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Η Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση

Τα πιο πρόσφατα νέα:

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ειδικά στο ζήτημα «επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση» αφιερώθηκε η Σύνοδος υπουργών
Παιδείας της Ε.Ε. (12 Δεκεμβρίου 2015).

Που κατέληξαν:

Σε «αξία» που οφείλει να καλλιεργείται μέσα από την Εκπαίδευση ανάγεται η «επιχειρηματικότητα»
και σε αυτήν την κατεύθυνση σχεδιάζονται και υλοποιούνται πρωτοβουλίες από πλευράς Ε.Ε.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε συμπεράσματα για την επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση και στην
Κατάρτιση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων από μικρή
ηλικία και της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με τον επιχειρηματικό κόσμο.



Γιατί θεωρείται αναγκαία η εισαγωγή της 

επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση:

4 Βασικοί λόγοι:

 Προλαμβάνουμε την ανεργία.

 Προλαμβάνουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 Ανιχνεύουμε νέα ταλέντα και παράλληλα τα ταλέντα αυτά 

δραστηριοποιούνται.

 Ενθαρρύνουμε την αυτοπραγμάτωση των παιδιών.

2005 – κ. ΚΟΥΡΣΑΡΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



Η επιχειρηματικότητα ως κουλτούρα

 Η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση ΔΕΝ συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με 

την ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

 Το επιχειρηματικό πνεύμα δεν είναι απαραίτητο μόνο στους επιχειρηματίες.

 Είναι η ανίχνευση και η κινητοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων, για 

έκφραση και δημιουργία.

 Είναι η υπέρβαση των αναστολών μπροστά στο ενδεχόμενο μιας αποτυχίας.

 Είναι οι επιστημονικές γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες, που μεταμορφώνονται σε 

καινοτόμες εφαρμογές.

 Είναι η τόλμη για συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

 Είναι αλλαγή στάσης ζωής και αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας, προς 

όφελος των ανθρώπων.



Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να προσφέρουμε 

στο κάθε παιδί ευκαιρίες

Πως συμβάλει η επιχειρηματικότητα σε αυτό:

 Βοηθάει το παιδί, ώστε να μάθει να δημιουργεί κάτι ξεκινώντας από το μηδέν.

 Βοηθάει το παιδί στο να μπορεί να βλέπει ευκαιρίες μπροστά του, όταν οι 

άλλοι βλέπουν το ακατόρθωτο και το χάος (οικονομική κρίση).

 Βοηθάει το παιδί να κοινωνικοποιηθεί και να ενταχθεί σε ομάδες 

αναγνωρίζοντας τις δικές του ικανότητες, αλλά και τα ταλέντα των άλλων.

 Βοηθάει το παιδί ώστε να μπορεί να ενεργήσει με ευφυία και ταχύτητα, κάτω 

από ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις. 

 Βοηθάει το παιδί να μάθει να εργάζεται πιο έξυπνα.



Πως διδάσκεται έως τώρα η

επιχειρηματικότητα

Με μια απλή αναζήτηση στο internet, εύκολα ανακαλύπτει κανείς ότι δεν υπάρχουν 
και πολλά εκπαιδευτικά εργαλεία, που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους 
ώστε να διδάξουν το συγκεκριμένο μάθημα.  

Οι πιο γνωστές και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις:

 6 ΚΑΠΕΛΑ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Ε. DE BΟΝΟ       

 Summer camps - Lemonade Stand (Αμερική κυρίως)       

 Σχολικοί κήποι (εφαρμόζεται και στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας)     

 Επιχειρηματίες μιλούν στα παιδιά     

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 6



Ας κάνουμε μια νέα Αρχή!

Σήμερα θα επανεφεύρουμε τον τρόπο με τον οποίο
θα διδάσκουμε την επιχειρηματικότητα στα παιδιά!



Πως θα διδάξουμε την επιχειρηματικότητα;

Δεν μπορείς να συνδέσεις τις 

τελείες κοιτώντας μπροστά.

