
KID STARTUPPER 
 

 

Η Επιχειρηματικότητα ξεκινάει στις 
μικρές ηλικίες ! 

 

 

 

5-ετές Πρόγραμμα Σπουδών 
Επιχειρηματικότητας με τη χρήση της 

καινοτόμου εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

επιχειρηματικότητας για παιδιά 

KidStartupper.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η καινοτόμα εκπαιδευτική πλατφόρμα 
επιχειρηματικότητας για παιδιά 10-14 ετών. 

Το Kid Startupper, είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που 
σκοπεύει στο να αναπτύξει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία 
και τη δεξιοτεχνία των παιδιών σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα. Στόχο της έχει να διδάξει στα παιδιά 
τόσο την επιχειρηματικότητα, όσο και το ηλεκτρονικό 
επιχειρείν. Η πλατφόρμα μας διατίθεται προς χρήση σε 
σχολεία καθώς και σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
και  λειτουργεί μετά από εγγραφή των μαθητών στα 
αντίστοιχα τμήματα παρακολούθησης των μαθημάτων, που 
ολοκληρώνονται σε 5 έτη.  

Η καινοτόμα αυτή εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι 
εμπνευσμένη από συμπεράσματα στα παγκόσμια συνέδρια 
επιχειρηματικότητας νέων WEBIT, WEB-SUMMIT, TED-
Talks, ENTREDU και από το πρότυπο σχολείο TALBOT 
των ΗΠΑ.  

Μέσα από την καινοτόμα αυτή εκπαιδευτική 
πλατφόρμα τα παιδιά μπορούν:  

• Να διαλέξουν το «αγαπημένο τους επάγγελμα» και να 

ασχοληθούν για πρώτη φορά με αυτό 

• Μαθαίνουν ότι η επιχειρηματικότητα στις μέρες μας απαιτεί 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών και αντιλαμβάνονται από 

μόνα τους πόσο σημαντικό είναι αυτό. 

• Μαθαίνουν να δημιουργούν το πρώτο τους «ολοκληρωμένο 

επαγγελματικό βιογραφικό». 

• Μαθαίνουν να επιχειρούν πάνω στο αγαπημένο τους 

επάγγελμα δημιουργώντας το πρώτο τους ψηφιακό γραφείο, 

επιχείρηση ή εταιρεία. 

• Μαθαίνουν να αναζητούν συνεργασίες για την επιχείρηση 

που αποφασίζουν να δημιουργήσουν. 

• Μαθαίνουν να αναζητούν γνώσεις και ιδέες πριν να 

υλοποιήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν. 

• Μαθαίνουν να αναζητούν και να βρίσκουν υπαλλήλους για το 

γραφείο ή την επιχείρηση τους. 

• Μαθαίνουν να μοιράζονται τις γνώσεις που απέκτησαν και 

να τις ανταλλάσσουν με τους συμμαθητές τους. 

https://kidstartupper.com/


ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Ξεκινάει ο νέος κύκλος μαθημάτων σε όλα τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα οποία 

συνεργαζόμαστε ανά την Ελλάδα. Επισκεφτείτε την πλατφόρμα μας στο kidstartupper.com 

 

 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  

Σας προσφέρουμε στο σχολείο σας ή στον εκπαιδευτικό σας οργανισμό (φροντιστήρια κλπ.) 

εντελώς δωρεάν την πιλοτική χρήση της πλατφόρμα μας για 1 μήνα. 

1. Δημιουργήστε ένα τμήμα μαθητών μέχρι 10 ατόμων στο σχολείο ή στο φροντιστήριο σας.  

2. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι  που θα το διδάξουνε επιμορφώνονται από εμάς μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 

3. Μόλις δημιουργηθεί το τμήμα οι μαθητές εγγράφονται στην πλατφόρμα KidStartupper.com 

και ξεκινούν τα μαθήματα. Οι μαθητές κατεβάζουνε τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 

πλατφόρμα. Όλα τα μαθήματα εφαρμόζονται από τους μαθητές στην πλατφόρμα. Το μάθημα 

γίνεται για 1 ώρα την εβδομάδα. 

