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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΙ 

 

Μια σύντομη εισαγωγή στο έργο και αυτή την κατευθυντήρια γραμμή. 

 

Όπως έγραψε ο Schumpeter, η μελέτη του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, της θέσης και – στο 
τέλος – της ιστορίας, αποτελεί μια από τις πιθανές προσεγγίσεις για την κατανόηση της 
οικονομικής ιστορίας ή ακόμα και της ιστορίας γενικότερα. 
 

Ειδικά σε μια περίοδο που αυξάνουμε τις αφηγήσεις των επιχειρηματιών. 

 

Ο εικοστός αιώνας είδε τη γέννηση ενός νέου λογοτεχνικού είδους: τα απομνημονεύματα των 
ανδρών ή των γυναικών που διοικούν εταιρείες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας θεμελιώδους 
ανάγκης του ανθρώπου: να λέει ιστορίες. Αυτό είναι επίσης το αποτέλεσμα της μεγάλης δύναμης 
που μπορούν να έχουν στο κοινό οι ζωές και οι εμπειρίες των εμπνευσμένων επιχειρηματιών από 
την άποψη της μίμησης και της ευρείας διάδοσης του επιχειρηματικού πνεύματος. 

 

Πράγματι, η βασική ιδέα του έργου INTEGRATE είναι ότι οι ιστορίες των μεταναστών 
επιχειρηματιών μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διάδοση του επιχειρηματικού 
πνεύματος και της κοινωνικής ένταξης. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτός ο οδηγός παρέχει πρακτικές 
οδηγίες για εκπαιδευτές που θα έρθουν σε επαφή με μετανάστες επιχειρηματίες, ή νέους 
δυνητικούς, για να τους διδάξουν πώς να ξεκινήσουν/ διευθύνουν μια επιχείρηση κάνοντας την 
ιστορία τους πιο ελκυστική και μιμητική. 

 

Πιο συγκεκριμένα, χάρη σε αυτήν την κατευθυντήρια γραμμή, οι μελλοντικοί εκπαιδευτές θα 
μεταφέρουν γνώσεις στους εκπαιδευόμενους μέσω πρακτικών ασκήσεων. 

 

Οι σκοποί του οδηγού είναι:  

 
α) Να παρέχει στους εκπαιδευτές μια βασική δομή για την υλοποίηση ενός μαθήματος πρόσωπο με 
πρόσωπο ή διαδικτυακό για την Επιχειρηματικότητα και την αφήγηση ιστοριών για μετανάστες 
επιχειρηματίες και νέους δυνητικούς. 
 
β) Να προσφέρει στους εκπαιδευτές πρακτικές οδηγίες (ενότητες, χρόνος, πόροι κ.λπ.) προκειμένου να 
υλοποιήσουν ένα μάθημα για την Επιχειρηματικότητα και την Αφήγηση Ιστοριών για Μετανάστες 
Επιχειρηματίες και νέους δυνητικούς. 
 
γ) Να απαριθμήσει τα πρακτικά εργαλεία μάθησης έτοιμα προς χρήση στις τάξεις. 
 
δ) Να αναπτύξει ένα επιχειρηματικό πνεύμα στους μελλοντικούς μετανάστες επιχειρηματίες. 
 
ε) Η κοινωνική ένταξη μεταναστών επιχειρηματιών.   
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2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ 
 

Στο έργο INTEGRATE, αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στη 
διδασκαλία σκληρών και μαλακών δεξιοτήτων για τη βελτίωση της ικανότητας των μεταναστών να 
αφηγούνται τη ζωή τους και τη δική τους επιχείρηση. Το μάθημα εστιάζει όχι μόνο σε γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, αλλά ενσωματώνει την αφήγηση ως μέθοδο 
και ευκαιρία για να μάθει κανείς και να χρησιμοποιήσει τον αντίκτυπο της προσωπικής του 
ιστορίας. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό το μάθημα στοχεύει να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των 
μεταναστών και να βελτιώσει τις ατομικές και κοινωνικές στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και 
το οικονομικό δυναμικό των μεταναστών.  

Αυτό το μάθημα είναι πολύ πρακτικό και επικεντρώνεται στον μαθητή. Λόγω των συνθηκών της 
πανδημίας COVID, η οποία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και τη μάθηση στην Ευρώπη τα 
τελευταία χρόνια και κατά την περίοδο του έργου, το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παραδίδεται 
τόσο διαδικτυακά όσο και πρόσωπο με πρόσωπο ή - σε συνδυασμό - ως μικτή μάθηση. 

 

Το μάθημα αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις ενότητες που αντιστοιχούν στις τέσσερις 
κύριες ικανότητες: 
 Αφήγηση παραμυθιών 

= γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για να βρείτε, να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε μια δική 
σας ιστορία 

○ Γενική εισαγωγή στην αφήγηση 

○ Πού να βρείτε μια καλή ιστορία 

○ Χρησιμοποιήστε τον καμβά για αφήγηση 

○ Storyboard την ιστορία σας 

○ Πώς να διοχετεύσετε την ιστορία σας 

 
Πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση 

= πρακτικές δεξιότητες και βήματα για αρχάριους επιχειρηματίες (επίσης με συγκεκριμένες εθνικές 
πληροφορίες) 

○ Επιχειρηματική ιδέα 

○ Επιχειρηματικό σχέδιο 

○ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 
Διαπολιτισμικές ικανότητες 

= γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με τη (δια)πολιτισμική ευαισθητοποίηση και 
επικοινωνία 

○ Πολιτιστική Συνείδηση, Παγκοσμιοποίηση και Διαπολιτισμική Ικανότητα 

○ Πολιτιστική Αυτογνωσία 

○ Διαπολιτισμικές Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

○ Πολιτιστικοί εξερευνητές – Εξερευνήστε διαφορετικούς πολιτισμούς 

 
Επιχειρηματική νοοτροπία 

= προσωπικές ιδιότητες, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ξεκινήσετε μια δική σας 
επιχείρηση 

○ Κίνητρα και Αυτοπεποίθηση 
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○ Δημιουργικότητα και πάθος 

○ Δεξιότητες Διαχείρισης & Λήψης Αποφάσεων 

○ Επίλυση προβλημάτων και διαχείριση άγχους 

○ Κοινωνικές Δεξιότητες 

 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της διεξαγωγής του μαθήματος ως 
διαδικτυακού μαθήματος και ως μάθημα δια ζώσης. Όσον αφορά το μάθημα που διεξάγεται στην τάξη, 
αυτές είναι μόνο συστάσεις. Η συγκεκριμένη υλοποίηση με προσαρμογή στις συγκεκριμένες συνθήκες 
είναι φυσικά εφικτή και επιθυμητή. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, αυτό το μάθημα μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί ως μικτή μάθηση, στην οποία οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν ορισμένα, θεωρητικά μέρη 
του μαθήματος ως προσφορά αυτομάθησης στο σπίτι, και τις δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο που 
επικεντρώνονται στην επανάληψη , εμβάθυνση και εφαρμογή. 
 

