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Περίληψη 
 

Ο σκοπός της Διπλωματικής αυτής μελέτης είναι δίπτυχος. Ο πρώτος σκοπός είναι να 

ερευνηθεί η ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηματικής σκέψης των νέων, και ο δεύτερος να 

εξεταστούν τα εργαλεία με τα οποία ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

(ΣΕΠ)  μπορεί να συμβάλλει στην διαδικασία αυτή. Η πρώτη πτυχή ανιχνεύεται μέσα 

από την βιβλιογραφία. Η δεύτερη πτυχή εξετάζεται κυρίως μέσα από ποιοτική, και 

την μέθοδο πείραμα, που χρησιμοποίησε ως σταθερές μεταβλητές τρία εργαλεία-

παιχνίδια, τα οποία έχουν εφαρμοστεί στα σχολεία. Με την μέθοδο πείραμα 

διαπιστώνεται εάν τα εργαλεία αυτά, συμβάλλανε στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 

ικανοτήτων των νέων. Το δείγμα της έρευνάς είναι 30 μαθητές ενός τμήματος 

Γυμνασίου ή Λυκείου στην Θεσσαλονίκη. Τα πορίσματα από την έρευνα δείχνουν ότι 

οι μαθητές ανάπτυξαν αυτογνωσία –αυτοπεποίθηση, έμαθαν να σκέφτονται 

δημιουργικά και να αποδέχονται την καινοτομία, στοιχεία απαραίτητα για την 

ανάπτυξη του μελλοντικού εργατικού δυναμικού.  

Λέξεις κλειδιά: Επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία, αυτογνωσία, 

ικανότητες.  

Abstract 
 

The purpose of this Diplomatic study has two aspects. The first aim is to explore the 

necessity of developing entrepreneurial thinking of young people, and the second to 

examine the tools with which the School Vocational Guidance can contribute to this 

process. The first aspect is detected through the literature. The second aspect is 

examined mainly, through qualitative and experiment method, which used three tools-

games as constants variables, during application in schools. By the experiment 
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method, is  ascertained if these tools contributed to the development of 

entrepreneurial skills of young people. The sample of my research is 30 students of a 

High School in Thessaloniki. The conclusions from this research, show us that the 

students developed self-awareness, self-confidence, and also they learned to think 

creatively and to accept innovation, which these elements are essential for the 

development of future workforce. 

Keywords: Entrepreneurship, creativity, innovation, self awareness, abilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


