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Γενικές πληροφορίες για το έργο 

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 αυτών 
των νέων. 
 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

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  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η στήριξη των γνώσεων που στηρίζουν το πνευματικό παραδοτέο IO5 αφορά: 

-Ομαδική εργασία και δημιουργία ομαδικών επιχειρήσεων στην επιχειρηματικότητα 

-Πειραματισμός και κίνδυνος στην επιχειρηματικότητα 

-Παιχνίδια/ασκήσεις που σχετίζονται με την ομαδική εργασία, πειραματισμό/κίνδυνο σε σχέση με την 

επιχειρηματικότητα  

Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευτικούς και τους νεαρούς 

ενήλικους εκπαιδευόμενους εργαλεία και πόρους για την εκπαίδευση νεαρών ενηλίκων με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ)  στην επιχειρηματικότητα.   

Αυτό το εγχειρίδιο εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη: 

- Tην προκαταρκτική έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του IO1 

- Τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν μετά την κατάρτιση που διενεργήθηκε ήδη στο 

πλαίσιο του έργου 

- Περίοδοι συνόδου, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων και υποβολή προτάσεων μετά από κάθε 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής ομάδας και των εταίρων του έργου.     

 

Το εγχειρίδιο στοχεύει στην προσαρμογή της τυπικής εκπαιδευτικής επιχειρηματικότητας στους 

εκπαιδευόμενους ΕΕΑ, στην προώθηση ενός πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς για τη διδασκαλία της 

επιχειρηματικότητας, στη διασφάλιση ότι κάθε μαθητής SEN έχει ίση προσβασιμότητα στην εκπαίδευση 

στην επιχειρηματικότητα, συνδυάζει διάφορες διδακτικές μεθόδους για να διδάξει την 

επιχειρηματικότητα στους εκπαιδευόμενους ΕΕΑ, και να βοηθήσει τους επαγγελματίες να μορφωθεί η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα   

 

Για να γίνει αυτό, αυτό το IO5 έχει σχεδιαστεί για να προσεγγίσει ή να επισημάνει τα ακόλουθα βασικά 

ζητήματα: 

 

-Τη σημασία της πολυμορφίας στην ομαδική εργασία. Ο λόγος για τον οποίο η ποικιλομορφία σε μια 

ομάδα είναι ιδανική για καλή συνεργασία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 

-Την τεχνογνωσία στη λήψη κινδύνων και την εκμάθηση του τρόπου διαχείρισης τους. Να γνωρίζετε ότι ο 

κίνδυνος είναι εγγενής στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, ειδικά όταν πρόκειται για την 

επιχειρηματικότητα. 

-Τη σημασία της επικοινωνίας, είτε λεκτική είτε μη λεκτική, μέσα σε μια ομάδα. Γνωρίζοντας πώς να 

αναγνωρίζουν τα δικά τους πλεονεκτήματα, τόσο για το άτομο όσο και για ολόκληρη την ομάδα. 

 

Με βάση την προηγούμενη έρευνα που έκαναν όλοι οι εταίροι που συμμετείχαν στο έργο και τα δεδομένα 

που ελήφθησαν από τις εκπαιδεύσεις του έργου SENpower C1, C2 και C3, το περιεχόμενο που 

απευθύνεται σε αυτό το πνευματικό παραδοτέο διαιρείται σε 5 ενότητες και αναπτύσσει τα ακόλουθα 

υλικά: 

 

Ενότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανος για εμένα 

Ενότητα 2: Περί επιχειρηματικότητας 

Ενότητα 3: Ομαδικότητα και επιχειρηματικότητα 

Ενότητα 4: Πειραματισμός/κίνδυνος και επιχειρηματικότητα 
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Ενότητα 5: Παιχνίδια/ασκήσεις που σχετίζονται με την ομαδική εργασία, πειραματισμoί/κίνδυνοι  σε 

σχέση με την επιχειρηματικότητα 

 

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

αποτελέσματα, τις τροποποιήσεις, τις πρόσθετες επιλογές και τις συμβουλές για το πώς να κάνουν τους 

εκπαιδευόμενους να ασχολούνται και να παρακινούνται σε όλες τις συνεδρίες. 

 

Για να φθάσουν στα προαναφερθέντα βασικά ζητήματα, έχουν οριστεί οι ακόλουθοι συγκεκριμένοι 

στόχοι:  

 

1. Ενίσχυση της ποικιλομορφίας ως βασικού παράγοντα στην επιχειρηματικότητα 

2. Ενίσχυση της πολυμορφίας ως προστιθέμενη αξία στις ομάδες εργασίας 

3. Ποικιλομορφία και επιχειρηματικές ευκαιρίες 

4. Ευαισθητοποίηση των ίδιων πλεονεκτημάτων και τρόπος χρήσης τους με τρόπο επιχειρηματία 

5. Ενίσχυση των ικανοτήτων επικοινωνίας 
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Eνότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανος για εμένα 
 
Οι εκπαιδευόμενοι με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) έχουν θέματα σε σχέση με την αυτοεκτίμηση 

τους. Ειδικότερα, το κύριο ζήτημα μπορεί να είναι η προδιάθεση του ατόμου με αναπηρία να 

απομονώνεται και να μην είναι συνεκτική εντός ενός ομίλου, είτε πρόκειται για ομάδα φοιτητών είτε για 

ομάδα εργασίας. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για την οικοδόμηση 

προσωπικής αυτοεκτίμησης και να προσπαθήσει να μην ακούσει τον εσωτερικό δικαστή, συχνά μια πηγή 

διαστρεβλωμένων οραμάτων που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση ενός καθενός. 

 

Η εμπιστοσύνη διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά το ποιοι είμαστε και πώς συμπεριφερόμαστε προς 

τους ανθρώπους. Για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες, μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολο να βρει μια 

αξία από μόνες τους και την αυτοεκτίμηση. 

 

Όταν μιλάμε για ειδικές ανάγκες πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι μπορεί να συμβάλει στη 

δημιουργία ενός διαχωρισμού μεταξύ αυτού που θεωρείται φυσιολογικό και της πραγματικότητας στην 

πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες και της 

γύρω ομάδας λόγω έλλειψης κατανόησης. Αυτό δεν είναι απολύτως λογικό. Όλοι πρέπει να έχουν την ίδια 

πρόσβαση στα βασικά της ζωής. Η καλή πτυχή είναι ότι κάτι μπορεί να γίνει για το σκοπό αυτό. Ένα άτομο 

με ειδικές ανάγκες αντιλαμβάνεται τον κόσμο με τον δικό του τρόπο και αυτό μπορεί να προκαλέσει άγχος 

και απογοήτευση όταν έχουν εκπληρώσει τα δικά τους όρια ή απέτυχαν να επιτύχουν τους στόχους που 

προορίζονταν. Η έλλειψη αυτοεκτίμησης ή η αίσθηση του θυμού μπορεί να προκληθεί από αυτή την 

κατάσταση. Οι εκπαιδευόμενοι που αναγκάζονται συνεχώς να συμμετέχουν ενεργά σε ένα παιχνίδι με 

τους κανόνες των άλλων αποθαρρύνονται ή αναπτύσσουν μια δικαιολογημένα υπάκουη στάση και 

δυσπιστία. 

Για να αποφευχθεί αυτή η δυσάρεστη κατάσταση, είναι απαραίτητο να εκπαιδεύσει τους 

εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες με σωστή μέθοδο ή γλώσσα σώματος, έτσι ώστε να μπορούν να το 

κατανοήσουν χάρη στις μοναδικές ικανότητές τους. 

 

Πληροφορίες και συμβουλές που θα πρέπει να ακολουθεί ένας εκπαιδευτής πριν από την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων με φοιτητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ): 

• Δημιουργήστε ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον. 

• Ατομική συνέντευξη με τον εκπαιδευόμενο (τι είστε ικανοί να κάνετε;). 

• Ακούστε και μάθετε αρκετά για τον εκπαιδευόμενο, και να τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με τους 

εαυτούς τους και να αισθάνονται αυτοεκτίμηση («όλοι έχουμε δεξιότητες»). 

• Προσπαθήστε να κάνετε τον φοιτητή να αισθάνεται ασφαλής, σεβαστός και αποδεκτός κατανοώντας 

τις δυνατότητές του και τους περιορισμούς του (τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν). 

• Εστίαση στα ταλέντα: ως διαμεσολαβητής, ρωτήστε τους μαθητές σας σε τι είναι πραγματικά καλοί. 

Τότε, βρες έναν τρόπο να τους κάνεις να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Παίζουν κάποιο όργανο; Μπορούν να ζωγραφήσουν καλά; Δεν υπάρχει τίποτα πιο 

αποτελεσματικό για έναν μαθητή με ειδικές ανάγκες να επαινεθεί από άλλους μαθητές. Η εστίαση στα 

ταλέντα μπορεί να ενθαρρύνει τη σύνδεση μεταξύ των φοιτητών, βάσει κοινών συμφερόντων.  

• Μην υιοθετήσετε ανταγωνιστικό περιβάλλον  

• Ενθαρρύνετε την προσπάθεια: όταν δίνετε στους μαθητές σας ένα καθήκον, εξηγήστε τους ότι η 

μαθησιακή τους δυσκολία μπορεί να μην σχετίζεται αναγκαστικά με την αναπηρία, αλλά μπορεί να 

οφείλεται στην πολυπλοκότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν. Χωρίστε την εργασία σε μικρότερα 
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βήματα. Αυτό θα ενθαρρύνει και θα καταστήσει πιο σίγουροι τους μαθητές που είναι πιο ευαίσθητοι 

στον βραδύτερο ρυθμό μάθησης.  

• Προσαρμογή των στόχων και του επιπέδου δυσκολίας των καθηκόντων · να θέσει εφικτούς στόχους.  

• Σχέδιο διαδοχικών προσεγγίσεων (διαμόρφωση): προσπάθεια για αυτοβελτίωση, επιθυμία για 

βελτίωση, προσπάθεια. 

• Δώστε στους σπουδαστές δυσκολίες ευκαιρίες για να επιτύχουν. 

• Πανηγυρίστε την επιτυχία: όταν πρόκειται για την εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρίες, είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η εστίαση πρέπει πάντα να είναι για τα πράγματα που είναι σε θέση να 

κάνουν. Επιπλέον, το σημαντικότερο πράγμα, που ασχολείται με τις ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό 

περιβάλλον, είναι να κάνει τους σπουδαστές να κατανοήσουν ότι η ποικιλομορφία και οι δυσκολίες σε 

ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν μέρος του κανόνα. Αυτό θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τις δικές 

τους δυνάμεις.  

• Χρησιμοποιήστε θετική γλώσσα και εκφράσεις. 

• Ισορροπία μεταξύ κριτικής και έπαινου. 

• Υποστήριξη με εργασίες. Χωρίστε τις εργασίες σε μικρά βήματα. 

• Διαίρεση ευθυνών. 

• Διδάξτε τους μαθητές να βλέπουν τα λάθη ως μια ευκαιρία να μάθουν και να βελτιώσουν. 

• Μην επιτρέπετε στους μαθητές να ντροπιάζονται ή να χλευάζονται μεταξύ τους. 

• Κατά την αξιολόγηση ενός μαθητή, διαφοροποιείστε τις ιδιαίτερες ικανότητές τους ως άτομο. 

