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Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.1 Διακρίνοντας ευκαιρίες– χρησιμοποίησε την φαντασία σου για να 
αναγνωρίσεις/δημιουργήσεις τις ευκαιρίες που μπορούν να σου 

ανοιχτούν 

Δραστηριότητα 1: Αυτοαξιολόγηση 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 
Βήμα 1 - 
Οι μαθητές θα μάθουν τον τρόπο 
να αναγνωρίζουν τις δυνάμεις 
τους και τις ευκαιρίες που τους 
ανοίγονται: Ζητήστε τους να 
καταγράψουν πως φαντάζονται 
τον εαυτό τους επιτυχημένο στην 
δουλειά και τι θεωρούν οι ίδιοι 
δικές τους δυνάμεις και ποιες 
ευκαιρίες τους ανοίγονται. 

Χαρτί και στυλό για τους 
συμμετέχοντες 

10 λεπτά 

Βήμα 2 – 
Οι συμμετέχοντες θα 
σχηματίσουν μια ομάδα και θα 
συζητήσουν τι βρήκαν για τον 
εαυτό τους, δηλαδή τι 
αναγνώρισαν ως δυνάμεις τους 
και τι ως ευκαιρίες που τους 
ανοίγονται. Ζητήστε τους να 
καταγράψουν τις σκέψεις τους 
και να ετοιμάσουν μια 
παρουσίαση. 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής για 
την δημιουργία παρουσίασης 

20 λεπτά 



Βήμα 3 – 
Οι συμμετέχοντες θα 
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα 
από την ομαδική εργασία. Μετά 

Οθόνη υπολογιστή/οθόνη 5 λεπτά παρουσίαση για 
κάθε ομάδα, 10 λεπτά 
συζήτηση 

την παρουσίαση ενθαρρύνετε τις 
άλλες ομάδες να κάνουν 
ερωτήσεις και να συζητήσουν τα 
αποτελέσματα της κάθε ομάδας. 

  

 

 

 

 
  



 

 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.1 Διακρίνοντας ευκαιρίες– χρησιμοποίησε την φαντασία σου για να 
αναγνωρίσεις/δημιουργήσεις τις ευκαιρίες που μπορούν να σου 

ανοιχτούν 

Δραστηριότητα 2: Αποκομίστε από τους επιχειρηματίες και 
χρησιμοποιήστε τον δημιουργικό τρόπο σκέψης σας για να διακρίνετε 

νέες ευκαιρίες 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 - 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
διαλέξουν τρεις επιχειρηματίες 
και να γράψουν σε ένα χαρτί τα 
ονόματα τους. 

Χαρτί και στυλό 10 λεπτά 

Βήμα 2 – 
Ετοιμάστε γι’ αυτούς τρεις 
ερωτήσεις σχετικά με τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και 
ρωτήστε τους πως διέκριναν τις 
ευκαιρίες αυτές και πως τους 
ήρθαν οι ιδέες. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να είναι 
σε θέση να μιλήσουν σε 
τουλάχιστον ένα επιχειρηματία. 
Η ιδέα είναι να αντιληφθούμε τι 
μπορούμε να αποκομίσουν από 
τους επιχειρηματίες και πως 
μπορούμε να εφαρμόσουμε όσα 
μάθαμε στην εκπαίδευση στους 
άλλους. 

Ένα κινητό τηλέφωνο ή άλλα 
μέσα για επικοινωνίας με 
τουλάχιστο έναν 
επιχειρηματία από τους τρεις. 
Ηχογραφήστε ή καταγράψτε 
τις απαντήσεις. 

20 λεπτά 

 

Βήμα 3 – 
Κάθε ένας από τους 
συμμετέχοντες πρέπει να 
αναλύσει και να καταγράψει τρία 
θέματα τα οποία θεωρεί σαν 
ευκαιρίες. 

Χαρτί και στυλό 20 λεπτά 



Βήμα 4 – 
Ζητήστε από ομάδες 3-4 ατόμων 
να συζητήσουν και να φέρουν 
ιδέες για τα θέματα που βρήκαν 
και πως αυτά μπορούν να 
υλοποιηθούν και να βελτιωθούν. 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής για 
την δημιουργία παρουσίασ 

15 λεπτά 

Βήμα 5 – 
Ζητήστε από κάθε ομάδα να 
γράψει μια μικρή παράγραφο 
σχετικά με το πώς τα θέματα 
αυτά εφόσον εφαρμοστούν 
μπορούν να επιλύσουν 
προβλήματα και να 
δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες. 
Κάθε ομάδα πρέπει να 
παρουσιάσει τα δικά της 
αποτελέσματα και να φροντίσει 
αυτά να απαντούν στις 
παρακάτω ερωτήσεις: 

- Ποια θέματα 
αναδύθηκαν από τις 
ερωτήσεις που κάνατε; 

- Πόσα θέματα 
μπορούσατε να 
χρησιμοποιήσετε για να 
δημιουργήσετε νέες 
ευκαιρίες; 

- Γιατί είναι σημαντικά; 
- Μοναδικότητα – τι 

καθιστά μοναδικά τα 
αποτελέσματα σας; 

- Πως μπορούν να 
υλοποιηθούν και να 
βελτιωθούν; 

Οθόνη υπολογιστή 10 λεπτά 

 
 
 
  



 

 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.1 Διακρίνοντας ευκαιρίες– χρησιμοποίησε την φαντασία σου για να 
αναγνωρίσεις/δημιουργήσεις τις ευκαιρίες που μπορούν να σου 

ανοιχτούν 

Δραστηριότητα 3: Εμπνευστείτε από την ιδέα του να γίνεται 
επιχειρηματίες 

 
Βήματα 

 
Πόροι/υλικά 

 
Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – 
Ατομική εργασία: Ποιος μπορεί 
να αντιληφθεί καλύτερα τον 
σκοπό ενός επιχειρηματία και τι 
θα μπορούσε να πετύχει κάποιος 
που μαθαίνει πώς να γίνει 
επιχειρηματίας; Κεντρίστε το 
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 
και εμπνεύστε τους να 
χρησιμοποιήσουν την φαντασία 
τους σαν επιχειρηματίες και να 
αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες που 
μπορούν να επηρεάσουν το 
μέλλον τους, τόσο σε οικονομικό, 
όσο και σε κοινωνικό και 
ψυχολογικό επίπεδο. Ζητήστε 
από τους συμμετέχοντες να 
πάρουν τον ρόλο ενός 
επιχειρηματία και να 
καταγράψουν τι βλέπουν. 

Χαρτί και στυλό 10 λεπτά 

Βήμα 2 – 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες 

Παρουσίαση από κάθε 
μαθητή 

5 λεπτά για τον καθένα 

 

  



 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.1 Διακρίνοντας ευκαιρίες– χρησιμοποίησε την φαντασία σου για να 
αναγνωρίσεις/δημιουργήσεις τις ευκαιρίες που μπορούν να σου 

ανοιχτούν 

Δραστηριότητα 3: Εμπνευσμένοι από την ιδέα του να γίνουμε 
επιχειρηματίες 

 
Βήματα 

 
Πόροι/υλικά 

 
Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – 
Ατομική εργασία: Ποιος μπορεί 
να αντιληφθεί καλύτερα τον 
σκοπό ενός επιχειρηματία και τι 
θα μπορούσε να πετύχει κάποιος 
που μαθαίνει πώς να γίνει 
επιχειρηματίας; Κεντρίστε το 
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 
και εμπνεύστε τους να 
χρησιμοποιήσουν την φαντασία 
τους σαν επιχειρηματίες και να 
αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες που 
μπορούν να επηρεάσουν το 
μέλλον τους, τόσο σε οικονομικό, 
όσο και σε κοινωνικό και 
ψυχολογικό επίπεδο. Ζητήστε 
από τους συμμετέχοντες να 
πάρουν τον ρόλο ενός 
επιχειρηματία και να 
καταγράψουν τι βλέπουν. 

Χαρτί και στυλό 10 λεπτά 

Βήμα 2 – 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες 

Παρουσίαση από κάθε 
μαθητή 

5 λεπτά για τον καθένα 

 
  



 

 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.1 Διακρίνοντας ευκαιρίες– χρησιμοποίησε την φαντασία σου για να 
αναγνωρίσεις/δημιουργήσεις τις ευκαιρίες που μπορούν να σου 

ανοιχτούν 

Δραστηριότητα 5: Τα Lego απαιτούν δημιουργικό τρόπο σκέψης για νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες 

 
Βήματα 

 
Πόροι/υλικά 

 
Απαιτούμενος χρόνος 

Προετοιμασία – Αγοράστε μικρές 
τσάντες με Lego 

Μικρή τσάντα με Lego  

Βήμα – 1 
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες 
των 3-4 και δώστε στην κάθε 
ομάδα μια μικρή τσάντα με Lego, 
και ζητήστε τους να σχεδιάσουν 
μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία 
χτίζοντας μόνο με τα Lego. Κάθε 
συμμετέχον πρέπει να έχει 
αρκετό χώρο στο πάτωμα για να 
καθίσει και να ξεκινήσει να χτίζει 
την επιχείρηση του. 

Επαρκής χώρος στο πάτωμα 
και μια μικρή τσάντα με Lego 

30 λεπτά 

Βήμα 2 – 
Κάθε ομάδα πρέπει να 
παραδώσει ένα επιχειρηματικό 
μοντέλο με τα Lego και να 
εξηγήσει τι είδους επιχείρηση 
είναι, την δημιουργικότητα που 
το διακατέχει και πως αυτή 
μπορεί να κερδίσει την αγορά και 
να αναπτυχθεί στο μέλλον. 

Παρουσίαση – Είναι μια 
διασκεδαστική άσκηση με την 
οποία οι συμμετέχοντες 
συμπεριφέρονται σαν 
αληθινοί επιχειρηματίες και 
μιλούν για την δημιουργική 
προσέγγιση πίσω από το έργο 
τους που τους βοήθησε να 
ξεκινήσουν την επιχείρηση 

15 λεπτά για παρουσίαση 
και για συζήτηση 

 

  



 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.1 Διακρίνοντας ευκαιρίες– χρησιμοποίησε την φαντασία σου για να 
αναγνωρίσεις/δημιουργήσεις τις ευκαιρίες που μπορούν να σου 

ανοιχτούν 

Δραστηριότητα 6: Πώς να γίνετε σωστοί επιχειρηματίες; 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα – 1 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες 
να πάρουν συνέντευξη ο ένας 
από τον άλλο και να ρωτήσουν 
για επιχειρηματίες που 
γνωρίζουν ή απλώς έχουν 
ακουστά. Ζητήστε τους να 
μιλήσουν για το πώς έγιναν 
επιτυχημένοι. 

Χαρτί για να κρατά 
σημειώσεις το άτομο που 
διεξάγει την συνέντευξη 

15 λεπτά 

Βήμα – 2 
Όταν οι συνεντεύξεις 
τελειώσουν, ζητήστε και από 
τους δυο συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιήσουν τις σημειώσεις 
τους για να φτιάξουν και να 
οργανώσουν παραδείγματα για 
το πώς να γίνει κανείς 
επιτυχημένος επιχειρηματίας. 

Χαρτί και στυλό 20 λεπτά 

Βήμα 3 – 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες 
να γράψουν μια μικρή άσκηση 
από τα παραδείγματα που έχουν 
δώσει ήδη ως προς το πώς να 

Χαρτί και στυλό για την 
δημιουργία μιας νοητικής 
χαρτογράφησης (mind-map) 
που να συνδέει αυτά τα 
σημεία 

20 λεπτά για παρουσίαση 
και συζήτηση 

 



 
ίνουν επιχειρηματίες. Η άσκηση 
πρέπει να εξηγεί τα πιο κάτω: 

• Πως η επιχειρηματικότητα 
ενισχύει την 
δημιουργικότητα 

• Τι δυνατότητες χρειάζεται 
κανείς για να γίνει 
επιχειρηματίας; 

• Την σημαντικότητα του να 
αξιοποιεί κανείς τις 
διαθέσιμες πηγές του και το 
δίκτυο του. 

Οι συμμετέχοντες τότε να 
δημιουργήσουν μια νοητική 
χαρτογράφηση( mind map) και 
να περιγράψουν πως μπορεί να 
γίνει κανείς επιτυχημένος 
επιχειρηματίας. 

  

 
  



 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.1 Διακρίνοντας ευκαιρίες– χρησιμοποίησε την φαντασία σου για να 
αναγνωρίσεις/δημιουργήσεις τις ευκαιρίες που μπορούν να σου 

ανοιχτούν 

Δραστηριότητα 7: Επιτυχία και Αποτυχίες: Άσκηση με καταιγισμό ιδεών 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα – 1 
Δώστε μια σύντομη διάλεξη με 
θέμα την επιχειρηματικότητα: 
ιστορίες επιτυχίας και 
αποτυχιών. Έπειτα, ζητήστε από 
τους συμμετέχοντες να μιλήσουν 
για τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα του να είναι 
κανείς επιχειρηματίας, να 
ψάξουν στο διαδίκτυο, να 
μοιραστούν ιδέες ως προς το πώς 
μπορεί να γίνει κανείς 
επιτυχημένος επιχειρηματίας και 
καταγράψτε τις καλύτερες ιδέες 
πάνω στον πίνακα στην τάξη. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να 
θυμούνται τα εξής όσον αφορά 
τις επιχειρηματικές επιτυχίες και 
αποτυχίες: Ποιες ευκαιρίες 
ανοίγονται στους επιχειρηματίες 
για να αναπτύξουν ιδέες και να 
ξεκινήσουν μια επιχείρηση και 
ένα επιχειρηματικό εγχείρημα; 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής και 
μαρκαδόρος για να 
καταγράψετε τις ιδέες στον 
πίνακα στην τάξη. 

20 λεπτά 

Βήμα 2 – Χαρτί και στυλό 10 λεπτά 



 

Καταιγισμός Ιδεών –Οι 
συμμετέχοντες θα σχηματίσουν 
ερωτήσεις που θα διανεμηθούν 
αφού χωριστούν σε ομάδες. 

  

Βήμα 3 – 
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες 
και διανέμετε τους ερωτήσεις, 
όχι περισσότερες από δύο για 
κάθε ομάδα. Οι συμμετέχοντες 
πρέπει να απαντήσουν στις 
ερωτήσεις γράφοντας τες πάνω 
σε ένα χαρτί. 

Παρουσίαση 10 λεπτά για παρουσίαση 
και συζήτηση 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.1 Διακρίνοντας ευκαιρίες– χρησιμοποίησε την φαντασία σου για να 
αναγνωρίσεις/δημιουργήσεις τις ευκαιρίες που μπορούν να σου 

ανοιχτούν 

Δραστηριότητα 8: Η ΟΜΑΔΑ Β 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – 
Παρουσιάστε στους 
συμμετέχοντες την ΟΜΑΔΑ Β που 
δημιουργήθηκε από τους Sir 
Richard Branson και Jochen Zeitz 
2013: https://bteam.org/who- 
we-are/our-history 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής και 
βιντεοπροβολέας 

3:20 λεπτά 

Βήμα 2 – 
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 
ομάδες των 3-4 ατόμων. Αφού 
παρακολουθήσουν το βίντεο, 
ζητήστε από τις ομάδες να 
διαβάσουν την ιστορία της Halla 
Tomasdottir, Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της ΟΜΑΔΑΣ Β από το 
2018. 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής και 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

10 λεπτά για να διαβάσουν 
την ιστορία. 

Step 3 – 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
αναλύσουν την Halla Tomasdottir 
και το ταξίδι της στον κόσμο της 
επιχειρηματικότητας. Εδώ 
υπάρχει ένα παράδειγμα, αλλά 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής για 
να συζητήσουν τα 
αποτελέσματα που πηγάζουν 
από τις ερωτήσεις. 

20 λεπτά 

https://bteam.org/who-we-are/our-history
https://bteam.org/who-we-are/our-history


 
να είναι πιο δημιουργικοί και να 
ψάξουν να μάθουν γι’ αυτήν στο 
Google: https://bteam.org/our- 
thinking/news/meet-b-team-ceo- 
halla-tomasdottir 
Επιπλέον, να απαντήσουν 
μερικές ερωτήσεις: 
- Τι καθιστά την Halla 

Tomasdottir επιχειρηματία? 
- Γιατί η ΟΜΑΔΑ Β την επέλεξε 

ως Διευθύνουσα Σύμβουλο; 
- Τι είναι αυτό που την κάνει 

να ξεχωρίζει σαν 
επιχειρηματίας; 

  

Βήμα 4 – 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες 
να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
και προετοιμάστε τους για μια 
ομαδική συζήτηση και για 
καταιγισμό ιδεών σχετικά με τις 
επιτυχημένες επιχειρηματίες 
γυναίκες στην τάξη. 

Συζητήσεις σε ομάδες και 
καλλιέργεια ιδεών- 
καταιγισμός ιδεών και 
παρουσίαση ιδεών μπροστά 
στην τάξη. 

20 λεπτά καταιγισμού ιδεών 

 
  
  

https://bteam.org/our-thinking/news/meet-b-team-ceo-halla-tomasdottir
https://bteam.org/our-thinking/news/meet-b-team-ceo-halla-tomasdottir
https://bteam.org/our-thinking/news/meet-b-team-ceo-halla-tomasdottir


 

 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.1 Διακρίνοντας ευκαιρίες– χρησιμοποίησε την φαντασία σου για να 
αναγνωρίσεις/δημιουργήσεις τις ευκαιρίες που μπορούν να σου 

ανοιχτούν 

Δραστηριότητα 9: Επιχειρηματικός προσανατολισμός στο οικονομικό 
κέρδος έναντι κοινωνικής προσφοράς 

 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα – 1 
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 
δύο ομάδες και παρουσιάστε 
τους την διαφορά που υπάρχει 
στα χαρακτηριστικά στοιχεία 
που διακατέχουν τους 
επιχειρηματίες (από 
καπιταλιστική οπτική γωνία και 
κοινωνική οπτική γωνιά). Να 
μελετήσουν τον ρόλο του 
επιχειρηματία για να 
καταλάβουν την διαφορά μεταξύ 
δημιουργίας οικονομικού 
κέρδους (καπιταλισμός) και της 
κοινωνικής προσφοράς 
(κοινωνική καινοτομία). Να 
καταγράψουν τις διαφορετικές 
πλευρές της κάθε προσέγγισης. 
Να χρησιμοποιήσουν το Google 
και άλλες πηγές που είναι 
διαθέσιμες για αυτή την άσκηση. 
Χαρακτηριστικά ενός 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής 30 λεπτά 



 
επιχειρηματία με κοινωνική 
ευθύνη: μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, βιωσιμότητα, 
φροντίδα υγείας, τομείς 
δημόσιας διοίκησης- επομένως 
συνδυάζει την κοινωνική 
ευημερία με την εμπορική 
εφοδιαστική. 

  

Βήμα 2 – 
Ζητήστε από τις ομάδες μέσα 
από την μελέτη τους να 
αναλύσουν και να συζητήσουν 
την διαφορά μεταξύ των 
επιχειρηματιών που: 
- Τους διακατέχουν οι 

καπιταλιστικές αξίες 
- Τους διακατέχουν οι 

κοινωνικές αξίες 

Χαρτί και στυλό 15 λεπτά 

Βήμα 3 – 
Μετά την μελέτη, την ανάλυση 
και την συζήτηση στις ομάδες, οι 
μαθητές πρέπει να απαντήσουν 
τις εξής ερωτήσεις σε ένα χαρτί: 
• Τι καθιστά τον επιχειρηματία 

με κοινωνική ευθύνη 
διαφορετικό από τον 
επιχειρηματία με 
καπιταλιστικές αξίες; 

• Είναι σημαντικό για τους 
επιχειρηματίες να δίνουν 
έμφαση στην κοινωνική 
προσφορά; 

• Μπορεί κάποιος 
επιχειρηματίας να είναι και 
τα δύο; Αν ναι, πως; 

• Ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα, αν 
υπάρχουν, του να βρίσκεται 
κανείς και στις δύο πλευρές; 

Συζητήσεις 20 λεπτά 

 
  
  



 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.1 Διακρίνοντας ευκαιρίες– χρησιμοποίησε την φαντασία σου για να 
αναγνωρίσεις/δημιουργήσεις τις ευκαιρίες που μπορούν να σου 

ανοιχτούν 

Δραστηριότητα 10: “Άντρες με τα όλα τους” 
 

Βήματα 
 

Πηγές/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Προετοιμασία: Παρουσιάστε 
στους συμμετέχοντες που 
βρίσκονται στην τάξη, ή μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος την 
ταινία “Άντρες με τα όλα τους”, η 
οποία είναι ίσως από τις 
καλύτερες ιστορίες επιτυχίας του 
Βρετανικού κινηματογράφου. 
Ζητήστε τους να 
παρακολουθήσουν την ταινία 
πριν το επόμενο μάθημα. 
https://en.wikipedia.org/wiki/The 
_Full_Monty 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
δώσουν προσοχή στον ρόλο του 
κύριου ηθοποιού και να 
αναλογιστούν την φύση του 
ανθρώπου αυτού ο οποίος δεν 
φανταζόταν ποτέ τον εαυτό του 
ως επιχειρηματία. Επομένως, να 
σκεφτείτε με κριτική σκέψη για 
την σημαντικότητα των 
επιχειρηματιών και αν είναι 
βασικό να μάθετε για την 

Όχι Δεν χρειάζεται 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Full_Monty
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Full_Monty


 

 

επιχειρηματικότητα: γιατί είναι 
σημαντικό να διδάσκεται η 
επιχειρηματικότητα, και τι 
βήματα προς την διδασκαλία της 
επιχειρηματικότητας σας 
έρχονται στο μυαλό; 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 
δημιουργικοί και να σας 
βοηθήσουν να αναπτύξετε τον 
δικό σας τρόπο διδασκαλίας της 
επιχειρηματικότητας. 