 Διαδικτυακό μάθημα Μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο 

Χρονικό πλαίσιο Δεν είναι προκαθορισμένος: ο ρυθμός 

μάθησης, οι χρόνοι μάθησης και η 

διάρκεια μάθησης καθορίζονται από 

μόνοι τους. 

4 εβδομάδες για το πλήρες μάθημα: 
1 εβδομάδα/ενότητα, 
Σύσταση: 3 ημέρες στην τάξη, 
2 ημέρες για πρακτική εξάσκηση/ 
εμβάθυνση στο σπίτι* 
6 μαθήματα/ημέρα 

Θεωρητική εισαγωγή + πρακτικές ασκήσεις 

Δομή/ Διάταξη 

των ενοτήτων 

Οδικός χάρτης 

 

(Εισαγωγή στο κεφάλαιο: Τι είναι αυτό; Τι το χρειάζεστε; Τι θα μάθετε;) 

 

Υποστηρικτικά υλικά 

- Προετοιμασμένο υλικό για θεωρητική εισαγωγή στο θέμα (διατίθεται ως 

παρουσίαση PowerPoint και δυνατότητα λήψης σε μορφή pdf) 

- Βίντεο, αν είναι δυνατόν 

- Λίστα περαιτέρω πόρων και συνδέσμων 

3. Επιμορφωτικές δραστηριότητες 

Διαδραστικές διαδικτυακές ασκήσεις, 

προτάσεις για αυτοστοχασμό, φύλλα 

εργασίας ως pdf για λήψη κ.λπ. 

Δραστηριότητες που περιγράφονται σε 

αυτόν τον οδηγό και ασκήσεις από το υλικό 

του μαθήματος, που υλοποιούνται στην 

τάξη με τους συμμετέχοντες, π.χ. σε 

ζευγάρια, σε μικρές ομάδες ή σε όλη την 

ομάδα. 
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Αξιολόγηση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Δοκιμή με ερωτήσεις/πολλαπλές 

επιλογές ως αξιολόγηση κάθε κεφαλαίου 

● Σχόλια του εκπαιδευτή για πρακτικές 

ασκήσεις/αποτελέσματα 

● Τελική αξιολόγηση μέσω 

επιχειρηματικής παρουσίασης κάθε 

συμμετέχοντα την τελευταία ημέρα** 

Ειδικά 

χαρακτηριστικά Ξεχωριστός λογαριασμός ανά 

συμμετέχοντα για χαρτογράφηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

προόδου εκμάθησης 

Την πρώτη μέρα, ο εκπαιδευτής δίνει μια 

σύντομη εικόνα για τις ιδιαιτερότητες της 

αντίστοιχης χώρας (μέρος της 

διαπολιτισμικής ενότητας) 

*) Στις 2 ημέρες για πρακτική/εφαρμογή, οι 

συμμετέχοντες εργάζονται  στο 

χαρτοφυλάκιό τους (π.χ. επιχειρηματικό 

σχέδιο, πρακτική αφήγησης, ανάπτυξη 

δικής τους ιστορίας για μάρκετινγκ ...) 

  **) Την τελευταία ημέρα, οι 

συμμετέχοντες κάνουν την  

«επαγγελματική παρουσίαση» τους για να 

δείξουν τι έχουν μάθει. Αυτό θα 

χρησιμεύσει αργότερα ως βάση για την 

παρουσίασή τους στους 

χρηματοδότες/πελάτες ... 

Πιστοποιητικό … με βάση τα αποτελέσματα των 

δοκιμών 

… με βάση τη συμμετοχή + χαρτοφυλάκιο + 

επιχειρηματική παρουσίαση 

 

  



 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται σε αυτό το έργο (θεωρία ανδραγωγίας) επικεντρώνεται 
ιδιαίτερα σε ενήλικες εκπαιδευόμενους με υπόβαθρο μεταναστών: εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικά 
χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων, πρακτικές συμβουλές και καλές πρακτικές για 
αποτελεσματική παράδοση και προετοιμασία κατάρτισης. 

 

Η Προσέγγιση της Ανδραγωγικής Θεωρίας: 

 

Η θεωρία της Ανδραγωγίας αναπτύχθηκε από τον Malcolm Shepherd Knowles (1913 – 1997), έναν 
Αμερικανό εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τον Knowles, η ανδραγωγία είναι η τέχνη και η επιστήμη της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, επομένως η ανδραγωγία αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή μάθησης 
ενηλίκων [Kearsley, 2010]. 

 

Η Ανδραγωγική θεωρία κάνει τις ακόλουθες υποθέσεις σχετικά με το σχεδιασμό της μάθησης: 

1) Οι ενήλικες πρέπει να ξέρουν γιατί πρέπει να μάθουν κάτι. 
2) Οι ενήλικες πρέπει να μάθουν βιωματικά. 
3) Οι ενήλικες προσεγγίζουν τη μάθηση ως επίλυση προβλημάτων. 
4) Οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα όταν το θέμα έχει άμεση αξία. 
 

Εν ολίγοις, η ανδραγωγία σημαίνει ότι η διδασκαλία για ενήλικες πρέπει να επικεντρώνεται 
περισσότερο στη διαδικασία και λιγότερο στο περιεχόμενο που διδάσκεται. Οι στρατηγικές όπως οι 
μελέτες περιπτώσεων, το παιχνίδι ρόλων, οι προσομοιώσεις και η αυτοαξιολόγηση είναι πιο 
χρήσιμες. Οι εκπαιδευτές υιοθετούν το ρόλο του συντονιστή ή της πηγής παρά του εισηγητή ή του 
βαθμολογητή. 

