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About the project 

Title: Empowering young adult learners with Special Educational Needs 
Reference: 2017-1-PT01-KA204-035904 
Duration: from 01-11-2017 to 31-10-2019 
Action: Erasmus+ Strategic Partnership (KA204) 
 
Το πρόγραμμα Erasmus+ «Ενδυνάμωση των νέων ενηλίκων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες» (SENpower) στοχεύει στη γεφύρωση αυτού του χάσματος ενισχύοντας ένα σημαντικό και 
ακόμη αυξανόμενο ποσοστό των νέων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φέρνοντας την έννοια της 
επιχειρηματικότητας πιο κοντά στους μαθητές νέων με SEN. Με άλλα λόγια, οι νέοι ενήλικες με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες και αυτό, με τη σειρά 
του, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή των νέων αυτών. 
 
Website: http://www.senpower.eu. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το εγχειρίδιο κατάρτισης «Υποστήριξη της γνώσης - ευκαιρίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον » έχει ως στόχο να 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη γνώση στους νέους / ενήλικες σχετικά με το σύνολο των ευκαιριών που 
προσφέρονται σήμερα στους νέους επιχειρηματίες. Αυτό το εγχειρίδιο εκπαίδευσης μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές, διευκολυντές και μαθητές νεαρών ενηλίκων για την παράδοση εκπαιδευτικού 
προγράμματος, καθώς περιέχει οδηγίες για εκπαιδευτή. Αυτό το εγχειρίδιο εκπαίδευσης αναπτύχθηκε 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της έρευνας και βασίζεται σε δραστηριότητες δοκιμών σε 
πραγματικούς χώρους, στα σχολεία. Κολλέγια και άλλες ρυθμίσεις, που ενσωματώνουν τους νέους με ΕΕΑ. 
 
Το εγχειρίδιο αποσκοπεί στην προσαρμογή της τυπικής εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στους 
εκπαιδευόμενους με ΕΕΑ, στην προώθηση περιεκτικού πλαισίου για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, στην 
εξασφάλιση της ισότιμης προσβασιμότητας στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, στη συνδυασμένη χρήση 
διδακτικών μεθόδων για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στους εκπαιδευόμενους με ΕΕΑ, χρειάζεται 
εκπαίδευση. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης απευθύνεται στις ακόλουθες προκλήσεις, οι οποίες απαριθμήθηκαν από 
πολλούς εμπειρογνώμονες: Αντιμετώπιση της έλλειψης κινήτρων, ψυχολογικών δυσκολιών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων. εξασφαλίζοντας την παροχή σύνθετης και επαρκούς υποστήριξης · προώθηση της αυτοαπασχόλησης 
των νέων με ΕΕΑ · διδασκαλία κρίσιμων δεξιοτήτων εργασίας και ζωής σε εκπαιδευόμενους με ΕΕΑ, όπως 
διαπροσωπικές δεξιότητες, σχεδιασμός, διαχείριση χρημάτων, Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη υποστήριξης από την 
κοινότητα. προώθηση της ένταξης των εκπαιδευομένων με ΕΕΑ σε επιχειρήσεις που ενισχύουν πραγματικά τις 
ικανότητές τους · διαθέτοντας τους κατάλληλους πόρους από τις τοπικές / εθνικές αρχές για την εφαρμογή της 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης. 
 
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει 5 ενότητες: 
 
Ενότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανος για εμένα 
Ενότητα 2: Περί επιχειρηματικότητας 
Ενότητα 3: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στο σχολείο 
Ενότητα 4: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην εργασία / κοινωνία 
Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται με ευκαιρίες επιχειρηματικότητας 
 

1) Για κάθε δραστηριότητα, το παρόν εγχειρίδιο θα παρέχει τους πόρους, τις οδηγίες, τους στόχους, τα 

αποτελέσματα, τις τροποποιήσεις, τις πρόσθετες επιλογές και τις συμβουλές για το πώς θα εμπλακούν και 

θα παρακινηθούν οι εκπαιδευόμενοι καθ 'όλη τη διάρκεια των συναντήσεων. Δεν είναι ένα μη ευέλικτο 

πλαίσιο, δεδομένου ότι ενθαρρύνουμε τη χρήση δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις οποιασδήποτε ομάδας. 

 

Οι δραστηριότητες θα έχουν αυτούς τους στόχους: 

 
1) ice breaker / οικοδόμηση ομάδας 

2) οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του εκπαιδευόμενου και του αυτοσεβασμού του. 
3) συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και των τομέων ανάπτυξης, στόχων και ευκαιριών υποστήριξης. 
4) ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προσωπικά εμπόδια και πώς να το αντιμετωπίσουμε. 
5) ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στον σχολικό / εργασιακό / κοινωνικό 
χώρο και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. 
6) άσκηση ηγεσίας και ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων, ομαδική εργασία, επικοινωνιακές δεξιότητες. 
7) βελτίωση της επίλυσης προβλημάτων, δημιουργική και κριτική σκέψη, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
προγραμματισμού, χρηματοοικονομικής παιδείας και διαχείρισης χρημάτων. 

 
 



 

 

Eνότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανος για εμένα 
Γνωρίζω τον εαυτό μου / αναπτύσσω τον εαυτό μου 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Πολλοί νέοι ενήλικες με Eιδικές Eκπαιδευτικές Aνάγκες (ΕΕΑ) αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το σχολείο 

και το εκπαιδευτικό καθεστώς τους. Κάποια από αυτά μπορεί να είχαν καθυστερημένη διάγνωση και πολύ συχνά 

ελάχιστη υποστήριξη. μερικοί μπορεί ακόμη και να προσπαθούν να κρύψουν τις δυσκολίες τους. 

Ο στόχος αυτού του τμήματος είναι να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμηση του 

εκπαιδευόμενου. για να γιορτάσουν ποιοι είναι, να εντοπίσουν τα δυνατά τους και να υποστηρίξουν τη διαδικασία 

συνεχούς ανάπτυξής τους. 

 

Ρύθμιση του χώρου 

 

Αξίζει να εξεταστεί η διάταξη του μαθησιακού χώρου - ξεφεύγοντας από σειρές καθισμάτων - σε ομάδες ομαδικών 

τραπεζιών και επιτρέποντας χώρο για ασκήσεις. Μπορεί να είναι ότι η πρώτη άσκηση είναι για τους μαθητές να 

αποφασίσουν για τη δική τους διάταξη, δεδομένης των απαιτήσεων παράδοσης - πράγμα που σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν καρέκλες ή τραπέζια στην αρχή, οπότε ίσως πρέπει να καθίσουν στο πάτωμα, μέχρις ότου ληφθεί 

απόφαση για τη διάταξη έκανε. 

‘Ασκηση 1.1. Icebreaker – “ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ” 
Αυτή η άσκηση συνιστάται ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι δίνει ευκαιρίες είτε για γραφή είτε για σχεδίαση. 

Ενθαρρύνει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. 
 
Σκοπός: τη συγκρότηση ομάδων, την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των μελών της ομάδας, τη βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης αναγνωρίζοντας τις δυνάμεις σας. 

 
"To έχω κάνει αυτό" - κάθε άτομο γράφει ή αντλεί από μια κάρτα ή από μια κολλητική σημείωση κάτι που έχουν 
κάνει και για το οποίο είναι περήφανοι. Στη συνέχεια, περπατούν γύρω από το δωμάτιο, προσπαθώντας να βρουν 
«ζεύγη» ή ανθρώπους με παρόμοια επιτεύγματα. δηλ. «Έκανα μια χορηγία με χορηγία» / «Έκανα χορηγία με άνοδο» 
το ζευγάρι μπορεί να είναι η χορηγία ή το στοιχείο άσκησης. 
 
Οποιαδήποτε ζεύγη θα συνεργαστούν για την επόμενη άσκηση. 
 
Χρόνος αποστολής: 10 λεπτά. 
Πόροι: κολλητικές σημειώσεις, στυλό. 
Αποτέλεσμα: σύνδεση μεταξύ των μελών της ομάδας, επικοινωνία, δεξιότητες αυτο-παρουσίασης. 