  

Βήμα 1 – 
Να γίνει μια συζήτηση μέσα στην 
τάξη για το πόσο σημαντικό είναι 
να καταλάβουμε ότι ο αληθινός 
επιχειρηματίας υλοποιεί ιδέες 
που του έρχονται απρόοπτα με 
στόχο την επιβίωση του. 

Να θυμάστε ότι αυτή η ταινία 
είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα 
του τρόπου με τον οποίο ένας 
επιχειρηματίας μάχεται για να 
επιβιώσει και πως σπρώχνει τους 
άλλους στα όρια τους για να το 
πετύχει. 
Ο καθένας να κρατά σημειώσεις 
κατά την διάρκεια της συζήτησης. 

Είναι μια διασκεδαστική 
άσκηση από την οποία θα 
μπορούσε να γίνει μια 
συζήτηση: καταιγισμός 
καινούριων ιδεών κλπ. 

Αξιοποίηση χρόνου για 
καταιγισμό ιδεών και για 
συζήτηση γύρω από την 
ταινία. Σκεφτείτε κι άλλα 
παραδείγματα παρόμοιων 
δραστηριοτήτων. Δεν 
υπάρχουν χρονικοί 
περιορισμοί. Σταματήστε 
την συζήτηση όταν 
προκύψει κάποιο νέο θέμα 
μέσα από τον διάλογο. 

Βήμα 2 – 
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες 
των τεσσάρων ατόμων και 
ζητήστε τους να σχολιάσουν τις 
σημειώσεις που κράτησαν και να 
τις χρησιμοποιήσουν στην 
παρουσίαση. 

Παρουσίαση 10 λεπτά 

 
 
 
  



 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 
1.2 Δημιουργικότητα – αναπτύξτε δημιουργικές και χρήσιμες ιδέες 

Δραστηριότητα 1: ComparetheCreativity.com 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Προβολή του 
“Official Compare the 
Meerkat Advert by 
Aleksandr Orlov” 

Σύνδεσμος για προβολή: 
https://youtu.be/M0mXUC0cUPg 

 
Πόροι: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και μεγάφωνα 
Βιντεοπροβολέας 

3 λεπτά 

Βήμα 2 – Τα ακόλουθα 
βήματα μπορούν να γίνουν 
είτε σε ατομικό επίπεδο, 
είτε σε δυάδες. Βοηθήστε 
όλους τους συμμετέχοντες 
να διαβάσουν την 
περιπτωσιολογική μελέτη. 

Περιπτωσιολογική μελέτη: 
https://www.theguardian.com/video- 
advertising/meerkat-mission 

 
Πόροι: 
Είτε ένα τυπωμένο φυλλάδιο από τον 
παραπάνω σύνδεσμο της 
περιπτωσιολογικής μελέτης, 
Ή 
Μια ηλεκτρονική συσκευή πάνω στην οποία 
οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διαβάσουν 
την περιπτωσιολογική μελέτη. 

15 λεπτά 

Βήμα 3 – Οι συμμετέχοντες 
πρέπει να δουλέψουν είτε 
ατομικά, είτε σε ομάδες και 
να απαντήσουν τις 
ακόλουθες ερωτήσεις 
σχετικά με την μελέτη. 

Κατεβάστε και τυπώστε (προαιρετικά) το 
Φυλλάδιο με τις Ερωτήσεις της 
Περιπτωσιολογικής Μελέτης: 

 

• Ποια δυσκολία η καμπάνια 
comparethemarket.com 
αποσκοπούσε να λύσει? 

• Ποιος ήταν ο κύριος σκοπός 
της καμπάνιας; 

• Γιατί χρησιμοποιήθηκε η 
λέξη “meerkat” αντί 
“market”?(ελληνικά: αγορά) 

• Μπορείτε να αναγνωρίσετε 
και να καταγράψετε σε 

30 λεπτά 

https://youtu.be/M0mXUC0cUPg
https://www.theguardian.com/video-advertising/meerkat-mission
https://www.theguardian.com/video-advertising/meerkat-mission


 

 

 

 
 

 

λίστα που χρησιμοποιήθηκε 
η λέξη δημιουργικότητα 
μέσα στην καμπάνια; 

• Γιατί πιστεύετε ότι η 
καμπάνια αυτή ήταν τόσο 
επιτυχημένη; 

• Τι, αν υπάρχει, έχετε 
αποκομίσει από αυτή την 
περιπτωσιολογική μελέτη 
που θα μπορούσατε να 
χρησιμοποιήσετε στα 
μετέπειτα δικά σας 
δημιουργικά έργα; 

 
Πόροι: 

• Στυλό 

• Χαρτί 

• Τυπωμένα Φυλλάδια 

 

Βήμα 4 – Ομαδική συζήτηση 
και αξιολόγηση. 
Ζητήστε από τους μαθητές 
να σχηματίσουν ένα κύκλο 
και να απαντήσουν τις 
ερωτήσεις συζητώντας τες 
μεταξύ τους. Να μην 
παραλείψουν να 
συζητήσουν τι έμαθαν έως 
τώρα και τι από αυτά θα 
μπορούσαν να 
αξιοποιήσουν σε μετέπειτα 
δημιουργικά τους έργα. 

Όχι. 35 λεπτά 

 
  
  



 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.2 Δημιουργικότητα – αναπτύξτε δημιουργικές και χρήσιμες ιδέες 

Activity 2: Φτιάξτε το δικό σας δημιουργικό πρόγραμμα προπόνησης 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – 
Στην αρχή αυτής της άσκησης, οι 
συμμετέχοντες θα δουλεύουν 
ατομικά. Στην αρχή θα καταγράψουν 
τις σκέψεις τους πάνω σε ένα χαρτί 
σαν μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης. 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
απαντήσουν τις παρακάτω τρεις 
ερωτήσεις: 

• Θεωρείτε τον εαυτό σας 
δημιουργικό; Γιατί; Γιατί όχι; 

• Τι σας εμπνέει; 
• Πότε ήταν η τελευταία φορά 

που νιώσατε δημιουργικός/ή; 
Τι σας βοήθησε να νιώσετε 
έτσι; 

Φροντίστε να τους ενημερώσετε όταν 
περάσουν πέντε λεπτά και όταν 
φτάσει η ώρα να προχωρήσουν στην 
επόμενη άσκηση. 

Πόροι: 
• Στυλό 

• Χαρτί 

• Χρονοδιακόπτης 

15 λεπτά 

Βήμα 2 –Ζητήστε τους να 
σχηματίσουν μια ομάδα και να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά 
με το ‘Τι τους βοηθά να είναι 
δημιουργικοί;’ 

Γραφική ύλη (προαιρετικά – 
αν θέλουν να σημειώσουν τις 
ιδέες τους): 

• Στυλό 

• Χαρτί 

10 λεπτά 

Βήμα 3 – Παρουσιάστε στην ομάδα το 
θέμα “Πώς να φτιάξετε το δικό σας 
δημιουργικό πρόγραμμα 
προπόνησης”. Η παρουσίαση αυτή να 
τονίζει την σημασία του να 
δημιουργεί κανείς τις καλύτερες 
συνθήκες για τον εαυτό του με τρόπο 
που να τον κάνει πιο δημιουργικό. 

Κατεβάστε την παρουσίαση 
που θα φτιάξετε εκ των 
προτέρων: “ Πώς να φτιάξετε 
το δικό σας δημιουργικό 
πρόγραμμα προπόνησης ”. 

 

Η παρουσίαση περιλαμβάνει 
αυτό το βίντεο: 

10 λεπτά 



 

 

 https://www.youtube.com/w 
atch?v=_NHu6gM91aA 

 
Πόροι (για να δείξετε το 
βίντεο): 

• Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής/φορητός 
υπολογιστής – 
ιδανικά με πρόσβαση 
στο διαδίκτυο 

• Βιντεοπροβολέας για 
παρουσίαση του 
βίντεο. 

• Μεγάφωνα 

 

Βήμα 4 – Ζητήστε από κάθε 
συμμετέχων να φτιάξουν το δικό τους 
δημιουργικό πρόγραμμα 

προπόνησης. Μια δημιουργική 
προπόνηση είναι ένα πρόγραμμα το 
οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να 
ακολουθήσουν προτού 
ολοκληρώσουν τις εργασίες τους και 
που απαιτεί δημιουργική σκέψη. Να 
σημειωθεί ότι αυτί είναι απλώς ένα 
φυλλάδιο που συνεχώς αλλάζει για να 
συμβαδίζει με τις ανάγκες του 
καθενός. 

Κατεβάστε και τυπώστε ένα 
φυλλάδιο “Το Δημιουργικό 
μου Πρόγραμμα 
Προπόνησης” για κάθε άτομο. 

 

Πόροι: 

• Στυλό 

• Τα Φυλλάδια με το 
Δημιουργικό μου 
Πρόγραμμα 
Προπόνησης 

25 λεπτά 

Βήμα 4 – Μαζέψτε όλους τους 
συμμετέχοντες και ζητήστε από τον 
καθένα να περιγράψει σε συντομία το 
δικό του πρόγραμμα και τους λόγους 
πίσω από την δημιουργία του. 

Όχι. 10 λεπτά 

Βήμα 5 – 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
πάρουν τον χρόνο που χρειάζονται να 
ελέγξουν τα προγράμματα τους 
προτού χρειαστεί να τα εφαρμόσουν 
για να γίνουν δημιουργικοί. 

Όχι Δεν απαιτείται. 

Βήμα 6 –Στην αρχή της επόμενης 
άσκησης, ελέγξτε την πρόοδο που 
έγινε και ζητήστε τους να σας δώσουν 
ανατροφοδότηση σχετικά με την 
εμπειρία τους με το δημιουργικό 
πρόγραμμα προπόνησης. 

Όχι 10 λεπτά 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_NHu6gM91aA
https://www.youtube.com/watch?v=_NHu6gM91aA


  

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.2 Δημιουργικότητα – αναπτύξτε δημιουργικές και χρήσιμες ιδέες 

Δραστηριότητα 3: Βελτιώστε και Εκφράστε τις Ιδέες σας με ένα 
Κολάζ Διάθεσης 

 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Περίληψη 
Αυτή είναι μια ατομική άσκηση. 
Αναθέστε στους συμμετέχοντες την 
ακόλουθη άσκηση: “Σκέφτεστε να 
ξεκινήσετε ένα διαδικτυακό 
προσωπικό blog. Ένας φίλος σας 
πρότεινε να σχεδιάσει την ιστοσελίδα 
για εσάς. Η αρμοδιότητα σας είναι να 
σχεδιάσετε ένα διαδικτυακό κολάζ 
διάθεσης για να εκφράζετε στους 
άλλους τις ιδέες σας με εικόνες και να 
τους εμπνέετε .” 

Όχι 5 λεπτά 

Βήμα 2 – Νοητική Χαρτογράφηση 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
φανταστούν πως θέλουν να είναι το 
προσωπικό τους blog και να φτιάξουν 
μια νοητική χαρτογράφηση. Αυτή με 
τη σειρά της θα τους καθοδηγήσει 
στην χρήση του κολάζ διάθεσης. Η 
νοητική χαρτογράφηση πρέπει να 
απαντά τα πιο κάτω: 
Ποιος; Το στοχευόμενο κοινό 
Τι; Ο σκοπός του ή το θέμα του 
Γιατί; Σκοπός, αξίες, στόχοι, 
εμπνευσμένα στοιχεία 
Πως; Η αίσθηση που δημιουργεί, τα 
χρώματα, λέξεις κλειδιά 

Πόροι: 
• Στυλό 

• Χρωματιστές πέννες 

• Χαρτί 

20 λεπτά 

Βήμα 3 – Συλλογή εμπνευσμένων 
στοιχείων και φωτογραφιών 
Ζητήστε από τον καθένα να συλλέξει 
στοιχεία που τον εμπνέουν στο 

 

• Ηλεκτρονικός/ Φορητός 
υπολογιστής με πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (1 ανά 

45 λεπτά 



 

 

διαδίκτυο και φωτογραφίες σχετικές 
με το επιλεγμένο θέμα. Ζητήστε τους 
να τα αποθηκεύσουν σε μια 
ευκολοδιάβαστη μορφή σε φάκελο με 
τίτλο . Have them save them in a 
readable format in a folder titles 
“Κολάζ Διάθεσης” στην επιφάνεια 
εργασίας. 
Καθοδηγήστε τους να 
χρησιμοποιήσουν τις λέξεις κλειδιά 
από την Νοητική Χαρτογράφηση για 
να συλλέξουν διαδικτυακό υλικό που 
να μπορεί αργότερα να 
χρησιμοποιηθεί στο Κολάζ διάθεσης. 
Να δώσουν έμφαση σε: 

• Εικόνες 

• Χρώματα 

• Οπτικές μεταφορές 

• Λέξεις 
• Φόντο 

• Γραμματοσειρά 

• Συναίσθημα 
• Έμπνευση από υπάρχουσες 

πηγές 

άτομο)  

Βήμα 4 – Βελτίωση διαδικτυακού 
υλικού που συλλέχτηκε 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
ελέγξουν το διαδικτυακό υλικό που 
έχουν συλλέξει και να διαλέξουν τα 
20 καλύτερα κατά την γνώμη τους. 

• Ηλεκτρονικός/Φορητός 
υπολογιστής με πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (1 ανά 
άτομο) 

15 λεπτά 

Βήμα 5 – Διαδίκτυο και εγγραφή στο 
Canva 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
επισκεφθούν το Canva. Δώστε τους 
χρόνο να εγγραφούν και να 
εξοικειωθούν με αυτό. 

• Ηλεκτρονικός/Φορητός 
υπολογιστής με πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (1 ανά 
άτομο) 

 

Σύνδεσμος: 
https://www.canva.com/create/m 
ood-boards/ 

10 λεπτά 

Βήμα 6 – Επιλογή δωρεάν προτύπου 
κολάζ διάθεσης 
Συμβουλέψτε τους συμμετέχοντες να 
διαλέξουν ένα πρότυπο κολάζ 
διάθεσης από το Canva ή εναλλακτικά 
να χρησιμοποιήσουν ένα κενό κολάζ 
διάθεσης επιλέγοντας τα 
‘Δημιούργησε ένα σχέδιο’ και 
ψάχνοντας για ‘Κολάζ Διάθεσης’. 

• Ηλεκτρονικός/Φορητός 
υπολογιστής με πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (1 ανά 
άτομο) 

5 λεπτά 

https://www.canva.com/create/mood-boards/
https://www.canva.com/create/mood-boards/


   

Βήμα 7 – Χρήση επιλεγμένου 
διαδικτυακού υλικού 
Όταν ο καμβάς είναι έτοιμος, 
καθοδηγήστε τους συμμετέχοντες να 
επιλέξουν τις ‘Μεταμορφώσεις’ από 
την αριστερή γραμμή εργαλείων και 
έπειτα στην ‘Μεταμόρφωση μιας 
εικόνας ή βίντεο’ και να επιλέξουν 20 
φωτογραφίες. 

• Ηλεκτρονικός/Φορητός 
υπολογιστής με πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (1 ανά 
άτομο) 

5 λεπτά 

Βήμα 8 – Σχεδιασμός του Κολάζ 
διάθεσης 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιήσουν το κατεβασμένο 
υλικό και τα διαθέσιμα εργαλεία του 
Canva για να σχεδιάσουν το δικό του 
κολάζ διάθεσης! Να θυμάστε: 
Τοποθέτηση εικόνων – το κολάζ 
διάθεσης είναι ένα οπτικό εργαλείο 
επικοινωνίας. 

• Ηλεκτρονικός/Φορητός 
υπολογιστής με πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (1 ανά 
άτομο) 

1 ώρα 

Βήμα 10 – Παρουσίαση Κολάζ 
διάθεσης και Αξιολόγηση 
Τυπώστε ή μοιραστείτε ηλεκτρονικά 
τα κολάζ διάθεσης με τους 
συμμετέχοντες. Συγκεντρώστε όλους 
τους συμμετέχοντες και ζητήστε τους 
να μοιραστούν την εμπειρία του 
κολάζ διάθεσης και τι μήνυμα 
σκόπευαν να μεταφέρουν στους 
άλλους. Με την σειρά τους οι 
υπόλοιπη ομάδα να δώσει 
ανατροφοδότηση σχετικά με το ποια 
συναισθήματα προκάλεσε το κολάζ 
διάθεσης. 

• Ηλεκτρονικός/Φορητός 
υπολογιστής με πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (1 ανά 
άτομο) 

• Εκτυπωτής (προαιρετικά) 

20 λεπτά 



 

 

 

 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.2 Δημιουργικότητα – αναπτύξτε δημιουργικές και χρήσιμες ιδέες 

Δραστηριότητα 4: : iCreate 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 

 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Δώστε 10 χρήσιμες 
συμβουλές στην ομάδα για 
την δημιουργία φιλμ. 

Κατεβάστε 10 χρήσιμες συμβουλές για την 
παρουσίαση με θέμα την δημιουργία φιλμ. 

 
Πόροι (για την παρουσίαση): 

• Ηλεκτρονικός/Φορητός 
υπολογιστής 

• Βιντεοπροβολέας 

15 λεπτά 

Βήμα 2 – Χωρίστε τους 
συμμετέχοντες σε ομάδες 
των 3-4 ατόμων. 

Όχι 2 λεπτά 

Βήμα 3 – Παρουσιάστε 
στους μαθητές το θέμα: 
“Ένα σχολείο της κοινότητας 
σας ζήτησε να 
δημιουργήσετε ένα βίντεο 
μικρής διάρκειας (1-2 
λεπτών) για τους μαθητές 
του που να προσφέρει με 
λεπτομέρεια τις καλύτερες 
συμβουλές για το πώς να 
γίνουν δημιουργικοί” 
Θέστε κάποια όρια: 

- Κάθε ομάδα να 
φτιάξει 1 βίντεο. 

- Το βίντεο θα 
γυριστεί από κινητό 
τηλέφωνο. 

- Το βίντεο πρέπει να 
είναι αυθεντικό 
(χωρίς 
επεξεργασία!) 

Όχι 10 λεπτά 



Βήμα 4 – Αρχικός 
Σχεδιασμός 

• Το περιεχόμενο – Οι 
ομάδες να βρουν 
ποια είναι τα κύρια 
δημιουργικά σημεία 
που θα περιέχει το 
βίντεο. 

• Ο Χώρος – που θα 
γυριστεί το βίντεο; 

• Η Παρουσίαση – Οι 
ομάδες να 
σκεφτούν πως θα 
παρουσιάσουν. Για 
παράδειγμα, ως μια 
είδηση, ως vlog, ως 
συνέντευξη, ως 
μάθημα. 

Πόροι: 
• Στυλό 
• Χαρτί 

• Ρίγα 

• Χρωματιστές πέννες 

30 λεπτά 

Βήμα 5 - Σενάριο 
Κάθε ομάδα θα πρέπει να 
βρει ένα εικονογραφημένο 
σενάριο. Ένα 
εικονογραφημένο σενάριο 
είναι μια σειρά από σχέδια 
που παρουσιάζει την 
διαδικασία παραγωγής. 
Είναι ένα αρχείο για 
εξάσκηση. 

Κατεβάστε και τυπώστε ένα πρότυπο 
εικονογραφημένου σεναρίου (1 ανά ομάδα). 

 
Πόροι: 

• Στυλό 

• Χαρτί 

• Ρίγα 

• Χρωματιστές πέννες 

25 λεπτά 

Βήμα 6 – Προετοιμασία! 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να 
γυρίσουν το βίντεο και να 
κάνουν τις απαραίτητες 
διεργασίες. 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε ομάδας 
και την διαθεσιμότητα που υπάρχει. 

45 λεπτά 

Βήμα 7 – Δράση! Η 
μαγνητοσκόπηση ξεκινά. 

• 1 x Φορτισμένο κινητό τηλέφωνο με 
κάμερα, αρκετή μνήμη (ανά ομάδα) 
και πρόσβαση στο διαδίκτυο: 
προτείνετε στους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιούν τα δικά τους 
τηλέφωνα όποτε είναι δυνατό. 

1.5 hours 

Βήμα 8 – Βλέποντας τα 
βίντεο 
Κάθε ομάδα θα πρέπει να 
στείλει το βίντεο της από το 
κινητό στον υπολογιστή. Για 
παράδειγμα, μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Οι ομάδες να δουν το 

• Ηλεκτρονικός/ Φορητός 
υπολογιστής με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο 

• Μεγάφωνα 

• Βιντεοπροβολέας 

Όσος χρειάζεται. 



 

 

 

βίντεο.   

Βήμα 9 – Μαζέψτε όλους 
τους συμμετέχοντες για να 
τους δώσετε 
ανατροφοδότηση για τα 
φιλμ τους και την 
διαδικασία που 
ακολούθησαν. 

Όχι 25 λεπτά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  



 

 

 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.2 Δημιουργικότητα – αναπτύξτε δημιουργικές και χρήσιμες ιδέες 

Δραστηριότητα 5: Πολλαπλασιάστε τα Χρήματα σας 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Δώστε στον καθένα από €1 
(ή το αντίστοιχο νόμισμα της χώρας 
του). 