Για να τις συνδέσεις θα 

πρέπει να κοιτάξεις πίσω



αναζητώντας καθοδήγηση… πίσω στο 350 π.Χ.

 Μπορεί να είμαστε στον εικοστό πρώτο (21ο) αιώνα, ωστόσο 
φαίνεται ότι πολλοί επιτυχημένοι επιχειρηματίες από το 
παγκόσμιο στερέωμα, εξακολουθούν να κοιτούν πίσω 350 π.Χ. 
αναζητώντας καθοδήγηση.

 Η μέθοδος των «πρώτων αρχών» του Αριστοτέλη, η οποία 
συναντάται στο χώρο των επιχειρήσεων και με τη διεθνή 
ονομασία «first principles», εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία 
από τους επιχειρηματίες Elon Musk (TESLA, SPACE X) και Reed 
Hastings (NETFLIX).

 Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις-εξομολογήσεις του Elon 
Musk στον Kevin Rose (senior product manager της Google), ο 
Elon Musk αναφέρει ότι εάν θέλεις να ξεφύγεις από τα 
συνηθισμένα και να ξεχωρίσεις ως επιχειρηματίας, τότε θα 
πρέπει να εφαρμόσεις τη μέθοδο των πρώτων αρχών 

Συνέντευξη: The First Principles Method Explained By Elon Musk.

(Sharma, 2018)

Using First Principles to transform problem solving 

— Elon Musk / Aristotle.

https://en.wikipedia.org/wiki/Google


Η μέθοδος των «πρώτων αρχών» του Αριστοτέλη

Ο τρόπος σκέψης των «πρώτων αρχών» είναι ο εξής:

«Μαθαίνουμε περισσότερα δεδομένα για ένα πράγμα όταν κατανοήσουμε

τις θεμελιώδεις αρχές για αυτό".

Πρέπει να εξετάζεις ένα ζήτημα (ή μια ιδέα)

στην «ρίζα» του και να χαράσσεις μια νέα διαδρομή. 

Όχι απλά να κάνεις ότι κάνουν οι άλλοι.

Irwin, T. (1990).

Aristotle's first principles. Oxford: Clarendon Press.



Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου:

Το 2002 η εταιρεία SpaceX αποφάσισε να ξεκινήσει τα 

διαστημικά της ταξίδια αγοράζοντας τον πρώτο της 

πύραυλο.

H είσοδος της SpaceX στο χώρο του διαστημικού ταξιδιού 

μέσω της αγοράς πυραύλου έσβησε, όταν αποδείχθηκε ότι 

το κόστος της αγοράς πυραύλου ήταν πολύ υψηλό.

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των πρώτων αρχών, η SpaceX 

ανακάλυψε ότι για την κατασκευή ενός πυραύλου το 

κόστος υλικών κατασκευής, ανέρχονταν μόνο στο δύο τις 

εκατό (2%) της τιμής αγοράς.

Χάρη σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, η SpaceX αποφάσισε να 

κατασκευάζει μόνη της τους πυραύλους και κατάφερε να 

επιβιώσει.



Πίσω στην εκπαίδευση ξανά…

Πως θα καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά στην εκπαίδευση;

Πως θα διδάξουμε την επιχειρηματικότητα στους μικρούς μαθητές;

Δημιουργήσαμε 2 eBooks + 1 Επιχειρηματικό Καμβά



Εκπαιδευτικό υλικό

 Δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει 28 κεφάλαια πάνω στην 

παιδική επιχειρηματικότητα. Ο μαθητής ξεκινάει με το να διδάσκεται στα πρώτα 

κεφάλαια βασικές έννοιες όπως τι είναι ένα απλό βιογραφικό. Συνεχίζει με την 

ιδέα του, που την μετατρέπει σε επιχείρηση με τη βοήθεια ενός 

επιχειρηματικού καμβά. Αποκτάει γνώσεις για το πως θα πρέπει να 

προωθήσει την επιχείρηση του. Πως θα στρατολογήσει προσωπικό. Πως θα 

ανακαλύψει νέες συνεργασίες. 

