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Για το έργο 
Το «Girls Lead» είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας 

πρωτοβουλίας των νεαρών γυναικών, στην οικοδόμηση ηγετικών δεξιοτήτων και στην παροχή 

βοήθειας για την πραγματοποίηση των πρώτων επιχειρηματικών ιδεών τους. Οι ενέργειες 

χωρίζονται σε τέσσερα βήματα: πρώτο βήμα να εμπνεύσει, δεύτερο να εκπαιδεύσει πάνω σε 

ηγετικές δεξιότητες, το τρίτο να βοηθήσει στη δικτύωση και το τέταρτο να τις αφήσει να εμπλακούν 

και να δράσουν. 

 

Τι στοχεύουμε; 

Το «Girls lead» στοχεύει στην παροχή καινοτόμων και ευέλικτων τρόπων συμμετοχής των νέων 

γυναικών στην επιχειρηματική και κοινωνική μάθηση, επιτρέποντάς τους να ενεργήσουν ως δύναμη 

αλλαγής στις τοπικές τους κοινότητες και στην ευρύτερη κοινωνία, και έτσι να ξεπεράσουν την 

ανισότητα, το εκπαιδευτικό μειονέκτημα και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Το έργο απευθύνεται σε νέες γυναίκες με στόχο να συμβάλει στην καλλιέργεια και την ενίσχυση της 

κοινωνικής σκέψης και εμπιστοσύνης, στην ανάπτυξη της ηγετικής τους στάσης, την εμβάθυνση της 

κοινωνικής σύνδεσης και στη μείωση του χάσματος ευκαιριών. Αυξάνει την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τις ανάγκες αλλαγής στάσης των νεαρών γυναικών απέναντι στην ηγεσία και την 

επιχειρηματική σκέψη και μάθηση, δείχνοντας σαφείς δρόμους προς την αριστεία. 

 

Τι κάνουμε;  

Οι δραστηριότητες του «Girls lead» περιλαμβάνουν:: 

 Προώθηση ιστοριών απο γυναίκες κοινωνικούς επιχειρηματίες 

 Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης για την ενίσχυση της ηγεσία 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού κιτ υποστήριξης ηγεσίας για κορίτσια με ψηφιακό υλικό 

 Δημιουργία και ενίσχυση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την αλληλεπίδραση, την 

επικοινωνία και την ουσιαστική ενημέρωση των νέων γυναικών σχετικά με τις ευκαιρίες 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εργαλεία για την παραγωγή επιχειρηματικών ιδεών με 

κοινωνικό αντίκτυπο. 

 

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί; 

Οι βασικές ομάδες στόχου του έργου είναι: 

 Κορίτσια και νεαρές γυναίκες, που βρίσκονται σε μία από τις ακόλουθες μειονεκτικές 

καταστάσεις: ανεργία, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ή εκείνες που επί του παρόντος δεν 

παρακολουθούν κάποιου είδους εκπαίδευση 

 Νέες γυναίκες που επιθυμούν να διευθύνουν δικές τους επιχειρήσεις 

 Σύμβουλοι νέων και τοπικοί / περιφερειακοί οργανισμοί κατάρτισης νέων. 
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Περίληψη του Προγράμματος Εκπαίδευσης  

Η κοινωνική οικονομία και ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα χρειάζονται γυναίκες στην ηγεσία, 

μιας και οι γυναίκες έχουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Ωστόσο, η ηγεσία δεν είναι μια ιεραρχική θέση αλλά μια προσέγγιση.  