€1 (ή το αντίστοιχο νόμισμα της 
χώρας του) x των αριθμό των 
συμμετεχόντων 

10 λεπτά 

Βήμα 2 - 
Παρουσιάστε το θέμα της άσκησης το 
οποίο είναι να δουν πόσα παραπάνω 
λεφτά μπορούν να αποκτήσουν 
επενδύοντας €1. Κάθε κέρδος από το 
€1 θα δωρίζεται σε επιλεγμένες 
φιλανθρωπίες ή σκοπούς. Αρχικά, 
πρέπει να σχηματίσουν ένα κύκλο 
όλοι μαζί και να αποφασίσουν μαζί αν 
θα δουλέψουν ατομικά, σε μικρές 
ομάδες ή όλοι μαζί για να κερδίσουν 
τα λεφτά. 

Όχι. 15 λεπτά 

Βήμα 3 – Έρευνα και Σχεδιασμός 
Θα πρέπει να: 
1.  Διαλέξουν μια φιλανθρωπία ή 

φιλανθρωπικό σκοπό και να 
προσφέρουν ό, τι είναι δυνατό 

2. Μελετήσουν, συζητήσουν και να 
οργανώσουν τις ιδέες τους ως 
προς τον τρόπο που θα 
επενδύσουν τα χρήματα τους για 
να βγάλουν περισσότερα. 
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ελεύθερα τους διαθέσιμους 
πόρους γύρω τους, αλλά 
μπορούν μόνο να αγοράσουν 
αντικείμενα μέχρι €1 το άτομο. 

3. Δημιουργήσουν ένα πρακτικό 
σχέδιο δράσης. Πρέπει να έχουν 
στο πίσω μέρος του μυαλού τους 

Για την Έρευνα και τον 
Σχεδιασμού: 

• Στυλό 

• Χαρτί 
• Υπολογιστές/Συσκευές με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο ή 
να υπάρχει επιλογή να 
χρησιμοποιήσουν κινητά 
τηλέφωνα. Αυτά είναι για 
σκοπούς έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας του κόστους των 
υλικών. 

Για παράδειγμα, μια πιθανή 
πρωτοβουλία που μπορεί να 
πάρει κάποιος είναι να επενδύσει 
τα χρήματα του σε ένα σφουγγάρι, 
σαπούνι και κουβά και να πλένει 

1.5 ώρες 



ότι θα το εφαρμόσουν σε 
μετέπειτα στάδιο. 

αυτοκίνητα ή να μαζεύει πέτρες 
και να χρησιμοποιεί τα χρήματα 
του για να τις διακοσμήσει και 
έπειτα να τις πουλήσει. 

 

Βήμα 4 – 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
φτιάξουν μια λίστα για ψώνια για τον 
σκοπό τους, που να μην ξεπερνά 
ωστόσο το συνολικό προϋπολογισμό 
τους. Έπειτα, θα κάνουν τα ψώνια, 
αφού εγκρίνετε εσείς. 

Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες 
θα μπορούσαν να πάνε σε ένα 
τοπικό κατάστημα ή ένας 
εθελοντής θα μπορούσε να πάει 
εκ μέρους των συμμετεχόντων την 
ώρα που αυτοί αξιοποιούν τον 
χρόνο τους για να τελειοποιήσουν 
τα σχέδια τους: ο τρόπος που θα 
μαζευτεί η λίστα/ες με τα ψώνια 
μεταξύ των συμμετεχόντων και 
εσάς θα διαπραγματευτεί μεταξύ 
σας, αλλά καλύτερα να το 
επιλέξετε εσείς. 

 
Πόροι: 

• Στυλό 

• Χαρτί 
• Το €1 του κάθε 

συμμετέχοντα (ή 
αντίστοιχο νόμισμα) 

• Μέσα μεταφοράς στον 
χώρο αν χρειάζεται και αν 
είναι διαθέσιμα 

Όσος χρειάζεται. 
Περίπου: 1 ώρα. 

Βήμα 5 – Προετοιμασία για δράση 
Οι συμμετέχοντες στο παρόν στάδιο 
θα έχουν τα υλικά που χρειάζονται 
για να υλοποιήσουν τα σχέδια τους, 
θα πρέπει να ετοιμάσουν τον χώρο, 
να βρουν τους κατάλληλους πόρους, 
να σκεφτούν για το μάρκετινγκ και 
ό,τι άλλη προετοιμασία απαιτείται για 
να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους. 

• Στυλό 

• Χαρτί 

• Ψώνια από την λίστα 

• Επιπλέον πόροι που θα 
αποφασιστούν από τους 
συμμετέχοντες, ανάλογα 
με την διαθεσιμότητα. 

 
Ας αναλογιστούν την στρατηγική 
μάρκετινγκ που θα 
ακολουθήσουν. Πρόσωπο με 
πρόσωπο; Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης; Αφίσες; Το πιο 
σημαντικό που πρέπει να 
αναλογιστούν είναι οι 
πρωτοβουλίες που θα πάρουν και 
το στοχευόμενο κοινό τους. 

2 ώρες ή όσο 
χρειαστεί. 

Βήμα 6 – Δράση! 
Ανάληψη πρωτοβουλιών! 

Πόροι: 
• Όσους απαιτήσουν και 

3 ώρες 



 

 

 αποφασίσουν οι 
οργανωτές εκ των 
προτέρων. 

• Υλικά φτιαγμένα από τους 
οργανωτές. 

• Κινητό τηλέφωνο για 
προώθηση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
(προαιρετικά) 

• Λίγα χρήματα για 
καλύτερη κατάσταση 
ταμειακής ροής 
(προαιρετικά) 

 

Βήμα 7 – Αξιολόγηση 
Μαζέψτε τους συμμετέχοντες για να 
συνοψίσουν και να αξιολογήσουν την 
εμπειρία που είχαν. Μετρήστε τα 
χρήματα και δωρίστε τα στην 
επιλεγμένη φιλανθρωπία ή 
φιλανθρωπικό σκοπό. 

Προτεινόμενες ερωτήσεις για να 
διευκολυνθεί η διαδικασία 
αξιολόγησης: 

• Μπορείτε να συνοψίσετε 
τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίσατε το έργο 
σας; 

• Τι σημαίνει η επιτυχία για 
εσάς; Θεωρείτε τις 
πρωτοβουλίες που 
παίρνετε επιτυχημένες; 

• Ποιες δυσκολίες 
αντιμετωπίσατε; 

• Ξεπεράσατε αυτές τις 
δυσκολίες; Αν ναι, με ποιο 
τρόπο; 

• Ποιες στρατηγικές 
πιστεύετε ότι απόδωσαν 
σωστά και γιατί; 

• Τι θα κάνατε διαφορετικά 
την επόμενη φορά; 

• Σας άρεσε η εμπειρία; 
Γιατί; 

30 λεπτά 

 
  



 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.2 Δημιουργικότητα – αναπτύξτε δημιουργικές και χρήσιμες ιδέες 

Δραστηριότητα 6: Καταιγισμός ερωτήσεων 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Η άσκηση αυτή 
είναι και ατομική αλλά και 
ομαδική. Πριν το μάθημα, 
θα πρέπει να σκεφτείτε ένα 
πρόβλημα που υπάρχει 
στην κοινότητα και να 
ετοιμάσει ένα πρόβλημα το 
οποίο οι ομάδες καλούνται 
να επιλύσουν. 

Όχι Πριν το μάθημα: 
15 λεπτά 

Βήμα 2 – Παρουσιάστε το 
πρόβλημα στην ομάδα. 
Ζητήστε από το κάθε άτομο 
να σημειώσει πάνω σε 
μικρά αυτοκόλλητα 
χαρτάκια όσες 
περισσότερες ερωτήσεις 
μπορεί για να εξερευνήσει 
το πρόβλημα. 

Πόροι: 
• Στυλό 

• Σημειώσεις σε μικρά αυτοκόλλητα 
χαρτάκια 

• Άσπρος πίνακας και στυλό 
(προαιρετικά: για να καταγράψουν 
το πρόβλημα) 

5 λεπτά 

Βήμα 3 – Σε ομάδες, να 
δουν τις ερωτήσεις και να 
σκεφτούν πιθανές 
απαντήσεις. Μαζί να 
σχηματίσουν παρόμοιες 
ερωτήσεις. Σημείωση: Στο 
παρόν στάδιο, σκοπός είναι 
να οργανώσουν τις 
ερωτήσεις, όχι να τις 
απαντήσουν! 

Όχι 15 λεπτά 

Βήμα 4 – 
Σε ομάδες, να 
αναγνωρίσουν και να 
θέσουν προτεραιότητες στα 
πιο σημαντικά θέματα και 
να αλλάξουν ή να 

Όχι 15 λεπτά 



 

 

 

βελτιώσουν τις ερωτήσεις 
που σχετίζονται με αυτά τα 
θέματα. Για παράδειγμα, 
μπορούν να αλλάξουν τις 

ερωτήσεις ναι/όχι σε 
ανοιχτές ερωτήσεις. 

  

Βήμα 5 – Να συζητήσουν 
περαιτέρω τα θέματα που 
εντοπίστηκαν με την 
βοήθεια των ερωτήσεων. 

Όχι 25 λεπτά 

Βήμα 6 – Να 
αναθεωρήσουν και να 
ξαναγράψουν το αρχικό 
πρόβλημα, προβαίνοντας 
στις απαραίτητες αλλαγές 
που αναφέρθηκαν σε 
προηγούμενη συζήτηση. Η 
διαδικασία στα 
προηγούμενα βήματα 
αποσκοπεί στην βαθύτερη 
κατανόηση του 
προβλήματος. 

Πόροι: 

• Άσπρος πίνακας και στυλό 
(προαιρετικά: για να καταγράψουν 
το πρόβλημα) 

15 λεπτά 

Βήμα 7 – Αξιολόγηση. 
Αξιολόγηση του τρόπου με 
τον οποίο η βαθύτερη 
κατανόηση ενός 
προβλήματος μπορεί να 
βοηθήσει την διαδικασία 
επίλυσης του. 

Όχι 15 λεπτά 

 
 

  



 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.2 Δημιουργικότητα – αναπτύξτε δημιουργικές και χρήσιμες ιδέες 

Δραστηριότητα 7: Ώρα για Τηγανίτες 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Χωρίστε τους 
συμμετέχοντες σε ομάδες 
των 3 ή 4 ατόμων. 

Όχι 5 λεπτά 

Βήμα 2 - 
Δώστε στην κάθε ομάδα ένα 
απόθεμα από 
ανακυκλώσιμα υλικά και 
πρόσβαση σε απεριόριστο 
εξοπλισμό. 

Αποθέματα (ανά ομάδα) 

• 3 x τενεκεδάκια (άδεια και καθαρά) 

• 1 x Κουβάρι από μαλλί 

• 2 x κεριά 
• 1 x κουτί σπίρτα 

• 1 x μπολ 

• 1 x ξύλινη σπάτουλα 

• 1 x λάδι 

• 2 x μικρά πιάτα 
• 1 x έτοιμο μείγμα τηγανίτων 

• 1 x λεμόνι 

• 1 x σόδα 

• 1 x μπανάνα 

• 1 x στρώση σοκολάτα 

 
Διαθέσιμος εξοπλισμός – για το κτίσιμο της 
κουζίνας που θα ψηθούν οι τηγανίτες και 
για τον σχεδιασμό των ομάδων και της 
στρατηγικής μάρκετινγκ τους: 

• Ψαλίδια 
• Μαχαίρι 

• Χαρτί 

• Χρωματιστές πένες 

• Κολλητική ταινία 

• Γόμα 

• Χαρτοταινία 

• Blue tack 

5 λεπτά 

Βήμα 3 - Σχεδιασμός Χρωματιστές πένες, μολύβια και χαρτί για 15 λεπτά 
 



 

 

Δώστε στις ομάδες μια 
γενική ιδέα για να 
δημιουργήσουν μια 
μαγειρική εστία για της 
τηγανίτες χρησιμοποιώντας 
τα ανακυκλώσιμα υλικά. 
Κάθε ομάδα θα πρέπει να 
συζητήσει και να 
προγραμματίσει πως θα 
σχεδιάσει και θα 
ζωγραφίσει μερικά από τα 
αρχικά σκίτσα. Σημείωση: 
δεν είναι απαραίτητο να 
αξιοποιηθούν όλοι οι πόροι. 

την δημιουργία σχεδίων και σκίτσων. ,  

Βήμα 4 – Παραγωγή 
Χρησιμοποιώντας τα υλικά 
από τα αποθέματα και τον 
εξοπλισμό που τους 
δόθηκε, οι ομάδες να 
κάνουν τις ιδέες τους πράξη 
και να κτίσουν την εστία για 
τις τηγανίτες! Σκοπός είναι 
η εστία να είναι πρακτική 
και κάθε ομάδα να φτιάξει 
και να παρουσιάσει ένα 
πιάτο με τουλάχιστο μια 
τηγανίτα μέσα. 

Οι ίδιοι πόροι και εξοπλισμός που 
προαναφέρθηκαν στο Βήμα 2. 

30 λεπτά 

Βήμα 5 – Ταυτότητα και 
Μάρκετινγκ 
Οι ομάδες πρέπει να βρουν 
ένα όνομα, σλόγκαν, 
λογότυπο και επιπλέον 
στοιχειά διαφήμισης για το 
προϊόν τους, όπως μια 
αφίσα, μικρή διαφήμιση ή 
πιασάρικο τραγούδι 
διαφήμισης. Αυτή είναι η 
διαδικασία πριν το 
λανσάρισμα του προϊόντος. 

Οι ομάδες πρέπει να σκεφτούν τις 
ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Ποιο είναι το στοχευόμενο 
καταναλωτικό κοινό; 

• Γιατί υπάρχει ανάγκη για αυτό το 
προϊόν; 

• Ποια είναι η τιμή του προϊόντος; 

• Που θα πωληθεί αυτό το προϊόν; 

• Πόσο βιώσιμο είναι αυτό το προϊόν; 

• Τι καθιστά το προϊόν αυτό μοναδικό; 
 

Εξοπλισμός: 

• Ψαλίδια 

• Μαχαίρι 
• Χαρτί 
• Χρωματιστές πένες 

• Κολλητική ταινία 
• Γόμα 

50 λεπτά 

 

 • Χαρτοταινία 

• Blue tack 
• Masking tape 

• Blue tack 

 



Βήμα 6 – Λανσάρισμα 
προϊόντος 
Κάθε ομάδα θα πρέπει να 
παρουσιάσει ζωντανά το 
προϊόν. Η παρουσίαση 
ιδανικά πρέπει να 
παρουσιάζει την μάρκα και 
το περιεχόμενο μάρκετινγκ 
και να μην ξεπερνά τα 10 
λεπτά. 

Όχι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανάλογα με τον 
αριθμό των 
ομάδων: 10 λεπτά 
x αριθμό των 
ομάδων 

Βήμα 7 – Ανατροφοδότηση 
και Αξιολόγηση των 
ομάδων 

Προτάσεις για ερωτήσεις αξιολόγησης: 
• Ποια εστία θα αγοράζατε και γιατί; 
• What were the challenges you 

20 λεπτά 

Μαζέψτε την ομάδα σε ένα 
κύκλο για να δώσουν 
ανατροφοδότηση ο ένας 

encountered? 
• Τι κάνατε σωστά; 
• Τι άλλα προσόντα απαιτούσε αυτή η 

 

στον άλλο. άσκηση; 

• Πως χρησιμοποιήσατε την 

 

 δημιουργικότητα σας; 
• Τι θα κάνατε καλύτερα την επόμενη 

 

 φορά;  

 
 

  



 

 

 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.2 Δημιουργικότητα – αναπτύξτε δημιουργικές και χρήσιμες ιδέες 

Δραστηριότητα 8: : Ψάχνοντας για ιδέες 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Χωρίστε τους 
συμμετέχοντες σε ομάδες 
των 3 ή 4 ατόμων. 

Όχι 10 λεπτά 

Βήμα 2 – Δώστε στην κάθε 
ομάδα από ένα αυγό και 
πρόσβαση στα αποθέματα 
από τα υλικά και τους 
πόρους που βρίσκονται 
στην λίστα. 

Αυγά (1 ανά ομάδα) 

 
Αποθέματα (ανά ομάδα): 

• 1 x Εφημερίδα 

• 3 x Πλαστική Τσάντα 

• 1 x Κουτί με αυγά 
• 1 x A4 κόλλα 

• 6 x Καθαριστικά σωλήνων 

• 1 x Κουβάρι μαλλί 

• 1 x Sheet of Bubble Wrap 

• 5 x Συνδετήρες 
• 1 x Συρραπτικό 

• 1 x Γόμα 

• 1 x Blue Tack 
• 1 x Ψαλίδια 

5 λεπτά 

Βήμα 3 – Στήστε μια σκάλα 
με 6 σκαλάκια με αρκετό 
χώρο γύρω. Εκεί θα 
πέφτουν τα αυγά. 

1 x 6-σκάλες με 6 σκαλάκια ή κάτι παρόμοιο 10 λεπτά 

Βήμα 4 – 
Χρησιμοποιώντας μόνο τα 
διαθέσιμα υλικά, κάθε 
ομάδα θα πρέπει να 
σχεδιάσει ένα αντικείμενο 
στυλ αλεξίπτωτου για να 
προστατέψει το αυγό της 
έτσι ώστε να μην σπάσει 
όταν πέσει από την σκάλα. 

Τα αποθέματα που προαναφέρθηκαν. 1 ώρα 

 



Βήμα 5 (προαιρετικά) - 
Προαιρετικά – συνάψτε ένα 
διαγωνισμό και διαλέξτε 
τρεις εξωτερικούς 
εθελοντές που θα έχουν 
ρόλο κριτών και ζητήστε 
τους να αξιολογήσουν τις 
κατασκευές τους από το 30 
βασισμένοι στον σχεδιασμό 
(1-10), λειτουργικότητα (1- 
10) και δημιουργικότητα (1- 
10) της κατασκευής. 

3 Εξωτερικοί κριτές (προαιρετικά) 10 λεπτά 

Βήμα 6 –Ώρα για 
ξεκούραση! Μαζέψτε τις 
ομάδες και ζητήστε τους να 
σας δώσουν όλα τα αυγά 
και τις κατασκευές τους. 
Ένα προς ένα ρίξτε τα κάτω 
και δείτε ποια θα σπάσουν! 

1 x 6-σκάλες με 6 πόδια ή κάτι παρόμοιο 15 λεπτά 

Βήμα 7 – Όταν τελειώσουν 
την άσκηση να 
αξιολογήσουν την 
διαδικασία και την εμπειρία 
που είχαν. Να μοιραστούν 
μεταξύ τους τις δυνάμεις, 
αδυναμίες και σημεία που 
χρειάζονται βελτίωση. 

Όχι 20 λεπτά 



 

 

 
 

 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.2 Δημιουργικότητα – αναπτύξτε δημιουργικές και χρήσιμες ιδέες 

Δραστηριότητα 9: The Entrepreneurial Times: Αντλώντας έμπνευση από την έρευνα 

υπαρχουσών επιχειρήσεων 

 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 –Χωρίστε τους 
συμμετέχοντες σε μικρές 
ομάδες των 3 ατόμων. 

Όχι 10 λεπτά 

Βήμα 2 - 
Οι συμμετέχοντες θα 
αποκτήσουν ρόλο 
δημοσιογράφων! Κάθε 
ομάδα θα πρέπει να: 

• Βρει μια τοπική 
επιχείρηση που θα 
θέλει να μελετήσει 

• Βρει μια ερώτηση 
που θα θέλει να 
απαντήσει: αυτό θα 
τους καθοδηγήσει να 
εξερευνήσουν. 

Πόροι: 

• Ένας υπολογιστής/συσκευή με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

• Στυλό 

• Χαρτί 

20 λεπτά 

Βήμα 3 – Έρευνα και 
σχεδιασμός 

• Οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να 
ψάξουν για την 
επιχείρηση, 
παρόμοιες 
επιχειρήσεις και την 
αγορά στο 
διαδίκτυο. 

• Κάθε ομάδα θα 
πρέπει να έχει ένα 
αρχικό πλάνο για το 
άρθρο της. 

Πόροι: 

• Ένας υπολογιστής/συσκευή με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

• Στυλό 

• Χαρτί 
Σημείωση: Η μελέτη αυτή βοηθά τον 
δημοσιογράφο να αποκτήσει βαθύτερη 
κατανόηση και να γράψει ένα υπεύθυνο 
άρθρο. 

30 λεπτά 

Βήμα 4 – 
Το επόμενο βήμα θα 
εξαρτηθεί από την έρευνα 

Πόροι: 
• Στυλό 
• Χαρτί 

30 λεπτά 

 



που θα γίνει. Οι ομάδες θα 
πρέπει έπειτα να ετοιμάσουν 
μια λίστα με ερωτήσεις 
συνεντεύξεων για την 
επιχείρηση της επιλογής 
τους. 

 
Σημείωση: Οι ανοιχτού τύπους ερωτήσεις 
είναι προτιμότερες από τις κλειστού τύπου 
αφού σε μπορούν να δώσουν απάντηση σε 
πιο περίπλοκα θέματα. 

 

Βήμα 5 – Έπειτα οι ομάδες 
θα πρέπει να συναντηθούν 
και να διεξάγουν μια άτυπη 
συνέντευξη/συζήτηση με την 
επιχείρηση, είτε μέσω 
τηλεφώνου, είτε μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος 
είτε πρόσωπο με πρόσωπο- 
αυτή είναι ίσως η πιο 
αποδοτική μέθοδος. 

