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*Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντανακλά τις απόψεις των συγγραφέων της και η Επιτροπή δεν μπορεί
να είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.
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1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INSPIRE YOWUP
1.1. Δομή Μαθήματος
Το μάθημα αποτελείται από τρείς ενότητες:
Ενότητα 1: Αναγνώριση Ευκαιριών [Opportunity Recognition]
Ενότητα 2: Λογιστική και Οικονομική Μοντελοποίηση [Accounting and Financial Modeling]
Ενότητα 3: Mentoring
Η κάθε ενότητα αποτελείται από διάφορα κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο από διάφορα μέρη.
Κάποια από τα μέρη αποτελούνται από υπο-μέρη. Τα κεφάλαια και μέρη των ενοτήτων για κάθε
ενότητα έχουν ως ακολούθως:
Ενότητα 1: Αναγνώριση Ευκαιριών [Opportunity Recognition]
Κεφάλαιο/Unit 1 – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [UNDERSTANDING ENTREPRENEURSHIP]
1.1 Ορισμός Επιχειρηματικότητας [Defining Entrepreneurship]
1.2 Κατανόηση Επιχειρηματικότητας [Understanding Entrepreneurship]
1.3 Η επιχειρηματική Διαδικασία [The Entrepreneurial Process]
1.4 Αποτυχία νέων επιχειρήσεων [New Venture Failure]
Κεφάλαιο /Unit 2 – ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΙΔΕΕΣ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ [TURNING IDEAS INTO OPPORTUNITIES]
2.1 Πηγές Καινοτομίας [Sources of Innovation]
2.2 Εργαλεία Δημιουργίας Ιδεών [Idea Generation Tools]
2.3 Μετατρέποντας ιδέες σε ευκαιρία [Turning an Idea into an Opportunity]
Κεφάλαιο /Unit 3 –ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ [ MARKET SEGMENTATION]
3.1 Κατανοώντας την Ανάλυση Αγοράς [Understanding Market Analysis]
3.2 Τμηματοποίηση Αγοράς [Market Segmentation]
3.3 Εξωτερική Ανάλυση [External Analysis]
3.4 Εσωτερική Ανάλυση [Internal Analysis]
Κεφάλαιο /Unit 4 – Κατηγορίες ΠΕΛΑΤΩΝ [CUSTOMER SEGMENTS]
4.1 Είδη Κατηγοριών Πελατών [Types of Customer Segments]
4.2 Πως δουλεύει η κατηγοριοποίηση πελατών [How Customer segmentation works]
4.3 Γιατί είναι σημαντική η κατηγοριοποίηση των πελατών [Why Customer segmentation is
important]
4.4 Χάρτης Ενσυναίσθησης [The empathy map]
Κεφάλαιο/ Unit 5 – ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ [VALUE PROPOSITION]
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5.1 Είδη Επιχειρηματικών Στρατηγικών [Types of Business Strategies]
5.2 Είδη Προτάσεων Αξίας [Types of Value Propositions]
5.3 Καθορισμός πρότασης Αξίας [Determination of the Value Proposition]
5.4 Η σημασία της Πρότασης Αξίας [The importance of the Value Proposition]
Ενότητα 2 Λογιστική και Οικονομική Μοντελοποίηση [Accounting and Financial Modeling]
Κεφάλαιο /Unit 1 – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ [GATHERING DATA FOR FINANCIAL CONTROL AND PLANNING]

ΕΛΕΓΧΟ

ΚΑΙ

1.1 Εισαγωγή [Setting the Scene (Introduction)]
1.1.1 Λίστα με όλους τους Λογαριασμούς [Chart of Accounts]
1.1.2 Λογιστικά Λογισμικά [Accounting Software]
1.1.3 Παθητικά Στοιχεία (πελάτες, προϊόντα, προμηθευτές κλπ) [Passive Data
(customers, products, suppliers etc.)]
1.1.4 Ανοίγοντας τραπεζικό λογαριασμό στο λογιστικό σύστημα [Setting up a bank
account in your system]
1.2 Η Διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων πωλήσεων [The Sales Data Gathering Process]
1.2.1Παραγγελίες αγοράς από πελάτες και παραγωγή εντολής πωλήσεων [ PO’s
from customers and generating a sales order]
1.2.2 Από την παραγγελία στο τιμολόγιο Πωλήσεων [Sales invoice from sales order]
1.2.3 Λογιστική μεταχείριση τιμολογίων πωλήσεων [Accounting treatment of a sales
invoice]
1.2.4 Δημιουργία πιστωτικής σημείωσης [Credit Note generation]
1.2.5 Καταστάσεις λογαριασμού και άλλα διαχειριστικά [Statements and other
administration]
1.2.6 Έλεγχος πιστώσεων [Credit Control in general]
1.2.7 Εκθέσεις Πωλήσεων και σχέση με το γενικό καθολικό [Sales Reports and
relationship to nominal ledger]
1.2.8 Λογαριασμός Χρεώστη [Debtors Control Account]
1.2.9 Αναλυτική Χρονολογική Κατάσταση Χρεωστών [Aged Debtors Report]
1.3 Η Διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων αγορών [The Purchases Data Gathering Process]
1.3.1 Παραγγελίες αγοράς σε προμηθευτές και παραγωγή εντολής αγοράς [PO’s to
Suppliers and generating a purchases order]
1.3.2 Από την παραγγελία αγοράς στο τιμολόγιο [Purchases invoice from purchases
order]
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1.3.3 Λογιστική μεταχείριση τιμολογίων αγοράς [Accounting treatment of a
purchases invoice]
1.3.4 Δημιουργία πιστωτικής σημείωσης [Credit Note generation]
1.3.5 Καταστάσεις λογαριασμού και άλλα διαχειριστικά [Statements and other
administration]
1.3.6 Εκθέσεις Αγορών σε σχέση με το γενικό καθολικό [Purchases Reports and
relationship to nominal ledger]
1.3.7 Λογαριασμός Ελέγχου Πιστωτών [Creditors Control Account]
1.3.8 Αναλυτική Χρονολογική Κατάσταση Πιστωτών [Aged Creditors Report]
1.4 Εσύ και η Τράπεζα σου [You and your Bank]
1.4.1 Πληρωμές Μισθολογίου [Payroll payments]
1.4.2 Άλλες πληρωμές [Other non-creditor payments]
1.4.3 Λογιστική για πιστωτικές κάρτες [Accounting for credit cards]
1.4.4 Πληρώνοντας φόρους [Paying your taxes (not country specific)]
1.4.5 Μεταφορές μέσω τραπέζης [Bank Transfers]
1.4.6 Λογιστική για συναλλαγματικές διαφορές [Accounting for foreign exchange]
1.4.7 Εκθέσεις Τραπεζών και σχέσεις [Bank Reports and relations]
1.5 Εσύ και το Γενικό Καθολικό [You and the General Ledger]
1.5.1 Τι είναι το Γενικό Καθολικό και γιατί το χρειάζεσαι απεγνωσμένα [What is the
general ledger and why you need it badly]
1.5.2 Που μπαίνουν οι Πωλήσεις, οι Αγορές και η τράπεζα στο Γενικό καθολικό
[Where do Sales, Purchases and Bank fit into General Ledger]
1.5.3 Μιλώντας απευθείας με το Γενικό Καθολικό – Βιβλίο Ημερολογιακών
Εγγραφών [Talking to the General Ledger directly – the JOURNAL]
1.5.4 Είδη Ημερολογιακών Εγγραφών που χρειάζονται – Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού
[Types of Journal needed – Fixed Assets]
1.5.5 Είδη Ημερολογιακών Εγγραφών που χρειάζονται – Άλλοι Χρεώστες [ Types of
Journal needed – other Debtors]
1.5.6 Είδη Ημερολογιακών Εγγραφών που χρειάζονται – Προκαταβολές [Types of
Journal needed – Prepayments]
1.5.7 Είδη Ημερολογιακών Εγγραφών που χρειάζονται – Αναβαλλόμενο Εισόδημα
[Types of Journal needed – Deferred Income]
1.5.8 Ημερολογιακές Εγγραφές Μισθολογίου [The payroll Journal]
1.5.9 Λογιστική για Διανοητική Ιδιοκτησία [Accounting for Intellectual Property]
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1.5.10 Λογιστική για Μετοχές [Accounting for shares]
Κεφάλαιο /Unit 2 – ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
[ENTREPRENEURS’ TOOLKIT FOR FINANCIAL MANAGEMENT]

ΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

2.1 Περίληψη του τελευταίου θέματος της Ενότητας 1 [Summary of last topic of Module 1]
2.2 Ισοζύγιο Πληρωμών [Bringing it all together – the Trial Balance]
2.2.1 Τι είναι το Ισοζύγιο Πληρωμών (TB) [What is a trial balance (TB)?]
2.2.2 Το Ισοζύγιο Πληρωμών (TB) ως σημείο εκκίνησης για Διοικητικούς
Λογαριασμούς [Using TB as a take-off point for Management Accounts]
2.3 Άλλες Πληροφορίες που χρειάζονται για να κατανοήσετε τις οικονομικές καταστάσεις
και πώς να τις κάνετε [Other information needed to understand your accounts and how to
do it]
2.3.1 Μητρώο Πάγιων Στοιχείων Ενεργητικού [Fixed Assets Register]
2.3.2 Αναλυτική Χρονολογική Κατάσταση Χρεωστών και
Χρεωστών[Aged Debtors and Bad Debt Reserve]

Πρόνοια Επισφαλών

2.3.3 Χειρισμός Προκαταβολών και άλλων Εισπρακτέων [Handling Prepayments and
other Receivables]
2.3.4 Οφειλόμενος τόκος στις καταθέσεις [Accrued Interest on deposits]
2.3.5 Πιστοποίηση και προσαρμογές Εμπορικών Πιστωτών [Trade Creditor validation
and adjustments]
2.3.6 Λογιστική Αναβαλλόμενου Εισοδήματος [Deferred Income accounting]
2.3.7 Έκθεση Μισθολογίου και Συμφιλιώσεις [Payroll Reports and reconciliations]
2.3.8 Οφειλόμενα [Accruals]
2.3.9 Δανειακές συμφωνίες στο Ισολογισμό [Term Loan agreements to balance
sheet]
2.3.10 Συμφωνηθέν Μετοχικό Κεφάλαιο στο Μητρώο Μετόχων [Share Capital
agreed to Share Register]
2.3.11 Επισκόπηση Λογαριασμού Κερδοζημιών [P & L review]
2.3.12 Απλό μοντέλο για έκθεση αποτελεσμάτων Διοικητικής Λογιστικής [Simple
Model to report Management Accounting Results]
2.3.13 Δείγμα οικονομικών λογαριασμών από τον εκπαιδευτή [Sample Accounts
Model build by Trainer with participants following]
2.4 Επικοινωνώντας τις Οικονομικές Καταστάσεις στους Μετόχους [Communicating your
Accounts to Stakeholders]
2.4.1 Περιληπτικές Εκθέσεις για τον έξω κόσμο [Summary reports for the outside]
world
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2.4.2 Πως σας βλέπουν οι άλλοι – η χρήση Αριθμοδεικτών (RATIOS)- παραδείγματα
[How outsiders see you – the use of Ratios – some examples]
Κεφάλαιο /Unit 3 – Κτίζοντας ένα οικονομικό μοντέλο έτοιμο για επένδυση [Building an Investor
Ready Financial Model]
3.1 Κτίζοντας ένα οικονομικό μοντέλο έτοιμο για επένδυση – Η αρχή [Building an Investor
Ready Financial Model – the start]
3.1.1 Τη κάνουμε και τι όχι στη ετοιμασία του οικονομικού μοντέλου [Do’s and
don’ts of preparing a financial model]
3.1.2 Προβλέψεις πωλήσεων [Forecasting your sales]
3.1.3 Τιμολογιακή πολιτική [Sales pricing]
3.1.4 Ορίζοντας το Πλάνο Πωλήσεων [Defining your Sales Plan – does it reflect your
supply and operating chain?]
3.1.5 Από Έρευνα Αγοράς, σε Πλάνο Πωλήσεων [Sales plan from Market Research,
market penetration, segmental analysis etc.]
3.1.6 Κόστος Πωλήσεων – έχεις? Συζήτηση [Cost of Sales – do you have any??? –
discuss]
3.1.7 Κόστος Πωλήσεων Περιπτωσιακής Μελέτης [Cost of sales of our Case Study]
3.1.8 Σχεδιασμός προσλήψεων προσωπικού [Personnel Planning]
3.1.9 Σχεδιασμός προσλήψεων προσωπικού σε σχέση με τους κύριου
επιχειρηματικούς παράγοντες [Personnel Planning related to business drivers]
3.1.10 Χρήση του σχεδιασμού προσλήψεων προσωπικού σε σχέση με πάγια έξοδα
και κεφαλαιουχικές δαπάνες [Using your Hiring Schedule to drive ‘fixed’ costs and
employee capex]
3.1.11 Προβλέψεις Υπερκεφαλικών – όταν τα πολύ λίγα είναι πολλά και ανάποδα
[The forecasting of general overheads – when too little is too much and vice versa]
3.1.12 Άλλοι Προγραμματισμοί [Other schedules]
3.1.13 Σχεδιασμός μελλοντικών πάγιων στοιχείων ενεργητικού και προβλέψεις
αποσβέσεων [Planning future fixed assets and depreciation forecasting – not as
straightforward as it looks]
3.1.14 Προβλέψεις Κερδοζημιών [Bringing your forecasted P & L together]
3.1.15 Σχεδιασμός για Δανεισμό [Planning towards loans etc.]
3.1.16 Από πού ξεκινάμε – ανοίγοντας Ισολογισμούς – Ισοζύγια πληρωμών [Where
to start – your opening balances – Trial Balance]
3.1.17 Παράγοντες Ισολογισμού για Κεφάλαιο Κίνησης [Balance Sheet drivers for
working capital]
3.1.18 Ισολογισμός χωρίς «πονηριές» [Balancing your model without ‘fudging’]
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3.1.19 Σχεδιασμός Εκθέσεων χωρίς να ξανά-ανακαλύπτεις τον τροχό [Designing
Reports without re-inventing the wheel]
3.1.20 Ελέγχοντας το μοντέλο με λογική, με χρήση αριθμοδεικτών και γραφημάτων
[Sanity checking your model, using ratios and graphs]
3.1.21 Ανάλυση Ευαισθησίας του Πλάνου – τι γίνεται όταν τα πλάνα δεν πάνε όπως
σχεδιάστηκαν [Sensitivity Analysis of your plan – what if your plans don’t come to