Ο κύριος στόχος της κατάρτισης είναι η ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων των νέων γυναικών 

που συμμετέχουν στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

Η εκπαίδευση θα βοηθήσει επίσης τις νέες γυναίκες: 

 να ξεπεράσουν τις εμφανείς και κρυφές προκαταλήψεις κατά των γυναικών ως ηγέτες,  

 να υιοθετήσουν μια ανταγωνιστική νοοτροπία που αξιοποιεί τις δυνάμεις τους ως γυναίκες,  

 να δημιουργήσουν ένα ευρύ, στρατηγικό δίκτυο βασικών ενδιαφερομένων οι οποίοι θα 

προωθήσουν την καριέρα τους,  

 να αποφεύγουν μια τελειομανής προσέγγιση σε ανταγωνιστικές, προκλητικές καταστάσεις, 

 να ανακάμπτουν γρήγορα μαθαίνοντας να παίρνουν τα πράγματα λιγότερο προσωπικά. 

Η μαθησιακή προσέγγιση είναι η συνδυασμένη μάθηση - συνδυάζει διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

υλικό και ευκαιρίες για διαδικτυακή αλληλεπίδραση με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, 

πρόσωπο με πρόσωπο σε μια αίθουσα. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ενότητες: 

 Ενότητα 1 «Ποιός είμαι;» – Προσωπική ανάπτυξη 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ενότητας, οι νέες γυναίκες θα μπορούν να εκτιμήσουν τις δεξιότητες 

και τις ικανότητές τους, να εξετάσουν τους στόχους ζωής, να θέσουν στόχους προκειμένου να τους 

πραγματοποιήσουν και να μεγιστοποιήσουν τις ηγετικές τους δυνατότητες, να προσδιορίσουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για να θέσουν στόχους ζωής οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν τις 

ηγετικές τους δυνατότητες και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους. 

Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι: 

№ Υποενότητα 
Διάρκεια 

Κατ’ιδίαν Διαδικτυακά 

1.  Τι είναι η προσωπική ανάπτυξη 120 λ. 60 λ. 

2.  
Πώς να ερευνήσω τον εαυτό μου - χαρακτηριστικά, 
αξίες, πνευματικά μοντέλα, ικανότητες, μαθησιακά στυλ 

120 λ. 60 λ. 

3.  Πώς να διαχειριστώ την προσωπική μου ανάπτυξη 120 λ. 60 λ. 

4.  Προσωπική ενδυνάμωση 120 λ. 60 λ. 

 

 Ενότητα 2 «Είμαι ηγέτης;» – Ηγετικές ικανότητες 

Μετά τη δεύτερη ενότητα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να καθορίσουν το τι είναι ηγεσία και 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού ηγέτη, να κάνουν ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ ενός 

ηγέτη και ενός διευθυντή, να προσδιορίσουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τύπους ηγεσίας, 
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να κάνουν διάκριση μεταξύ του να είναι προνοητικός και αντιδραστικός, να κατανοήσουν την 

ενσυναίσθηση και τη σημασία της στην ηγεσία.  

Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι: 

№ Υποενότητα 
Διάρκεια 

Κατ’ιδίαν Διαδυκτιακά 

1.  Tί είναι η ηγεσία 135 λ. 60 λ. 

2.  Στυλ ηγεσίας 180 λ. 60 λ. 

3.  Τι σημαίνει να είσαι προνοητικός 60 λ. 30 λ. 

4.  Τι σημαίνει να είσαι συναισθηματικά ταυτιζόμενος 75 λ. 45 λ. 

 

 Ενότητα 3 “Πού πηγαίνω;” – Όραμα 

Ως αποτέλεσμα της τρίτης ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες των ιδεών και του οράματός τους για το μέλλον, να σχεδιάσουν 

στρατηγικά τη μελλοντική τους εργασία και τον αντίκτυπο της, να αξιολογήσουν και να 

προβληματιστούν σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εργασίας και του σκοπού τους και να 

εξοικειωθούν με τις καλύτερες πρακτικές για τον οραματισμό του μέλλοντος τους.  

Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι: 

№ Υποενότητα 
Διάρκεια 

Κατ’ιδίαν Διαδυκτιακά 

1.  Τι σημαίνει οραματίζομαι; 90 λ. 30 λ. 

2.  Αξίες και αποστολές 50 λ. 30 λ. 

3.  Βιωσιμότητα των αξιών 50 λ. 60 λ. 