 

Ακολουθώντας την προαναφερθείσα προσέγγιση, αυτός ο οδηγός παρέχει πρακτικές 
δραστηριότητες για μαθητές με στόχο την εκπαίδευση μεταναστών επιχειρηματιών ή νέων 
δυνητικών επιχειρηματιών, ώστε να ξεκινήσουν/διαχειρίζονται μια επιχείρηση χρησιμοποιώντας 
την ιστορία τους ως μοχλό τόσο για την επωνυμία τους όσο και για την κοινωνική τους ένταξη. 

 

Πρακτικές συμβουλές και καλές πρακτικές  

 
- αυτός ο οδηγός πρέπει να θεωρείται ως ενσωμάτωση και συμπληρωματικός του μαθήματος που 
διατίθεται στον ιστότοπο του έργου: www.integrate-euproject.eu). 
 
- Χρησιμοποιήστε τη βιντεοσυνέντευξη των μεταναστών επιχειρηματιών ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό 
και καλά παραδείγματα αφήγησης ιστοριών μεταναστών επιχειρηματιών. 
 
- οι προτεινόμενες δραστηριότητες εδώ στον οδηγό είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Εναπόκειται στους 
εκπαιδευτές να προσαρμόσουν περισσότερες ασκήσεις από το διαδικτυακό μάθημα ή να προσθέσουν 
άλλες δραστηριότητες - ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας τους.   
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A. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Για αυτό το τμήμα, οι εταίροι θα πρέπει να αναπτύξουν 3-4 πρακτικές δραστηριότητες ανά ενότητα, που 
θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές προκειμένου να παραδώσουν μέρη του υλικού που 
αναπτύχθηκε. Συμπληρώστε το παρακάτω πρότυπο για κάθε πρακτική δραστηριότητα που θα 
δημιουργήσετε. 
 

 

Ενότητα 1: Αφήγηση ιστοριών 

Δραστηριότητα 1: Αφηγηματική Συνέντευξη 

Σκοπός αυτής της Δραστηριότητας: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους 
εκπαιδευόμενους να συλλέξουν ιστορικά ζωής και επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταναστών 
επιχειρηματιών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ποιοτικής έρευνας με αφηγηματική συνέντευξη. 

Βήματα 
δραστηριότητας 

 

Πηγές  

Χρόνος που 
απαιτείται 

Βήμα 1: Αφηγηματική 
συνέντευξη. 

Η αφηγηματική συνέντευξη 
περιγράφει μια ποιοτική 

μεθοδολογία έρευνας για τη 
συλλογή δεδομένων, στην οποία 
δημιουργείται μια ιστορία ζωής 

από το διάλογο μεταξύ του 
συνεντευξιαζόμενου και του 

ερωτώμενου 

 

Smartphone ή ψηφιακή 
συσκευή εγγραφής 

2 ώρες 
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Βήμα 2: 
Ακούγοντας/Παρακολου
θώντας 

      Το βήμα 
Ακρόασης/Παρακολούθ
ησης συνίσταται στο να 
ρίξετε μια ματιά στο 
ηχογραφημένο υλικό της 
συνέντευξης (ήχος και 
βίντεο) δίνοντας 
προσοχή στο τι μπορεί 
να είναι χρήσιμο και τι 
πρέπει να απορρίψετε  

 

Πρόγραμμα ήχου/βίντεο 4 ώρες 

Βήμα 3: Επιλογή 

       Η διαδικασία επιλογής συνίσταται 
στην επιλογή των πιο αποτελεσματικών 
«χαπιών» της συνέντευξης επειδή 
μπορεί να επικοινωνήσει με 
αφηγηματικό τρόπο το βασικό μήνυμα 
της ιστορίας       

 

Πρόγραμμα Ήχου/Εικόνας + 
Πρόγραμμα Word 

2 ώρες 

 

 

Ενότητα 1: Αφήγηση ιστοριών  

Δραστηριότητα 2: Συμπλήρωση καμβά για αφήγηση 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να δώσει την 
ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το Canvas for Storytelling Tool για να 
κάνουν την  αφήγηση πράξη περιγράφοντας τα βασικά στοιχεία μιας ιστορίας (π.χ. 
βασικές αξίες, κανάλια επικοινωνίας). 

 

Βήματα 

 

Πηγές  

 

Χρόνος που 
απαιτείται 
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Βήμα 1: Πώς να 
γεμίσετε έναν 
καμβά για 
αφήγηση 

Σε αυτό 
το πρώτο βήμα, 
ο εκπαιδευτής 
θα πρέπει να 
παρουσιάσει 
τον Καμβά για 
την αφήγηση 
περιγράφοντας 
όλο το τμήμα 
του και πώς να 
το γεμίσει 
σωστά.  

Ψηφιακός καμβάς για 
αφήγηση 

     1 ώρα 

Βήμα 2: 
Συμπλήρωση 
καμβά για 
αφήγηση 

Στο 
δεύτερο βήμα, 
οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα 
συμπληρώσουν 
τον Καμβά 
έχοντας κατά 
νου μια 
φανταστική ή 
πραγματική 
ιστορία 
μετανάστη 
επιχειρηματία       

Ψηφιακός καμβάς για 
αφήγηση 

2 ω΄ρες 

Βήμα 3: 
Συνοψίστε έναν 
καμβά για 
αφήγηση 

Στο 
τρίτο βήμα, ο 
εκπαιδευτής, σε 
συνεργασία με 
τους 
εκπαιδευόμενο

Πρόγραμμα Word  1 ώρα 
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υς, θα πρέπει να 
συνοψίσει σε 
λίγες γραμμές 
ενός αρχείου 
word το 
περιεχόμενο 
του Καμβά για 
Αφήγηση (π.χ. 
Αυτή είναι μια 
ιστορία… στην 
οποία το βασικό 
μήνυμα 
συνίσταται … 
που θα 
διοχετευτεί από 
…)       

 
 

 

  Ενότητα 1     : Αφήγηση 

      

Δραστηριότητα 3: Να σχεδιάσεις μια ιστορία μετανάστη επιχειρηματία 

Σκοπός αυτής της Δραστηριότητας: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να δώσει την 
ευκαιρία στους μαθητές να δομήσουν μια ιστορία για έναν φανταστικό ή μη-φανταστικό 
μετανάστη επιχειρηματία χρησιμοποιώντας το εργαλείο Plot for Migrant Entrepreneur. 