pass]
3.1.22 Χρησιμοποιώντας το μοντέλο για να συγκρίνετε -Διοικητικοί Λογαριασμοί για
να προχωρήσετε, π.χ. συνδυασμός Ενότητας 2 και 3 [Using your model to compare
to Management Accounts going forward i.e. combine Module 2 and 3]
Ενότητα 3 Mentoring
Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή στο mentoring [Introduction to mentoring]
1.1 Ορισμοί για το mentoring [Defining mentoring]
1.2 Διαφορές ανάμεσα στο mentoring, το coaching και τη συμβουλευτική [Differences
between mentoring, coaching and consulting]
1.3 Τα οφέλη του mentoring [The benefits of mentoring]
1.4 Οι τύποι mentoring [The mentoring types]
Κεφάλαιο 2 - Κατανοώντας τη σχέση mentoring [Understanding the mentoring relationship]
2.1 Η σχέση mentoring και το ‘ζεύγος’ mentoring [The mentoring relationship and the
‘mentoring couple’]
2.2 Τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του μέντορα και του καθοδηγούμενου [The
characteristics and role of the mentor and the mentee]
2.3 Τα στάδια της σχέσης mentoring [The mentoring relationship stages]
2.4 Καθορισμός και επίτευξη στόχων: Η ραχοκοκαλιά της σχέσης mentoring [Defining and
achieving goals: The backbone of a mentoring relationship]
Κεφάλαιο 3 –Το σύστημα mentoring: Δομή και εργαλεία [The mentoring system: structure and
tools]
3.1 Η δομή ενός συστήματος mentoring [The structure of a mentoring system]
3.2 Τα εργαλεία ενός συστήματος mentoring [The tools of a mentoring system]
Κεφάλαιο 4 – Η προσέγγιση των ‘δυνατών σημείων’: Μια εισαγωγή [Introduction to the ‘strengthsbased approach’]
4.1 Τι είναι η προσέγγιση των ‘δυνατών σημείων’ ]What is the ‘strengths-based approach’?]
4.2 Τα ατομικά οφέλη και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις [The benefits of the strengths-based
approach for individuals and organisations/companies]
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4.3 Η προσέγγιση των ‘δυνατών σημείων’ στο mentoring και την καθοδήγηση [The
strengths-based approach in mentoring, guidance and support]
4.3 a) ‘Δυνατά σημεία’ και η μεθοδολογία [‘Feel the mentoring©’ strengths-based approach]
4.3 b) Το μοντέλο STARS© Success yourself [The STARS© Success yourself model]
Κεφάλαιο 5 – Mentoring ‘δυνατών σημείων’: Μια μελέτη περίπτωσης [Strengths-based mentoring:
a case study]
5.1 To ‘Feel the mentoring©’ και μια γυναίκα επιχειρηματίας [The ‘Feel the mentoring©’
case study of a woman entrepreneur]

2. ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
[OPPORTUNITY RECOGNITION]
2.1. Κεφάλαιο 1: Κατανόηση Επιχειρηματικότητας [Understanding
entrepreneurship]
Εισαγωγή
Η επιχειρηματικότητα είναι τρόπος σκέψης, τρόπος εκλογίκευσης και δράσης γύρω από μια
ευκαιρία που κατευθύνεται και ενορχηστρώνεται από μια ηγετική φιγούρα. Ενώ οι
επινοητές / εφευρέτες δημιουργούν κάτι καινούριο, ο νεοφυής επιχειρηματίας συνθέτει
και ενσωματώνει όλους τους πόρους που χρειάζονται για να μεταμορφωθεί η επινόηση σε
βιώσιμη επιχείρηση. Η επιχειρηματικότητα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και
δημιουργία αξίας, όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης, αλλά και για τους πελάτες
και όλους τους εμπλεκόμενους. Η επιχειρηματική διαδικασία συμπεριλαμβάνει όλες τις
λειτουργίες και δράσεις που σχετίζονται με την αντίληψη ευκαιριών και τη δημιουργία των
μέσων για την επίτευξή τους. Τα κρίσιμα συστατικά για επιχειρηματική επιτυχία είναι: ένας
εξαιρετικός/ή επιχειρηματίας με μια πρώτης κλάσης ομάδα, και μια εξαιρετική ευκαιρία
αγοράς.
Αυτή η ενότητα στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της επιχειρηματικότητας και των
νεοφυών επιχειρηματιών. Καθορίζει κρίσιμες έννοιες και όρους και προσδιορίζει τρεις
τύπους επιχειρηματιών. Για να χτιστεί το προφίλ του επιτυχημένου και αποτελεσματικού
επιχειρηματία, η ενότητα αυτή παρουσιάζει και αναλύει ένα πλαίσιο που περιγράφει με
λεπτομέρειες τα βασικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα του επιχειρηματία. Η ενότητα
επίσης εστιάζει στην επιχειρηματική διαδικασία. Πρώτα παρουσιάζει το μοντέλο Timmons.
Το μοντέλο αυτό περιγράφει λεπτομερώς τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας, δηλαδή την
ευκαιρία, τους πόρους και την ομάδα. Το επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει ένα περιγραφικό
μοντέλο που εστιάζει στην επιχειρηματική διαδικασία και το αναλύει λεπτομερώς. Η
ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση κάποιων από τους παράγοντες που συντείνουν
στην αποτυχία νεοφυών επιχειρήσεων.
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Γνωστικοί Στόχοι
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτή της ενότητας θα έχετε μάθει να:





Ορίζετε βασικές έννοιες όπως «επιχειρηματίας» και «επιχειρηματικότητα»
Προσδιορίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα των επιτυχημένων επιχειρηματιών
Εξηγείτε την επιχειρηματική διαδικασία
Περιγράφετε τους παράγοντες που συντείνουν στην αποτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης

2.2. Κεφάλαιο 2: Μετατρέποντας ιδέες σε ευκαιρίες [Turning ideas
into Opportunities]
Εισαγωγή
Για να κατανοήσετε την επιχειρηματικότητα είναι ζωτικής σημασίας να μάθετε από πού
προέρχονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες ή οι δυνητικές καινοτομίες. Ευκαιρίες μπορεί να
προκύψουν από τύχη ή καταστάσεις. Με άλλα λόγια μπορούν να γεννηθούν από μια
έκλαμψη ιδιοφυίας. Όμως αυτό δεν είναι ο μόνος τρόπος. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
και ειδικά σε αυτές που στέφονται με επιτυχία, πρόκειται για αποτέλεσμα συνειδητής
αναζήτησης για νέες ιδέες και ευκαιρίες με συγκεκριμένο στόχο.
Αυτό το κεφάλαιο ξεκινά αναγνωρίζοντας τις πηγές καινοτομίας που οδηγούν σε ευκαιρίες.
Το επόμενο μέρος παρέχει παραδείγματα πρακτικών εργαλείων για παραγωγή ιδεών, ενώ
αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ ιδέας και ευκαιρίας.
Οι εκπαιδευόμενοι βοηθούνται ώστε να κατανοήσουν ότι πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις
αποτυγχάνουν, όχι γιατί οι επιχειρηματίες δεν δούλεψαν σκληρά, αλλά γιατί εξ αρχής δεν
υπήρχε πραγματική ευκαιρία. Το κεφάλαιο καταλήγει περιγράφοντας μεθόδους που
μπορούν να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε ιδέες και ευκαιρίες.
Γνωστικοί Στόχοι
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτή της ενότητας θα έχετε μάθει να:





Καθορίσετε από πού προέρχεται μια ιδέα
Χρησιμοποιείτε διάφορα εργαλεία για τη δημιουργία ιδεών
Αντιλαμβάνεστε την διαφορά μεταξύ ιδέας και ευκαιρίας
Αναγνωρίζετε γενικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες για να αναγνωρίζουν
ευκαιρίες

2.3. Κεφάλαιο 3: Τμηματοποίηση Αγοράς [Market Segmentation]
Εισαγωγή
Η αποτελεσματική ανάλυση της αγοράς είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη
βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Οι έρευνες της αγοράς παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με
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ένα ευρύ φάσμα των παραγόντων που επηρεάζουν μια επιχείρηση, όπως το περιβάλλον
που δραστηριοποιείται, την κατάσταση του ανταγωνισμού, το μέγεθος της αγοράς, το
δυνητικό μερίδιο αγοράς, κ.λπ. Ένας επιχειρηματίας θα χρησιμοποιήσει αυτές τις
πληροφορίες για να καθορίσει εάν η αγορά που θέλει να δραστηριοποιηθεί είναι
προσβάσιμη. Με άλλα λόγια, πρέπει να καταλάβει αν η συγκεκριμένη αγορά παρέχει μια
ρεαλιστική θέση για μια νέα επιχείρηση να εισέλθει. Ο επιχειρηματίας θα χρησιμοποιήσει
αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσει εάν η αγορά-στόχος περιλαμβάνει
εξειδικευμένες αγορές που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, ή αν είναι ώριμες για
καινοτομία. Εξοπλισμένος με αυτές τις πληροφορίες, ο επιχειρηματίας θα είναι σε θέση να
τοποθετήσει ένα προϊόν (position) ή μια υπηρεσία σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Αυτή η ενότητα αρχίζει με την ανάλυση της έννοιας της ανάλυσης της αγοράς και μερικών
από τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στον τομέα αυτό. Το
υπόλοιπο της ενότητας εστιάζει σε ειδικά εργαλεία για την ανάλυση της αγοράς. Πιο
συγκεκριμένα, η ενότητα εξηγεί πως γίνεται η τμηματοποίηση της αγοράς και αξιολογεί την
αποτελεσματικότητά της. Αναφέρεται στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος με την
χρήση εργαλείων όπως το PEST, στο μοντέλο πέντε δυνάμεων ανάλυσης ανταγωνισμού του
Porter, καθώς στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας εργαλεία
όπως το πλαίσιο SWOT.
Γνωστικοί Στόχοι
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτή της ενότητας θα έχετε μάθει να:
 Αξιολογείτε το σκοπό και σημασία της ανάλυσης της αγοράς
 Αναγνωρίζετε τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες σχετικά με
την ανάλυση αγοράς
 Εφαρμόζετε μεθόδους τμηματοποίησης της αγοράς
 Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος
 Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος

2.4. Κεφάλαιο 4: Κατηγοριοποίηση Πελατών [Customer Segments]
Εισαγωγή
Δεδομένου ότι οι πελάτες είναι εκείνοι που αγοράζουν τα προϊόντα της εταιρείας, μια καλή
κατανόηση του πελάτη είναι η καρδιά κάθε επιχειρηματικού μοντέλου. Χωρίς μια καλή
κατανόηση των πελατών, καμία εταιρεία δεν μπορεί να επιβιώσει για πολύ. Για την
καλύτερη ικανοποίηση των πελατών συνιστάται να γίνεται κατηγοριοποίηση των πελατών
σας. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα μεγάλο τμήμα/κατηγορία ή διάφορα μικρότερα τμήματα.
Κάθε τμήμα μπορεί να χρειαστεί διαφορετική προσέγγιση και μπορεί να οδηγεί σε
διαφορετική κερδοφορία. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι εταιρείες που ειδικεύονται στην
κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων ομάδων πελατών τείνουν να είναι πιο κερδοφόρες
από τις επιχειρήσεις που έχουν πολιτική “one serves all”. Μόνο ένα ορισμένο ποσοστό του
γενικού πληθυσμού θα αγοράσουν τα προϊόντα σας ή θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες

Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186

13

σας, άρα όσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια επικέντρωσης σε αυτά, τόσο λιγότερο χρόνος και
χρήμα θα πάνε χαμένα. Είναι καλύτερα να μην στοχεύετε ανοικτά, για να αποφευχθεί η
αναποτελεσματική εξάπλωση των πόρων. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορείτε να
τμηματοποιήσετε τους πελάτες σας στην επόμενη ενότητα.
Γνωστικοί Στόχοι
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτή της ενότητας θα έχετε μάθει να:






Αναγνωρίζετε τρόπους κατηγοριοποίησης
Κατανοείτε πώς λειτουργεί η κατηγοριοποίηση
Αντιλαμβάνεστε την κεντρική σημασία της διαδικασίας αυτής
Κατανοείτε τι επηρεάζει τον πελάτη
Ανταποκρίνεσθε σε αυτά που επηρεάζουν τον πελάτη με το εργαλείο empathy map

2.5. Κεφάλαιο 5: Πρόταση Αξίας [Value Proposition]
Εισαγωγή
Αν όλα είναι σαφή σχετικά με την κατηγορία πελατών που εστιάζει μια επιχείρηση, είναι
απαραίτητο να συνθέσει μια πρόταση αξίας για την ομάδα-στόχο. Η Πρόταση Αξίας είναι
ένας μοναδικός συνδυασμός προϊόντος τιμής, εξυπηρέτησης, πελατειακών σχέσεων και
εικόνας. Η εταιρεία προσφέρει αυτό το μοναδικό συνδυασμό στην ομάδα-στόχο της για να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών με καλύτερο ή με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι ο
ανταγωνισμός. Αυτό κάνει την Πρόταση Αξίας βασικό παράγοντα για τον καθορισμό της
στρατηγικής της εταιρείας. Εξάλλου είναι σημαντικό να δώσουμε στους πελάτες την
αίσθηση ότι παίρνουν περισσότερη αξία για τα χρήματα τους από τη δικά μας εταιρεία,
παρά από κάπου αλλού.
Στην περίπτωση που η εταιρεία επικεντρώνεται σε πελάτες με υψηλά εισοδήματα, η
επιλογή για παραγωγή προϊόντων πολυτελείας, δηλαδή πιο ακριβά προϊόντα, θα ήταν
λογική. Μια εταιρεία, η οποία επικεντρώνεται σε κατηγορία πελατών ευαίσθητη στο ύψος
της τιμής απόκτησης προϊόντων ή υπηρεσιών, θα δώσει λιγότερη προσοχή στην ποιότητα
του προϊόντος, αλλά θα νοιαστεί περισσότερο για την τιμή (για παράδειγμα αεροπορικές
εταιρείες, όπως η Easyjet και η Ryanair). Μόλις ο πελάτης πειστεί, μπορείτε να δοκιμάσετε
να κατακτήσετε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, προσφέροντας μια ξεχωριστή αξία και να
διατηρήσετε μια καλή σχέση με τον πελάτη.
Γνωστικοί Στόχοι
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτή της ενότητας θα έχετε μάθει να:





Εξηγείτε το σκοπό και σημασία της Πρότασης Αξίας
Προσδιορίζετε την πρόταση αξίας σας
Αναγνωρίζετε τα διάφορες επιχειρηματικές στρατηγικές
Προσδιορίζετε την επιχειρηματική στρατηγική σας σε σχέση με την πρόταση αξίας σας.
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3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
3.1. Κεφάλαιο 1: Συγκέντρωση στοιχείων για Οικονομικό Έλεγχο
και Σχεδιασμό [Gathering data for Financial Control and Planning]
Εισαγωγή
Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να διευκολύνει τον εκπαιδευόμενο για το πώς θα
προετοιμάσει ο ίδιος απαραίτητες πληροφορίες ή για να αντιλαμβάνεται καλύτερα πώς
λειτουργεί ο λογιστής ή ένα λογιστικό τμήμα σε μια επιχείρηση. Στην τελευταία περίπτωση
θα πρέπει ενδεχομένως να έχετε το πρόσθετο πλεονέκτημα της κατανόησης των διαφόρων
τύπων / αιτημάτων από το λογιστή σας.
Η πρώτη ενότητα καλύπτει την τήρηση λογιστικών βιβλίων, τα αρχεία που χρειάζονται, και
παραδείγματα περιπτώσεων όπως και κενά πρότυπα για άσκηση.
Γνωστικοί Στόχοι
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτή της ενότητας και την επίλυση των ασκήσεων θα είστε
σε θέση να:
 Διακρίνετε τα διάφορα στοιχεία συμφιλίωσης που μπορεί να χρειαστούν με την τράπεζα αλλά
και μέσα στο γενικό καθολικό
 Ανοίξετε λίστα λογαριασμών (Chart of Accounts (COA)) για κάθε κωδικό που χρειάζεστε
επιτρέποντας την προσθήκη ενδιάμεσων κωδικών στο μέλλον
 Συμπληρώσετε τους λογαριασμούς μισθολογίου συνδέοντας το με τον πίνακα στο Βιβλίο
Ημερολογιακών Εγγραφών
 Ενημερώνετε τους λογαριασμούς μισθολογίου στο γενικό καθολικό συνδέοντας το με τον
πίνακα ή το βιβλίο ημερολογιακών εγγραφών
 Κατανοείτε τη σύνδεση των λογαριασμών μισθοδοσίας με το γενικό καθολικό
 Χειρίζεσθε προσθήκες στους λογαριασμούς προκαταβολών, και να υπολογίζετε διαγραφές από
τους λογαριασμούς προκαταβολών (π.χ. σε μήνες x, x/12 μήνες πρέπει να διαγραφεί) με
αντίστοιχο λογισμό στο γενικό καθολικό
 Γνωρίζετε που πρέπει να πάτε στο γενικό καθολικό για να βρείτε σχετικές εγγραφές
 Υπολογίζετε μερίσματα και να κατανοήσετε ότι το κόστος σχετικά με μετοχές αφαιρείται στην
έκδοση και όχι μέσω του Λογαριασμού Κερδών - Ζημιών
 Κατανοείτε το βιβλίο ημερολογιακών εγγραφών για εγγραφή μετοχικού κεφαλαίου και
περαιτέρω λογιστικού χειρισμού στο γενικό καθολικό