4.  Στρατηγικός σχεδιασμός & όραμα 210 λ. 30 λ. 

 

 Ενότητα 4 «Πώς κάνω τον εαυτό μου να ακουστεί;» – Επικοινωνία  

Μετά την τέταρτη ενότητα οι συμμετέχοντες θα έχουν πληροφορίες και συμβουλές σχεδιασμένες 

για να τις βοηθήσουν να σκεφτούν την προσωπική τους ανάπτυξη και τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων καθώς και την δυνητική ηγετική δυναμική τους.  

Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι: 

№ Υποενότητα 
Διάρκεια 

Κατ’ιδίαν Διαδυκτιακά 

1.  Κατανοήστε τον εαυτό σας για καλύτερη επικοινωνία 120 λ. 60 λ. 

2.  Δεξιότητες για ομιλία με υψηλό αντίκτυπο   

 2.1. Δομή μια ομιλίας 60 λ. 30 λ. 

 2.2. Βελτίωση δεξιοτήτων ομιλίας 60 λ. 30 λ. 



 

 

Girls Lead: Supporting young women into finding their place as 
social entrepreneurs and in taking on leadership roles in early life 

Project Ref: 2018-UK01-KA205-047767  
 

 
 

 
8 

 2.3. Διαχείριση άγχους. Τεχνικές αυτοέλεγχου 60 λ. 30 λ. 

 2.4. Τεχνικές ζωντανής απόκρισης 60 λ. 30 λ. 

 2.5. Γιατί είναι βαρετό το Power Point; 60 λ. 30 λ. 

 

 Ενότητα 5 «Μπορώ να λύσω προβλήματα;» – Δημιουργική επίλυση προβλημάτων 

Η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους συμμετέχοντες μια επισκόπηση των δημιουργικών 

στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Θα ανακαλύψουν διάφορα εργαλεία που θα τους 

επιτρέψουν, να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, να αναλύσουν τα υπάρχοντα 

προβλήματα και τις πιθανές λύσεις.  

Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι: 

№ Υποενότητα 
Διάρκεια 

Κατ’ιδίαν Διαδυκτιακά 

1 Τι είναι η δημιουργική επίλυση προβλημάτων; 120 λ. 60 λ. 

2 Πώς να αναλύσετε ένα πρόβλημα; 150 λ. 30 λ. 

3 Πώς να εντοπίσετε πιθανές λύσεις; 150 λ. 30 λ. 

4 Πώς να αναπτύξετε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων; 120 λ. 60 λ. 

 

 Ενότητα 6 «Γίνε καλύτερος»– Διαπροσωπικές δεξιότητες 

Ως αποτέλεσμα της τελευταίας ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη 

σημασία των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και με τη σειρά τους να μεγιστοποιήσουν τις ηγετικές τους 

δυνατότητες, να αναπτύξουν κίνητρα, να κατανοήσουν τη σημασία της ομαδικής εργασίας, να 

αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, να αναπτύξουν ικανότητες 

αποφασιστικότητας και τέλος να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους αναπτύσσοντας βασικές 

δεξιότητες. 

Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι: 

№ Υποενότητα 
Διάρκεια 

Κατ’ιδίαν Διαδυκτιακά 

1 Κινητροδότηση 120 λ. 60 λ. 

2 Ομαδική εργασία 120 λ. 60 λ. 

3 Λήψη αποφάσεων 120 λ. 60 λ. 

4 Αποφασιστικότητα 120 λ. 60 λ. 

5 Αυτοπεποίθηση 120 λ. 60 λ. 

