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Σχετικά με το έργο 

 

Τίτλος: Empowering young adult learners with Special Educational Needs 
Αναφορά: 2017-1-PT01-KA204-035904 
Διάρκεια: από 01-11-2017 έως 31-10-2019 
Δράση: Erasmus+ Strategic Partnership (KA204) 

 

Πρόγραμμα Erasmus + ‘Empowering young adult learners with Special Educational Needs’ (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 ΕΕΕ που έχουν ΕΕΑ. 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. 

Συνεργάτες του έργου 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
   

Country Partner  Contact 

Cyprus Shipcon info@shipcon.eu.com  

Spain I-Box ibox@iboxcreate.es  

Portugal AEVA Ana.ribeiro@epa.edu.pt  

Lithuania VSI INOVACIJU BIURAS info@inovacijubiuras.lt  

Italy PIATTAFORMA SUD info@piattaformasud.it  

http://www.senpower.eu/
http://shipcon.eu.com/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@shipcon.eu.com
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=ibox@iboxcreate.es
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=Ana.ribeiro@epa.edu.pt
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@inovacijubiuras.lt
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@piattaformasud.it
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ενότητα Υποστήριξη της Γνώσης IO3 αφορά: 

-Οι επιχειρηματικές ικανότητες 

-Εταιρικές επιχειρηματικές δεξιότητες στην πράξη 

- Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων 

Το εγχειρίδιο κατάρτισης στοχεύει στην παροχή στους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευτικούς και τους νέους 

ενήλικες με εργαλεία και πόρους για την κατάρτιση νέων ενηλίκων με ΕΕΑ στην επιχειρηματικότητα. 

 

Αυτό το εγχειρίδιο εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη: 

- Η προκαταρκτική έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του IO1 

- Τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν μετά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου 

- Συνεδρίες που περιλαμβάνουν συζητήσεις και υποδείξεις μετά από κάθε εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, με τη συμμετοχή της ομάδας εκπαίδευσης και των συνεργατών του έργου. 

Όπως έχει σχολιάσει η Intellectual Outputs της Senpower (επισκεφθείτε το www.senpower.eu), το 

εγχειρίδιο αποσκοπεί στην προσαρμογή της τυπικής εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στους 

εκπαιδευόμενους με ΕΕΑ, στην προαγωγή του περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για την εκμάθηση της 

επιχειρηματικότητας, στην εξασφάλιση της ισότιμης προσβασιμότητας στην εκπαίδευση για την 

επιχειρηματικότητα, να διδάξουν την επιχειρηματικότητα σε μαθητές με ΕΕΑ και να βοηθήσουν τους 

επαγγελματίες να αποκτήσουν εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και στην εκπαίδευση ειδικών 

αναγκών. 

 

Για να γίνει αυτό, ο IO3 έχει σχεδιαστεί για να προσεγγίσει ή να τονίσει τα ακόλουθα βασικά ζητήματα: 

- Η σημασία της προβολής της διαφορετικότητας ως προστιθέμενης αξίας στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες ή δράσεις καθώς και στις ομάδες εργασίας χάρη στο ευρύτερο όραμα που 

προσφέρουν οι διαφορετικοί άνθρωποι σε σύγκριση με τις ομάδες που έχουν οικοδομηθεί ή 

έχουν κατασκευαστεί από παρόμοια άτομα. 

- Η ανάγκη χρήσης εργαλείων και περιεχομένου επικεντρώθηκε στην "μάθηση με πράξεις" αντί 

για παραδοσιακές (και μονόδρομες) μεθοδολογίες βασιζόμενες σε κύριες τάξεις, ανάγνωση και 

γραφή μακρών κειμένων. Με αυτή την έννοια, οι εκπαιδευτές (ή οι εκπαιδευτικοί) 

αναλαμβάνουν το ρόλο διευκολυντών ή οδηγών των εργαστηρίων και των συνόδων και το κύριο 

καθήκον τους είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να οικοδομήσουν τις δικές τους γνώσεις. 

Με βάση την προηγούμενη έρευνα που πραγματοποίησαν όλοι οι εταίροι που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα και τα δεδομένα που προέκυψαν από τις εκπαιδεύσεις C1 και C2 του Senpower, το 
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περιεχόμενο που αναφέρεται σε αυτή την πνευματική παραγωγή χωρίστηκε σε 5 ενότητες και 

αναπτύσσει τα ακόλουθα υλικά: 

 

Ενότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανοι να είμαι εγώ 

Ενότητα 2: Σχετικά με την επιχειρηματικότητα (γενικά) 

Ενότητα 3: Είδη Επιχειρηματικότητας 

Ενότητα 4: Επιχειρηματικές ικανότητες 

Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων 

 

 

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 περιόδων σύνδεσης. 

 

Για να επιτύχουμε τα προαναφερθέντα βασικά ζητήματα, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι 
συγκεκριμένοι στόχοι: 

 

1. Ενίσχυση της διαφορετικότητας ως βασικού παράγοντα της επιχειρηματικότητας 

2. Βελτιώστε την ποικιλομορφία ως προστιθέμενη αξία στις ομάδες εργασίας 

3. Διαφορετικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες 

4. Η συνειδητοποίηση των δικών τους δυνάμεων και ο τρόπος χρήσης τους με επιχειρηματικό 
τρόπο 

5. Ενίσχυση των ικανοτήτων επικοινωνίας 

1. in an entrepreneur way 

2. Reinforcement of communication capacities  
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Τα Modules Senpower 
 

C1 

Ενότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανοι να είμαι εγώ 

Ενότητα 2: Σχετικά με την επιχειρηματικότητα (γενικά) 

Ενότητα 3: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στο μαθησιακό περιβάλλον 

Ενότητα 4: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην εργασία / κοινωνική 

Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται με ευκαιρίες επιχειρηματικότητας 

  

C2 

Ενότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανοι να είμαι εγώ 

Ενότητα 2: Σχετικά με την επιχειρηματικότητα (γενικά) 

Ενότητα 3: Είδη Επιχειρηματικότητας 

Ενότητα 4: Επιχειρηματικές ικανότητες 

Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων 

 

C3 

Ενότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανοι να είμαι εγώ 

Ενότητα 2: Σχετικά με την επιχειρηματικότητα (γενικά) 

Ενότητα 3: Δημιουργική σκέψη και επιχειρηματικότητα 

Ενότητα 4: Επίλυση προβλημάτων & Επιχειρηματικότητα 

Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται με τη δημιουργική σκέψη και την επίλυση 

προβλημάτων σε σχέση με την επιχειρηματικότητα 

  

C4 

Ενότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανοι να είμαι εγώ 

Ενότητα 2: Σχετικά με την επιχειρηματικότητα (γενικά) 

Ενότητα 3: Ομαδική εργασία και επιχειρηματικότητα 

Ενότητα 4: Πειραματισμός / κίνδυνος & Επιχειρηματικότητα 

Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται με την ομαδική εργασία, τον πειραματισμό / τον 

κίνδυνο σε σχέση με την επιχειρηματικότητα 
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Σκέψη πίσω από το περιεχόμενο της 

μονάδας: 

(Η συμμετοχή μαθητών σε προγράμματα μπορεί 

να προσφέρει μια σειρά ευκαιριών σε 

περιβάλλοντα μάθησης) 
 

Οι καλές επιχειρήσεις προέρχονται από καλές ιδέες - καινοτόμους τρόπους επίλυσης ενός προβλήματος 

στην αγορά, είτε πρόκειται για παροχή αναζωογονητικών ποτών για διψασμένους μαθητές και 

διευκολυντές, Οι επιχειρηματίες πρέπει να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν το χρόνο 

τους. Πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές και να δημιουργήσουν σχέσεις για να τους βοηθήσουν να 

βρουν τις καλύτερες πηγές για τα προϊόντα τους και να παράσχουν τις καλύτερες πιθανότητες να 

δημιουργήσουν θετική δημοσιότητα από στόμα σε στόμα. 

 

Από την άσκηση για τους τύπους επιχειρηματιών γνωρίζουμε ότι ορισμένοι επιχειρηματίες είναι είτε 

απασχολούμενοι είτε κοινωνικοί, οικολογικοί κ.λπ. επιχειρηματίες. Οι δεξιότητες είναι οι ίδιες, ωστόσο 

δεν συνδέονται πάντοτε με τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες στα κοινωνικά δίκτυα ή στον 

χώρο εργασίας για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην εμβάθυνση της έννοιας της επιχειρηματικότητας και στην προώθηση, 

με τους εκπαιδευόμενους, επιχειρηματικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία μιας μικρής 

επιχείρησης. Αυτό μπορεί ή όχι να αναπτυχθεί στο μέλλον, αλλά αυτή η πρόκληση αποσκοπεί στο να 

συστηματοποιήσει όλα τα απαραίτητα βήματα, με βάση μια μεθοδολογία έργου που έχει ήδη 

δοκιμαστεί στην επαγγελματική μάθηση. 