 

Βήματα 
δραστηριότη
τας 

      

 

Πηγές  

 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1: 
Ενσωματώστε 
την παρουσίαση 
της 
αφηγηματικής 
πλοκής 

Ενσωματώστε την 
αφηγηματική πλοκή 

     1 ώρα 
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Σε αυτό 
το πρώτο βήμα 
παρουσιάζεται 
και 
περιγράφεται 
στους 
εκπαιδευόμενο
υς η δομή του 
Οικόπεδου για 
Μετανάστες 
Επιχειρηματίες  

 

Βήμα 2: Συμπλήρωση 
αφηγηματικής πλοκής 

Σε αυτό το δεύτερο βήμα, οι 
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 
δομήσουν τη φανταστική ή μη 
ιστορία των Μεταναστών 
Επιχειρηματιών 
χρησιμοποιώντας τις 5 φάσεις 
(1. Συναισθηματική αρχή, 2 
Αυτοπαρουσίαση, 3) Εμπόδια 
μετανάστευσης. 4) 
Επιχειρηματικές προκλήσεις 
και επιτυχίες. 5) Εμπνευσμένο 
και τελικό μήνυμα) της πλοκής 
για Μετανάστες 
Επιχειρηματίες 

 

 

Πρόγραμμα Integrate 
Narrative Plot+Word  

2 ώρες 

Βήμα 3: Παρουσίαση της ιστορίας 
του Migrant Entrepreneur 

Χρησιμοποιώντας το Power 
Point και ακολουθώντας τη 
δομή μιας βασικής ιστορίας 
που προσφέρεται από το Plot 
μαθητές θα παρουσιάσουν 
στην τάξη τους την ιστορία 
που ανάπτυξαν. 

 

Power Point      10 λεπτά 
/ώρα 
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Ενότητα 2: Πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση 

Δραστηριότητα 1: Επιχειρηματική ευκαιρία 

Στόχος αυτής της Δραστηριότητας: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να ενθαρρύνει τους 
εκπαιδευόμενους να καταλάβουν την επιχειρηματική τους ιδέα και τη σκοπιμότητά της 

Βήματα 
δραστηριότητας 

Πηγές Χρόνος που 
απαιτείται 

      Βήμα 1 - Ζητήστε από τους 
μαθητές να σκεφτούν την 
επιχειρηματική τους ιδέα 

Χαρτί Α4 30 λεπτά 

Βήμα 2 - Με βάση τις 
επιχειρηματικές τους ιδέες, 

ζητήστε από τους μαθητές να 
πραγματοποιήσουν μια 

ανάλυση αγοράς 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο 45 λεπτά 

Βήμα 3 - Ξεκινώντας από τον 
ιστότοπο Ευκαιρίες και 

κίνδυνοι στον κόσμο, ζητήστε 
τους να εντοπίσουν τις χώρες 
με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες 

για την επιχείρησή σας, 
διατηρώντας τους κινδύνους 

υπό έλεγχο 

Πρόσβαση στον ιστότοπο 
it/ κοιτάξτε τον Χάρτη κινδύνου 30 λεπτά 

- Βήμα 4 - Ζητήστε από τους 
μαθητές να γράψουν μια 
αναφορά απαντώντας στις 
ακόλουθες κατηγορίες 
πληροφοριών σχετικά με την 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
1 ώρα 
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πιθανή χώρα προορισμού 
τους: 

Βήμα 4 - Ζητήστε από τους 
μαθητές να επιλέξουν τι είδους 
επιχείρηση θέλουν να ανοίξουν 
και πού και να φτιάξουν έναν 
πίνακα SWAT για την επιλογή 
τους 

Χαρτί Α4 
1ώρα 

 
 

Ενότητα 2: Πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση 

Δραστηριότητα 2: Ασκήσεις Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Στόχος αυτής της Δραστηριότητας: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να κάνει τους μαθητές να 
εξασκηθούν στο πώς να χτίσουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο. 

Βήματα δραστηριότητας Πηγές Χρόνος που απαιτείται 

Βήμα 1 - Ζητήστε από τους 
μαθητές να διαβάσουν και να 

αναλύσουν το δείγμα ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου 

Δείγμα επιχειρηματικού 
σχεδίου 

30 λεπτά 

Βήμα 2 - Με το δεδομένο 
πρότυπο, ζητήστε από τους 

μαθητές να συντάξουν το δικό 
τους επιχειρηματικό σχέδιο, 

συμπληρώνοντας το πρότυπο 
που παρέχεται 

Πρότυπο επιχειρηματικού 
σχεδίου 1 ώρα and 30 λεπτά 
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Βήμα 3 - Αφού συντάξετε το 
επιχειρηματικό σχέδιο, ζητήστε 
από τους εκπαιδευόμενους να 
προετοιμάσουν μια παρουσίαση 
από ομοτίμους του 
επιχειρηματικού σχεδίου με 
ανάλυση κρίσιμων θεμάτων και 
λαθών 

Προβολέας για την παρουσίαση 
επιχειρηματικών σχεδίων Ανάλογα με τον αριθμό των 

μαθητών, περίπου 15 λεπτά για 
κάθε επιχειρηματικό σχέδιο 

 

 

 Ενότητα 3: Διαπολιτισμικές Δεξιότητες  

Δραστηριότητα 1: Πολιτιστικοί εξερευνητές 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να 
αυτο-στοχαστούν για βασικές πτυχές του πολιτισμού τους, ενώ ταυτόχρονα εξερευνούν άλλους πολιτισμούς 
και αποκτούν καλύτερη κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών.  

 

Βήματα δραστηριότητας  
  

Πηγές 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Ζητήστε από τους μαθητές να 
δημιουργήσουν μια αφίσα για τη δική τους 
κουλτούρα, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο 
πρότυπο: 

-Μεσαία: Χώρα προέλευσης 

-Επάνω δεξιά: «Ευχαριστώ» στην εθνική 
γλώσσα 

-Κάτω δεξιά: Οι πιο σημαντικές 
γιορτές/αργίες (Χριστούγεννα, Πάσχα κ.λπ.) 

-Επάνω αριστερά: Παραδοσιακά φαγητά, 
επιδόρπια κ.λπ. 

-Κάτω αριστερά: Ενδιαφέροντα στοιχεία για 
τον πολιτισμό τους. 