 

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα της εκπαίδευσης θα είναι η υιοθέτηση μιας ηγετικής προσέγγισης και 

η πειστικότητα και επιρροή ως γυναίκα. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδεύτουν στο πώς να ξεχωρίζουν 

και να ενισχύουν το χάρισμα τους και θα μάθουν πώς να αλληλεπιδρούν πιο αποτελεσματικά. Άλλες 

δεξιότητες που μπορούν να μάθουν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης είναι οι δεξιότητες για το πώς 
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να τολμούν (να ενεργούν χωρίς να αισθάνονται ανασταλκτικά), πώς να αναλαμβάνουν την ευθύνη 

για τις δικές σας ενέργειες. Οι νεαρές γυναίκες  θα μάθουν πώς να εμπιστεύονται τον εαυτό τους 

και θα τολμούν να πουν τι σκέφτονται. Θα αναπτύξουν επίσης την προσωπική τους επίδραση μέσω 

της αφήγησης, την ικανότητα να διαχειρίζονται δύσκολους χαρακτήρες και έντονα συναισθήματα 

και τον τρόπο δημιουργίας ενός αποτελεσματικού δικτύου.  
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Ενότητα 1 «Ποιός είμαι;» – Προσωπική ανάπτυξη 

Στόχοι ενότητας 
Ως αποτέλεσμα της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

 να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους 

 να εξετάσουν τους στόχους ζωής τους 

 να θέσουν στόχους ώστε να συνειδητοποιήσουν και να μεγιστοποιήσουν τις ηγετικές τους 

δυνατοτήτες 

 να προσδιορίσουν τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν για να θέσουν στόχους ζωής που 

θα μπορούν να ενισχύσουν τη δυνητική ηγετική δυναμική τους 

 να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Πληροφορίες και συμβουλές που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να 

σκεφτούν την προσωπική τους ανάπτυξη και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εργαστούν 

για την επίτευξη των στόχων και την πλήρης δυνητική ηγετική δυναμική τους. 

Μαθησιακή προσέγγιση:  

Συνδυασμένη μάθηση - συνδυασμός διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού και ευκαιριών για 

διαδικτυακή αλληλεπίδραση και πρόσωπο με πρόσωπο με παραδοσιακές μεθόδους στην τάξη. 

Εκπαιδευτικό Υλικό: Οδηγός εκπαιδευτή, Παρουσιάσεις PowerPoint, Περίγραμμα, Εργαλείο προ-

ανάθεσης, Βίντεο σύντομης μελέτης σχετικά με τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας, Σενάρια και υλικό για 

παιχνίδια ρόλων, Οδηγός αυτοδιδασκαλίας, Εγχειρίδιο μαθητή, Εργαλείο αξιολόγησης. 

 

Περιεχόμενα / Εκπαιδευτικά βήματα 
1. Τι είναι η προσωπικότητα; 

1.1. Τι είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

1.2. Τι είναι οι προσωπικές αξίες 

1.3. Τι είναι τα προσωπικά διανοητικά μοντέλα - Τύποι σκέψης 

1.4. Τι είναι οι προσωπικές ικανότητες 

1.5. Τι είναι τα στυλ μάθησης 

2. Πώς να ερευνήσω την προσωπικότητά μου 

2.1. Τεστ προσωπικότητας Myer-Briggs (MBTI) 

2.2. Αξιολόγηδη DISC 

2.3. Βιο-δομική ανάλυση 

3. Πώς να διαχειριστώ την προσωπική μου ανάπτυξη 

3.1. Ανάπτυξη του προσωπικού μου οράματος - ανάπτυξη, βελτίωση, καθορισμός προσωπικών 

στόχων 

3.2. Προγραμματισμός της προσωπικής μου ανάπτυξης - Προσωπική ανάλυση SWOT, 

προσδιορισμός περιοχών για βελτίωση 

3.3. Έναρξη της διαδικασίας βελτίωσης 
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3.4. Κωδικοποίηση της προσωπικής μου ανάπτυξης 

3.5. Επανεξέταση και αναθεώρηση των σχεδίων προσωπικής ανάπτυξης 

4. Προσωπική ενδυνάμωση 

4.1. Τι είναι η προσωπική ενδυνάμωση; 