 

Με αυτή την έννοια, οι ενότητες έχουν μια κοινή ροή εργασίας και, τελικά, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα 

έχουν αποδείξεις για την ατομική και ομαδική τους εξέλιξη: τους επιτρέπει να αντικατοπτρίζουν και να 

βελτιώνουν αποτελεσματικότερα τις μεθόδους εργασίας και να παρέχουν πρόσβαση σε μια 

διαμορφωτική αξιολόγηση, χρήσιμο οδηγό για τη δική τους διαδικασία μάθησης. 

 

Αυτή η ενότητα προωθεί την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των φοιτητών σε διαφορετικούς τομείς και είναι 

δικαιολογημένη η εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για 3 λόγους: 

Πρώτον, επειδή όλες οι διαδικασίες εργασίας αποτελούνται από καθημερινές εργασίες. Στη συνέχεια, 

επειδή όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, τα ιδρύματα και οι ροές εργασίας αναπτύσσονται συνεχώς και 

μόνιμα. Τέλος, διότι, γενικά, όλες οι εξελίξεις με αντίκτυπο και προερχόμενες από την ανθρώπινη δράση, 

ειδικά τις καινοτομίες, υλοποιούνται πάντοτε με τη μορφή ενός έργου. 

 

Αναγνωρίζεται πλέον ότι η διαχείριση έργων, δηλαδή η ικανότητα αξιοποίησης επιχειρηματικών 

ικανοτήτων, η επίλυση προβλημάτων, η εκτέλεση εργασιών με προγραμματισμένο τρόπο και η 
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διασφάλιση της ποιότητας σε όλη τη διαδικασία θεωρούνται βασικά στοιχεία και σημαντικές 

επαγγελματικές ικανότητες. Με αυτή την έννοια, η ενότητα αυτή επιδιώκει να αναπτύξει, με 

ολοκληρωμένο και ολιστικό τρόπο, κάθε ένα από τα στοιχεία σε μια προοπτική αλληλεπίδρασης 

ποικίλων ικανοτήτων και γνώσεων, από την αυτογνωσία, στην ικανότητα σχεδιασμού και ολοκλήρωσης, 

περνώντας μέσα από τα απαραίτητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. 

 

Για κάθε δραστηριότητα, αυτό το εγχειρίδιο θα παρέχει τους στόχους, τους πόρους, τις οδηγίες και άλλες 

συμβουλές και θα σας υποδείξει πώς να εμπλακεί και να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους καθ 'όλη 

τη διάρκεια των συνεδριών. 

 

 

Οι δραστηριότητες θα έχουν αυτούς τους σημαντικούς στόχους: 

1. δραστηριότητες παγοθραυστικής / ομαδικής οικοδόμησης, 

2. Δημιουργικές προκλήσεις προκειμένου να δημιουργηθεί μια μικρή επιχείρηση και να ενισχυθεί 

η κατανόηση και η πρακτική των επιχειρηματικών ικανοτήτων. 



Erasmus + project  

Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  

 

9 

 

 
 

Διακοπή των κανόνων - προθέρμανση της άσκησης 

Αυτή η άσκηση έχει επιλεγεί λόγω της «προσαρμοστικότητάς της στην ομαδική εργασία σε ομάδες 

διαφορετικού μεγέθους, επίσης για να« θέσει τη σκηνή »για τους εκπαιδευόμενους, ενθαρρύνοντάς 

τους από την αρχή να εργάζονται με επιχειρηματικό τρόπο. Η άσκηση είναι εξαιρετικά διαδραστική, 

οπτική, και μπορεί να αντλεί από τις δυνάμεις (δηλαδή τη γραφή, την κατάρτιση) διαφορετικών μελών 

της ομάδας. 

Η δραστηριότητα λειτουργεί με τη συναρμολόγηση «υπαλλήλων» (εκπαιδευόμενων) από διαφορετικές 

λειτουργίες που τους έχουν ανατεθεί και τη διάρθρωσή τους σε ομάδες δύο ή τριών ανθρώπων. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρώμα "picking paws" για να αποφασίσετε ποια επιχειρησιακή 

λειτουργία αντιπροσωπεύουν. 

Οι επιχειρηματικές λειτουργίες μπορούν να περιλαμβάνουν: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Οικονομικά, Υποστήριξη ΤΠ, Ομάδα Παραγωγής, Υγεία και Ασφάλεια κλπ. 

Στη συνέχεια, δίνετε σε κάθε ομάδα 10 λεπτά για να απαντήσετε στην ερώτηση 

Ποιοι είναι οι κανόνες που φαντάζεστε ότι θα έπρεπε να υπακούσετε στη λειτουργία σας; 

Γράφουν αυτό σε ένα χαρτί με χαρτοφύλακες 

Τότε ρώτα  

"Εάν θα μπορούσατε να σκοτώσετε ή να αλλάξετε όλους τους ηλίθιους κανόνες που παρεμποδίζουν την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών ή απλά να κάνουν τη δουλειά, τι θα ήταν και πώς θα το κάνατε;" 

φαβορί για να γράψει κάτω σε ένα κολλώδες σημείωμα. Έπειτα, κάθε ομάδα πρέπει να βάλει αυτή τη 

κολλώδη σημείωση σε ένα γράφημα που χρησιμοποιεί δύο άξονες: 

1. Ευκολία υλοποίησης 

2. Αναμενόμενος βαθμός επίπτωσης 

Αφού οι σημειώσεις μετά τη δημοσίευση είναι όλες, συζητήστε τα αποτελέσματα με τους «υπαλλήλους» 

και, προετοιμαστείτε να σκοτώσετε κάποιους κανόνες επιτόπου. Επίσης, συζητήστε ποια δεν είναι 

διαπραγματεύσιμα και γιατί. Όπως δηλώνει το άρθρο Inc.com, "Αποδείξτε ότι είστε διατεθειμένοι να 

αλλάξετε. Αποδεδειγμένη δέσμευση των εργαζομένων είναι ρήμα, όχι ουσιαστικό. "Αυτό είναι κρίσιμο 

για να καταδειχθεί ότι οι εισφορές των εργαζομένων σχετικά με δραστηριότητες που θεωρούν 
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αντιπαραγωγικές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Βοηθά επίσης να προωθήσει την αγορά και να 

κάνει τους υπαλλήλους να αισθάνονται πιο άνετοι φέρνοντας τις ιδέες στην προσοχή σας. 

Αυτό μπορεί επίσης να σημαίνει άμεση λήψη καινοτόμων λύσεων στις προκλήσεις. 

 

Μη Κερδοσκοπική Εργασία: Αποκτήστε τους μαθητές που συμμετέχουν σε μια αιτία που είναι 

παθιασμένοι. Οι περισσότεροι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί λειτουργούν με δωρεές. Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να μάθουν την κατανομή πόρων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, συνεργαζόμενοι στενά με ένα 

μη κερδοσκοπικό - ή ακόμη και ξεκινώντας από το δικό τους 

Χρησιμοποιήστε την άσκηση μεσαίας χαρτογράφησης, (ενότητα 2) διαιρέστε τους εκπαιδευόμενους σε 

ομάδες και αφήστε κάθε ομάδα να αναγνωρίσει μια ευκαιρία. Μπορεί να υπάρχουν δύο ομάδες που 

σπουδάζουν στο εσωτερικό του σχολείου και 2 έξω από το σχολείο 

Θα πρέπει να ξεκινούν με τον τίτλο του έργου στο κέντρο και στη συνέχεια να χαρτογραφούν το σχέδιο 

κατεύθυνσης τους χρησιμοποιώντας το σύστημα του χάρτη μυαλού 

Τα υποκαταστήματα εντός του χάρτη θα μπορούσαν να εξετάσουν - για παράδειγμα 

Ανθρωποι 

Χρήματα 

Πόροι 

Κτίριο 

Νομικός 

Αγορά 

Οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να παρουσιάσουν το σχέδιό τους σαν να ήταν σε ένα συμβούλιο 

πιθανών επενδυτών. 

Ποια θα υποστηριχθούν; 
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Ενότητα 1: Σχετικά με μένα - Περήφανος να 

είμαι εγώ (Επιχειρηματικές ικανότητες) 
 

Άσκηση 1.1 Εγώ, εγώ και ένας αράχνης 
 

Αυτή η δραστηριότητα πληροί τις ακόλουθες ανάγκες για άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες - 

Ομάδα εργασίας, διαδραστική, μειωμένη απαίτηση γραφής, δηλαδή απαντήσεις κουτιού κειμένου. 

ευκαιρίες για την ανταλλαγή πληροφοριών. Αισθησιακές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν οπτικό 

υλικό και κίνηση μέσα στις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες είναι σύντομες, οργανωμένες και 

υποστηρίζουν τη διακύμανση των επιπέδων συγκέντρωσης. 

 

Αυτή η δραστηριότητα διακόπτη πάγου αποσκοπεί στο να μάθουν οι μαθητές ο ένας τον άλλον για να 

σχηματίσουν μια ομάδα επιχειρήσεων. Θα επιλεγούν τυχαία και όλοι θα κάνουν τις δοκιμές DDTA και θα 

συμπληρώσουν τη μήτρα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κάθε συμμετέχων θα έχει πρόσβαση σε κάθε επιχειρηματικό προφίλ και 

θα προωθηθεί μια συζήτηση. Στη συνέχεια, οι θέσεις της εταιρείας θα επιλεγούν σε κάθε ομάδα. 