 

‘Ασκηση 1.2. Προσδιορισμός των δυνατών σημείων και αυτών που χρήζουν βελτίωσης  
Αυτή είναι μια πολύ οπτική και διαδραστική άσκηση. Επιτρέπει στους μαθητές να σκεφτούν τον εαυτό τους και τα 

δικά τους πλεονεκτήματα / τομείς ανάπτυξης, χωρίς να αισθάνονται εκτεθειμένοι. 
 
Σκοπός: συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και τομέων ανάπτυξης, στόχων και ευκαιριών υποστήριξης 

Αρχικά, κάθε μαθητής πρέπει να γράψει ξεχωριστά σε διαφορετικές σημειώσεις για 4 συγκεκριμένα θέματα 
(επιλέγονται διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές περιοχές), και συγκεκριμένα: 



 

 

 
• Τα πράγματα στα οποία είμαι καλός (Πλεονεκτήματα) 
• Πράγματα που θέλω να κάνω καλύτερα (περιοχές ανάπτυξης) 
• Τα πράγματα που θέλω να κάνω στη ζωή μου (Στόχοι) 
• Ποια βοήθεια θα χρειαστώ (υποστήριξη) 
 

 

 
- 4 φύλλα για διαφορετικές περιοχές εμφανίζονται στον τοίχο ή στο έδαφος για να βάλουν αυτοκόλλητες 
σημειώσεις με απαντήσεις από κάθε συμμετέχοντα για να εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των νέων. 
 
- Αργότερα, κατανέμουμε τους συμμετέχοντες σε 4 ομάδες ανάλογα με τους διαφορετικούς τομείς: δυνατά σημεία, 
αναπτυξιακούς τομείς, στόχους, υποστήριξη. Πρέπει να αναθεωρήσουν τις απαντήσεις, να συζητήσουν τις 
ομοιότητες και τις διαφορές μέσα στην ομάδα για να εντοπίσουν τα πιο κοινά δυνατά σημεία, τους τομείς 
ανάπτυξης, τους στόχους και τις ευκαιρίες υποστήριξης και αργότερα να μοιραστούν τις γνώσεις τους σε όλες τις 
ομάδες. 

 
Χρόνος που απαιτείται: 20 – 30 λεπτά. 
Πόροι: σημειώσεις, στυλό, χαρτί flipchart. 
Αποτέλεσμα: αυτογνωσία, επικοινωνία, δημόσια ομιλία, δεξιότητες ομαδικής εργασίας 
 
Τροποποίηση: για να διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους που έχουν δυσκολίες, ο εκπαιδευτής μπορεί να 
προετοιμάσει κάρτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας (*ανατρέξτε σε λίστα δυνατών και αδύνατων 
σημείων στους πόρους) όπως "υπεύθυνος" κλπ. 

*Ref: Euroguidance. Methodological information: 
http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/Griztamojo_rysio_zaidimo_metodine_medziaga-3.pdf 

 
Ασκηση 1.3. Ορισμός και επίτευξη προσωπικών στόχων 

Αυτή η άσκηση, όπως παρουσιάζεται, απαιτεί γραφή, αν και θα μπορούσε εύκολα να προσαρμοστεί σε μορφή 
εικόνας. Ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται και να μιλούν για τις ελπίδες και τα όνειρά τους. 

 
Σκοπός: την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους προσωπικούς στόχους και τα πιθανά βήματα για την επίτευξή του. 
- Ακολουθώντας τον χάρτη του νου, πάρτε ένα ξεχωριστό φύλλο - εμφανίζοντας τους στόχους, τα εμπόδια, τις 
ενέργειες (* ελέγξτε τους πόρους). 
- Σε αυτό το βήμα οι μαθητές ενθαρρύνονται να «στοχεύουν ψηλά» - σαν να μην υπήρχαν απολύτως περιορισμοί, 

http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/Griztamojo_rysio_zaidimo_metodine_medziaga-3.pdf


 

 

τι θα θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και πώς θα φτάσουν εκεί. 
- Αρχικά, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να γράψουν ξεχωριστά τις σκέψεις τους σε φύλλα εργασίας. μετά από 
αυτό μπορούν να εργάζονται σε ζεύγη με δύο ρόλους - ομιλητής και ακροατής: ένα άτομο αποκαλύπτει (μπορεί να 
επιλέξει αυτό που θέλει από την αντανάκλασή του σε φύλλα εργασίας) και αντικατοπτρίζει τους στόχους, τα 
εμπόδια και τις πράξεις του και το άλλο είναι ακούγοντας; αυτό γίνεται είναι μια συγκεκριμένη διάρκεια 
συμφωνημένη a priori. Στο επόμενο βήμα, ο ακροατής λέει μια ανατροφοδότηση σχετικά με το τι έχει ακούσει, τη 
γνώμη του, τις συμβουλές του, τότε το ζεύγος ανταλλάσσει ρόλους και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. 
Συνιστάται ιδιαίτερα η άσκηση να ολοκληρώνεται με ομαδική συζήτηση σχετικά με τη σημασία της επικοινωνίας 
και την ανάδραση μεταξύ τους. 
 
Χρόνος αποστολής: 30 λεπτά. 
Πόροι: φύλλα εργασίας , στυλό. 
Αποτέλεσμα: αυτογνωσία, επικοινωνία, αυτο-ανάπτυξη, αυτο-προβληματισμού. 
Τροποποίηση: οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν αντί να γράψουν τους στόχους τους. 
 

‘Ασκηση 1.4. Υπερβαίνοντας τα εμπόδια μου 
Αυτή η άσκηση έχει επιλεγεί για την προσαρμοστικότητά της, καθώς μπορεί να γίνει γραπτώς ή χρησιμοποιώντας 

εικόνες. Αυτή η άσκηση ενθαρρύνει την ομαδική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. 
Σκοπός: συνειδητοποίηση σχετικά με τα προσωπικά εμπόδια και πώς να τα αντιμετωπίσουμε. 
- Τώρα, στο ίδιο φύλλο, να αναγνωρίσετε τις περιβαλλοντικές και προσωπικές δυσκολίες που μπορεί να 
αντιμετωπίσετε. Βοηθήστε τους εκπαιδευόμενους να προσδιορίσουν τι είναι και τι δεν είναι «υπό τον έλεγχό τους». 
Εργαστείτε για δράσεις εντός του χώρου ελέγχου τους και συμφωνείτε να αναγνωρίσετε αλλά για τώρα αφήστε τα 
πράγματα που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. 
 
- Μπορείτε να οργανώσετε αυτή τη δραστηριότητα σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Αρχικά, οι συμμετέχοντες 
συνιστώνται να γράψουν ξεχωριστά τις σκέψεις τους σε φύλλα εργασίας ακολουθούμενες από τη σήμανση με ένα 
χρώμα τι είναι υπό τον έλεγχό τους και με ένα άλλο χρώμα - τι δεν είναι. 
 
- Μπορεί να οργανωθεί μια ομαδική συζήτηση για να συνοψίσουμε τι είναι υπό τον έλεγχό τους, τι όχι, να τους 
παρακινήσουμε να δουλέψουμε σε δράσεις εντός της περιοχής ελέγχου τους και να αγνοήσουμε τα πράγματα που 
δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. 
 
- Τότε μπορούν να εργαστούν σε ζεύγη ή σε μικρές ομάδες: ένα ηχείο και άλλοι ακροατές ή / και σύμβουλοι. Ένα 
πρόσωπο αποκαλύπτει (αυτή ή αυτή μπορεί να επιλέξει αυτό που θέλει από την αντανάκλασή τους σε φύλλα 
εργασίας) και αντανακλά τους τομείς ελέγχου του, καθώς και πιθανές ενέργειες, ενώ άλλοι ακούνε σε μια 
προκαθορισμένη / καθορισμένο χρόνο. μετά από αυτό ο ακροατής δίνει τα σχόλιά του σχετικά με το τι έχει ακούσει 
καθώς και τη γνώμη / συμβουλή του / της. αργότερα οι ρόλοι μπορούν να αντιστραφούν και η ίδια διαδικασία 
ξεκινά ξανά. Συνιστάται να ολοκληρώνεται η άσκηση με ομαδική συζήτηση σχετικά με τη σημασία της επικοινωνίας 
και τη λήψη ανατροφοδότησης μεταξύ τους. 
 