Πόροι: 
• Ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής/συσκευή με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

• Κινητό τηλέφωνο (για επαφές, 
μαγνητοσκόπηση φωνής ) 

• Όσα μέσα μεταφοράς χρειάζονται 
• Στυλό 

• Χαρτί 

 
Σημείωση: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
αναλογιστούν πως θέλουν να 
ηχογραφήσουν τις πληροφορίες. Για 
παράδειγμα, κρατώντας σημειώσεις, 
κρατώντας στην μνήμη, ηχογράφηση 
φωνής ή βιντεοσκόπηση. 

Όσος χρειάζεται. 
Περίπου: 2 ώρες. 

Βήμα 6 – Κάθε ομάδα θα 
πρέπει να γράψει το άρθρο 
της. Δεν θα πρέπει να είναι 
περισσότερο από μια σελίδα 
και να έχει τουλάχιστο μια 
φωτογραφία. Θα πρέπει να 
απαντά την αρχική ερώτηση 
που πρότεινε η ομάδα... 
εκτός και αν η ερώτηση 
άλλαξε στην πορεία. 

Κατεβάστε το πρότυπο του άρθρου The 
Entrepreneurial Times Article και 
μοιραστείτε το ηλεκτρονικά για να 
μπορέσει να τύχει επεξεργασίας 
(προαιρετικά). 

 
Πόροι: 

• Ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής/συσκευή με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

• Στυλό 

• Χαρτί 
• Κάμερα/ κάμερα σε κινητό 

(προαιρετικά) 

1.5 ώρες 

Βήμα 7 – Ζητήστε από τις 
ομάδες να ανταλλάξουν 
άρθρα και να τα διαβάσουν. 
Έπειτα, να συλλέξουν τα 
άρθρα για να σχηματίσουν 
την εφημερίδα “The 
Entrepreneurial Times”. 

Πόροι: 
• Ένας εκτυπωτής (μόνο εφόσον το 

άρθρο βρίσκεται σε ηλεκτρονική 
μορφή) 

• Ένα συρραπτικό 

30 λεπτά 

Βήμα 8 – Μαζέψτε τις 
ομάδες για να δώσουν 
ανατροφοδότηση για την 

Προτεινόμενες ερωτήσεις αξιολόγησης: 
• Πως σας φάνηκε η άσκηση; 
• Πως δουλέψατε σε ομάδες; 

30 λεπτά 



 

 

 

εμπειρία που είχαν έως 
τώρα. 

• Η αρχική ερώτηση που προτείνατε 
άλλαξε την μετέπειτα διαδικασία; 

• Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε; 

• Ξεπεράσατε αυτές τις δυσκολίες; 
Αν ναι, πως; 

• Τι αποκομίσατε από αυτή την 
εμπειρία; 

• Τι αποκομίσατε από τα άρθρα των 
άλλων ομάδων; 

• Νιώθετε ότι κατανοείτε καλύτερα 
το θέμα αφού το βελτιώσατε; 

• Τι θα κάνατε διαφορετικά την 
επόμενη φορά; 

 

 

 

 

 

  



 

Θεματική Ενότητα 1: Ιδέες και Ευκαιρίες 

 

1.2 Δημιουργικότητα – αναπτύξτε δημιουργικές και χρήσιμες ιδέες 

Δραστηριότητα 10: Ξεκλειδώνοντας την Έμφυτη Δημιουργικότητα σας 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – αυτή είναι μια 
ομαδική άσκηση. Το πρώτο 
μέρος (βήμα 2) δουλεύει 
καλύτερα με 6+ 
συμμετέχοντες. 

Όχι 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 λεπτά 



 

 

Βήμα 2 – 
1. Μαζέψτε στους 

συμμετέχοντες σε 
κύκλο. 

2. Το πρώτο άτομο του 
κύκλου να κάνει ένα 
θόρυβο με 
οποιοδήποτε μέρος 
του σώματος του 
και να κρατήσει τον 
ρυθμό. Για 
παράδειγμα, ένα 
σφύριγμα, χτύπημα 
του ποδιού, 
σχηματισμός μιας 
συγκεκριμένης 
λέξης: το άτομο 
μπορεί να γίνει όσο 
πιο δημιουργικό 
θέλει. 

3. Των ώρα που το 
πρώτο άτομο 
εξακολουθεί να 
κάνει τον θόρυβο, 
το άτομο στα 
αριστερά του θα 
κάνει ένα 
διαφορετικό 
θόρυβο. 

Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 λεπτά 



4. Έπειτα, το επόμενο 
άτομο βγάζει άλλον 
ήχο και ούτω 
καθεξής, μέχρις 
ότου όλα τα άτομα 
του κύκλου 
βγάλουν 
διαφορετικό 
θόρυβο. Μουσική 
θα παράγεται! 

5. Όταν όλοι θα 
παράγουν από ένα 
ήχο, το πρώτο 
άτομο σταματά. 

6. Έπειτα, το δεύτερο 
άτομο σταματά, το 
ίδιο και το τρίτο 
στην σειρά. Αυτό 
συνεχίζετε έως ότου 
όλου σταματήσουν. 

Η μουσική θα 
εξασθενίζει σαν 
εφέ. 

  

Βήμα 3 –Τοποθετήστε την 
ομάδα σε άνετο σημείο για 
να δει το βίντεο Ομιλίας Ted 
“Ένας Ισχυρός τρόπος να 
ξεκλειδώσετε την έμφυτη 
δημιουργικότητα” 

• 1 x Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής/συσκευή με 
πρόσβασης το διαδίκτυο 

• 1 x Βιντεοπροβολέας 

• 1 x μεγάφωνο 
Ή αντίστοιχος εξοπλισμός για να δουν το 
βίντεο. 

 

Σύνδεσμος από το βίντεο: 
https://www.ted.com/talks/tim_harford_a_ 
powerful_way_to_unleash_your_natural_cre 
ativity?language=en 

17 λεπτά 

Βήμα 4 – Αξιολόγηση 
δημιουργικότητας. 
Μαζέψτε την ομάδα σε 
κύκλο για να απαντήσουν 
τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• 1) Τι έχετε μάθει για 
την 
δημιουργικότητα 
μέσω της άσκησης 
με την μουσική 
(βήμα 2) και του 
βίντεο; 

• 2) Πως μπορείτε να 

Πόροι (για να καταγράψουν σημαντικές 
απαντήσεις): 

• Άσπρος πίνακας και Στυλό 

20 λεπτά 

https://www.ted.com/talks/tim_harford_a_powerful_way_to_unleash_your_natural_creativity?language=en
https://www.ted.com/talks/tim_harford_a_powerful_way_to_unleash_your_natural_creativity?language=en
https://www.ted.com/talks/tim_harford_a_powerful_way_to_unleash_your_natural_creativity?language=en


 

 

 

εφαρμόσετε όσα 
μάθατε για την 
δημιουργικότητα σε 
μετέπειτα στάδιο; 

Τα κύρια θέματα είναι: 
πολλαπλές ασχολίες την 
ίδια ώρα, συνεργασία, 
μεταβιβάσιμα προσόντα, 
επίλυση προβλημάτων και 
απόλαυση. 

  

 
 
  



 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.1 Αξιοποίηση πόρων – συγκέντρωση και διαχείριση απαιτούμενων 
πόρων 

Δραστηριότητα 1: Χτίζοντας μια ιδέα 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Οργανώνοντας τις 
ομάδες 
Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει 
να χτιστεί μια κατασκευή όσο 
πιο ψηλή γίνεται 
χρησιμοποιώντας απλό χαρτί 
(A4 80g/ m2 ) και συρραπτικά 
ανάλογα με τις ιδέες των 
ομάδων. 
Η ομάδα πρέπει να μετρήσει 
τον αριθμό των χαρτιών και 
των συρραπτικών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή. 
Νικητής: η ομάδα με την 
ψηλότερη κατασκευή που θα 
στέκεται χωρίς υποστήριξη. 

1 δωμάτιο που να μπορεί να 
χωριστεί μέσω κινητών πάνελ 
(3-4 πάνελ ανάλογα με τον 
αριθμό των ομάδων) ή 2-3 
δωμάτια 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 
1 συρραπτικό ανά ομάδα 
100 κόλλες χαρτιού ανά 
ομάδα 
1 σετ συρραπτικών (1000 
κομμάτια) ανά ομάδα 
Χρωματιστά μολύβια ή Cariola 

 
 

 
 
 
 
 

20 λεπτά 

Βήμα 2 – Διανομή 
αρμοδιοτήτων μέσα στις 
ομάδες 
Κάθε ομάδα θα ψηφίσει ή θα 
διορίσει έναν αρχηγό, ένα 
λογιστή και ένα άτομο που θα 
ελέγχει την πρόοδο. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

10 λεπτά 

Βήμα 3 – Ομαδική συνεργασία 
Οι ομάδες θα κάνουν μια 
απόπειρα να σχεδιάσουν την 
μελλοντική κατασκευή 
Επισκεφθείτε όλες τις ομάδες 
για να δείτε την πρόοδο τους. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
εμπιστευτικότητα. 

1 δωμάτιο που να μπορεί να 
χωριστεί μέσω κινητών πάνελ 
(3-4 πάνελ ανάλογα με τον 
αριθμό των ομάδων) ή 2-3 
δωμάτια 
1 συρραπτικό ανά ομάδα 
100 κόλλες χαρτιού ανά 
ομάδα 

60 λεπτά 



 

 

 1 σετ συρραπτικών (1000 
κομμάτια) ανά ομάδα 
Χρωματιστά μολύβια ή Cariola 

 

Βήμα 4 – Παρουσίαση έργου 
Οι ομάδες θα έχουν στην 
διάθεση τους 10 λεπτά να 
παρουσιάσουν τις κατασκευές 
τους. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

20 – 30 λεπτά 

Βήμα 5 – Υπολογισμός 
κόστους 
Ζητήστε από τις ομάδες να 
υπολογίσουν το κόστος με 
βάση: 
1 κόλλα χαρτί = 1 ΕΥΡΩ 
1 συρραπτικό = 0.1 ΕΥΡΩ 
1 άτομο*ώρες εργασίας = 10 
ΕΥΡΩ ανά άτομο 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

20 λεπτά 

Βήμα 6 – Αξιολόγηση 
δραστηριότητας 
Παρουσιάστε τον νικητή. 
Ζητήστε από τους μαθητές να 
σας πουν για την διαδικασία 
επίλυσης προβλημάτων, την 
ανάληψη ρίσκων, την δουλειά 
με περιορισμένους 
διαθέσιμους πόρους. 
Δώστε ανατροφοδότηση στις 
ομάδες. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

20 λεπτά 

 
  



 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

2.1 Αξιοποίηση πόρων – συγκέντρωση και διαχείριση απαιτούμενων 
πόρων 

Δραστηριότητα 2: Δημιούργησε με περιορισμένους πόρους 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Οργάνωση ομάδων 
Η δυσκολία είναι να παραχθεί 
ένα ‘εμπορικό προϊόν’ με 
περιορισμένους πόρους, ένα 
άσπρο χαρτί (A4 80g/ m2 ), 
συρραπτικά και χρώματα. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως 
προς τον σχεδιασμό. 
Οι ομάδες πρέπει να 
μετρήσουν τον αριθμό των 
χαρτιών και των συρραπτικών 
που θα χρησιμοποιηθούν για 
την δημιουργία του προϊόντος. 
Η κάθε ομάδα πρέπει να 
‘πουλήσει’ τα προϊόντα της 
στους άλλους. 

1 δωμάτιο που να μπορεί να 
χωριστεί μέσω κινητών πάνελ 
(3-4 πάνελ ανάλογα με τον 
αριθμό των ομάδων) ή 2-3 
δωμάτια 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 
1 συρραπτικό ανά ομάδα 
100 κόλλες χαρτιού ανά 
ομάδα 
1 σετ συρραπτικών (1000 
κομμάτια) ανά ομάδα 
Χρωματιστά μολύβια ή Cariola 

20 λεπτά 

Βήμα 2 – Διανομή 
αρμοδιοτήτων μέσα στις 
ομάδες 
Κάθε ομάδα θα ψηφίσει ή θα 
διορίσει έναν αρχηγό, ένα 
λογιστή και ένα άτομο που θα 
ελέγχει την πρόοδο. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

10 λεπτά 

Βήμα 3 – Ομαδική συνεργασία 
Οι ομάδες θα κάνουν μια 
απόπειρα να σχεδιάσουν την 
μελλοντική κατασκευή 
Επισκεφθείτε όλες τις ομάδες 
για να δείτε την πρόοδο τους. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
εμπιστευτικότητα. 

1 δωμάτιο που να μπορεί να 
χωριστεί μέσω κινητών πάνελ 
(3-4 πάνελ ανάλογα με τον 
αριθμό των ομάδων) ή 2-3 
δωμάτια 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 
1 συρραπτικό ανά ομάδα 
100 κόλλες χαρτιού ανά 
ομάδα 
1 σετ συρραπτικών (1000 
κομμάτια) ανά ομάδα 

60 λεπτά 



 

 

 

 Χρωματιστά μολύβια ή Cariola  

Βήμα 4 – Παρουσίαση 
προϊόντων και ‘πωλήσεις’ 
Κάθε ομάδα θα έχει στην 
διάθεση της 10 λεπτά να 
παρουσιάσει τα προϊόντα της 
και τις τιμές τους. 
Μετά τις πωλήσεις, μετρήστε 
τις θετικές ψήφους. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

20 – 30 λεπτά 

Βήμα 5 – Αξιολόγηση 1 δωμάτιο 20 λεπτά 
δραστηριότητας Τραπέζια + καρέκλες  

Παρουσιάστε τον νικητή. Πίνακας παρουσιάσεων +  

Ζητήστε από τους μαθητές να χαρτί + μολύβια  

σας πουν για την διαδικασία   

επίλυσης προβλημάτων, την   

ανάληψη ρίσκων, την δουλειά   

με περιορισμένους   

διαθέσιμους πόρους.   

Δώστε ανατροφοδότηση στις   

ομάδες.   

 

 

 

 

  



 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.1 Αξιοποίηση πόρων – συγκέντρωση και διαχείριση απαιτούμενων 
πόρων 

Δραστηριότητα 3: Αναγνώριση προβλημάτων 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Εισαγωγή 
Παρουσιάστε το θέμα της 
δραστηριότητας “Αναγνώριση 
προβλημάτων” 
Το ζητούμενο είναι να 
αναγνωρίσουν και να θέσουν 
προτεραιότητες στα 
προβλήματα μιας 
εταιρείας/οργανισμού 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

10 λεπτά 

Βήμα 2 – Επιλογή μελέτης 
περίπτωσης 
Ζητήστε από τους μαθητές να 
παρουσιάσουν δημόσια ή 
γενικά προβλήματα που έχουν 
αντιμετωπίσει ή για τα οποία 
γνωρίζουν. 
If the case the lector call 
proposes a case (π.χ. Τα 
δημόσια μέσα μαζικής 
μεταφοράς) 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα 3 – Αναγνώριση 
προβλημάτων 
Παρουσιάστε τις εξής 
μεθόδους για αναγνώριση 
ενός προβλήματος: 

• Βοήθεια από 
αναμειγμένα άτομα 

• Βοήθεια από ειδικούς 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

10 λεπτά 

Βήμα 4 – Πρακτική άσκηση 
Οι μαθητές θα φτιάξουν μια 
λίστα με τα προβλήματα που 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 

30 λεπτά 

 

υπάρχουν προσποιούμενοι ότι 
έχουν τον ρόλο κάποιου 
αναμειγμένου προσώπου. 

χαρτί + μολύβια  



 

 

Βήμα 5 – Πρακτική άσκηση 
Οι μαθητές θα ορίσουν 
προτεραιότητες για τα 
προβλήματα. 
Οι μαθητές θα αναγνωρίσουν 
ποιο είναι το “κύριο 
πρόβλημα” 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα 6 – Αξιολόγηση 
δραστηριότητας 
Δώστε ανατροφοδότηση 
στους μαθητές. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

10 λεπτά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 
 

 

2.1 Αξιοποίηση πόρων – συγκέντρωση και διαχείριση απαιτούμενων 
πόρων 

Δραστηριότητα 4: Σχεδιάζοντας με γνώμονα τους στόχους 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Εισαγωγή 
Παρουσιάστε το περιεχόμενο 
της δραστηριότητας 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

10 λεπτά 

Βήμα 2 – Πρακτική άσκηση 
Ετοιμάζοντας το διάγραμμα με 
τις ‘Αιτίες- Αποτελέσματα’. 
Βασιζόμενοι στα 
αποτελέσματα της 
Δραστηριότητας 3, οι μαθητές 
θα διαλέξουν τα προβλήματα 
που προκαλούνται από τις 
‘Αιτίες-Αποτελέσματαα’ και να 
σχεδιάσουν το ανάλογο 
διάγραμμα. 

 

Σημείωση: η άσκηση μπορεί 
να γίνει και σε ομάδες. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα 3 – Πρακτική άσκηση 
Αναλύοντας τους λόγους. Οι 
μαθητές θα ‘μετατρέψουν’ το 
κύριο πρόβλημα σε ένα 
‘σκοπό’ για το έργο. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

20 λεπτά 

Βήμα 4 – Πρακτική άσκηση 
Ετοιμάζοντας το διάγραμμα με 
τα ‘Μέσα-Αποτελέσματα’. Οι 
μαθητές θα μετατρέψουν το 
διάγραμμα με τις ‘Αιτίες- 
Αποτελέσματα’ σε ‘Μέσα- 
Αποτελέσματα’. 

 30 λεπτά 

Βήμα 5 – Πρακτική άσκηση 
Σχεδιάζοντας το πλάνο με τις 
δραστηριότητες 
Οι μαθητές θα σχεδιάσουν το 
πλάνο με τις δραστηριότητες 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 



 

 

 

σε ένα πίνακα που να 
βασίζεται στα μέσα και στα 
αποτελέσματα. 

  

Βήμα 6 – Αξιολόγηση άσκησης 1 δωμάτιο 10 λεπτά 
Δώστε ανατροφοδότηση στις Τραπέζια + καρέκλες  

ομάδες. Πίνακας παρουσιάσεων +  

 χαρτί + μολύβια  

 

 
  



 
Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 
 

2.1 Αξιοποίηση πόρων – συγκέντρωση και διαχείριση απαιτούμενων 
πόρων 

Δραστηριότητα 5: Τα “3 R” που μπορούν να με βοηθήσουν 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Εισαγωγή στην 
άσκηση 
Παρουσιάστε το θέμα, το 
οποίο είναι τα 3 R (στα 
αγγλικά= 
επαναχρησιμοποίηση 
(Reuse), επιδιόρθωση 
(Repair) , ανακύκλωση 
(Recycling) 
Χωρίστε τους μαθητές σε 2 ή 
3 ομάδες. 
Οι μαθητές θα επιλέξουν να 
κάνουν μια πρακτική 
άσκηση (για μια τρέχουσα 
επιχείρηση) που θα 
αναλύσουν. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + χαρτί + 
μολύβια 

 
https://www.recyclenow.com/reduce- 
waste/5-easy-steps-reduce-waste 

10 λεπτά 

Βήμα 2 – Περιγραφή 
άσκησης 
Οι μαθητές θα φτιάξουν ένα 
πρόχειρο πλάνο για την 
δραστηριότητα της 
εταιρείας υπογραμμίζοντας 
τις κύριες τις 
δραστηριότητες και τους 
κύριους πόρους που 
χρειάζονται. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + χαρτί + 
μολύβια 

20 λεπτά 

Βήμα 3 – Πρακτική άσκηση 
Αναγνώριση 
επαναχρησιμοποιημένων 
πόρων 
Οι μαθητές θα βρουν μια 
λύση για τους πόρους που 
επαναχρησιμοποιούνται, για 
τα τελικά προϊόντα και για 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + χαρτί + 
μολύβια 

15 λεπτά 

το τέλος του κύκλου της 
ζωής των προϊόντων. 