 

Πόροι: Δοκιμές / έρευνες DDTA (έγγραφο C3_M1_01) και πλέγμα / μήτρα προτύπου (έγγραφο 

C3_M1_02) (βλέπε πρότυπο πόρων παρακάτω) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ref:  DDTA tests / Surveys: Michael Gessler & Jürgen Uhlig-Schoenian, (Project Management: Setting 

the Standards, 2011) 



Erasmus + project  

Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  

 

12 

 

 
 

 

 

 

C2 – M1 

Exercise 1: 

 

Name: ___________________________________________________ 

 

 

A I like to take the 

initiative. 

I like to develop new 

ideas.  

I like to work together 

with others.  

I like to explore things 

in detail and 

get to the 

bottom of the 

issue.  

B It is important for me 

to reach the 

goals quickly.  

It is important to me 

to adopt new 

approaches 

and find new 

ways.  

A “good working 

atmosphere” is 

important for 

me.  

It is important to me 

that work is 

carried out 

rigorously and 

thoroughly. 

C I find it easy to 

assume 

responsibilities.  

It is easy for me to 

come up with 

and develop 

new ideas.  

I find it easy to give 

way to others’ 

ideas from 

time to time.  

I find it easy to make 

objective 

judgements 

about matters 

of fact.  

D Sometimes others 

might feel that 

I am too 

dominant.  

Sometimes others 

might think 

that I am too 

restless.  

Sometimes others 

might think 

that I am too 

reserved.  

Sometimes others 

might feel that 

I am too 

conscientious.  

E I do not like just 

hanging 

around.  

Routine is something 

I don’t like 

I do not like 

discussions.  

Hurry is something I 

don’t like.  

F I pay attention to the 

progress of the 

team.  

I pay attention to the 

diversity of the 

team.  

I pay attention to the 

general 

atmosphere of 

the team.  

I pay attention to the 

diligence of 

the team 

 Total Do Total Dev Total T Total A 

 
 
 
 

Δοκιμές / έρευνες DDTA (έγγραφο) 
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Άσκηση 1.2 (Εγώ, εγώ και ένας ιστός αράχνης) 
 
Επιλέγονται λόγω της ικανότητας των ασκήσεων να παρουσιάζουν τα δικά τους πλεονεκτήματα, 

υποστηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Και η ικανότητα να βλέπει κανείς ότι τα άτομα 

είναι διαφορετικά, αλλά εξίσου όλα τα σημαντικά αν δουλέψουν μαζί. 

 
Πόροι - Δοκιμές / έρευνες DDTA (έγγραφο C3_M1_01) και πλέγμα / μήτρα προτύπου (έγγραφο 

C3_M1_02) 

Κάθε συμμετέχων πρέπει να διαβάσει τις ερωτήσεις (Έγγραφο C3_M1_01) και να σημειώσει, σε κάθε 

οριζόντια γραμμή, τις δηλώσεις που αριθμούνται από το 1 έως το 4. Δεν μπορεί να υπάρχει 

επαναλαμβανόμενος αριθμός, καθώς πρόκειται για την παραγγελία προτεραιοτήτων. 

Μετά από όλες τις γραμμές στίξης, τα σύνολα υπολογίζονται κατακόρυφα. 

 

Κάθε ένα από αυτά τα σύνολα θα μεταφερθεί σε ένα πρότυπο πλέγμα (έγγραφο C3_M1_02- βλέπε πόρο, 

παρακάτω) που θα δώσει μια γραφική παρουσίαση (web spider) προκειμένου να αποκαλυφθεί η 

επιχειρηματική προσωπικότητα κάθε συμμετέχοντος. 

Διάρκεια: 15 λεπτά (έρευνες και πρότυπο μήτρας) + 10 λεπτά (ανταλλαγή εμπειριών). 

 

Στόχοι: αυτογνωσία, αυτοαξιολόγηση του επιχειρηματικού προφίλ, συνειδητοποίηση ότι όλες οι 

δεξιότητες είναι απαραίτητες και σημαντικές σε μια ομαδική ομάδα. 

 

Ο μέντορας, για να τερματίσει τη σύνοδο, θα πρέπει να προωθήσει τη συζήτηση και να εστιάσει τους 

μαθητές στην εξεύρεση του «εσωτερικού τους μεγαλείου», με βάση τα αποτελέσματα, κάτι ιδιαίτερα 

χρήσιμο αφού έχουμε να κάνουμε με μαθητές με ειδικές ανάγκες. 
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C2 - Μ1 
Άσκηση 2: 
 
Name: ___________________________________________________ 
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Ποια είναι τα προφίλ των άλλων μελών της ομάδας σας? 

 
 

Doers: 

 

 

 

Developers: 

 

 

 

Team Players: 

 

 

 

 

Analysts: 

 

 

 

 

 

Κάποιες συμβουλές διευκόλυνσης ... 

 
Doers - επιθυμούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία και γι 'αυτό μερικές φορές μπορεί να φαίνονται 

κυρίαρχοι. Οι Doers αναλαμβάνουν ευθύνες και δίνουν προσοχή στην πρόοδο μέσα στην ομάδα. Είναι 

προσανατολισμένοι προς το στόχο, επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα και δεν τους αρέσουν οι άλλοι να 

χαλάσουν ή να χαλαρώσουν. 
 

 

Developers - ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέες ιδέες και είναι επίσης διατεθειμένοι να ξεκινήσουν νέες 

πορείες. Θεωρούν εύκολο να καταλήξουν σε μη συμβατικές προτάσεις. Η ρουτίνα και η πλήξη είναι 

πράγματα που δεν τους αρέσουν. Για το λόγο αυτό, μερικές φορές άλλοι μπορεί να αισθάνονται ότι είναι 

κάπως ανήσυχοι. Οι προγραμματιστές είναι δημιουργικοί και δίνουν προσοχή στην ποικιλομορφία της 

ομάδας. 
 

 

Team players - επιθυμούν να συνεργαστούν με άλλους και είναι έτοιμοι για συμβιβασμό. Μια καλή 

ατμόσφαιρα εργασίας είναι πολύ σημαντική για αυτούς, επομένως προτιμούν να αποφεύγουν επιχειρήματα 

και συζητήσεις. Σε άλλους μερικές φορές μπορεί να φανεί λίγο επιφυλακτική. 
 

 

Analysts - εργάζονται με οργανωμένο και αυστηρό τρόπο και αναμένουν ότι άλλα μέλη της ομάδας 

ενεργούν όμοια. Για το λόγο αυτό δεν τους αρέσει να εργάζονται σε μια βιασύνη ή να αντιμετωπίζουν 

ασαφείς καταστάσεις. Οι αναλυτές είναι ευσυνείδητοι και προσπαθούν να κρίνουν αντικειμενικά τα 

θέματα. 
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Ενότητα 2 -: Σχετικά με την επιχειρηματικότητα 
(γενικός) 
Άσκηση 2.1 "Δεν υπάρχει κρίση!" 

 
Οι ασκήσεις αυτές υποστηρίζουν την ανάπτυξη στους ακόλουθους τομείς: 

Η δημιουργική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων, οπτική, δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει τη γραπτή 

λέξη, προσαρμόσιμη για διακύμανση σε χρόνους συγκέντρωσης, διαδραστική, υποστηρίζει την 

ανάπτυξη βραχυπρόθεσμης μνήμης εργασίας (εκτελεστική λειτουργία) 

 

 

Αρχική δραστηριότητα διακόπτη πάγου: 
Τυχαία επιλέξτε 3-4 γράμματα του αλφαβήτου από ένα σύνολο αλφαβητικών καρτών ή γράμματα που 

έχουν προετοιμαστεί προηγουμένως σε χαρτί. Με αυτά τα στοιχεία κάθε ομάδα θα πρέπει να συζητήσει 

ποια πρόταση θα διαμορφώσει με αυτές τις επιστολές. Η ιδέα είναι να προωθηθεί η δημιουργική σκέψη 

και να δοθεί στους μαθητές η αντίληψη ότι η τυχαιότητα μπορεί να αποκρύψει ευκαιρίες για να 

δημιουργήσει κάτι νέο. Ο ομιλητής / ηγέτης της ομάδας θα παρουσιαστεί για να μοιραστεί τα 

αποτελέσματα στην τάξη. 

Για κάθε ομάδα / άτομο: 5 λεπτά. 

 

Αρχική δραστηριότητα διακοπής του πάγου (εναλλακτική λύση): 
Συλλέξτε 5 είδη διαφορετικών ειδών όπως ένα φλιτζάνι, ένα στυλό, ένα μπουκάλι, ένα φάκελο και ένα 

ρολόι. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να αναγράφουν διάφορες χρήσεις για αυτά τα αντικείμενα, 

αλλά δημιουργικά. Για παράδειγμα, το κύπελλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κοσμηματοπωλείο ή ο 

φάκελος μπορεί να λειτουργήσει ως περιπέτεια. Ενθαρρύνετε τους να βρουν σχολαστικές και 

δημιουργικές απαντήσεις. Θα είναι περίεργο να δούμε την ποικιλία των απαντήσεων που θα παρέχουν. 