4. Απαιτείται εργαστήριο με laptop ή desktop ή tablets.  

5. Η παρουσία δια δραστικού πίνακα ή Βιντεοπροβολέα αποτελεί προσόν.   
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ  KID STARTUPPER 

Πρόκειται για την πρώτη εκπαιδευτική πλατφόρμα επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας 10 - 14 ετών. 

Στόχος της πλατφόρμας μας είναι βοηθήσει τα παιδιά να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να 
αναδείξουν τις ικανότητες τους στο χώρο της επιχειρηματικότητας από τις πολύ μικρές κιόλας αυτές 
ηλικίες. Ακόμα να ανακαλύψουν κλίσεις που μπορεί να έχουν πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο 
επαγγελματικό τομέα και να αγαπήσουν πράγματα που ίσως μέχρι τώρα να τους ήταν άγνωστα. 

Η καινοτόμα πλατφόρμα μας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ενώπιον των τεχνολογικών 

κολοσσών Google, Microsoft και DELL στα διεθνή συνέδρια επιχειρηματικότητας νέων και νέων 

τεχνολογιών WEBIT και WEB SUMMIT που πραγματοποιήθηκαν το 2014. Η σχεδίαση της 
βασίζεται σε γνώσεις και συμπεράσματα που αποκτήθηκαν από τα διεθνή συνέδρια ανταλλαγής 
ιδεών (TED Talks) καθώς και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα πάνω στην επιχειρηματικότητα των 

νέων (Agro Web - ENTREDU European Union.). Για την σχεδίαση και δημιουργία της 
πλατφόρμας μας χρησιμοποιήθηκαν οι πιο σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία 
πληροφορικής (η όλη διαδικασία της μελέτης, έρευνας, κατασκευής καθώς και των ελέγχων που 
πραγματοποιήθηκαν, διήρκησε περίπου 4 χρόνια).  

 

Σας προσφέρουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών πάνω στην παιδική 
επιχειρηματικότητα: 
 

 Ηλεκτρονικά βιβλία για την επιχειρηματικότητα 

 Ηλεκτρονικό βιβλίο επαγγελματικού προσανατολισμού 

 Επιχειρηματικός Καμβάς 

 Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 
 

       και επιπλέον 

 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικού (και μέσω internet) 

 Δωρεάν δοκιμαστική χρήση της πλατφόρμας για 1 μήνα 
 
 



 
 
Τι προσφέρει το 5ετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών μας (Τάξεις: Δ’ 
Δημοτικού – Β’ Γυμνασίου) 
 
- Δ' Δημοτικού: Δημιούργησε το πρώτο βιογραφικό σου. Επαγγελματικός 
προσανατολισμός. Χτίσε το επιχειρηματικό σου δίκτυο. 
- Ε΄ Δημοτικού: Δημιούργησε την επιχείρηση σου, προώθησε την και φτιάξε το brand name 
σου. 
- ΣΤ' Δημοτικού: Δημιούργησε το επιχειρηματικό σου πλάνο, Η μέθοδος των «Πρώτων 
Αρχών» του Αριστοτέλη. "Pitching". 
 
- Α΄ Γυμνασίου: Ηλεκτρονικό επιχειρείν. Η παγκόσμια αγορά. Φτιάξε το πρώτο σου e-shop. 
- Β' Γυμνασίου: Μάθε για την “Πράσινη” επιχειρηματικότητα. Γίνε Green. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

Ελλάδα: 

Web:    https://KidStartupper.com 

Email:   info@kidStartupper.com 

(+30) 6973209046 

 

Κύπρος: 

Web:     https://kidstartupper.com/cyprus.php  

Email:    cyprus.info@kidstartupper.com  

+357 99743004 

 

 
                                  KID STARTUPPER 
                                      [TEL: (+30) 6973209046]  

                                      [info@kidStartupper.com] | [KidStartupper.com] 
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