- Χρόνος αποστολής: 30 λεπτά. 
- Πόροι: φύλλα εργασίας, στυλό. 
- Αποτέλεσμα: αυτογνωσία, επικοινωνία, ενεργή ακρόαση, αυτο-ανάπτυξη, δεξιότητες αυτο-αντανάκλασης. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ενότητα 2: Περί επιχειρηματικότητας 

‘Ασκηση 2.1 Τύποι επιχειρηματιών 

Αυτή η δραστηριότητα χρησιμοποιεί προτυπωμένες κάρτες, οπότε είναι πολύ οπτική και σαφής. Οι μαθητές 
μετακινούνται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας που ενθαρρύνει σύντομες περιόδους συγκέντρωσης, μία ανάγνωση 
λέξεων και εκτελεστική λειτουργία στην "σύζευξη" των καρτών στη σωστή περιοχή.  
 
Σκοπός: ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες και τα διάφορα είδη επιχειρηματικότητας. 

Άσκηση – χρησιμοποιώντας ένα σχοινί ή κρίκοι, κάντε 5 κύκλους ή 5 μεγάλα χαρτιά στο πάτωμα. Μέσα σε κάθε 
χρήση χαρτιού ή σχεδίου για την εμφάνιση των ακόλουθων – 1 σε κάθε: 

• Καινοτομίες 

• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΊ επιχειρηματίες 

• Κοινωνικοί επιχειρηματίες 

• Ψηφιακός επιχειρηματίας ΤΠΕ 

• Επιχειρηματίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

 
- -Χρήση γραπτών καρτών που δείχνουν δράσεις – δηλαδή να κάνουν εφευρέσεις, να δημιουργήσουν 

στεγαστικά έργα, να οργανώσουν την ανακύκλωση κ. λπ. Ζητήστε από κάθε μαθητή να πάρει τουλάχιστον 
ένα φύλλο. Οι μαθητές θα πρέπει να τοποθετήσετε τα φύλλα στους κύκλους (ή σε ορθογώνια σχήματος 
φύλλα) στο πάτωμα, για να δείξετε τι πραγματικά κάνουν οι διάφοροι τύποι επιχειρηματιών.  



 

 

- Αργότερα, χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 5 ομάδες και αφήστε τους να συζητήσουν και να καταλήξουν σε 
συμπεράσματα για κάθε είδος επιχειρηματικότητας. 

 

-Κάθε μαθητής θα πρέπει στη συνέχεια να επιλέξει έναν κύκλο/χαρτί για να σταθεί μέσα ή από, δείχνοντας ποιος 
«τύπος» του επιχειρηματία που θα ήθελαν να είναι ή που πιστεύουν ότι θα ήταν καλοί σε. Οι μαθητές τότε 
μιλούν με την υπόλοιπη ομάδα για το γιατί έκαναν αυτή την επιλογή.  

Χρόνος αποστολής: 30 λεπτά. 
Πόροι: σχοινί ή κρίκοι για να κάνετε 5 κύκλους ή 5 μεγάλα χαρτιά (διάγραμμα flip), είδη των επιχειρηματικών 
καρτών. 
Αποτέλεσμα: αυτογνωσία, επικοινωνία, ομαδική εργασία, δεξιότητες παρουσίασης, ευρύτερη κατανόηση σχετικά 
με τις ευκαιρίες της επιχειρηματικότητας. 
 
Ποιος ειναι ο επιχειρηματίας? 
 
 

‘Ασκηση 2.2. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών 

Η δραστηριότητα αυτή ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη, την επικοινωνία, την ομαδική εργασία. Υπάρχει 
ελάχιστη απαίτηση για γράψιμο. Η άσκηση έχει 2 επιλογές, για διαφορετικές ομάδες «ικανότητας». 

 
Σκοπός: ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να 
είναι ένας επιχειρηματίας. 
Επιλογή 1. 

- Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την προηγούμενη άσκηση, οι μαθητές θα πρέπει να μιλούν σε ζεύγη σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι ένας επιχειρηματίας, και να γράφουν ή να 
σχεδιάσετε τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστές κάρτες, μία για κάθε χαρακτηριστικό. Θα τοποθετήσετε τα 
χαρακτηριστικά φύλλα από ή σε κύκλους στο πάτωμα, τα οποία δείχνουν τα διάφορα «είδη» των επιχειρηματιών. 



 

 

-Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την προηγούμενη άσκηση, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να κάνουν τα 
δικά τους κουτιά για να δουν ποιες δεξιότητες και χαρακτηριστικά έχουν φυσικά και ποιες θα ήθελαν να 
αναπτύξουν (* βλέπε παρακάτω και πόρους) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση – όλοι οι τύποι επιχειρηματιών χρειάζονται τα ίδια χαρακτηριστικά; Η βασική ιδέα είναι ότι για 
διαφορετικούς τύπους επιχειρηματικότητας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι ευεργετικά.  

- Προτείνουμε να δείξουμε στους εκπαιδευόμενους ένα τραπέζι με διαφορετικά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά 
που όλα έχουν οφέλη σε διαφορετικές πτυχές, περιοχές, τύπους επιχειρήσεων. Έτσι, πολύ διαφορετικά 
χαρακτηριστικά κάθε ατόμου μπορεί να είναι ευεργετικά όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. 
 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει μερικά από τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών-ποια 
είναι τα δικά μας χαρακτηριστικά;

 
Χρησιμοποιήστε τον παραπάνω πίνακα για να σκεφτείτε τις δικές σας ποιότητες/δυνάμεις, καθώς και περιοχές που 
μπορεί να θέλετε να αναπτύξετε 



 

 

-Ομαδική συζήτηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι επιχειρηματίες. 

-Σε αυτό το σημείο οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να αναφέρονται σε ορισμένους διάσημους επιχειρηματίες με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες. 

o Bill Γκέιτς – Microsoft Corporation-   Άσπεργκερ 

ο Ρίτσαρντ Μπράνσον – Virgin Group – Δυσλεξία. 

ο Ντέιβιντ Νέελμαν, JetBlue Airways – ADHD 

ο Μπραμ Κόεν, BitTorrent Inc - Άσπεργκερ 

o Daymond John, FUBU/Shark Tank – Δυσλεξία 

o Mark Ζάκερμπεργκ – Facebook – πιθανό Άσπεργκερ 

Επιλογή 2. 

- ‘Ασκηση σε ζευγάρια. Χρησιμοποιήστε τη δημοσίευση σημειώσεων για να ρωτήσετε τους εκπαιδευόμενους ποια 
χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, π.χ. να είναι αυτάρκης-επαρκής, σίγουρος κ. λπ. 
-Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να τα αναρτά στον τοίχο, να συγκρίνουν και να ομαδοποιείτε τα 
χαρακτηριστικά που είναι τα ίδια. Ολοκληρώστε τον κενό τροχό με τα χαρακτηριστικά που έχουν προσδιορίσει οι 
μαθητές. Στη συνέχεια, σκεφτείτε άλλα χαρακτηρηστικά για να ολοκληρώσετε τον κενό τροχό. Με αυτό τον τρόπο 
θα μοιραστείτε περισσότερες ιδέες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες που χρειάζονται, επίσης μπορείτε 
να προσθέσετε ορισμένα χαρακτηριστικά. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Συζητήστε αυτά τα χαρακτηριστικά και σκεφτείτε καταστάσεις όπου αυτές μπορούν να θεωρηθούν σε 

άτομα της ομάδας (στην τοπική κοινότητα κ. λπ.). 

- Χρόνος: 15 - 20 minutes. 