Για κάθε ομάδα: 10 λεπτά (8 + 2) για συζήτηση και παρουσίαση. 
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Ενότητα 2: Πώς να ξεκινήσετε μια εταιρεία: 

Άσκηση 2.2 

 
Πόροι: Πρότυπο ανάλυσης SWOT (βλ. Παρακάτω) στυλό / μολύβια, φύλλα χαρτιού. 

 

Με βάση προηγούμενες δοκιμές προσδιορίστε τι είναι να είστε επιχειρηματίας, δίνοντας την ευκαιρία 

να δημιουργήσετε μια εταιρεία με τρεις διαφορετικές δραστηριότητες: 

1. ρύθμιση στόχων. 

2. Βασική μελέτη αγοράς / ανάλυση SWOT. 

3. δημιουργία λογοτύπου. 

Κάθε ομάδα (4-5 στοιχεία) θα πρέπει να συζητήσει και να καταγράψει τις ιδέες της πιθανής 

επιχειρηματικής δράσης σε ένα φύλλο χαρτιού), τους στόχους τους και τους πόρους που 

χρειάζονται και θα πρέπει να δημιουργήσει μια εταιρική εικόνα για την ίδια εταιρεία. 

 

Ως εναλλακτική λύση, όσον αφορά τη δημιουργία του λογότυπου, η ομάδα μπορεί να περιγράψει τα 

κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να συνθέσουν το λογότυπο της εταιρείας (ιδέες, σχήματα, χρώματα) 

Μετά από 60 λεπτά, θα έχουν άλλα 5 λεπτά (ανά ομάδα), να μοιραστούν δημιουργικά την ιδέα της 

εταιρείας, ποια κατάσταση / πρόβλημα θέλουν να λύσουν και τι τους ενθάρρυνε σε αυτή την επιλογή. 

 

Ο μέντορας, για να τερματίσει τη σύνοδο, θα πρέπει να ενισχύσει την ιδέα ότι οι κρίσεις προωθούν 

ευκαιρίες, μοιράζοντας μια εμβληματική φράση ή ένα βίντεο. 
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Άσκηση 2.2 

SWOT ANALYSIS TEMPLATE  
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Ενότητα 3: Είδη Επιχειρηματικότητας 
 

Άσκηση 3.1: ένας στόχος σε πέντε διαφορετικές θέσεις 
 
Αυτή η άσκηση αποτελείται από σύντομες περιόδους εστίασης, από κάθε διεγερτική συζήτηση, 

αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ιδεών. Απαιτεί μόνο την κατάρτιση, τη μη γραφή και την ευκαιρία να 

στηρίξει τη λήψη αποφάσεων μέσω της επίδειξης διαδικασιών σκέψης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ενότητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και 

επικοινωνίας. 

 

Η ανάληψη δεν είναι απαραιτήτως να κάνει κέρδος. Ένας επιχειρηματίας είναι κάποιος που κινητοποιεί 

δεξιότητες, γνώσεις και πόρους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιχειρηματικότητας και αυτό που είναι 

σημαντικό είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατανοήσουν τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες σε κάθε 

περιβάλλον. 

 

Πώς να ξεκινήσετε μια εταιρεία ... σε ένα διαφορετικό περιβάλλον: 

 

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στην προώθηση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευομένων στα 

διαφορετικά περιβάλλοντα όπου μπορούν να είναι επιχειρηματίες και πώς να ξεπεράσουν τις δυσκολίες 

για να αγωνιστούν. 

 

Πόροι: Χαρτί σεναρίου (15μ.), Χρωματιστά μαρκαδόροι, φύλλα χαρτιού. 

 

Θα υπάρχουν πέντε διαφορετικά σύνολα (περιβάλλοντα) στα οποία οι εταιρείες που δημιουργούνται θα 

πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Κάθε ομάδα μπορεί να αλλάξει 

ελαφρώς τους στόχους, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα ανάλογα με κάθε σενάριο. Δεν είναι υποχρεωτικό 

για κάθε εταιρεία να επιτύχει ένα λογικό κέρδος, καθώς είναι δυνατόν να ασκείτο κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. 

 

Δύο ομάδες μπορούν να σχεδιάσουν πέντε σενάρια: μια έρημο, ένα τροπικό νησί, ένα πολικό 

παγόβουνο, μια παλιά πόλη στη χώρα και ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. 

 

Κάθε σενάριο θα είναι το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει η εταιρεία τους και θα πρέπει να 

προσαρμοστούν σε αυτό. Για να γίνει αυτό, κάθε ομάδα πρέπει να προσδιορίσει: 

 

- Ποιος θα είναι το κοινό; 

- Ποιες είναι οι ανάγκες του πλαισίου; 

- Ποιους πόρους θα χρειαστούν; 

- Ποιες σημαντικές αλλαγές θα έχουν; 
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- Η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα / βιώσιμη; Γιατί; 

- Ποια είναι τα οφέλη της επιχείρησής σας / οργανισμού όσον αφορά: 

 

Κοινωνικές, οικολογικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές επιπτώσεις? 

 

 

Κάθε ομάδα θα έχει 10 λεπτά για να εργαστεί σε κάθε ένα από τα πέντε περιβάλλοντα και να βυθιστεί 

στις προκλήσεις που επιβάλλει η κάθε μία. Μετά από αυτό, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τις δικές της 

λύσεις στα προβλήματα και θα συζητήσει με άλλους προκειμένου, αν είναι δυνατόν, να βελτιώσει τις 

δικές της ιδέες. Κάθε ομάδα θα πρέπει να καταγράψει τις αλλαγές που έγιναν για να προσαρμόσει την 

εταιρεία σε κάθε περιβάλλον. 

 

Κάθε ομάδα θα γράψει επίσης την ανάλυση που έκαναν σχετικά με τους εμπλεκόμενους φορείς σε κάθε 

σενάριο (5 λεπτά ανά σενάριο / ομάδα) 

 

Για να τερματίσετε τη σύνοδο, ο μέντορας θα ενισχύσει την ιδέα ότι υπάρχουν διάφορα είδη 

επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δεν έχει στόχο 

να είναι επικερδής. 

Θα πρέπει να παρουσιαστεί ένα βίντεο ή μια μικρή ιστορία προκειμένου να βοηθηθούν οι 

εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν ότι, παρά τον επιχειρηματικό τομέα, μια εταιρεία θα μπορούσε να 

προωθήσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

 

Πρόσθετος πόρος:https://www.entrepreneur.com/article/244210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.entrepreneur.com/article/244210
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Ενότητα 4: Επιχειρηματικές ικανότητες 
 
Η ενότητα αυτή πηγαίνει σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που 

απαιτούνται από τον επιτυχημένο επιχειρηματία. Οι δραστηριότητες, τα παιχνίδια και οι ασκήσεις 

επιλέγονται για να υποστηρίξουν τη βιωματική μάθηση και να επιτρέψουν στους μαθητές να 

προσδιορίσουν τις ικανότητες και το δικό τους σύνολο δεξιοτήτων. 

Αυτές οι δραστηριότητες υποστηρίζουν την ομαδική εργασία / ομαδική εργασία. επικοινωνία. η 

διαπραγμάτευση, η χρήση των πόρων, η λήψη αποφάσεων, αισθητήρια, περιλαμβάνει ένα στοιχείο 

ανταγωνισμού, αν και σε κάθε ομάδα απαιτείται συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών. Οι μαθητές έχουν 

την ευκαιρία να αναγνωρίσουν το δικό τους θετικό χαρακτηριστικό και φυσικό ρόλο από την άποψη 

της ομαδικής / ομαδικής εργασίας 

 

 

Άσκηση 4.1: Αρχική δραστηριότητα διακοπής του πάγου - πρόκληση 

marshmallow 
 
Η πρόκληση marshmallow είναι μια δραστηριότητα που ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εκτιμούν 

το σχεδιασμό, τη συζήτηση και την ομαδική εργασία. 

Αποτελείται από την κατασκευή πύργου με σπαγγέτι (20), σχοινί (0,5 m), κολλητικές ταινίες (0,5m) και 

marshmallow. Το marshmallow πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή του πύργου. Η νικήτρια ομάδα είναι 

εκείνη που μπορεί να κατασκευάσει τον μεγαλύτερο πύργο μέσα στην καθορισμένη ώρα. Εκτιμώμενος 

χρόνος: 20-25 λεπτά. 

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα και θα πρέπει να σκεφτεί τι θα έπρεπε να 

κάνει διαφορετικά, εάν η στρατηγική ήταν αποτελεσματική και γιατί (15 λεπτά). Κάθε ομάδα θα πρέπει 

να γράψει τα βασικά συμπεράσματα της άσκησης αυτής (5 λεπτά). 

 

 

 

Άσκηση 4.2  'Τοξικά απόβλητα'  

 
 Να ενθαρρύνετε την επίλυση προβλημάτων ενώ εργάζεστε ως ομάδα και συνεργάζεστε. Η 
δραστηριότητα είναι επωφελής για την τόνωση των δημιουργικών προσεγγίσεων, τον ισχυρό 
συντονισμό των κινητήρων και την ικανότητα να εργάζονται ως όμιλος αλλά καθένας με 
συγκεκριμένους ρόλους. 
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Τοξικά απόβλητα - για 6 άτομα - 

2 χαρτί από πλαστικά κύπελλα (ένα φλιτζάνι μέσα στο άλλο θα δώσει 

μεγαλύτερη αντοχή. 