• Ας κατανοήσουν ότι το σχολείο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μαθησιακό περιβάλλον: όσο 

σημαντικό είναι να βοηθάμε τους φοιτητές με αναπηρίες στην εκπαίδευσή τους, τους βοηθάμε να 

σκέφτονται ότι το σχολείο δεν είναι το παν. Υπάρχει ένας κόσμος έξω από το σχολικό περιβάλλον στο 

οποίο ο μαθητής μπορεί να αισθανθεί ικανοποιημένος και ευχαριστημένος. Οι άνθρωποι μπορούν να 

έχουν ταλέντα ή δεξιότητες που μπορεί να μην είναι συναφείς στο σχολικό περιβάλλον, αλλά μπορεί να 

είναι πολύ συναφείς στην καθημερινή ζωή. Είναι ακριβείς; Έχουν πάντα καλή σχέση με τους άλλους; Είναι 

πάντα διαθέσιμοι σε άλλους;   

• Συμμετοχή τους σε πρακτικές δραστηριότητες: για την ανάπτυξη επαρκούς αυτοεκτίμησης, είναι πολύ 

σημαντικό να συμμετέχουν οι σπουδαστές σε πρακτικές δραστηριότητες. Θα ήταν τέλειο να συνδυάσουμε 

την πρακτική εργασία με την ομαδική δουλειά. Αυτό συμβαίνει επειδή βοηθά τους μαθητές να 

ξεπεράσουν ορισμένες δυσκολίες βοηθώντας ο ένας τον άλλο και τους δίνει την αίσθηση ότι είναι μέρος 

μιας ομάδας μαζί με μια αίσθηση επιτυχίας. 

• Μην κάνετε συνεχώς κριτική. Δώστε στους μαθητές την ευκαιρία να αλλάξουν. 

• Προσπαθήστε να βρείτε εναλλακτικές εξηγήσεις. 

• Παρακολουθήστε τις κοινωνικές σχέσεις και ενδεχόμενες αρνητικές επιρροές. 

• Να τερματίσετε τη συνεδρία με φιλικό τρόπο, παρά τα τυχόν προβλήματα. 

• Δεχτείτε σύντομο και κατάλληλο χιούμορ 

• Να χρησιμοποιείτε την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη σε τακτική βάση. 

• Καθημερινή συναισθηματική επικοινωνία. 

 

Το πρόβλημα της αυτοεκτίμησης είναι πάντα στο προσκήνιο όταν πρόκειται για φοιτητές με ειδικές 

ανάγκες. Σε ένα μαθησιακό περιβάλλον είναι σύνηθες να βλέπουμε τους μαθητές να χωρίζονται σε μικρές 

ομάδες και να μην έχουν τέλεια συνοχή μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η λύση είναι να το διαχειριστείτε 

σωστά, καθιστώντας βέβαιοι ότι όλοι οι μαθητές θεωρούν τον εαυτό τους και θεωρούνται ως ομότιμο 

γκρουπ. 
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Πριν από την έναρξη – θετική ενίσχυση 

 
Όλοι ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε μια θετική εντολή από μια αρνητική εντολή. Για παράδειγμα, το  

"κλείσιμο της πόρτας " είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το  "Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή ".  

Η λήψη μιας θετικής εντολής με απαλό τρόπο, μειώνει την έναρξη των αρνητικών συναισθημάτων όπως η 

διέγερση ή το άγχος και μας κάνει πιο πρόθυμοι να σεβαστούμε την εντολή που μας δόθηκε. Γι ' αυτό 

είναι πάντα καλύτερο να δίνεις ενδείξεις με θετικές και όχι αρνητικές ποινές, είναι μια αποτελεσματική 

τεχνική, ειδικά σε ένα πλαίσιο στο οποίο διδάσκουμε και αν ασχολούμαστε με φοιτητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. Ο εγκέφαλός μας έχει μια συναισθηματική αντίδραση σε σχόλια που μας κάνουν να 

αισθανόμαστε καλά, και είμαστε όλοι εθισμένες σε αυτό. Ένας φοιτητής με ειδικές ανάγκες, ο οποίος 

λαμβάνει συνεχώς ευνοϊκά μηνύματα ενθάρρυνσης, θα αισθανθεί εξουσιοδοτημένοι να επιτύχουν 

περισσότερα από όσα θα μπορούσαν ποτέ να έχουν αρχικά αναμενόταν. 

 

"Η θετική ενίσχυση μπορεί να έρθει με τη μορφή ενός χτύπημα στην πλάτη, μια μικρή αγκαλιά ή ένα 

μεγάλο χαμόγελο, ενώ εσείς και το παιδί σας περνάτε χρόνο μαζί. Βοηθήστε τους να αισθάνονται καλά για 

τις ικανότητές τους, και να γιορτάσουν τις προσπάθειές τους-θα δείτε μια αλλαγή στη στάση και την 

εμπιστοσύνη σε κανένα χρόνο ". 

 

Άσκηση 1.1 – παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας 
Η άσκηση αυτή συνιστάται για διάφορους λόγους:  

• για να σπάσετε τον πάγο και να κάνετε το εκπαιδευτικό περιβάλλον πιο άνετο. Είναι γνωστό ότι σε μια 

καλή μαθησιακή απόκτηση περιβάλλοντος είναι πιο ποιοτική και ταχύτερη · 

• να βοηθήσει τους σπουδαστές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για επικοινωνία. Ως εκ τούτου, δεν 

χρησιμοποιείται μόνο λεκτική γλώσσα, αλλά και παραλεκτική και μη λεκτική γλώσσα. 

 

Σκοπός: Σπάζοντας τον πάγο, μαθαίνοντας τους συνομηλίκους σας, Εδραιώστε ένα καλό μαθησιακό 

περιβάλλον. 

Περιγραφή της δραστηριότητας: κάθε μαθητής κάνει μια σύντομη παρουσίαση του εαυτού του σε 

άλλους. Είναι ένας τρόπος να σπάσουμε τον πάγο και να γνωριστούμε και, για όσους θέλουν, να 

μοιραστούν ιστορίες, εμπειρίες, πάθη. Σε περίπτωση δυσκολιών στην έκθεση, οι μαθητές μπορούν να 

ενθαρρυνθούν από τον σύντροφό τους στο πλευρό τους. Για να διασφαλιστεί ότι η επικοινωνία λαμβάνει 

χώρα, η συμμαθήτρια μπορεί να υποδηλώνει ότι χρησιμοποιούν όχι μόνο λέξεις αλλά και άλλα μέσα 

επικοινωνίας. Για παράδειγμα, οι εκφράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες ή αυτός/αυτή μπορεί να 

παρουσιάσει τον εαυτό του μιλώντας για τις προτιμήσεις ή τα γούστα του. (Αν δεν μπορεί να μιλήσει για 

αυτόν/της, είναι ο συνεργάτης που τον ρωτά/αυτή  "Τι σας αρέσει " και  "τι δεν σας αρέσει ". Εναλλακτική 

λύση, επικοινωνία και σπάσιμο του πάγου με τη χρήση φωτογραφιών, εικόνων, συμβόλων, φαφαίες κλπ.) 

Χρόνος που έχει ανατεθεί: 20 λεπτά 

Πόροι: δεν απαιτείται κάτι συγκεκριμένο. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι η διαχείριση του χώρου 

στο δωμάτιο. 
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Άσκηση 1.2 – ο κόσμος που επιθυμώ  
Αυτή η άσκηση είναι χρήσιμη για να δώσει εκφραστική ικανότητα σε άτομα που έχουν μικρή ή καθόλου 

προφορική επικοινωνία ή γλωσσικές δεξιότητες μέσω διευκολύνονται επικοινωνίας. 

Η διευκόλυνση της επικοινωνίας είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο αποκατάστασης που στοχεύει να δώσει 

εκφραστική ικανότητα σε άτομα που έχουν μειωμένη ή καθόλου λεκτική επικοινωνία και γλωσσικές 

δεξιότητες. Μπορεί επίσης να εξασφαλίσει βαθύτερη επικοινωνία μέσω της έκφρασης της δικής του 

γνώμης σχετικά με ορισμένα από τα θέματα που εμπλέκονται.  

  

Στόχος: κερδίζοντας αυτοεκτίμηση, προσωπική αυτονομία, διατήρηση της ψυχικής, αισθητηριακής, 

κινητικής και χειρωνακτικής ικανότητας, παρατήρηση και επαλήθευση της σχεσιακής δυναμικής, 

ακολουθώντας ένα σχέδιο. 

 

Μεθοδολογία: οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες από τον Διαμεσολαβητή. Για τη διαίρεση σε ομάδες είναι 

δυνατόν να κάνουμε επίσης κάποιες δευτερεύουσες δραστηριότητες, προκειμένου να κάνουμε αυτή τη 

στιγμή πιο δυναμική και να μην την υποβαθμίσουμε μόνο σε μια απλή ρουτίνα. Μόλις οι μαθητές 

χωριστούν σε ομάδες, τους δίνεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στη δραστηριότητα. Μέσα από αυτό 

το υλικό, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να αποφασίσει, επίσης σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φοιτητές, αν 

θα τους δώσει ελεύθερα να δημιουργήσουν το δικό τους έργο ή, μέσω μιας κατευθυντήριας γραμμής, 

κατευθύνονται προς τη δημιουργία κάτι που σχετίζεται με ένα θέμα (όνειρα, συναισθήματα, προσδοκίες 

και τους μελλοντικούς στόχους) που καθορίστηκαν στην αρχή της ίδιας της δραστηριότητας. 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, οι μαθητές μπορούν να το παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα 

και να βρουν κανάλια για συζήτηση με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή και των ίδιων των συμμαθητών. 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας:  

Ο «κόσμος που επιθυμώ» στοχεύει να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στις γλώσσες και τις πρακτικές της 

τέχνης. Το έργο των ατόμων, που χτίστηκε και συναρμολογείται στην ομαδική εργασία, δημιουργεί 

συνεργασία και μια ατμόσφαιρα που απαιτείται για να εκτιμήσει όχι μόνο το ατομικό έργο των 

καλλιτεχνών, αλλά έναν διαφορετικό και δημιουργικό τρόπο διαβίωσης στην κοινωνία. 

Οι μαθητές έχουν το καθήκον να συνειδητοποιήσουν ένα χρωματιστό ξύλινο πάνελ με τον κόσμο στο 

κέντρο του. 

Κάθε μαθητής, ξεχωριστά μέσα από μια κορυφή πηλού, του κάνει το χέρι. Μόλις τα χέρια ψήνονται στον 

φούρνο στους 980 βαθμούς, χρωματίζει με την τεχνική των ΨΥΧΡΩΝ χρωμάτων και μαζί είναι κολλημένα 

στο ξύλινο πάνελ που είχε προηγουμένως χρωματιστεί. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα αποτελείται από τα 

χέρια των μαθητών, οι οποίοι χρωματά το χέρι ενός άλλου εταίρου αντί να χρωματά τα χέρια τους. 

Η όλη άσκηση διεξάγεται μετά από ένα πρόγραμμα εργασίας που δημιουργήθηκε με την επένδυση 

εικόνων που προσδιορίζουν τα διάφορα στάδια της δραστηριότητας, όπως: γλυπτική του χεριού, λήψη 

χρώματος και πινέλων, χρωματισμός του χεριού, τοποθέτηση στο φούρνο και ούτω καθεξής μέχρι να 

έχετε την εικόνα του Φίνι προϊόν, το οποίο είναι το χέρι μαγειρεμένο και χρωματιστό. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει επίσης ξήρανση μπροστά από μια 

πηγή θερμότητας, οι ίδιοι οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στην προετοιμασία της ίδιας της 

δραστηριότητας (π.χ. μπορούν να βοηθήσουν τον Διαμεσολαβητή στην επιλογή του σχήματος, καθώς και 

στην προετοιμασία του φούρνου). 
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Εναλλακτικές λύσεις:  

1. Οι μαθητές χρησιμοποιούν εφημερίδες και περιοδικά από τα οποία μπορούν να επιλέξουν 

εικόνες, γράμματα και ούτω καθεξής για να εκπροσωπήσουν και να εκφράσουν ένα αίσθημα, μια 

κατάσταση μυαλού, μια επιθυμία, έναν μελλοντικό στόχο (όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, 

μπορούν να πάρουν εικόνες ανθρώπων που αποτελούν πηγή έμπνευση για αυτούς). 

