηήο ζα αλήθεηε ζε κηα από ηηο ηξεηο νκάδεο
Δγγξαθείηε ζε κηα Οκάδα παηώληαο ην SignUpθάησ από ην όλνκα ηεο Οκάδαο ζην θαηάινγν κε ηηο Οκάδεο.
Παξαθαιώ όπσο δείηε επίζεο ηηο Οδεγίεο γηα εξγαζία ζε νκάδεο

ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο:Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ
ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη ηηο επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

Μάζεηε πεξηζζόηεξα γηα ην MOOC

Γηα πην γξήγνξε εηζαγωγή ζην MOOC θαη ην πσο δνπιεύεη, παξαθαιώ όπσο δείηε ην θάησζη βίληεν:


ΣηείλαηηνMOOC ?

Ση ζα θάλσ κεηά;


Πσο λα πεηύρσ ζην MOOC

Γλσξίζηε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπMOOC ζε κεξηθά κόλν ιεπηά.
Παξαθνινπζείζηε κηθξά θαη ππνβνεζεηηθά βίληεν ζην BlackboardHelpvideosonYouTubechannelή επηζθεθζείηε ην θάθειν VideoTutorials ζην Μελνύ
ζηα αξηζηεξά.

ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ
ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.
Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

2ε Δβδνκάδα:Γεκηνπξγήζηε ηε δηθή ζαο επηρείξεζε:

ΔΝΟΣΗΣΑ 1 : ΓΗΜΙΟΤΡΓΉΣΔ ΣΗ ΓΙΚΗ Α ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Μεηά ηε ζπκπιήξωζε ηωλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ζε απηή ηελ Δλόηεηα ζα απνθηήζεηε:
Γνώζη:





Πιαίζην θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Μνληέιν αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθήο Ιδέαο
Γλώζε ηεο δηαδηθαζίαο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη ζρέζε κεηαμύ ησλ πεγώλ ηεο αγνξάο θαη ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο
επηρείξεζεο
Γλώζε ησλ πηπρώλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ θαη ε δεκηνπξγία αμίαο ηεο επηρείξεζεο








Αλαγλώξηζε επηρεηξεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ
Πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο
Υξήζε ησλ εξγαιείσλ αλάιπζεο ηεο αγνξάο
πγγξαθή Πιάλνπ Μάξθεηηλγθ
ρεδηαζκόο Δπηρεηξεκαηηθνύ Μνληέινπ
Αλάγλσζε θαη ζύλζεζε Δπηρεηξεκαηηθνύ Πιάλνπ

Ικανόηηηερ:

ςμπεπιθοπέρ:



Λνγηθή γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο
Δπηθνηλσλία θαη παξνπζίαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:



Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά





Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

1ε Μέξα: Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη αλάπηπμε ηεο δηθή ζνπ επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο
Καηαλόεζε ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο επηρεηξεκαηία θαη αμηνιόγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζαο ηδέαο θαη ε βάζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ.

Γξαζηεξηόηεηα 1
Γηαβάζηε ηε Παξνπζίαζε (Minicourse1_1_EN.pptx ) θαη θαηαλνήζηε ην πεξηερόκελν ελόο θαινύ Δπηρεηξεκαηία, κε ην άλνηγκα ηνπ
ζπλδέζκνπ πνπ ζαο έρεη δνζεί. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη ν θάθεινο παξνπζίαζεο ηνπ ΡΡΣ πεξηέρεη επίζεο ζύλδεζκν ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε
ηνπο πξνζσπηθνύο ζηόρνπο.
ηόρνο 1
Δίζαζηε θαιόο επηρεηξεκαηίαο; Αμηνινγήζηε ηνλ εαπηό ζαο. Αλνίμηε απηό ην θάθειν θαη επηθεληξσζείηε ζην 1ν κέξνο. πκπιεξώζηε ην
Πίλαθα ζηε Γξαζηεξηόηεηα 2.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_436192.pdf
ηόρνο 2
Αλνίμηε απηό ην θάθειν θαη επηθεληξσζείηε ζην κέξνο ΙΙ. πκπιεξώζηε ην Πίλαθα ζηε Γξαζηεξηόηεηα 3 θαη πεξηγξάςηε ηελ επηρεηξεκαηηθή
ζαο ηδέα.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_436192.pdf
Οκαδηθόο ηόρνο 1
Μνηξαζηείηε κε άιινπο καζεηέο ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο ηδέα. Κάζε Οκάδα πξέπεη λα επηιέμεη κηα Ιδέα θαη λα πξνζπαζήζεη λα αμηνινγήζεη
ηε βησζηκόηεηα ηεο αθνινπζώληαο ηε ζπκβνπιή πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Πξόγξακκα. Η ηειηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα ζηαιεί ζηνλ εθπαηδεπηή
ζαο ζε κνξθή pdf.
http://smallbusinessbc.ca/wp-content/uploads/resource_files/Evaluate-Your-Business-Idea.pdf
Παξαθνινπζείζηε όηη ε εξγαζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 2 εο θαη 3εο κέξαο.

Πεγέο πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_436192.pdf
http://smallbusinessbc.ca/wp-content/uploads/resource_files/Evaluate-Your-Business-Idea.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d5vxkdnVYb0
https://www.youtube.com/watch?v=pChI8G7eEMo
https://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/DOCS/enterp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sOjeQV5pHh4
Δπηπξόζζεηεο Πεγέο:

http://www.polaris.unioncamere.it/upload/99/99ec070b1522c8708cfd813270495356/303b042c815ea352ae75290d7f4d04e7.pdf
http://www.progettopolicoro.it/progettopolicoro/allegati/2695/L_IDEA_IMPRENDITORIALE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IVMyb5oJk20
http://www.nascelimpresa.it/doc/guida_BUSINESS_PLAN.pdf

ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ
ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.
Μεηάθξαζε ζηα:






Ιηαιηθά
Ρνπκαληθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

2ε Μέξα: Πωο λα θάλεηε Αλάιπζε Αγνξάο

Μάζεηε πσο λα ρξεζηκνπνηείηε ηα βαζηθά εξγαιεία Αλάιπζεο Αγνξάο
Γξαζηεξηόηεηα 1
Παξαθνινπζείζηε ηε Παξνπζίαζε (Minicourse1_2_EN.pptx)
Καη ιάβεηε ππόςε ζαο ην πεξηερόκελν. Υξεζηκνπνηείζηε ην ζύλδεζκν πνπ ζαο δίλεηαη ζηε παξνπζίαζε γηα λα θαηαλνήζεηε ηελ Αξρή ηεο Αλάιπζεο
Αγνξάο.