2 μέτρα μήκος της χορδής, 

2 μικρές μπάλες, ή κάποιο ρύζι, ζάχαρη ή παρόμοια 

Ελαστικές ταινίες 

2 μήκη σχοινιού, για να σχηματίσουν έναν κύκλο (βλ. Εικόνα) 

Για να κάνετε μεγαλύτερη άσκηση, χρησιμοποιήστε κάδους αντί για κύπελλα 

Για τη μικρότερη άσκηση, χρησιμοποιήστε το σχοινί για να δημιουργήσετε έναν κύκλο διαμέτρου 
τουλάχιστον 40 εκατοστών στο έδαφος για να αντιπροσωπεύσετε τη ζώνη ακτινοβολίας τοξικών 
αποβλήτων. Όσο μεγαλύτερη είναι η ζώνη ακτινοβολίας, τόσο πιο δύσκολη είναι η δραστηριότητα. 

Τοποθετήστε το μικρό κύπελλο στο κέντρο της ζώνης ακτινοβολίας 

Τοποθετήστε το άλλο κύπελλο ή κουβά περίπου 3 έως 5 πόδια μακριά. (το κύπελλο / κουβά 
εξουδετέρωσης) Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο πιο δύσκολη είναι η δραστηριότητα. και 
γεμίστε το με νερό, ρύζι ή μπάλες για να αντιπροσωπεύσετε τα τοξικά απόβλητα. 

Βάλτε όλο τον άλλο εξοπλισμό (δηλαδή bungee, κορδόνια και κόκκινα αντικείμενα ρέγγας (προαιρετικά)) 
σε ένα σωρό κοντά στον άλλο, τους απαραίτητους πόρους). 

 

Κατευθύνσεις 

Η πρόκληση είναι η ομάδα να επεξεργαστεί πώς να μεταφέρει τα τοξικά απόβλητα από το μικρό κουβά / 
κύπελλο στον μεγάλο κάδο / φλιτζάνι όπου θα "εξουδετερώνεται", χρησιμοποιώντας μόνο τον εξοπλισμό 
που παρέχεται και μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο. (Τα απόβλητα θα ανατιναχθούν και θα καταστρέψουν 
τον κόσμο μετά από 20 λεπτά αν δεν εξουδετερωθούν). 
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Όποιος επιχειρεί ή τοποθετεί ένα χέρι / βραχίονα πάνω από τη ζώνη ακτινοβολίας θα υποστεί 
τραυματισμό και ίσως ακόμη και θάνατο και η διαρροή θα προκαλέσει μερικό θάνατο και καταστροφή. 
Ως εκ τούτου, η ομάδα θα πρέπει να στοχεύει να σώσει τον κόσμο και να το κάνει χωρίς τραυματισμό σε 
οποιοδήποτε μέλος της ομάδας. 

Ο κύκλος σχοινιών αντιπροσωπεύει τη ζώνη ακτινοβολίας που προέρχεται από τα τοξικά απόβλητα στον 
κάδο / κύπελλο. Τονίστε ότι όλοι πρέπει να διατηρούν μια απόσταση (ακτίνα κύκλου) από τα τοξικά 
απόβλητα οπουδήποτε πηγαίνουν, αλλιώς θα υποστούν σοβαρό τραυματισμό, όπως απώλεια άκρου ή 
ακόμα και θάνατο. 

Δώστε στην ομάδα κάποιο χρόνο προγραμματισμού χωρίς ενέργεια, π.χ. 5 λεπτά. Στη συνέχεια ξεκινήστε 
το ρολόι και δηλώστε ότι είναι χρόνος για δράση, π.χ. 15 ή 20 λεπτά. 

 

Σημειώσεις διευκόλυνσης 
Τα τοξικά απόβλητα δεν είναι εύκολη άσκηση και οι περισσότερες ομάδες θα επωφεληθούν από κάποια 
προπόνηση στην πορεία. 

Η λύση περιλαμβάνει την προσάρτηση των κορδονιών στον βρόχο bungee, (βλ. Εικόνα παραπάνω) και 
στη συνέχεια καθοδήγηση του bungee με τις χορδές για να καθίσει γύρω και να αρπάξει το τοξικό κουβά 
απορριμμάτων / κύπελλο. Στη συνέχεια, όταν όλοι τραβούν το καλώδιο τους και με καλό συντονισμό και 
φροντίδα, ο κάδος τοξικών αποβλήτων μπορεί να ανυψωθεί, να μετακινηθεί και να ανατραπεί στον κενό 
κάδο εξουδετέρωσης. 

Αν κάποιος παραβιάσει τη ζώνη τοξικών αποβλήτων, που υποδεικνύεται από τον κύκλο, επιβάλλεται η 
κατάλληλη ποινή, π.χ. απώλεια των άκρων (χέρι πίσω από την πλάτη) ή λειτουργία (π.χ., βλεφαρίδες αν 
εισέλθει μια κεφαλή στη ζώνη) που διαρκεί για το υπόλοιπο παιχνίδι. Εάν ένα άτομο εισέλθει στη ζώνη, 
πεθαίνουν και πρέπει να καθίσουν για την υπόλοιπη δραστηριότητα. 

Εάν η ομάδα αγωνίζεται να βγάλει τι πρέπει να κάνει, παγώστε τη δράση και βοηθήστε τους να 
συζητήσουν. 

Εάν ο όμιλος διαχέει τα απόβλητα εξ ολοκλήρου, κάνε πολλά για την καταστροφική αποτυχία (ο καθένας 
πεθαίνει), να τους καλέσει να συζητήσουν τι συνέβη και πώς μπορούν να κάνουν καλύτερα, κατόπιν 
ξαναγεμίστε το δοχείο και αφήστε τους να περάσουν άλλο. 

 

Ιδέες για τη μεταβολή της δυσκολίας επιπέδου της δραστηριότητας: 

Ρυθμίστε το χρονικό πλαίσιο 

Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ των κάδων / κυπέλλων 

Συμπεριλάβετε εμπόδια μεταξύ των κάδων / κυπέλλων 

Συμπεριλάβετε κόκκινα αντικείμενα ρέγγας σε διαθέσιμο εξοπλισμό 

 

Επεξεργασία ιδεών 

Υπάρχουν πάντοτε πολλές βασικές επικοινωνίες και αποφάσεις κατά τη διάρκεια της άσκησης που 
παρέχουν γόνιμη ενημέρωση. 

Η άσκηση θα τείνει να εκθέτει φυσικά διαδικασίες και θέματα που σχετίζονται με πολλές πτυχές της 
ομαδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης, της 



Erasmus + project  

Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  

 

24 

 

 
χειραφέτησης, της ανάληψης κινδύνου, της υποστήριξης, της επίλυσης προβλημάτων, της 
λήψης αποφάσεων και της ηγεσίας. 

Μπορεί να βρεθεί σε βίντεο για μεταγενέστερη ανάλυση και απολογισμό. 

Πόσο επιτυχής ήταν η ομάδα; π.χ., εξετάστε: 

Πόσο καιρό πήρε? 

Υπήρχε κάποια διαρροή? 

Υπήρχαν τραυματισμοί? (Συχνά στην ευφορία των τελειωμένων μαθητών θα παραβλέψουν τα λάθη τους 
και φαίνονται αδιάφοροι για τραυματισμούς και θανάτους που προκαλούνται από απροσεξία στην 
πορεία. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης - είναι σπάνια 
«τέλεια»).How well did the group cope with this challenge? (e.g., out of 10?) 

Ποια ήταν η αρχική αντίδραση της ομάδας? 

Ποιες δεξιότητες χρειάστηκε για να είναι επιτυχής η ομάδα? 

Τι θα έλεγε ένας εξωτερικός παρατηρητής ως τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της ομάδας? 

Πώς προέκυψε η ομάδα με τις καλύτερες ιδέες της? 
Τι έμαθε κάθε μέλος της ομάδας για τον εαυτό του ως μέλος της ομάδας? 

Ποια διδάγματα έμαθε η ομάδα από αυτή την άσκηση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μελλοντικές 

καταστάσεις? 

Ρυθμίστε το χρονικό πλαίσιο 

Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ των κάδων 

Συμπεριλάβετε εμπόδια μεταξύ των κάδων 

Συμπεριλάβετε κόκκινα αντικείμενα ρέγγας σε διαθέσιμο εξοπλισμό 

Χρησιμοποιήστε χάρτινα κύπελλα, χορδές και ελαστικές ταινίες αν υπάρχει μικρός χώρος. 