- Χαρτί Α3 

- Έγχρωμοι μαρκαδόροι 

Περίπου 30 λεπτά , 
εξαρτώνται από το μέγεθος 
της ομάδας – εάν οι 
μαθητές προέρχονται από 
το ίδιο πολιτισμικό 
υπόβαθρο, μπορούν να 
εργαστούν μαζί ως ομάδα. 
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Βήμα 2 – Αφού ολοκληρώσετε την αφίσα, 
ζητήστε από τους μαθητές να παρουσιάσουν 
τον πολιτισμό τους στην υπόλοιπη ομάδα 
χρησιμοποιώντας την αφίσα που έχουν 
δημιουργήσει. 

N/A Αφήστε 5-10 λεπτά ανά 
παρουσίαση, ανάλογα με το 
μέγεθος της ομάδας. 

 

 

 Ενότητα 3: Διαπολιτισμικές Δεξιότητες 

  

Δραστηριότητα 2: Πολιτιστικές προκαταλήψεις 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να εισαγάγει τους μαθητές στο θέμα 

των πολιτισμικών προκαταλήψεων και να κατανοήσουν πώς οι πολιτισμικές προκαταλήψεις μπορούν να 

επηρεάσουν τις αντιλήψεις και τις πράξεις μας. 

 

Βήματα δραστηριότητας 

  

  

Πηγές 

Απαιτούμενος χρόνος 

Βήμα 1 – Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν μια ζωγραφιά ή να 

γράψουν λέξεις για το πώς θα περιέγραφαν ένα άτομο από: 

-ΗΠΑ 

-Κίνα 

- Χαρτί Α3 

- Έγχρωμοι 

μαρκαδόροι 

Περίπου 20 λεπτά 

Βήμα 2 – Ζητήστε από τους μαθητές να μοιραστούν τις ζωγραφιές 

τους και γιατί επέλεξαν να παρουσιάσουν τα άτομα με τον τρόπο 

που το έκαναν. Χρησιμοποιήστε το ως ευκαιρία για συζήτηση και 

για να τους μυήσετε στο θέμα των πολιτισμικών προκαταλήψεων 

και τον αντίκτυπό τους. 

N/A Περίπου 30 λεπτά 
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                                           Module 3: Intercultural Skills 

  

Δραστηριότητα 3: Τελετουργίες χαιρετισμού 

Σκοπός αυτής της Δραστηριότητας: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να εισαγάγει τους μαθητές σε 

διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς σε διαφορετικούς πολιτισμούς και να προβληματίσει τις αντιδράσεις 

τους στις πολιτισμικές διαφορές. 

 

Βήματα δραστηριότητας 

  

  

Πηγές 

 

Χρόνος που απαιτείται 

Βήμα 1 – Ζητήστε από τους μαθητές να φανταστούν το ακόλουθο 
σενάριο: 

«Οι νεοαφιχθέντες στο αεροδρόμιο, όλοι προσπαθούν να βρουν τον 
οικοδεσπότη τους. Καθώς βρισκόμαστε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, 
τα τελετουργικά χαιρετισμού μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά.» 

Όλοι λαμβάνουν μια κάρτα οδηγιών με την τελετή χαιρετισμού που 
πρέπει να τηρούν. Η ομάδα χωρίζεται, ανάλογα με το μέγεθός της, σε 
οικοδεσπότες και καλεσμένους, ένας οικοδεσπότης μπορεί να έχει 
περισσότερους από έναν καλεσμένους. 

Τώρα ο καθένας, ενώ συμπεριφέρεται σύμφωνα με το τελετουργικό που 

ορίζεται στις κάρτες του, πρέπει να βρει το άτομο(α) που σχετίζεται(α) 

μαζί του, που ανήκει/είναι μέρος της ίδιας κουλτούρας. Δεν επιτρέπεται η 

χρήση λέξεων. 

-Κάρτες 

οδηγιών – 

Χρησιμοποιή

στε μερικά 

παραδείγματ

α από την 

παρακάτω 

λίστα 

χαιρετισμών. 

Περίπου 25 λεπτά 
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Βήμα 2 – Συζήτηση 

Ποια τελετουργικά χαιρετισμού σας έκαναν να νιώσετε άνετα; Γιατί; 

Υπήρξαν χαιρετισμοί που παρεξηγήθηκαν (π.χ. ως εχθρικές προσεγγίσεις 
ή προόδους); 

Τι συναισθήματα προκάλεσαν οι άγνωστες μορφές χαιρετισμού; 

Πώς θα ήθελαν να αντιδράσουν οι συμμετέχοντες σε ορισμένες 
περιπτώσεις; 

Πώς πρέπει να αντιδρούμε όταν αντιμετωπίζουμε διαφορετικά έθιμα; 

Ποιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν; 

Λίστα χαιρετισμών που μπορείτε να επιλέξετε από: 

Ταϊλάνδη: Χαιρετήστε με «wai»: Τοποθετήστε τις παλάμες μαζί σε ένα 
μπουμπούκι λωτού στο στήθος σας, τους αγκώνες προς τα κάτω και 
σκύψτε ελαφρά το κεφάλι σας 

Αίγυπτος: Δώστε μια σταθερή και μεγάλη χειραψία και κοιτάξτε ευθεία 
στα μάτια του άλλου ενώ χαμογελάτε 

Φιλιππίνες: Δώστε μια χαλαρή χειραψία και κοιτάξτε κάτω 

Μαλαισία: Αγγίξτε τα χέρια του άλλου ατόμου με τα δύο σας χέρια και 
μετά φέρτε τα πίσω στο στήθος σας 

Ινδία: Χαιρετίστε με «namaste»: οι παλάμες μαζί σαν να προσεύχονται 
και λυγίζετε ή γνέφετε 

Γαλλία: Φιλί και στα δύο μάγουλα, δύο φορές 

Μαορί Νέας Ζηλανδίας: Τρίψτε τη μύτη σας στη μύτη του άλλου 

Τουρκία: πάρε το χέρι του ατόμου, φίλησε το πάνω μέρος του και μετά 
φέρε το χέρι αυτού στο μέτωπό σου 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Χτυπήστε τα δεξιά χέρια και πιάστε ο 
ένας το μεσαίο δάχτυλο του άλλου χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και το 
μεσαίο δάχτυλο 

Γρενάδα: Χτυπήστε τις σφιγμένες γροθιές σας 

Βέλγιο: Φιλήστε το άλλο άτομο στο δεξί μάγουλο 

Σιγκαπούρη: Σύρετε τις παλάμες σας μαζί προς το στήθος σας και 
τελειώστε με το χέρι πάνω από την καρδιά 

Κορέα: Χαιρετήστε και χαμογελάστε, αλλά μην κάνετε καμία σωματική 
επαφή. Μην κοιτάτε τα μάτια του άλλου για πολύ. 