ηόρνο 1
Παξαθαιώ όπσο δηαβάζεηε ηελ ππόζεζε γηα λα θαηαλνήζεηε ηηο Πέληε Γπλάκεηο ηνπ Porter θαη ηελ Αλάιπζε SWOT
http://robertdaigle.com/wp-content/uploads/2014/01/BowenDaigleDionValentine_NetflixCaseStudy.pdf
ηόρνο 2
Παξαθαιώ όπσο δηαβάζεηε θαη θαηαλνήζεηε ηηο επηπινθέο ηεο Αλάιπζεο ηνπ Porter Value Chain (Αιπζίδα Αμίαο)
http://www.investopedia.com/articles/investing/103114/starbucks-example-value-chain-model.asp
Οκαδηθόο ηόρνο 1
Γηαβάζηε ην Μίγκα Μάξθεηηλγθ ζηαMcDonald‟s (http://www.mcdonalds.co.uk/content/dam/McDonaldsUK/People/Schools-andstudents/mcd_marketing.pdf) θαη ην παξάδεηγκα αλάιπζεο ηνπ Πιάλνπ Μάξθεηηλγθ
(http://csbweb01.uncw.edu/people/mallalieul/marketing%20plan.pdf) ζηηο ππνζέζεηο νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη. Αθνινπζνύλ Πίλαθεο
SWOTθαηPESTΑλάιπζε (https://riccentre.ca/wp-content/uploads/2012/01/Session-1-Takeaways-Guidlines.pdf).
Βειηηώζηε ηελ εξγαζία πνπ έρεηε αλαπηύμεη θαηά ηελ 1ε κέξα πξνζζέηνληαο:

1.
2.
3.
4.
5.

Αμηνιόγεζε ησλ Πέληε Γπλάκεσλ ηνπ Porter
Αλάιπζε ηεο Αιπζίδαο Αμίαο
SWOT Matrix
PEST Αλάιπζε
Οξηζκόο ηνπ Μείγκαηνο Μάξθεηηλγθ

Πεγέο πξνο ρξήζε:
https://riccentre.ca/wp-content/uploads/2012/01/Session-1-Takeaways-Guidlines.pdf
http://www.mcdonalds.co.uk/content/dam/McDonaldsUK/People/Schools-andstudents/mcd_marketing.pdfhttp://csbweb01.uncw.edu/people/mallalieul/marketing%20plan.pdf
http://www.investopedia.com/articles/investing/103114/starbucks-example-value-chain-model.asp
http://robertdaigle.com/wp-content/uploads/2014/01/BowenDaigleDionValentine_NetflixCaseStudy.pdf
Δπηπξόζζεηεο Πεγέο:Ιηαιηθά
http://www.impresaoggi.com/it/articoli/Artspec10.pdf
https://perlapp.files.wordpress.com/2014/03/settore-e-concorrenza.pdf
http://slideplayer.it/slide/3770654/
https://www.youtube.com/watch?v=52D9t0I1AWE
https://www.youtube.com/watch?v=5dGNc1PggiU
http://www.lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u72/swot.pdf
ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ παηήζηε

ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.
Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

3ε Μέξα: Γηαθεκίζηε ηελ επηρείξεζε ζαο

Μάζεηε πσο λα ζρεδηάζεηε ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν θαη ηε γλώζε ησλ βαζηθώλ κεξώλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ
Γξαζηεξηόηεηα 1
Γηαβάζηε ηε ΠαξνπζίαζεMinicourse1_3_EN.pptx
θαη ιάβεηε ππόςε ζαο ην πεξηερόκελν. Υξεζηκνπνηήζηε ην ζύλδεζκν ν νπνίνο δίλεηαη ζηε Παξνπζίαζε θαη θαηαλνήζηε ηελ Αξρή ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ
κνληέινπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ. εκεηώζηε όηη απηή ε κέξα ηειεηώλεη κε ηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεη ην
πεξηερόκελν ην νπνίν έρεη αλαθηεζεί ηηο πξνεγνύκελεο κέξεο.

Οκαδηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 1
Υξεζηκνπνηήζηε ην πεξηερόκελν ζην Canvas ην νπνίν κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί θαη ζπλζέζηε ην Φάθειν ν νπνίνο αλαθέξεηε ζηελ
επηρεηξεκαηηθή ζαο ηδέα θαη ελεκεξώζηε ηελ εξγαζία ζαο.
https://methodkit.com/wp-content/uploads/files/business_model_canvas_poster.pdf
Οκαδηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 2 –Πίλαθαο πδήηεζεο
Γηαβάζηε ην παξάδεηγκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ θαη παξνπζηάζηε ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ όηη ε Οκάδαο κπνξεί λα ην θαηαλνήζεη.
http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/business-finance/airport-cafe.pdf
Οκαδηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 3 - Πίλαθαο πδήηεζεο
Γηαβάζηε ην εγρεηξίδην γηα ην επηρεηξεκαηηθό πιάλν ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη έρεη πξνεηνηκαζηεί από κηα ηξάπεδα θαη παξνπζηάζηε
ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ όηη ε Οκάδα ζαο κπνξεί λα ην ζπκπιεξώζεη ζηε βάζε ησλ γλώζεσλ πνπ έρνπλ αλαθηεζεί κέρξη ηώξα θαη ηεο
ελεκέξσζεο ηεο εξγαζίαο ζαο.
Γξάςηε ζε έλα ραξηί ηα κέξε πνπ έρεηε παξνπζηάζεη ζηνηρεία όηη κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε.

Δμαηξνύληαη νη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ζηηο νπνίεο ζα εκβαζύλνπκε ηηο επόκελεο κέξεο.
Πεγέο πξνο ρξήζε:
https://www.capitalone.com/media/doc/financial-education/capone-business-plan-workbook-eng.pdf
http://www.marsdd.com/wp-content/uploads/2012/12/Business-Model-Design-WorkbookGuide.pdf
https://www.haikudeck.com/business-model-patterns-business-presentation-ZE1zeVHxIk#slide13
https://www.youtube.com/watch?v=RzkdJiax6Tw
http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Entrepreneurship_Centre/Docs/diehl-nikolou.pdf
https://methodkit.com/wp-content/uploads/files/business_model_canvas_poster.pdf
http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/business-finance/airport-cafe.pdf
https://www.capitalone.com/media/doc/financial-education/capone-business-plan-workbook-eng.pdf
Δπηπξόζζεηεο πεγέο:Ιηαιηθά
www.crearemodellidibusiness.it/pdf/Estratto_ModelliBusiness_gratuito.pdf
http://www.provinz.bz.it/bildungsfoerderung/downloads/BMG2-Pattern-ita.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C5fcKFUDWik
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/e-business/doc/yoox.pdf
http://www.imprendoanchio.it/pdf-new/2016.04.13%20Allegato%202%20-%20Business%20plan.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=GATMmsafLsQ
ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ παηήζηε
ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