4.2. Διαστάσεις της προσωπικής ενδυνάμωσης 

4.2.1. Αυτογνωσία 

4.2.2. Αξίες 

4.2.3. Δεξιότητες 

4.2.4. Πληροφορίες 

4.2.5. Στόχοι 

4.3. Γλώσσα και Ενδυνάμωση 

4.3.1. Η χρήση της γλώσσας για προσωπική ενδυνάμωση – θετικές λέξεις για τον καθορισμό 

του δικού σου χώρου και της δικής σου ταυτότητας 

4.3.2. Η χρήση της γλώσσας για την ενδυνάμωση άλλων - αποφύγετε την τεχνική ή την 

περίπλοκη ορολογία, εστιάστε στις λέξεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, επιλέξτε 

θετικές λέξεις, αποφύγετε κριτική και αρνητικότητα, χρησιμοποιήστε ανοιχτές 

ερωτήσεις όταν χρειάζεται 

4.3.3. Ανάπτυξη Αυτο-Ενδυνάμωσης 

4.3.4. Ανάπτυξη Εμπιστοσύνης 

4.3.5. Κατανοήση των δυνατών μας σημείων, των αδυναμίων και των ορίων μας 

4.3.6. Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης 

 

Κατανομή ανά θέμα/ υποενότητα και ώρες 

№ Θέμα/ Υποενότητα 
Διάρκεια 

Σημειώσεις 
Κατ’ιδίαν Διαδικτυακά 

5.  
Τι είναι η προσωπική 
ανάπτυξη; 

2 ώρες 1 ώρα  

6.  

Πώς να ερευνήσω τον εαυτό 
μου - χαρακτηριστικά, αξίες, 
πνευματικά μοντέλα, 
ικανότητες, μαθησιακά στυλ 

2 ώρες 1 ώρα  

7.  
Πώς να διαχειριστώ την 
προσωπική μου ανάπτυξη 

2 ώρες 1 ώρα  

8.  Προσωπική ενδυνάμωση 2 ώρες 1 ώρα  

 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός  

Υποενότητα 1: Τι είναι η προσωπική ανάπτυξη;  
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία 
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10 λ. 

Δραστηριότητα Σπασίματος Πάγου - Οι συμμετέχοντες 
απαντούν σε 10 ερωτήσεις «Ποιος είμαι;» 

Χαρτί και μολύβι Κάθε συμμετέχων εργάζεται ανεξάρτητα και στη 
συνέχεια μοιράζεται τις απαντήσεις με έναν άλλο 
συμμετέχοντα. 

20 λ. 

Παρουσίαση - Τι είναι το άτομο; Παρουσίαση Power 
Point, Πίνακας, Η/Υ, 
Προβολέας 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει διαφορετικές προσεγγίσεις 
για προσωπική ανάπτυξη 

10 λ. 

Παιχνίδι – Αντανάκλαση στον καθρέφτη 

Κανένα 

Οι συμμετέχοντες είναι διατεταγμένοι σε δύο σειρές 
πρόσωπο με πρόσωπο. Κάθε συμμετέχων βρίσκεται 
απένταντι απο το άτομο με το οποίο μοιάζει 
περισσότερο. Οι συμμετέχοντες της μίας σειράς 
παίζουν το ρόλο ενός καθρέφτη στον οποίο φαίνεται ο 
άνθρωπος που στέκεται στην άλλη πλευρά. Ο θεατής 
κάνει διαφορετικά γκριμάτσες, χειρονομίες και 
κινήσεις και ο «καθρέφτης» τις επαναλαμβάνει. Στη 
συνέχεια, οι ρόλοι ανταλλάσσονται. Ύστερα σε κύκλο ο 
καθένας μοιράζεται πώς ένιωσε στον έναν ή τον άλλο 
ρόλο. 

20 λ. 

Ομαδική συζήτηση - Γιατί είναι σημαντική η προσωπική 
ανάπτυξη; Πίνακας και 

μαρκαδόροι Διευκολυντική συζήτηση με καταχώριση των βασικών 
συμπερασμάτων. 