Λατινική Αμερική: Αγκαλιάστε σφιχτά (που ονομάζεται «abrazo») και 
χτυπήστε απαλά την πλάτη  

Ιαπωνία : Σκύψτε ελαφρά από τη μέση, παλάμες στους μηρούς, τακούνια 
ενωμένα 

Αραβικές χώρες: Χαιρετήστε με το «Assalamu»: Πείτε «Assalamu 
Alaikum» (= Ειρήνη σε εσάς) και σύρετε το δεξί σας χέρι μέχρι την καρδιά 
σας 

N/A Περίπου 30 ώρα 
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Ενότητα 4: Επιχειρηματική νοοτροπία 

Δραστηριότητα 1: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ σας 

Σκοπός αυτής της Δραστηριότητας: Να εξοικειωθείτε με το μοντέλο GROW αναπτύσσοντάς το και 
με τα 4 βήματα για έναν προσωπικό ή επαγγελματικό στόχο. 

 

Βήματα 
δραστηριοτή

των 

 

 

Πηγές  

Απαιρούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 - Εισαγωγή 

Εξηγήστε ή 
επαναλάβετε 
το 
περιεχόμενο 
και τη σειρά 
του μοντέλου 
 

 

● INTEGRATE Online 
Kurs, Ενότητα 4_1 

● https://www.perfor
manceconsultants.c
om/grow-model  

 

15 λεπτά 

Βήμα 2 - 
Αναπτύξτε το GROW  

- Ζητήστε από 
τους συμμετέχοντες 
να σκεφτούν έναν 
προσωπικό ή 
επαγγελματικό στόχο 
για τον οποίο θέλουν 
να αναπτύξουν ένα 

● Grow Model Sheet.pdf, 
τυπωμένο για όλους τους 
συμμετέχοντες

 

30 Λεπτά 

https://www.performanceconsultants.com/grow-model
https://www.performanceconsultants.com/grow-model
https://www.performanceconsultants.com/grow-model
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πιο ξεκάθαρο όραμα, 
ένα σχέδιο. 

- - Ζητήστε τους να 
συμπληρώσουν το φύλλο 
εργασίας. Δεν χρειάζεται να 
απαντηθούν όλες οι 
ερωτήσεις λεπτομερώς. 

- Να είστε διαθέσιμοι για 
ερωτήσεις και να 
υποστηρίξετε τους μαθητές 
σας όπου χρειάζεται. 

 

Βήμα 3 - Συζήτηση & 
περαιτέρω ανάπτυξη 

- Χωρίστε τους 
συμμετέχοντες σε 
ζευγάρια. 

- Τώρα πρώτα ο ένας 
συμμετέχων εξηγεί 
στον άλλον το GROW 
του (5 λεπτά). Στη 
συνέχεια, ο άλλος 
συμμετέχων έχει την 
ευκαιρία να κάνει 
ερωτήσεις και να 
κάνει προτάσεις. Στη 
συζήτηση, το μοντέλο 
GROW του πρώτου 
συμμετέχοντος 
αναπτύσσεται 
περαιτέρω. (10 
λεπτά) 

- Οι συμμετέχοντες στη 
συνέχεια ανταλλάσσουν και 
προχωρούν με τον ίδιο 
τρόπο με την GROW του 
άλλου συμμετέχοντα (5 
λεπτά παρουσίαση + 10 
λεπτά συζήτηση). 

Ένα ρολόι για τη μέτρηση 
της ώρας, πιθανώς ένα 
κουδούνι για να δώσει το 
σήμα αλλαγής. 

30 λεπτά 
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Ενότητα 4: Επιχειρηματική νοοτροπία 

Δραστηριότητα 2: Το ημιτελές σχήμα 

Σκοπός αυτής της Δραστηριότητας: Να ενθαρρύνει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα 
των συμμετεχόντων, να (επανα)εισάγει το παιχνίδι στη σκέψη τους και να δημιουργεί 
νέες ιδέες καθώς και μοτίβα σκέψης 

 

Βήματα 
δραστηριοτή

των 

 

 

Πηγές  

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 - Σχέδιο 

Ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες 
να 
συμπληρώσου
ν τουλάχιστον 
ένα από τα 
ημιτελή 
σχήματα στο 
φύλλο 
εργασίας. 

Δεν είναι θέμα 
ποιότητας, 
είναι θέμα 
φαντασίας! 
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pdf, εκτυπώθηκε για όλους 
τους συμμετέχοντες

 

 

5 λεπτά 

Βήμα 2 - Τίτλοι και ιστορίες 

Τώρα ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες να σκεφτούν 

 

 

5 λεπτά 
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τίτλους για τις φωτογραφίες 
τους. 

Υπάρχει κάποια ιστορία πίσω 
από αυτά; 

Βήμα 3 - Συζήτηση 

Χωρίστε τους 
συμμετέχοντες σε 
ζευγάρια ή ομάδες 
των τριών. Ζητήστε 
τους να δουν ο ένας 
τις φωτογραφίες του 
άλλου και να 
ανταλλάξουν: 

- Τι τους αρέσει 
ιδιαίτερα; 

Βλέπουν κάποιο 
ξεχωριστό τίτλο ; 

- - Τι τους έρχεται στο μυαλό 
όταν βλέπουν τις 
φωτογραφίες; Μπορούν να 
συνδεθούν με μια ιστορία; 

Ένα ρολόι για τη μέτρηση 
της ώρας, πιθανώς ένα 
κουδούνι για να δώσει το 
σήμα αλλαγής. 

20 λεπτά 
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Ενότητα 4: Επιχειρηματική νοοτροπία 

Δραστηριότητα 3: Σκέψη έξω από το κουτί 

Σκοπός αυτής της Δραστηριότητας: Να τονώσει τη σκέψη έξω από το κουτί, να δείξει ότι 
μπορούν να υπάρξουν λύσεις ακόμα και σε απελπιστικές καταστάσεις, αν αφήσει κανείς 
οικεία μοτίβα σκέψης. για να δείξει τη δύναμη και τον αντίκτυπο των αφηγημένων ιστοριών 

 

Βήματα 
δραστηριοτήτ

ων 

 

 

Πηγές  

 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 - Πείτε το πρώτο μέρος 
της ιστορίας 

Αν είναι δυνατόν, πείτε 
προφορικά ή με άλλο τρόπο 
διαβάστε την ιστορία «Δύο 
βότσαλα». Η ελεύθερη 
αφήγηση έχει το πλεονέκτημα 
ότι μπορείτε να προσαρμόσετε 
την ιστορία σύμφωνα με τις 
συνθήκες στην ομάδα σας 
(επίπεδο γλώσσας, 
πολυπλοκότητα, χρόνος και 
συνθήκες μέσα στην ιστορία...). 

