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Αυτή η διάλεξη αναπτύσσει τα ακόλουθα θέματα:

1. Στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης ιδεών.

2. Τεχνικές για τη δημιουργία ιδεών για καινοτόμες επιχειρήσεις

3. Πώς να επιλέξετε την καλύτερη ιδέα. 

4. 2 δραστηριότητες για την εφαρμογή της δημιουργίας και επιλογής ιδεών

3.1.2 Πώς να παράγετε ιδέες για τη δημιουργία μιας
καινοτόμου επιχείρησης



Καινοτόμες ιδέες

Για να δημιουργήσετε οποιαδήποτε
επιχείρηση, το πρώτο βήμα είναι να έχετε
μια ιδέα για μια νέα επιχείρηση. Το να
έχετε μια λαμπρή ιδέα και να ξέρετε πώς
να την υλοποιήσετε είναι το κλειδί για να
πετύχετε στην επιχείρηση.

Το σημαντικό είναι να πάρουμε αυτή την
ιδέα και να την κάνουμε πράξη, μέσω ενός
κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου
που μας επιτρέπει να παράγουμε πλούτο.

Εδώ παρουσιάζουμε ορισμένες τεχνικές για
την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για την
κοινωνική σας επιχείρηση.
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Αν είστε από εκείνους που π ιστεύουν ότι δεν είστε αρκετά έξυπνοι για
να σκεφτείτε ιδέες, έχετε κάνει λάθος στην όλη ιδέα. 

Αν π ιστεύετε ότι δεν έχετε καλές ιδέες, ο π ιθανότερος λόγος είναι ότι
δεν καταβάλλετε προσπάθεια για να τις υλοποιήσετε. 

Οι επ ιτυχημένοι άνθρωποι δεν περιμένουν να τους πέσουν ιδέες στην
αγκαλιά τους. Ακολουθούν μια διαδικασία και καταβάλλουν

προσπάθεια να έχουν συνεχώς νέες ιδέες.



Δύο είναι τα τρία κύρια στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης ιδεών για ένα νέο προϊόν ή
υπηρεσία. Κάθε στάδιο έχει διαφορετικό στόχο:

1. Δημιουργία ιδεών: Σε αυτό το στάδιο αναζητούμε πολλές ιδέες, όσο το δυνατόν
περισσότερες. Δεν έχει σημασία αν είναι καλές ή κακές, διότι σε αυτή την περίπτωση
δεν υπάρχουν πραγματικά καλές ή κακές ιδέες. Θέλουμε ό,τι σας έρχεται στο μυαλό.

2. Επιλέξτε ιδέες: Το δεύτερο στάδιο συνίσταται στην επιλογή της ιδέας που, βάσει μιας
σειράς κριτηρίων, έχει περισσότερες δυνατότητες. Εδώ ο στόχος είναι να μειωθεί ο
αριθμός των επιλογών, είναι μια φάση κατά την οποία επιδιώκετε να διατηρήσετε τις
ιδέες με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για να συνεχίσουν να εργάζονται.

02 Στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης
ιδεών



Τεχνικές παραγωγής ιδεών

Το κλειδί για τη δημιουργία ιδεών είναι να καταβάλλετε
επίμονες προσπάθειες για να κάνετε τον εγκέφαλό σας
να σκεφτεί και χρειάζεστε επίσης υπομονή.

Ο ορισμός της λαμπρής ιδέας είναι υποκειμενικός και
αυτό που εσείς θεωρείτε εξαιρετική ιδέα μπορεί να
φαίνεται συνηθισμένο σε άλλους ανθρώπους.

Ο απλούστερος τρόπος για να πάρετε καλές ιδέες είναι
να σκεφτείτε όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες. Με
την εξάσκηση, ο εγκέφαλός σας γίνεται όλο και
καλύτερος.

Οι παρακάτω είναι καλές τεχνικές για τη δημιουργία
ιδεών.
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Φέρτε 5 ιδέες την ημέρα:
Δεν έχει σημασία από πού προέρχονται ή πόσο
τρομεροί είναι. Αφήστε λοιπόν τη φαντασία σας να
οργιάσει.