  

http://www.recyclenow.com/reduce-


 

 

Βήμα 4 – Πρακτική άσκηση 
Επιδιόρθωση 
Οι μαθητές θα βρουν μια 
λύση για τα 
χρησιμοποιημένα προϊόντα. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + χαρτί + 
μολύβια 

15 λεπτά 

Βήμα 5 – Πρακτική άσκηση 
Ανακύκλωση 
Οι μαθητές θα βρουν λύση 
για ανακύκλωση των 
προϊόντων. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + χαρτί + 
μολύβια 

20 λεπτά 

Βήμα – 6 Επίλογος 
Οι μαθητές θα 
παρουσιάσουν μια λύση για 
τις επιχειρήσεις που 
διάλεξαν. 
Δώστε ανατροφοδότηση 
στις ομάδες. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + χαρτί + 
μολύβια 

20 λεπτά 

 
 
  



 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.1 Αξιοποίηση πόρων – συγκέντρωση και διαχείριση απαιτούμενων 
πόρων 

Δραστηριότητα 6: Ας διαχειριστούμε τα “3R” 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Εισαγωγή στην 
διαχείριση των “3R” 
Παρουσιάστε το θέμα της 
άσκησης, το οποίο είναι η 
Διαχείριση των “3R” 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

10 λεπτά 

Βήμα 2 – Ανάλυση του κύκλου 
ζωής 
Παρουσίαση των αρχών της 
Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής 
(Αγγλικά:LCA) 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα 3 – Πρακτική άσκηση 
Διακρίνοντας τους 
απαιτούμενους πόρους για 
την LCA. 
Περιγραφή της παρούσας 
κατάστασης της εταιρίας. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

20 λεπτά 

Βήμα 4 – Διαχείριση 
αποβλήτων 
Παρουσίαση των αρχών 
διαχείρισης αποβλήτων. 
Επιλογή αποβλήτων 
Ανακύκλωση αποβλήτων 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα 5 – Πρακτική άσκηση 
Αναγνωρίζοντας τους πόρους 
που απαιτούνται για την 
διαχείριση αποβλήτων . 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

20 λεπτά 

Βήμα 6 – Αξιολόγηση άσκησης 
Δώστε ανατροφοδότηση στις 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 

10 λεπτά 

ομάδες. Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

 

 

 



 

 

 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.1 Αξιοποίηση πόρων – συγκέντρωση και διαχείριση απαιτούμενων 
πόρων 

Δραστηριότητα 7: Αναγνωρίζοντας τους διαθέσιμους “πόρους” για το 
καλό της οικονομίας 

 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Εισαγωγή στο θέμα 
Παρουσιάστε την άσκηση: 
ατομική πρακτική άσκηση 
βασισμένη στη εταιρεία του 
καθενός. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

10 λεπτά 

Βήμα 2 – Πρακτική άσκηση: 
αξιολόγηση άσκησης 
The students have to self- 
evaluate their companies (if 
some have no company will 
make team with an existing 
owner). 
From resources to final 
product – evaluation of the 
state 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα 3 – αναγνώριση των 
“3R” 
Οι μαθητές θα αναγνωρίσουν 
τους πόρους και την/τις 
λύση/εις για την 
επαναχρησιμοποίηση, 
επιδιόρθωση και ανακύκλωση. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα 4 – Σχεδιάζοντας το 
πλάνο των 3R 
Οι μαθητές θα σχεδιάσουν 
ένα πλάνο για τους πόρους 
που αναγνώρισαν για 
επαναχρησιμοποίηση, 
επιδιόρθωση και ανακύκλωση. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα – 5 Επίλογος 
Οι μαθητές θα παρουσιάσουν 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 

20 λεπτά 

 



μια λύση για επιλεγμένες 
εταιρίες. 
Δώστε ανατροφοδότηση στις 
ομάδες. 

Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

 



 

 

 

 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.1 Αξιοποίηση πόρων – συγκέντρωση και διαχείριση απαιτούμενων 
πόρων 

Δραστηριότητα 8: Βρίσκοντας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Εισαγωγή στο θέμα 
Χωρίστε τους μαθητές σε 2-3 
ομάδες για ομαδική 
συνεργασία. 
Άσκηση: αναγνωρίζοντας τα 
μέσα που μπορούν να 
βοηθήσουν σε μια 
δραστηριότητα που να 
δημιουργεί αξία (για 
παράδειγμα, δάσκαλοι, φίλοι, 
μέντορες). 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

10 λεπτά 

Βήμα 2 – Δημιουργία προφίλ 
Ζητήστε από τους μαθητές να 
σχεδιάσουν το προφίλ του 
κατάλληλου ειδικού. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα 3 – Αναγνωρίζοντας τους 
πόρους 
Ζητήστε από τους μαθητές να 
ψάξουν για πηγές δεδομένων, 
πλατφόρμες, πόρους, 

οργανισμούς κλπ. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο: για 
επίσκεψη στο LinkedIn, σε 
Πανεπιστήμια; στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο, σε 
Οργανισμούς επιχειρήσεων 
κλπ 

30 λεπτά 

Βήμα 4 – Επιλογή κατάλληλων 
προσώπων 
Ζητήστε από τους μαθητές να 
ελέγξουν ποιος είναι ο 
ιδανικός υποψήφιος (3 

επιλογές) για την εν λόγω 
άσκηση. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα 5 – Αξιολόγηση 1 δωμάτιο 20 λεπτά 



 

δραστηριότητας 
Δώστε ανατροφοδότηση στις 
ομάδες. 

Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

 



 

 

 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.1 Αξιοποίηση πόρων – συγκέντρωση και διαχείριση απαιτούμενων 
πόρων 

Δραστηριότητα 9: Βρίσκοντας υπηρεσίες υποστήριξης 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Εισαγωγή στο θέμα 
Χωρίστε τους μαθητές σε 2-3 
ομάδες για ομαδική 
συνεργασία. 
Άσκηση: αναγνωρίζοντας 
υπηρεσίες υποστήριξης (για 
παράδειγμα, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, στήριξη από 
μέντορες ή άλλους 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

10 λεπτά 

Βήμα 2 – Δημιουργία προφίλ 
Ζητήστε από τους μαθητές να 
σχεδιάσουν το προφίλ του 
ιδανικού οργανισμού 
υπηρεσιών υποστήριξης (όροι 
αναφοράς: TOR) 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

30 λεπτά 

Βήμα 3 – Αναγνωρίζοντας τους 
πόρους 
Ζητήστε από τους μαθητές να 
ψάξουν για πηγές δεδομένων, 
πλατφόρμες, πόρους, 
οργανισμούς κλπ. 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο: για 
επίσκεψη στο LinkedIn, σε 
Πανεπιστήμια; στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο, σε 
Οργανισμούς επιχειρήσεων 
κλπ 

30 λεπτά 

Βήμα 4 – Προσομοίωση ενός 
επιλεγμένου οργανισμού 
υπηρεσιών υποστήριξης. 
Ζητήστε από τους μαθητές να 
προσαρμόσουν τους όρους 
αναφοράς με τα δεδομένα 
από την έρευνα που 

1 δωμάτιο 
Τραπέζια + καρέκλες 
Πίνακας παρουσιάσεων + 
χαρτί + μολύβια 

40 λεπτά 



 

πραγματοποιήθηκε στο Βήμα 
3. 

  

Βήμα 5 – Αξιολόγηση 1 δωμάτιο 20 λεπτά 
δραστηριότητας Τραπέζια + καρέκλες  

Δώστε ανατροφοδότηση στις Πίνακας παρουσιάσεων +  

ομάδες. χαρτί + μολύβια  



 

 

 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.1 Αξιοποίηση πόρων – συγκέντρωση και διαχείριση απαιτούμενων 
πόρων 

Δραστηριότητα 10: Δικτύωση των πόρων 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 
Βήμα 1 – Εισαγωγή στο θέμα 1 δωμάτιο 10 λεπτά 
Χωρίστε τους μαθητές σε 2-3 Τραπέζια + καρέκλες  

ομάδες για ομαδική Πίνακας παρουσιάσεων +  

συνεργασία. χαρτί + μολύβια  

Άσκηση: αναγνωρίζοντας   

υπηρεσίες υποστήριξης (για   

παράδειγμα, συμβουλευτικές   

υπηρεσίες, στήριξη από   

μέντορες ή άλλους) και να   

οργανώσουν το δικό τους   

δίκτυο γνωριμιών.   

Βήμα 2 – Επιλογή στόχου του 1 δωμάτιο 30 λεπτά 
δικτύου Τραπέζια + καρέκλες  

Ζητήστε από τους μαθητές να Πίνακας παρουσιάσεων +  

βρουν ένα στόχο για το δίκτυο χαρτί + μολύβια  

(π.χ. ανάπτυξη   

επιχειρηματικών ικανοτήτων)   

Βήμα 3 – Ορισμός στόχων 1 δωμάτιο 30 λεπτά 
Ζητήστε από τους μαθητές να Τραπέζια + καρέκλες  

ετοιμάσουν μια λίστα με 4-5 Πίνακας παρουσιάσεων +  

στόχους της επιλογής τους/ χαρτί + μολύβια  

κύριους στόχους.   

Βήμα 4 – Αναγνώριση πιθανών 1 δωμάτιο 60 λεπτά 
μελών Τραπέζια + καρέκλες  

Ζητήστε από τους μαθητές να Πίνακας παρουσιάσεων +  

ψάξουν για πηγές δεδομένων, χαρτί + μολύβια  

πλατφόρμες, πόρους,   

οργανισμούς κλπ. Και να   

αναγνωρίσουν πιθανά μέλη.   

Βήμα 5 – Επιλογή μελών 1 δωμάτιο 60 λεπτά 
Ζητήστε από τους μαθητές να Τραπέζια + καρέκλες  

ετοιμάσουν ένα γράμμα για Πίνακας παρουσιάσεων +  

να προσκαλέσουν και να χαρτί + μολύβια  

παρακινήσουν τα πιθανά   



 

μέλη.   

Βήμα 6 – Προσομοίωση 1 δωμάτιο 40 λεπτά 
συνέντευξης Τραπέζια + καρέκλες  

Ζητήστε από τους μαθητές να Πίνακας παρουσιάσεων +  

παίξουν παιχνίδι ρόλων και να χαρτί + μολύβια  

διεξάγουν συνεντεύξεις   

μεταξύ τους για να   

εξασκήσουν την στρατηγική   

τους για προσέλκυση νέων   

μελών στο δίκτυο τους.   

Βήμα 7 – Αξιολόγηση 1 δωμάτιο 20 λεπτά 
δραστηριότητας Τραπέζια + καρέκλες  

Δώστε ανατροφοδότηση στις Πίνακας παρουσιάσεων +  

ομάδες. χαρτί + μολύβια  

 
 
 

  



 

 

 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.2 Κίνητρο και επιμονή – παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 
παρατάτε 

Δραστηριότητα 1: Η επίγνωση του εαυτού σας, είναι βασική προϋπόθεση 
για απόκτηση κινήτρου 

 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 –Χωρίστε τους 
μαθητές σε ζευγάρια. Και οι 
δυο θα έχουν ρόλο 
δημοσιογράφου και θα 
καταγράψουν στα κόκκινα 
φυλλάδια το όνομα τους μαζί 
με τις απαντήσεις τους στην 
άσκηση: 
“Ονομάστε 2 με 5 
χαρακτηριστικά του εαυτού 
σας που πιστεύετε ότι ΔΕΝ 
μπορούν να βοηθήσουν στην 
προσωπική σας 
επιχειρηματική ανέλιξη”. 
Οι μαθητές θα αλλάζουν 
ρόλους και θα 
επαναλαμβάνουν την άσκηση. 
Αν ο αριθμός των μαθητών 
είναι μονός, καλείστε να τους 
βοηθήσετε. 

 

 

 

 

 

 

 
Φυλλάδιο No 1 

 

 

 

 

 

 

 
5 λεπτά για το κάθε ζευγάρι 

Βήμα 2 –Οι μαθητές 
παραμένουν χωρισμένοι σε 
ζευγάρια όπως στο Βήμα 1. Θα 
καταγράψουν στο πράσινο 
φυλλάδιο τα ονόματα τους 
μαζί με τις απαντήσεις τους 
στην ερώτηση: 
“Ονομάστε 2 με 5 
χαρακτηριστικά του εαυτού 
σας που πιστεύετε ότι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυλλάδιο No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 λεπτά για το κάθε ζευγάρι 



 μπορούν να 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ στην προσωπική 
σας 
επιχειρηματική ανέλιξη”. 
Οι μαθητές θα αλλάζουν 
ρόλους και θα 
επαναλαμβάνουν την άσκηση 
Αν ο αριθμός των μαθητών 
είναι μονός, οι καθηγητές θα 
βοηθήσουν. 

  

Βήμα 3 – Οι μαθητές 
παραδίδουν τόσο τα κόκκινα 
όσο και τα πράσινα φυλλάδια. 
Συνοψίζετε τις απαντήσεις 
τους και καταγράψτε τες σε 
ένα χαρτί σε ένα πίνακα με 2 
στήλες. 

 

 

 
- Φυλλάδια No 1 & 2 
- Πίνακας 

παρουσιάσεων 

 

 

 
5 με 10 λεπτά (ανάλογα με τον 
αριθμό των απαντήσεων που 
θα δοθούν) 

Βήμα 4 - 
Συζήτηση γύρω από τα κοινά 
σημεία του κάθε φυλλαδίου 
για να βρεθούν τα θετικά 
χαρακτηριστικά. 

 
- ΦυλλάδιαNo 1 & 2 
-Πίνακας παρουσιάσεων 

 

 
20 λεπτά 

Βήμα 5 –Αξιολόγηση: Οι 
μαθητές σημειώνουν και στα 
δύο φυλλάδια τα κοινά 
χαρακτηριστικά από τις 
απαντήσεις που δόθηκαν από 
όλη την τάξη, έτσι ώστε να 
βρουν τα κοινά σημεία, αλλά 
και τα σημεία αυτά που 
χαρακτηρίζουν τον εαυτό 
τους. 

 

 

 

 
- Φυλλάδια No 1 & 2 
- Πίνακας 

παρουσιάσεων 

 

 

 

 

 
5 λεπτά 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ No 1 
 

Όνομα Μαθητή: 
 

Ονομάστε 2 με 5 χαρακτηριστικά του εαυτού σας που πιστεύετε ότι ΔΕΝ μπορούν να βοηθήσουν 

στην προσωπική σας επιχειρηματική ανέλιξη 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ No 2 

Όνομα Μαθητή: 
 
 
 
 
 
 

Ονομάστε 2 με 5 χαρακτηριστικά του εαυτού σας που πιστεύετε ότι μπορούν να ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ 

στην προσωπική σας επιχειρηματική ανέλιξη 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.2 Κίνητρο και επιμονή – παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 
παρατάτε 

Δραστηριότητα 2: Η επίγνωση του εαυτού σας, είναι βασική προϋπόθεση 
για απόκτηση κινήτρου 

 
Βήματα 

 
Πόροι/Υλικά 

 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Ζητήστε από 
τους μαθητές θα 
παρακολουθήσουν ένα 
προτρεπτικό βίντεο. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=R7iN71uJcG0 

 
11 λεπτά 

Βήμα 2 – Ζητήστε από 
τους μαθητές 
αναγνωρίσουν τα 
χαρακτηριστικά που 
υπάρχουν στο βίντεο 
από την προηγούμενη 
άσκηση που έγραψαν 
στο 'Κόκκινο’ 
φυλλάδιο. 

 
 
 
 

Φυλλάδιο No 1 (από την Δραστηριότητα No 4) 

 
 
 
 

5 λεπτά 

Βήμα 3 - 
Ζητήστε από τους 
μαθητές 
αναγνωρίσουν τα 
χαρακτηριστικά που 
υπάρχουν στο βίντεο 
από την προηγούμενη 
άσκηση που έγραψαν 
στο ‘Πράσινο’ 
φυλλάδιο. 

 
 
 
 

Φυλλάδιο No 2(από την Δραστηριότητα No 4) 

 
 
 
 

5 λεπτά 

Βήμα 4 - 
Ζητήστε από τους 
μαθητές να βρουν τα 
κοινά σημεία που 
έχουν γράψει και στα 
δύο φυλλάδια και στο 
βίντεο. Να γίνει 
συζήτηση γύρω από 
αυτά. 

  
 
 

15 λεπτά 

Βήμα 5 – Αξιολόγηση:   
 

https://www.youtube.com/watch?v=R7iN71uJcG0


Ζητήστε από τους 
μαθητές να 
αναφερθούν στα κοινά 
σημεία όλης της τάξης 
με αυτά που 
παρουσιάστηκαν στο 
βίντεο 

 
Πίνακας παρουσιάσεων (από την Δραστηριότητα 
No 4) 

 
8-9 λεπτά 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.2 Κίνητρο και επιμονή – παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 
παρατάτε 

Δραστηριότητα 3 Κυνήγι Θησαυρού: Ο δρόμος προς την απόκτηση κινήτρου 
μέσω προσανατολισμού – μια εναλλακτική μορφή άσκησης (Σε αυτή την 
άσκηση οι μαθητές θα εξασκήσουν τις ικανότητες τους στην συνεργασία για 
να πετύχουν ένα στόχο που δεν είναι άλλος από το να βρουν τον κρυμμένο 

θησαυρό) 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 

 

Απαιτού 
μενος 

χρόνος 

Βήμα 1 
Μαθαίνοντας την χρήση της 
πυξίδας 
Δείξτε τους την χρήση της και 
έπειτα να γίνει εξάσκηση μέσα 
στην τάξη. 

 
 

Φυλλάδιο 1 

 
 

20΄ 

Βήμα 2 
Κυνήγι θησαυρού στην αυλή 
του σχολείου 
Χωρίστε τους μαθητές σε 
ομάδες 3-4 ατόμων και 
ξεκινήστε την υπαίθρια 
δραστηριότητα 
ακολουθώντας τις οδηγίες 
που αναγράφονται στο 
Φυλλάδιο 2. 

 
 

Φυλλάδιο 2 
Εξοπλισμός: μια πυξίδα για κάθε ομάδα 

 
 

60΄ 

Βήμα 3 
Επιστροφή στην τάξη 
Συζητήστε με τους μαθητές τα 
βήματα που ακολούθησαν 
και τις δυσκολίες που 
συνάντησαν καθ’ όλη την 
διαδρομή. 

  
 
 

40΄ 





Φυλλάδιο 1 

 

 

 

Μαθαίνοντας την χρήση πυξίδας 

1. Διαμοιράζουμε τις πυξίδες στους μαθητές (όσο περισσότερες γίνεται: όσο περισσότερες τόσο το 

καλύτερο). 

2. Κρατούμε την πυξίδα, δείχνουμε την χρήση της και εξηγούμε τα μέρη της (εικόνα 1). 

3. Επιμένουμε να κρατούν σωστά την πυξίδα όπως φαίνεται στην εικόνα 2, αφού ο τρόπος αυτός είναι  

βασική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία τις πυξίδας. 

4. Κρατώντας σωστά την πυξίδα στην παλάμη μας και μπροστά από το στήθος μας, στρεφόμαστε προς την 

κατεύθυνση που δείχνει ο μαγνήτης. Σε αυτό το σημείο θα κοιτάζουμε τον Βορρά. Την ίδια ώρα 

σιγουρευόμαστε ότι ο δείκτης της πυξίδας δείχνει ‘μηδέν’ (για παράδειγμα τον Βορρά) ρυθμίζοντας την 

οθόνη, έτσι ώστε ο μαγνητικός δείκτης να συνάδει με το σημείο του Βορρά στην οθόνη. Ζητούμε από τους 

μαθητές να πουν την φράση κλειδί «Προς τον Βορρά, προς τον Βορρά» όταν γίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι 

η άκρη του μαγνητικού δείκτη δείχνει προς το βορρά πάνω στην οθόνη. 

5. Πως μετριέται το αζιμούθιο (το οποίο δείχνει πως χρησιμοποιούμε την πυξίδα): 

I. Στρέφουμε την πυξίδα μας προς την κατεύθυνση την οποία επιθυμούμε να πάμε. 

II. Γυρίζουμε την πυξίδα με το χέρι μας έτσι ώστε το Β του Βορρά πάνω στην οθόνη να 

συνάδει με το Β του δείκτη (είναι προτιμότερο όταν γίνει αυτό οι μαθητές να πουν την 

φράση: «Προς τον Βορρά προς τον Βορρά»). 

III. Διαβάζουμε πάνω στην οθόνη το σημείο που δείχνει τον στόχο. Η μέτρηση των μοιρών 

λέγεται αζιμούθιο και υποδεικνύει πόσες μοίρες βρισκόμαστε μακριά από τον Βορρά. 
 



 

 

Βρείτε τον χαμένο θησαυρό ακολουθώντας τις οδηγίες της πυξίδας από το ένα σημείο στο άλλο. 

Το Σημείο 1 είναι η είσοδος του σχολείου. 

Τα υπόλοιπα σημεία θα πρέπει να τα ανακαλύψετε εσείς για να βρείτε τον κρυμμένο θησαυρό στο 

Σημείο 10! 
 

 
Από Προς Αζιμούθιο / Απόσταση σε βήματα 

Σημείο 1 Σημείο 2 247 μοίρες / 45 βήματα 

Σημείο 2 Σημείο 3 60 μοίρες / 32 βήματα 

Σημείο 3 Σημείο 4 120 μοίρες / 50 βήματα 

Σημείο 4 Σημείο 5 45 μοίρες / βήματα 

Σημείο 5 Σημείο 6 69 μοίρες / βήματα 

Σημείο 6 Σημείο 7 87 μοίρες / 21 βήματα 

Σημείο 7 Σημείο 8 240 μοίρες / 30 βήματα 

Σημείο 8 Σημείο 9 98 μοίρες / 25 βήματα 

Σημείο 9 Σημείο 10 78 μοίρες / 75 βήματα 

 
 
 

Σημειώσεις για τον καθηγητή: 

I. 
II. 
 
 

 
III. 
 
 
 

 
IV. 

Η κάθε ομάδα πρέπει να ξεκινά από διαφορετικό “Σημείο 1”. 
Τα σημεία που αναφέρονται πιο πάνω θα πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριμένες περιοχές/σημεία της 

αυλής του σχολείου όπου θα υπάρχει κάποια χαρακτηριστική κατασκευή ή χαρακτηριστικό σημείο (για 

παράδειγμα ένα δέντρο). Προαιρετικά, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα δρόμο που να οδηγεί μέσα και έξω 

από το κτίριο του σχολείου. 

Για να καταστήσετε το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον, μπορείτε να βελτιώσετε τον προσανατολισμό τους με 

κάποια κρυμμένα αντικείμενα σε διαφορετικά σημεία της διαδρομής. Για παράδειγμα, στον χώρο του 

μπάσκετ θα μπορούσε να υπάρχει μια μπάλα με την προϋπόθεση να παίξουν για να προχωρήσουν 

παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα: «πρέπει να πετύχετε 2 βολές προτού προχωρήσετε στο επόμενο 

στάδιο». 