- Πόροι: Αυτοκόλλητες σημειώσεις, στυλό, χαρτί διαγράμματος, "ο κενός τροχός"  

- Αποτέλεσμα: αυτογνωσία, επικοινωνία, ομαδική εργασία, δεξιότητες παρουσίασης, ευρύτερη κατανόηση 
σχετικά με τις ευκαιρίες της επιχειρηματικότητας. 



 

 

Ενότητα 3: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στο σχολείο 

Η συμμετοχή των μαθητών σε έργα μικρής κλίμακας σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να είναι πολύ επωφελής για 
αυτούς. Οι καλές επιχειρήσεις προέρχονται από καλές ιδέες και καινοτόμους τρόπους επίλυσης ενός προβλήματος, 
όπως η παροχή δροσιστικών ποτών για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι ικανοί 
να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το χρόνο τους αποτελεσματικά. Πρέπει επίσης να μπορούν 
να αναπτύσουν στρατηγικές και να οικοδομούν μακροχρόνιες σχέσεις.  Γνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματίες μπορεί να 
είναι εργαζόμενοι, κοινωνικοί, οικολογικοί, τύποι επιχειρηματιών, μεταξύ άλλων. Οι δεξιότητες είναι οι ίδιες, 
ωστόσο δεν σχετίζονται πάντα με δραστηριότητες που σχετίζονται με επιχειρήσεις/κέρδη. Επιπλέον, είναι γνωστό 
ότι σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες εντός των κοινωνικών δικτύων ή στον χώρο εργασίας για την ανάπτυξη μη 
κερδοσκοπικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
 

‘Ασκηση 3.1. Επιχειρηματική προσομοίωση 
Για τους μαθητές που έχουν οποιαδήποτε δυσκολία σε επίπεδο γραφής, αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει  
χαρτογράφηση του μυαλού, για να δώσει την ευκαιρία για περισσότερες οπτικές πληροφορίες. Προωθεί επίσης την 
επικοινωνία, τη δημιουργική σκέψη και την ομαδική εργασία. 
 
Σκοπός: ευαισθητοποίηση για τις μικρές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάπτυξη σχεδιασμού, οικονομικών γνώσεων 
και ικανοτήτων δημοσιονομικής διαχείρισης.  

- -Σας προτείνουμε στην αρχή να οργανώσει 1 ή 2 παγοδιακόπτες όπως "άσκηση 5,1. -Διακόπτης πάγου-
αναζήτηση κοινών συμφερόντων "," άσκηση 1,1. – Παγοθραυστικό – «έχω κάνει αυτό», «άσκηση 5,2. -
Διακόπτης πάγου-ανταλλαγές "," άσκηση 1,2. -Προσδιορισμός των ίδιων πλεονεκτημάτων και περιοχών για 
την ανάπτυξη ", όπου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την αυτογνωσία και να 
γνωρίζονται μεταξύ τους, να αναγνωρίζουν παρόμοια συμφέροντα. Τότε προτείνουμε να διαιρέσουν τους 
συμμετέχοντες σε ομάδες σύμφωνα με τις ομοιότητες των ενδιαφερόντων τους.  

- -Σε κάθε ομάδα οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο ή μια παρουσίαση ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους (όπως μαγείρεμα, σχέδιο κ. λπ.) και να 
ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν ιδέες γιατί άλλοι άνθρωποι, οι δυνητικοί καταναλωτές θα ήθελαν να την 
επενδύσουν; Ζητήστε τους να παρουσιάσουν τα TOP 5 οφέλη του προϊόντος/υπηρεσίας που έχουν επιλέξει 
(«πώς η υπηρεσία/το προϊόν σας μπορεί να είναι πολύτιμη για άλλους ανθρώπους»?). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε διάφορες δημιουργικές τεχνικές, όπως την εκτέλεση μιας διαφήμισης του προϊόντος ή την 
προετοιμασία ενός σχεδιασμού προϊόντος (από υλικό όπως παλιά περιοδικά, μεγάλο χαρτί, κλπ) ή 
χαρτογράφηση του μυαλού. 

 

Εναλλακτικά 

Όταν οργανώνεις εκπαίδευση σε σχολείο Επαγγελματικής εκπαίδευσης ή οι μαθητές σου κάνουν πραγματικά 
χειροτεχνήματα που άλλοι άνθρωποι μπορούν να αγοράσουν, κ. λπ., μπορούμε να προσαρμόσουμε την όλη 
άσκηση ώστε να μοιάζει με αυτή μιας μικρής επιχείρησης. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν 
τα TOP 5 οφέλη του προϊόντος/υπηρεσίας που έχουν δημιουργήσει («πώς η υπηρεσία/το προϊόν σας μπορεί να 
είναι πολύτιμη για τους άλλους ανθρώπους»?)  

-Κάθε ομάδα έχει ένα κουτί χρημάτων. Κάθε συμμετέχων έχει το ίδιο χρηματικό ποσό – Ας πούμε 50 ευρώ 
(5 x 10 ευρώ). Κατά τη διάρκεια ομαδικών παρουσιάσεων όσον αφορά το προϊόν ή την υπηρεσία που 
επέλεξαν, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να αποφασίσουν πού θα διαθέσουν τους οικονομικούς τους 
πόρους (5 x 10 ευρώ). μπορούν να επιλέξουν μία "εταιρεία" ή να διαιρέσουν τους πόρους τους σε 2, 3 ή 
περισσότερες "εταιρείες" για να επενδύσουν τα χρήματά τους · Αυτό εξαρτάται από αυτούς.  
-Μετά τον ανταγωνισμό μπορείτε να ενθαρρύνετε μια ομαδική συζήτηση, "Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η" 
εταιρεία "έχει κερδίσει;", "γιατί προτιμάτε να επενδύσετε σε αυτή την υπηρεσία/προϊόν;", "Ποιες ήταν οι 
ανάγκες ή οι προτιμήσεις σας ως πελάτες;" 

 
- Χρόνος: 1.5 -2 hours. 



 

 

- Πόροι: "10 ευρώ" Σημείωση (* δείτε τους πόρους), κουτί χρημάτων, χαρτί, δείκτες, στυλό, παλιές 

εφημερίδες/περιοδικά, χαρτόνι, κολλητική ταινία, κόλλα, χρωματιστό χαρτί, διάγραμμα και άλλο υλικό για 

δημιουργικό εργαστήρι. 

- Αποτέλεσμα: γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία των επιχειρήσεων, την επικοινωνία, την ομαδική εργασία, 

τις δεξιότητες παρουσίασης, την ευρύτερη κατανόηση σχετικά με τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, την 

ανάπτυξη σχεδιασμού, τη χρηματοοικονομική μόρφωση και τις δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων, την 

κρίσιμη και δημιουργική δεξιότητες διαχείρισης έργων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ref: Erasmus+ project “Ideas into Action: Entrepreneurship for youth workers based on local economy needs”(2015-
2017) http://ideasintoaction.eu/en/ 

 
Ασκηση 3.2. Χρησιμοποιώντας πόρους υποστήριξης 

Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρέχεται, οι μαθητές εντοπίζουν εύκολα τη δομή αυτής της δραστηριότητας 
και απαιτεί ελάχιστη γραφή. 

 
Σκοπός: ευαισθητοποίηση για πιθανούς πόρους υποστήριξης και τρόπος χρήσης τους. 
 

-Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εντοπίζουν πού μπορούν να έχουν πόρους που χρειάζονται – θα πρέπει 
να ενθαρρύνονται να σκέφτονται ευφάνταστα – δηλαδή ποιος ξέρω ποιος ξέρει γι ' αυτό; – μέλος της 
οικογένειας, φίλος, κ. λπ. Μπορούν να σηκώσουν χρήματα; Πώς? Μπορούν να κάνουν προϊόντα – πώς; 
Χρειάζονται περαιτέρω μελέτη – πώς/πού; Και τι χρειάζονται για να πάνε εκεί; 
 
-Ο κύκλος υποστήριξής μου – οι εκπαιδευόμενοι δίνουν ένα φύλλο «κύκλου υποστήριξης» και γράφουν το 
όνομά τους στον εσωτερικό κύκλο – στους περιβάλλοντες κύκλους δείχνουν ποιος είναι «γύρω τους» – 
δηλαδή οικογένεια, φίλοι, εκπαιδευτής, γιατρός, ιερέας κ. λπ. και δείχνουν πόσο κοντά στην επίτευξη του 
έργου τους είναι οι άνθρωποι αυτοί.  

