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Περιεχόμενα                

Χρόνος 

 

Ενότητα AT0 Εισαγωγή                    60’ 

Ενότητα AT1 ICT, e-learning and b-learning                 60’ 

Ενότητα AT2 Έμφαση στους μαθητευόμενους: κοινωνικές δεξιότητες     60’ 

Ενότητα AT3 Διαπολιτισμική επικοινωνία                          60’  

Ενότητα AT4 Θέματα ΕΚΕ και ΒΑ                 120’  

Ενότητα ATC Ανακεφαλαίωση/Mini project                                                   

120’ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Ενότητα AT0 

Εισαγωγή 

Χρόνος: 60’ 
 
Το Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές Ενηλίκων συμπεριλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την 

εκπαίδευση εκπαιδευτών μέσα στην τάξη. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να γίνει από 

έναν/μία έμπειρο/-η και επαγγελματία εκπαιδευτή, που να είναι εξοικειωμένος με τα θέματα 

της ΕΚΕ και της ΒΑ, καθώς και με την εκπαίδευση ενηλίκων.  

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί επιπρόσθετα να λάβει υποστήριξη από τον Οδηγό Σπουδών 

(ΙΟ5), μέσα στα περιεχόμενα του οποίου καθώς και στα μαθησιακά αποτελέσματα θα βρει πιο 

λεπτομερείς πληροφορίες. 

Κρίνεται σκόπιμο για τον Εκπαιδευτή Ενηλίκων να διαβάσει όλες τις ενότητες για τους 

επιχειρηματίες και τους εκπαιδευτές, προτού ξεκινήσει την εκπαίδευση. Αν το εκπαιδευτικό 

ίδρυμα στο οποίο εργάζεται έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα Moodle, τότε μπορεί να 

ανατεθεί σε μια συγκεκριμένη ομάδα εργασίας για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές, όταν 

αυτοί θα κάνουν την online εκπαίδευση.  

Όλες οι οδηγίες είναι προσβάσιμες μέσα από παρουσιάσεις Powerpoint, οι οποίες εδώ 

υπάρχουν μέσα σε γκρι πλαίσιο. Επίσης, όλα τα φύλλα εργασίας είναι διαθέσιμα στο τέλος 

αυτού του εγχειριδίου και είναι φωτοτυπίσιμα. 

 

 

 

Άσκηση 1 

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης είναι κάτι σαν προθέρμανση/ εξοικείωση με τα είδη των 

ασκήσεων – οι συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν σε μια σειρά απλών ερωτήσεων και να 

φτιάξουν ομάδες. Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται από τον/την εκπαιδευτή/-τρια μία μία και 

κατόπιν διαμορφώνονται οι ομάδες. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 20’ 

 

Βρείτε κοινά ενδιαφέροντα. 

Σηκώστε τα χέρια σας, στην περίπτωση που η απάντηση είναι «Ναι» στην επόμενη 

ερώτηση. 

Κινηθείτε μέσα στην τάξη για να φτιάξετε 2 ομάδες – η μία με αυτούς που έχουν απαντήσει 

«Ναι» και η άλλη με αυτούς που δεν σήκωσαν τα χέρια τους. 

- Σε ποιον αρέσουν… οι διακοπές στη θάλασσα; 

Ποιος …. έχει ξαναδιδάξει σε ενηλίκους;  

Σε ποιον… δεν αρέσει η πίτσα; 

Ποιος … έχει λογαριασμό στο Facebook; 
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Ποιος δεν έχει… χρησιμοποιήσει ποτέ WhatsΑpp; 

Ποιος λειτουργεί δική του επιχείρηση; 

Ποιος έχει διδάξει σε ομάδες επιχειρηματιών στο παρελθόν; 

Ποιος γνωρίζει τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΚΕ και ΒΑ; 

Ποιος πήγε σε συναυλία τον προηγούμενο μήνα; 

Ποιος ανησυχεί για το περιβάλλον και την ηθική στην επιχείρησή του; 

 

Θυμάστε όλων των ερωτηθέντων τις απαντήσεις; 

Ποιοι έμειναν πιο πολύ στην ίδια ομάδα; 

 

Άσκηση 2 

Η δεύτερη άσκηση απευθύνεται κυρίως στην επαγγελματική εμπειρία του εκπαιδευτή. Έχουν 

λίγο χρόνο να συζητήσουν θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους ιδιότητα, 

προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα. Σε περίπτωση που υπάρχει περισσότερος χρόνος 

μπορούν να συζητήσουν και για άλλα θέματα.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 20’ 

 

Δουλέψτε σε ζευγάρια.  

Συζητήστε για την επαγγελματική σας  εμπειρία.  

Επιλέξτε και συζητήστε 2 από τα ακόλουθα θέματα:  

1) Η πιο φιλική ομάδα μαθητών που έχετε ποτέ εκπαιδεύσει/διδάξει.  

2) Η ομάδα που έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα.  

3) Η πιο ασυνήθιστη εμπειρία που είχατε ενώ διδάσκατε.  

4) Η πιο ευχάριστη στιγμή στην επαγγελματική σας ζωή.  

5) Ένας/μία μαθητής/-τρια που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.  

6) Κάτι που προσπαθείτε να αποφύγετε κατά τη διδασκαλία σας.  

7) Η πιο ενδιαφέρουσα εισήγηση/εκπαίδευση που έχετε παρακολουθήσει.  

8) Μερικές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες που αναμφισβήτητα θα συστήνατε σε άλλους/άλλες 

εκπαιδευτές/ -τριες.  

 

Άσκηση 3 

Η τελευταία άσκηση θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές να εξοικειωθούν με το υλικό που έχει 

αναπτυχθεί στο έργο ISORESS. Συνίσταται οι εκπαιδευτές να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

μέσω των υπολογιστών ή των κινητών τους τηλεφώνων. Θα έχουν 10 λεπτά να ρίξουν μια 

ματιά στο υλικό. Κατόπιν, ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα παρουσιάσει 10 ερωτήσεις με μορφή 

κουίζ. Οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές θα προσπαθήσουν να απαντήσουν σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες ερωτήσεις (μπορούν να απαντήσουν είτε ατομικά είτε σε ζευγάρια). Ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤ0 και να δώσει 

κάρτες με επιλογές Α, Β, C . 
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Εκτιμώμενος χρόνος: 15-20’ 

 

Εργαστείτε σε ζευγάρια. 

Έχετε 10 λεπτά να ρίξετε μια ματιά στο υλικό που έχει αναπτυχθεί στο έργο ISORESS. Μετά 

από 10 λεπτά θα πρέπει να απαντήσετε σε 10 ερωτήσεις χωρίς να συμβουλευτείτε το υλικό.  

 

Ερώτηση 1 

Στην Έρευνα των συγκεκριμένων αναγκών… κάθε κεφάλαιο αναφέρεται σε συγκεκριμένες 

πληροφορίες από κάθε χώρα. Σε αυτές τις πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται: In the Study 

on specific needs… each chapter related to country specific information does NOT include: 

A. Σημαντικά νούμερα και στατιστικά  

 Β.    Συνθήκες κάτω από τις οποίες στήνεται και λειτουργεί μια επιχείρηση  

C. Συνεντεύξεις με επιχειρηματίες  

 

Ερώτηση 2 

Στην Έρευνα συγκεκριμένων αναγκών … περίπου  _______ εταιρείες συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια.  

A. 20 

B. 60 

C. 100 

 

Ερώτηση 3 

Οι περισσότεροι/-ες επιχειρηματίες παρακολούθησαν μια εκπαίδευση  ________. 

A. στην Υγεία και Ασφάλεια  

B. για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

C. για το Business Model Canvas 

 

Ερώτηση 4 

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών περιλαμβάνει περίπου _______ καλές πρακτικές. 

A. 100 

B. 200 

C. 300 

 

Ερώτηση 5 

Στα πρότυπα, όπου περιγράφεται κάθε Καλή Πρακτική, ΔΕ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά 

με ________. 

A. Το προφίλ της επιχείρησης  

B. Ο αριθμός του προσωπικού  

C. Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης  

 

Ερώτηση  6 
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Στον Οδηγό Καλών Πρακτικών ΔΕ θα βρείτε _______. 

A. Ταξινόμηση των κατηγοριών της ΕΚΕ  

B. Άτομα επικοινωνίας  

C. Ένα ευρετήριο με πρακτικές ανά κατηγορίες  

 

Ερώτηση 7 

Η εκπαίδευση για τους επιχειρηματίες  μέσα στην τάξη είναι σχεδιασμένη για _________ 

ακαδημαϊκές ώρες. 

A. 4 

B. 8 

C. 16 

 

Ερώτηση 8 

Η Online εκπαίδευση για τους επιχειρηματίες  είναι σχεδιασμένη για _________ ακαδημαϊκές 

ώρες. 

A. 12 

B. 30 

C. 42 

 

Ερώτηση 9 

Η εκπαίδευση για τους επιχειρηματίες, στο σύνολό της, αναπτύχθηκε στο επίπεδο _____ του 

EQF. 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

 

Ερώτηση 10 

Που μπορεί να βρει κανείς Φύλλα Εργασίας για το Α Μέρος της εκπαίδευσης των 

επιχειρηματιών;  

 Στο… 

A. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές 

B. Οδηγό σπουδών για επιχειρηματίες  

C. Οδηγό σπουδών για εκπαιδευτές  

 

 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων συγχαίρει τους συμμετέχοντες για τα καλά τους αποτελέσματα στο 

κουίζ και τους ευχαριστεί για αυτό το εισαγωγικό μάθημα.  
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Ενότητα AT1 

ICT, e-learning and b-learning 

Χρόνος: 60’ 
 

Άσκηση 1 

Οι συμμετέχοντες δουλεύουν ατομικά, θα μοιραστούν τις γνώσεις τους σχετικά με τις 

διαφορετικές μεθοδολογίες. Όλες τους θα συγκεντρωθούν και θα καταγραφούν είτε στον 

πίνακα είτε στο flip-chart είτε στον τοίχο. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Εργαστείτε ατομικά. 