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στο Σημείο 10 κερδίζει τον κρυμμένο θησαυρό, ένα μικρό γλυκό ή 

ένα ποτό. 



 

 

 
 

 
Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.2 Κίνητρο και επιμονή – παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 
παρατάτε 

Δραστηριότητα 4: (ΠΑΡΑΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 –1ωρη εισαγωγή 
(Σκοπός, πόσο σημαντικό είναι 
ένα λογότυπο ή ένα σχέδιο 
που να στηρίζει την ιδέα μιας 
επιχείρησης με σκοπό να 
πείσει, να προσελκύσει, να 
εμπνεύσει έναν μελλοντικό 
επιχειρηματία ή να 
ενημερώσει το κοινό σχετικά 
την βοήθεια και την 
συνεισφορά που μπορεί να 
έχει αυτό το έργο). 

 
 

Υπολογιστής, 
βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο , 
πίνακας 

 
 
 
 
 

20΄ 

Βήμα 2 - 
Προδιαγραφές( ακριβείς 
διαστάσεις, απλό ή μη, 
χρωματιστό ή μη, κατανοητό, 
διακριτό). 

Λογισμικό Blender, 
Ιστοσελίδα Wix (εργαλείο 
δημιουργίας λογότυπων) 

 
 
 

15΄ 



 

Βήμα 3 - 
Χωρίστε τους μαθητές σε 
ομάδες, δώστε οδηγίες για το 
πώς να ψάξουν στο διαδίκτυο 
για σχέδια ή λογότυπα που να 
σχετίζονται με τα ‘κίνητρα’ και 
την επιμονή που μπορούν να 
τους εμπνεύσουν να τους 
παρακινήσουν να φτιάξουν τα 
δικά τους και να συνεχίσουν 
στο σπίτι. 

  
 
 
 
 

10΄ 

Βήμα 4 – 2ωρη παρουσίαση 
για το λογισμικό γραφικών 
σχεδίων από έναν ειδικό. 

 45΄ 

Βήμα 5 - 
 

Υλοποίηση 

 1-2 βδομάδες 
(προτεινόμενη διάρκεια) 

Βήμα 6- 
Παρουσίαση έργων- 
Ψηφίζοντας τα καλύτερα- 
Συμπεράσματα 

 45΄ 



 

 

 
 

 
Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.2 Κίνητρο και επιμονή – παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 
παρατάτε 

Δραστηριότητα 5: Χωρίστε τα πράγματα σε μικρότερα μέρη που να είναι πιο 
κατανοητά. 

Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές θα δουν ότι μερικά πράγματα που μοιάζουν 
αδύνατα ή πολύπλοκα στην αρχή, μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα και 

πιο κατανοητά μέρη. 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτού 
μενος 

χρόνος 
Βήμα 1 
Δώστε στους μαθητές σπασμένα 
ρολόγια τοίχου (που να μην 
μπορούν να επιδιορθωθούν), 
ρολόγια χεριού, ή ασφαλείς 
συσκευές (δηλαδή, όχι αιχμηρές ή 
αποσυνδεδεμένες ) ή μηχανικά 
παιχνίδια (για παράδειγμα, το 
παιχνίδι jack-in-the-box). 

 
 
 

Σπασμένα ρολόγια τοίχου, χεριού, 
ηλεκτρικές συσκευές ή μηχανικά 
παιχνίδια. 

 
 

5΄ 

Βήμα 2 
Όταν η κάθε ομάδα έχει από ένα 
αντικείμενο, ζητήστε τους αρχικά 
να συζητήσουν πως μπορεί να 
λειτουργήσει: «Κοιτάξτε το 
αντικείμενο σας και συζητήστε 
μεταξύ σας πως μπορεί να 
λειτουργήσει». 

  
 

15΄ 

Βήμα 3 
Έπειτα, προσκαλέστε τους να 
κρατήσουν το αντικείμενο τους 
μακριά με μια προϋπόθεση να 
ανακαλύψουν σύντομα πως 
λειτουργεί: «Τώρα κρατήστε το 
μακριά και ψάξτε να βρείτε πως 

 
 
 

Φυλλάδια 
Κουτί με εργαλεία (θα περιέχει σετ με 
γερμανικά κλειδιά, σετ κατσαβιδιών κλπ) 

 
 
 

30΄ 



λειτουργεί. Καταγράψτε τι 
βλέπετε, όπως ελατήρια, βίδες, 
ελικοειδές ελατήρια, γρανάζια, 
μπαταρίες ή καλώδια». 

  

Βήμα 4 
Αφού τελειώσουν, ζητήστε τους 
να καταγράψουν ιδέες σχετικά με 
το πώς τα κομμάτια μπορούν να 
λειτουργήσουν μαζί και να 
παρουσιάσουν τις ιδέες τους 
μπροστά σε όλη την τάξη. 

 
 

Φυλλάδια 

 
30΄ 

Βήμα 5 
Όταν τελειώσουν, αποκαλύψτε 
τους τους ότι μόλις έχουν 
αξιοποιήσει την ικανότητα τους να 
διασπούν τα πράγματα σε πιο 
κατανοητά μέρη. Επίσης, εξηγήστε 
τους ότι τέτοιου είδους εμπειρίες 
τους βοηθούν να γνωρίσουν 
καλύτερα τις ικανότητες τους. 
Σπάζοντας μεγάλες εργασίες σε 
μικρότερες μπορεί να τους γεμίσει 
με αισιοδοξία για μια καλή αρχή 
με ευθυμία αλλά και επιμονή. 

  

15΄ 

Βήμα 6 
Καλέστε τις ομάδες να 
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους 
σε νέα μότο ή αφίσες για την 
τάξη. Συγκεκριμένα, 
«τελειώνοντας την μια δουλειά 
μετά από την άλλη, θα 
ολοκληρώσετε όλη την δουλειά». 

 
 

Σετ από χρωματιστούς μαρκαδόρους ή 
παρόμοιες κόλλες ζωγραφικής. 

 
 

30΄ 



 

 

 
Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 
2.2. Κίνητρο και επιμονή – παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 

παρατάτε 

Δραστηριότητα 6. (Συνέντευξη με έναν Επιχειρηματία) 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

1η ώρα 
Βήμα 1 

Εισαγωγή (Να δοθούν 
εξηγήσεις σχετικά με το τι 
ακριβώς θα κάνουν και το τι 
θα πετύχουν με την 
συνέντευξη) 

 
 
 

Πίνακας 

 
 

5΄ 

Βήμα 2 - 
Σύντομες οδηγίες σχετικά με 
τις τεχνικές της συνέντευξης 
(διαθέσιμος χρόνος, δομή, 
προτεινόμενοι επιχειρηματίες 
της κοινότητας, τόπος 
συνέντευξης, τρόπος 
ηχογράφησης, ο ρόλος του 
κάθε μαθητή). 

 
 

https://eclass.duth.gr/ 

https://eclass.uoa.gr/ 

Πίνακας 
Βίντεο κάμερα, Οθόνη 

 
 
 
 
 

20΄ 

https://eclass.duth.gr/
https://eclass.uoa.gr/


Βήμα 3 - 
Ζητήστε τους να κάνουν 
εξάσκηση στον τρόπο που 
γίνεται μια συνέντευξη – οι 
μαθητές να φτιάξουν ένα 
πρόχειρο σχέδιο με την 
εποπτεία και την καθοδήγηση 
σας (συζήτηση, και 
καταιγισμός ιδεών) 

 
 
 
 
 
 

Υπολογιστής, 
διαδίκτυο 

 
 
 
 
 

20΄ 

2η ώρα 
Βήμα 4- 
Παιχνίδι Ρόλων- Ζητήστε από 
κάποιους εθελοντές να κάνουν 
αναπαράσταση (ελέγξτε ότι ο 
χρόνος είναι αρκετός και ότι οι 
ερωτήσεις γίνονται αργά, 
καθαρά και δυνατά. Μπορείτε 
να τροποποιήσετε ή να 
βελτιώσετε μια ερώτηση) 

 

(Να μην ξεχάσουν να πάρουν 
πρωτίστως την άδεια σας) 

 
 
 
 

Βίντεο κάμερα, συσκευή 
ηχογράφησης 

 
 

30 ΄ 

Βήμα 5 – 
Σχόλια – να γίνουν οι τελικές 
διορθώσεις και ένας μαθητής 
να ξαναγράψει το τελικό 
ερωτηματολόγιο . 

  
 
 

15΄ 

Βήμα 6- 
Ένας επιχειρηματίας δίνει μια 
συνέντευξη- ηχογράφηση 
βίντεο. 

  
 
 

30΄ 



 

 

 

Βήμα 7- 
Παρουσίαση. 
Συμπεράσματα-Συζήτηση ( Για 
το αν οι στόχοι τους έχουν 
επιτευχθεί, για αυτό- 
αξιολόγηση, για αυτό- 
κατανόηση, και για το πώς 
αυτά τους βοηθούν να βρουν 
αν έχουν εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που κάνουν 
έναν επιχειρηματία 
επιτυχημένο). 

  
 
 
 

45΄ 



 
ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1. Πως σας ήρθε η ιδέα για την συγκεκριμένη επιχείρηση; 
 
 

 
2. Η επιχείρηση αυτή υπήρχε από πριν; 

Αν ΝΑΙ: Έχετε κάνει κάποια αλλαγή ή σκοπεύετε να την αναπτύξετε; 
 
 

 
3. Ποια ήταν τα κίνητρα σας; 

 
 
 

 
4. Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. Πως η 

κατάσταση αυτή επηρέασε εσάς και την επιχείρηση σας ; 

 
 

 
5. Υπήρξε ποτέ η στιγμή που σκεφτήκατε να τα παρατήσετε λόγω ποικίλων προβλημάτων ή 

που να παραμείνατε προσηλωμένοι στους στόχους σας; 

 
 
 

 
6. Πιστεύετε ότι η προσήλωση στον αρχικό στόχο είναι βασική προϋπόθεση για να συνεχίζετε 

ακόμα και αν οι δυσκολίες είναι πολλές; 

 

 
7. Συνήθως υπάρχουν άνθρωποι (φίλοι, οικογένεια ή άλλοι) που προσπαθούν να επηρεάσουν 

τις αποφάσεις μας ,είτε θετικά, είτε αρνητικά. Συνέβη ποτέ αυτό σε εσάς; 

Αν ναι: Πως το διαχειριστήκατε? Τι κάνατε; 
 

 
8. Από το ένα μέχρι το δέκα, πόσο σημαντικά είναι τα κίνητρα και η επιμονή για εσάς; 

 
 

9. Σκοπεύω να ξεκινήσω δική μου επιχείρηση σύντομα. Ποιες είναι οι τρεις συμβουλές που θα 

μου δίνατε; 



 

 

 

 

 
Θεματική ενότητα 2: Πόροι 

 

2.2 Κίνητρο και επιμονή – παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 
παρατάτε 

Δραστηριότητα 7: (Παραμείνετε συγκεντρωμένοι και Μην τα παρατάτε) 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 

 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 - 
Εισαγωγή (το Κίνητρο και η 
Επιμονή είναι σημαντικοί 
παράγοντες που προωθούν 
την επιχειρηματική ανέλιξη) 

  
 
 

5΄ 

Βήμα 2 - 
Γράψτε την φράση «Μην τα 
παρατάτε – Παραμείνετε 
κινητοποιημένοι» και 
ζητήστε από κάποιους 
εθελοντές να σταθούν 
μπροστά σε όλη την τάξη. 
Στο μεταξύ, εσείς καλύψτε 
τα μάτια του κάθε μαθητή 
και εξηγήστε τους ότι θα 
πρέπει να περπατήσουν μια 
απόσταση 5 μέτρων με 2 
βιβλία πάνω στο κεφάλι. 
Κάθε φορά που ένα βιβλίο 
πέφτει, ο μαθητής θα 
επιστρέφει στο αρχικό 
σημείο και θα προσπαθεί 
ξανά. Όταν κάποιος φτάσει 
στο σημείο τερματισμού, 
θα κερδίσει μια καρτέλα 
για επιβράβευση. Ο 
μαθητής που θα κερδίσει 
τα περισσότερα, θα είναι ο 
νικητής (θα πάρει γλυκά 
κλπ). Το κοινό θα έχει την 
δυνατότητα είτε να 
ενθαρρύνει, είτε να 

https://www.econedlink.org/resources/the- 
entepreneur-in-you/ 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur- 
scientific-and-technical-research- 
reports/entrecomp-action-get-inspired- 
make-it-happen-user-guide-european- 
entrepreneurship-competence 

 

Πίνακας, κάλυμμα για τα μάτια 
 

Ένα δείγμα βραβείου επισυνάπτεται 

 
 
 
 
 
 
 
 

5΄(για να εξηγήσετε 
την άσκηση) 

 
5΄(για να 

εξηγήσετε την 
άσκηση) 

https://www.econedlink.org/resources/the-entepreneur-in-you/
https://www.econedlink.org/resources/the-entepreneur-in-you/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence


 

αποθαρρύνει τους μαθητές 
φωνάζοντας ‘Παράτα τα’ ή 
‘Μην τα παρατάς’. 

  

Βήμα 3 – 
Ερωτήσεις 
Προς το κοινό (Οι μαθητές 
πρέπει να απαντήσουν τις 
ερωτήσεις σας σχετικά με 
την συμπεριφορά που είχαν 
οι εθελοντές κατά την 
διάρκεια της 
δραστηριότητας. Πρέπει 
ακόμη να τους ζητήσετε να 
εξηγήσουν αν η 
συμπεριφορά τους 
επηρέασε αυτή των 
εθελοντών όταν τους 
εμψύχωναν ή 
αποθάρρυναν. 
Προς τους εθελοντές 
(Ζητήστε τους να 
εξηγήσουν τι ήταν αυτό 
που τους βοήθησε να 
παραμείνουν 
συγκεντρωμένοι στον στόχο 
τους και αν επηρεάστηκαν 
από τις φωνές του κοινού) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ένα αρχείο με ερωτήσεις επισυνάπτεται 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15΄ 

Βήμα 4 - 
Συζήτηση (Ποια η σχέση της 
προηγούμενης 
δραστηριότητας με την 
φράση που είναι γραμμένη 
πάνω στον πίνακα; Σε 
περίπτωση που αναλάβουν 
μια επιχείρηση και 
αντιμετωπίσουν οικονομικά 
προβλήματα, τι θα έκαναν; 
(Θα τα παρατούσαν 
εύκολα; Θα επηρεάζονταν 
από γνώμες φίλων;) 

  
 

10΄ 

Βήμα 5 - 
Επίλογος (Ο ορισμός των 
κινήτρων και της επιμονής 
δίνεται σε αυτό το σημείο) 

http://www.businessdictionary.com 5΄ 

http://www.businessdictionary.com/


 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ: 

- Περιγράψτε την συμπεριφορά των εθελοντών κατά την διάρκεια της δραστηριότητας. 

(είχαν υπομονή, επιμονή, ένιωθαν εύκολα ενοχές, ήταν ευέξαπτοι, είχαν στρατηγική;) 

- Πιστεύετε ότι οι εθελοντές επηρεάστηκαν από την συμπεριφορά σας; 

( Ναι, Φυσικά, Όχι, Ίσως ) 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: 

- Τι είναι αυτό που σας έκανε να παραμείνετε προσηλωμένοι στον στόχο σας; 

(Κίνητρα, πάντα θέλω να νικώ) 

-Επηρεαστήκατε από το κοινό; 

(Όχι, πάντα παραμένω προσηλωμένος/η, μερικές φορές) 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΚΙΝΗΤΡΟ: Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιθυμίες των ανθρώπων και 

την ενέργεια τους με τρόπο που να κρατά συνεχώς αμείωτο το ενδιαφέρον τους και την προσήλωση 

τους σε ένα επάγγελμα, ρόλο ή μάθημα, ή να τους βοηθά να καταβάλλουν προσπάθεια για να 

πετύχουν ένα στόχο. 

ΕΠΙΜΟΝΗ: Επιμονή θα πει να μπορεί να ξεπερνά κανείς μια σειρά από εμπόδια. Τα εμπόδια θα 

μπορούσαν να είναι σωματικά («Άντεξε τον πόνο και τερμάτισε την κούρσα», κριτικές «Παρ’ όλους 

τους χλευασμούς ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να τελειώσει το σχολείο επειδή δεν είναι έξυπνος, 

δούλεψε σκληρά και με επιμονή και αποφοίτησε με άριστα», ή αποθάρρυνση («Παρόλο που η 

πρώτη του προσπάθεια ήταν αποτυχία, επέμενε μέχρι να βρεθεί μια καλύτερη λύση».) 



 
 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ - ΚΑΡΤΕΛΛΑ 
 

 
 

 

 

 
 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ 



 

 

 
 

 
Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.2 Κίνητρο και επιμονή – παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 
παρατάτε! 

Δραστηριότητα 8: Εισαγωγή: Η έννοια της επιμονής 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτού 
μενος 

χρόνος 
Βήμα 1 – Βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=GM5wTcItbuY 10΄ 

Βήμα 2 - Δίνονται ορισμοί της 
επιμονής. Οι μαθητές 
καλούνται να σχολιάσουν το 
βίντεο που παρακολούθησαν. 

https://www.wordreference.com/definition/pe 
rseverance 
https://www.lexico.com/en/definition/perseve 
rance 

1. Η σταθερή επιμονή κάποιου να κάνει 
πράγματα, να πετύχει ένα σκοπό, να 
αντιμετωπίζει μια κατάσταση κλπ, ειδικότερα 
όταν έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες, εμπόδια 
ή αποθάρρυνση από άλλους. 

2. Επιμονή στο να πετύχει κανείς κάτι παρ’ όλες 
τις δυσκολίες ή τις καθυστερήσεις που μπορεί 
να προκύψουν μέχρι να επέλθει η επιτυχία. 

25΄ 

Βήμα 3 – Χωρίστε τους 
μαθητές σε ομάδες των 3-4 
ατόμων. Φτιάξτε κάρτες που 
να γράφουν λέξεις κλειδιά, 
διανέμετε τις στους μαθητές 
και ζητήστε από αυτούς να 
περιγράψουν σε σύντομες 
προτάσεις τις συμπεριφορές 
των ανθρώπων που τους 
χαρακτηρίζει η επιμονή. Κάθε 
πρόταση πρέπει να περιέχει 
τουλάχιστον δύο 
συγκεκριμένες λέξεις. 

https://greek.abcthesaurus.com/browse_synonyms/sy 
nonyms_for_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BC%CE%B 
F%CE%BD%CE%B7.html 

 

Φυλλάδιο 1. 
Λέξεις κλειδιά: Μισαλλοδοξία, πείσμα, αφοσίωση, 
σταθερότητα, ισχυρογνωμοσύνη, αποφασιστικότητα, 
επανάληψη, αντοχή. 

25΄ 

Βήμα 4 – Ζητήστε από τους  30΄ 
 

 

μαθητές να περιγράψουν 
συμπεριφορές (δικές τους ή 
από το φιλικό τους 
περιβάλλον) που να 
χαρακτηρίζονται από 
επιμονή. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GM5wTcItbuY
https://www.wordreference.com/definition/perseverance
https://www.wordreference.com/definition/perseverance
https://www.lexico.com/en/definition/perseverance
https://www.lexico.com/en/definition/perseverance
https://greek.abcthesaurus.com/browse_synonyms/synonyms_for_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B7.html
https://greek.abcthesaurus.com/browse_synonyms/synonyms_for_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B7.html
https://greek.abcthesaurus.com/browse_synonyms/synonyms_for_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B7.html


 

 

Φυλλάδιο 1. 

Φτιάξτε τρεις μικρές προτάσεις περιγράφοντας τις συμπεριφορές των ανθρώπων που τους 

χαρακτηρίζει η επιμονή. Κάθε πρόταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες 

λέξεις. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

 

2.2 Κίνητρο και επιμονή – παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 
παρατάτε 

Δραστηριότητα 9: «Η αποτυχία είναι στάδιο της επιτυχίας» (Albert Einstein) 
(Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές θα μάθουν ότι η αποτυχία είναι μέρος του δρόμου προς την 
επιτυχία, για να μην απογοητεύονται και να συνεχίζουν να μάχονται). 

 

Βήματα 
 

Πηγές/υλικά 
 

Απαιτού 
μενος 

χρόνος 

 

Μισαλλοδοξία Αποφασιστικότητα Επανάληψη 

 

Αντοχή 

 

Πείσμα 
 

Αφοσίωση 

 

Σταθερότητα 

 
Ισχυρογνωμοσύνη 



 

 

Βήμα 1 – Οι μαθητές να 
διαβάσουν μια ιστορία ή να 
παρακολουθήσουν ένα βίντεο 
με ιστορίες γνωστών 

αποτυχημένων προσπαθειών 

https://www.linkedin.com/pulse/20140331213426- 
461078-the-greatest-failures-of-all-time/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hNihl8oGA7A 

15΄ 

Βήμα 2 - Χωρίστε τους 
μαθητές σε ομάδες 3-4 
ατόμων. Μοιράστε τους το 
Φυλλάδιο 1 και ζητήστε τους 
να ακολουθήσουν τις οδηγίες 
του. 