 
-Χρόνος: περίπου 15-20 λεπτά. 
-Πόροι: πένες, πολύχρωμοι δείκτες, φύλλο "κύκλος υποστήριξης" (* βλέπε πόρους). 
-Αποτέλεσμα: ευαισθητοποίηση σχετικά με δυνητικούς πόρους στήριξης και τρόπος χρήσης τους. 

 
 
 

http://ideasintoaction.eu/en/


 

 

 
 

 

Ενότητα 4: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην εργασία/κοινωνία  

‘Ασκηση 4.1 Κοινοτικό/τοπικό σχέδιο 
Αυτή η δραστηριότητα χρησιμοποιεί χαρτογράφηση μυαλού, η οποία είναι πολύ οπτική, και παρέχει δομή σε 
διαδικασίες σκέψης. Έχει επιλεγεί επειδή οι μαθητές μπορούν να εργαστούν είτε σε ομάδες, (συνιστάται) ή μόνο 
αν προτιμώνται. Υπάρχει η ευκαιρία να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη μέσω της παρουσίασης των 
πληροφοριών τους. 
 
Σκοπός: ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στην εργασία/κοινωνικό χώρο, κατανόηση 
του τρόπου με τον οποίο η δραστηριότητά τους στην Κοινότητα θα μπορούσε να είναι επωφελής για τους άλλους 
ανθρώπους.  
 
Προσφέρουμε τη χρήση μιας μεθόδου μάθησης βάσει έργων σε ομάδες. Οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες 
αντανακλούν, δημιουργούν ιδέες για το έργο στην κοινότητά τους χρησιμοποιώντας χαρτογράφηση του μυαλού. 
Πρέπει να αναλογιστούν ένα πραγματικό έργο που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στην κοινότητά τους, το οποίο 
είναι ωφέλιμο για τους άλλους ανθρώπους. Στην αρχή, πρέπει να σκεφτούν κάποια σημεία, ακολουθούμενα 
παρουσιάζοντας την ιδέα τους σε άλλους. Προτείνουμε την ενημέρωση των εκπαιδευομένων για μια μη 
κερδοσκοπική εργασία ως επιχειρηματική ευκαιρία στον χώρο εργασίας/κοινωνικό τομέα, προκειμένου να 
συμμετάσχουν οι εκπαιδευόμενοι σε μια ιδέα/έργο για το οποίο είναι παθιασμένοι. Τα περισσότερα μη-κέρδη 
εκτελούνται με δωρεές. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν κεφάλαια για την αύξηση της κατανομής των πόρων, 
δουλεύοντας στενά με ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα – ή ακόμη και ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση. 
Χρησιμοποιήστε την άσκηση Μεσαίας χαρτογράφησης, χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες και αφήστε κάθε 
ομάδα να προσδιορίσει μια ευκαιρία στην τοπική κοινότητά τους. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες ομάδες: μία 
ομάδα δημιουργεί ιδέες στο σχολείο, άλλα (-α) εκτός σχολείου. Θα πρέπει να ξεκινούν με τον τίτλο του έργου στο 
κέντρο, και στη συνέχεια να χαρτογραφήσουν τα σχέδιά τους κατεύθυνσης χρησιμοποιώντας το σύστημα 
χαρτογράφησης μυαλού. 

EVERYONE NEEDS HELP AND 
SUPPORT FROM TIME TO TIME –

The following activity will help you to 
remember who you can reach out to. 

It may be that you need help with a 
project – or it may be that  you need 

help with a personal problem.

You will probably ask different 
people for different kinds of help

Mark in the circles who is closest to 
you and who could help you.

Use blue for personal, and green for 
work / school /  projectsu need help 

with a personal problem

People in the community 

Friends 

Family 



 

 

Τα κλαδιά του συστήματος χαρτογράφησης μυαλού μπορούν να λάβουν υπόψη: 

• Άτομα 

• Χρήματα 

• Χρόνο/χρονική περίοδο 

• Πόρους 

• Κατασκευή 

• Νομικά θέματα 

• Αγορά 

• Κινδύνους 

• Τόπο 

• Ερωτήσεις, etc. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
παρουσιάσουν το έργο τους ώσαν να 
ήταν μπροστά σε συμβούλιο 
επενεδυτών. Ποιο από τα έργα οι 
επενδυτές θα υποστήριζαν?  
 

- Χρόνος: περίπου 1 ώρα. 

- Πόροι: διάγραμμα, μολύβια, μαρκαδόροι. 

- Αποτέλεσμα: ηγεσία, επικοινωνία, ομαδική εργασία, αυτοαντανάκλαση, δεξιότητες παρουσίασης, κριτική 

και δημιουργική σκέψη, προγραμματισμός, χρόνος, χρηματοοικονομικές δεξιότητες και ικανότητες 

διαχείρισης έργων, ευρύτερη κατανόηση σχετικά με τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, ευαισθητοποίηση 

σχετικά με ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, κατανοώντας πώς η δραστηριότητά τους στην Κοινότητα θα 

μπορούσε να είναι επωφελής για τους άλλους ανθρώπους.  

  

 

 
 
 
 
 



 

 

‘Ασκηση 4.2. Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα σας 
Αυτή η δραστηριότητα χρησιμοποιεί προτυπωμένες κάρτες (* βλέπε πόρους), βίντεο, συζήτηση, οπότε είναι πολύ 
οπτικά και καθαρά. Υπάρχει ελάχιστη απαίτηση για γράψιμο. Η άσκηση έχει 2 επιλογές, για προσαρμογή ανάλογα 

με τις ανάγκες της ομάδας. 

 
Σκοπός: ευαισθητοποίηση για πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα σας, ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
πρακτική εφαρμογή της επιχειρηματικής ιδέας. 
 
Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευόμενους να έχουν πρόσβαση σε υπάρχοντες οργανισμούς, προγράμματα και 
έργα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους νέους να προσαρμοστούν επιτυχώς στο έργο και το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, γνωρίζοντας πού μπορούν να αποκτήσουν υποστήριξη, συμβουλές, κατάρτιση, πώς να εφαρμόσουν 
τις δικές τους ιδέες, πώς να αντιμετωπίσουν προβλήματα/προκλήσεις, πώς να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες, να 
ξεκινήσουν τις δικές τους ατομικές δραστηριότητες, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, καθώς και να 
χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, μεταξύ άλλων. 
 
Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την προηγούμενη άσκηση, οι μαθητές θα πρέπει να μιλούν ανά δύο (ζευγαρια) 
σχετικά με τις πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να βρουν στη χώρα τους, προκειμένου να 
εφαρμόσουν τις ιδέες τους και να γράψουν ή να τραβήξουν τις απαντήσεις, τις ιδέες, τις σκέψεις τους σε ένα κοινό 
διάγραμμα. 
 
Επιλογή 1. Ένας ηγέτης/εκπαιδευτής ομάδων μπορεί να παρουσιάσει υπάρχοντες οργανισμούς, προγράμματα και 
έργα που υλοποιούνται από νέους, χρησιμοποιώντας κάρτες στις οποίες αναφέρεται κάθε οργανισμός. Κάθε 
συμμετέχων έχει οδηγίες να επιλέξει ένα φύλλο. Οι ίδιες οργανώσεις μπορούν να επαναληφθούν σε διαφορετικές 
κάρτες.  Οι μαθητές που παίρνουν μια κάρτα με τον ίδιο οργανισμό/έργο χωρίζονται σε μικρές ομάδες και 
καθοδηγούνται να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες σε σχέση με τον συγκεκριμένο οργανισμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγματα οργανισμών και έργων που εργάζονται με νέους στη Λιθουανία, όπου ένας μαθητής μπορεί να βρει 
μια υποστήριξη για την εφαρμογή της επιχειρηματικής του ιδέας, θέλει να ξεκινήσει την καριέρα του, να δοκιμάσει 
ατομική δραστηριότητα, να υλοποιήσει κοινοτικό έργο, κλπ. 