 Το βιβλίο με την ονομασία «Βιβλίο Οδηγός» προσφέρει στους μαθητές μια λίστα 

με όλα τα επαγγέλματα και τους κλάδους έτσι όπως αυτά έχουν καταγραφεί έως 

σήμερα, παρέχοντας τους ουσιαστικά έναν μίνι επαγγελματικό προσανατολισμό.  

 Διδάσκεται τη μέθοδο των «πρώτων αρχών» του Αριστοτέλη. Του αναφέρονται 

παραδείγματα και προσπαθεί να εφαρμόσει τη μέθοδο.



Μετά τα παραδείγματα, οι μαθητές 

καλούνται να εφαρμόσουν τη μέθοδο



Οι μαθητές καλούνται να

εφαρμόσουν τη μέθοδο

 Ιδέα Μαθητή: Program Drone Solution
 Περιγραφή: θα μεταφέρω με drone σε νησιά της Ελλάδος προϊόντα τα οποία τα 

χρειάζονται άμεσα και δεν μπορούν να τα έχουν όποτε τα θέλουν (π.χ.: Φάρμακα, 

προϊόντα τεχνολογίας).

 Αρχική Σκέψη: Αγοράζω drones, αλλά είναι πολύ ακριβά.

 Μετά την εφαρμογή της μεθόδου: Επισκέπτομαι εργοστάσιο στην Κίνα που 

Κατασκευάζουν drones. Μαθαίνω πως φτιάχνονται. Αγοράζω τα υλικά και τα 

κατασκευάζω στην Ελλάδα.

Τι κοινό είχαν όλα τα παιδιά; Αναφέρουν ότι δεν θα τα παρατήσουν ποτέ!



Χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο

Θα δημιουργήσουμε μια

εκπαιδευτική πλατφόρμα

στο internet!

 Ένα site, όπου οι μαθητές:

1. Έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά 
μας βιβλία.

2. Μπορούν να παρακολουθούν τα 
μαθήματα μας μέσα από μικρά 
βίντεο.



Χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο

Με μια απλή αναζήτηση στο internet, εύκολα ανακαλύπτει κανείς ότι δεν υπάρχουν 

και πολλά εκπαιδευτικά εργαλεία, που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους 

ώστε να διδάξουν το συγκεκριμένο μάθημα.  Έχοντας σαν στόχο να καλύψουμε ένα 

μεγάλο κενό στο χώρο της εκπαίδευσης στον τομέα της παιδικής επιχειρηματικότητας, 

αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα:

Kid Startupper
Η ονομασία της πλατφόρμας μας προήλθε από τις λέξεις παιδί (Kid) και «Startupper», 

που είναι μια νέα ορολογία σχετικά στον κόσμο των επιχειρήσεων και απευθύνεται σε 

όλους εκείνους τους νέους (startuppers) που επιχειρούν δημιουργώντας νεοφυείς ή 

αλλιώς «startup» επιχειρήσεις.

Η πλατφόρμα μας απευθύνεται σε παιδιά 10 έως 14 ετών!



Μια εκπαιδευτική πλατφόρμα για τη διδασκαλία

της επιχειρηματικότητας στα παιδιά, με τη μέθοδο

«των πρώτων αρχών» του Αριστοτέλη



Σε σχέση με άλλες μεθόδους ή εργαλεία

Χρήση νέων τεχνολογιών

καθόλου πολύ

Αγαπητό και κατανοητό στους μαθητές

καθόλου

πολύΠρότυπο 

Σχολείο 

Talbot 

ΗΠΑ

KidStartupper.com



Gamification 

 Παιδί  = Παιχνίδι

 Λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες  (Βλέπε tablet)

 Έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν πιο εύκολα σε σχέση με τους μεγάλους να 

χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες.