Τεχνικές παραγωγής ιδεών

Χρησιμοποιήστε το χρόνο σκέψης σας
Κρατώντας 15-30 λεπτά από το χρόνο σας κάθε μέρα για
να σκεφτείτε, μπορείτε να αποκτήσετε σαφήνεια για να
επιτύχετε τους στόχους σας.

Οι ιδέες δεν σημαίνουν μόνο τη δημιουργία μιας νέας
επιχείρησης ή την εξεύρεση μιας δημιουργικής λύσης σε
ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άνθρωποι.

Το να βρίσκεις τρόπους να βελτιώνεσαι με μικρούς
τρόπους είναι από μόνο του μια τεχνική παραγωγής
ιδεών.
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Εφαρμογή των γνώσεων ενός τομέα σε έναν
άλλο

Όταν σκέφτεστε ιδέες, μην εμποδίζετε τον εαυτό σας να
χρησιμοποιεί την εμπειρία σας σε διάφορους τομείς.

Δείτε το σύνολο των γνώσεών σας ως ένα γιγαντιαίο
παζλ.

Καθώς συμπληρώνετε περισσότερα κομμάτια, αρχίζετε
να αντιλαμβάνεστε τη συνολική εικόνα.

Τεχνικές παραγωγής ιδεών
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Εκθέστε τον εαυτό σας σε μια ευρύτερη
εμπειρία
Η έκθεση και οι γνώσεις σας καθορίζουν πόσο μακριά και
ευρέως σκέφτεται ο εγκέφαλός σας.

Οι σκέψεις σας περιορίζονται στον κύκλο της
συνειδητοποίησής σας.

Δεν μπορείτε να σκεφτείτε ιδέες σε τομείς για τους
οποίους δεν γνωρίζετε τίποτα, όσο ισχυρή και αν είναι η
διαδικασία παραγωγής ιδεών.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε διαβάζοντας, μιλώντας με
άτομα εκτός της οικογένειας ή των συναδέλφων σας και
μαθαίνοντας περισσότερα για τον τομέα των
ενδιαφερόντων σας.

Τεχνικές παραγωγής ιδεών
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Αναλύστε τον κόσμο γύρω σας και την
αγορά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καθημερινή σας εμπειρία
για να σκεφτείτε βαθύτερα για την περιοχή σας. Θα έχετε
άφθονες ευκαιρίες να σκεφτείτε ιδέες χρησιμοποιώντας αυτά
που βλέπετε και ακούτε γύρω σας. Για παράδειγμα, μπορείτε
να κοιτάξετε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης και να
αναρωτηθείτε: "Τι θα έκανα καλύτερα αν ήμουν ο ιδιοκτήτης
της επιχείρησης;".

❑ Να είστε περίεργοι και να συλλέγετε περισσότερες
πληροφορίες: Για το σκοπό αυτό μπορείτε να
παρακολουθείτε ημερίδες και συνέδρια, εβδομαδιαίες
εφημερίδες, επιχειρηματικές συναντήσεις και να
αλληλεπιδράτε με άλλες εταιρείες, γεγονός που θα σας
βοηθήσει να γνωρίζετε τι συμβαίνει στην αγορά.

Τεχνικές παραγωγής ιδεών
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❑ Αναγνώριση ευκαιριών καινοτομίας: αυτό απαιτεί την
κατανόηση των αδυναμιών των υφιστάμενων
εταιρειών. Εάν ο κλάδος δεν είναι ικανοποιημένος με
αυτά τα προϊόντα, υπάρχει ευκαιρία για καινοτομία,
για τη δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Ένα παράδειγμα
είναι η Uber, η οποία έφερε επανάσταση στην
υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό χάρη στην
εφαρμογή της για κινητά τηλέφωνα.

❑ Κοιτάξτε ευρύτερα, πέρα από τη βιομηχανία, για ιδέες:
Πολύ συχνά οι καλύτερες καινοτόμες ιδέες δεν
προέρχονται από τον ίδιο τον κλάδο, αλλά από άλλους.
Για παράδειγμα, ο Henry Ford συνέδεσε την ιδέα της
αλυσίδας παραγωγής της βιομηχανίας επεξεργασίας
κρέατος με την παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας,
γεγονός που οδήγησε σε τεράστια αύξηση του όγκου
παραγωγής οχημάτων και του εργατικού δυναμικού.