 

Erasmus + possibilities  

(Youth exchanges, Training courses) 

Innovation Office 

http://www.inovacijubiuras.lt 

Youth Job Center 

https://www.ldb.lt/jaunimui/Puslapiai/default.aspx 

Enterprising Lithuania 

https://www.verslilietuva.lt/ 



 

 

Start to work for Yourself 

http://pradekdirbtisau.lt/ 

Erasmus for Young Entrepreneurs 

 

Program “Futurepreneurs” 

https://futurepreneurs.eu/ 

 […] 

Χρησιμοποιήστε αυτές τις κάρτες ως παράδειγμα, σας συνιστούμε να σκέφτεστε ευκαιρίες στη χώρα σας, 
οργανισμούς που εργάζονται με νέους, προγράμματα, έργα, πρωτοβουλίες, και να τα γράψετε στις κάρτες. 
 
Οι οργανισμοί και τα έργα που εργάζονται με νέους, όπου ένα νεαρό άτομο μπορεί να βρει υποστήριξη, μπορούν 
να παρουσιαστούν σε όλες τις ομάδες.  Μια ομαδική συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει με τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

•  Ακούσατε για τις ευκαιρίες; 

• Ποιες ευκαιρίες θα θέλατε να δοκιμάσετε; Πώς μπορείς να τα χρησιμοποιείς; 
 
Επιλογή 2.  Ένα κορυφαίο άτομο παρουσιάζει ένα βίντεο ή μια ταινία που απεικονίζει μια ιστορία για έναν νεαρό 
επιχειρηματία και ηγείται μιας συζήτησης σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για να γίνει επιχειρηματίας, τι 
επιτυχίες και αποτυχίες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, πώς να αντιμετωπίσουν την κρίση, να ενθαρρύνουν 
τον προβληματισμό για τα συναισθήματα και σκέψεις που εμφανίζονται ενώ παρακολουθείτε μια ταινία. 
Μπορείτε να ενθαρρύνετε τους μαθητευόμενους να συμμετέχουν ενεργά με τη συμμετοχή τους χρησιμοποιώντας 
ένα διάγραμμα και δείκτες, μολύβια, να τους προσφέρουν Οραματίσου το. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
τεχνική χαρτογράφησης του μυαλού. 
 
Παράδειγμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: https://www.youtube.com/watch?v=hNhixYhetUU 
 

- Χρόνος: περίπου 1 ώρα 

- Πόροι: διάγραμμα, μολύβια, δείκτες, κάρτες με γραπτές οργανώσεις/έργα, Internet, PC ή έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα. 

- Αποτέλεσμα: επικοινωνία, ομαδική εργασία, δεξιότητες παρουσίασης, ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 

ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στην εργασία/κοινωνικό χώρο, ενίσχυση των κινήτρων για ανάληψη 

δράσεων, ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pradekdirbtisau.lt/


 

 

Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται με ευκαιρίες 
επιχειρηματικότητας 
 

‘Ασκηση 5.1. Ice breaker – Αναζήτηση κοινών ενδιαφέροντων  
Οπτική, διαδραστική, δραστηριότητα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 

 
Στην αρχή, ζητάμε από όλους να τραβήξουν μεμονωμένα 5 αυτοπεριγραφμένα σχέδια. Μετά από αυτό ζητάμε από 
τους συμμετέχοντες σε ζεύγη ή σε μικρές ομάδες να βρουν κάτι κοινό στα σχέδιά τους για να δείξουν πώς μπορούν 
να βρουν το κοινό ενδιαφέρον με άλλους ανθρώπους και να ξεκινήσουν κοινές δραστηριότητες μαζί. 
 

- Χρόνος: 10 - 15 λεπτά. 

- Πόροι: χαρτί, πολύχρωμους μαρκαδόρους ή μολύβια. 

- Αποτέλεσμα: ικανότητες, αυτογνωσία, δημιουργική σκέψη, επικοινωνιακές δεξιότητες. 

 
*Ref: Erasmus+ project “Ideas into Action: Entrepreneurship for youth workers based on local economy needs”(2015-
2017) http://ideasintoaction.eu/en/ 
 
 

‘Ασκηση 5.2. Ice breaker - Ανταλλαγές 
Πολύ διαδραστική δραστηριότητα, όπως οπτικές κάρτες, εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων. Είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο όταν πρόκειται για τη συγκέντρωση και τις δυσκολίες υπερκινητικότητας. 
 
Μέρος 1. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες που δείχνουν τις παρακάτω ερωτήσεις – δηλαδή αυτό που πραγματικά σας 
άρεσε στο σχολείο, κλπ. Ζητήστε από κάθε μαθητή να πάρει ένα φύλλο. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε ζεύγη. 
Κάθε φορά που δύο μαθητές παρίστανται και ρωτούν ο ένας τον άλλο μια ερώτηση γραμμένη στην κάρτα που 
πήραν ("Γεια σας, είμαι... Θα ήθελα να σας ρωτήσω... ". Μετά από αυτό θα πρέπει να ανταλλάσσουν κάρτες κάθε 
φορά που ο εκπαιδευτής δίνει ένα σημάδι ή λέει "Ας αλλάξουμε!"; Έτσι, κάθε μαθητής πρέπει να βρει έναν άλλο 
μαθητή και να κάνει ένα ζεύγος να ρωτάει ο ένας τον άλλο ένα ερώτημα γραμμένο στην κάρτα; η όλη διαδικασία 
επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Στην πράξη, 3-4 ανταλλαγές μπορούν να γίνουν, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο. 
 

1. Τι σας άρεσε πραγματικά στο σχολείο; 
2. Τι είδους χόμπι έχετε; 
3. Ποιο βιβλίο διαβάσατε τελευταίο; 
4. Ποιο άτομο σας αρέσει περισσότερο και γιατί; 
5. Τι σας εξέπληξε πρόσφατα; 
6. Ποια ταινία είδατε τελευταία; 
7. Πώς μοιάζει η μέρα των ονείρων σας; 
8. Εάν θα γίνετε Διευθυντής του σχολείου/χώρου εργασίας σας για 1 έτος τι θα θέλατε να αλλάξετε; 
9. Πες τρεις λέξεις που θα μπορούσαν να σε περιγράψουν ως άτομο. 
10. αν μπορείτε να επιλέξετε ένα μέρος όπου θα ζήσετε τι μέρος θα επιλέξετε; 
11. για ποιο λόγο και για ποιον είστε ευγνώμονες; 
12. θα μπορούσε να πει μια στιγμή πότε αισθάνεστε ότι έχετε επιτύχει, έκανε κάτι σπουδαίο; 
13. Αν κερδίσετε ένα εκατομμύριο ευρώ, τι θα θέλατε να κάνετε; 
14. Αν θα είχατε πολύ ελεύθερο χρόνο, ποιες δραστηριότητες χόμπι θα επιλέγατε; 
 

* Κάρτες που μπορείτε να βρείτε στους πόρους (Εάν στο μαθησιακό περιβάλλον έχετε περισσότερους ανθρώπους, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις) 
 
Συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους για την αντιμετώπιση ερωτήσεων όπως: 
• Ποιο ήταν το πιο σημαντικό;  
• Τι ήταν πλησιέστερο σε εσάς ή τα πιο προσωπικά που σχετίζονται με εσάς;  
• Ποιες δραστηριότητες θα θέλατε να δοκιμάσετε; 

http://ideasintoaction.eu/en/


 

 

 
- Χρόνος: περίπου 15 λεπτά 

- Πόροι: cards with questions (*see resources), free place. 