Πώς βλέπεις τον εαυτό σου; Θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου αντ ' αυτού; Το να θέσουμε τέτοιες 

ερωτήσεις είναι σημαντικό να βρούμε μια ιδέα για το χάσμα μεταξύ των δύο εικόνων και να 

θέσουμε τα θεμέλια για την επίτευξη του στόχου. 

 

2. Ο Διαμεσολαβητής δηλώνει ένα αίσθημα, μια κατάσταση του μυαλού ή έναν αντικειμενικό σκοπό. 

Οι μαθητές επιλέγουν τις εικόνες που σχετίζονται με αυτή την κατευθυντήρια γραμμή. 

Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να δοθεί αυτονομία επιλογής και κάθε συμμετέχων μπορεί να επιλέξει 

μια διάθεση ή έναν στόχο και, χωρίς να το κοινοποιήσει σε άλλους, προετοιμάζει το έργο του. Στη 

συνέχεια, μια έκθεση όλων των έργων γίνεται και όλοι οι μαθητές πρέπει να μαντέψει τη διάθεση 

ή το μήνυμα που κάθε συμμετέχων θέλει να επικοινωνήσει. Η δραστηριότητα θα συναφθεί μέσω 

του διαλόγου-συζήτηση σχετικά με τα διάφορα θέματα και τους στόχους που έχουν βγει από τη 

δραστηριότητα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα χρησιμεύσει ως αφετηρία για 

προβληματισμό. 

 

Χρόνος που έχει ανατεθεί: σύμφωνα με την προτίμηση των διαμεσολαβητών. Η δραστηριότητα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί συνολικά, σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια της δραστηριότητας είναι αρκετά 

σημαντική, ή, όπως συνιστάται, μπορεί να χωριστεί σε διάφορα μέρη της ημέρας ή διαφορετικές ημέρες 

ανάλογα με το χρόνο που είναι διαθέσιμος στους μαθητές. 

Πόροι: εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας που επιλέγεται. Είναι δυνατόν να εκτελέσει την άσκηση με 

χαρτί, χαρτόνι, βούρτσες, θερμοκρατία, μαρκαδόροι, κόλλα, σχήματα και καλούπια, γύψος, πηλός, κουτιά 

ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να καλυφθεί για δραστηριότητες decoupage. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Φωτογραφίες 1, 2 and 3 - Πώς οι μαθητές έκαναν τα χέρια τους από πηλό ακολουθώντας ένα σχέδιο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Περί επιχειρηματικότητας 
 

Η επιχειρηματικότητα δεν είναι αυτό που κάνεις, αλλά είναι αυτό που είσαι. 

 

Το να γίνεις επιχειρηματίας δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, μπορούμε να προσδιορίσουμε το απαραίτητο 

σημείο εκκίνησης για μια επιχειρηματική εμπειρία: αυτοεκτίμηση. Όπως συζητήσαμε στην προηγούμενη 

ενότητα, η αυτοεκτίμηση είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν είναι πάντα έμφυτο, πράγματι, πολύ συχνά 

πρέπει να επιδιώκεται, να αναπτύσσεται και να εκπαιδεύεται. 

Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας δεν είναι μόνο σε θέση να πωλήσει το προϊόν, αλλά είναι επίσης σε 

θέση να πουλήσει τον εαυτό του. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η αρμοδιότητα σε αυτόν τον τομέα συμβαδίζει 

με την αυτοεκτίμηση, πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις ο επιχειρηματίας που είναι σε θέση να πωλήσει 

τον εαυτό του θα βγει πάνω από αυτόν που είναι πολύ αρμόδιος στον τομέα, αλλά ο οποίος δεν έχει 

επαρκή εκτίμηση στον εαυτό του. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η αρμοδιότητα είναι δευτερεύουσα, αλλά 

είναι σωστό να λέμε ότι η σωστή αρμοδιότητα πρέπει να υποστηρίζεται από μια συνειδητή αυτοεκτίμηση. 

Τότε, όταν η επιχείρηση έρθει στη ζωή, ένας επιχειρηματίας πρέπει να είναι σε θέση να περικυκλώσει τον 

εαυτό του με τους ίδιους ανθρώπους, να χτίσει τη δική του ομάδα. Και πάλι, η αυτοεκτίμηση 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πειθώ των ανθρώπων, οι οποίοι πιθανότατα δεν γνωρίζουν το άτομο, να 

ενταχθούν σε μια ομάδα. Όχι μόνο αυτό, αλλά να εμπλέξει την ομάδα και να τους πείσει ότι η 

δραστηριότητα στην οποία εργάζονται είναι η σωστή, αναπτύσσοντας σε αυτούς την αίσθηση ότι ανήκουν 

στην ομάδα εργασίας. 

Η σωστή ποσότητα αυτοεκτίμησης είναι απαραίτητη ακόμα και σε στιγμές αποτυχίας. Μερικές φορές 

είναι αναπόφευκτες και μπορούν να επηρεάσουν επικίνδυνα την αυτοεκτίμηση που έχεις στον εαυτό σου. 

Σε κάθε περίπτωση, συχνά από στιγμές κρίσης ξεκινά μια πορεία ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ένας καλός 

επιχειρηματίας πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτές τις στιγμές, δεν πρόκειται να επηρεάσει την 

αυτοεκτίμηση τους. Η αυτοεκτίμηση δεν πρέπει να συγχέεται με την αλαζονεία, αλλά είναι μια ποιότητα 

που πρέπει να είναι καλά σημειωμένη στην εικόνα του επιχειρηματία και της ομάδας του/της. Τελευταίο 

αλλά εξίσου σημαντικό, οι άνθρωποι με αυτοεκτίμηση είναι πολύ συχνά επίσης ευχάριστοι άνθρωποι, με 

τους οποίους είναι διεγερτικός και παραγωγικός για να εργαστούν. 

 

Κάνε μια προσπάθεια:  

Αυτή είναι μια άσκηση χρήσιμη για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Η επιχειρηματικότητα έχει να κάνει 

με τον εαυτό σου, τον μελλοντικό επιχειρηματία. Η επιχειρηματικότητα πρέπει να κάνει περισσότερα με 

το ποιος είναι το άτομο και όχι τι κάνει. Η γνώση της φύσης και η παρακολούθηση της είναι τα πρώτα 

βήματα για την είσοδο στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, ο επίδοξος επιχειρηματίας πρέπει 

να οικοδομήσει τον κόσμο του γύρω από τον οποίο νομίζει ότι είναι και όχι γύρω από τους άλλους που 

θέλουν να είναι. 

 

Ο Διαμεσολαβητής δίνει στους μαθητές μικρά φύλλα χαρτιού με κάποιες γραπτές οδηγίες (ή ερωτήσεις). 

Οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες (ο Διαμεσολαβητής επιλέγει αν μπορούν να παραμείνουν ανώνυμοι ή 

ότι πρέπει να γράψουν το δικό τους όνομα). Όλες οι απαντήσεις τοποθετούνται στη συνέχεια σε ένα κουτί 

και στη συνέχεια αλιεύονται και κρέμονται στον πίνακα από τους μαθητές. Η άσκηση τελειώνει με μια 

συλλογική συζήτηση για κάθε απάντηση που κρέμεται στο Συμβούλιο, όλα συντονισμένα από τον 

Διαμεσολαβητή, ο οποίος ενθαρρύνει τη συζήτηση με περαιτέρω ερωτήσεις, σχόλια και γνώμες. 
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• Γα εξασφαλιστεί η δημιουργία της λίστας της των μελών, δημιουργία κόστους: λίστα 3 πράγματα που 

αγαπάς στον εαυτό σου. 

• Λίστα με 3 ταλέντα ή δεξιότητες που νομίζετε ότι έχετε 

• Λίστα με 3 περιπτώσεις έχετε ξεπεράσει τις αντιξοότητες 

• Λίστα με 3 δεξιότητες που θέλετε να βελτιώσετε 

• Λίστα με 3 θέσεις εργασίας που θα θέλατε να κάνετε 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κατανόηση του ποιος είμαστε είναι το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας 

επιχείρησης. Το πρώτο βήμα για να γίνεις επιχειρηματίας είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου, τις δυνάμεις 

σου, τις φιλοδοξίες κάποιου. Η δεύτερη φάση είναι να επικεντρωθούμε στα επόμενα 3 βήματα που 

πρέπει να επιτευχθούν για να επιτευχθεί η φιλοδοξία να γίνει ένας επιχειρηματίας. 

Οι τρεις κύριες φάσεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 

• Έρευνα 

Κάθε επιχειρηματική ιδέα βασίζεται σε καλή έρευνα. Πρέπει να γνωρίζετε τι θέλετε να επιτύχετε. Η 

ιδέα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, ακριβής, όχι ασαφής, διαφορετικά είναι προτιμότερο να 

αναβάλλουν τα πάντα σε καλύτερες εποχές, όταν η ιδέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα είναι 

σαφέστερη. 

Τι θέλεις να πουλήσεις; Είναι η ιδέα μια πρωτοποριακή ιδέα; Οι άνθρωποι/οι πελάτες χρειάζονται 

αυτό το προϊόν ή είναι απλά μια νέα ιδέα, αλλά χωρίς συγκεκριμένη χρήση; Αυτό το προϊόν ικανοποιεί 

μια πραγματική ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι; 

Είναι χρήσιμο να κάνετε ορισμένες ερωτήσεις πριν μεταπηδήσετε στον κόσμο της 

επιχειρηματικότητας. 

 

• Δημιουργία 

Η δημιουργία μας πρέπει να βασίζεται σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Μια καλή ιδέα είναι αρκετή. Δεν 

χρειάζεται να έχετε δεκάδες παραλλαγές του τι θέλετε να δημιουργήσετε. Αντιθέτως, αυτό θα 

οδηγούσε σε κάτι που δεν είναι συγκεκριμένο και μη παραγωγικό. 

 

• Πουλήστε το! 

Οι επιχειρηματίες είναι κυρίως άνθρωποι που μπορούν να πωλούν το προϊόν τους και να πωλούν τους 

εαυτούς τους σε άλλους, όπως προαναφέρθηκε, ώστε να σχετίζονται με τους καλούς ανθρώπους και 

να κάνουν τους εργαζομένους να πιστεύουν ότι οι ιδέες του είναι οι σωστές. 

 

Επιχειρηματικότητα για άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) 
 

Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τα πλεονεκτήματά της 

 

Πρώτα απ ' όλα, η σωστή εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα οδηγεί τον μαθητή να είναι πιο 

επινοητικός και υπεύθυνος. Χάρη στο επάγγελμά τους, μπορούν πραγματικά να βυθιστείτε στην 

πραγματική ζωή των καθημερινών καταστάσεων. Αποκτώντας εμπειρία, παίρνοντας ρίσκα, διαχειρώντας 

το δικό σας έργο και μαθαίνοντας από τα αποτελέσματά του. 

Συχνά, τα άτομα με αναπηρίες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) λαμβάνουν πρόσθετη τεχνική και 

χρηματοδοτική στήριξη, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως εγγύηση για τη μείωση των κινδύνων που 

συνδέονται με την επιδίωξη ευκαιριών αυτοαπασχόλησης. 
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Η επιχειρηματικότητα είναι εξίσου σημαντική πηγή απασχόλησης που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική 

αυτάρκεια για τα άτομα με αναπηρίες. Επιπλέον, θα έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι 

αυτοαπασχολούμενοι. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας είναι 

απαραίτητη για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη όλων, ιδίως των ατόμων με αναπηρίες. 

Καταρχάς, δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να διδαχθεί οργανωτικές δεξιότητες με εποικοδομητικό τρόπο. 