Φυλλάδιο 1 
Πράγματα που κάνουμε και δεν μπορούμε να 
ελέγξουμε 

25΄ 

Βήμα 3 - Να δουλέψουν με 
βάση τα αποτελέσματα τους. 
Τι πήγε λάθος; Υπήρχαν 
πράγματα τα οποία 
μπορούσαν να ελέγξουν ή 
όχι; 

Φυλλάδιο 2 
Μικρές ιστορίες από γνωστές αποτυχημένες 
προσπάθειες 

https://www.linkedin.com/pulse/20140331213426- 
461078-the-greatest-failures-of-all-time/ 
https://www.brainscape.com/blog/2014/11/8-colossal- 
screw-ups-history/ 
https://www.lifehack.org/articles/communication/10- 
famous-failures-that-will-inspire-you-success.html 

25΄ 

Βήμα 4 – Συζήτηση γύρω από 
τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσαν να κάνουν ένα 

 25΄ 

 

 

σημαντικό βήμα στο μέλλον.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυλλάδιο 1 
Πράγματα που κάνουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε 

 

https://www.linkedin.com/pulse/20140331213426-461078-the-greatest-failures-of-all-time/
https://www.linkedin.com/pulse/20140331213426-461078-the-greatest-failures-of-all-time/
https://www.youtube.com/watch?v=hNihl8oGA7A
https://www.linkedin.com/pulse/20140331213426-461078-the-greatest-failures-of-all-time/
https://www.linkedin.com/pulse/20140331213426-461078-the-greatest-failures-of-all-time/
https://www.brainscape.com/blog/2014/11/8-colossal-screw-ups-history/
https://www.brainscape.com/blog/2014/11/8-colossal-screw-ups-history/
https://www.lifehack.org/articles/communication/10-famous-failures-that-will-inspire-you-success.html
https://www.lifehack.org/articles/communication/10-famous-failures-that-will-inspire-you-success.html


Στο κάθε ένα από τα παρακάτω σχήματα υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε ή δεν μπορούμε 

να ελέγξουμε. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τους πίνακες με τις δικές σας σκέψεις και 

προτάσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ 

Αυτογνωσία 

 

Ιατρικές 

διαγνώσεις  
Αποφάσεις, 
απόψεις & 
αξίες 

Επιθυμία, πάθος & ενέργεια 

Προσόντα 

και γνώση 

Κακό και 
τραγωδία 

   

Αντιδράσεις στους 
Εξωτερικούς 
Παράγοντες 

Οικονομικές 
δυσκολίες 

 

Όλοι οι 
άλλοι 

άνθρωποι 

 
Συμπεριφορές 
και πράξεις 

 

Χρόνος και 
συμβάντα 

 

Σχέδια (όχι 
αποτελέσματα!) 

Καιρός και 
εποχές 



 

 

Φυλλάδιο 2 
Μικρές ιστορίες από γνωστές αποτυχημένες προσπάθειες 

 
 

Ο Bill Gates και ο Paul Allen ίδρυσαν μια επιχείρηση που λεγόταν Traf-O-Data, η οποία 

αποσπούσε δεδομένα από μετρητές κυκλοφοριακού φόρτου αναλύοντας τα σε αναφορές για να τα 

πουλήσουν σε πόλεις της Ουάσινγκτον για σκοπούς οργάνωσης της κυκλοφορίας.  Έπειτα, η 

πολιτεία ξεκίνησε να δίνει τις αναφορές αυτές στις πόλεις δωρεάν, καθιστώντας το επιχειρηματικό 

τους πλάνο ανούσιο. Ωστόσο, οι δύο αυτοί συμφοιτητές με το δικό τους ιστορικό αποτυχιών, δεν τα 

έβαλαν κάτω. Αν’ αυτού δημιούργησαν την Microsoft. 

 

 
Όταν ο Ναπολέων Βοναπάρτης ηγήθηκε του πιο δυνατού στρατού όλων των εποχών στην 

ηπειρωτική Ευρώπη για να κατακτήσει την Ρωσία τον Ιούνη του 1812, είχε προγραμματιστεί ότι η 

εκστρατεία θα κρατούσε για μικρό χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, ο Ρωσικός στρατός αντιστάθηκε 

περισσότερο απ’ ότι υπολόγιζαν και κατέληξαν να πολεμούν μέσα στο Ρωσικό χειμωνιάτικο ψύχος. 

Οι περισσότεροι στρατιώτες του Ναπολέοντα σκοτώθηκαν είτε από τους Ρώσους, είτε από 

ασθένειες και το κρύο. Ο αποδεκατισμένος στρατός δεν μπορούσε να κρατηθεί πια, και αργότερα 

ηττήθηκε για το καλό τους στο γνωστό σε όλους Βατερλό. Αρκετά ενδιαφέρον είναι και το γεγονός 

ότι ο Χίτλερ έχει υποπέσει στο ίδιο σφάλμα των λάθος υπολογισμών για αντιμετώπιση του ψύχους 

ένα αιώνα αργότερα όταν έστειλε μέρος του στρατού του να κατακτήσει την Ρωσία χωρίς τον 

κατάλληλο εξοπλισμό. 
 

 
Η λέξη ‘Einstein’ είναι συνδεδεμένη με την ευφυΐα και είναι συνώνυμη της διάνοιας. Είναι κι 

όμως ευρέως γνωστό ότι ο πρωτοπόρος της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, ο Albert Einstein, 

δεν μπορούσε να μιλήσει καθαρά μέχρι την ηλικία των εννιά. Ο ανυπότακτος χαρακτήρας του είχε 

ως αποτέλεσμα να τον αποβάλουν από το σχολείο, ενώ τον είχαν απορρίψει και από το 

Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. 

Οι δυσκολίες αυτές δεν τον σταμάτησαν ωστόσο από το να κερδίσει ο Νόμπελ Φυσικής το 1921. 
Μέχρι σήμερα, η μελέτες του επηρέασαν αρκετές πλευρές της ζωής, από τον πολιτισμό, μέχρι την 
θρησκεία, την τέχνη κλπ. 

  



Θεματική Ενότητα 2: Πόροι 

2.2 Κίνητρο και επιμονή – παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα 
παρατάτε 

Δραστηριότητα 10: Καλλιεργώντας την επιμονή 
(Με αυτή την άσκηση οι μαθητές θα ψάξουν να βρουν τρόπους να 

καλλιεργήσουν την επιμονή τους για να πετύχουν τους στόχους τους) 
 

Βήματα 
 

Πόροι/Υλικά 
Απαιτού 

μενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Ζητήστε από τους 
μαθητές να γράψουν μια 
μικρή περιγραφή ενός 
προβλήματος που αφορά την 
προσωπική τους ζωή 
(σχολείο, οικογένεια, φίλους, 
αθλητικές δραστηριότητες 
κλπ.) και που αντιμετωπίζουν 
στην παρούσα φάση και θα 
ήθελαν να το ξεπεράσουν. 

 20΄ 

Βήμα 2 - Δουλεύοντας με την 
τάξη. Χρησιμοποιώντας τον 
Καταιγισμό Ιδεών ως τεχνική 
διδασκαλίας, οι μαθητές να 
θίξουν το πρόβλημα. 

Τρόποι, μέθοδοι και στρατηγικές που 
καλλιεργούν την επιμονή 
https://www.hashtagpositivity.com/blog/5- 
strategies-for-improving-perseverance 

20΄ 

Βήμα 3 – Ζητήστε από τους 
μαθητές να λύσουν το 
σταυρόλεξο. 

Φυλλάδιο 1. 10΄ 

Βήμα 4 – Ζητήστε από τους 
μαθητές να φτιάξουν με μια 
νοητική χαρτογράφηση (mind 
map) ένα πλάνο για να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
τους. 

Φυλλάδιο 2. 20΄ 

Βήμα 5 – Συζήτηση για τα 
αποτελέσματα της δουλειάς 

 10΄ 

 

τους.   

https://www.hashtagpositivity.com/blog/5-strategies-for-improving-perseverance
https://www.hashtagpositivity.com/blog/5-strategies-for-improving-perseverance


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Φυλλάδιο 1 
 
 
 

                   

              7.     

        1.      Α     

        Ε      Ν     

        Ξ    8.  Α     

        Α    Ο  Λ     

        Κ    Ρ  Υ     

       3. Ρ Ι Σ Κ Α Ρ Ω     

        Ι    Α       

        Β    Μ       

 4. Ε Σ Τ Ι Α Ζ Ω    Α       

        Ν    Τ    6.   

  5. Τ Ο Ν Ι Ζ Ω    Ι    Ζ   

            Ζ    Υ   

            Ο    Γ   

            Μ    Ι   

            Α    Ζ   

         2. Ε Π Ι Μ Ε Ν Ω   

                   

                   

                   

                   

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
2 Προσπαθώ για κάτι παρ’ όλες τις δυσκολίες ή τις 
καθυστερήσεις μέχρι να το πετύχω 
3 Δεν φοβάμαι να κάνω λάθη 
4 Παραμένω συγκεντρωμένος στον στόχο μου 
5 Καταγράφω όσα πραγματικά θέλω να πετύχω 

ΚΑΘΕΤΑ 
1 Η διαδικασία με την οποία προβαίνω σε 
ένα συμπέρασμα με πλήρης ακρίβεια, είτε 
μέσω υπολογισμών ή έρευνας 

 

6. Λαμβάνω υπόψη όλες τις δυσκολίες 
7 Σκέφτομαι όλες τις πτυχές του 
προβλήματος με κάθε λεπτομέρεια. 
8 Φαντάζομαι τον στόχο μου και 
προσπαθώ να βρω λύσεις σε φανταστικά 
προβλήματα 

 

ΛΕΞΕΙΣ: ΕΞΑΚΡΙΒΩΝΩ, ΕΠΙΜΕΝΩ, ΡΙΣΚΑΡΩ, ΕΣΤΙΑΖΩ, ΤΟΝΙΖΩ, ΖΥΓΙΖΩ, ΑΝΑΛΥΩ, ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ 



 
 

Φυλλάδιο 2 

Αυτό είναι ένα πλάνο, δηλαδή κάτι που θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τις σκέψεις σας και να 

προετοιμαστείτε για το επόμενο βήμα. Πρέπει να αναλογιστείτε όλες τις δικές σας δυσκολίες 
που 

θα αντιμετωπίσετε, πράγματα που θα μπορούσατε ή όχι να ελέγξετε. Εξίσου 

σημαντικό είναι ακόμη να χωρίσετε τον κύριο στόχο σε μικρότερους και να 

προσπαθήσετε να πετύχετε τον καθένα από αυτούς ξεχωριστά. Το παρακάτω 

διάγραμμα είναι απλώς ένα παράδειγμα. Μπορείτε να προβείτε 

σε αλλαγές ή να φτιάξετε ένα δικό σας. 
 

 

  

Θέλω να 
βελτιώσω 

τους 
Βαθμούς 

μου 

Μαθηματικά 

Μικρότεροι 
εφικτοί στόχοι 

Να μιλώ 
στους 

καθηγητές 
μου 

Να δίνω 
περισσότερη 

προσοχή στην 
τάξη 

Να ρωτώ 

Να αναλύσω ένα 
στόχο και να βρω 

λύσεις 

Να βρω τα 
εμπόδια και να 
τα προσπεράσω 

Είναι δύσκολο 
γίατί υπάρχει 

πολύς θόρυβος 



 

 

 

Θεματική Ενότητα 6: Εν δράσει 

 
Παίρνοντας την πρωτοβουλία – κάντ’ το 

 

Δραστηριότητα 1: "Παίρνω πρωτοβουλία" σημαίνει … 

 

Εισαγωγή – Ξεκινήστε την εισαγωγή παρουσιάζοντας τι θα πει η έννοια ‘παίρνω 

πρωτοβουλία’ σύμφωνα με το πλαίσιο EntreComp. Να θυμάστε ότι η έννοια προέρχεται από 

τον ευρύ ορισμό της ‘αξίας. Τα να προσφέρει κάτι αξία, θα πει ότι μπορεί να επιφέρει 

σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στον πολιτισμό, όσο και στην κοινωνία και τα την 

οικονομία. 

 

Οι λέξεις κλειδιά της εισαγωγής είναι: 

 

- “Παίρνω πρωτοβουλίες” θα πει να είμαι ενεργός και να λαμβάνω δράση 

- …θα πει να ξεκινώ μια διαδικασία που να είναι χρήσιμη (στον πολιτισμό, στην 

κοινωνία και/ή στην οικονομία) 

- …θα πει να δουλεύω σε ατομικό επίπεδο 

- …θα πει να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου 

 

Απαιτούμενος χρόνος: περίπου 15-20 Λεπτά 

 
Δραστηριότητα 1: "Παίρνω πρωτοβουλία" σημαίνει … 

 Πόροι/υλικά Απαιτούμενος 

χρόνος 

 

Δώστε σε κάθε μαθητή την ευκαιρία να 

εκφραστεί με μια πρόταση ή με κάτι 

μικρότερο (δηλαδή με μια λέξη): 

 

- 

 

Περίπου 20-30 

λεπτά 

(1-2 λεπτά για κάθε 

μαθητή) 

“για μένα, `παίρνω πρωτοβουλία` 

σημαίνει ..." 

  

 

 
  



  

Θεματική Ενότητα 6: Εν δράσει 

 
Παίρνοντας πρωτοβουλία – καν’το 

 

Δραστηριότητα 2: Ανακαλύψτε τις ικανότητες σας 

 Πόροι/υλικά Απαιτούμενος 

χρόνος 

 

Χωρίστε τους μαθητές σε ζευγάρια. Και οι 

δυο μαθητές θα έχουν εναλλάξ ρόλο 

ακροατή/υπεύθυνου που θα καταγράφει 

σημειώσεις σχετικά με τον παρτενέρ του (σε 

συντομία) ο οποίος θα έχει ρόλο αφηγητή. 

 

Άσκηση: 

 

- Ζητήστε από τους μαθητές να 

περιγράψουν στον παρτενέρ τους μια 

καθημερινή δραστηριότητα κατά την 

οποία κάποιος έχει πάρει μια 

πρωτοβουλία. 
- Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το κίνητρο του 

ατόμου αυτού για να πάρει την 

πρωτοβουλία; 

- Ζητήστε από τους μαθητές να 

περιγράψουν την αξία που δόθηκε από 

αυτή την κατάσταση σε σχέση με την 
αξία την οποία ανέμεναν. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Φυλλάδιο 1 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
2 X 15 Λεπτά 



 

 

 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ No 1 (ακροατής/υπεύθυνος για σημειώσεις) 
 

 
 

Περιγράψτε μια καθημερινή κατάσταση κατά την οποία κάποιος έχει ‘πάρει μια 

πρωτοβουλία’. 

Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το κίνητρο του ατόμου αυτού για να πάρει την πρωτοβουλία; 

Περιγράψτε την αξία που δόθηκε από αυτή την κατάσταση σε σχέση με την αξία την οποία 

αναμένατε. 



 

Θεματική Ενότητα 6: Εν δράσει 

 

Παίρνοντας πρωτοβουλία – καν’το 

 

Δραστηριότητα 4: Ανακαλύψτε τις ευκαιρίες που σας ανοίγονται 

 Πόροι/υλικά Απαιτούμενος 
Χρόνος 

 

Η διαδικασία στην δραστηριότητα 3 είναι 

παρόμοια με την δραστηριότητα 2, μα είναι 

δύο διαφορετικές ασκήσεις. 

 

Χωρίστε τους μαθητές σε ζευγάρια. Και οι 

δυο μαθητές θα έχουν εναλλάξ ρόλο 

ακροατή, που θα καταγράφει σημειώσεις 

σχετικά με τον παρτενέρ του ο οποίος θα 

έχει ρόλο αφηγητή. 

Ασκήσεις: 

- Ζητήστε από τους μαθητές να 

περιγράψουν στον παρτενέρ τους μια 

καθημερινή δραστηριότητα κατά την οποία 

κάποιος έχει πάρει μια 
πρωτοβουλία. 

- Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το κίνητρο 
του ατόμου αυτού για να πάρει την 
πρωτοβουλία; 

- Ζητήστε από τους μαθητές να 

περιγράψουν την αξία που δόθηκε από αυτή 

την κατάσταση σε σχέση 
με την αξία την οποία ανέμεναν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φυλλάδιο 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 X 15 Λεπτά 



 

 

Φυλλάδιο No 3 

1. Αναφέρετε 2 ή 3 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σας που πιστεύετε ότι μπορούν 

να σας βοηθήσουν να ‘λάβετε δράση’. 

2. Αναφέρετε 2 ή 3 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σας που πιστεύετε ότι ΔΕΝ 

μπορούν να σας βοηθήσουν να ‘λάβετε δράση’. 
 

 

2. 

1. 



 
Θεματική Ενότητα 6: Εν δράσει 

 
Παίρνοντας πρωτοβουλία – καν’το 

 

Δραστηριότητα 4: Αναλύοντας & συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες 2 

και 3. 

 Πόροι/υλικά Απαιτούμενος χρόνος 

Μαζί στην τάξη 

Κύριες ερωτήσεις: 

- Πως οι απόψεις στην 

δραστηριότητα 2 διαφέρουν από αυτές 

στην δραστηριότητα 3; 

- Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι 
που διαφέρουν; 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας / Πίνακας 

Παρουσιάσεων 

 

 

 

 

 

 
Περίπου 30 λεπτά 

 

  



 

 

 
Θεματική Ενότητα 6: Εν δράσει 

 
Παίρνοντας πρωτοβουλία – καν’το 

 
Δραστηριότητα 5: Γνωρίστε τις δυνατότητες σας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόροι/υλικά Απαιτούμενος χρόνος 

 
Ατομική εργασία 

  

 

- Ζητήστε από τους μαθητές 

να αναφέρουν (σε μερικές 

προτάσεις) μερικά από τα 

χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας τους που 

μπορούν να τους 

βοηθήσουν να ‘λάβουν δράση’ 

(και ποια δεν μπορούν). 

 

 

 
 

Φυλλάδιο 3 

 

 

 
 

2 X 10 λεπτά την 

καθεμιά 



ΦΥΛΛΑΔΙΟ No 3 

 

 
    Αναφέρετε 2 ή 3 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σας που πιστεύετε ότι μπορούν         

                                                               να σας βοηθήσουν να ‘λάβετε δράση’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Αναφέρετε 2 ή 3 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σας που πιστεύετε ότι  

2. ΔΕΝ μπορούν να σας βοηθήσουν να ‘λάβετε δράση’. 



 

 

 

 
Θεματική Ενότητα 6: Εν δράσει 

 
Παίρνοντας πρωτοβουλία – καν’το 

 
Δραστηριότητα 6: Γνωρίστε τις αδυναμίες σας 

 Πόροι/υλικά Απαιτούμενος χρόνος 

 
Ατομική εργασία 

- Ζητήστε από τους μαθητές 

να περιγράψουν μια 

κατάσταση στην οποία ένα άτομο 

τους παρακίνησε να λάβουν δράση 

- Ζητήστε από τους μαθητές 

να περιγράψουν μια 

κατάσταση στην οποία 

παρακίνησαν άλλους να λάβουν 

δράση. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Φυλλάδιο 4 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

2 X 15 Λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ No 4 

Περιγράψτε μια κατάσταση στην οποία ένα άτομο σας παρακίνησε να λάβετε δράση: 

 
 

 

 

Περιγράψτε μια κατάσταση στην οποία παρακινήσατε εσείς άλλους να λάβουν δράση: 
 



 

 

 

 

Θεματική Ενότητα 6: Εν δράσει 

 

 
Παίρνοντας πρωτοβουλία – καν’το 

 
Δραστηριότητα 7: Επεξεργασία και αξιολόγηση 

 Πόροι/υλικά Απαιτούμενος χρόνος 

 
Αξιολογώντας και συλλέγοντας 

αποτελέσματα: Μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε ποια χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας μας: 

1) Μας ωθούν στο να 

παίρνουμε πρωτοβουλίες; 

2) Και ποια μας εμποδίζουν; 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Πίνακας παρουσιάσεων 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

20-30 Λεπτά 

 
 

  



 
Θεματική Ενότητα 6: Εν δράσει 

 
Παίρνοντας πρωτοβουλία – καν’το 

 
Δραστηριότητα 8: Ξεπερνώντας τα εμπόδια 

 Πόροι/υλικά Απαιτούμενος χρόνος 
 

Ατομική εργασία: 

Ζητήστε από τους μαθητές να 

παρουσιάσουν μια ιδέα με την οποία 

μπορούν να αναλάβουν μια 

πρωτοβουλία, να λάβουν δράση για να 

προσφέρουν αξία. Ζητήστε να 

καταγράψουν την ιδέα τους. 

Ενημερώστε τους ότι θα πρέπει να 

πείσουν τους άλλους για την ιδέα τους 

μετά από την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας αυτής. 

Άσκηση: Κάθε μαθητής παρουσιάζει 

μια ιδέα για το πώς μπορεί να 

αναλάβει μια πρωτοβουλία, να λάβει 

δράση και να προσφέρει αξία. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Φυλλάδιο 5 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
10 λεπτά ο καθένας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ No 5 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

Έχετε κάποια ιδέα ως προς το πώς να πάρετε μια πρωτοβουλία, και να προσφέρετε αξία; 
Καταγράψτε την σε μερικές προτάσεις. Πιστεύετε ότι η ιδέα σας είναι απλή; Πιθανόν να κάνετε 
λάθος, αφού οι πιο απλές ιδέες συχνά είναι οι καλύτερες. 