 

Άσκηση 4.3 Πώς να δημιουργήσετε μια εταιρεία:  
 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

 
Η ανάλυση του περιβάλλοντος είναι θεμελιώδης σε όλες τις νέες εταιρείες. Κάθε ομάδα πρέπει να δει 

τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις και να τις καταγράψει (πίνακας εγγράφων C3_M4_04 & C3_M4_05 - 

πίνακας ανάλυσης και ενδιαφερομένων). (Δες παρακάτω) 

 

Στο πρώτο έγγραφο, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καταγράψουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 

(πρόσωπα ή εταιρείες) που συμμετέχουν στο έργο, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο έγγραφο 

(C2_04_01): κάθε κύκλος θα αντιπροσωπεύει το άμεσο πλαίσιο και το έμμεσο πλαίσιο. Στον πρώτο κύκλο 

ο συμμετέχων πρέπει να προσδιορίσει τις οντότητες που επηρεάζονται άμεσα από το έργο. στο δεύτερο, 

πρέπει να προσδιορίσει τις οντότητες που επηρεάζονται / εμπλέκονται από τα αποτελέσματα του έργου. 

 

Στο δεύτερο έγγραφο (C3_M4_02) θα αναφέρονται οι ενδιαφερόμενοι (ανάλογα με τη σπουδαιότητά 

τους για την ανάπτυξη του έργου) και, για τον καθένα, ο συμμετέχων θα αποδώσει βαθμολογία. Στον 

άξονα x (κάθετο) θα βρεθούν όσοι έχουν επιρροή στο έργο (π.χ. φορείς λήψης αποφάσεων). 
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Στον άξονα Υ (οριζόντια) θα σημειωθούν όσοι επηρεάζονται από το έργο (π.χ. εργάτες εργοστασίων). Η 

ιδέα είναι για τους μαθητές να έχουν μια οπτική διάταξη των ανθρώπων που εμπλέκονται στο έργο και 

την "ιεραρχία" τους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, μέχρι την ολοκλήρωση. 

Η "στάση" κάθε ενδιαφερόμενου θα επισημανθεί ως εξής: 

++ πολύ θετικό 

+ θετικό 

0 ουδέτερο 

- αρνητικό 

- - πολύ αρνητικό 

 

Οι μαθητές θα πρέπει να σκεφτούν τις συνέπειες της υλοποίησης του έργου για τους ενδιαφερόμενους, 

τον ρόλο που θα διαδραματίσουν και τι θα κερδίσουν με την επιτυχία του έργου / τι θα χάσουν εάν το 

έργο δεν επιτύχει. 

 

Η ιδέα είναι να βελτιωθεί η αξιολόγηση των κινδύνων από τους εκπαιδευόμενους και να προωθηθεί η 

σημασία της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων. Οι νέες εταιρείες θα πρέπει να επικεντρωθούν στις 

επικοινωνιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες για την προώθηση της άμεσης ανταλλαγής υπηρεσιών 

και τη μείωση του κόστους λειτουργίας / χρηματοδότησης. 

Ο μέντορας θα πρέπει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν την ανάλυσή τους και τα 
αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας τους (5 λεπτά ανά ομάδα). Μετά από αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί 
ότι η ομαδική εργασία είναι βασική ικανότητα. Ωστόσο, όλη η ομαδική εργασία εξαρτάται από ένα 
σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών: επιμονή, ικανότητα να κάνετε επιλογές, περιμένετε (ή όχι) για 
την επιστροφή μιας επένδυσης, κάνοντας θυσίες και τα κίνητρα που έχει κάποιος για κάτι / στόχο. 
for a goal.  
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C3 - M4 - Άσκηση 4: 
Το άμεσο και έμμεσο πλαίσιο των σχεδίων επιχειρηματικότητας: 
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C3 - M4 - Άσκηση 5: 
Οι κίνδυνοι, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι επιπτώσεις σε ένα σχέδιο 
επιχειρηματικότητας: 
 

 

 

 

HIGH 

 

 

 

   

 

 

MEDIUM 

 

 

 

   

 

 

 

LOW 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

LOW 

 

MEDIUM 

 

HIGH 

    

 

Στον κάθετο άξονα πρέπει να καταχωρούνται και να αριθμούνται οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με 

την επίδρασή τους στο έργο. 

Στον οριζόντιο άξονα θα πρέπει να καταχωρηθούν και να αριθμηθούν οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα 

με τις επιπτώσεις που θα σας υποστεί το έργο. 
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Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται 
με την ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων 
Σε αυτό το τμήμα οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εργαστούν σε ομάδες και ως άτομα. Η άσκηση 

χρησιμοποιεί οπτικές δεξιότητες, μπορεί να προσαρμοστεί σε εικόνα, γραπτή ή λεκτική μορφή, και 

ενισχύει την ενσυναίσθηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η «γλώσσα και η εστίαση της 

άσκησης είναι« της στιγμής »δηλ. Αναφέρεται στην τεχνολογία που οι μαθητές θα γνωρίσουν (ipad, 

storytelling) 

 

Άσκηση 5.1 iPath 
 
Ο κύριος στόχος είναι για κάθε ομάδα / εταιρεία να αναλύσει την πορεία προς την επιτυχία και τι 

χρειάζεται ανάλογα με τους στόχους που ορίστηκαν προηγουμένως. Καλύτερα, η ιδέα ότι η επίλυση 

προβλημάτων και οι επιχειρηματικές ικανότητες δεν διδάσκονται, απλώς ασκούνται και τελειοποιούνται 

μέσω της πρακτικής. 

 

Η ιδέα με αυτή τη δραστηριότητα είναι να ενισχύσει την ιδέα ότι οι καινοτομίες πρέπει να λύσουν ένα 

ανθρώπινο πρόβλημα κάποιου είδους. 

 

Πόροι: φύλλα χαρτιού, στυλό και μολύβια (έγχρωμο) 

 

Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να εργάζονται μεμονωμένα (5 λεπτά) και να σκεφτούν ένα πρόβλημα ή 

ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν συχνά οι άνθρωποι που γνωρίζουν. Ο μέντορας θα πρέπει να τους 

βοηθήσει να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα προβλήματα (π.χ. μειονεκτούντα άτομα, μαθητές ειδικών 

αναγκών) ή σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα (π.χ. ανάπτυξη χωρών, χώρες μετά τη σύγκρουση). Κάθε 

συμμετέχων θα πρέπει να παρουσιάσει τα δικά του συμπεράσματα, είτε γραπτά, είτε συντακτικά ή 

προφορικά, ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας ή την επιλογή των προσωπικών 

συμμετεχόντων. 

 

Οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν ομάδες 4-5 ανά ομάδα, να συζητήσουν μαζί τις ιδέες τους και να 

αποφασίσουν για μια λύση που μπορεί να επιλυθεί καλύτερα με μια εφαρμογή smartphone, για 

τουλάχιστον 15 λεπτά. 

 

Το επόμενο βήμα είναι να σχεδιάσουν ένα μεγάλο περίγραμμα ενός iPad σε μια σελίδα και να 

σχεδιάσουν τη διασύνδεση της εφαρμογής. (10 λεπτά) 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει το ανθρώπινο πρόβλημα που επιδιώκουν να λύσει και την λύση εφαρμογής 

τους στην τάξη. Οι άλλες ομάδες πρέπει να κληθούν να σχολιάσουν και να βελτιώσουν τις εφαρμογές 

άλλων ομάδων. (5 λεπτά ανά ομάδα) 
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Στο τέλος της συνόδου, ο διευκολυντής θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο βασικά 

χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας: η προσωπική αίσθηση, οι ιδέες και οι πεποιθήσεις είναι 

θεμελιώδεις για να γίνει επιχειρηματίας. Από την άλλη πλευρά, οι καλύτερες καινοτομίες και τα 

καλύτερα αποτελέσματα προέρχονται από την ομαδική εργασία, καθώς αντανακλούν διάφορους 

τρόπους για να δουν και να αναλύσουν πραγματικά προβλήματα. 

 

 

Άσκηση 5.2 ο μακρύς δρόμος προς την επιτυχία ... 

 
Αυτή η άσκηση επέλεξε επειδή είναι άκρως οπτική και απτική, χρησιμοποιώντας πράγματι αντικείμενα 

αναφοράς. Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την ανταλλαγή ιδεών. 

 
Πόροι: Σχεδιασμός δρόμων, διακοσμήσεις κούκλων, πέτρες και φανάρια, κόλλα και στυλό / μολύβια. 

Ανάπτυξη: Σε κάθε συμμετέχοντα δίνεται ένα σχέδιο δρόμου και βουνών στο βάθος, μερικές κούκλες ή 

μαριονέτες, πέτρινα σχέδια και σχέδια φανάρι. 

 

Κάθε συμμετέχων / ομάδα πρέπει: 

 

Γράψτε στα βουνά ποιο είναι το προσωπικό σας έργο, πού θέλετε να πάτε? 

Σε ένα κομμάτι χαρτιού χαρτοπίνακας, σχεδιάστε το δρόμο. 

Κολλήστε ή σχεδιάστε μια κούκλα από όπου την αφήσατε πίσω, κάπου στο δρόμο. 

Τοποθετήστε μια δεύτερη κούκλα στο σημείο του δρόμου όπου βρίσκεστε σήμερα. 

Κόψτε ή τοποθετήστε τις πέτρες, δηλαδή τα δομικά εμπόδια, που σας εμποδίζουν να φτάσετε εκεί που 

θέλετε. Ονομάστε τις πέτρες. 