Οι αρμοδιότητες αυτές είναι πολύ σημαντικές, διότι αναπτύσσουν στο πρόσωπο την ικανότητα να 

σχεδιάζουν, να καθορίζουν και να αναγνωρίζουν τις προτεραιότητες και, κατά συνέπεια, να επιτυγχάνουν 

τους στόχους τους. 

Επιπλέον, επηρεάζει τους σπουδαστές αυξάνοντας την επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη και τις 

δεξιότητες λήψης αποφάσεων, βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις, αναπτύσσοντας την αίσθηση της 

ομαδικής εργασίας, αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση, την ηγεσία, την ετοιμότητα απασχόλησης και την 

υγειονομική κατάσταση. Όσον αφορά την επικοινωνία, η σωστή εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

εγγυάται την καλύτερη ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ιδίως όταν πρόκειται για την 

επικοινωνία ιδεών και τη διαβίβαση σε άλλους. 

Μια άλλη σημαντική βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε έναν φοιτητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

είναι να τον διδάξει να θέσει στόχους. Ο κόσμος της επιχειρηματικότητας βασίζεται στον καθορισμό 

στόχων και την αναγνώριση προτεραιοτήτων. Οι στόχοι είναι μέρος της ζωής όλων σε κάθε σφαίρα της 

ζωής: επάγγελμα, ελεύθερο χρόνο, διαπροσωπικές σχέσεις κ. λπ. 

Τα πάντα επανεξετάζονται από άποψη προτεραιοτήτων. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να 

διαχειρίζονται τους στόχους τους, και για το λόγο αυτό πρέπει να διδάσκεται και στη συνέχεια να 

εκπαιδεύονται με κάποιο τρόπο. Το να μην έχουμε καλά προσδιορισμένα γκολ σημαίνει ότι για το 

μεγαλύτερο μέρος περιμένουμε να συμβούν πράγματα και συχνά βασιζόμαστε στην τυχαιότητα των 

πραγμάτων. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει ποτέ. 

Ένας στόχος πρέπει να είναι: 

• Συγκεκριμένος 

• Τι είδους στόχο θέλετε να επιτύχετε; Όσο περισσότερο πάτε σε λεπτομέρειες, είστε συγκεκριμένοι και 

έχετε σαφείς στο μυαλό σας τι μετακινείτε, η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχετε για να το πάρετε 

• Μετρήσιμος 

Ο στόχος πρέπει να διαιρείται σε μετρήσιμα στοιχεία. Για παράδειγμα, το "να είσαι ευτυχισμένος" δεν 

είναι μετρήσιμο στόχο, "να εξοικονομήσουν πέντε ευρώ την ημέρα για να πληρώσουν για το ταξίδι της 

ζωής μου", είναι. 

• Εφικτός 

Κάντε μια αξιολόγηση του στόχου από την άποψη της ικανότητας. Εάν δεν υπάρχουν απαραίτητοι πόροι ή 

διαθέσιμος χρόνος για ένα δεδομένο στόχο, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

ονειρεύονται ή επιχειρούν πράγματα που είναι δύσκολο να επιτευχθούν, αλλά, αντίθετα, σημαίνει να 

ληφθούν υπόψη όλες οι πτυχές του στόχου και να προσπαθήσουν να οργανώσουν τα πάντα καλά, ώστε 

να είναι επιτυχής. 

• Συναφής 

Πόσο σχετικός είναι αυτός ο στόχος για εσάς ή την ομάδα σας; Τι κρύβεται πίσω από την επίτευξη του 

στόχου σας; Ποιος είναι ο πρωταρχικός σκοπός που σας παρακινά να κάνετε τα πρώτα βήματα; 

Ρωτώντας τον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις σημαίνει να αναρωτηθείτε αν ο στόχος σας είναι σχετικός ή 

όχι. 

• Έγκαιρος 

Προγραμματίστε προθεσμίες. Σπάστε τον στόχο σας για να διευκολύνετε την επίτευξη και να δώσετε στον 

εαυτό σας μια τελική προθεσμία. Ό,τι αντιμετωπίζεις, όταν προσεγγίζεται σε μικρά βήματα, είναι πιο 
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διεγερτικό και ευκολότερο να συνεχίσει. Αν το Χρονολόγιό σας είναι ευέλικτο και ρεαλιστικό, θα είναι 

ευκολότερο, για εσάς και/ή την ομάδα σας, να διατηρήσετε το πνεύμα σας ψηλά και να αποφύγετε να το 

δώσετε. 

 

Η διαφορετικότητα είναι μια πρόσθετη αξία 

Ο καθένας μας είναι διαφορετικός, ο καθένας μας έχει τη δική του προσωπικότητα, τις ικανότητές του και 

τα ταλέντα του. Μέσα σε μια ομάδα, η ποικιλομορφία είναι ένας παράγοντας διάκρισης που διαχωρίζει 

τις καλές ομάδες από τις καλύτερες. Στην ίδια ομάδα μπορείτε να εργαστείτε μαζί για να επιτύχετε τον 

ίδιο στόχο. Ο στόχος αυτός θεωρείται και βιώνει με υποκειμενικό τρόπο, ο καθένας έχει ένα διαφορετικό 

όραμα, ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των δραστηριοτήτων. Αυτό που είναι απλό ή ασήμαντο 

για κάποιον μπορεί να είναι αδύνατο για ένα άλλο, και αντίστροφα. Ακριβώς για το λόγο αυτό, αν η 

ομάδα είναι μια ετερογενής ομάδα, η οποία ενισχύει την ποικιλομορφία αντί να καθυστερεί στην 

ομοιογένεια είναι μια νικηφόρο ομάδα. 

 

Άσκηση 2.1 – Ποιος είναι ο επιχειρηματίας? 
 

Αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ χρήσιμη, επειδή ο μαθητής μπορεί να εργαστεί μεμονωμένα, ενώ έχει 

ως τελικό στόχο μια ομαδική εργασία. Επιπλέον, ο μαθητής είναι σε θέση να πλαισιώσει αυτό που έχει 

επιτευχθεί στο πλαίσιο της έννοιας της επιχειρηματικότητας. 

 

Σκοπός: να εισαγάγει ή να εμβαθύνει με τους μαθητές το σχήμα του επιχειρηματία. 

Περιγραφή της δραστηριότητας: σκοπός της δραστηριότητας είναι η δημιουργία μιας πόστερ σχετικά με 

το σχήμα του επιχειρηματία. Η αφίσα πραγματοποιείται σε ομάδες όπου κάθε ομάδα (max 4-5 φοιτητές) 

είναι υπεύθυνη για ένα μέρος της. Μόνο όταν η κάθε ομάδα τελειώσει το μέρος της, όλα τα μέρη θα 

ενωθούν για να σχηματίσουν μια μονή αφίσα. 

Η τελική αφίσα πρέπει να περιλαμβάνει εικόνες που συνδέονται με κάποιο τρόπο με την 

επιχειρηματικότητα. Οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν και να επιλέξουν ποιες εικόνες θεωρούν ότι 

αντιπροσωπεύουν καλύτερα την επιχειρηματικότητα και ποια είναι η γενετική δύναμή της. Για 

παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές αποφάσισαν να επικεντρωθούν στη δημιουργικότητα, 

θεωρώντας το ως ένα απαραίτητο σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Αυτή η άσκηση είναι πολύ χρήσιμη αν προταθεί σε φοιτητές ΕΕΑ επειδή συνειδητοποιούν ότι το έργο τους 

δεν προορίζεται για αυτοσκοπό, αλλά τοποθετείται μέσα σε ένα πλαίσιο. Προφανώς, η άσκηση μπορεί 

επίσης να αναπαραχθεί με διαφορετικά θέματα. 

Χρόνος που έχει ανατεθεί: 1 ώρα και μισό. Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από τον τρόπο δομής της 

δραστηριότητας. Εάν οι μαθητές πρέπει να κόψουν και να επικολλήσουν εικόνες, ο χρόνος μειώνεται ενώ 

εάν οι μαθητές πρέπει να ψάχνουν, να ζωγραφά και να χρωματήσει, χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο 

για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα. 

Πόροι: χαρτί, ψαλίδι, χρώματα, κόλλα, εφημερίδες, περιοδικά, κολλητική ταινία. 
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Φωτογραφία 4 – Η αφίσα ολοκληρώθηκε με όλα τα μέρη που οι μαθητές κατάλαβαν. Όπως μπορείτε να δείτε, στη μέση της 

πόστερ βάζουν τη λέξη «δημιουργία» (creativita) 

 

‘Aσκηση 2.2 – Αναπτύξτε επιχειρηματικές δεξιότητες: 
εκπαιδεύσετε τις ιδέες σας! 

Η άσκηση αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως η προσπάθεια ανάπτυξης 

μιας ιδέας που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις. Να αναπτύξουν ιδιότητες επίλυσης προβλημάτων στους 

μαθητές. Μαζί με την εκμάθηση ότι η ποικιλομορφία και η ετερογένεια μιας ομάδας είναι επίσης χρήσιμη 

στην αντιμετώπιση των κινδύνων και των δυσκολιών. Αυτό που μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιον 

μπορεί να είναι εύκολο για ένα άλλο. Η ποικιλομορφία είναι θεμελιώδης για την αντιμετώπιση 

οποιουδήποτε εμποδίου. Σε αυτή την άσκηση τονίζεται πως η ομαδική εργασία και η σχέση με 

διαφορετικές προσωπικότητες, τρόπους σκέψης, κουλτούρες είναι χρήσιμες για να βρούμε τη σωστή 

λύση, να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον και να παίρνουμε το καλύτερο από τον άλλο. 

Σκοπός: να κάνουν τους σπουδαστές να κατανοήσουν ότι η έννοια της πολυμορφίας σε μια ομάδα είναι 

θεμελιώδης. 

Μεθοδολογία: ομαδική δραστηριότητα. Οι σπουδαστές χωρίζονται επίσης σε ομάδες κατά 

υποδραστηριότητα (βλέπε άσκηση 1,2). Το μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να είναι ευρύχωρο και να 

επιτρέπει την κατάλληλη διάταξη γραφείου για ομαδικές δραστηριότητες. 

Περιγραφή της δραστηριότητας: ο Διαμεσολαβητής δίνει σε κάθε ομάδα μια ιστορία ή μια κατάσταση 

που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα. Τα μέλη κάθε ομάδας πρέπει να αντικατοπτρίζουν μαζί για να 

προβλέψουν τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν και να παράσχουν μια κοινή λύση στα 
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αναμενόμενα προβλήματα. Μόλις συμφωνηθεί μια κοινή λύση, κάθε ομάδα επιλέγει έναν εκπρόσωπο, ο 

οποίος, αφού το συζητήσει με τους ομολόγους του, παρουσιάζει τις λύσεις. Μετά την αποκάλυψη των 

λύσεων τους στο πρόβλημα, μια στιγμή προβληματισμού και αξιολόγησης ακολουθεί μεταξύ όλων των 

φοιτητών και του Διαμεσολαβητή. Τι κάναμε θετικά;  Μπορέσαμε να προβλέψουμε όλες τις δυσκολίες; 

Καταφέραμε να τους λύσουμε; Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε; 

Ένα χρήσιμο παράδειγμα: όλοι έχουμε δει, στη ζωή ή στην τηλεόραση, παιδιά ή παιδιά πίσω από έναν 

πάγκο πουλώντας λεμονάδα στην αυλή τους. Είναι αυτό που συνήθως ονομάζεται  "βάση λεμονάδας ". 

Αυτό μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα μιας πρώτης προσέγγισης στον κόσμο της επιχειρηματικότητας 

για τους νέους. Μπορεί να θεωρηθεί τουλάχιστον ως ένα καλό παράδειγμα εκπαίδευσης για την 

επιχειρηματικότητα, διότι με αυτή τη δραστηριότητα οι νέοι ασχολούνται με: ομαδική εργασία, επιδίωξη 

μιας καινοτόμου ιδέας και μια πρώτη, έστω και ελάχιστη, επίπτωση στο κέρδος και την οικονομική 

αυτονομία. 