Σκεφτείτε όλες αυτές τις διαφορετικές μαθησιακές μεθοδολογίες με τις οποίες είστε 

εξοικειωμένος/-η. Γράψτε την κάθε μια σε ένα post-it μαζί με μια σύντομη εξήγηση ως προς 

το πώς αυτή η μεθοδολογία λειτουργεί. Διαβάστε αυτήν την εξήγηση στους υπόλοιπους και 

μετά κολλήστε το post-it στο flip chart/πίνακα/ τοίχο.  

 

Activity 2 

Δουλεύοντας σε ομάδες, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν μια λίστα 

από πλεονεκτήματα ως προς τις διαφορετικές μεθοδολογίες. Έπειτα, όλα αυτά τα 

πλεονεκτήματα θα παρουσιαστούν στους υπολοίπους και θα συζητηθούν.   

Αν υπάρχει χρόνος, οι συμμετέχοντες μπορούν να σκεφτούν μερικά πιθανά μειονεκτήματα 

της κάθε μεθοδολογίας.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Δουλέψτε σε ομάδες.   

Σκεφτείτε τα πλεονεκτήματα της κάθε εκπαίδευσης: της δια ζώσης, της online καθώς και 

τους συνδυασμούς αυτών. Παρουσιάστε τα στους υπόλοιπους/-ες.  

 

Άσκηση 3 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων χρησιμοποιεί το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT1 και δίνει τα σχετικά έντυπα 

με διαφορετικές περιπτωσιολογικές μελέτες σε κάθε ομάδα. Οι συμμετέχοντες διαβάζουν 

αυτές τις περιπτώσεις, επιλέγουν τις μεθοδολογίες και τις παρουσιάζουν μαζί με τις 

περιπτωσιολογικές μελέτες τους. Σε περίπτωση διαφορετικών επιλογών, οι συμμετέχοντες/-

ουσες μπορούν να συζητήσουν όλες τις εκδοχές. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι 

περιπτωσιολογικές μελέτες μπορούν να παρουσιαστούν σε διαφάνειες ενός PowerPoint.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Εργαστείτε με τις ίδιες ομάδες, όπως και προηγουμένως.  

Θα σας δοθεί μια περιπτωσιολογική μελέτη. Βασιζόμενοι/-ες στα χαρακτηριστικά της, 
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παρακαλείσθε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη μαθησιακή μεθοδολογία και να 

δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

Παρουσιάστε την στους υπόλοιπους/-ες. Συζητήστε τυχόν διαφωνίες σχετικά με τις 

μεθοδολογίες.  

 

Άσκηση 4 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες δουλεύουν σε ζευγάρια. Σκέφτονται μερικές δεξιότητες, τις οποίες 

θα πρέπει να έχει ένας/μία εκπαιδευτής/-τρια online εκπαιδεύσεων ενώ αναλαμβάνει 

διάφορους ρόλους. Μπορούν να καταγράψουν αυτές τις δεξιότητες σε ένα μεγάλο χαρτί ή σε 

μικρότερα Α4 χαρτιά, τα οποία στη συνέχεια θα κολλήσουν στον τοίχο/ τον πίνακα κλπ. Στο 

τέλος, όλοι θα δουν τις δεξιότητες που συγκεντρώθηκαν. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Δουλέψτε σε ζευγάρια. Σκεφτείτε μερικά παραδείγματα δεξιοτήτων, τα οποία κάποιος που 

παραδίδει online μαθήματα θα πρέπει να διαθέτει σε διαφορετικές περιστάσεις/ρόλους. 

Καταγράψτε τα σε διάφορα χαρτιά. 

 

1. Ακαδημαϊκός ρόλος 

2. Ρόλος τεχνικού 

3. Ρόλος καθοδηγητή 

4. Κοινωνικός ρόλος 

 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες και τους ενθαρρύνει να 

διαβάσουν το αντίστοιχο κεφάλαιο στο Εγχειρίδιο.  
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Ενότητα AT2 

Έμφαση στους μαθητευόμενους: κοινωνικές δεξιότητες  

Χρόνος: 60’ 
 

Άσκηση 1 

Οι συμμετέχοντες φτιάχνουν δύο λίστες, στη συνέχεια θα τους ζητηθεί να τις διαβάσουν 

στην ομάδα και μετά να φτιάξουν 2 τελικές λίστες λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές δεξιότητες.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 10’ 

 

Δουλέψτε ατομικά. Φτιάξτε μία λίστα με μερικές μαθησιακές και με μερικές κοινωνικές 

δεξιότητες. Κατόπιν, διαβάστε δυνατά το περιεχόμενο της κάθε λίστας και διαπιστώστε 

πόσες δεξιότητες έχετε κατηγοριοποιήσει με τον ίδιο τρόπο.  

 

Άσκηση 2 

Στο πρώτο μέρος, ο εκπαιδευτής ενηλίκων δείχνει μια εικόνα από το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

AT2_1 (Εικόνα #1, άτομα). Οι συμμετέχοντες έχουν 3’ να κοιτάξουν την εικόνα, η οποία μετά 

αποσύρεται. Μετά τα 3' οι συμμετέχοντες πρέπει να καταγράψουν όσο το δυνατόν 

περισσότερα αντικείμενα θυμούνται.  

Στο δεύτερο μέρος, ο εκπαιδευτής ενηλίκων δείχνει μια καινούργια εικόνα από το ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

AT2_2 (Εικόνα #2, ομάδες. Οι συμμετέχοντες έχουν 3’ να κοιτάξουν την εικόνα, η οποία μετά 

αποσύρεται και πάλι. Μετά τα 3' οι συμμετέχοντες πρέπει να καταγράψουν από κοινού όσο 

το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα θυμούνται.  

Η συλλογιστική αυτής της άσκησης στηρίζεται στο αν οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν  

κατά το δεύτερο μέρος, κατά πόσο θα χωρίσουν την εικόνα έτσι ώστε να απομνημονεύσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα κι όλα αυτά βασισμένα στη συνεργασία και την 

κατανομή ρόλων (π.χ τα πάνω μέρος της εικόνας ο ένας – το κάτω, ένας άλλος, τα κόκκινα 

αντικείμενα, ένας τρίτος κλπ) 

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Μέρος 1 

Δουλέψτε ατομικά: Έχετε 3’ να κοιτάξετε την εικόνα με τα πολλά αντικείμενα. Μετά τα 3’ 

προσπαθήστε να καταγράψετε όσο περισσότερα αντικείμενα θυμάστε, χωρίς να 

ξανακοιτάξετε την εικόνα.   

 

 

Μέρος 2 

Δουλέψτε σε ομάδες των 3-4 ατόμων.Αυτή την φορά δείτε μια διαφορετική εικόνα με εξίσου 

πολλά αντικείμενα. Μετά από 3’ γράψτε όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα θυμάστε, 
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χωρίς να κοιτάξετε ξανά την εικόνα.  

 

‘Ασκηση 3 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων αναθέτει ρόλους σε κάθε ομάδα και παρατηρεί τις αντιδράσεις των 

εκπαιδευόμενων: κατά πόσο είναι άνετοι/-ες κατά την περιγραφή μιας κατάστασης στην 

οποία έχουν εμπλοκή, κατά πόσο έχουν αναπτυγμένη την ενσυναίσθηση, αν μπορούν να 

‘διαβάσουν’ συναισθηματικές καταστάσεις στις χειρονομίες κλπ. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Δουλέψτε σε ομάδες των 3. Ένας είναι ο ομιλητής, ένας ο ακροατής και ο τρίτος της ομάδας 

είναι ο παρατηρητής. Κάθε άτομο θα ‘παίξει’ και τους 3 ρόλους. Σε κάθε εναλλαγή, ο 

ομιλητής μπορεί να περιγράψει μια καθημερινή κατάσταση, π.χ. την κίνηση στους δρόμους, 

μια επίσκεψη στο μουσείο με τα παιδιά. Στη συνέχεια, ο ακροατής μπορεί να κάνει 

ερωτήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσει την ενσυναίσθηση. Ο παρατηρητής θα 

χρειαστεί να κρατήσει σημειώσεις. 

 

Άσκηση 4 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων δείχνει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT2_3 με τη λίστα «Κλειδιών» των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Με τη χρήση του flip chart φτιάξτε μερικές κατηγορίες αφού τις 

συζητήσετε με τους/τις  εκπαιδευόμενους/-ες, για παράδειγμα μια κατηγορία σχετική με τα 

συναισθήματα, την αυτό-παρατήρηση κλπ. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Δουλέψτε ατομικά. Διαβάστε τη λίστα με τα «Κλειδιά» των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Προσπαθήστε να κατηγοριοποιήσετε τις κοινωνικές δεξιότητες σύμφωνα με τα κοινά τους 

χαρακτηριστικά. Τα «Κλειδιά» θα πρέπει να σας βοηθούν στην κατηγοριοποίηση. Κατόπιν, 

παρουσιάστε την κατηγοριοποίηση στην ομάδα και επιχειρηματολογήστε σύμφωνα με τις 

επιλογές σας.  

 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ανακεφαλαιώνει και επισημαίνει τα πιο σημαντικά σημεία της κάθε 

άσκησης.  Ευχαριστεί τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες και προτείνει να σκεφτούν 

καλά όσα παρουσιάστηκαν σε αυτήν την ενότητα. Ενδείκνυται να ληφθούν φωτογραφίες από 

τον πίνακα με τα post-it , ώστε όλες οι ιδέες να μην ξεχαστούν.   