3.2. Κεφάλαιο 2: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματία για Οικονομική
Διαχείριση [Entrepreneur's toolkit for Financial Management]
Εισαγωγή
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Το δεύτερο κεφάλαιο καλύπτει εργασίες που απαιτούνται στο στάδιο του Ισοζυγίου
Πληρωμών όσον αφορά στην προετοιμασία των Διοικητικών λογαριασμών. Το Κεφάλαιο 2
δεν περιλαμβάνει τομείς όπως η συνδιαλλαγή με τους ελεγκτές κ.λπ., τα οποία είναι πέραν
του σκοπού μας εδώ.
Γνωστικοί Στόχοι
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτού του κεφαλαίου και την επίλυση των ασκήσεων θα
είστε σε θέση να:
 Χειρίζεσθε αφαιρέσεις και προσθήκες στους λογαριασμούς οφειλομένων και επικαιροποίηση
τους στο πρόγραμμα έλεγχου
 Κατανοείτε τη λειτουργία και χρήσης του Μητρώου Πάγιων Ενεργητικού
 Υπολογίζετε τις περιόδους απόσβεσης
 Εξάγετε λογιστικούς κωδικούς για την κατηγοριοποίηση λογιστικών εγγραφών στη βάση
κριτηρίων
 Επικαιροποιείτε ημερολογιακές εγγραφές μετοχών και να τις προβάλλετε στο γενικό καθολικό
 Ομαδοποιείτε στοιχεία παγίων ενεργητικού
 Συντάσσετε περιλήψεις λεπτομερών πληροφοριών σε έκθεση για εμπλεκόμενους φορείς
 Κατανοείτε προσαρμογές εμπορικών πιστωτών και να προετοιμάζετε λογαριασμούς
οφειλομένων.

3.3. Κεφάλαιο 3: Κτίζοντας ένα οικονομικό μοντέλο έτοιμο για
επένδυση [Building an Investor Ready Financial Model]
Εισαγωγή
Τώρα που έχουμε ολοκληρώσει τους λογαριασμούς μας στρέφουμε την προσοχή μας στο
μέλλον. Βασικά αυτό που θα κάνουμε σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο είναι με βάση τους
λογαριασμούς μας να ξεκινήσουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο 3 ετών.
Θα κοιτάξουμε σε μια φανταστική μελέτη περίπτωσης που ονομάζεται Merrick
Technologies. Η υπόθεση συνοψίζεται στις επόμενες σελίδες.
Γνωστικοί Στόχοι
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτού του κεφαλαίου και την επίλυση των ασκήσεων θα είστε σε
θέση να:





Κτίσετε ένα οικονομικό μοντέλο έτοιμο για επένδυση
Κατανοήσετε τι κάνουμε και τι όχι στην προετοιμασία ενός οικονομικού μοντέλου
Ξέρετε από που πρέπει να ξεκινήσουμε με τους λογαριασμούς σας – Ισοζύγιο Πληρωμών
Προβλέπετε τις πωλήσει, και να ορίσετε το πλάνο πωλήσεων, όπως προβάλλεται στην αλυσίδα
προμηθειών και λειτουργίας;
 Κατανοήσετε την ανάλυση αγοράς, διείσδυση αγοράς, ανάλυση κατηγοριών κλπ
 Ορίσετε κόστη πωλήσεων
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 Σχεδιάζετε μισθολογικό κόστος ως παράγοντα στα πάγια ενεργητικού και κεφαλαιουχικών
δαπανών
 Πραγματοποιείτε προβλέψεις στα γενικά υπερκεφαλικά
 Σχεδιάζετε για το μέλλον σε σχέση με μετοχικά θέματα, δάνεια, και κόστη
 Σχεδιάζετε για μελλοντικά στοιχεία πάγιου ενεργητικού και προβλέψεις αποσβέσεων
 Προβαίνετε σε προβλέψεις Λογαριασμών Κερδών - Ζημιών
 Συντάσσετε ισολογισμούς του μοντέλου χωρίς «πονηριές», και να σχεδιάζετε εκθέσεις χωρίς να
‘ξαναανακαλύπτετε τον τροχό’
 Ελέγχετε το μοντέλο με χρήση αριθμοδεικτών και γραφημάτων
 Αναλύετε τα ‘ευαίσθητα’ σημεία του πλάνου (τι γίνεται δηλαδή όταν τα πλάνα δεν προχωρούν
όπως σχεδιάστηκαν)
 Χρησιμοποιείτε το μοντέλο για να συγκρίνετε / Διοικητικοί Λογαριασμοί για να προχωρήσετε,
(π.χ. συνδυασμός Κεφαλαίων 2 και 3)

4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ 3: MENTORING
4.1. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο mentoring [Introduction to
mentoring]
Εισαγωγή
Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια του
mentoring, ως πρακτική υποστήριξης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης. Περιγράφονται τα
χαρακτηριστικά του mentoring ως διαπροσωπική σχέση, καθώς και διαφορές, όπως και
ομοιότητες, με άλλες πρακτικές υποστήριξης. Τονίζεται ιδιαίτερα ο χαρακτήρας του
mentoring ως διαδικασία αμοιβαίας μάθησης. Επίσης, γίνεται αναφορά στη διάρκεια μιας
σχέσης mentoring και στους διαφορετικούς τύπους (πχ. ένας/μια προς έναν/μια, ομαδικό
mentoring, εξ αποστάσεως/e-mentoring).
Γνωστικοί Στόχοι
O κεντρικός στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η παροχή γενικών γνώσεων για το ρόλο του
mentoring στην υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης.
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτού του κεφαλαίου και την επίλυση των ασκήσεων θα μπορείτε
να:
 Κατανοήσετε τι είναι και τι προσφέρει το mentoring (στόχοι και οφέλη)
 Αναγνωρίζετε τις διαφορές του mentoring με άλλες πρακτικές όπως το coaching και η
συμβουλευτική
 Γνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους mentoring που χρησιμοποιούνται συνήθως
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 Αποκτήσετε μια γενική εποπτεία για το mentoring, ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα
υπόλοιπα κεφάλαια αυτής της ενότητας

4.2. Κεφάλαιο
2: Κατανοώντας
τη
[Understanding the mentoring relationship]