Χρήσιμες ερωτήσεις: πώς διαχειριζόμαστε το αρχικό κόστος που σχετίζεται με την αγορά υλικών; Πώς 

μπορούμε να ορίσετε την τιμή του προϊόντος μας; Έχουμε ανταγωνιστές; Πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτή 

την υπόθεση; 

Χρόνος που εκχωρείται: 50 λεπτά 

Πόροι: πίνακας, χαρτί, στυλό. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ομαδικό πνεύμα και επιχειρηματικότητα 
Στις επιχειρήσεις, η αποτελεσματική ομαδική εργασία είναι το μυστικό πίσω από την ανάπτυξη και την 

επιτυχία. 

Για να είστε ένα αποτελεσματικό μέλος της ομάδας πρέπει να αναπτύξετε την ικανότητα να εργαστείτε καλά 

τόσο ατομικά όσο και συλλογικά με συναδέλφους ή υπαλλήλους. Στην πραγματικότητα, η ομαδική εργασία 

είναι μία από τις βασικές πτυχές της επίτευξης των συνολικών στόχων και στόχων ενός οργανισμού. 

1) η πρωταρχική ανάγκη να είναι ένα καλό μέλος μιας ομάδας είναι να είναι σαφής σχετικά με τους στόχους 

που πρέπει να επιτύχει η ομάδα, καθώς και τους μεμονωμένους στόχους, έτσι ώστε οι μεμονωμένες 

προσπάθειες μπορούν να ευθυγραμμιστούν με εκείνες της ομάδας. 

2) η ανατροφοδότηση και η μάθηση για την αποδοχή της κριτικής είναι άλλες σημαντικές ποιότητες ενός 

επιτυχημένου μέλους της ομάδας. Εύκολο να το λες παρά να το κάνεις, αυτό απαιτεί προσεκτική και συνεχή 

εκπαίδευση. Η συμμετοχή και η επίλυση των συγκρούσεων διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματική ένταξη. 

3) κατά γενικό κανόνα, είναι σημαντικό να σεβόμαστε τις γνώμες και τις πεποιθήσεις των άλλων όσο και 

των δικών μας σε όλες τις φάσεις της ομαδικής εργασίας και της επίλυσης συγκρούσεων. Ο τρόπος με τον 

οποίο η ομάδα διαχειρίζεται συγκρούσεις συχνά καθορίζει πόσο καλά λειτουργεί η ομάδα ως συνεκτική 

μονάδα. 
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Η εκμάθηση της εργασίας στην ομάδα είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα για να αποκτήσετε και να έχετε 

ειδικά όταν πατάτε στον κόσμο της εργασίας. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον, η συνεργασία με άλλους 

ανθρώπους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου θα είναι ο κανόνας, ένα καθημερινό θέμα. Μαθαίνοντας 

να εργάζονται σε μια ομάδα θα είναι επωφελής όχι μόνο συλλογικά και για την εταιρεία, αλλά και 

ατομικά. Το να είσαι σε θέση να δουλέψεις σε μια ομάδα είναι κάτι που μπορείς να μάθεις, και ευτυχώς 

υπάρχουν πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια που μπορείς να κάνεις με τους ομότιμους και τους 

συναδέλφους σου για να αποκτήσεις και να βελτιώσεις την ικανότητά σου να εργάζεσαι σε μια ομάδα. 

 

Οφέλη από τις δραστηριότητες μέσα σε ομάδα 
• Βελτιώστε την εμπιστοσύνη — η εμπιστοσύνη σε άλλα μέλη της ομάδας είναι βασικό συστατικό 

και σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε δραστηριότητα, την οποία δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς 

αν θέλετε να ολοκληρώσετε επιτυχώς οποιαδήποτε ομαδική δραστηριότητα. Οι άνθρωποι που 

εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους, τόσο σε χαρακτήρα όσο και σε ικανότητες, είναι πιο 

πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τη ζώνη άνεσης και να επιδιώξουν έναν κοινό στόχο. Υποστηρίζουν 

και καθοδηγούν ο ένας τον άλλο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για 

κάποιον που συνεχώς ελέγχει ή κρίνει τη δουλειά τους, ξέρουν ότι μπορούν να υπολογίζουν ο 

ένας στον άλλο αν έχουν πρόβλημα. Αντιθέτως, βασίζονται στα ισχυρά πλεονεκτήματα καθενός 

από τους συναδέλφους τους και από κοινού χτίζουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα έκαναν 

μόνοι τους. Το θέμα είναι να γίνει συμπληρωματική. 

 

• Εποικοδομητική κριτική-σημαίνει να βγάζεις το κουράγιο και να λες την δική σου γνώμη χωρίς να 

φοβάσαι τις συνέπειες. Αυτό σημαίνει να είστε σε θέση να μοιράζεστε πληροφορίες ελεύθερα, 

ακόμη και όταν κάνετε λάθος χωρίς να φοβάστε να κριθείτε και να γελάσατε. Λάθη μπορεί να 

συμβούν, αλλά είναι σημαντικό να μάθουμε να κατανοούμε ότι το λάθος και η αποτυχία είναι μια 

στιγμή όπως κάθε άλλη στη ζωή και ότι μπορούν να μας διδάξουν τόσα πολλά. Βασιζόμενοι σε μια 

ομάδα της οποίας τα μέλη σας στηρίζουν σημαίνει να τραβάτε καλά και θετικά πράγματα και 

λύσεις ακόμα και από λάθη. 

 

• Περισσότερη αυτοπεποίθηση, ανταγωνιστικότερη — μαθαίνοντας να εργάζεστε σε μια ομάδα, 

κάνοντας διαφορετικά καθήκοντα, αλλά σύμφωνα με τα ταλέντα και τα τάσεις τους, θα βοηθήσει 

τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες να αισθάνονται πιο σίγουροι, εκτιμούν και εκτιμούν οι 

άλλοι. Αυτό θα τους βοηθήσει πολύ όταν έρθει η ώρα να εισέλθουν στον κόσμο της εργασίας, θα 

τους καταστήσει πιο ευέλικτους και ικανοί να προσαρμοστούν στο περιβάλλον εργασίας και να 

επικοινωνούν με συναδέλφους με τους οποίους θα πρέπει να ασχολούνται κάθε μέρα. 

 
 

Άσκηση 3.1 – Ο κόσμος μου σε χρώματα 

 
Αυτή η δραστηριότητα συνιστάται για τους ακόλουθους λόγους: 

 

• Αφοσίωση: δουλεύοντας σε ομάδες συνεργικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

• Μαθαίνοντας ενώ διασκεδάζετε: παίζοντας και επικοινωνώντας με ένα χαμόγελο, η δημιουργική κλίση 

μας οδηγεί στη δημιουργία νέων δρόμων. 
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• Επικοινωνία μέσω του οπτικού, ακουστικού, κιναισθητικής, το οποίο περιλαμβάνει μεγαλύτερη 

συνεργασία των εκπαιδευόμενων. Όλα αυτά περιλαμβάνουν μια αξιολόγηση της πολυμορφίας ως 

παράγοντα εποικοδομητικής αντιπαράθεσης που οδηγεί στην ανάπτυξη του θέματος · 

• Ανάπτυξη χωροταξικής σκέψης, καλλιτεχνικού σχεδιασμού, ευαισθητοποίησης για την υπομονή, τον 

χρόνο που δαπανάται, ικανότητα διόρθωσης λαθών χωρίς μάχες  

 

Στόχος: αφοσίωση και ομαδική εργασία, μάθηση με το να κάνεις και να διασκεδάζεις, να αναπτύξεις την 

επικοινωνία μέσω διαφορετικών καναλιών. 

Μεθοδολογία: όλοι οι μαθητές κάθονται γύρω από ένα τραπέζι. Ο Διαμεσολαβητής βοηθά στη 

δημιουργία ενός θετικού, χαλαρούς και μη επικριτικού περιβάλλοντος. Ο Διαμεσολαβητής τους δίνει 

ψηφιδωτά σετ, κόλλα βινυλίου, βούρτσες. Κάθε συμμετέχων μπορεί να επιλέξει τα υλικά που προτιμά να 

αναπτύξει τη δραστηριότητα.   

Το να εργαζόμαστε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι, ενώ κάνουμε διαφορετικά καθήκοντα με διάφορους 

πόρους και υλικά, ενθαρρύνει την περιέργεια, τη θετική ανταλλαγή απόψεων, τον διάλογο, την ανταλλαγή 

απόψεων, ενώ τους επιτρέπει να εκφράζουν ελεύθερα τους διαφορετικούς και μη τυπικούς τρόπους 

επικοινωνίας.  

Χρόνος που ανατέθηκε: 50 – 55 λεπτά.  

Πόροι: ψηφιδωτό σετ, κόλλα βινυλίου, βούρτσες. 

 
Φωτογραφία 5 – Πώς οι μαθητές κατάλαβαν τα πέταλα τους χρησιμοποιώντας μικρά ψηφιδωτά κιτ, κόλλα βινυλίου, 

χρώματα και βούρτσες 

Άσκηση 3.2 – Σχεδιάζουμε μαζί! 

Περιγραφή της δραστηριότητας: ο Διαμεσολαβητής τοποθετεί τους δείκτες στο τραπέζι. Δίνει σε κάθε 

μαθητή ένα κομμάτι απλού χαρτιού με ένα θέμα που σχετίζεται με τους τομείς εστίασης των 

δραστηριοτήτων (π.χ. "ομαδική εργασία", "πνεύμα της Κοινότητας" "επιχειρηματικότητα", και ούτω 

καθεξής). 
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Ο διαμεσολαβητής εξηγεί ότι πρόκειται να λάβουν μέρος σε μια χρονομετρημένη δραστηριότητα. Όταν 

αρχίσει η δραστηριότητα, κάθε μαθητής θα ξεκινήσει τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας σχήματα, 

χρώματα, σύμβολα, εικόνες, λέξεις για να αντιμετωπίσει την περιοχή του θέματος. 

  

Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα που επέλεξε ο Διαμεσολαβητής, αυτός/αυτή ανακοινώνει ότι 

είναι καιρός να «ανταλλάξουν» καλλιτέχνες, και οι μαθητές θα περάσουν τα σχέδιά τους στο πρόσωπο 

στα δεξιά τους, μέχρι ιδανικά, κάθε εταίρος θα έχει σχεδιαστεί σε κάθε κλήρωση τουλάχιστον μία φορά. 

Αυτή θα πρέπει να είναι μια δραστηριότητα που θα διεξάγει σιωπηλά, αν είναι δυνατόν, ώστε να μπορούν 

να επικεντρωθούν στην επικοινωνία μέσω της τέχνης. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, αν τα 

συρτάρια κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να απαντήσει ότι κάθε 

τεχνική είναι τέλεια και ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό, τι θέλουν. Αν οι συμμετέχοντες λένε ότι δεν 

μπορούν να τραβήξουν, ζητήστε τους να προσπαθήσουν να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας γραμμές και 

σχήματα και χρώμα. Πες τους ότι δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι έχουν καλλιτεχνικό ταλέντο και 

επιδεξιότητα, και ότι δεν είναι διαγωνισμός, αλλά δοκιμασία χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το να 

γνωριστούμε, να συνεργαστούμε και να σχεδιάζουμε ένα έργο. 