Τεχνικές παραγωγής ιδεών



09

❑ Οι καλές ιδέες μπορεί να προέρχονται από τους
πελάτες: Οι έρευνες πελατών, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και η έρευνα αγοράς βοηθούν στην
κατανόηση των αλλαγών που ζητούν οι πελάτες. Όταν
πρόκειται για καινοτομία, είναι απαραίτητο να
κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών για να
αναπτύξουμε μια καλύτερη υπηρεσία ή ένα καλύτερο
προϊόν.

Τεχνικές παραγωγής ιδεών
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Διεξάγετε διαγωνισμό, αναζητήστε ιδέες
από κολέγια
Σε ορισμένες σχολές τεχνολογίας και διοίκησης
υπάρχουν "θερμοκοιτίδες" που βοηθούν τους φοιτητές να
δημιουργήσουν ιδέες για έργα, από ηλιακή ενέργεια έως
διαχείριση αποβλήτων και νέα προϊόντα.

Ορισμένες εταιρείες διοργανώνουν διαγωνισμούς στα
πανεπιστήμια και προσφέρουν ανταμοιβές. Ψάξτε στα
πανεπιστήμια της περιοχής σας.

Τεχνικές παραγωγής ιδεών



11

Brainstorming και Brainwriting
Και οι δύο τεχνικές συμπίπτουν ως προς τον σκοπό
τους: να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες
ιδέες χωρίς φίλτρο, αλλά οι διαφορές είναι οι εξής:

❑ Στον κατεγισμό ιδεών (brainstorming), οι
συμμετέχοντες λένε τις ιδέες σε μια ομάδα. Στο
brainwriting, κάθε μέρος της διαδικασίας
πραγματοποιείται ατομικά.

❑ Στον καταιγισμό ιδεών (brainstorming),
ορισμένες ιδέες μπορούν να χτιστούν πάνω σε
άλλες, χαοτικά έτσι και όπως προκύπτουν. Στο
brainwriting, τα πάντα συγκεντρώνονται σε
χαρτί. Περιλαμβάνονται αξιολογήσεις των ιδεών.

❑ Το Brainwriting είναι συνήθως μια συντομότερη
διαδικασία.

Τεχνικές παραγωγής ιδεών



Η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται σε ομάδες. Ο
επόπτης θα χωρίσει την τάξη σε μικρές ομάδες. Ο
εκτιμώμενος χρόνος για τη δραστηριότητα είναι 45 λεπτά.
Για να πραγματοποιήσετε μια τέλεια συνεδρία
brainwriting, θα πρέπει να ακολουθήσετε διάφορα
βήματα.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο επόπτης είναι
να επιλέξει μια πρόκληση ή ένα θέμα για τη δημιουργία
μιας νέας επιχείρησης.
Στην προκειμένη περίπτωση, η πρόκληση είναι η
"αποφυγή της σπατάλης τροφίμων σε ένα σούπερ
μάρκετ".
Γράψτε ιδέες για τη δημιουργία μιας επιχείρησης που θα
βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος.
Συμβουλευτείτε τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα.

12 Δραστηριότητα 1. Συνεδρία
Brainwriting για την παραγωγή
ιδεών. Ομαδική εργασία



Τεχνικές επιλογής ιδεών

Αν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, θα
διαπιστώσετε ότι έχετε πολλές ιδέες, δεκάδες
ιδέες γραμμένες ή σε έναν τοίχο γεμάτο post-
it.
Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να
επιλέξουμε αυτό που πιστεύουμε ότι μπορεί
να έχει τις περισσότερες δυνατότητες.
Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις ακόλουθες
τεχνικές.
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Τεχνικές επιλογής ιδεών
Σύννεφο ετικετών
Χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχουμε πολλές ιδέες,
ξεκινώντας από το 100. Η διαδικασία είναι η εξής:

❑ Γράψτε κάθε μια από τις ιδέες σε ένα post-it,

❑ Κολλήστε τα σε έναν τοίχο ή μια μεγάλη επιφάνεια,

❑ Από εκείνη τη στιγμή και μετά ομαδοποιούνται με βάση
κοινά θέματα. Τα θέματα αυτά μπορεί να ποικίλλουν κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας.