σχέση

mentoring

Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της σχέσης mentoring. Έχοντας
αποκτήσει μια εικόνα για το τι είναι το mentoring, το υλικό αυτού του κεφαλαίου θα
βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν το προφίλ ενός μέντορα, καθώς και τους
αναμενόμενους ρόλους τόσο του μέντορα όσο και των καθοδηγούμενων – το ‘ζευγάρι’
mentoring δηλαδή – σε μια σχέση mentoring. Θα παρουσιασθούν τα στάδια και τα
συστατικά μιας επιτυχημένης σχέσης mentoring (πχ. ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων
και προσδοκιών, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υποστηρικτικής διαδικασίας).
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο τι θα πρέπει να προσδοκούμε από μια σχέση mentoring,
έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αποκτούν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη
από το mentoring ως καθοδηγούμενοι/ες, και γιατί όχι, και ως δυνητικοί μέντορες στο
μέλλον.
Γνωστικοί Στόχοι
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτού του κεφαλαίου και την επίλυση των ασκήσεων θα μπορείτε
να:
 Κατανοήσετε τι είναι το ‘ζευγάρι’ mentoring και τι κάνει μια σχέση mentoring επιτυχημένη
 Γνωρίζετε το προφίλ και το ρόλο του μέντορα και του καθοδηγούμενου σε μια σχέση mentoring
 Αναγνωρίζετε τα στάδια μιας σχέσης mentoring και τι αναμένεται από τον/την μέντορα και
τον/την καθοδηγούμενο/η σε κάθε στάδιο
 Αποκτήστε μια εικόνα για όλα αυτά που χρειάζονται για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων,
το σχεδιασμό ενεργειών για την επίτευξή τους, τον εντοπισμό πιθανών εμποδίων, καθώς και την
αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας

4.3. Κεφάλαιο 3: Το σύστημα mentoring: Δομή και εργαλεία [The
mentoring system: structure and tools]
Εισαγωγή
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά του mentoring ως
μοντέλου επαγγελματικής και επιχειρηματικής υποστήριξης. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 2,
προσεγγίσθηκε το mentoring ως μια διαπροσωπική σχέση και ο ρόλος του μέντορα και του
καθοδηγούμενου σε αυτήν, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν τα στάδια της σχέσης
mentoring, κι η διαδικασία καθορισμού στόχων με τη βοήθεια ενός μοντέλου πέντε
βημάτων στην αμοιβαία συνεργασία μεταξύ μέντορα και καθοδηγούμενου.
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε πως συγκροτείται ένα πρόγραμμα mentoring, μια σειρά
δηλαδή συνεδριών, με τη βοήθεια εργαλείων που χρειάζονται στα στάδια της
προετοιμασίας, της εξέλιξης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή τα
εργαλεία που απαρτίζουν ένα σύστημα mentoring. Το σύστημα που περιγράφεται
ακολουθεί τη μεθοδολογία Feel the mentoring©.
Τις περισσότερες φορές, κι ανεξάρτητα αν ένα πρόγραμμα mentoring οργανώνεται και
προσφέρεται από έναν οργανισμό συμβουλευτικής, έναν μέντορα που παρέχει
μεμονωμένα τις υπηρεσίες του, ή μια εταιρεία που επιθυμεί να παράσχει mentoring στο
ανθρώπινο δυναμικό της, η δημιουργία και χρήση κατάλληλων εργαλείων όπως φόρμες
προγραμματισμού και απολογισμού συνεδριών, έντυπα αξιολόγησης και παρακολούθησης,
φόρμες αναφοράς και ταξινόμησης κλπ. είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της
όλης διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση, κι ανάλογα με τους στόχους και το εύρος ενός προγράμματος
mentoring, θα πρέπει το σύνολο αυτών των εργαλείων που απαρτίζουν ένα σύστημα
mentoring να καλύπτει τις ανάγκες των εξής πέντε σταδίων:
Εντοπισμός και στρατολόγηση μεντόρων
Εντοπισμός καθοδηγούμενων
3. Δημιουργία ‘ζευγαριών’ mentoring
4. Υλοποίηση συνεδριών mentoring
5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της σχέσης mentoring και των αποτελεσμάτων της
1.
2.