  

Έκβαση: όταν τελειώσει ο χρόνος, πρέπει να σταματήσουν την κλήρωση και τα μέλη της ομάδας 

καλούνται να επικοινωνήσουν προφορικά με τη μεγάλη ομάδα σχετικά με το σχέδιο που έκαναν. Οι 

μαθητές το κάνουν αυτό κρατώντας τα έργα τέχνης και εξηγώντας την έννοια πίσω από το σχέδιο και πώς 

σχετίζεται με την καθορισμένη περιοχή του θέματος (επιχειρηματικότητα στη συγκεκριμένη κατάστασή 

μας). Καθώς κάθε ομιλητής μιλά για το σχέδιο στη μεγάλη ομάδα, θα εμφανίσει τα σχέδιά του στον τοίχο 

ή σε ένα τραπέζι. Η συζήτηση και ο προβληματισμός μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια 

της δραστηριότητας, καθώς η παρακολούθηση των έργων τέχνης των άλλων μπορεί να τονώσει ιδέες για 

τα μέλη της ομάδας. Κρατήστε πρόχειρο το χαρτί γραφήματος ή ένα σημειωματάριο, για να διατηρήσετε 

μια λίστα ιδεών των μαθητών για το έργο της κοινότητάς τους. 

 

Χρόνος που αποδίδεται: 30 λεπτά – 1 ώρα 

 

Πόροι: συσκευή διατήρησης χρόνου για μεσολαβητή, δείκτες, χαρτί 

 

Άσκηση 3.3 – Τέσσερις γωνίες 
 

Αυτή η άσκηση σημαίνει μια άλλη δραστηριότητα για τους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες. Επιπλέον, οι 

μαθητές έχουν την πρωτοβουλία να εκτιμήσουν διαφορετικές νοοτροπές. Η αποστολή είναι να πας και να 

σταθείς δίπλα στη λέξη που αναφέρεσαι περισσότερο.  

 

Σκοπός: ανάπτυξη δεξιοτήτων ομάδας-εργασίας 

 

Μεθοδολογία: συζήτηση σε ομάδες 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας: για να ρυθμίσετε τη δραστηριότητα, χρειάζεστε τέσσερις αφίσες ή 

γραφήματα αναστροφής με μία από τις ακόλουθες γραπτές λέξεις (ή οποιαδήποτε κατάλληλη λέξη με το 

θέμα της δραστηριότητάς σας). 
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• ΔΟΜΗ 

• ΣΧΈΣΕΙΣ 

• ΝΟΗΜΑ 

• ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Ο Διαμεσολαβητής ζητάει από τους μαθητές να βρεθούν κοντά στη λέξη που βλέπουν περισσότερο. Αφού 

επιλεγεί η λέξη για κάθε συμμετέχοντα, ο συντονιστής ζητά από κάθε ομάδα να συζητήσει τη λέξη που 

επιλέχθηκε και πώς αυτή η λέξη σχετίζεται με τον τρόπο που προτιμούν να εργαστούν. Αφού τους 

αφήσουμε χρόνο να συζητήσουν, είναι καλό να ρωτήσουμε κάθε μέλος της ομάδας τι βγήκε από αυτό. 

 

Σημεία προβληματισμού: οι τέσσερις ομάδες που δημιουργήθηκαν δεν σχηματίστηκαν τυχαία, αλλά κάθε 

ομάδα αποτελείται από σπουδαστές που έχουν κοινά τη λέξη που τους προσδιορίζει περισσότερο μεταξύ 

των τεσσάρων. Για μερικούς ανθρώπους, για παράδειγμα, η τάξη και η ακρίβεια είναι κρίσιμης σημασίας, 

τόσο στο επαγγελματικό τους περιβάλλον όσο και στην καθημερινή τους ζωή. Άλλοι, αντιθέτως, θεωρούν 

πιο σημαντικό να μπορούν να διατηρήσουν σχέσεις και διαπροσωπικές σχέσεις, και ούτω καθεξής. Αυτές 

οι μακρο-εννοιολογικές περιοχές αντικατοπτρίζονται σίγουρα στην καθημερινή μας ζωή και 

προσωπικότητες. Γι ' αυτό ο καθένας από εμάς έχει διαφορετική θέα στον κόσμο, με διαφορετικές 

αποχρώσεις και είναι επίσης αυτό που κάνει τη συνοχή μεταξύ των διαφορετικών ανθρώπων εφικτή. 

Οι τέσσερις λέξεις μπορούν να προωθήσουν μια χρήσιμη συζήτηση σχετικά με τους διάφορους τρόπους 

με τους οποίους οι άνθρωποι προσεγγίζουν την εργασία, την επιχειρηματικότητα, αλλά και τον τρόπο με 

τον οποίο απλώς έχουν λόγους. Ως δραστηριότητα προβληματισμού, μπορούν να γίνουν ορισμένες από 

τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 

Ξαφνιάστηκε κανείς από τις προτιμήσεις που εξέφρασαν οι άλλες ομάδες; 

• Σε ποια ομάδα θα εργαστεί καλύτερα η ομάδα σας και γιατί; 

• Ποια ομάδα μπορείτε να βρείτε το πιο δύσκολο να συνεργαστεί με και γιατί; 

• Τι σας έκανε να επιλέξετε τη λέξη που κάνατε; 

• Πώς αυτή η επιλογή αντικατοπτρίζει τον τρόπο που εργάζεστε ή ασχολούνται με άλλους; 

• Ποιες ερωτήσεις θα θέλατε να ζητήσετε από τις άλλες ομάδες να σας βοηθήσουν καλύτερα 

Καταλαβαίνεις τον τρόπο που σκέφτονται; 

 

Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, με τρόπους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ή να προβλέψουμε, 

επειδή είναι αυτοί που είναι. Κάθε ένα από τα μυαλά μας λειτουργεί διαφορετικά. Όταν προσπαθείς να 

καταλάβεις από πού προέρχεται το άλλο άτομο, είναι ευκολότερο να μην παίρνεις τις διαφορές μας τόσο 

προσωπικά. "Ποικιλομορφία είναι ένα χαρακτηριστικό που μας καθορίζει και μας εμπλουτίζει και έχει 

θεμελιώδη αντίκτυπο σε κάθε ομάδα, από την εργασία μέχρι το σπίτι. 

 

Εναλλακτική λύση: το θέμα του εργαστηρίου μπορεί να προσαρμοστεί αλλάζοντας τις τέσσερις λέξεις. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό ως έναν παγοθραυστικό, βάζοντας αστείες ή ενδιαφέρουσες 

λέξεις/φράσεις στις αφίσες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πειραματισμός, κίνδυνοι και επιχειρηματικότητα 
 

Το να παίρνεις ρίσκα είναι τρομακτικό πράγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να παραμείνουν 
στις δικές τους ζώνες άνεσης και δεν τολμούν να λάβουν ρίσκα. Αν εξετάσουμε τον παράγοντα κινδύνου 
στον κόσμο της εργασίας, σίγουρα οι επιτυχημένοι άνθρωποι, οι οποίοι κατάφεραν να 
συνειδητοποιήσουν τα όνειρά τους, έχουν σίγουρα λάβει ρίσκα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 
σταδιοδρομίας. Ειδικά οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να φοβούνται να ρισκάρουν. Θα πρέπει να 
θυμόμαστε, ωστόσο, ότι η διαβίωση με τον κίνδυνο είναι μέρος του παιχνιδιού. Για να είναι ένας 
επιχειρηματίας είναι propaedeutic να πάρει μικρούς κινδύνους, να επενδύσει χρήματα, να προωθήσει μια 
νέα ιδέα ότι οι άλλοι δεν είχαν σκεφτεί ή δεν πιστεύουν, στην επιλογή των εργαζομένων, κλπ.  
Ειδικά οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να φοβούνται να ρισκάρουν. Θα πρέπει να θυμόμαστε, ωστόσο, ότι 
η διαβίωση με τον κίνδυνο είναι μέρος του παιχνιδιού. Για να είναι ένας επιχειρηματίας είναι 
propaedeutic να πάρει μικρούς κινδύνους, να επενδύσει χρήματα, να προωθήσει μια νέα ιδέα ότι οι άλλοι 
δεν είχαν σκεφτεί ή δεν πιστεύουν, στην επιλογή των εργαζομένων, κλπ. 
Δεν είναι εύκολο να διαχωρίσουμε τους κινδύνους που αξίζει να πάρουμε και εκείνους που πρέπει να 
αφήσεις να φύγουν. Σίγουρα, υπάρχουν περισσότεροι υπολογισόμενοι κίνδυνοι από άλλους, ή κίνδυνοι 
που δίνουν λιγότερο χώρο στην τύχη, στην αβεβαιότητα. Είναι αδύνατο να έχουμε τον έλεγχο σε κάθε 
κατάσταση, αλλά μπορούμε σίγουρα να μειώσουμε το κατώφλι της τυχαιότητας όσο το δυνατόν 
περισσότερο.  
Ως εκ τούτου, ο επιχειρηματίας πρέπει να μπορεί να ζει όχι μόνο με κίνδυνο αλλά και με αποτυχία. 
Προφανώς, καμία επιχείρηση δεν είναι ποτέ 100% επιτυχής. Η διαφορά έγκειται στην εξέταση της 
αποτυχίας ως μιας εύλογης κατάστασης και την αποδοχή της. Οι μεγάλες αποτυχίες είναι η βάση για 
μεγάλη επιτυχία. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί τόσο στον χώρο εργασίας, αλλά και στον τομέα της τέχνης 
ή του αθλητισμού, για παράδειγμα, όπου η δεύτερη ευκαιρία και η άνοδος μετά από μια σοβαρή πτώση 
είναι συχνά ένα ερέθισμα, όχι ένα εμπόδιο. 
Όπως έχουμε δει, υπάρχουν κίνδυνοι διαφόρων δυνατοτήτων, ορισμένοι έχουν περισσότερους πιθανούς 
άλλους λιγότερους, μερικοί είναι πιο πιο επικίνδυνα από άλλους, αλλά υπάρχει ένας κοινός 
παρανομαστής: ο κίνδυνος μας διαφοροποιεί. Το να ενεργούμε εκτός των ορίων της επιχειρηματικότητας 
κάνει τη διαφορά και είναι ο δρόμος που φέρνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. 
Εν κατακλείδι, η ανάληψη των δικών σας κινδύνων και η εξέταση της αποτυχίας ως εγγενής στις σημερινές 
επιχειρήσεις είναι η κατάλληλη νοοτροπία που πρέπει να έχουν όσοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν 
ορισμένες δραστηριότητες.  

 

Άσκηση 4.1 – Αναγνώριση του κινδύνου και ξεπερνώντας το 

φόβο  

 
Με αυτή τη δραστηριότητα ο Διαμεσολαβητής προσπαθεί να ασκήσει μια άσκηση για τη διαχείριση του 

φόβου.  

Το πρώτο βήμα για να ξεπεράσουμε έναν φόβο είναι να το αναγνωρίσουμε. Το να παραδεχτείς ότι 

φοβάσαι κάτι είναι η βάση για να ξεπεράσεις αυτόν τον φόβο.  

Τότε πρέπει να σκεφτείς τα συναισθήματά μας και όταν είμαστε στη λαβή αυτού του φόβου. Ο φόβος με 

αυτόν τον τρόπο είναι διασπασμένες, δει για το τι πραγματικά είναι, αντί να θεωρείται ως γενικευμένος 

φόβος. Όταν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι οι φόβοι μας και τι αισθανόμαστε πραγματικά, είμαστε 

στο δρόμο μας για να τους ξεπεράσουμε. Όταν είσαι σε θέση να ξεπεράσεις τον φόβο, μπορείς να είσαι 

πιο προετοιμασμένος να δεχτείς τους κινδύνους, μια βασική ποιότητα ενός επιτυχημένου επιχειρηματία. 

 

Σκοπός: αναγνώριση και διαχείριση των φόβων και αξιολόγηση των κινδύνων. 
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Μεθοδολογία: ο διαμεσολαβητής καθοδηγεί τους μαθητές μέσω μιας διαδικασίας αυτοσκέψης. Ο 

Διαμεσολαβητής βοηθά τους σπουδαστές σε αυτή τη δραστηριότητα καθοδηγώντας τους βήμα προς 

βήμα.  