❑ Δώστε σε κάθε σύννεφο έναν τίτλο που να αντικατοπτρίζει
τη νέα ιδέα.

Για παράδειγμα, παράγουμε ιδέες για το σχεδιασμό νέων
υποδημάτων και συγκεντρώνουμε όλες τις ιδέες που έχουν να
κάνουν με τα υλικά για τη σόλα των υποδημάτων. Θα
μπορούσαμε να έχουμε μια ομάδα με "οικολογικά υλικά" και
μια άλλη με "υλικά που αναπνέουν". Τελικά, αυτό που
πετυχαίνουμε με αυτή την τεχνική είναι να δημιουργούμε πιο
ισχυρές έννοιες και ιδέες, ενσωματώνοντας διαφορετικές
επιλογές.
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Τεχνικές επιλογής ιδεών

Ψηφίστε
Πρόκειται για μια κλασική τεχνική, αν και μπορείτε να
εφαρμόσετε διάφορες παραλλαγές.
Μπορεί να είναι μια ελεύθερη ψηφοφορία εντός της
ομάδας ή μια συλλογική ψηφοφορία, αν ανοίξετε την
ψηφοφορία σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε μια "ψηφοφορία ανά
ζεύγη", η οποία συνίσταται στη σύγκριση των ιδεών 2
προς 2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν
διαδικτυακό εργαλείο Allourideas.org, το οποίο σας
επιτρέπει να αγοράσετε τις ιδέες που εισάγονται 2 προς
2 και καταρτίζει μια κατάταξη με τις πιο ενδιαφέρουσες.

15



Τεχνικές επιλογής ιδεών

Συναίνεση-Ομοφωνία
Η ομάδα συζητά τις καλύτερες και χειρότερες επιλογές
που έχει για κάθε μία από τις ιδέες, για να καταλήξει σε
συμφωνίες. Μπορείτε να εφαρμόσετε το "The Six
Thinking Hats" του Edward de Bono για να
υιοθετήσετε τους διαφορετικούς ρόλους και να
ανακαλύψετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα κάθε μιας από τις ιδέες, για να
καταλήξετε τελικά στις καλύτερες.

Βαθμολόγηση των ιδεών
Μια τελική τεχνική επιλογής είναι η βαθμολόγηση των
ιδεών, η αριθμητική αξιολόγησή τους από μια κλίμακα.
Πρόκειται για την προετοιμασία ενός καταλόγου ελέγχου
με μια σειρά μεταβλητών και κριτηρίων για την
αξιολόγηση των ιδεών και την κατάταξη των καλύτερων.
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Δραστηριότητα 2. "Τα έξι καπέλα σκέψης" 
για την επιλογή ιδεών. Ομαδική εργασία

Οι συμμετέχοντες αναλύουν όλες τις διαφορετικές απόψεις
σχετικά με μια επιχειρηματική ιδέα, για να διαπιστώσουν
στη συνέχεια αν είναι πραγματικά εφαρμόσιμη. Ένα από τα
πλεονεκτήματα εδώ είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να
εργαστούν συλλογικά, συγκεντρώνοντας ο ένας την εμπειρία
και τις σκέψεις του άλλου, γεγονός που οδηγεί σε ένα πιο
ενοποιημένο σχέδιο. Αυτό ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη
του ομαδικού πνεύματος.

Αρχικά, έχουμε 6 καπέλα διαφορετικού χρώματος. Αυτά τα
χρώματα έχουν το καθένα ένα βαθύτερο νόημα,
επιτρέποντας την καλύτερη απόδοση διαφορετικών
οραμάτων για μια καθορισμένη ιδέα. Κάθε ομάδα θα
"φορέσει" ένα από τα 6 καπέλα (όραμα).

Όπως μπορείτε να δείτε, για κάθε χρώμα (ή καπέλο) δίνεται
ένα όνομα/ένας ρόλος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
αναπτύξετε απόψεις ευθυγραμμισμένες με το ρόλο/καπέλο
που έχετε. Θα εξετάσουμε τώρα κάθε καπέλο για να
κατανοήσουμε καλύτερα ποιος είναι ο ρόλος του.