4ε Μέξα

Θα γίλεη απόINSIGNARE

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

5ε Μέξα:

Θα γίλεη απόINSIGNARE
Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

Κνπΐδ γηαηελ Δλόηεηα 1 Γεκηνπξγήζηε ηε δηθή ζαο Δπηρείξεζε

Θα γίλεη από INSIGNARE&LUMSA

3ε Δβδνκάδα: Ξεθηλήζηε

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα

Θα γίλεη από TUDELA$MEH
Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

1ε Μέξα: Ση είλαη ν Δπηρεηξεκαηίαο;Πνηα επηρεηξεκαηηθή δνκή ζα πξέπεη λα αθνινπζήζω γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνπ ηδέα;

Μεηά από αςηή ηη δπαζηηπιόηηηα όλοι οι μαθηηεςόμενοι θα μποπούν να:




Καηαλνήζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα είλαη θάπνηνο επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο
Να θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δνκέο
Να κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ απηή ηε θαηαλόεζε ζε έλα επηρεηξεκαηηθό πιάλν γηα λα επηιέμνπλ πνηα επηρεηξεκαηηθή δνκή είλαη ε
θαηαιιειόηεξε

Γξαζηεξηόηεηα 1.
ηόρνο 1Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηα „Γνκέο Δηαηξηθήο Γηνίθεζεο‟
Γηαβάζηε ην θείκελν ηεο παξνπζίαζεο ΡΡΣ “Module2-Topic1-CompanyGovernanceStructure”

ρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο δνκέο.

Γξαζηεξηόηεηα 2 – Πξαθηηθή εξγαζία
ηόρνο 1 πκπιεξώζηε ηνλ Έιεγρν Δπηρεηξεκαηία θαη κεηέπεηηα ζπδεηήζηε ζε δεπγάξηα πσο αηζζάλεζηε ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε θαη
αλ ππάξρνπλ άιια ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα βειηηώζεηε.
ηόρνο 2: ηα δεπγάξηα ζαο, ζθεθηείηε ζρεηηθά κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ζαο, ζθεθηείηε γηα δηάθνξεο επηρεηξήζεηο
(ηνπιάρηζηνλ 5) ηγνπξεπηείηε όηη έρεηε πεξηιάβεη έλα κεγάιν εύξνο από ηνκείο, κέγεζνο, επίζεο κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο,
π.ρ. αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα, εκπόξνπο, θαζώο θαη κεγαιύηεξεο εηαηξίεο.
ηα δεπγάξηα ζαο ζπδεηείζηε γηα ηε θάζε κηα επηρείξεζε θαη αμηνινγήζηε πνηα από ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ζεσξείηε όηη κπνξεί λα
εθαξκνζζεί θαιύηεξα ζηε θάζε εηαηξία θαη γηαηί.
ηόρνο 3. Υξεζηκνπνηώληαο ηε δηθή ζαο επηρεηξεκαηηθή ηδέα, αμηνινγήζηε πνηα από ηηο επηρεηξεκαηηθέο δνκέο κπνξνύλ λα
εθαξκνζζνύλ ζηε δηθή ζαο επηρείξεζε, ζεκεηώλνληαο ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο θάζε δνκήο.

Πηγέρππορσπήζη:








https://www.youtube.com/watch?v=dWTcKgBmV9M
https://www.youtube.com/watch?v=nO1UPU51YKs&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=a9PfhCOsaLY
https://www.youtube.com/watch?v=a9PfhCOsaLY

ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ
παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:







Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

2ε Μέξα: Ννκηθά Θέκαηα – Δκπνξηθό ήκα, Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα θαη Δπξεζηηερλία

Μεηά από αςηή ηη δπαζηηπιόηηηα όλοι οι μαθηηεςόμενοι θα μποπούν να:




Καηαλνήζνπλ ηελ αμία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη λα θαηαλνήζνπλ επίζεο ηνπο δηαθόξνπο ηξόπνπο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε
κε ηα Γηεζλή Γηθαηώκαηα Πξνζηαζίαο
Καηαλνήζνπλ ην Δκπνξηθό ήκα, ηα Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα θαη ηελ Δπξεζηηερλία
Δθαξκόζνπλ απηή ηε θαηαλόεζε ζε πξντόληα κέζα ζε κηα επηρείξεζε

Γξαζηεξηόηεηα 1
ηόρνο 1 Γηαβάζηε ην θείκελν ηεο παξνπζίαζεο ΡΡΣ γηα ην κάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο “Ννκηθά Θέκαηα –Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα,
Δκπνξηθό ήκαθαη Δπξεζηηερλία”
Γξαζηεξηόηεηα 2 – Πξαθηηθή Γξαζηεξηόηεηα
ε κηθξέο νκάδεο ή δεπγάξηα ζθεθηείηε ην ΔΞΤΠΝΟ Σειέθσλν, θαη ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηα νπνία ην δηακνξθώλνπλ όπσο είλαη,
από ην ινγηζκηθό, ηηο εθαξκνγέο, ην ζρεδηαζκό, ηνπο ήρνπο θιήζεηο θιπ. Γηα θάζε κέξνο απνθαζίζηε αλ ε Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία ζα
κπνξνύζε λα πξνζηαηεπηεί, θαη αλ λαη, θάησ από πνην κέξνο ησλ Πλεπκαηηθώλ Γηθαησκάησλ ζα κπνξνύζε λα πξνζηαηεπηεί, π.ρ. ην
Λνγηζκηθό ζα κπνξνύζε λα θαιπθζεί από ηελ Δπξεζηηερλία#
Γξαζηεξηόηεηα 2 – Πξαθηηθή Γξαζηεξηόηεηα
ε δεπγάξηα ζθεθζείηε ζρεηηθά κε ηε δηθή ζαο επηρεηξεκαηηθή ηδέα, ή αλ δελ έρεηε θάπνηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα, ζθεθζείηε γηα κηα
ηνπηθή επηρείξεζε. Γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα πνπ έρεηε επηιέμεη γξάςηε ηε Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία πνπ εκπεξηέρεηε ζηελ
επηρείξεζε θαη κεηά απνθαζίζηε πνηα πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζα κπνξνύζε λα πξνζηαηεπηεί από ηα Γηθαηώκαηα Πλεπκαηηθήο
Ιδηνθηεζίαο θαη γηαηί
Πεγέο πξνο ρξήζε:



https://www.youtube.com/watch?v=AYiXTKbdNr4
https://www.youtube.com/watch?v=ntpgpA_kR5Y




https://www.youtube.com/watch?v=AXzAR_2TO9o
https://www.youtube.com/watch?v=AYiXTKbdNr4

ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ
παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