Τοποθετήστε τους φακούς, αντικείμενα με νόημα, εργαλεία που χρειάζεστε ακόμα για να ξεπεράσετε τα 

βράχια και να φτάσετε στα βουνά, να ονομάσετε τα φανάρια. 

Ο καθένας εξετάζει το δρόμο της επιτυχίας του καθενός. Κάθε ομάδα ανθρώπων προσδιορίζει, το πολύ 

τρεις ανταλλαγή ιδεών για το πώς να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να φτάσουν στο στόχο. 

Θα έχουν λοιπόν μια ιδέα ότι η εκπαίδευση και η επίτευξη επιτυχίας είναι μια διαδικασία όπου το 

σημαντικό είναι το περπάτημα και η σαφήνεια από πού να επιτευχθεί, ποια κοινά εμπόδια, ποιες κοινές 

ιδέες. 

Τελικά, ο μέντορας θα πρέπει να εξηγήσει σε όλους τους επιχειρηματίες ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι 

η συνέχιση της προετοιμασίας και της μελέτης ώστε ο τελευταίος να είναι πάντα μπροστά, έτοιμος να 

καινοτομήσει και να φέρει επανάσταση στην αγορά εργασίας. Αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη συζήτηση. 

 

Άσκηση 5.3 - κουβεντιάζοντας στη σκιά: 
 
Επιλέγονται για να υποστηρίξουν τις δεξιότητες ακρόασης, τη δύναμη επιρροής και τις ανοχές. Είναι 

ταυτόχρονα οπτικό, εάν χρησιμοποιούνται κάρτες άμεσης ειδοποίησης και διαδραστικές 
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Πόροι 

Κάρτα / φύλλα με συγκεκριμένα θέματα, πλαίσια και ιστορικό υπόβαθρο, flipcharts / φύλλα χαρτιού, 

στυλό / μολύβια (έγχρωμο). 

 

Η κατανόηση διαφορετικών απόψεων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καταλάβετε βαθιά ένα θέμα 

/ θέμα. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν φύλλα χαρακτήρα: μπορεί να περιλαμβάνουν το φύλο, την 

ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση (παντρεμένα, ενιαία, πόσες είναι τα παιδιά κ.λπ.), το επάγγελμα, το 

επίπεδο εκπαίδευσης και σημαντικά συμβάντα ζωής. Η ομάδα λαμβάνει επίσης ένα ιστορικό γεγονός ή 

παρόμοιο θέμα. Αντί για αυτές τις γραπτές κάρτες, οι μαθητές μπορούν να εφοδιαστούν με 

συγκεκριμένες εικόνες. 

Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν χάρτες ταυτότητας σε συνεργασία μεταξύ τους για να 

καθορίσουν την άποψη του χαρακτήρα τους (20 λεπτά ανά χαρακτήρα) 

Όταν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν επαρκώς τον χαρακτήρα τους, αυτό που ακολουθεί είναι μια 

"συζήτηση στη σκιά": Κάθε συμμετέχων δεν πρέπει να ξεχάσει να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με 

σεβασμό! Αφήστε τουλάχιστον 15 λεπτά για μια συνομιλία. 

 

Στο τέλος, ο μέντορας πρέπει να προωθήσει την ιδέα ότι οι διαφορετικές απόψεις (και η προσωπική 

συνοχή), καθώς και η ικανότητα να υπερασπιστούν τα επιχειρήματά τους και να σέβονται τις προοπτικές 

των άλλων, είναι απαραίτητες για το επιχειρηματικό πνεύμα! 

 

Άσκηση 5.4 Πύργος Jenga 
 
Αυτή η δραστηριότητα αφορά την επικοινωνία, το σχεδιασμό και τη δημιουργικότητα και την 
παρατήρηση. Βασικό επιχειρηματικό ικανότητες. Μια εξαιρετική άσκηση για οπτική μνήμη εργασίας, 
ομαδική εργασία και σχεδιαστική σκέψη. 
Χρήσιμο για την πρακτική της μνήμης εργασίας, της επικοινωνίας, της δημιουργικότητας 

                                             
Θα χρειαστείτε ένα κιβώτιο των Jenga Bricks και μια μικρή οθόνη 
Είναι χρήσιμο να έχετε αρκετό χώρο ώστε οι άνθρωποι να μην ακούνε ο 
ένας τον άλλον 

Χωρίστε τις ομάδες 
1. Διευθυντές / 

Δημιουργοί, 
2. Οι διαχειριστές 

λειτουργιών, 
3. Επιβλέπων 
4. Maker 

 

Κάθε Διευθυντής θα λάβει αριθμό τούβλων και θα 

ζητήσει να δημιουργήσει ένα μοντέλο ενός σπιτιού, 

χρησιμοποιώντας όλα τα τούβλα - μπορείτε να 

προσθέσετε άλλα αντικείμενα για να το κάνετε πιο 

ενδιαφέρον, αλλά κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει παρόμοια 

αντικείμενα. 

Το μοντέλο και το μοντέλο παραμένουν πίσω από την 

οθόνη.  
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Μόλις ο Διευθυντής ολοκληρώσει το μοντέλο του, καλεί τον διαχειριστή επιχειρήσεων να το εξετάσει για 
1 λεπτό - ο υπεύθυνος επιχειρήσεων πρέπει στη συνέχεια να ενημερώσει προφορικά τον επιβλέποντα 
για το τι έχει δει. Με τη σειρά του, ο επόπτης πρέπει να δώσει οδηγίες στον κατασκευαστή που θα 
κατασκευάσει το μοντέλο αντίγραφου 
Είναι πολύ σπάνιο ότι το τελικό μοντέλο είναι σωστό - και το πιο περίπλοκο, τόσο πιο δύσκολο 
Συζήτηση - πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτό το σύστημα επικοινωνίας - τι θα συμβεί αν ήσασταν μια 
εταιρεία με γραμμή παραγωγής ή ένα κακό προϊόν? 
Η άσκηση μπορεί στη συνέχεια να επαναληφθεί χρησιμοποιώντας γραπτή λέξη ή διαγράμματα για 
οδηγίες, που δείχνουν ότι η οπτική είναι πολύ πιο αξιόπιστη από την προφορική λέξη. Η δραστηριότητα 
δίνει επίσης την ευκαιρία να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που μιλάνε μεταξύ τους και για το πώς 
αλλάζουν τα γεγονότα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα 
 

1. Υλικά 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Οι δημιουργοί που κτίζουν ένα σπίτι 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Σχεδιασμένα σπίτια 
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4. Οι διαχειριστές επιχειρήσεων εξετάζουν και 
δίδουν οδηγίες στους επιβλέποντες πώς να οικοδομήσουν το σπίτι και κατόπιν οι 
επόπτες δίνουν εντολή στους κατασκευαστές να το πράξουν 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Άσκηση 5.5 Αγωγός 

 
Μια μεγάλη δραστηριότητα για να δείξει πώς η επιχειρηματική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
ισχύει για ομάδες και άτομα. Μόνο με τη συνεργασία μπορεί η ομάδα να είναι επιτυχημένη και το 
καθένα έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Με περισσότερες από μία ομάδες ενθαρρύνει επίσης 
την αίσθηση ανταγωνιστικότητας. 
Αυτή η δραστηριότητα επιλέχθηκε επειδή απαιτεί κοινό συντονισμό, προσοχή και ισχυρές κινητικές 
δεξιότητες. 
Σε αυτή τη δραστηριότητα, η ομάδα πρέπει να μεταφέρει μάρμαρα ή μικρές μπάλες από τη γραμμή 
εκκίνησης στη γραμμή τερματισμού, χρησιμοποιώντας μόνο σωλήνες από PVC. 

Πόροι: 

PVC σωλήνες διαφόρων μηκών 
Μάρμαρα / μπάλες 
Ένα δοχείο / κιβώτιο μεσαίου μεγέθους 
 
Απαιτούμενος χώρος: Μεσαίο. Σε εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους. 
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Μέγεθος ομάδας: 8 - 20 μαθητές 
Συνολικός χρόνος: 40 λεπτά 

 10 λεπτά για ενημέρωση και ρύθμιση 

 15-20 λεπτά για τη δραστηριότητα 

 10 λεπτά για ανασκόπηση και ενημέρωση 
Ρύθμιση 

• Ορίστε μια γραμμή εκκίνησης και μια γραμμή τερματισμού για τη δραστηριότητα. Όσο 
περισσότεροι άνθρωποι έχετε στην ομάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή παιχνιδιού. Αν 
εκτελείτε αυτό το εσωτερικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο το δωμάτιο.  

• Τοποθετήστε το δοχείο / κιβώτιο πίσω από τη γραμμή τερματισμού - η ομάδα πρέπει να 
καταθέσει τα μάρμαρα εδώ μετά τη μεταφορά τους στην περιοχή παιχνιδιού. 

Εκτέλεση της δραστηριότητας 

• Εξηγήστε τη δραστηριότητα: Η ομάδα πρέπει να συνεργαστεί για να μεταφέρει 15 μάρμαρα από 
τη γραμμή εκκίνησης στο δοχείο στη γραμμή τερματισμού. Τα αλιεύματα: δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους για να μετακινήσουν τα μάρμαρα! Πρέπει να χρησιμοποιούν 
μόνο τους παρεχόμενους σωλήνες από PVC ως μέθοδο μεταφοράς.  