Εκτιμώμενος χρόνος: 5’ 
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Ενότητα AT3 

Διαπολιτισμική επικοινωνία 

Χρόνος: 60’ 
 

‘Ασκηση 1 

Οι συμμετέχοντες γράφουν σε ένα post-it την αντίληψη που έχουν για την έννοια του 

πολιτισμού. Θα τους ζητηθεί να την διαβάσουν στην ομάδα και κατόπιν θα κολλήσουν το 

σημείωμά τους στον πίνακα/τοίχο/flip chart. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 10’  

 

Δουλέψτε ατομικά. Γράψτε σε ένα post-it τι πιστεύετε ότι σημαίνει πολιτισμός. Διαβάστε 

στην ομάδα ό,τι γράψατε και κατόπιν κολλήστε το σημείωμά σας στον πίνακα/τοίχο/flip 

chart. 

 

Άσκηση 2 

Η ομάδα χωρίζεται σε υπο-ομάδες των 4. Ο εκπαιδευτής τους τους μοιράζει ένα αντίγραφο 

από το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT3_1 και  AT3_2 (ανά ομάδα /κομμένο σε κομμάτια) και κάνει μια 

μικρή εισαγωγή:  

“Το παγόβουνο είναι μια μεταφορά πάνω στον πολιτισμό. Όταν βλέπουμε ένα παγόβουνο, 

μόλις ένα μικρό μέρος του, που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του νερο,ύ είναι ορατό 

ενώ το μεγαλύτερο μέρος του είναι κρυμμένο. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ο πολιτισμός 

είναι σαν το παγόβουνο: Στην πραγματικότητα, όπως και στο παγόβουνο, μόνο το 10% 

περίπου από τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας μπορούμε να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια. 

Όμως, αυτά είναι απλώς μια εξωτερική εκδήλωση των βαθύτερων και ευρύτερων 

συνιστωσών του πολιτισμού, που με τη σειρά τους είναι το σύνολο των βαθιά ριζωμένων 

ιδεών, προτιμήσεων και προτεραιοτήτων”.  

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ζητά από κάθε ομάδα να συζητήσει τις παραμέτρους του πολιτισμού, 

που σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις είναι ορατές ή όχι και κατόπιν να βάλει κάθε 

χαρακτηριστικό πάνω ή κάτω από το νερό στην εικόνα που δίνεται με το Παγόβουνο του 

Πολιτισμού. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Δουλέψτε σε ομάδες των 4.  

Χρησιμοποιώντας την εικόνα του παγόβουνου, τοποθετήστε κάθε χαρακτηριστικό του 

πολιτισμού σε μία από τις 3 κατηγορίες:  

 Επιφανειακή κουλτούρα (πάνω από το επίπεδο της θάλασσας), 

• Ανείπωτες επιρροές (μερικώς κάτω από το επίπεδο της θάλασσας),  

• Ασυνείδητες επιρροές (εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας).  
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‘Ασκηση 3 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων δείχνει ή προβάλλει ψηφιακά με τη βοήθεια ενός υπολογιστή και 

προτζέκτορα) την εικόνα του παγόβουνου του πολιτισμού (ολοκληρωμένη) στο ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT3_3 και ζητά από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να εντοπίσουν 

ομοιότητες/διαφορές σε όσα ανακάλυψαν και κατά συνέπεια να ‘υπερασπιστούν’ τις επιλογές 

τους. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Δουλέψτε στην ίδια ομάδα, όπως και προηγουμένως.  

Δείτε την εικόνα του Παγόβουνου του Πολιτισμού, που ο εκπαιδευτής σας έδειξε και 

συγκρίνετέ την με τις δικές σας απόψεις και επιλογές. 

Σε περίπτωση που διαφοροποιήστε, αποφασίστε αν θα αλλάξετε τις απόψεις σας ή θα 

υπερασπιστείτε τις επιλογές σας ενώπιον της ομάδας.  

 

Άσκηση 4 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων κρατά μια λίστα με πιθανούς γείτονες στο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT3_4 

σε κάθε συμμετέχοντα/-ουσα και τους ζητά να βάλουν τους γείτονες σε σειρά σύμφωνα με 

τις προτιμήσεις τους, όπου το 1 είναι αυτό που προτιμούν περισσότερο. Κατόπιν, ο 

εκπαιδευτής ζητά από τον/την καθένα/καθεμιά να παρουσιάσει στην ομάδα την επιλογή 

του/της, εξηγώντας τους λόγους της κάθε επιλογής. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να επισημάνει 

το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές οι επιλογές βασίζονται σε στερεότυπα και 

προκαταλήψεις και όχι σε πραγματικές αιτίες και τελικά αυτό επηρεάζει βαθύτατα την 

διαπολιτισμική επικοινωνία.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Εργαστείτε ατομικά. 

Φανταστείτε ότι το γειτονικό σας σπίτι είναι προς πώληση.  

Δείτε την λίστα με τους υποψήφιους γείτονες που σας έδωσε ο εκπαιδευτής και βάλτε 

αυτούς τους γείτονες σε σειρά προτίμησης (το Νούμερο 1 είναι το προτιμότερο) 

Παρουσιάστε τις επιλογές σας στην ομάδα, και δικαιολογήστε τες. 

 

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει στην τάξη, ευχαριστεί όλους/όλες για την συμμετοχή και την 

αφοσίωσή τους και τους/τις ενθαρρύνει να δουλέψουν περισσότερο πάνω στο θέμα, 

ιδιαίτερα με τις ιδέες που καταγράφησαν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Οι 

εκπαιδευόμενοι/-ες ενθαρρύνονται να τραβήξουν φωτογραφίες από την αφίσα στον τοίχο για 

να θυμούνται όσα συζητήθηκαν. Ο εκπαιδευτής καλό θα ήταν να παραπέμψει τους μαθητές/-

τριες να ανατρέξουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Εγχειριδίου, όπου υπάρχουν περισσότερα 

παραδείγματα και περιπτωσιολογικές μελέτες. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 5’ 
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Ενότητα AT4 

Θέματα ΕΚΕ και ΒΑ 

Χρόνος: 120’ 
 

Άσκηση 1 

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να ρίξουν μια ματιά στον Οδηγό 

Καλών Πρακτικών. Αν υπάρχει πρόσβαση στο Moodle, τότε η ομάδα μπορεί να ανατρέξει 

στον Οδηγό προτού συναντηθεί στην τάξη. Αν όχι, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα έχουν στη 

διάθεσή τους περίπου 10’ να διαβάσουν μερικά παραδείγματα από τον οδηγό και να 

εντοπίσουν αυτά που πληρούν τι προδιαγραφές που τους/τις αφορούν.  

Οι εκπαιδευόμενοι/-ες δουλεύουν σε ομάδες των 4, και μόλις επιλέξουν μια καλή πρακτική, 

τότε πηγαίνουν στο Μέρος 2 της άσκησης, όπου πρέπει να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικά με 

την εφαρμογή της πρακτικής στην εκπαίδευση.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 20’ 

 

Μέρος 1 

Δουλέψτε σε ομάδες των 4. Ρίξτε μια γρήγορη ματιά στον Οδηγό Καλών Πρακτικών. 

Αναζητήστε μια πρακτική, στην οποία, κατά τη γνώμη σας ενδεχομένως υπάρχει: 

- καινοτομία 

- ελάχιστος κόστος εισαγωγής της 

- σαφής επιρροή πάνω στα ενδιαφερόμενα μέρη 

- αντικρουόμενα συμφέροντα 

- δυσκολία στην εφαρμογή της κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 

Προσπαθήστε να επιλέξετε πρακτικές από διαφορετικές κατηγορίες:  

Περιβάλλον 

Δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές 

Ζητήματα καταναλωτών 

Εμπλοκή και ανάπτυξη της Κοινότητας 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Εργασιακές πρακτικές 

 

Μέρος 2 

Σκεφτείτε μια πρακτική από την οπτική του εκπαιδευτή. Γιατί αξίζει να γίνει αναφορά σε 

αυτή την πρακτική στην ομάδα – στόχο; Πώς αυτή η πρακτική μπορεί να αλλάξει την στάση 

ή την προσέγγιση των επιχειρηματιών απέναντι σε ορισμένα θέματα;  

 

 

‘Ασκηση 2 



 
Παραδοτέο Νο 7 

Εκπαίδευση για εκπαιδευτές 
Μέσα στην τάξη 

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων 

 14 

2017-1-PL01-KA202-038501 

Οι συμμετέχοντες παίρνουν ένα σετ από 17 στόχους σχετικά με την Βιώσιμη Ανάπτυξη , 

περιεχόμενο που υπάρχει στο έγγραφο «Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας: Η ατζέντα του 

2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT4_1. Επίσης, απαιτείται πρόσβαση 

στον Οδηγό Σπουδών για Επιχειρηματίες, προκειμένου να ανακαλέσουν στην μνήμη τους τα 

περιεχόμενα εκείνου του μαθήματος.  

θα χρειαστεί να συζητήσουν όλα τα θέματα σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη στην 

προσπάθειά τους να απαντήσουν στις ερωτήσεις από τις εργασίες.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 20’ 

 

Δουλέψτε σε ζευγάρια. Ο εκπαιδευτής σας θα σας δώσει ένα σετ από 17 στόχους σχετικά με 

την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Ρίξτε μια ματιά στον Οδηγό Σπουδών για Επιχειρηματίες και διαβάστε όλα τα περιεχόμενα 

τόσο για την εκπαίδευση μέσα στην τάξη όσο και για την Online.  

Συζητήστε τις ερωτήσεις: 

 Ποια από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την εκπαίδευση σχετίζονται με τους 

στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης;  

 Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;  

 Ποιος από τους στόχους μπορεί να επιτευχθεί μέσα από δραστηριότητα μικρής ή 

πολύ μικρής επιχείρησης;  

 

 

Άσκηση 3 

Θέμα: Περιβάλλον 

Η άσκηση αυτή λειτουργεί ως μια πρόβα για τις ασκήσεις από το μάθημα των επιχειρηματιών. 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν την εμπειρία από το παιχνίδι – ρόλων και να το 

δοκιμάσουν. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν πιθανά προβλήματα/θέματα που 

τυχόν προκύψουν ή ερωτήσεις που μπορεί να υποβληθούν.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 

 

Εργαστείτε σε ομάδες των 3 ή 4. Δείτε την Άσκηση 2 από την Εκπαίδευση μέσα στην τάξη 

για τους Επιχειρηματίες και συγκεκριμένα την Ενότητα Α1 - Περιβάλλον. 