- Αποτέλεσμα: ice-breaking, self-awareness, self-disclosure, communication, skills. 

 

‘Ασκηση 5.3. Ice breaker – μια γρήγορη απόφαση 
 
Μια απλή δραστηριότητα θέρμανσης. Όλοι οι μαθητές στέκονται όρθιοι. Κάθε μαθητής έχει οδηγίες να κάνει μια 
γρήγορη απόφαση ξεχωριστά μεταξύ δύο επιλογών και να κινηθεί προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Μπορείτε είτε να 
ελέγξετε τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με το entrepreneuship είτε να τους ρωτήσετε για τις συνήθειές τους, τα 
χόμπι τους, κλπ.  
Ένα κορυφαίο πρόσωπο μπορεί να ξεκινήσει ως εξής:  

• Όσοι γνωρίζουν κάτι για entrepreneuships πάνε στο σωστό, εκείνοι που δεν – πάει προς τα αριστερά. 
• Εκείνοι που τους αρέσει να είναι ένας επιχειρηματίας πάει δεξιά, εκείνοι που δεν – πηγαίνετε αριστερά. 
• Εκείνοι που προτιμούν να σπουδάσουν σε μια ομάδα προτιμούν τη μελέτη μόνο πάει δεξιά, εκείνοι που 
στην ομάδα – πηγαίνετε αριστερά. 
• Εκείνοι που τους αρέσει να κάνουν ένα άθλημα πάει δεξιά, εκείνοι που δεν – πηγαίνετε αριστερά. 
• Εκείνοι που τους αρέσει περισσότερο χορό πάει δεξιά, εκείνους που τους αρέσει περισσότερο σχέδιο – 
πηγαίνετε αριστερά, κλπ. 

 
- Χρόνος: περίπου 10 λεπτά 

- Πόροι: χώρος επαρκής για δραστηριότητα 

- Αποτέλεσμα: ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 

‘Ασκηση 5.4. To όνειρό μου ειναι…ΑΛΛΑ’ 
Άσκηση όπου το οπτικό ερέθισμα είναι ισχυρό, κοινή χρήση, μπορεί να προσαρμοστεί από γραπτή λέξη σε μορφή 

εικόνας. Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν επίσης να κόψουν φωτογραφίες από περιοδικά/περιοδικά για να 
δείξουν το πρόβλημά τους. 

 
Η δραστηριότητα δείχνει στους συμμετέχοντες ότι μπορούν πάντα να βρουν μια λύση, πώς να εμπλέκουν άλλα 
άτομα καθώς και πώς να βρουν υποστήριξη από άλλους ανθρώπους. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να μην 
φοβούνται να ζητήσουν συμβουλές από άλλους ανθρώπους. Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάθονται σε έναν κύκλο 
και να γράφουν ένα όνειρο και τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν στη ζωή τους. Στη 
συνέχεια, ένα χαρτί μεταβιβάζεται στα δεξιά και άλλα άτομα μπορούν να προσφέρουν μια λύση για το πρόβλημα: 
Ποιος, πού και πώς θα μπορούσε να επιλυθεί. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένα φύλλο χαρτιού έρχεται στον 
"ιδιοκτήτη". 
 

- Χρόνος: 20 λεπτά. 

- Πόροι: χαρτί, μολύβια 

- Αποτέλεσμα: αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να βοηθήσει να δείξει στους συμμετέχοντες ότι πάντα 

μπορούν να βρουν λύσεις; συμμετοχή άλλων ανθρώπων · για την εξεύρεση υποστήριξης από άλλους 

ανθρώπους · να ανακαλύψουν "νέα" Εμφάνιση των προβλημάτων. 

 

*Ref: Erasmus+ project “Ideas into Action: Entrepreneurship for youth workers based on local economy needs”(2015-
2017) http://ideasintoaction.eu/en/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://ideasintoaction.eu/en/


 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές:  

• Erasmus+ project “Ideas into Action: Entrepreneurship for youth workers based on local economy 

needs”(2015-2017): http://ideasintoaction.eu/en/ 

• Euroguidance: Methodological information (2019): http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/dirbu-

karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga 

 

 
Είσαι ευχαριστημένος με τα παραπάνω?  

Μπορείς να δεις και τα άλλα εγχειρίδια επισκεπτόμενος την 
ιστοσελίδα του έργου στο   
http://www.senpower.eu/ 

  

http://ideasintoaction.eu/en/
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/dirbu-karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/dirbu-karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga
http://www.senpower.eu/


 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Ενότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανος για εμένα 

 
Ασκηση 1.2. Προσδιορισμός των δυνατών σημείων και αυτών που χρήζουν βελτίωσης 

Τροποποίηση: για να διευκολύνετε τους σπουδαστές που έχουν δυσκολίες μπορείτε να προετοιμάσετε κάρτες με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας (* δείτε μια λίστα με ισχυρά και αδύνατα σημεία στους πόρους), 
όπως "υπεύθυνος", κλπ. 

Περιγραφή ενός παιχνιδιού με κάρτες "τα πλεονεκτήματά μου και οι αδυναμίες μου" 

Σκοπός: να κάνετε μια λίστα με τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία σας.  

Ρυθμίσεις: 

Ένας και περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να εμπλακούν. 

Χρειάζεται ένα πλήρες σετ καρτών, στυλό και χαρτί. 

Χρόνος: 30 λεπτά. 

Διαδικασία: 

1. Πρώτα χρησιμοποιήστε τις κάρτες αντοχής και στη συνέχεια τις αδυναμίες. 

2. Πάρτε τα 4 φύλλα αντοχής από την κορυφή του σωρού και τοποθετήστε τα μπροστά σας. Τότε πάρε άλλη μια 
κάρτα από το σωρό. Όταν παραλάβετε κάθε νέα κάρτα, αποφασίστε αν θέλετε να αντικαταστήσετε αυτή την κάρτα 
με μία από τις 4 κάρτες. Θα επιλέξεις ποιες δυνάμεις θα είναι καλύτερες για σένα. 

3. Συνεχίστε μέχρι να τελειώσουν τα χαρτιά στο σωρό. Στη συνέχεια, θα υπάρχουν 4 κάρτες μαζί σας οι δυνάμεις 
που νομίζετε ότι καλύτερα να σας περιγράψει. Τακτοποιήστε τις κάρτες ανάλογα με τη σημασία τους, ξεκινώντας με 
τη δύναμη που σας περιγράφει πιο καθαρά. 

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για τις κάρτες αδυναμίας. 

6. Τακτοποιήστε τα φύλλα ανάλογα με τη σημασία τους, ξεκινώντας με την αδυναμία που σας ενοχλεί περισσότερο. 
Αν θέλετε, μπορείτε να διαχωρίσετε τις αδυναμίες που συμβαίνουν στο σχολείο/εργασία και εκείνες που 
εκδηλώνονται στον οικογενειακό κύκλο. 

Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού είναι ότι οι συμμετέχοντες είναι πιο ενήμεροι για τον εαυτό τους, τα πλεονεκτήματα 
και τις αδυναμίες τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Περιγραφή ενός παιχνιδιού με κάρτες "ανατροφοδότηση από τους άλλους σχετικά με τα πλεονεκτήματά σας" 

-Σκοπός: υποβολή και λήψη θετικής ανάδρασης από τους συμμετέχοντες. 

 

Συνθήκες: 

-Οι συμμετέχοντες γνωρίζονται αρκετά καλά. 

-Αριθμός συμμετεχόντων: 2 – 6. 

-Χρειάζεται όλες τις κάρτες αντοχής. 

-Χρόνος παιχνιδιού: 30 λεπτά. 

 

Διαδικασία: 

1. Προετοιμασία. Εκτυπώστε λίστα με τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία, κόψτε το σε μικρές κάρτες. Βάλε τα 

χαρτιά στο σωρό. 

2. Πάρτε ένα φύλλο από τη στοίβα και σκεφτείτε,  "Ποιος από τους συμμετέχοντες κάνει αυτή τη δύναμη ταιριάζει 

περισσότερο;" 

3. Οι συμμετέχοντες κάνουν μια κάρτα με στροφή μπροστά από το πρόσωπο και εξηγούν τη δική τους απόφαση. 