15 λ. 

Παρουσίαση - προσωπικά χαρακτηριστικά, αξίες και 
τύποι σκέψης Παρουσίαση Power 

Point, Πίνακας, Η/Υ, 
Προβολέας 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά, τις αξίες και τους τύπους 
σκέψης 

30 λ. 

Παιχνίδι ρόλων - Πανδημία 

Σενάριο, περιγραφή 
ρόλων, Πίνακας και 
μαρκαδόροι 

Οι συμμετέχοντες παίζουν την κατάσταση σύμφωνα με 
ένα προκαταρκτικό σενάριο. Πρέπει να πάρουν 
ομαδική συναινετική απόφαση. Μετά, διανέμουν 
εμπιστοσύνη, δύναμη και εποικοδομητικότητα στην 
ομάδα με τη βοήθεια καρτών. Στο τέλος, παίρνουν ένα 
κοινωνικογράφημα ικανοποίησης σύμφωνα με την 
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απόφαση που πήρε η ομάδα. 

15 λ. 
Ομαδική συζήτηση - σχετικά με τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά, τις αξίες και τους τύπους σκέψης 

Πίνακας και 
μαρκαδόροι 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Παρακολουθήστε μια κατάλληλη θεματική ταινία.  

 

Υποενότητα 2: Πώς να ερευνήσω τον εαυτό μου - χαρακτηριστικά, αξίες, πνευματικά 

μοντέλα, ικανότητες, στυλ μάθησης; 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία 

10 λ. 

Δραστηριότητα Σπασίματος Πάγου  – Τρεις αλήθειες 
και ένα ψέμα 

Χαρτί και μολύβι 
Κάθε συμμετέχων απαριθμεί τρεις αληθινές 
περιγραφές του/της και μία ψεύτικη. Στη συνέχεια, 
κάθε συμμετέχων συναντάται ατομικά με τον καθένα 
και προσπαθεί να μαντέψει ποια από τις περιγραφές 
δεν είναι αλήθεια. 

10 λ. 

Παρουσίαση - παράθυρο Johari 

Πώς να χτίσετε την αυτογνωσία και να κατακτήσετε  
την επιτυχία 

Πίνακας και 
μαρκαδόροι Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το μοντέλο και δίνει 

παραδείγματα της εφαρμογής του όσον αφορά την 
αυτοαξιολόγηση των προσωπικών χαρακτηριστικών και 
δίνει συμβουλές για τη χρήση του παραθύρου Johari 
για αυτογνωσία 

10 λ. 
Ατομική εργασία - Επίθετα Johari Φόρμα – Επίθετα 

Johari 
Οι συμμετέχοντες εργάζονται ανεξάρτητα με τη φόρμα 

5 λ. Περίληψη από τον εκπαιδευτή Κανένα 

15 λ.  

Παρουσίαση - Ένα σύγχρονο και προηγμένο μέτρο 
προσωπικότητας 

Παρουσίαση Power 
Point, Πίνακας, Η/Υ, 
Προβολέας Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει εργαλέια για αξιολόγηση 

της προσωπικότητας – Τεστ προσωπικότητας Myer-
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Briggs (MBTI), Αξιολόγηση DiSC, Βιο-δομική ανάλυση 

25 λ. 

Ατομική εργασία - Συμπλήρωση ατομικού 
ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της 
προσωπικότητας Ατομικό 

ερωτηματολογίο 
Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί σε χαρτί ή 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική φόρμα 

25 λ. Παρουσίαση - Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
Παρουσίαση Power 
Point, Πίνακας, Η/Υ, 
Προβολέας 

20 λ. Ομαδική συζήτηση - Πώς να αποφύγετε λάθη όταν 
κάνετε ένα προφίλ προσωπικοτήτας 

Πίνακας και 
μαρκαδόροι 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Διαδικτυακή Αξιολόγηση 

 

Υποενότητα 3: Πώς να διαχειριστώ την προσωπική μου ανάπτυξη; 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Duration Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία 

10 λ. Παιχνίδια ενέργειας– «Είμαι ο ήλιος» Κανένα 

Οι συμμετέχοντες μετράνε σε έναν κύκλο ξεκινώντας 
από το ένα. Ο τέταρτος στη σείρα, αντί για τον 
αντίστοιχο αριθμό λέει «Είμαι ο ήλιος». Το παιχνίδι 
συνεχίζεται έως ότου κάθε συμμετέχων προφέρει τη 
φράση. 