Συμβουλευτείτε τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα
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Δραστηριότητα 2. "Τα έξι καπέλα σκέψης" 
για την επιλογή ιδεών
Λευκό καπέλο: αντιπροσωπεύει μια ουδέτερη και
αντικειμενική άποψη. Διαφορετικά, θα πρέπει η
αντίληψη σας να βασίζεται στα υπάρχοντα δεδομένα,
χωρίς καμία κρίση. Να θυμάστε ωστόσο ότι σε αυτό το
στάδιο μοιράζεστε απόψεις και όχι πραγματικά
γεγονότα.

Κόκκινο καπέλο: σε αντίθεση με το λευκό καπέλο, ο
στόχος είναι να φέρετε τις δικές σας απόψεις, βασισμένες
στα συναισθήματα, τη διαίσθηση και την κρίση σας. Δεν
πρέπει να γίνεται αρνητική ανατροφοδότηση από άλλα
μέλη της ομάδας σχετικά με τη γνώμη του ατόμου.
Θέλετε ο κάθε υποψήφιος να μπορεί να
εκφραστεί ελεύθερα.

Μαύρο καπέλο: σε αυτό το σημείο, δώστε αρνητικές
γνώμες. Μοιραστείτε με τους άλλους γιατί πιστεύετε ότι
το έργο δεν είναι ελπιδοφόρο, παρουσιάστε όλα τα
προβλήματα που πιστεύετε ότι θα παρεμποδίσουν την
επιτυχία του έργου.
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Δραστηριότητα 2. "Τα έξι
καπέλα σκέψης" για την
επιλογή ιδεών

Κίτρινο καπέλο: σε αντίθεση με το μαύρο καπέλο, αυτό
αναδεικνύει όλες τις θετικές πτυχές της ιδέας. Σημαίνει
ότι δείχνετε κίνητρο αυτή τη στιγμή και δίνετε τους
λόγους για τους οποίους πιστεύετε τόσο πολύ στο σχέδιο
ότι θα είναι μια πραγματική επιτυχία. Από την άλλη
πλευρά, μείνετε προσγειωμένοι, το να είστε θετικοί δεν
σημαίνει ότι είστε ασυνεπείς με τις δηλώσεις σας.

Πράσινο καπέλο: εδώ, να είστε ευφάνταστοι. Πρέπει να
βρείτε δημιουργικές εναλλακτικές λύσεις που θα σας
βοηθήσουν να απαντήσετε στο καθορισμένο πρόβλημα.
Για να επικυρώσετε τις λύσεις που εντοπίσατε, μπορείτε
να περάσετε από το μαύρο και το κίτρινο καπέλο.
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Δραστηριότητα 2. "Τα έξι καπέλα
σκέψης" για την επιλογή ιδεών

Μπλε καπέλο: μπορούμε να το ονομάσουμε πειθαρχικό
καπέλο. Το άτομο στο οποίο έχει ανατεθεί αυτός ο ρόλος
θα πρέπει κυρίως να επιβλέπει όλη τη συνεδρία. Με
άλλα λόγια, ο επόπτης είναι υπεύθυνος για τον ορισμό
του προβλήματος και του πλαισίου της άσκησης, ή
επίσης των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν.
Αυτός/αυτή θα πρέπει επίσης να καθορίσει ποιες είναι οι
ιδέες που διατηρούνται και να κάνει μια δήλωση της
προόδου του έργου.

Ο εκπαιδευτής θα φοράει το μπλε καπέλο. Κάθε ομάδα
που δημιουργήθηκε στην προηγούμενη δραστηριότητα
θα φορέσει ένα από τα υπόλοιπα καπέλα.

Οι συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα θα εκφράσουν τις
απόψεις τους ανάλογα με το χρώμα τους. Ο στόχος είναι
να επιλεγούν οι 2 ή 3 καλύτερες ιδέες από αυτές που
εκφράστηκαν στη δραστηριότητα 1.
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Σχέδιο TRAIN-CE-FOOD

Συγγραφέας: Aguirre (Permacultura Cantabria)

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ. GA: SI2.823699.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και των συντελεστών
και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτήν.