3ε Μέξα: Οξγαληζκόο θαη Γηνίθεζε

Μεηά από αςηή ηη δπαζηηπιόηηηα ο μαθηηεςόμενορ θα μποπεί να:



Να θαηαλνήζεη ην βαζηθό πεξηερόκελν ηεο Γηνίθεζεο
Να ζθεθηεί ζρεηηθά κε ηε θαηαιιειόηεξε δνκή θαη δηνίθεζε ηεο δηθήο ηνπ επηρείξεζεο

Γξαζηεξηόηεηα 1.Μάζεκα κηθξνύ κήθνπο “Οξγαληζκόο θαη Γηνίθεζε”
ηόρνο 1 Γηαβάζηε ην θείκελν ηεο Παξνπζίαζεο ΡΡΣ “Module2-Topic3-Organization&Management_EN.pdf”
ζα νξγαλώζεηε θαη λα δηνηθήζεηε ηε δηθή ζαο επηρείξεζε

ζρεηηθά κε ην πσο

Γξαζηεξηόηεηα 2Πξαθηηθό κάζεκα
ηόρνο 1Γείηε απηό ην βίληεν ζρεηηθά κε ην πσο ζα δεκηνπξγήζεηε νξγαλσηηθή δνκή:
https://www.youtube.com/watch?v=R-m8grawp1k&feature=youtu.be
ηόρνο 2Γνπιεύνληαο ζε δεπγάξηα πξνβιεκαηηζηείηε γηα ην πσο ζα νξγαλώζεηε ηε δηθή ζαο εηαηξία.
ηόρνο 3 Μνηξαζηείηε ηα ζπκπεξάζκαηα ζαο ζηηο „Οκάδεο Δλνηήησλ‟ ηεο πιαηθόξκαο ζε έλα λέν πιαίζην κε ηελ νλνκαζία
„Οξγαλσηηθή Γνκή‟
Πηγέρ ππορ σπήζη:



ΠαξνπζίαζεΡΡΣ: Module2-Topic3-Organization&Management_EN.pdf
Video onyoutube: https://www.youtube.com/watch?v=R-m8grawp1k&feature=youtu.be

ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ
παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

4ε Μέξα: Λνγηζηηθή

Μεηά από αςηή ηη δπαζηηπιόηηηα ο μαθηηεςόμενορ θα μποπεί να:




Καηαλνήζεη ην πιαίζην ηεο Λνγηζηηθήο
Να γλσξίδεη γηαηί ε Λνγηζηηθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία κηαο κηθξήο επηρείξεζεο.
Να ρξεζηκνπνηεί ηα πξόηππα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Γξαζηεξηόηεηα 1Μάζεκα κηθξνύ κήθνπο “Λνγηζηηθή”.
ηόρνο 1Γηαβάζηε ην θείκελν ηεο παξνπζίαζεο ΡΡΣ “Module2-Topic4-Accounting_EN.pdf”
γηα λα πάξεηε κηα άπνςε γηα ηε Λνγηζηηθή
ηόρνο 1Γείηεηνκάζεκαγηαηνπσολαρξεζηκνπνηήζεηεέλαβαζηθό Ιζνινγηζκό https://www.youtube.com/watch?v=RacjcokhkS0

ηόρνο 2:
ΚαηεβάζηεηνθελόθάθεινηνπΙζνινγηζκνύθαηπξνζπαζήζηελαθάλεηεκόλνηζαοκηαθαηαρώξεζεhttps://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx
?v=8b706a8e606272b3a1aa
ηόρνο 3Όηαλ ζπκπιεξώζεηε ην θάθειν, αλεβάζηε ηνλ ζην „Δλόηεηα Οκάδσλ‟ ζηε πιαηθόξκα δεκηνπξγώληαο λέν θάθειν κε ηελ
νλνκαζία „Ιζνινγηζκόο‟.

Πεγέο πξνο ρξήζε:



ΠαξνπζίαζεΡΡΣ: Module2-Topic4-Accounting_EN.pdf
Video on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RacjcokhkS0



Excel file: https://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8b706a8e606272b3a1aa

ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ
παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

5ε Μέξα: Μειέηεο Πεξηπηώζεωλ

Μεηά από αςηή ηη δπαζηηπιόηηηα ο μαθηηεςόμενορ θα μποπεί να:



Καηαλνήζεη θαη λα πξνβιεκαηηζηεί ζρεηηθά κε ηηο νξζέο εηαηξηθέο δνκέο δηνίθεζεο
Καηαλνήζεη θαη λα πξνβιεκαηηζηεί ζρεηηθά κε ηνπο δηαθνξεηηθνύο ξόινπο ηεο δηνίθεζεο

Γξαζηεξηόηεηα 1 Μειέηεο Πεξηπηώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε
ηόρνο 1Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο δνκέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη κηα επηρείξεζε. Γείηε απηό ην βίληεν όπνπ
πεξηγξάθνληαη αξθεηέο δηαθνξεηηθέο δνκέο. Ωο νκάδα απνθαζίζηε πνηα είλαη ηα θέξδε θαη ηα ζέκαηα γηα ηε θάζε κηα δνκή θαη
εληνπίζηε έλα ηνπηθό ή δηεζλή νξγαληζκό πνπ πηζαλώλ λα ρξεζηκνπνηεί απηό ην κνληέιν.
https://www.youtube.com/watch?v=dWTcKgBmV9M
ηόρνο 2 θεθζείηε ζρεηηθά κε ηε δηθή ζαο επηρείξεζε θαη πνηα δνκή δηαθπβέξλεζεο πηζαλώλ λα ρξεζηκνπνηνύζαηε ζε απηή ηελ
επηρείξεζε
Γξαζηεξηόηεηα 2Μειέηε Πεξίπησζεο ησλ δηνηθεηηθώλ ξόισλ
ηόρνο 1ε έλα νξγαληζκό ν Γηεπζπληήο έρεη πνιινύο ξόινπο. Γείηε απηό ην βίληεν όπνπ πεξηγξάθνληαη δέθα δηαθνξεηηθνί
δηεπζπληηθνί ξόινη θαη πνπ είλαη νη πνην θνηλνί πνπ εληνπίδνληαη ζε έλα νξγαληζκό.
https://www.youtube.com/watch?v=jY1oXbMAPqo
ηόρνο 2θεθζείηε ζρεηηθά κε ην δηεπζπληηθό ξόιν πνπ πηζαλώλ λα ρξεζηκνπνηείηε ζηελ εηαηξία ζαο θαη κνηξαζηείηε ηα
ζπκπεξάζκαηα ζαο ζην „Οκάδεο Δλόηεηαο‟ ηεο πιαηθόξκαο, ζε έλα λέν θάθειν κε ηελ νλνκαζία „Γηεπζπληηθνί ξόινη‟.
Πεγέο πξνο ρξήζε:



https://www.youtube.com/watch?v=dWTcKgBmV9M
Video onyoutube: https://www.youtube.com/watch?v=jY1oXbMAPqo

ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ
παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

Κνπίδ γηα ηελ Δλόηεηα 2:Ξεθηλήζηε

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα

Με ην πέξαο ηωλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ζε απηή ηελ ελόηεηα ζα ιάβεηε:
Γλώζε:Καηαλόεζε ηνπ ηνκέα ηεο Αιπζίδαο Σξνθνδνζίαο, Γλώζε ηνπ ζπζηήκαηνο ICT in logistics (Information – Communication –
Technology) (Πιεξνθνξίεο – Δπηθνηλσλία – Σερλνινγία). Καηαλόεζε ησλ λνκηθώλ δηαδηθαζηώλ. Γλώζε ησλ Καλνληζκώλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Γηαθήκηζε ζην Γηαδίθηπν – Ιεξάξρεζε ησλ ηαθηηθώλ. Μνξθέο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκβνιαίσλ.
Ιθαλόηεηεο: Πξνκήζεηα ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά. Δπηβεβαίσζε ηεο εύθνιεο θαη νηθνλνκηθήο κεηαθνξάο ησλ
πξντόλησλ/ππεξεζηώλ. Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ICT in logistics. Υξήζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη ηερλνινγηώλ. Καηλνηνκία
ζηα πξντόληα/ππεξεζίεο ζαο. Αμηνιόγεζε ησλ ηξερνπζώλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο. Δγγξαθή ηεο εηαηξίαο. Δθηίκεζε ησλ θνξνινγηθώλ
επηπηώζεσλ. Αμηνιόγεζε ησλ επηινγώλ Ννκηθήο Οληόηεηαο.
πκπεξηθνξέο: Κνηλσληθά δίθηπα θαη νηθεηόηεηα κε ην ICT. Λνγηθή αμηνιόγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο.

Αξκνδηόηεηεο: Υξεζηκνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ γηα επηθνηλσληαθνύο θαη δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο. Δθαξκνγή ηεο Ιεξαξρίαο
ζηε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε. Πσο λα γίλεη ε επηινγή ησλ ηύπσλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκβνιαίσλ. Ιθαλόηεηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα
επηρεηξεκαηηθό πιάλν αιιά θαη έλα νηθνλνκηθό πιάλν. Αλάιπζε ηεο αγνξάο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, Γηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηώλ
κεηαθνξάο.
Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:



Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά





Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

1εΜέξα: Πωολαμερωξίζεηεαπόηνποππόινηπνπο, πωολαππνζηεξίμεηε θαη λα αλαπηύμεηε ηελ επηρείξεζε ζαο.

Μάζεηεπσολαδηαθνξνπνηήζεηεηελεηαηξίαζαογηαλαγίλεηθαηλνηόκαθαηπσολααλαπηπρζεί.
Γξαζηεξηόηεηα 1: Γηαβάζηε ηε παξνπζίαζεHOWTOSTANDOUTYOURBUSINESS
θαη θξαηήζηε ζην κπαιό ζαο ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα ηνπ ζέκαηνο!

Γξαζηεξηόηεηα 2: Παξαθνινπζήζηε ην βίληεν γηα ηε Μειέηε Πεξηπηώζεσο Δπηρείξεζεο
ζην:https://www.youtube.com/watch?v=LFtoypyCeFY
Καη ζθεθηείηε ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο πξνώζεζεο ησλ πιηθώλ ηνπ ITC γηα ηε δηθή ζαο επηρεηξεκαηηθή ηδέα.
ηόρνο 1: Κάλεηε έλα κηθξό ζρόιην ζρεηηθά κε ην πην πάλσ ζηελ Οκάδα Γιώζζαο
Πεγέο πξνο ρξήζε:
Βίληεν γηα ηε Μειέηε Πεξίπησζεο Δπηρείξεζεο https://www.youtube.com/watch?v=LFtoypyCeFY
ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο
AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

2ε Μέξα: Αιπζίδα Σξνθνδνζίαο θαη Μεηαθνξηθά

Μάζεηε πσο λα εληνπίδεηε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηε ηππνινγία ησλ ζπκβνιαίσλ.
Γξαζηεξηόηεηα 1: Γηαβάζηε ηε παξνπζίαζε SUPPLYCHAINANDLOGISITCS
θαη θξαηήζηε ζην κπαιό ζαο ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα ησλ ζεκάησλ!

Γξαζηεξηόηεηα 2: Παξαθνινπζήζηε ην Βίληεν Μειέηεο Πεξίπησζεο ηεο Zara Supply Chain Management ζην
https://www.youtube.com/watch?v=vTmxAxV7ngkan
θαη κάζεηε ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ ζε κηα επηρείξεζε.
ηόρνο 1
Πεγαίλεηε ζην http://mindmapfree.com/ θαη ζρεδηάζηε ην ράξηε ηεο αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο γηα ηε δηθή ζαο επηρείξεζε
Κξαηήζηε ην Υάξηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ην ηίηιν „Η Αιπζίδα Δθνδηαζκνύ ηεο εηαηξίαο κνπ.‟!

ηόρνο 2
Αλεβάζηε ην Φάθειν ζην πεδίν εξγαζίαο ζαο (Journal)
Αλ δελ έρεηε Πεδίν Δξγαζίαο πεγαίλεηε ζην Journals θαη δεκηνπξγήζηε έλα ππό ην ηίηιν „Πεδίν Δξγαζίαο ηνπ…ην όλνκα ζαο).
ηόρνο 3
Γείηε ηνπο Υάξηεο ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο (3-5 ράξηεο) θαη ζπγθξίλεηε ηνπο.

Πεγέο πξνο ρξήζε:


Kiosk Zara Supply Chain Management, βίληενζηαΑγγιηθά ,https://www.youtube.com/watch?v=vTmxAxV7ngk

ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ
παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηεο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

3ε Μέξα: Γηαθεκίζηε ηελ επηρείξεζε ζαο

Μάζεηε θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηώληαο ην Λνγόηππν, ηελ Ιζηνζειίδα, θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα.
Γξαζηεξηόηεηα 1:Γηαβάζηε ηε παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηελ Δπηθνηλσλία
θαη θξαηήζηε ζην κπαιό ζαο ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα!

Γξαζηεξηόηεηα 2 :Παξαθνινπζήζηε ην βίληενAmplifonHearingAid athttps://www.youtube.com/watch?v=aume4w2YAV0 θαη δείηε
πσο νSteveFleming επεμεγά γηαηί επηιέγεη ην βίληεν γηα ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία, θαη εηδηθόηεξα, γηαηί επηιέγεη ην επηρεηξεκαηηθό βίληεν „New
Edge‟ γηα λα επηθνηλσλήζεη θαη λα εκπλεύζεη ην πξνζσπηθό ηνπ.