 

 

Δύο βότσαλα 

Σε μια μικρή ιταλική πόλη, πριν από 
εκατοντάδες χρόνια, ένας 
ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης 
χρωστούσε ένα μεγάλο χρηματικό 
ποσό σε έναν δανεικό καρχαρία. Ο 
δανεικός-καρχαρίας ήταν ένας πολύ 
ηλικιωμένος, μη ελκυστικός τύπος 
που έτυχε να φανταστεί την κόρη 
του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. 

Αποφάσισε να προσφέρει στον 
επιχειρηματία μια συμφωνία που 
θα εξαφάνιζε εντελώς το χρέος που 
του όφειλε. Ωστόσο, το πρόβλημά 
μας ήταν ότι θα σβηνόταν το χρέος 
μόνο αν μπορούσε να παντρευτεί 
την κόρη του επιχειρηματία. 
Περιττό να πούμε ότι αυτή η 
πρόταση αντιμετωπίστηκε με ένα 
βλέμμα αηδίας. 

5 λεπτά 
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Ο δανεικός καρχαρίας είπε ότι θα 
έβαζε δύο βότσαλα σε μια τσάντα, 
ένα λευκό και ένα μαύρο. 

Στη συνέχεια, η κόρη θα έπρεπε να 
πιάσει το χέρι στην τσάντα και να 
διαλέξει ένα βότσαλο. Αν ήταν 
μαύρο, το χρέος θα εξαφανιζόταν, 
αλλά ο δανεικός καρχαρίας θα την 
παντρευόταν μετά. Αν ήταν λευκό, 
το χρέος θα εξαφανιζόταν επίσης, 
αλλά η κόρη δεν θα έπρεπε να 
παντρευτεί τον δανεικό καρχαρία. 

Στεκόμενος σε ένα μονοπάτι με βότσαλο 

στον κήπο του επιχειρηματία, ο δανεικός-

καρχαρίας έσκυψε και μάζεψε δύο 

βότσαλα. Ενώ τα μάζευε, η κόρη 

παρατήρησε ότι είχε πάρει δύο μαύρα 

βότσαλα και τα είχε βάλει και τα δύο στην 

τσάντα. 

Βήμα 2 - Συζήτηση 

(σε ζευγάρια ή σε όλη 
την ομάδα) 

Ρωτήστε τους 
συμμετέχοντες τι 
επιλογές έχει η κόρη 
(και ο πατέρας της). 

- Τι μπορεί να 
κάνει αυτή; 

- Τι πρέπει να 
κάνει; 

- - Τι θα έκαναν οι 
συμμετέχοντες στη θέση 
της; 

 10 minutes 

Βήμα 3 - Πείτε το τέλος 
της ιστορίας 

Στη συνέχεια ζήτησε από την κόρη να 

πιάσει την τσάντα και να διαλέξει μία. Η 

κόρη είχε φυσικά τρεις επιλογές για το τι 

θα μπορούσε να κάνει: 

5 minutes 
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- Αρνηθείτε να μαζέψετε βότσαλο από την 

τσάντα. 

- Βγάλτε και τα δύο βότσαλα από την 

τσάντα και ξεσκεπάστε τον δανεικό-

καρχαρία για απάτη. 

- Διάλεξε ένα βότσαλο από την τσάντα 

γνωρίζοντας καλά ότι ήταν μαύρο και 

θυσίασε τον εαυτό της για την ελευθερία 

του πατέρα της. 

Έβγαλε ένα βότσαλο από την τσάντα και 

πριν το κοιτάξει «κατά λάθος» το έριξε στη 

μέση των άλλων βότσαλων. Είπε στον 

δανεικό καρχαρία: «Ω, πόσο αδέξια εκ 

μέρους μου. Δεν πειράζει, αν κοιτάξετε 

στην τσάντα για αυτό που έχει απομείνει, 

θα μπορείτε να πείτε ποιο βότσαλο 

διάλεξα». 

Το βότσαλο που έμεινε στην τσάντα είναι 

προφανώς μαύρο και βλέποντας ότι ο 

δανεικός καρχαρίας δεν ήθελε να εκτεθεί, 

έπρεπε να παίξει μαζί σαν το βότσαλο που 

άφησε η κόρη να ήταν λευκό και να 

ξεκαθαρίσει το χρέος του πατέρα της. 

Βήμα 4 – Συζήτηση 

- Περίμενε κανείς 
αυτή τη λύση; 

- Πώς ένιωσαν οι 
συμμετέχοντες για 
αυτήν την ιστορία, για 
τη λύση που βρήκε η 
κόρη; 

- Τι μπορούμε να 
μάθουμε από αυτό; 

- - Μπορούν οι 
συμμετέχοντες να σκεφτούν 
παρόμοια παραδείγματα 
από τη ζωή τους, την 
καθημερινότητά τους, το 
περιβάλλον τους, όπου 

[Ηθικό δίδαγμα της ιστορίας: Είναι πάντα 

δυνατό να ξεπεράσεις μια δύσκολη 

κατάσταση με το να σκεφτείς έξω απ’ το 

κουτί και να μην ενδώσεις στις 

συνηθισμένες επιλογές από τις οποίες 

πιστεύεις ότι πρέπει να διαλέξεις.] 

10 λεπτά 
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βρέθηκαν ασυνήθιστες, 
απροσδόκητες λύσεις; 
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Ενότητα 4: Επιχειρηματική νοοτροπία 

Δραστηριότητα 4: Προτεραιότητα με τον Αϊζενχάουερ 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας: Να εξοικειωθείτε με τη μέθοδο ιεράρχησης του 
Αϊζενχάουερ, να εξασκηθείτε στη διάκριση σημαντικών και  ασήμαντων και επείγουσες από 
μη επείγουσες εργασίες/δραστηριότητες, να ξανασκεφτείτε τη δική σας καθημερινή 
ρουτίνα 

Βήματα 
δραστηριοτήτων 

 

Πηγές  

 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

Βήμα 1 - Ανακεφαλαίωση της 
τελευταίας τυπικής 
ημέρας 

Ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες να 
σκεφτούν την τελευταία 
τυπική καθημερινή τους 
μέρα (π.χ. χθες) και να 
αναφέρουν την 
καθημερινότητά τους με 
όλα τα πράγματα που 
έχουν κάνει 

  (π.χ.: Ξύπνημα, πρωινά καλλυντικά, 
φτιάξτε καφέ, ελέγξτε τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ετοιμάστε 
πρωινό, μιλήστε με τα παιδιά, 
οδηγήστε τα παιδιά στο σχολείο...) 