Η άσκηση θα εκτελεστεί με την μορφή Role-play, σε κάθε ομάδα ο ένας συμμετέχων θα 

είναι ο ομιλητής και οι υπόλοιποι θα παίξουν το ρόλο των «επιχειρηματιών».  Μετά την 

Άσκηση συζητήστε πιθανά προβλήματα/θέματα που τυχόν προκύψουν ή ερωτήσεις που 

μπορεί να υποβληθούν.  

 

 

 

Άσκηση 4 

Θέμα: Δίκαιες Επιχειρηματικές Πρακτικές 
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Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν έναν από τους κανονισμούς της ΕΕ, 
που σχετίζονται με τις Δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές.  
Αν δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ούτε υπολογιστής διαθέσιμος στην τάξη, ο 
εκπαιδευτής ενηλίκων θα μπορέσει να παρουσιάσει την εν λόγω πληροφορία μ’ έναν 
προτζέκτορα  ή  να εκτυπώσει τη σχετική παράγραφο από την ιστοσελίδα της ΕΕ, κατά 
προτίμηση στα Αγγλικά. 
Ακολουθήστε τον σύνδεσμο και βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες με τις λέξεις κλειδιά. Το 
σχετικό κείμενο είναι διαθέσιμο σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT4_2 
Εκτιμώμενος χρόνος: 10΄ 
 

Δουλέψτε σε ζευγάρια. Διαβάστε τις πληροφορίες και ακολουθήστε τον σύνδεσμο στην 
ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ένωσης.  
Κατόπιν, σκεφτείτε ιδέες με το ζευγάρι σας ως προς το πώς οι μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (σε διάφορους τομείς) ενδεχομένως επηρεάζονται από αυτούς τους 
κανονισμούς και εντοπίστε κάποιες δραστηριότητες που θα πρέπει να αποφύγουν. (Λέξεις 
κλειδιά: παραγωγή, τιμές, αγορές, ανταλλαγές με επιχειρηματικούς εταίρους).  
Συνοψίστε όσα βρήκατε και παρουσιάστε τα στις ομάδες.  

 

Άσκηση 5 

Θέμα: Ζητήματα Καταναλωτών 
Αυτή η άσκηση έχει σχεδιαστεί για να είναι διασκεδαστική και να διατηρήσει το ενδιαφέρον 

και την εμπλοκή των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μέσα στην τάξη. 

Στόχος της άσκησης είναι να πραγματοποιηθεί ένα role – play μιας εκ των ασκήσεων που 

αφορούν την online εκπαίδευση των επιχειρηματιών. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT4_3 

Εκτιμώμενος χρόνος: 10΄ 
 

Δουλέψτε σε ζευγάρια. Πηγαίνετε στην Άσκηση 3 από την online Εκπαίδευση για τους 

Επιχειρηματίες, Μέρος Β – Κεφάλαιο Α3 – Ζητήματα Καταναλωτών ή ζητήστε τις οδηγίες 

από τον εκπαιδευτή. Διαβάστε τους διαλόγους και υποδυθείτε τους ρόλους. Προσπαθήστε 

να είστε όσο το δυνατόν πιο εκφραστικοί και διασκεδαστικοί μπορείτε. 

 

Άσκηση 6 

Θέμα: Εμπλοκή και Ανάπτυξη της Κοινότητας  
 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων χωρίζει τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων και 
τους μοιράζει ένα φύλλο εργασίας με Καλές Πρακτικές. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT4_4 Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να σκεφτούν μια μικρή επιχείρηση που να γνωρίζουν στην περιοχής 
τους και να επιλέξουν μία δράση. Θα πρέπει να περιγράψουν πώς η δράση αυτή μπορεί να 
υλοποιηθεί και ποια τα πλεονεκτήματα που θα φέρει τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και 
στην κοινότητα. 
Εκτιμώμενος χρόνος: 15’ 
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Δουλέψτε σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων. Διαβάστε τα παραδείγματα των Καλών 
Πρακτικών που προτείνονται. Σκεφτείτε μια μικρή επιχείρηση της περιοχής σας και επιλέξτε 
μία δράση. Περιγράψτε πώς μπορεί να υλοποιηθεί ποια τα πλεονεκτήματα που θα φέρει 
τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στην κοινότητα.  

 
Άσκηση 7 

Θέμα: Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 
Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Σε κάθε ένα από την ομάδα θα 
δοθεί μια περιπτωσιολογική μελέτη. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT4_5 Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
διαβάσουν αυτές τις μελέτες, να τις παρουσιάσουν στους υπόλοιπους της ομάδας, οι οποίοι 
με τη σειρά τους θα πρέπει να μαντέψουν ποιο Ανθρώπινο δικαίωμα έχει κάθε φορά 
παραβιαστεί. Σε περίπτωση διχογνωμίας μπορούν να το συζητήσουν με τις άλλες ομάδες. 
Εκτιμώμενος χρόνος: 10’ 
 

Εργαστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Στον καθένα σας θα δοθεί μια περιπτωσιολογική 
μελέτη σχετική με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Παρουσιάστε την στους υπόλοιπους της 
ομάδας σας, οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να μαντέψουν ποιο Ανθρώπινο Δικαίωμα 
έχει παραβιαστεί.  

 
Άσκηση 8 

Θέμα: Εργασιακές Πρακτικές 
 
Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, τους «καλούς» και τους «κακούς» 
εργοδότες. Το πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός εξαρτάται από τον εκπαιδευτή.  
Κάθε ομάδα έχει να αναπτύξει ένα σετ από 5 κανόνες για τους υπαλλήλους της, κανόνες που 
αντιπροσωπεύουν την καλή και την κακή εργασιακή πολιτική. Οι κανόνες θα πρέπει να 
σχετίζονται με την ΕΚΕ και την ΒΑ παρά με τους νόμους.  
Οι μαθητές γράφουν τους κανόνες σε ένα φύλλο χαρτί, μετά τους κρεμούν και τους 
συγκρίνουν.  
Εκτιμώμενος χρόνος: 10’   
 

Εργαστείτε σε 2 ομάδες. Η κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει είτε τον «καλό» είτε τον «κακό» 
εργοδότη, από την άποψη της ΕΚΕ και της ΒΑ.  
Ετοιμάστε ένα σετ 5 κανόνων για τους υπαλλήλους σας. Καταγράψτε τους και μετά 
συγκρίνετέ τους με αυτούς των άλλων ομάδων.  

 
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων συνοψίζει και ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την αφοσίωση που 

έδειξαν και τους ενθαρρύνει να δουλέψουν περισσότερο σε θέματα που αφορούν την ΕΚΕ και 

την ΒΑ. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να διαβάσουν το 

αντίστοιχο κεφάλαιο από το Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει περισσότερα παραδείγματα και 

περιπτωσιολογικές μελέτες.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 5’ 



 
Παραδοτέο Νο 7 

Εκπαίδευση για εκπαιδευτές 
Μέσα στην τάξη 

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων 

 17 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

Ενότητα ATC 

Ανακεφαλαίωση /Mini project 

Χρόνος: 120’ 
 
Άσκηση 1 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές θα πρέπει να συζητήσουν με τις ομάδες τα χαρακτηριστικά της 

ομάδας – στόχου (επιχειρηματίες) , λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες. Θα τους 

δοθούν Φύλλα Εργασίας με διαφόρων ειδών ερωτηματολόγια. Όταν τα απαντήσουν, θα 

λάβουν μια εικόνα προφίλ του ρόλου τους ως εκπαιδευτές, καθώς και του ίδιου του 

μαθήματος αλλά και των συμμετεχόντων – επιχειρηματιών.  

Τα ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ATC1-4 είναι αυτά που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την άσκηση. Οι 

συμμετέχοντες ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσουν όλα τα φύλλα εργασίας, καθώς ανάλογα 

με τον ρυθμό που θα υποδείξει ο εκπαιδευτής ενηλίκων, με τον ίδιο ρυθμό θα δίνονται και τα 

αντίστοιχα φύλλα εργασίας.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 30’ 

 

Δουλέψτε σε ομάδες των 3 ή 4. Σκεφτείτε μια πιθανή ομάδα μαθητών/ επιχειρηματιών 

στους οποίους πρόκειται να παρουσιάσετε την εκπαίδευση.  

Θα ετοιμάσετε ένα προφίλ της ομάδας, το μάθημα μέσα στην τάξη καθώς και τον εαυτό σας 

ως εκπαιδευτή, λαμβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες:  

1) Κίνητρα 

2) Κοινωνικό υπόβαθρο/ κοινωνικά θέματα  

3) Μαθησιακοί τρόποι και στρατηγικές, απόψεις του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων για 

το μάθημα  

4) Ζητήματα διαχείρισης της εκπαίδευσης  

Χρησιμοποιήστε τα Φύλλα Εργασίας που σας δόθηκαν από τον Εκπαιδευτή. 

 

Άσκηση 2 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές δουλεύουν στις ίδιες ομάδες, όπως και πριν. Θα πρέπει να 

σκεφτούν τα πιθανά προβλήματα που τυχόν ανακύψουν από την παράδοση αυτού του 

μαθήματος. Κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει 3 πιθανά ζητήματα και να προτείνει 

αντίστοιχες λύσεις. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές θα έχουν 20’ στη διάθεσή τους για να 

σκεφτούν τις περιπτώσεις τους και άλλα 20’ για να παρουσιάσουν τις λύσεις σε αυτές τις 

προβληματικές καταστάσεις.  