ηόρνο. Wiki : Δξγαιεία γηα πξνώζεζε ηεο επηρείξεζεο ζαο
ηόρνο 1:Μειεηήζηε άιια θαλάιηα θαη εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη επηιέμηε ηνπο θαιύηεξνπο ηξόπνπο πνπ είλαη θαιύηεξνη γηα ηελ
επηρείξεζε ζαο
ηόρνο 2:Αλεβάζηε ηε πεξηγξαθή ζαο ζην wiki „Δξγαιεία γηα πξνώζεζε ηεο επηρείξεζεο ζαο.‟
ηόρνο 3: Γηαβάζηε πνηα εξγαιεία έρνπλ επηιέμεη νη ζπκκαζεηέο ζαο (3-5 άξζξα) θαη δώζηε ηνπο ηελ άπνςε ζαο.

Σεκαληηθή ζπκβνπιή: Γηα λα δείηε ηνπο Αγγιηθνύο ππνηίηινπο παηήζηε ζην: Settings / Subtitles θαη κεηά γηα λα κεηαθξάζεηε ηνπο ππνηίηινπο παηήζηε
ζην AutomaticTranslation θαη επηιέμηε γιώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:





Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά



Πνξηνγαιηθά

4ε Μέξα: Πωο λα δεκηνπξγήζεηε Πιάλν Μάξθεηηλγθ γηα ηα Κνηλωληθά Γίθηπα

Μάζεηε πσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θνηλσληθά δίθηπα γηα επηθνηλσληαθνύο θαη δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο.

Γξαζηεξηόηεηα 1: Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα HowtocreateaSocialMediaMarketingPlanIn 6 Steps ζηνhttps://blog.hootsuite.com/howto-create-a-social-media-marketing-plan/ θαη κάζεηε ηη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη έλα Πιάλν Μάξθεηηλγθ γηα Κνηλσληθά Γίθηπα.
Γξαζηεξηόηεηα 2: Μάζεηε πσο λα δεκηνπξγήζεηε ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο ζαο ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ή ζε έλα θάπνην άιιν
θνηλσληθό δίθηπν πνπ έρεηε επηιέμεη. ΥξεζηκνπνηήζηεηνλΟδεγόHow to Set up Facebook, Twitter and Every Other Major Social Media
Profileννπνίνοείλαηδηαζέζηκνοζηνhttps://blog.hootsuite.com/how-to-set-up-a-social-media-profile/

ηόρνο 1:Παξαθνινπζήζηε ην βίληεν „Πσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Λνγόηππν‟ ζηνhttps://www.entrepreneur.com/article/71902 θαη
επηιέμηε ή ζρεδηάζηε ην ινγόηππν ηεο επηρείξεζεο ζαο σο κηα νπηηθή παξνπζίαζε γηα ην ηη αληηπξνζσπεύεη ε επηρείξεζε ζαο.
ηόρνο 2: Πεγαίλεηε ζηνFacebook, Twitter , LinkedInήάιιν Κνηλσληθό Γίθηπν θαη δεκηνπξγήζηε κηα ζειίδα κε ηε παξνπζίαζε ηεο
Δηαηξείαο ζαοCompany, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Λνγόηππν
ηόρνο 3 – ηείιηεηε ζειίδα ηεο επηρείξεζεο ζαο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο
Πεγαίλεηε ζηελ Οκάδα Γιώζζαο θαη ζηείιηε έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο από ηελ Οκάδα κε ην ζύλδεζκν ηεο
επηρείξεζεο ζαο ζηα Κνηλσληθά Γίθηπα.
Δπηζθεθζείηε ηηο ζειίδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο
Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

5ε Μέξα: Δγγξαθή ηεο Δηαηξίαο

Ξεθηλώληαο κηα λέα εηαηξία ζηελ ΕΕ: ζηνηρεία επαθήο, πιαηθόξκεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζεκεία εμππεξέηεζεο, ειεθηξνληθέο
δηαδηθαζίεο, δηαδηθαζία εγγξαθήο.
Γξαζηεξηόηεηα 1.
Αθνινπζήζηε ην θάησζη ζύλδεζκν θαη επηιέμηε ηε ρώξα ζαο θαη δηαβάζηε ηηο θύξηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πσο ζα
δεκηνπξγήζεηε βήκα-βήκα κηα εηαηξία! http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_en.htm#!lightbox-uid-0
ηόρνο 1
Κάληε έλα κηθξό ζρόιην ζηε πιαηθόξκα ζρεηηθά κε ην πόζν ρξήζηκεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε ζε απηή.
Πεγέοπξνορξήζε:
Start-ups-YourEurope- Business http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_en.htm#!lightbox-uid-0
ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ
παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:





Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά



Πνξνηγαιηθά

Κνπΐδγηα ηελ Δλόηεηα 3

Γείηε ηηο εξσηήζεηο κεηαθξαζκέλεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

5ε Δβδνκάδα: ύλζεζεο

1ε Μέξα Ηιεθηξνληθό ζεκηλάξην

Θα γίλεη απόINSIGNARE
Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

2εΜέξα: ύλζεζεογηαηελΔλόηεηα 1 – ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΗΠΡΟΪΟΝΣΩΝΚΑΙ/ΗΤΠΗΡΔΙΩΝΣΗΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Θα γίλεη απόINSIGNARE
Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

3ε Μέξα: ύλζεζεο ηεο Δλόηεηαο 2 ‘Ξεθηλήζηε!’

Μεηά από απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, ν καζεηεπόκελνο ζα κπνξεί λα γλσξίδεη από εκπεηξηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθόηεηα θαη ηνπο
δηνηθεηηθνύο ξόινπο.
Γξαζηεξηόηεηα 1. Πωο λα επηιέμεηε ηελ νξζή εηαηξηθή δνκή
ηόρνο 1.Παξαθαιώ δείηε ην θάησζη ζύλδεζκν-βίληεν θαη ζπδεηήζηε ώο νκάδα ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθό λα επηιέμεηε ηελ
νξζή εηαηξηθή δνκή.

https://www.youtube.com/watch?v=nO1UPU51YKs&t=45s
Γξαζηεξηόηεηα 2. Καιέο πξαθηηθέο.
ηόρνο 1.Ο εηδηθόο ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο Henry Mintzberg έρεη παίμεη ζνβαξό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Γηνίθεζεο. ύκθσλα
κε ηνλ Mintzberg, ηα κπόλνπο ησλ CEO (Γεληθώλ Γηεπζπληώλ) πξέπεη λα εμαθαληζζνύλ θαη νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηελ
„θνηλσληθόηεηα‟. Γείηε απηό ην βίληεν θαη κάζεηε πόζν ζεκαληηθόο είλαη έλαο θαιόο δηεπζπληήο ζε κηα εηαηξία.