 

• Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες. Σκέψου την προσωπική σου δύναμη. Να ξέρεις ότι είσαι σε ασφαλές 

μέρος. 

• Σκεφτείτε τους φόβους σας, τι είναι αυτό που σας κάνει να φοβάστε περισσότερο και τι αισθήματα 

αισθάνεστε όταν σκέφτεστε τα πράγματα που σας φοβίζουν;  

• Ποιοι είναι οι φόβοι που νομίζετε ότι δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από; Να μην αισθάνονται αποδεκτοί, 

να μην αισθάνονται εκπληρώθηκαν, κλπ. 

• Ποια είναι η πρώτη εικόνα ή σκέψη που έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε για το φόβο σας; Μπορείς 

να προσπαθήσεις να πάρεις κάτι θετικό από αυτή τη σκέψη; Προσπάθησε να το ξαναπαγιδεύσεις! 

• Για παράδειγμα, "το αφεντικό μου απλά μου φωνάζει".  Είναι καλό που το αφεντικό φροντίζει να μου 

πει ποιες είναι οι πραγματικές του προθέσεις. Θα μπορούσε να με απολύσει αντί γι ' αυτό. 

• Επαναλάβετε τη διαδικασία. Σκεφτείτε τη θετική σας δήλωση για άλλη μια φορά. Αν πραγματικά δεν το 

πιστεύεις, αναθεωρήστε την κατάθεσή σας, ώστε να πιστεύετε σε αυτό, να σιγουρευτείτε ότι είναι ακόμα 

θετικό.  

• Γράψτε ή απλά να πω το επόμενο εμπόδιο ή αρνητικές σκέψεις που έρχονται για σας. 

• Πείτε τη θετική σας δήλωση για άλλη μια φορά με πιο πειστικό τρόπο. 

• Επαναλάβετε αυτό πέντε φορές. Κάθε αρνητική σκέψη που έρχεται στο μυαλό θα αντιπαραβάλλεται 

από refreming σε μια αρνητική σκέψη. Είναι σαν οι αρνητικές σκέψεις να ήταν πολλαπλά στρώματα που 

ένας προς έναν πρέπει να αφαιρεθεί. Είναι απλά μια διαδικασία που όλοι οι μαθητές πρέπει να περάσουν 

για να πειραματιστούν με την άσκηση. 

 

Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες αρκετά λεπτά να ολοκληρώσουν αυτήν τη διαδικασία. Πες τους να 

γράψουν ή να πουν στην ομάδα την τελική τους δήλωση. Ζητήστε τους να αναλογιστούν τα συναισθήματα 

που αισθάνονται. 

 

Αν υπάρχουν αρκετοί φοιτητές, μοιραστείτε τις δηλώσεις τους με την ομάδα και Συζητήστε πώς 

αισθάνθηκαν για αυτή τη διαδικασία. 

 

Οι φόβοι και ο περιορισμός των πεποιθήσεων συχνά σχετίζονται με κοινωνικούς ρόλους που υιοθετούν 

οι άνθρωποι. Πολλοί φόβοι σχετίζονται με τις κοινωνικές προσδοκίες που σχετίζονται με τέτοιους 

ρόλους και ίσως δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσδοκίες. Όλοι παίζουν πολλούς ρόλους σε όλη 

τους τη ζωή. Αντί να εστιάζουμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε ή αυτό που αναμένεται από εμάς, είναι 

σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτό που θέλουμε για τη ζωή μας, τον σκοπό και το όραμά μας. 

 

Άσκηση 4.2 – ‘Ναρκοπέδιο’ (ικανότητες λήψης κινδύνων) 

 
Είναι σημαντικό να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να λαμβάνουν ρίσκα. Αυτή η δραστηριότητα 

υποστηρίζει την ανάπτυξη κινδύνου και απαιτεί υψηλά επίπεδα επικοινωνίας και δημιουργικής σκέψης. 
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Σκοπός: αυτό το παιχνίδι επικεντρώνεται στην εμπιστοσύνη, τον κίνδυνο, την εφευρετικό και μη-λεκτική 

επικοινωνία, και την ομαδική εργασία. 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας: κανόνισε δύο ομάδες. Τοποθετήστε ένα κοντέινερ ή έναν κουβά σε 

απόσταση απόστασης από τις ομάδες και τα αντικείμενα, ένα κάθε φορά, κάπου ανάμεσα στην ομάδα και 

το κοντέινερ.  

Έχετε ένα σχοινί ή ένα κορδόνι που διατηρούνται σε όλο το χώρο στο ύψος της μέσης 

Ένα μέλος της κάθε ομάδας έχει δεμένα τα μάτια, μπορεί κανείς να δει. Ο «οδηγός» πρέπει να κατευθύνει 

το μέλος με δεμένα μάτια, χρησιμοποιώντας μόνο μη-λεκτικές προτροπές, δηλαδή μια βρύση στον δεξιό 

ώμο για δεξιά, αριστερός ώμος για αριστερά. Πάνω στο κεφάλι για κάτω.  

Το άτομο με τα δεμένα μάτια πρέπει να βρει όλα τα αντικείμενα και να τα βάλει στον κουβά, βρίσκοντας 

το δρόμο τους γύρω από το χώρο τους και κάτω από το σχοινί. Ο πρώτος που θα βάλει όλα τα αντικείμενα 

στον κουβά είναι ο νικητής. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι όλοι οι μαθητές να είναι ο οδηγός, και τα αντικείμενα είναι όλα στα δοχεία.   

 

Αριθμός συμμετεχόντων: 4-10 άτομα (ακόμη και οι αριθμοί προτιμούν) ένα άτομο με δεμένα μάτια και ο 

«διορατικός» βοηθός τους. 

 

Χρόνος που απαιτείται: 10 – 15 λεπτά. 

 

Πόροι: κοντέινερ/κουβάδες, κάθε είδους αντικείμενα για να τοποθετήσετε στο δωμάτιο, ένα σχοινί, 

σκαρφάκια.
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         Φωτογραφίες 5 και 6 – Εκπαιδευόμενοι που κάνουν την άσκηση του ‘ναρκοπεδίου’ 

 

‘Aσκηση 4.3 – Παίζοντας με τον κίνδυνο  
  
Η δραστηριότητα αυτή συνιστάται για εκπαιδευόμενους με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) για τους 

ακόλουθους λόγους: 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας, 

• Δεν είναι απαραίτητο να γράφουν οι μαθητές. 

• Μαθαίνοντας 

• Μαθαίνοντας σε ένα χαλαρό περιβάλλον 

• Μαθαίνοντας με τη διασκέδαση 

Επιπλέον, ενώ κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να αξιολογούν τους κινδύνους, 

τις πιθανότητες και τα ενδεχόμενα οφέλη. Επίσης, χρησιμοποιούνται για τη λήψη κινδύνων και την 

εμπιστοσύνη στους δικούς τους πόρους. Εδώ, οι κίνδυνοι θεωρούνται προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν. 

 

Σκοπός: Παρατηρήστε τη συμπεριφορά των σπουδαστών για την ανάληψη κινδύνων και Συζητήστε τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά και τις τάσεις σχετικά με τη λήψη κινδύνων και την επιχειρηματικότητα 

 
Πόροι: ένας κάδος απορριμμάτων ή παρόμοιος κουβάς, τρεις (τένις) μπάλες για να ρίξει, μεζούρα, 
κιμωλία, διάγραμμα αναστροφή. 
 
Περιγραφή της δραστηριότητας: ο Διαμεσολαβητής στήνει το δωμάτιο, τοποθετεί τον κάδο 

απορριμμάτων στο δωμάτιο, τότε, ξεκινώντας από ένα μέτρο μακριά από τον κάδο απορριμμάτων, 
τοποθετεί ένα σημάδι από κιμωλία με το νούμερο ένα γραμμένο πάνω του. Δύο μέτρα μακριά βάζει άλλο 

ένα σημάδι από κιμωλία με τον αριθμό 2, με τρία μέτρα άλλο ένα με τον αριθμό τρία και ούτω καθεξής, 
σύμφωνα με τη διάσταση της θέσης όπου πραγματοποιείται η δραστηριότητα. 
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Μετά την εγκατάσταση του τόπου, ο Διαμεσολαβητής προετοιμάζει το διάγραμμα στροφής, τοποθετεί το 
πρότυπο φύλλου βαθμολογίας. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα που 
αφορά την ανάληψη κινδύνου. 
Ο συντονιστής εξηγεί το παιχνίδι: «είστε έτοιμος να συμμετάσχετε σε ένα διαγωνισμό ρίψη μπάλα, όπου 

μπορείτε να κερδίσετε ή να χάσετε. Κάθε ένας από εσάς θα έχει τη δυνατότητα να πετάξει μια μπάλα στον 
κάδο. Κάθε συμμετέχων θα έχει τρεις δυνατότητες. 
 
Γύρος 1: ρίχνοντας τη μπάλα μόνο 
Ζητήστε από τους μαθητές να φύγουν από το δωμάτιο. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να έρθουν στο δωμάτιο 

ένα προς ένα για να κάνουν τις προσπάθειές τους με την μπάλα (οι άλλοι μαθητές δεν είναι στο δωμάτιο, 
έτσι ώστε το άτομο που εμπλέκεται δεν θα αισθάνονται την πίεση της παρουσίας των άλλων, τον φόβο 

της κρίσης ή οποιοδήποτε άλλο είδος πίεσης). Πριν από την έναρξη, ο μαθητής δηλώνει την απόσταση 

από την οποία θέλει να κάνει τις προσπάθειες. Ο μαθητής θα πρέπει επίσης να υποδείξει πόσες 
επιτυχημένες προσπάθειες ελπίζει. 
Τα αποτελέσματα πρέπει να καταγράφονται στο γράφημα flip ή σε ένα φύλλο χαρτιού.  (τα αποτελέσματα 
δεν θα είναι ορατά σε άλλους συμμετέχοντες). 
 

 

Όνομα Απόσταση Σκορ 

  Προσπάθεια 
1  

Προσπάθεια 
2 

Προσπάθεια 
3 

Προσπάθεια 
1 

Προσπάθεια 
2 

Προσπάθεια 
3 

1             

2             

3             

4             

5             

  
Γύρος 2 – ρίχνοντας τη μπάλα με τους άλλους μαθητές παρόντες 

Με όλους τους μαθητές στο δωμάτιο, επανέλαβε την άσκηση. Κάθε μαθητής κάνει μια προσπάθεια, ενώ 
οι άλλοι μαθητές παρακολουθούν. Όπως και στο προηγούμενο μέρος, κάθε συμμετέχων επιλέγει την 
απόσταση που θέλει για τις προσπάθειες. Τα αποτελέσματα πρέπει να καταγραφούν. 
  

‘Ονομα συμμετέχοντος Απόσταση Σκορ 

1     

2     

3     

4     

  
  
Γύρος 3: Ανταγωνισμός 

Σε αυτό το γύρο οι παίκτες μπορούν να κερδίσουν βραβεία, θα έχουν μια ευκαιρία να δοκιμάσουν. Ο 

Διαμεσολαβητής δίνει σε κάθε συμμετέχοντα 3 (συμβολικό) έπαθλο. Για να κάνετε την προσπάθεια ο 

παίκτης πρέπει να πληρώσει μετατρέποντας τα 3 βραβεία. Ή, αν ο παίκτης δεν θέλει να ανταγωνιστεί, 

μπορεί να κρατήσει τα γλυκά.  Αν ο παίκτης πετάξει τη μπάλα και δεν πετύχει, θα χάσει τα βραβεία. Αν ο 

παίκτης πετύχει θα ανταμειφθεί με τα έπαθλα. Όσο πιο μακριά από τον κάδο, τόσο μεγαλύτερα τα 

βραβεία. 
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Απόσταση Κόστος Ανταμοιβή 

1     

2     

3     

 
Ο εκπαιδευτής προσκαλεί όσους θέλουν να συμμετάσχουν, ενώ οι άλλοι παρατηρούν, και καταγράφει το 

σκορ όπως στον γύρο 2.  Κάθε συμμετέχων πρέπει να πληρώσει πριν από την βολή, και σε περίπτωση 

επιτυχίας πρέπει να απονεμηθεί. 