Στις ενότητες αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα διακριτά στάδια ενός
προγράμματος mentoring και τα αντίστοιχα εργαλεία που τα υποστηρίζουν. Ο στόχος είναι
οι καθοδηγούμενοι αλλά και οι επιχειρηματίες/επαγγελματίες που θα επιθυμούσαν οι ίδιοι
να εξελιχθούν σε μέντορες να εξοικειωθούν με το σύνολο των εργαλείων αυτών, το σκοπό
και τη χρήση τους. Επιπλέον, οι καθοδηγούμενοι, αναζητώντας προγράμματα mentoring,
θα είναι σε θέση να διακρίνουν αυτά που υπόσχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
αναγνωρίζοντας βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό τους.
Γνωστικοί Στόχοι
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτού του κεφαλαίου και την επίλυση των ασκήσεων θα μπορείτε
να:
 Γνωρίζετε τη δομή ενός συστήματος mentoring
 Εξοικειωθείτε με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν μέντορες και καθοδηγούμενοι σε ένα
πρόγραμμα mentoring στο στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, και της
ολοκλήρωσής του
 Γνωρίζετε το στόχο που εξυπηρετεί κάθε εργαλείο
 Να συνδέετε τη χρήση των εργαλείων με τις ξεχωριστές φάσεις και τα στάδια ενός
προγράμματος mentoring
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4.4. Κεφάλαιο 4: Η προσέγγιση των ‘δυνατών σημείων’: Μια
εισαγωγή [Introduction to the ‘strengths-based approach’]
Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο 4 θα αναπτυχθούν τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης μεθοδολογικής
προσέγγισης mentoring και υποστήριξης: Η προσέγγιση ενίσχυσης των ‘δυνατών σημείων'
(strengths-based approach) όπως έχει αναπτυχθεί στο μοντέλο ‘feel the mentoring©’. Στα
προηγούμενα κεφάλαια ασχοληθήκαμε με τη φύση και τα χαρακτηριστικά του mentoring
και της σχέσης mentoring, αναδεικνύοντας τη σημασία του mentoring ως διαπροσωπικής
σχέσης ενδυνάμωσης. Εδώ, θα προχωρήσουμε βαθύτερα, για να δούμε πώς μπορούν να
εντοπισθούν και να αξιοποιηθούν δυνατά σημεία και ταλέντα των καθοδηγούμενων, ώστε
να αποτελέσουν γνώμονα σκέψης και δράσης. Με άλλους όρους, η προσέγγιση αυτή έχει
θετικό πρόσημο, και εστιάζει σε δυνατότητες και ταλέντα, παρά αδυναμίες και ελλείψεις,
χωρίς ωστόσο να τις αγνοεί, αλλά αντιθέτως, αποδυναμώνοντας την τάση του ατόμου να
σπαταλά περισσότερη ενέργεια απ’ ότι πραγματικά χρειάζεται σε μια συνεχή πάλη με τις
αδυναμίες του.
Η προσέγγιση των ‘δυνατών σημείων’ υποστηρίζεται θεωρητικά από επιστημονικές
υποθέσεις εργασίας οι οποίες υποστηρίζουν ότι αυτό που πραγματικά πρέπει να μας
απασχολεί όταν στοχεύουμε στην καθοδήγηση, ενδυνάμωση και υποστήριξη ενός ατόμου
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, είναι η
προσπάθεια να δείξουμε σε αυτό το άτομο πώς μπορεί να γίνει κύριος των αποφάσεων που
λαμβάνει και των δράσεων που επιλέγει να κάνει αξιοποιώντας ταλέντα και δυνατά σημεία,
παρά καταπολεμώντας αδυναμίες.
Έτσι, σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζεται με απλό και κατανοητό τρόπο το επιστημονικό
υπόβαθρο της προσέγγισης των ‘δυνατών σημείων’, και ειδικότερα, έννοιες όπως αυτή των
θετικών συναισθημάτων σύμφωνα με τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας. Αυτό θα βοηθήσει
τους εκπαιδευόμενους που εμπλέκονται σε πρακτικές υποστήριξης που ακολουθούν αυτήν
την προσέγγιση, ώστε να μπορούν να αντιληφθούν τα οφέλη σε προσωπικό και συλλογικό
επίπεδο, αυτό δηλαδή ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας. Τέλος, θα εισάγουμε τους
εκπαιδευόμενους στο μοντέλο STARS© Success yourself και τα 6 βήματα που το απαρτίζουν
στη διαδικασία εντοπισμού και αξιοποίησης δυνατών σημείων.
To μοντέλο STARS© αποτελεί μέρος του περιεχομένου του πιστοποιημένου από το
International Coach Federation, διήμερου εργαστηρίου προσωπικής και επαγγελματικής
ανάπτυξης, «STARS Success Yourself©». Το εργαστήριο υλοποιείται αποκλειστικά από την
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
Γνωστικοί Στόχοι
Ο εκπαιδευτικός στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να
κατανοήσουν τις αρχές και τα οφέλη της προσέγγισης των ‘δυνατών σημείων’, πώς αυτή η
προσέγγιση μπορεί να αξιοποιηθεί από την πρακτική του mentoring, και πώς μπορεί να
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βοηθήσει τους/τις καθοδηγούμενους/ες να θέτουν και να επιτυγχάνουν προσωπικούς,
επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς στόχους.
Με την επιτυχή αποπεράτωση αυτού του κεφαλαίου και την επίλυση των ασκήσεων θα μπορείτε
να:
 Γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης των ‘δυνατών σημείων’ καθώς και
σχετικών όρων/εννοιών που σχετίζονται με αυτήν όπως οι βασικές αρχές της Θετικής
Ψυχολογίας, τα θετικά συναισθήματα κι τρόπος που αυτά αξιοποιούνται στη μεθοδολογία ‘feel
the mentoring©’
 Εξοικειωθείτε με το μοντέλο STARS© Success yourself και τα βήματα που ακολουθεί για τον
εντοπισμό και την αξιοποίηση των δυνατών σημείων, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για
την υποστήριξη πρακτικών coaching και mentoring.

4.5. Κεφάλαιο 5: Mentoring ‘δυνατών σημείων’: Μια μελέτη
περίπτωσης [Strengths-based mentoring: a case study]
Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο 5 θα παρακολουθήσουμε μια πραγματική περίπτωση εφαρμογής της
μεθοδολογίας ‘feel the mentoring©’ για την αξιοποίηση των ‘δυνατών σημείων’. Πρόκειται
για την περίπτωση μιας γυναίκας επιχειρηματία η οποία κατά τη διάρκεια της
υποστηρικτικής διαδικασίας ακολούθησε τα βήματα της ανακάλυψης, αναγνώρισης,
συνδυαστικής χρήσης και αξιολόγησης των δικών της δυνατών σημείων με στόχο την
καλύτερη διαχείριση των επιχειρηματικών και επαγγελματικών της προκλήσεων. Μια
επιτυχημένη γυναίκα επιχειρηματίας 40 ετών, μητέρα, η οποία διοικεί μια εταιρεία
συμβουλευτικής επωφελήθηκε από το μοντέλο ‘feel the mentoring©’ για να αντιμετωπίσει
επιτυχέστερα ζητήματα ορθής διαχείρισης προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου,
συγκρότησης και διαχείρισης ομάδων, ανάπτυξης δυνατοτήτων και δεξιοτήτων με τη
βοήθεια της μεθοδολογίας εντοπισμού και αξιοποίησης δυνατών σημείων.
Ο στόχος της παρουσίασης αυτής της μελέτης περίπτωσης είναι να καταδειχθεί στο
πρακτικό επίπεδο, πώς το mentoring δυνατών σημείων μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχή
εκπλήρωση στόχων και προσδοκιών με τη βοήθεια του εντοπισμού και της αναγνώρισης
των δυνατών σημείων του ατόμου-επιχειρηματία, αλλά και αυτών της ομάδας των
συνεργατών του. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν την πορεία
που οδηγεί στον εντοπισμό των δυνατών σημείων και την επιτυχή εφαρμογή τους στην
πράξη.
Γνωστικοί Στόχοι
Με τη βοήθεια αυτής της μελέτης περίπτωσης οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να
συνδέσουν θεωρητικές προσεγγίσεις του mentoring όπως παρουσιάστηκαν σε
προηγούμενα κεφάλαια με την εφαρμογή τους στην πράξη. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούν:
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 Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο ένα ή περισσότερα δυνατά σημεία ενός ατόμου
μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια και να δώσουν λύσεις σε πρακτικά ζητήματα
 Να αντιληφθούν τα οφέλη της προσέγγισης των ‘δυνατών σημείων’ για τα άτομα αλλά και την
επιχείρηση ή οργανισμό όπου δραστηριοποιούνται
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