Εκτιμώμενος χρόνος: 40’ 

 

Δουλέψτε στις ίδιες ομάδες. Σκεφτείτε πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μέσα στην τάξη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 

ερωτηματολόγια από την Άσκηση 1. Κάθε ομάδα θα πρέπει να προετοιμάσει 3 πιθανά 
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σενάρια και να προτείνει λύσεις σε αυτές τις προβληματικές καταστάσεις.  

 

Άσκηση 3 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές δουλεύουν στις ίδιες ομάδες. Πρέπει να σκεφτούν μια 

επιπλέον άσκηση για να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών στο θέμα της ΕΚΕ και 

της ΒΑ. Θα έχουν 20’ στη διάθεσή τους για αν σκεφτούν τις ασκήσεις και άλλα 20’ για να τις 

παρουσιάσουν. Εκτιμώμενος χρόνος: 40’ 

 

Δουλέψτε στις ίδιες ομάδες. Επινοήστε μια επιπλέον άσκηση, την οποία μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε στην εκπαίδευση μέσα στην τάξη, προκειμένου να ενισχύσετε το 

ενδιαφέρον των επιχειρηματιών σε θέματα ΕΚΕ και ΒΑ. Παρουσιάστε την στους υπολοίπους.  

 

 

 

Κλείσιμο  
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ζητά από τους συμμετέχοντες να αναστοχαστούν σε σχέση με το 

μάθημα και την εκπαίδευση ( ο καθένας θα πρέπει να πει 1-2 φράσεις σχετικά με το μάθημα).   

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων συνοψίζει την εκπαίδευση, ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την 

αφοσίωση που έδειξαν και τους ενθαρρύνει να δουλέψουν περισσότερο σχετικά με τα θέματα 

που συζητήθηκαν.  

 

Εκτιμώμενος χρόνος: 10’ 
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ΦΥΛΛΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT0 
 

A A 

B B 

C C 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT1 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 

Παρέχετε εκπαίδευση σε μια ομάδα 

συνταξιούχων που είναι αρκετά 

δραστήριοι και θέλουν να 

ξεκινήσουν τη δική τους μικρή 

επιχείρηση (πιθανώς ένα μικρό 

παντοπωλείο). Ωστόσο, ακόμη και 

αν έχουν πολύ θετική στάση, οι 

περισσότεροι από αυτούς έχουν 

βασικό επίπεδο εκπαίδευσης, 

καθώς οι περισσότεροι δεν είχαν 

την ευκαιρία να σπουδάσουν. 

Εκτός αυτού, δεν είναι πολύ 

εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 

Η ομάδα που εκπαιδεύετε 

αποτελείται από επιχειρηματίες που 

μόλις ξεκίνησαν την επιχείρησή 

τους. Είναι πολύ απασχολημένοι, 

καθώς η έναρξη της επιχείρησής 

τους απαιτεί πολύ χρόνο και 

προσπάθεια. Θέλουν πραγματικά 

να ενσωματώσουν την ΕΚΕ στις 

επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες, αλλά δεν μπορούν 

να δεσμευτούν για μεγάλα 

μαθήματα και πρωτοβουλίες. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 

Οι άνθρωποι που θα εκπαιδεύσετε 

ανήκουν στο τελευταίο έτος των 

μεταπτυχιακών τους σπουδών. 

Έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν 

αυτές τις σπουδές, καθώς οι 

περισσότεροι θέλουν να 

δημιουργήσουν δική τους 

επιχείρηση. Ενδιαφέρονται για το 

θέμα, αλλά είναι πολύ 

απασχολημένοι με την 

επιχειρηματική τους ιδέα και τη 

διατριβή τους, που μερικές φορές 

είναι δύσκολο να τραβήξει κανείς 

την προσοχή και το χρόνο τους. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4 

Μια ομάδα μεταναστών αποφάσισε 

να ξεκινήσει την επιχείρησή της. 

Έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και 

ακόμη και αν κάποιοι από ορισμένοι 

μιλούν πολύ καλά την εθνική 

γλώσσα, υπάρχουν άλλοι που 

αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες 

όταν πρόκειται για το τεχνικό 

λεξιλόγιο και αποθαρρύνονται 

αρκετά εύκολα.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT2_1 
 

 
 

 
 
Λίστα αντικειμένων 
1. γάτα 
2. ποδόσφαιρο 
3. λαχανικά 
4. λούτρινο αρκουδάκι 
5.καναπές 
6. κράνος μπέιζμπολ 
7. αγωνιστικό αμάξι 
8. ξυπνητήρι 
9. τριαντάφυλλα 
10. σήμα ανακύκλωσης 
11. πασχαλινό 
λαγουδάκι 

12. υδρόγειος σφαίρα 
13. λάμπα φωτισμού 
14. μπωλ με μήλα 
15. ρακέτα του τένις 
16. βατραχάκι 
17. βουνό/ορειβασία 
18. γυαλιά 
19.φράουλα 
20.βιβλία 
21. ποντίκι Η/Υ 
22. αγελάδα 
23. κλειδιά 
24.χήνα 

25. σημαία αγώνων 
26. χρήματα 
27. ήλιος 
28. πύραυλος 
29. μοτοσυκλέτα 
30. σκύλος 
31. λάστιχα 
32. Snowboarder 
33. ρακούν 
34. πηρούνι και μαχαίρι 
35. φακός 
36. πυροσβεστήρας 
37. γιατρός 

38. κλόουν 
39. μπάλα μπέιζμπολ 
40. Cola 
41. μπισκότα/Oreo 
42. Laptop/Computer 
43. πιάνο 
44. φωτιστικό 
45. Chef 
46. δέντρο/έλατο 
47. πατίνι 
48. σοκολατάκια σε 
κουτί - καρδιά 
49. πλοίο/καράβι
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT2_2 
 

 
 
 
Λίστα αντικειμένων 
1. μπάλα του μπέιζμπολ 
2. βέρες 
3. στυλό/πένα 
4. φανάρι 
5. καρδιά 
6. σκούπα 
7. Camera 
8. σαγιονάρες 
9. χωνάκι παγωτό 
10. Hamburger 
11. αράχνη 
12. χαρτί τουαλέτας 

13. κακτάκι 
14. κούπα καφέ 
15. γυαλιά ηλίου 
16. πόμολο πόρτας 
17. ποντίκι 
18. κανγκουρό 
19. Panda 
20. Koala 
21. περιπολικό 
22. ψαλίδι 
23. τηλεόραση 
24. τουαλέτα 
25. πιγκουίνος 

26. κάλτσες 
27. μπάλα μπάσκετ 
28. λουκουμάς 
29. κινητό τηλέφωνο 
30. γραμματοκιβώτιο 
31. κεκάκι 
32. εφημερίδα 
33. πασχαλίτσα 
34. 
τυμπανιστής/τύμπανο 
35. Άγιος Βασίλης 
36. κουδούνι 
37. φωτιά/φλόγα 

38. χιονονιφάδα 
39. ποδόσφαιρο 
40. λουκέτο 
41. φούρνος 
μικροκυμάτων 
42. φεγγάρι 
43.καρπούζι 
44. μπανάνα 
45. σταφύλι 
46. ανανάς 
47. χρυσός 
48. μέλισσα 
49. αετός
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT2_3 
 
Λίστα με «κλειδιά» πάνω στις δεξιότητες 
 

 Κλειδί για αυτογνωσία: ενδοσκόπηση. Κοιτάξτε μέσα σας και παρατηρήστε 

χωρίς να κρίνετε..  

 Κλειδί για εμπιστοσύνη: θυμηθείτε την αξία σας. 

 Κλειδί για αυτοεκτίμηση: αναγνωρίστε, αποδεχτείτε και αγαπήστε τον εαυτό 
σας ολοκληρωτικά. 

 Κλειδί για τη συναισθηματική νοημοσύνη: αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας 
και διαχειριστείτε τα 

 Κλειδί για τη συναισθηματική συνείδηση: παρατηρήστε τα συναισθήματά σας 

χωρίς να τα κρίνετε. 

 Κλειδί για συναισθηματική ρύθμιση: δημιουργήστε μια απόσταση μεταξύ σας 

και των σκέψεων ή των συναισθημάτων σας και κερδίστε κάποια προοπτική. 

 Βασικό στοιχείο για κοινωνικές δεξιότητες: να επικοινωνούν με κατάλληλο, 

πρόσφορο, σεβασμό, ειλικρίνεια και σαφή τρόπο. 

 Το κλειδί για την καλή επικοινωνία: καταλάβετε τι είναι κατάλληλο σε κάθε 

στιγμή. 

 Κλειδί για βεβαιότητα: μην φοβάστε να εκφράσετε τον εαυτό σας. Έχετε το 

απόλυτο δικαίωμα να το κάνετε αυτό, εφόσον σέβεστε τους άλλους. 

 Κλειδί για την ομαδική εργασία: επικοινωνήστε συχνά με άλλους, ζητήστε 

ανατροφοδότηση, κινητοποιήστε άλλους, βεβαιωθείτε, παραδώστε την 

εργασία σας εγκαίρως, μην επικρίνετε, βοηθήστε τους άλλους και ζητήστε 

βοήθεια και πείτε «επαινείτε τους άλλους» και πείτε «ευχαριστώ».. 