https://www.youtube.com/watch?v=_NRWtd_SiU8
Πεγέο πξνο ρξήζε:



https://www.youtube.com/watch?v=nO1UPU51YKs&t=45s
Video on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_NRWtd_SiU8

ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ
παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

4ε Μέξα: ύλζεζεο ηεο Δλόηεηαο3 "ηελ Αγνξά"

Παξαθνινπζήζηεηνβίληεν Robin Chase: Excuse me, may I rent your car? θαη βξείηε ην πηζαλό θίλδπλν ν νπνίνο έρεη εληνπηζζεί από
ηελ Robin Chase
Πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε 2 πηζαλνύο θηλδύλνπο γηα ηελ επηρείξεζε ζαο θαη αλεβάζηε ηνπο ζην ειεθηξνληθό ζαο πνξηνθόιην.
ημανηική ζςμβοςλή: Για να δείηε ηοςρ Αγγλικούρ ςποηίηλοςρ παηήζηε ζηο: Settings / Subtitles και μεηά για να μεηαθπάζεηε ηοςρ ςποηίηλοςρ
παηήζηε ζηο AutomaticTranslation και επιλέξηε γλώζζα.

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

5ε Μέα: Η επηρεηξεκαηηθή κνπ ηδέα

Πάξηε ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο ηδέα θαη αλαπηύμηε ηα ζε κηα παξνπζίαζε ε νπνία λα πεξηέρεη:




Ολνκαζία ηεο εηαηξίαο/πξόγξακκα, πξντόλ ή ππεξεζία
Όλνκα ηνπ αηόκνπ πνπ μεθίλεζε ηελ εηαηξία/επηρεηξεκαηία
Πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ηνπ πξντόληνο/ππεξεζίαο

Παξαθνινπζήζηε ην βίληενΠαξνπζηάδνληαο κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα, γηα λα κάζεηε θάπνηνπο
θαλόλεοhttps://www.slideshare.net/stockpodium/presenting-a-business-idea
Παξνπζηάζηε ηηο ιύζεηο ηεο εηαηξίαο κε γξαθηθά, εηθόλεο θαη βίληεν όπνπ είλαη αλαγθαίν (ζε απιή κνξθή).

Γηαηεπαξνπζίαζεκπνξείηελαρξεζηκνπνηήζεηεηαεξγαιεία MS Word ή Power point Presentation, software, audio, video records ή
online tools such as PowToon Free Animated - Video Presentation Builder –www.powtoon.com
Διέγμηε όηη ε επηρεηξεκαηηθή ζαο ηδέα απαληά ηηο αθόινπζεο εξωηήζεηο:
o
o
o
o
o
o
o
o

Ση αθξηβώο θαζηζηά ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο ηδέα σο θαηλνηόκν;
Πόζν κνλαδηθή είλαη ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα;
Πνηνο είλαη ν πειάηεο;
Γηαηί ν πειάηεο ζα πξέπεη λα αγνξάζεη ην πξντόλ; Πνηα αλάγθε εμππεξεηά;
Γηαηί ην πξντόλ είλαη θαιύηεξν από άιιεο ζπγθξηλόκελεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο;
Πνηα είλαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ λένπ πξντόληνο;
Πσο θηάλεη ην πξντόλ ζην πειάηε;
Μπνξείηε λα θεξδίζεηε ιεθηά από ην πξντόλ; Πνην είλαη ην θόζηνο ηνπ θαη πνηα ηηκή κπνξεί λα δεηεζεί;

Δπηζπλάςεηε ην θάθειν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ζηείιηε ηνλ ζηνλ εθπαηδεπηή ζαο.
Μνηξαζηείηε ηε παξνπζίαζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζηελ ΟκάδαΓιώζζαο ή ζηηοΓεληθέο Οκάδεο ζηηο νπνίεο είζαζηε κέινο
ρξεζηκνπνηώληαο ηα νκαδηθά εξγαιεία:
Μνηξαζηείηε ηε παξνπζίαζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζηελ Οκάδα Γιώζζαο ή ζηηο Γεληθέο Οκάδεο πνπ είζαζηε κέινο,
ρξεζηκνπνηώληαο ηα Δξγαιεία Οκάδαο.







Αληαιιαγή Φαθέισλ
Οκαδηθά Μπινθ
Πίλαθεο Οκαδηθήο πδήηεζεο
Οκαδηθά πεξηνδηθά
Οκαδηθά Wiki
Απνζηνιή ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ

Γείηε ηηο νδεγίεο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηα:





Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά



Πνξηνγαιηθά

6ε Δβδνκάδα: Αμηνιόγεζε

Post -course questionnaire

Βξίζθεζηε ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγραξεηήξηα!

Οη πξώηεο δύν εξσηήζεηο ζα καο ππνβνεζήζνπλ λα ιάβνπκε θαιύηεξε ηδέα γηα ηε γλώζε, ηθαλόηεηεο θαη άιια απνηειέζκαηα / νθέιε,
πνπ έρεηε επηηύρεη κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ζαο ζην ηαμίδη ηνπ MOOC
ηηο δύν ηειεπηαίεο εξσηήζεηο έρεηε ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεηε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο ηδέα θαη πσο ζρεδηάδεηε λα ηε κεηαηξέςεηε ζε πξάμε.

Η Οκάδα ηνπ ΔΙΒΙ είλαη δεζκεπκέλε σο πξνο ηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηεο
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ ζαο πιεξνθνξηώλ νη νπνίεο έρνπλ δνζεί από εζάο πξνο εκάο.
αο επραξηζηνύκε πνπ ιάβαηε κέξνο ζηελ έξεπλα!
Γείηε ηε κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα:






Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

Δξωηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο MOOC

Η αλαηξνθνδόηεζε ζαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα εκάο γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη επηδξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Γείηε ηηο εξσηήζεηο κεηαθξαζκέλεο ζηα:







Ρνπκαληθά
Ιηαιηθά
Διιεληθά
Ιζπαληθά
Πνξηνγαιηθά

ήκα ζπκπιεξώζεωο Πξνγξάκκαηνο:
Απηό ην ήκα ζα απνλεκεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα εκπιαθνύλ ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη έρνπλ θαηαθέξεη λα
ζπκπιεξώζνπλ 150 από ηνπο 300 βαζκνύο πνπ κπνξνύλ λα απνλεκεζνύλ ζηα Κνπΐδ ησλ ηξηώλ Δλνηήησλ, θαη ην Δξσηεκαηνιόγην
πνπ αθνινύζεζε ηελ αμηνιόγεζε κεηά ην Πξόγξακκα.
ήκα ζπλεηζθνξάο ζηελ Οκάδα:
Απηό ην ήκα ζα απνλεκεζεί ζηα άηνκα πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο, έρνπλ κνηξαζηεί πιεξνθνξίεο θαη αλαηξνθνδόηεζε ζε
ζπλαδέιθνπο. Απηά ηα άηνκα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη 120 από ηηο 240 βαζκνύο πνπ απνλέκνληαη γηα ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο καζεζηαθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
ήκα Ηγεζίαο:
Απηό ην ήκα ζα απνλεκεζεί ζηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ εκπιαθεί ζε αηνκηθέο, νκαδηθέο θαη θνηλνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη
ηελ αζξνηζηηθή αμηνιόγεζε (παξνπζίαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ηδέαο θαη ηνπ πιάλνπ δξάζεο). Απηά ηα άηνκα ζα έρνπλ ζπκπιεξώζεη 100 από
ηνπο 200 βαζκνύο πνπ κπνξνύλ λα απνλεκεζνύλ από ηελ εξγαζία, ηνπ Κνπΐδ πξηλ από ην πξόγξακκα θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.

Μαζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηόρνη θαη βαζκνινγίεο

Μαζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηόρνη θαη βαζκνινγίεο
Μαζεζηαθή Γξαζηεξηόηεηα

ηόρνη

Σύπορ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Βαζκνί απνλνκήο ήκαηνο

Πξνζ
ωπηθή
κάζε
ζε
ΔΙΑΓΩΓΗ
Πινήγεζε MOOC
πγθαηάζεζε ζπκκεηέρνληα
Δπηζθόπεζε πξνγξάκκαηνο
Δξσηεκαηνιόγηνπξηλ από ην MOOC (πξνζσπηθή
αμηνιόγεζε)
Αιιεινγλσξηκία (Παξνπζηάζηε ηνλ εαπηό ζαο)

Γίλεηε κέινο κηαο νκάδαο
Πξνέιεπζε Πξνγξάκκαηνο

ΔΝΟΣΗΣ 1: ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΣΔ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Α
Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 1.1: Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη
έλαξμε ηεο επηρείξεζεο
Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 1.2: Αλάιπζε Αγνξάο

Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 1.3: Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν
θαη ηξαηεγηθή Αγνξάο
Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 1.4: Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο

Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 1.5: Υξεκαηνδόηεζε ηεο

Πιεξνθνξίεο

Κνπΐδ
Γηάβαζκα /
Βίληεν
Κνπΐδ
Απνζηνιή
ειεθηξνληθν
ύ κελύκαηνο
Δπηινγή
Βίληεν /
ειεθηξνληθά
ζεκηλάξηα

Αλάγλσζε
Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάγλσζε
Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάγλσζε
Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάγλσζε
Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάγλσζε

Οκαδη
θή
Γξαζη
εξηόη
εηα

MOO
C
Κοινό
ηηηα

Οκαδη
θή
ζπκκε
ηνρή

Κηλνη
ηθή
ζπκκε
ηνρή

X

30

50

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

30

Πξνζ
ωπηθά
απνηε
ιέζκα
ηα

επηρείξεζεο ζαο
Ιζηνξίεο επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (παξαθνινύζεζε
βίληεν θαη ζπδήηεζε )
Βαζηθάβήκαηαγηαηελέλαξμεηεοεπηρείξεζεο
(κειέηεπεγώλπιεξνθόξεζεο θαη αλάπηπμε εξγαζηώλ)
Δλόηεηα 1 Απνηίκεζε
ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΑΡΥΙΣΔ
Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 2.1:
Ννκηθή κνξθή θαη δηαθπβέξλεζε
Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 2.2: Ννκηθά δεηήκαηα

Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 2.3: Οξγαληζκόο θαη Γηνίθεζε

Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 2.4: Λνγηζηηθή θαη Φνξνινγίεο

Ιζηνξίεο δεκηνπξγίαο επηρείξεζεο (Παξαθνινύζεζε βίληεν
θαη νκαδηθή ζπδήηεζε)
Πσοζαδεκηνπξγήζεηεηελεπηρείξεζεζαο
(παξαθνινύζεζεπιεξνθνξηαθώλ πεγώλ θαη αλάπηπμε
εξγαζηώλ)
Δλόηεηα 2Απνηίκεζε
ΔΝΟΣΗΣΑ 3: ηελ Αγνξά
Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 3.1: Ξερσξίζηε ηελ επηρείξεζε
ζαο, δηαηεξήζηε ηελ θαη αλαπηύμηε ηελ
Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 3.2: Αιπζίδα ηξνθνδνζίαο θαη

Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάξηεζε
ζηε
Πιαηθόξκα
Δίζνδνο ζην
Μπινθ
Κνπΐδ

X

X

X

X

30

30

X

Αλάγλσζε
Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάγλσζε
Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάγλσζε
Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάγλσζε
Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάξηεζε
ζηε
Πιαηθόξκα
Αλάξηεζε
ζην Μπινθ

X

Κνπΐδ

X

Αλάγλσζε
Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάγλσζε

X

100p

X

X

X

X

X

X

X

X

30

30

100p

Μεηαθνξηθά
Μάζεκα κηθξήο δηάξθεηαο 3.3: Δπηθνηλσληαθά δεηήκαηα

Ιζηνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ
(παξαθνινύζεζε βίληεν θαη νκαδηθή ζπδήηεζε)
Πσοζαδηαηεξήζεηεθαηλαπξνσζήζεηεηελεπηρείξεζεζαο
(παξαθνινύζεζεπιεξνθνξηαθώλπεγώλθαηαλάπηπμεεξγαζη
ώλ)
Δλόηεηα 2Απνηίκεζε
ΤΝΘΔΗ
Ηεπηρεηξεκαηηθήκνπηδέα
(αλάπηπμε έμππλεο παξνπζίαζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο
θαη δηαδξαζηηθά εξγαιεία)
Πσο λα δεκηνπξγήζεηε ην επηρεηξεκαηηθό ζαο πιάλν
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Μεηά-MOOCαμηνιόγεζε (απηό-αμηνιόγεζε)
Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο

Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάγλσζε
Πιεξνθνξη
ώλ
Αλάξηεζε
ζηε
Πιαηθόξκα
Πιεξνθνξίε
ο+
Αλάξηεζε
ζην Μπινθ
Κνπΐδ
πλδεκηνπξγία

X

X

X

X

30

30

X

100p

X

Ηιεθηξνληθ
ό ζεκηλάξην
Κνπΐδ
Κνπΐδ

X

100

x

X
X

100p
ΟΛΙΚΟ

240

50
200 p

300