Πως θα εφαρμόσουμε το Gamification; 

 Παιχνίδια όπως το civilization που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 90 

(MicroProse Software Inc.)

 Δημιουργούμε μια πλατφόρμα όπου οι μαθητές χτίζουν βήμα-βήμα συνεχώς 

έναν επιχειρηματικό κόσμο γύρω τους.

 Ξεκινάνε με το προφίλ τους και συνεχίζουν με την επιχείρηση τους και τις 

επιχειρηματικές τους επαφές. Το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ. 



Ας ξεκινήσουμε!

Πείτε: Ok google…

« παιδική επιχειρηματικότητα »



Τεχνολογία που συναρπάζει!



Για όλα τα λειτουργικά συστήματα 

 Με νέο αναβαθμισμένο κώδικα για να λειτουργεί άψογα με όλες τις συσκευές 

που διαθέτουν PEN (iOS, Android)



Πως δουλεύει



Προφίλ = βιογραφικό



Αναζήτηση

Επαφών - Δίκτυο



Βιβλίο

Επαφών



Μηνύματα



Ο τοίχος μου:

Ανταλλαγή 

απόψεων και 

δημοσιεύσεις.



Η επιχείρηση 

μου



E-book

Για μαθητή και

τον εκπαιδευτικό



Ασφάλεια

Συνεργασία με

 Έχουμε SSL πιστοποιητικό.

Αναπτύξαμε έναν νέο αλγόριθμο τους τελευταίους 16 μήνες:

 Κόβει την πρόσβαση σε όλους (μόνο μαθητές και δάσκαλοι που πιστοποιούνται) 

 Αποτρέπει τον εθισμό : Η πλατφόρμα ανοίγει 8 πρωί με 9 βράδυ.

 Δημιουργήσαμε το σύστημα διαχείρισης κέντρου: Ελέγχει μηνύματα παιδιών και ότι 
κάνουν μαθητές στην πλατφόρμα.

 Ζωντανό chat line για να αναφέρονται περιστατικά τυχόν Bullying ανώνυμα. 

https://www.nationalbullyinghelpline.co.uk/


Σύστημα διαχείρισης



Που παρουσιάστηκε

 WEBIT Congress :

 Παρουσίαση στον CEO της Microsoft Ventures. 



Που

παρουσιάστηκε

 Web Summit

Συνέδριο επιχειρηματικότητας νέων 

και νέων τεχνολογιών (Ιρλανδία)



Πρόσκληση σε Workshop της Google 

(Δουβλίνο)

 $ 10.000 δωρεά για 

να δοκιμαστεί σε 

Servers της Google.



ENTR.EDU – Intrasoft + πανεπιστήμιο 

Κρήτης



Δράσεις:

TEI ΚΑΒΑΛΑΣ

Workshop στο ΤΕΙ Καβάλας με το

Πανεπιστήμιο Παιδιών Δήμος Καβάλας :

50 μαθητές από 9 δημοτικά σχολεία της πόλης

Μπήκαν στην πλατφόρμα:

1. Φτιάξανε βιογραφικό

2. Δημιουργήσανε επαφές

3. Γράψανε την επιχειρηματική τους ιδέα



Δράσεις 
 Summer camp με EDUACT (40 μαθητές)



Συνδυάζεται ιδανικά με

STEAM + Εκπαιδευτική Ρομποτική

Κατασκεύασες κάτι στη ρομποτική;

Τέλεια κάνε το τώρα  Startup



Το όραμα μας 



Η ερώτηση …



Αποκτήστε το στο εκπαιδευτικό σας κέντρο

Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή



Μπείτε και καταχωρήστε τον κωδικό σας εδώ

KidStartupper.com/code.php

Μόνο για ιδιοκτήτες εκπαιδευτικών κέντρων. 
Δοκιμάστε την trial έκδοση για 1 μήνα δωρεάν. 

37KLWR245

https://kidstartupper.com/code.php
https://kidstartupper.com/code.php