Source  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT3_1 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT3_2 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT3_3 

 
 

Τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας 

Καλές τέχνες Οι έννοιες της ηγεσίας 

Βιβλιογραφία Τρόπος εργασίας 

Δράμα Μοτίβα της λήψης αποφάσεων ομάδας 

Κλασσική μουσική Αντίληψη για την καθαριότητα 

Δημοφιλής μουσική Σχέσεις εξάρτησης 

Λαϊκός χορός Θεωρία της νόσου 

Παιχνίδια Προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων 

Μαγείρεμα Αντίληψη πάνω σε θέματα κινητικότητας 

Φόρεμα Οπτική συμπεριφορά 

καθωσπρεπισμός Διάταξη του φυσικού χώρου 

Αντίληψη περί  ομορφιάς Ορισμός της τρέλας 

Ιδέες που διέπουν την παιδική ανατροφή Φύση της φιλίας 

Σχέση με τα ζώα Μοτίβα οπτικής αντίληψης 

Μοτίβα ως προς τις σχέσεις με ανώτερους / 
σχέσεις με σύνδρομο κατωτερότητας 

Γλώσσα του σώματος 

Ορισμός της αμαρτίας Εκφράσεις του προσώπου 

Πρακτικές φλερταρίσματος Η έννοια της λογικής και της εγκυρότητας 

Σύλληψη της δικαιοσύνης Μοτίβα χειρισμού συναισθημάτων 

Κίνητρα για εργασία Μοτίβα συζήτησης σε διάφορα κοινωνικά 
πλαίσια 

Κατανομή χρόνου Σύλληψη του παρελθόντος και του μέλλοντος 

Ποσοστό κοινωνικής αλληλεπίδρασης Προτίμηση ως προς τον ανταγωνισμό ή τη 
συνεργασία 

Ρόλοι σε σχέση με την κατάσταση κατά ηλικία, 
φύλο, τάξη, κατοχή, συγγένεια κλπ. 

Θεωρίες εφηβείας 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  AT3_4 
 

Οι υποψήφιοι γείτονες 
 

 

 
Ένας συνταξιούχος δάσκαλος και η 

σύζυγός του 
 2 γονείς με 5 παιδιά 

 
Μια οικογένεια από την Αφρική  Ένα ζευγάρι νιόπαντρων 

 
Μια οικογένεια μάρτυρες του Ιεχωβά 

 
Ένα νεαρό ζευγάρι με ένα μικρό 

παιδί 

 
Ένας νεαρός Αφροαμερικανός 

 
Μια οικογένεια από την ανατολική 

Ευρώπη 

 
Ένας άνδρας που μόλις 

αποφυλακίστηκε, έχοντας εκτίσει 
την ποινή του για το έγκλημά του 

 Μια οικογένεια Ρομά 

 
Μια σκληροπυρηνική μουσουλμανική 

οικογένεια 
 Ένα ζευγάρι λεσβίες 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT4_1 
Μετασχηματίζοντας τον κόσμο: η Ατζέντα του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη  

 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 

Στόχος 1. Εξάλειψη της φτώχειας σε όλες της τις μορφές από παντού   

Στόχος 2. Εξάλειψη πείνας, επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας και της βελτίωσης της 

διατροφής και προώθηση της αειφόρου γεωργίας 

Στόχος 3. Διασφάλιση της υγείας και προώθηση της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες  

Στόχος 4. Διασφάλιση ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη εκπαίδευση και προώθηση 

ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους 

Στόχος 5. Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των 

κοριτσιών 

Στόχος 6. Διασφάλιση της διαθεσιμότητας νερού και της αειφόρου διαχείρισης των υδάτων 

και της αποχέτευσης για όλους 

Στόχος 7. Διασφάλιση της πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια 

για όλους 

Στόχος 8. Προώθηση της βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, 

της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους 

Στόχος 9. Δημιουργία ανθεκτικών υποδομών, προώθηση της βιώσιμης εκβιομηχάνισης χωρίς 

αποκλεισμούς και προώθηση της καινοτομίας 

Στόχος 10. Μείωση της ανισότητας εντός και μεταξύ των χωρών 

Στόχος 11. Να καταστήσει τις πόλεις και τους κατοίκους του κόσμου συμπεριληπτικές, 

ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες 

Στόχος 12. Διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής 

Στόχος 13. Λήψη άμεσων μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των 

επιπτώσεών της  

Στόχος 14. Διατήρηση και αξιοποίηση με βιώσιμο τρόπο των ωκεανών, των θαλασσών και 

των θαλάσσιων πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Στόχος 15. Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων 

οικοσυστημάτων, διαχείριση των δασών με βιώσιμο τρόπο, καταπολέμηση της απερήμωσης, 

παύση και αναστροφή της υποβάθμισης της γης και προστασία της βιοποικιλότητας 

Στόχος 16. Προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη, 

παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων 

και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα 

Στόχος 17. Ενίσχυση των μέσων υλοποίησης και αναζωογόνηση της Παγκόσμιας Σύμπραξης 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT4_2 
 
 
Όταν μιλάμε για δίκαιες και βιώσιμες εταιρικές σχέσεις με τους 
συνεργάτες , ο όρος "συνεργάτης/επιχειρηματικός εταίρος" δεν σημαίνει 
δύο άτομα σε μία εταιρεία, αλλά στην περίπτωση αυτή για διαφορετικές 
επιχειρήσεις που συνεργάζονται σε κάποιο βαθμό. Η συνεργασία με 
άλλους επιχειρηματικούς εταίρους δεν αφορά μόνο τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, αλλά και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι μέρος 
της εργασιακής τους καθημερινότητας να αντιμετωπίζουν με τον 
κατάλληλο τρόπο τους επιχειρηματικούς πελάτες και τους προμηθευτές 
τους, τους ανταγωνιστές τους και άλλους συνεργάτες της επιχείρησης.  
“Η ΕΕ διαθέτει αυστηρούς κανόνες προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, απαγορεύονται 
ορισμένες πρακτικές. Εάν παραβιάσετε τους κανόνες ανταγωνισμού της 
ΕΕ, θα μπορούσατε να καταβάλετε πρόστιμο μέχρι και το 10% του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών σας. Σε μερικές χώρες της ΕΕ, 
μεμονωμένοι διαχειριστές παραβατικών εταιρειών ενδέχεται να υποστούν 
σοβαρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης. Οι κανόνες 
ανταγωνισμού της ΕΕ ισχύουν άμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ - τα 
δικαστήρια στη χώρα σας θα τους υποστηρίξουν. Αυτοί οι κανόνες 
ισχύουν όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά για όλους τους οργανισμούς 
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα (όπως επαγγελματικές ενώσεις, 
βιομηχανικές ενώσεις κλπ.)”.  
 
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-
businesses/competition-rules-eu/index_en.htm 

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_en.htm


 
Παραδοτέο Νο 7 

Εκπαίδευση για εκπαιδευτές 
Μέσα στην τάξη 

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων 

 31 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT4_3 
 
Διάλογος 1 
Λαγός: Καλημέρα. Θα μπορούσατε να μου πείτε που έχουν καλλιεργηθεί αυτά τα καρότα; 
Αλεπού: Δεν έχω ιδέα. Γιατί θέλετε να το ξέρετε; Θα έπρεπε να χαίρεστε που είναι φτηνά! 
Λαγός: Μα δε θέλω να φάω καρότα γεμάτα ζιζανιοκτόνα.  
Αλεπού: Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. 
 
Διάλογος 2 
Λαγός:  Καλημέρα. Θα μπορούσατε να μου πείτε που έχουν καλλιεργηθεί αυτά τα 
καρότα; 
Αρκούδα: Ασφαλώς. Καλλιεργούνται σε βιολογική φάρμα, με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ 
και καιρό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω για την καλή ποιότητα και φανταστική τιμή. Οι 
γεωργοί δεν χρησιμοποιούν καθόλου χημικά λιπάσματα. Όλα καλλιεργούνται με φυσικό 
τρόπο. Τα καρότα μπορεί να μην είναι μεγάλα αλλά έχουν φοβερή γεύση.  
Λαγός: Ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Μπορώ να έχω 2 κιλά παρακαλώ;  
 
Διάλογος 3 
Λαγός: Καλημέρα.  
Αλεπού: Καλημέρα. Τι θα θέλατε; 
Λαγός: Θα ήθελα λίγο μπρόκολο, μαρούλι,  λάχανο και μερικά καρότα.  
Αλεπού: Έχουμε μόνο λάχανο. 
Λαγός: Κρίμα. Θα ήθελα να προσκαλέσω την οικογένειά μου σε δείπνο. Δεν μπορώ να τους 

καλέσω να φάνε μόνο λάχανο.  
Fox: Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. 
 
Διάλογος 4 
Λαγός:  καλημέρα.  
Αρκούδα:  Καλημέρα. Τι θα θέλατε. 
Λαγός:  Θα ήθελα λίγο μπρόκολο, μαρούλι,  λάχανο και μερικά καρότα. 
Αρκούδα:  Έχουμε μεγάλη ποικιλία από μαρούλια, λάχανα και τρία είδη καρότα. Τι θα θέλατε;  
Λαγός:  Θα ήθελα.... 
 
Διάλογος 5 
Λαγός:  Αυτή η τσάντα είναι πολύ βαριά. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να την κουβαλήσω μόνος 

μου.  
Αρκούδα:  Μην ανησυχείτε. Θα σας την φέρουμε εμείς στο σπίτι σας δωρεάν.  
 
 
Διάλογος 6 
Λαγός:  Αυτή η τσάντα είναι πολύ βαριά. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να την κουβαλήσω μόνος 

μου.  
Αλεπού:  Πάρτε μερικά πράγματα τώρα και ελάτε αργότερα για να ψωνίσετε τα υπόλοιπα. 

Εναλλακτικά, μπορώ να σας πουλήσω μια επιπλέον τσάντα.  
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Διάλογος 7 
Λαγός: Δεν μπορώ να διαβάσω την ημερομηνία λήξης σε αυτό το γιαούρτι. Μπορείτε να με 

βοηθήσετε;  
Αλεπού:  Αν ήμουν στη θέση σας, πρώτα θα αγόραζα γυαλιά διαβάσματος και μετά θα 

πήγαινα για ψώνια. 
 
Διάλογος 8 
Λαγός: Δεν μπορώ να διαβάσω την ημερομηνία λήξης σε αυτό το γιαούρτι, γιατί η ετικέτα 

είναι πολύ μικρή. Μπορείτε να με βοηθήσετε;  
Αρκούδα: Ασφαλώς. Είναι 25 Αυγούστου, αλλά να θυμάστε να το φυλάξετε στο ψυγείο , 

μόλις πάτε σπίτι και να το καταναλώσετε μέσα σε 24 ώρες μετά το άνοιγμα.  
 