Να είστε προετοιμασμένοι να πείσετε τα άτομα της ομάδας σας και να υποστηρίξετε την ιδέα σας 
μέσα με την συζήτηση που θα γίνει. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Θεματική Ενότητα 6: Εν δράσει 

 
Δραστηριότητα 9: Στο ψάξιμο για υποστηρικτές 

 Πόροι/υλικά Απαιτούμενος χρόνος 

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 

3-6 ατόμων 

Οι μαθητές που θα σκέφτονται μια 

ιδέα θα έχουν την δυνατότητα να την 

μοιραστούν με τα άτομα της ομάδας 

τους και να προσπαθήσουν να τους 

πείσουν να τους ακολουθήσουν, να 

στηρίξουν την ιδέα τους, να 

ξεκινήσουν ένα πρότζεκτ και να 

προσφέρουν αξία. 

 
- 

 

 

 

 
5-10 λεπτά για κάθε 

μαθητή 

 
 

  



 
Θεματική Ενότητα 6: Εν δράσει 

 

 
 

Παίρνοντας πρωτοβουλία – καν’το 

 
Δραστηριότητα 10: Αξιολογώντας & συλλέγοντας αποτελέσματα από τις 

δραστηριότητες 8 και 9 

Μαζί στην τάξη 

Κύριες ερωτήσεις 

- Ποιες ιδέες είναι ιδιαίτερα 
πειστικές στους άλλους; 

- Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
στρατηγική που να καταφέρνει 
να πείσει τους άλλους; 

 
Πίνακας / Πίνακας 

παρουσιάσεων 

 
Περίπου 30 λεπτά 

 
 

 
 

  



 

 

 

Θεματική Ενότητα 3: Εν δράσει 

 

Αναστοχασμός – Οι επιτυχίες και αποτυχίες να σας γίνουν μάθημα 

Δραστηριότητα 1: Οι επιλογές μου 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Η άσκηση αυτή 
είναι ατομική, επομένως 
οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να ολοκληρώσουν 
το πρώτο βήμα σε 
ατομικό επίπεδο. 

Όχι. 2 λεπτά 

Βήμα 2 – Πείτε στους 
συμμετέχοντες να 
αναλογιστούν την ζωή 
που είχαν έως τώρα και 
να καταγράψουν τις 5 
πιο σημαντικές στιγμές 
της ζωής τους, όπως 
επαγγελματικές 
επιτυχίες, προσωπικά 
κατορθώματα και/ή 
περιπέτειες. 

Στυλό και χαρτί για τους συμμετέχοντες. 15 λεπτά 

Βήμα 3 – Παρουσιάστε 
τον Κύκλο Αναστοχασμού 
του Gibb στους μαθητές 
και ζητήστε τους να 
μελετήσουν τις εμπειρίες 
τους χρησιμοποιώντας 
όλα τα στάδια του 
μοντέλου αυτού. 

Κύκλος Αναστοχασμού του Gibbs και 
Οδηγίες: 
https://www.ed.ac.uk/reflection/reflectors- 
toolkit/reflecting-on-experience/gibbs- 
reflective-cycle 

20 λεπτά 

Βήμα 4- Ομαδικός 
αναστοχασμός και 
Συζήτηση 

Όχι. 15 λεπτά 

 
  

https://www.ed.ac.uk/reflection/reflectors-toolkit/reflecting-on-experience/gibbs-reflective-cycle
https://www.ed.ac.uk/reflection/reflectors-toolkit/reflecting-on-experience/gibbs-reflective-cycle
https://www.ed.ac.uk/reflection/reflectors-toolkit/reflecting-on-experience/gibbs-reflective-cycle


 

 

 

Θεματική Ενότητα 3: Εν δράσει 

 

Αναστοχασμός – Οι επιτυχίες και αποτυχίες να σας γίνουν μάθημα 

Δραστηριότητα 2: Ο Δρόμος προς την Αποτυχία 
 

Βήματα 
 

Πόροι 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Δείξτε στους συμμετέχοντες το 
παρακάτω βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=zLYECIjmnQs 

Βιντεοπροβολέας/Οθόνη 3-4 λεπτά 

Βήμα 2 – Σχολιάστε το βίντεο με τους 
συμμετέχοντες και δώστε ιδιαίτερη έμφαση στις 
αποτυχίες. 

Όχι 20 λεπτά 

Βήμα 3 – Καταγράψτε σε ένα χαρτί τις ακόλουθες 
ερωτήσεις και μοιραστείτε τες με τους 
συμμετέχοντες έτσι ώστε να ξεκινήσουν το ταξίδι 
τους προς τον προσωπικό αναστοχασμό: 

 
 

• Τι μπορώ να κάνω για να μην παίρνω 
κατάκαρδα τυχών αποτυχίες μου; 

 

• Ποια απλή συνήθεια θα μπορούσα να 

αποκτήσω για να βγω από την ζώνη άνεσης; 
 

• Πως μπορώ να αναγνωρίσω τα 

κατορθώματα μου όσο μικρά κι αν είναι; 
 

• Υπάρχει κάποιο μικρό πάθημα που να μου 
έγινε μάθημα; 

 

• Τι μπορώ να κάνω για μετατρέψω την 
αποτυχία αυτή σε κέρδος για εμένα; 

 

• Ποιος μπορεί να μου αναπτερώσει το ηθικό 
όταν απογοητεύομαι από μια αποτυχία; 

 

• Where and what is a safe environment for me 
to have failures? 

 

• Ποιο προσόν θα ήθελα σαν τρελός/τρελή να 

Ένα χαρτί με 
προτεινόμενες 
ερωτήσεις. 

10 λεπτά 

https://www.youtube.com/watch?v=zLYECIjmnQs


 

 

αποκτήσω που δεν θα με ένοιαζε ούτε αν 
αποτύγχανα μέχρι να γινόμουν καλός/ή σε 
αυτό; 

 

• Πως μπορώ να χωρίσω ένα πρόβλημα σε 
μικρότερα κομμάτια έτσι ώστε να λιγοστέψω 
τις πιθανότητες να αποτύχω; 

  

 

Θεματική Ενότητα 3: Εν δράσει 

 

Αναστοχασμός - Οι επιτυχίες να σας γίνουν μάθημα 

Δραστηριότητα 3: Failure Toss 
 

Βήματα 
 

Πόροι 
 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 – Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
ορίσουν τι εστί αποτυχία και ενθαρρύνετε τους 
να δώσουν αρκετές απαντήσεις. 

Όχι. 5-10 λεπτά 

Βήμα 2 – Καθοδηγήστε τους συμμετέχοντες να 
διπλώσουν ένα χαρτί κάθετα, σχηματίζοντας δύο 
στήλες (μπορείτε να τους το δείξετε κι εσείς 
αυτό). Στην κορυφή της αριστερής στήλης 
ζητήστε να γράψουν την λέξη ‘ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ’. Κάτω 
από αυτήν ζητήστε τους να καταγράψουν σε 
λίστα τις αποτυχίες τους. Ενημερώστε τους ότι 
κανείς δεν θα δει τις αποτυχίες τους και το μέρος 
αυτό της άσκησης δεν θα μοιραστεί με άλλους. 
Πείτε τους να ορίσουν αριθμούς για την κάθε 
αποτυχία. 

Στυλό και χαρτί για τους 
συμμετέχοντες. 

5-10 λεπτά 

Βήμα 3 – Στην κορυφή της δεξιάς στήλης ζητήστε 
τους να γράψουν την λέξη ΜΑΘΗΜΑ. Σε αυτή 
την στήλη ζητήστε τους να καταγράψουν κάθε 
μάθημα που πήραν από τις αποτυχίες τους. 
Δώστε τους ένα παράδειγμα, όπως: ‘Μάθημα #1: 
Έχω μάθει ότι η ευτυχία μου ποτέ δεν πρέπει να 
εξαρτάται από άλλους’. Εξηγήστε τους πως είναι 
πιθανό να πάρουν αρκετά ‘μαθήματα’ από κάθε 
αποτυχία. 

Όχι. 5-10 λεπτά 

Βήμα 4 –Να σχολιάσουν πως οι αποτυχίες τους 
οδήγησαν στο να γίνουν καλύτεροι και να τις 
παρουσιάσουν με το ακόλουθο βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=J2QqvItdejQ 

Όχι 10 λεπτά 

https://www.youtube.com/watch?v=J2QqvItdejQ


 

   

Βήμα 5- Στο τέλος, πείτε στους μαθητές να 
σκίσουν το χαρτί στη μέση, στο σημείο που είναι 
διπλωμένο. Αυτό θα αφήσει τις ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ τους 
στο ένα χέρι και τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο άλλο. Πείτε 
τους να διαλέξουν από τις παρακάτω τέσσερις 
επιλογές: 

 

1. Κράτα και τις ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ σου και τα 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ σου. 

2. Πέτα μακριά τις ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ και κράτα τα 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ. 

3. Πέτα τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ και κράτα τις 
ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ. 

4. Πέτα τις ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ σου και τα 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ σου. 

 

Αφού επιλέξουν, βρείτε μερικούς εθελοντές και 
ζητήστε τους να μοιραστούν τις επιλογές τους 
και να τις συζητήσουν με την ομάδα. 

Όχι. 5-10 λεπτά 

 
  



 

 

 

 

Θεματική Ενότητα 3: Εν δράσει 

 

Αναστοχασμός - Οι επιτυχίες να σας γίνουν μάθημα 

Δραστηριότητα 4: Ανεκπλήρωτο όνειρο 
 

Βήματα 
 

Πόροι/ υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 –Χωρίστε τους 
συμμετέχοντες σε μικρές 
ομάδες (4-5 άτομα ανά 
ομάδα). 

Όχι. 5 λεπτά 

Βήμα 2 – Ζητήστε από έναν 
εθελοντή να καταγράψει ένα 
όνειρο και τον λόγο για τον 
οποίο δεν μπορεί να το 
πετύχει στην παρούσα φάση. 
Έπειτα, ζητήστε τους να 
δώσουν το χαρτί στα άλλα 
μέλη της ομάδας και να 
προτείνουν μια λύση για ένα 
πρόβλημα: ποιος, που και πως 
θα μπορούσε να λυθεί. Το 
παιχνίδι τελειώνει όταν το 
χαρτί επιστρέψει στον 
‘κάτοχο’ του. 

Στυλό και χαρτί για τους 
συμμετέχοντες. 

15-20 λεπτά 

Βήμα 3 – Εξηγήστε στην 
ομάδα ότι ο στόχος της 
δραστηριότητας ήταν να δείξει 
ότι: 

 

• Πάντα υπάρχει λύση 

• Υπολογίζοντας την 
γνώμη των άλλων 
μπορεί να βοηθήσει 
να δούμε με 
διαφορετική οπτική 
γωνιά το πρόβλημα. 

Όχι. 15-20 λεπτά 

 
  



 

Θεματική Ενότητα 3: Εν δράσει 

 

Αναστοχασμός - Οι επιτυχίες να σας γίνουν μάθημα 

Δραστηριότητα 5: Παζλ 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Προετοιμασία: Χωρίστε το 
παζλ και τοποθετήστε ίσο 
αριθμό κομματιών στην κάθε 
τσάντα της κάθε ομάδας. 

Παζλ (όχι κάτι δύσκολο) και 
μικρές τσάντες. 

Ετοιμάστε την άσκηση πριν το 
μάθημα. 

Βήμα 1: Χωρίστε τους 
συμμετέχοντες σε μικρότερες 
ομάδες και δώστε τους από 
μια τσάντα. Ζητήστε τους να 
συναρμολογήσουν το παζλ 
όσο το δυνατό πιο γρήγορα. 
Βεβαιωθείτε ότι τα κομμάτια 
που συναρμολογούν οι 
ομάδες σχηματίζουν όλο το 
παζλ. 

Μικρές τσάντες με κομμάτια 
από το παζλ. 

20-30 λεπτά 

Βήμα 2: Δώστε αρκετό χρόνο 
στις ομάδες να δουλέψουν 
πάνω στα παζλ. Οι ομάδες θα 
υποθέσουν ότι διαγωνίζονται 
η μια την άλλη. Ωστόσο, στην 
πραγματικότητα θα υπάρχει 
ότι μόνο ένα παζλ και τα 
κομμάτια του θα έχουν 
μοιραστεί ανάμεσα στις δύο 
ομάδες. Εξηγήστε τους το 
κύριο σημείο τις άσκησης, το 
οποίο είναι να αναγνωρίσουν 
το πρόβλημα και να το 
επιλύσουν συζητώντας το 
μεταξύ τους και δουλεύοντας 
ομαδικά. 

Όχι 15-20 λεπτά 

 
  
  



 

 

 

 

Θεματική Ενότητα 3: Εν δράσει 

 

Αναστοχασμός - Οι επιτυχίες να σας γίνουν μάθημα 

Δραστηριότητα 6: Βρείτε την μπάλα 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Βρείτε 3 εθελοντές 
και ενημερώστε τους ότι θα 
τους ζητηθεί να πάνε πίσω στο 
δωμάτιο σε κάποια φάση για 
να ψάξουν να βρουν την 
κρυμμένη χάρτινη μπάλα. 

Μια χάρτινη μπάλα 10 λεπτά 

Βήμα 2 – Συμβουλέψτε τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας να 
δώσουν: 

a. Ανατροφοδότηση 
χωρίς λόγια για τον 
Εθελοντή 1- να 
παραμείνει σιωπηλός 
και να μην κινείται. 

b. Αρνητική 
Ανατροφοδότηση στον 
εθελοντή 2 – να μην 
ανταποκριθεί σε 
κάποια παράκληση, να 
δείξει δυσφορία με τα 
σχόλια τους κλπ. 

c. Θετική 
Ανατροφοδότηση για 
τον εθελοντή 3- θετικά 
σχόλια και 
ενθάρρυνση. 

Τάξη 15-20 λεπτά 

Βήμα 3- Ομαδικός 
Αναστοχασμός – Κάντε στους 
εθελοντές τις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

- Πως νιώσατε την ώρα 
που ψάχνατε για την 
μπάλα; 

- Πως η 
ανατροφοδότηση που 
πήρατε επηρέασε την 
απόδοση σας; 

- Τι 

 10-15 λεπτά 



 

σκεφτήκατε/νιώσατε 
για το άτομο που σας 
έδωσε 
ανατροφοδότηση; 

Εξηγήστε στην ομάδα ότι 
σκοπός της άσκησης είναι 
να ζήσουν την εμπειρία 
ενός διαφορετικού είδους 
ανατροφοδότησης και να 
νιώσουν πως μπορεί να 
επηρεάσει το άτομο που 
την δέχεται. 

  

 

 
  



 

 

 

Θεματική Ενότητα 3: Εν δράσει 

 

Αναστοχασμός - Οι επιτυχίες να σας γίνουν μάθημα 

Δραστηριότητα 7: Ώρα Παρουσίασης 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 –Χωρίστε τους 
συμμετέχοντες σε ομάδες και 
ζητήστε τους να ετοιμάσουν 
μια μικρή παρουσίαση (10 
λεπτά το πολύ) σε ένα θέμα 
της επιλογής τους. 

Φορητοί υπολογιστές, 
Υπολογιστές 

20-30 λεπτά 

Βήμα 2 – Στο τέλος ζητήστε 
από κάθε ομάδα να δώσει 
ανατροφοδότηση για τις 
παρουσιάσεις και να το 
συζητήσουν μεταξύ τους. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 
- Πως σας φάνηκε η 

εμπειρία της 
ανατροφοδότηση; 

- Πως ήταν το να 
δέχεστε 
ανατροφοδότηση από 
άλλον; 

- Πως θα μπορούσατε 
να χρησιμοποιήσετε 

Βιντεοπροβολέας/ Τηλεόραση 15-20 λεπτά 



 

την ανατροφοδότηση 
σε μελλοντικές 
παρουσιάσεις; 

  

Βήμα 3 – Αφού δοθεί 
ανατροφοδότηση, ζητήστε 
από τις ομάδες να φτιάξουν 
μια λίστα με τους τρόπους 
τους οποίους θα μπορούσαν 
να το χρησιμοποιήσουν προς 
όφελος τους σε μελλοντικές 
παρουσιάσεις. 
Σκοπός της άσκησης είναι οι 
συμμετέχοντες να μπορέσουν 
να επεξεργαστούν την 
ανατροφοδότηση που 
δέχονται και να 
αναγνωρίσουν τι έμαθαν από 
αυτήν. 

  

 

 

 
 

  



 

 

 

Θεματική Ενότητα 3: Εν δράσει 

 

Αναστοχασμός - Οι επιτυχίες να σας γίνουν μάθημα 

Δραστηριότητα 8: Ο υπάλληλος με χαμηλή απόδοση 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Παρουσιάστε στην 
ομάδα ένα σενάριο, κατά το 
οποίο ένας υπάλληλος δεν 
παρέδωσε ένα έργο στην ώρα 
του και ξεπέρασε μερικές 
χρονικές προθεσμίες. 
Συζητήστε με τις ομάδες πως 
θα μπορούσαν να 
προσεγγίσουν αυτή την 
κατάσταση και πως θα 
μπορούσαν να επιλύσουν το 
πρόβλημα. 

Όχι. 15-20 λεπτά 

Βήμα 2- Χωρίστε τους σε 
ομάδες και ζητήστε τους να 
καταγράψουν ένα μικρό 
πλάνο με το οποίο θα 
μπορούσαν να χειριστούν την 
κατάσταση. 

Στυλό και χαρτί για τους 
συμμετέχοντες. 

15-20 λεπτά 



 

Βήμα 3 –Μετά την συζήτηση, 
εξηγήστε στην ομάδα ότι η 
απάντηση του προϊστάμενου 
ήταν η εξής: 

 
‘Το έργο δεν παραδόθηκε στην 
ώρα του και ξέρετε γιατί; 
Όπως γνωρίζετε προσπαθούμε 
να έχουμε τα πάντα 
οργανωμένα για την νέα 
ιστοσελίδα, επομένως αν 
αργήσετε να ολοκληρώσετε 
ένα έργο, καθυστερεί η 
υπόλοιπη ομάδα. 

 
Την επόμενη φορά 
βεβαιωθείτε ότι έχετε 
περισσότερο χρόνο και μέσα 
για να τελειώσετε ένα έργο 
όπως είναι 
προγραμματισμένο. Στο 
μέλλον, μπορείτε να 
οργανώνετε την δουλειά σας 
από πριν για να βεβαιωθείτε 
ότι δεν είστε υπερβολικά 
φορτωμένοι στο τέλος’. 

 
Σχολιάστε με την ομάδα την 
ανατροφοδότηση τους και 
αυτήν που έδωσαν οι 
προϊστάμενοι. Ήταν 
εποικοδομητική; Θα βοηθήσει 
τον υπάλληλο στο μέλλον; 
Μπορεί ο υπάλληλος να βγει 
κερδισμένος από αυτήν; 

 15-20 λεπτά 

 
 

 
  



 

 

 

Θεματική Ενότητα 3: Εν δράσει 

 

Μαθαίνοντας από την εμπειρία – Οι επιτυχίες να σας γίνουν μάθημα 

Δραστηριότητα 9: Το Επιχειρηματικό Μυαλό 
 

Βήματα 
 

Πόροι/υλικά 
 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Ετοιμάστε μια περιπτωσιολογική 
μελέτη που θα μοιραστείτε με τους 
μαθητές σας χρησιμοποιώντας το ταξίδι 
του Steve Jobs 
(https://scottamyx.com/2017/10/30/story- 
strive-steve-jobs-success/), αλλά 
βεβαιωθείτε ότι θα κρύψετε το όνομα, 
έτσι ώστε οι μαθητές να μην γνωρίζουν ότι 
αναφέρεστε την ιστορία του Steve Jobs. 

Στυλό και χαρτί 30 λεπτά 

Βήμα 2 – Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 
ομάδες των 3 ή των 4 και μοιραστείτε μαζί 
τους την περιπτωσιολογική μελέτη που 
ετοιμάσατε. 

Έτοιμη Περιπτωσιολογική 
Μελέτη. 

10-15 λεπτά 

Βήμα 3- Ζητήστε από τους συμμετέχοντες 
να αναλύσουν το ταξίδι αυτού του 
επιχειρηματία: πως τα κατάφερε, τι 
διαφορετικό θα έκαναν, θα έκαναν το ίδιο 
ταξίδι, έχουν ζήσει παρόμοιες 
περιπτώσεις, κι αν ναι τι έκαναν σε αυτές; 

 20 λεπτά 

Βήμα 4 – Ώρα ανατροφοδότησης – 
Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι αυτό το 
ταξίδι ανήκει στον Steve Jobs, ιδρυτή της 
Apple και Pixer,και δείχνει πως οι 
αποτυχίες ανοίγουν τον δρόμο για νέες 
επιτυχίες. Η ιδέα είναι οι μαθητές να 
δουν την επιχειρηματικότητα ως κάτι 
εφικτό και την κάθε μέρα (ακόμη και τις 
πιο συνήθεις μέρες) ως μια σειρά από 
μικρά βήματα προς την επίτευξη των 
στόχων με όλα τα ρίσκα και τις 
πιθανότητες που υπάρχουν. 

 20 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scottamyx.com/2017/10/30/story-strive-steve-jobs-success/
https://scottamyx.com/2017/10/30/story-strive-steve-jobs-success/


 

 

Οδηγίες: Προσπαθήστε να οδηγηθείτε έξω από τον παρακάτω λαβύρινθο. 

Αν κάνετε λάθος, προσπαθήστε ξανά και ξανά! 
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