• Η ομάδα λαμβάνει 5 λεπτά χρόνου προγραμματισμού.  

•  Μόλις είναι έτοιμοι, μπορούν να ξεκινήσουν τη δραστηριότητα. Ο διαμεσολαβητής θα 
χρονομετρήσει πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρώσει η ομάδα την εργασία.  

• Αν ο χρόνος το επιτρέπει, επαναλάβετε αυτή τη δραστηριότητα αρκετές φορές και δώστε στην 
ομάδα την ευκαιρία να βελτιώσει την εποχή της. 

Κανόνες 

• Η ομάδα πρέπει να ξεκινήσει τη δραστηριότητα με όλα τα μέλη πίσω από τη γραμμή εκκίνησης. 

• Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να χρησιμοποιεί το σωλήνα του τουλάχιστον μία φορά κατά τη 
μεταφορά κάθε μαρμάρου. 

• Η ομάδα μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα μάρμαρο τη φορά. 

• Εάν ένα μάρμαρο πέσει έξω από το σωλήνα, η ομάδα πρέπει να επιστρέψει στη γραμμή 
εκκίνησης για να ξεκινήσει πάλι. 

• Το μάρμαρο πρέπει να εναποτίθεται με ασφάλεια στον περιέκτη στη γραμμή τερματισμού. 

Προτεινόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

• Σχεδιασμός 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Επικοινωνία 

• Συνεργασία 

• Κατανομή πόρων 

Παραλλαγές    
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• Για να καταστήσετε τη δραστηριότητα πιο φυσική, δημιουργήστε μια «πορεία 

εμπόδιο» την οποία πρέπει να περάσει η ομάδα κατά τη μεταφορά των μαρμάρων. 

• Περιορίστε τον αριθμό των σωλήνων PVC (δηλ. Όχι κάθε συμμετέχων έχει σωλήνα, αλλά όλοι 
πρέπει να συμμετέχουν στον αγωγό προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία την πρόκληση). 

• Κατάργηση του περιορισμού της μεταφοράς μόνο ενός μαρμάρου κάθε φορά - αυτό προκαλεί 
την ομάδα να επικοινωνεί καλύτερα και να είναι σε θέση να multitask πιο αποτελεσματικά. 
Χρησιμοποιήστε μικρότερα μήκη σωλήνων για να αυξήσετε το επίπεδο ομαδικής εργασίας και 
το συντονισμό που απαιτείται για να ολοκληρώσετε την πρόκληση 

• Προκαλεί την ομάδα να καθορίσει το δικό της όριο χρόνου για να ολοκληρώσει τη 
δραστηριότητα. Ώρα της προσπάθειάς τους και της ενημέρωσης με βάση τον πραγματικό χρόνο 
τους σε σχέση με την αναμενόμενη ώρα. 

• Για να εισαγάγετε ένα στοιχείο δημιουργικότητας, δώστε στην ομάδα το καθήκον να χτίσει τους 
δικούς της σωλήνες (χρησιμοποιώντας υλικά όπως το χαρτόνι, τα πλαστικά φύλλα, την ταινία 
κάλυψης, τις λαστιχένιες ταινίες κ.λπ.) αντί να τους παράσχει σωλήνες από PVC. 

Ανασκόπηση 

Προτεινόμενες ερωτήσεις για να ρωτήσετε:   

•  
Πώς προσέγγισε η ομάδα σας την πρόκληση? 

• Εμφανίστηκε ένας ηγέτης; Εάν ναι, πώς είχε ο ηγέτης να βοηθήσει την ομάδα να γίνει πιο 
αποτελεσματική στην ολοκλήρωση του έργου? 

• Ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας? 

• Γιατί η επικοινωνία ήταν σημαντική σε αυτή τη δραστηριότητα? 

• Τι μάθατε από τον πρώτο γύρο; Πώς προσπάθησε η ομάδα να βελτιώσει τους χρόνους σας στους 
επόμενους γύρους? 

• Τι μάθατε από την πρόκληση στο σύνολό της; 
 

1. Συζήτηση, brainstorming 

 
2. Δραστηριότητα 
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3. Δράση 

 

 

Άσκηση 5.6 Αεροπλάνα χαρτιού 
 

Αυτή η δραστηριότητα απεικονίζει τις επιχειρηματικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργικής σκέψης, της ομαδικής εργασίας, της επίλυσης προβλημάτων, της σκέψης έξω από το 
κουτί, χρησιμοποιώντας τη στρατηγική σκέψη. Είναι πολύ οπτική, απτική και διαδραστική. 

Είναι εξαιρετικά οπτικό, μπορεί να απαιτεί κάποια επιδεξιότητα, 

20 λεπτά 

Θα χρειαστείτε ομάδες 2 ή περισσότερων και ένα κομμάτι 
χαρτιού για κάθε ομάδα. Επίσης, ένα σχοινί, ταινία ή παρόμοιο 
για να επισημάνει τη γραμμή τερματισμού και ένα σύνολο 
γραπτών οδηγιών για κάθε ομάδα 

 

 

 



Erasmus + project  

Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  

 

36 

 

 
 

Είναι συνηθισμένο ότι οι ομάδες θα αγνοήσουν τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσουν τα 3 λεπτά για 
στρατηγική και θα πάνε κατευθείαν στο κτίριο. Η πιθανότητα είναι ότι θα χάσουν το σημείο που κανείς 
δεν είπε τι πρέπει να μοιάζει με ένα αεροπλάνο ή ότι πρέπει να πετάξουν μεμονωμένα. 

Ψάχνουμε δημιουργικές ιδέες για να φτάσουμε τα αεροσκάφη σε όλη τη γραμμή - δηλ. Να φτιάξουμε 
πολλά μικροσκοπικά κομμάτια χαρτιού αεροπλάνου και να τα κυλήσουμε σε μια χάρτινη σφαίρα και στη 
συνέχεια να ρίξουμε τη μπάλα πάνω από τη γραμμή. 

Για να τα μεταφέρετε στη γραμμή - κλπ 

 

• Brainstorming, προγραμματισμός 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ο τόπος δραστηριότητας (γραμμές εκκίνησης και τερματισμού) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Δράση - να πάρει τα αεροπλάνα από την αρχή 
μέχρι το τέλος 

 

 
Κανόνες: Στις Ομάδες - • Η νικήτρια ομάδα θα πάρει τα περισσότερα αεροσκάφη 
χαρτιού σε όλη τη γραμμή με ταινία 
 • Θα έχετε 3 λεπτά για να ασχοληθείτε χωρίς χαρτί 
 • Θα έχετε 5 λεπτά για να φτιάξετε τα αεροπλάνα σας και να τα περάσετε στην 
ταινία 
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Άσκηση 5.7: Η τέλεια πλατεία 
 

 
Αυτή η δραστηριότητα υποστηρίζει τη μάθηση σχετικά με την ηγεσία, την ομαδική εργασία, την 
επικοινωνία και τη συνεργασία. Είναι διαδραστική και απτική εργασία και υποστηρίζει τις ικανότητες 
στον προσανατολισμό. 
Χρόνος: 15 - 30 λεπτά 
Αριθμός μαθητών: 5 - 20 άτομα 
Απαιτούμενα εργαλεία: Μακρύ κομμάτι σχοινί δεμένο μεταξύ τους και δεμένη μάσκα για κάθε άτομο 
Κανόνες: Έχουν οι μαθητές να στέκονται σε ένα κύκλο κρατώντας ένα κομμάτι του σχοινιού. Στη 
συνέχεια, καλέστε τους πάντες να βάλουν τα μάτια τους και να βάλουν το σχοινί στο πάτωμα. 
Προσπαθήστε όλοι να περπατήσουν σε μικρή απόσταση από τον κύκλο. Στη συνέχεια, ζητήστε από 
όλους να επιστρέψουν και να προσπαθήσουν να σχηματίσουν ένα τετράγωνο με το σχοινί χωρίς να 
αφαιρέσουν τις βλεφαρίδες τους. Ορίστε ένα χρονικό όριο για να το καταστήσετε ανταγωνιστικότερο. 
Για να γίνει ακόμη πιο δύσκολη, δώστε εντολή σε ορισμένα μέλη της ομάδας να παραμείνουν 
σιωπηλά. 
Στόχος: Επικεντρώνεται στην ισχυρή επικοινωνία, την ομαδική εργασία και τις δεξιότητες ηγεσίας. 
Δίνοντας εντολή σε ορισμένα μέλη της ομάδας να είναι σιωπηλά, αυτό το παιχνίδι απαιτεί επίσης ένα 
στοιχείο εμπιστοσύνης σε όλη την ομάδα, επιτρέποντας στα μέλη της ομάδας να καθοδηγούν το ένα 
το άλλο προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 
• Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι 
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*Βιβλιογραφικές αναφορές 

- DDTA tests / Surveys: Michael Gessler & Jürgen Uhlig-Schoenian  (Project Management: Setting the 
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