Διάλογος 9 
Λαγός:  Θα ήθελα να δοκιμάσω ευκάλυπτο αλλά δεν μπόρεσα να βρω πουθενά.  
Αρκούδα:  Πόσο θα χρειαστείτε; 
Λαγός:  Μόνο ένα κομμάτι.  
Αρκούδα:  Μμμμμ. Δεν έχουμε στο κατάστημά μας σήμερα. Μπορώ να σας παραγγείλω, αν 

και δεν μιλάμε για μεγάλη ποσότητα. Θα παραλάβουμε μέσα στις επόμενες 24 ώρες. 
Θα σας στείλω μήνυμα μόλις έρθει. Θέλετε να μου δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου 
σας;  

 
Διάλογος 10 
Λαγός:  Ψάχνω για γογγύλια, αλλά δεν μπόρεσα να βρω πουθενά.  
Αλεπού:  Πόσο θέλετε; 
Λαγός:  Μόνο ένα. 
Αλεπού:  Έχετε τρελαθεί! Πιστεύετε ότι θα παράγγελνα μόνο ένα; Αν ήθελα να κάνω τέτοιες 

παραγγελίες, θα είχα χρεωκοπήσει μέσα σ’ ένα μήνα!  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT4_4 
 
Παραδείγματα από κομβικές ενέργειες για την βελτίωση της συμμετοχής στην κοινότητα: 

 

 Συμμετοχή σε τοπικές ενώσεις με στόχο τη συμβολή στο δημόσιο καλό και τους 

αναπτυξιακούς στόχους των κοινοτήτων, 

 Διατήρηση διαφανών σχέσεων με κυβερνητικούς αξιωματούχους απαλλαγμένους από 

δωροδοκία ή ανάρμοστη επιρροή,, 

 Λαμβάνοντας υπόψη την προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης στο σχεδιασμό 

επενδυτικών σχεδίων. Όλες οι δράσεις πρέπει να διευρύνουν τις ευκαιρίες για τους 

πολίτες, για παράδειγμα, να αυξάνουν τις τοπικές προμήθειες και την εξωτερική 

ανάθεση για να στηρίξουν την τοπική ανάπτυξη, 

 Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των επενδυτικών αποφάσεων στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, 

 Παροχή προτιμήσεων, σε επίπεδο ανταγωνιστικού ανταγωνισμού, στους τοπικούς 

προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τοπικών 

προμηθευτών, 

 Όπου είναι οικονομικά εφικτό, η υιοθέτηση πρακτικών που επιτρέπουν τη μεταφορά 

τεχνολογίας και τη διάδοση να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη τοπική ανάπτυξη, 

 Την προηγούμενη ενημερωμένη συναίνεση της τοπικής κοινότητας για τη χρήση των 

τοπικών φυσικών πόρων και την τήρηση της παραδοσιακής χρήσης των φυσικών 

πόρων από τους τοπικούς πληθυσμούς, 

 Βοήθεια για τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικά στις 

περιπτώσεις που οι δραστηριότητές σας μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε αυτήν, 

 Προώθηση και / ή υποστήριξη της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και ανάληψη 

δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την προώθηση της τοπικής 

γνώσης και την εξάλειψη του αναλφαβητισμού, 

 Προσπάθεια ελαχιστοποίησης ή εξάλειψης των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία από 

οποιαδήποτε από τις αποφάσεις / δραστηριότητες σας και συμβάλλοντας στην 

προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής. 

 

Πηγή: https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-

smart/sme-guide-book-en.pdf  

 

https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-smart/sme-guide-book-en.pdf
https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-smart/sme-guide-book-en.pdf
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AT4_5 
 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 
Ο Mark είναι εκπαιδευόμενος που μόλις άρχισε να εργάζεται για 

την εταιρεία. Είναι νεότερος από τους υπόλοιπους 
συναδέλφους του. Κανείς δεν τον προσέχει και οι υπάλληλοι 

αγνοούν όλες τις προτάσεις του, καθώς δεν έχει καμία εμπειρία. 

ΥΠΟΘΕΣΗ 2 
Η Rachel είναι διευθύντρια ανθρωπίνων πόρων. Θέλει να 

γνωρίσει τα πάντα για τους πιθανούς υπαλλήλους, ώστε να 
ρωτά πάντα για την οικογενειακή τους κατάσταση. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 
Η εταιρεία αντιμετωπίζει ορισμένες δυσκολίες και αποφασίστηκε 

να μεταφέρει την παραγωγή στο Μπαγκλαντές. Είναι πολύ 
φθηνό να παράγουμε εκεί, καθώς δεν υπάρχουν περιορισμοί 

όσον αφορά τις ώρες εργασίας. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4 
Η Sarah αντιμετωπίζει επί του παρόντος ορισμένα προβλήματα 
υγείας και έχει πάρει επανειλημμένα άδεια τον τελευταίο καιρό. 
Δεδομένου ότι πήρε λίγα κιλά, οι συνάδελφοί της άρχισαν να 
της λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό με την υγεία της, αλλά 
μερικά επιπλέον κιλά και κάνουν αστεία, ώστε να πάει στο 

γυμναστήριο. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5 
Σήμερα είναι εθνικές εκλογές. Ωστόσο, ο Steve δεν μπορεί να 

ψηφίσει, καθώς η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών δεν μπορεί 
να διακοπεί. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ATC_1 
 

Ερωτηματολόγιο 1 

Παρακίνηση 

 

1. Ο κύριος λόγος παρακολούθησης του μαθήματος μπορεί να είναι… 

       α)  ... να διαχειρίζονται καλύτερα τις εταιρείες τους. 

β)  ... να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την ΕΚΕ και τη ΒΑ. 

γ)  ... να βελτιώσουν τις δεξιότητες που έχουν ήδη. 

δ)  ... επειδή αυτή είναι η απαίτηση της διοίκησης. 

ε)  ... προκειμένου να μην χάσουν τους πελάτες τους. 

στ) ... για την αύξηση της ασφάλειας στην εργασία. 

ζ)  ... για να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους ως εργοδότες. 

η) ... για τη βελτίωση της εικόνας της εταιρείας. 

 

2. Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

       1) Έχετε αναγνωρίσει την πολυπλοκότητα των κινήτρων για το συγκεκριμένο μάθημα; 

2) Με ποιον τρόπο μπορείτε να ξεκινήσετε και να υποστηρίξετε τα κίνητρα του μαθητή; 

3) Είναι αρκετά δύσκολο για τους επιχειρηματίες να διεκδικήσουν τα κίνητρα; 

4) Εμπλέκετε τους εκπαιδευόμενους στη διαμόρφωση των στόχων τους; 

5) Θα αναγνωρίσετε τους μαθητές ως άτομα; 

6) Θα προσπαθήσετε να οικοδομήσετε την προσωπική τους πίστη στον εαυτό τους; 

7) Θα προσπαθήσετε να αναπτύξετε τις εσωτερικές πεποιθήσεις των μαθητών; Αυτό 

σημαίνει: ότι τους γνωρίζετε ότι η μία είναι η αιτία των δικών τους ενεργειών; 

8) Πόσο υποστηρικτικό είναι το μαθησιακό περιβάλλον; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ATC_2 

Ερωτηματολόγιο 2 

Κοινωνικό υπόβαθρο 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποια εύρος ηλικιών αναμένεται να έχουν οι μαθητευόμενοί σας;  

 

 να είναι ομοιογενές (+/- 5 χρόνια) 

 να είναι ετερογενές με μικρές αποκλίσεις στις ηλικίες (+/- 5 με 10 χρόνια) 

 να είναι ετερογενές με μεγάλες αποκλίσεις στην ηλικία (10+ χρόνια) 

 

2. Ποιο φύλο θα αντιπροσωπεύουν κυρίως οι μαθητές σας; 

 θα είναι όλοι άντρες 

 θα είναι όλες γυναίκες 

 ανάμεικτα , αλλά με περισσότερους άνδρες 

 ανάμεικτα με περισσότερες τις γυναίκες 

 

3. Ποιο κοινωνικό υπόβαθρο θα εκπροσωπούν οι μαθητές;  

 ομοιογενές με χαμηλό κοινωνικό υπόβαθρο  

 ομοιογενές με μεσαίο κοινωνικό υπόβαθρο  

 ομοιογενές με υψηλό κοινωνικό υπόβαθρο  

 

 ετερογενές, που θα εκπροσωπεί όλες τις κοινωνικές τάξεις 

 ετερογενές, που θα εκπροσωπεί χαμηλές και μεσαίες κοινωνικές τάξεις   

 ετερογενές, που θα εκπροσωπεί χαμηλές και μεσαίες κοινωνικές τάξεις  

 ετερογενές, που θα εκπροσωπεί μεσαίες και υψηλές κοινωνικές τάξεις  

 

4. Ποια κοινωνική κατάσταση / θέσεις εργασίας θα εκπροσωπούν οι 

εκπαιδευόμενοι; 

 ανώτατα στελέχη / στελέχη 

 μεσαία διοίκηση 

 υπάλληλοι 

 γιατροί / ιατρικό προσωπικό / δικηγόροι / μηχανικοί 

 ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες 

 

 

5. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προσελκύσετε 

τους πιο κατάλληλους υποψηφίους γι’ αυτήν την εκπαίδευση;  

 να είναι καταναγκαστική η εκπαίδευση 

 να δίνεται αμοιβή για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης 

 να μπορεί να την χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευόμενος ως σημείο αναφοράς 
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6. Πόσοι υποψήφιοι πιστεύετε ότι θα προέρχονται από την τοπική κοινότητα και 

πόσοι όχι;  

 οι περισσότεροι 

 οι λιγότεροι 

 ανάμεικτοι αλλά θα κυριαρχεί η τοπική κοινότητα  

 ανάμεικτοι με λιγότερους από την τοπική κοινότητα  

 

7. Επιλέξτε την δήλωση που αντιπροσωπεύει την πολιτική της περιοχής στην 

οποία θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση.  