Εάν η δύναμη που εμφανίζεται στην κάρτα δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια αυτό που νομίζετε, ακόμα ώστε να 

μπορείτε να το τοποθετήσετε μπροστά από το επιλεγμένο άτομο, αλλά θα πρέπει να δώσετε την εξήγησή σας. Εάν 

είναι απαραίτητο, το άτομο μπορεί να ζητήσει επεξήγηση της απόφασής σας μετά την παραλαβή της κάρτας. 

4. όταν η ισχύς που εμφανίζεται δεν είναι κατάλληλη για οποιονδήποτε παίκτη στο παιχνίδι, βάλτε την κάρτα στο 

σωρό. 

5. το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να τελειώσει η κάρτα. Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού είναι ότι οι συμμετέχοντες 

είναι πιο ενήμεροι για τον εαυτό τους, πώς φαίνονται από τους άλλους γύρω. 

6. Συγκρίνετε και Συζητήστε τις τελικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων.



 

 

Πλεονεκτήματα 

 

φιλικός 

παίρνει ρίσκα  

φιλόδοξος 

ήρεμος 

νοιάζεται 

συνεπής 

ευτυχής 

θαρραλέος 

δημιουργικός 

πειθαρχημένος 

εργασιομανής 

ενθουσιώδης 

χαρούμενος 

ιδεολόγος 

εμπνευσμένος 

έξυπνος 

ανοικτός 

επικοινωνιακός 

υπομονετικός 

υπεύθυνος   
    

 

 

αυθεντικός 

ευαίσθητος 

ακούει 

αυθόρμητος 

εμπαθής 

ανεκτικός 

αξιόπιστος 

σεβαστικός 

πρακτικός 

ανεξάρτητος 

λογικός 

διακριτικός 

ειλικρινής 

οργανωμένος 

σχολαστικός 

ευέλικτος 

ενεργητικός 

συνεργατικός 

κατανοητικός 

στοχοπροσηλωμένος 



 

 

Μειονεκτήματα 

 

χαοτικός 

ανικανοποίητος 

ανέντιμος 

ακατάστατος 

βαρετός 

δύσκολος 

άκαμπτος 

ασυνεπής 

αδιάφορος 

ομιλητικός 

αργός 

υπερδραστήριος 

αφηρημένος 

παράξενος 

ασεβής 

υπερευαίσθητος 

αδρανής  

ενοχλητικός 

αγχώδης 

ταπεινός 

επιδερμικός 

ντροπαλός 

ανυπόμονος 

κρύος 

αυστηρός 

διαμαρτυρόμενος 

αγενής 

τεμπέλης 

μη λογικός 

φανατικός 

μπερδεμένος 

επιθετικός 

αόρατος 

συναισθηματικός 
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Eνότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανος για εμένα 
 
Ασκηση 1.3. Ορισμός και επίτευξη προσωπικών στόχων 

 

Στόχοι Εμπόδια Δράσεις 
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Eνότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανος για εμένα 
 

‘Ασκηση 1.4. Υπερβαίνοντας τα εμπόδια μου 
Ο πίνακας παρακάτω μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του προσδιορισμού των εμποδίων και τη λήψη θετικών 
δράσεων 

Η κατάσταση Συναισθήματα Ποιος ο τελικός 
στόχος? 

Τι μπορώ 

να κάνω? 

Τι δεν μπορώ 

να κάνω? 

Κίνδυνοι και 

υποστήριξη 

Πιθανές ενέργειες. 

Χρονοδιαγράμματα? 

       



 

 

 

Η κατάσταση Συναισθήματα Ποιος ο τελικός 
στόχος? 

Τι μπορώ 

να κάνω? 

Τι δεν μπορώ 

να κάνω? 

Κίνδυνοι 

και 

υποστήριξη 

Πιθανές ενέργειες. 

Χρονοδιαγράμματα? 
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Ενότητα 2: Περί Επιχειρηματικότητας 
 

Άσκηση 2.1. Τύποι επιχειρηματιών 

 

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας? 

Τύποι επιχειρηματία 
 

Υπάρχουν δείγματα καρτών που παρέχονται για κάθε κατηγορία επιχειρηματικότητας. 

Ιδανικά, αυτά εμφανίζονται στους σπουδαστές χωρίς τη διατύπωση στην κάρτα, ώστε να πρέπει να μαντέψουν ή 

να εργαστούν έξω – τα άκρα της κάρτας είναι έγχρωμα κωδικοποιημένα για να καταστήσουν την ταυτοποίηση 

ευκολότερη χωρίς καμία διατύπωση. Μπορείτε να κάνετε όσες χρειάζεστε χρησιμοποιώντας online εικόνες 

(γνωρίζοντας τα πνευματικά δικαιώματα). 

 

Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να συζητηθεί η διασταύρωση μεταξύ των διαφόρων τύπων επιχειρηματιών για 

την πραγματοποίηση ορισμένων έργων – δηλαδή πόσοι τύποι επιχειρηματιών χρειάζεται για να φέρουν νερό σε 

ένα αφρικανικό χωριό;
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ECO ENTREPRENEURSHIP ECO ENTREPRENEURSHIP 
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INNOVATIVE 

 

INNOVATIVE 
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HUMAN RIGHTS 

 
HUMAN RIGHTS 
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DIGITAL ICT 

 

DIGITAL ICT 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Περί επιχειρηματικότητας 

‘Ασκηση 2.2. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στο σχολείο 

Άσκηση 3.1. Επιχειρηματική προσομοίωση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στο σχολείο 

Άσκηση 3.2. Χρησιμοποιώντας πόρους υποστήριξης 
 

 
Ο ΚΑΘΈΝΑΣ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΑΠΌ ΚΑΙΡΌ ΣΕ ΚΑΙΡΌ  

 

Η παρακάτω δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε σε ποιον μπορείτε να προσεγγίσετε. 

Μπορεί να χρειάζεστε βοήθεια σε ένα έργο – ή μπορεί να χρειάζεστε βοήθεια με ένα προσωπικό πρόβλημα. 

Πιθανότατα θα ρωτήσετε διαφορετικούς ανθρώπους για διάφορα είδη βοήθειας 

Mark στους κύκλους που είναι πιο κοντά σας και ποιος θα μπορούσε να σας βοηθήσει. 

Χρήση μπλε για προσωπική και πράσινη για εργασία/σχολείο/έργα 

 

 



 

 

 

Circle of Support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

People  in  the  community 

Friends 

Family 



 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται με ευκαιρίες 
επιχειρηματικότητας 

Άσκηση 5.1. Ice breaker- Αναζητώντας κοινά ενδιαφέροντα 

 
 

1. Τι σου αρέσει πραγματικά στο σχολείο? 

2. Τι είδους ενδιαφέροντα εχεις? 

3. Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που διάβασες? 

4. Ποιο άτομο σου αρέσει περισσότερο και γιατί? 

5. Τι σε εξέπληξε περισσότερο πρόσφατα? 

6. Τι ταινία είδες τελευταία? 

7. Πως είναι το ονειρό σου? 



 

 

8. Εάν γινόσουν ο υπεύθυνος του σχολείου/εργασίας σου, τι θα ήταν 
αυτό που θα άλλαζες? 

9. Πες τρεις λέξεις που μπορούν να σε χαρακτηρίσουν. 

10. Εάν μπορούσες να διαλέξεις έναν τόπο να μένεις ποιος θα ήταν 
αυτός και γιατί? 

11. Για ποιο λόγο και σε ποιον είσαι ευγνώμων? 

12. Μπορείς να πεις μια στιγμή που να σε έκανε να νιώσεις περηφανος 
και γιατι? 

13. Εάν κέρδιζες πολλά λεφτά τι θα έκανες? 

14. Εάν είχες πολύ ελεύθερο χρόνο τι δραστηριότητες θα επέλεγες να 
κάνεις? 

 

 