Φύλλα χαρτιού και στυλό 10 λεπτά 

Βήμα 2 - Εισάγετε την έννοια 
του στόχου SMART 

Εξηγήστε στον συμμετέχοντα τι 
σημαίνει ο στόχος SMART 
και, στη συνέχεια, ζητήστε 
του να συμπληρώσει το 
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φύλλο μοντέλου 
ανάπτυξης. Ο στόχος είναι 
να οδηγηθεί η τάξη σε μια 
νέα ιεράρχηση της 
καθημερινής τους 
ρουτίνας που αναφέρεται 
στο βήμα 1. 

Θυμηθείτε, ο στόχος SMART 
σημαίνει: 

•Ειδικός 

•Μετρητός 

•Προσανατολισμένος στη 
δράση 

•Ρεαλιστικός 

•Χρονικός περιορισμός 

 

Βήμα 3 - Χρησιμοποιήστε το 
Matrix του Eisenhower 

Παρουσιάστε το Matrix του 
Eisenhower στους συμμετέχοντες 
και ζητήστε τους να δώσουν 
προτεραιότητα στις δραστηριότητες 
από τη λίστα τους. 

Γράψτε πολλά παραδείγματα από 
κάθε πλέγμα του πίνακα του 
Αϊζενχάουερ στον μαυροπίνακα, έτσι 
ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
έχουν μια σαφή ιδέα της έννοιας 
όταν αναδιοργανώνουν τη λίστα τους 

Πλέγμα ένα Επείγον/Σημαντικό: 

- Ολοκλήρωση έργου πελάτη 
- Υποβολή σχεδίου άρθρου 
- Απάντηση σε ορισμένα email 
- Να πάρεις το άρρωστο παιδί 

σου από το σχολείο 

Πλέγμα δύο Μη Επείγον/Σημαντικό: 

- Στρατηγικός σχεδιασμός 
- Επαγγελματική ανάπτυξη 
- Δικτύωση 
- Άσκηση 
- Πλέγμα τρία Επείγον/Μη 

επείγον: 
- Μεταφόρτωση αναρτήσεων 

ιστολογίου 

10 λεπτά 
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- Προγραμματισμός 
- Απάντηση σε ορισμένα email 
- Προετοιμασία γεύματος 

Πλέγμα τέσσερα Μη Επείγον/Μη 
Σημαντικό 

- Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

- Βλέπω τηλεόραση 
- Βιντεοπαιχνίδια 

- Τρώγοντας πρόχειρο 
φαγητό 

 

Βήμα 4 - Αξιολόγηση και 
συζήτηση 

(σε ζευγάρια ή σε όλη την 
ομάδα) 

- Τι είδους δραστηριότητες 
είναι πραγματικά 
σημαντικές και 
επείγουσες; 

- Τι θα μπορούσατε επίσης να 
αναθέσετε στο μέλλον; 

- Τι είδους δραστηριότητες 
είναι χρονοβόρες και 
περιττές; 

 15 λεπτά 
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- Πώς μπορεί να σας 
βοηθήσει αυτού του 
είδους η ιεράρχηση στον 
προγραμματισμό της 
εργασίας σας; 

[Λάβετε υπόψη ότι δεν θεωρούνται 
«ασήμαντες» όλες οι 
δραστηριότητες χαλάρωσης. Τα 
ενεργά διαλείμματα και η 
συνειδητή χαλάρωση είναι 
πραγματικά πολύ σημαντικά στην 
καθημερινή ζωή για την ευημερία 
μας, ώστε να συνεχίσουμε με 
δύναμη και συγκέντρωση.] 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Μια επισκόπηση των βασικών σημείων που συζητήθηκαν. 
 
- Η βασική ιδέα του έργου INTEGRATE είναι ότι οι ιστορίες του μετανάστη επιχειρηματία μπορούν να 
διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διάδοση του επιχειρηματικού πνεύματος και της κοινωνικής ένταξης. Σε 
αυτό το πλαίσιο, αυτός ο οδηγός παρέχει πρακτικές οδηγίες για εκπαιδευτές που θα έρθουν σε επαφή με 
μετανάστες επιχειρηματίες ή νέους δυνητικούς, για να τους διδάξουν πώς να ξεκινήσουν/διαχειρίζονται 
μια επιχείρηση κάνοντας την ιστορία τους πιο ελκυστική και μιμητική. 
 
- Το μάθημα είναι πρακτικό και επικεντρωμένο στον μαθητή και αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις 
ενότητες που αντιστοιχούν στις τέσσερις κύριες ικανότητες: 1. Αφήγηση ιστοριών. 2. Πώς να ξεκινήσετε 
μια επιχείρηση. 3. Διαπολιτισμικές δεξιότητες. 4. Επιχειρηματική νοοτροπία. 
 
- Το μάθημα βασίζεται στη Θεωρία Ανδραγωγίας που δηλώνει: 1) Οι ενήλικες πρέπει να γνωρίζουν γιατί 
πρέπει να μάθουν κάτι. 2) Οι ενήλικες πρέπει να μάθουν βιωματικά. 3) Οι ενήλικες προσεγγίζουν τη 
μάθηση ως επίλυση προβλημάτων. 4) Οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα όταν το θέμα έχει άμεση αξία. 
 
- Το μάθημα είναι δομημένο σε 4 ενότητες και 12 δραστηριότητες. 
 
- Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να θεωρηθεί ως ενσωμάτωση και συμπληρωματική του 
διαδικτυακού μαθήματος που διατίθεται στον ιστότοπο του έργου: www.integrate-euproject.eu). 
 
- Χρησιμοποιήστε τις συνεντεύξεις βίντεο των μεταναστών επιχειρηματιών ως πρόσθετο εκπαιδευτικό 
υλικό και καλά παραδείγματα αφήγησης ιστοριών μεταναστών επιχειρηματιών.   
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