 Προσανατολισμός που στοχεύει στην αφομοίωση της εκπαίδευσης 

 Ανεκτικότητα στην ανάπτυξη εθνικών ταυτοτήτων 

 Ενθάρρυνση στην ανάπτυξη των εθνικών ταυτοτήτων  

 

8. Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στον εκπαιδευτή ή τον 

διοργανωτή του μαθήματος λόγω των εθνικών μειονοτήτων που συμμετέχουν 

στο μάθημα; Αν υπάρχουν, τι αφορούν; 

Παραδόσεις              ____________________________________ 

Θρησκεία                  ____________________________________ 

Πολιτισμός               _____________________________________ 

Άλλο                          _____________________________________ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ATC_3 
 

Ερωτηματολόγιο 3 

Μαθησιακοί τρόποι/ πεποιθήσεις ως προς τη μάθηση 

Μέρος 1 

Πεποιθήσεις που αφορούν τους εκπαιδευόμενους 

 

Οι εκπαιδευόμενοι σε αυτό το μάθημα μπορούν να χαρακτηριστούν ως:  

 

 αντιδραστικοί – δε θέλουν να μάθουν, αλλά το κάνουν επειδή πρέπει 

 απλοί αποδέκτες – θέλουν απλά να «γεμίσουν» με γνώσεις αλλά η δυνατότητές τους 

είναι περιορισμένες ως προς τον δείκτη νοημοσύνης τους  

 “ασχημάτιστοι” – θέλουν να εμπνευστούν και να πλαστούν από τις οδηγίες και τις 

κατευθύνσεις του εκπαιδευτή τους  

 πελάτες – δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνώριση των μαθησιακών αναγκών  

 συνεργάτες – δίνουν έμφαση στην μετάβαση από τη συμβουλευτική στις 

διαπραγματεύσεις, είναι πιθανό ότι η σχέση αναπτύσσεται από κοινού και οι εκπαιδευτές 

αναγνωρίζουν ότι είναι επίσης οι μαθητευόμενοι 

 μεμονωμένοι εξερευνητές – ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι απλώς να διευκολύνει και οι 

μαθητές είναι σε θέση να διερευνήσουν τη γνώση μόνοι τους με ελάχιστη προτροπή από τον 

δάσκαλο  

 συνεργατικοί εξερευνητές - η ομάδα μάθησης μπορεί να καθορίσει το δικό της 

πρόγραμμα, να αποφασίσει για τους στόχους μάθησης, να προτείνει τρόπους εργασίας και 

να αντλήσει από τις ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρίες του δασκάλου. 

 

Μέρος 2 

Πεποιθήσεις σχετικά με την εκπαίδευση 

Ποια είναι η γενική σας προσέγγιση σχετικά με την μάθηση;  

 ποσοτική αύξηση της γνώσης 

 απομνημόνευση 

 απόκτηση γεγονότων, διαδικασιών κ.λπ. που μπορούν να διατηρηθούν ή / και να 

χρησιμοποιηθούν στην πράξη 

 αφαίρεση των νοημάτων 

 μια ερμηνευτική διαδικασία που στοχεύει στην κατανόηση της πραγματικότητας 

 μια μορφή προσωπικής αλλαγής 

 

Επιλέξτε τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνείτε:  

Η μάθηση είναι … 

 μια σύνθετη διαδικασία 

 επιφέρει μια προσωπική αλλαγή ως ένα βαθμό  
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 περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατανοήσεων, που αφορούν την προσωπικότητα του 

καθενός 

 μπορεί να λάβει διάφορες μορφές 

 επηρεάζεται πάντοτε από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζεται 

 προκύπτει κυρίως από την κοινωνική αλληλεπίδραση 

 συχνά απαιτείται μεσολάβηση 

 διαφέρει από άτομο σε άτομο 

 είναι μια συναισθηματική και γνωστική διαδικασία 

 συνδέεται στενά με τον τρόπο που οι άνθρωποι αισθάνονται για τον εαυτό τους 

 

 

Μέρος 3 

Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτών σχετικά με τους ίδιους  

 

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που σας περιγράφουν καλύτερα ως 

εκπαιδευτή. 

 φιλόδοξος/-η 

 επικοινωνιακός/-ή 

 συνεπής 

 περίεργος/-η 

 απαιτητικός/-ή 

 βολικός/-ή 

 φιλικός/-η 

 με ζήλο 

 ευφυής 

 ανοιχτόμυαλος/-η 

 υπομονετικός/ή 

 πειστικός/-η 

 ακριβής 

 αξιόπιστος/-η 

 αφοσιωμένος/-η 

 με αυτοπεποίθηση 

 αυθόρμητος/-η 

 αυστηρός/-ή 

 απόλυτος/-η 

 συμπαθητικός/-η 

 φερέγγυος/-α 

 

Γράψτε τα χαρακτηριστικά που σας καθιστούν καλό εκπαιδευτή.  

______________           ______________                  ______________           
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Γράψτε τα χαρακτηριστικά που πιστεύετε ότι χρήζουν βελτίωσης ως προς την εκπαιδευτική 

σας ιδιότητα.  

______________           ______________                  ______________           

 

Ποια χαρακτηριστικά θα θέλατε να βελτιώσετε ώστε να γίνετε καλύτερος εκπαιδευτής;  

______________           ______________                  ______________           

 

 

Μέρος 4  

Ο τρόπος και οι στρατηγικές του εκπαιδευτή.  

 

Απαντήστε στις ερωτήσεις. 

1. ποιες από τις παρακάτω προτάσεις πιστεύετε ότι διαμορφώνουν μια καλή 

εκπαίδευση;  

 η δημιουργία μιας χαλαρής και ευχάριστης ατμόσφαιρας στην τάξη 

 η διατήρηση τους ελέγχου στην τάξη 

 η παρουσίαση της εργασίας με ενδιαφέρον και παρακινητικό τρόπο 

 η παροχή συνθηκών ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοούν το έργο 

 η σαφής εξήγηση του τι πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι 

 ο προσδιορισμός των προσδοκιών που έχουν οι εκπαιδευόμενοι 

 η υποστήριξη των μαθητών με δυσκολίες 

 η ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων να αυξήσουν τις προσδοκίες τους από τον εαυτό τους 

 η ανάπτυξη προσωπικών, ώριμων σχέσεων με τους μαθητές 

 η επίδειξη προσωπικών ταλέντων ή γνώσεων  
(Brown and McIntyre, 1992) 

 

2. Ποιες από τις ενέργειες αυτές, κατά τη γνώμη σας, ενθαρρύνουν τη διαδικασία 

εκμάθησης;  

 η δημιουργία της αίσθησης του ‘ανήκειν’ 

 η συνάφεια του θέματος με την διδασκαλία και τον εκπαιδευτή 

 η ολιστική συμμετοχή του ατόμου 

 η ενθάρρυνση της αυτογνωσίας 

 η ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας 

 η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 

 η έμφαση στην συναισθηματική νοημοσύνη 

 η ελαχιστοποίηση των επικρίσεων 

 η υποστήριξη της δημιουργικότητας 

 η ανάπτυξη της γνώσης της διαδικασίας μάθησης 

 η ενθάρρυνση της αυτενέργειας 

 η έμφαση στην ελεύθερη βούληση 
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 η ενθάρρυνση της αυτοαξιολόγησης  
(adapted from Williams, M 2006; 38) 

 

3. Πόσο σημαντικές είναι, κατά τη γνώμη σας,  οι παρακάτω διαδικασίες για την 

εκπαιδευτική διαδικασία στην πράξη; Βαθμολογήστε από το 1 (καθόλου 

σημαντικό) ως το 5 (πολύ σημαντικό).  

 ενημέρωση των μαθητών για τη σημασία του εκπαιδευτικού έργου 

1   2   3   4   5 

 αποσαφήνιση της περαιτέρω σημασίας της μαθησιακής εμπειρίας 

1   2   3   4   5 

 σαφής πρόθεση στην παρουσίαση του έργου, το οποίο κατανοείται και αντανακλάται από 

τους εκπαιδευόμενους  

1   2   3   4   5 

 ανάπτυξη της ικανότητας ελέγχου και τακτοποίησης της γνώσης, της σκέψης, της δράσης  

1   2   3   4   5 

 ανάπτυξη της ικανότητας να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι και προγραμματισμός για την 

επίτευξή τους  

1   2   3   4   5 

 ενθάρρυνση της εσωτερικής ανάγκης για ανταπόκριση στις προκλήσεις και αναζήτηση 

νέων 

1   2   3   4   5 

 ενίσχυση της αισιοδοξίας 

1   2   3   4   5 

 ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές  

1   2   3   4   5 

 αναγνώριση της ακεραιότητας και μοναδικότητας των μαθητών  

1   2   3   4   5 

 ανάπτυξη της αίσθησης του ‘ανήκειν’ σε μια κοινότητα και μια κουλτούρα  

1   2   3   4   5 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ATC_4 
 

Ερωτηματολόγιο 4 

Διαχειριστικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση  

 

Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1) Έχετε διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους ο εκπαιδευόμενος έχει 

παρακολουθήσει το μάθημα για την ΕΚΕ και την ΒΑ καθώς και για την 

ικανοποίηση των προσδοκιών του; 
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2) Έχετε λάβει υπόψη τις ανάγκες του όσον αφορά τις ακόλουθες πτυχές ...; 

a) … η μέρα της εβδομάδας 

b) … η ώρα της εβδομάδας 

c) … ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών 

d) … διδακτικά βοηθήματα / τεχνική υποστήριξη 

e) ... άφιξη στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση στην τάξη  

e) … η γνώση των μαθητών και η στάση τους απέναντι σε θέματα ΕΚΕ και ΒΑ 

 

3) Έχετε αναπτύξει ένα σταθερό και παρακινητικό σχέδιο εκπαίδευσης; 

4) Ποιες είναι οι ιδέες σας για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας 

αναφορικά με τα κίνητρα αυτής;  

 

 

 