Μετά την άσκηση είναι ώρα συζήτησης 

• Ποιο γύρο προτιμάτε; 

• Γιατί και πώς επιλέξατε τις αποστάσεις; 

• Αισθανόσασταν την πίεση των άλλων μαθητών που σας παρακολουθούσαν στον γύρο 2; 

• Γιατί κάποιοι από τους συμμετέχοντες αποφάσισαν να μην πετάξουν την μπάλα από μεγάλες 

αποστάσεις; 

• Γιατί ορισμένοι από τους συμμετέχοντες αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στον γύρο 3; 

• Ποια ήταν η διαφορά στον γύρο 3 σε σύγκριση με τους γύρους 1 και 2; 

• Αισθανοταν πιο άνετα να ρισκάρετε στον 3ο γύρο μετά τους δύο πρώτους γύρους; 

• Κατά τη διάρκεια του γύρου 3 ήταν η πιθανή ανταμοιβή που αξίζει τον κίνδυνο;  

  

Αποτελέσματα: Γιατί η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με την επιχειρηματικότητα; Ένας επιχειρηματίας 

έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την κατάσταση, τις πιθανότητες, τους κινδύνους, και τα οφέλη και στη 
συνέχεια αποφασίζει αν κάτι αξίζει να κάνει ή όχι. 

Μεγάλο μέρος της επιτυχίας ενός επιχειρηματία έχει να κάνει με την ικανότητά του να λαμβάνει μέτριους, 
υπολογισμένες κινδύνους. Η λήψη κινδύνων είναι μέρος της ζωής και των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει 
καμία πιθανότητα να το αποφύγουμε, έτσι είναι καλύτερο να μάθουμε πώς να τα παίρνουμε σοφά.  

Όταν οι επιχειρηματίες παίρνουν ρίσκα, ανακαλύπτουν όλο και περισσότερα για τις ικανότητές τους και 
την προσωπικότητά τους, γίνονται πιο ενήμεροι για τον εαυτό τους και μπορούν να ελέγχουν το δικό τους 

μέλλον. Λαμβάνοντας ρίσκα οι άνθρωποι μαθαίνουν να έχουν πίστη στις ικανότητές τους και να δέχονται 
τους κινδύνους ως προκλήσεις, ως τρόποι βελτίωσης, οι προκλήσεις απαιτούν τις καλύτερες προσπάθειές 
τους για την επίτευξη στόχων. 
Οι καλοί επιχειρηματίες είναι σοφοί που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο, δηλαδή παίρνουν ρίσκα αφού 

λάβουν υπόψη και εκτιμούν την πιθανότητα επιτυχίας ή αποτυχίας. Αποφεύγουν καταστάσεις υψηλού 

κινδύνου επειδή θέλουν να επιτύχουν. 

 
Χρόνος που εκχωρείται: 60 λεπτά 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Παιχνίδια/ασκήσεις που σχετίζονται με την 

ομαδική εργασία, πειραματισμoί/κίνδυνοι  σε σχέση με την 

επιχειρηματικότητα 
 

Exercise 5.1 – Μοντελοποίηση μέσω υιοθέτησης ρόλων  
Η μοντελοποίηση είναι μία από τις βασικές έννοιες του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (ΝΙΠ), 

πράγματι είναι η πραγματική βάση της. Μοντελοποίηση στρατηγικές σκέψεις και συμπεριφορές των  

"επιτυχής " ανθρώπους να επιτύχουν αποτελέσματα στη ζωή.  Η βασική έννοια είναι η εξής: να 

μοντελομοντείτε τη σκέψη των ανθρώπων που είναι εξαιρετικοί για εμάς, τότε να κάνουμε αυτά τα μοτίβα 

σκέψης δικά μας, παρατηρώντας άλλους που έχουν ήδη επιτύχει και να ζήσουν τα αποτελέσματα που θα 

θέλαμε να πετύχουμε και να κάνουμε τα δικά μας, δίνοντας ένα έξτρα γρανάζι στο μυαλό μας,  μια 

κατεύθυνση που μπορεί να διευκολύνει την επίτευξη των προσωπικών στόχων.  "Μοντελοποίηση " 

σημαίνει να μαθαίνετε άμεσα ή έμμεσα τη συμπεριφορά, τις στάσεις και τη νοοτροπία των ανθρώπων 

που αποτελούν πηγή έμπνευσης για εμάς. Σημαίνει την αντιγραφή της στάσης, των σκέψεων, των 

πεποιθήσεων, των ερωτήσεων, της φυσιολογίας εκείνων που έχουν αυτό που οι άλλοι θέλουν να 

επιτύχουν.  Μπορείς να διαμορφώσεως μια αθλητική δραστηριότητα, μια εργασία, μια συναισθηματική 

κατάσταση. Η μοντελοποίηση δεν είναι ταυτοποίηση στο ρόλο των άλλων, ένας αυτομιμητής σκοπός που 

μπορεί να είναι αντιπαραγωγικός από μόνος του, αλλά αντίθετα, προσπαθεί να κάνει το δικό μας αυτό 

που μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. 

 

Σκοπός: Εάν ένα συγκεκριμένο άτομο έχει συγκεκριμένες δεξιότητες που μας ενδιαφέρουν, χάρη στην 

μοντελοποίηση μπορούμε να τους βγάλουμε έξω και να τους μάθουμε. 

 

Παράδειγμα: Πάρτε την υπόθεση ενός παιδιού. Γενικά το 99% των παιδιών μιμούνται, μαθαίνουν, 

αντιγράφουν τι κάνουν οι γονείς και οι γύρω τους, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών και των 

συμπεριφορών. Αυτός είναι ένας ασυνείδητος ή έμμεσος τρόπος μάθησης από άλλους, επειδή από την 

πλευρά του παιδιού δεν υπάρχει επίγνωση και ορθολογισμός στην επιλογή της συμπεριφοράς για 

μιμήσεις, οι γονείς είναι απλά  "παραδείγματα για να ακολουθήσουν " και αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο τα παιδιά είναι πραγματικά σφουγγάρια ικανά να απορροφήσουν τίποτα στα πρώτα χρόνια της 

ανάπτυξης. 

 

Μεθοδολογία: στην περίπτωσή μας, ο Διαμεσολαβητής περνά χρόνο με τους μαθητές για να βεβαιωθεί 

ότι επιλέγουν ένα χαρακτήρα που εκτιμούν. Αν δεν είναι τόσο άμεση, όλοι οι μαθητές μπορούν να 

βοηθήσουν τον εαυτό τους, μέσω συζητήσεων ή ερωτήσεων, να βρουν το προσωπικό τους σημείο 

αναφοράς για την άσκηση. Μόλις εντοπιστεί ένας αριθμός αναφοράς, οι μαθητές ψάχνουν για βίντεο 

υλικό που αναφέρεται στα αριθμητικά στοιχεία που είχαν προσδιοριστεί προηγουμένως, με τη βοήθεια 

του Διαμεσολαβητή. Μόλις συλλέγουν όλο το υλικό και το παρακολουθούν προσεκτικά (ακόμη και 

περισσότερες από μία φορές), κάθε φοιτητής θα προσπαθήσει να μοντελοση τον χαρακτήρα αναφοράς 

του, προσπαθώντας να κάνει κάποιο διακριτικό σημάδι του ομιλητή, όπως: ο τόνος της φωνής, η 

εμφάνιση, ο τρόπος μετακίνησης, ο ρυθμός Κλπ. Ακόμη και αν μόνο με την έγκριση ενός μοναδικού 

χαρακτηριστικού, ο μαθητής ταυτοποιείται με ένα άτομο, το οποίο είναι επιτυχημένο γι ' αυτόν. Αυτό τον 

βοηθά να πάρει την ασφάλεια και την αυτοεκτίμηση. Αυτή η άσκηση είναι καλύτερη αν επαναληφθεί 
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αρκετές φορές, επίσης επειδή, όντας μια στοματική άσκηση, μπορεί να παρεμποδίζεται από την αρχική 

ντροπαλότητα. 

 

Χρόνος που εκχωρείται: 40 λεπτά 

 

Πόροι: σύνδεση στο Internet, υπολογιστής και οθόνη που απαιτείται για την αναπαραγωγή βίντεο. 

 

Άσκηση 5.2 – Ρίξιμο αυγών 
Αυτή η άσκηση είναι χρήσιμη για την προώθηση του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των φοιτητών. Δίνει 

στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν κάτι με το να κάνουν. Επιπλέον, τους επιτρέπει να σκέφτονται πώς 

να προωθήσουν τη δική τους δημιουργία. Βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία της πολυμορφίας και να 

αποφύγουμε να δώσουμε αξία στις προκαταλήψεις. 

 

Στόχος: προώθηση του ομαδικού πνεύματος, μάθηση με το να κάνεις. Αυτή η δραστηριότητα δίνει στα 

μέλη της ομάδας την ευκαιρία να διασκεδάσουν δουλεύοντας μαζί σε μια μικρή ομάδα. Κοιτάξτε τον 

αντίκτυπο του ανταγωνισμού έναντι της συνεργασίας στο έργο. 

Μεθοδολογία: το έργο είναι να σχεδιάσετε μαζί ένα εργαλείο που θα επιτρέψει σε ένα αυγό να πέσει με 

ασφάλεια από ένα καθορισμένο ύψος. 

Περιγραφή της δραστηριότητας: 

Ο (οι) εκπαιδευτής (-οί) διαιρεί την ομάδα σε υπο-ομάδες των τουλάχιστον 4 μελών έκαστος. Τα μέλη της 

ομάδας που συγκεντρώθηκαν πρέπει να σκεφτούν και να σχεδιάσουν ένα προστατευτικό εργαλείο ή 

συσκευή που θα προστατεύσει το αυγό, που θα επιτρέψει στο αυγό να πέσει χωρίς να σπάσει στο έδαφος 

όταν πέσει από ένα συγκεκριμένο ύψος. Πριν από την πρακτική επίδειξη της άσκησης, κάθε ομάδα θα 

δώσει μια παρουσίαση μάρκετινγκ όπου θα εξηγήσει τη σύλληψη και τη λειτουργία του προστατευτικού 

μηχανισμού στις άλλες ομάδες. Κάθε ομάδα θα εργαστεί μόνη της και θα διαχωριστεί κατά τη δημιουργία 

των συσκευών και θα έχει τη δυνατότητα να συζητά, να επικρίνει (εποικοδομητικά) και να δίνει 

συμβουλές μετά το τέλος κάθε παρουσίασης. 

Πώς να ρυθμίσετε τη δραστηριότητα: 

• Η ζώνη απόθεσης είναι μια οριοθετημένη και επισημαωμένη περιοχή, σαφώς ορατή σε όλους. 

• Το ύψος της ζώνης πτώσης καθορίζεται από τον Διαμεσολαβητή 

• Κάθε ομάδα δίνει την παρουσίασή της, αφού άλλα μέλη των άλλων ομάδων μπορούν να παρέμβουν και 

στη συνέχεια ομάδα πέσει το αυγό της. 

• Οι άλλες ομάδες θα δώσουν την ψήφο τους στον πιο καινοτόμο σχεδιασμό και την επιτυχή λειτουργία. 

• Χρόνος – 40 λεπτά. 

• Πόροι - Καλαμάκια, κολλητική ταινία, ωμά αυγά. 

 

 
 