20 λ. Ατομική εργασία - Καθορισμός επιτυχίας 

Σύζευξη 

Χαρτί και μολύβι 

Κάθε συμμετέχων πρέπει να γράψει τι θεωρεί οτι είναι 
η επιτυχία. Ο καθένας πρέπει να καθορίσει όσο το 
δυνατόν περισσότερες πτυχές του, αλλά επίσης να 
προσδιορίσει τη πιο σημαντική πτυχή (χρήματα, φήμη, 
οικογένεια κ.λπ.). 

Οι συμμετέχοντες μοιράζονται ό, τι είναι γραμμένο σε 
ζευγάρια. 
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30 λ. Μικρές ομάδες - Ρύθμιση του μακροπρόθεσμου 
οράματος, μετατροπή του οράματος σε στόχους 

Πίνακας και 
μαρκαδόροι 

1. Οι συμμετέχοντες συζητούν την ερώτηση: Πού 
βλέπω τον εαυτό μου σε πέντε [ή δέκα] χρόνια; 
Πρέπει να εξετάσουν κάθε πτυχή της ζωής 
τους: προσωπικά, επαγγελματικά, χόμπι, άλλα 
ενδιαφέροντα και ούτω καθεξής. 

2. Η ομάδα βοηθά όλους να ορίσουν 
προσωπικούς στόχους 

3. Ένα μέλος της μικρής ομάδας παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα στη μεγάλη ομάδα 

20 λ. Ατομική εργασία - προσωπική ανάλυση SWOT 

Δημιουργία ζευγαριών 

Φόρμα - Ανάλυση 
SWOT 

Κάθε συμμετέχων συμπληρώνει τη φόρμα. Οι 
συμμετέχοντες μοιράζονται ό, τι είναι γραμμένο σε 
ζευγάρια. 

15 λ. Παρουσίαση - Βελτίωση των δεξιοτήτων σας με την 
ανάπτυξη των αδυναμιών σας 

Παρουσίαση Power 
Point, Πίνακας, Η/Υ, 
Προβολέας 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με 
ορισμένες τεχνικές που οι άνθρωποι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα και προκλήσεις και να επιφέρουν 
προσωπικές αλλαγές. 

15 λ. Ατομική εργασία - Καταγραφή προσωπικής ανάπτυξης 
και επιτευγμάτων 

Φόρμα - Προσωπικά 
αρχεία επιτεύγματος 

Κάθε εκπρόσωπος συμπληρώνει τη φόρμα. 

10 λ. Συνοπτική ομαδική συζήτηση - Επανεξέταση και 
αναθεώρηση των προσωπικών σχεδίων ανάπτυξης 

Πίνακας και 
μαρκαδόροι 

Ο εκπαιδευτής διευκολύνει μια συζήτηση 
επικεντρωμένη στο πώς μπορούμε να αναθεωρήσουμε 
τα προσωπικά μας σχέδια ανάπτυξης 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα "Εγγραφές προσωπικών επιτευγμάτων" 
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Υποενότητα 4: Προσωπική Ενδυνάμωση 
Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία 

5 λ. 

Παιχνίδια ενέργειας – «Κύκλος Εμπιστοσύνης» 

Κανένα 

Οι συμμετέχοντες στέκονταν δίπλα-δίπλα σε έναν 
κύκλο. Στη μέση του κύκλου είναι ένας από τους 
συμμετέχοντες με δεμένα μάτια. Μετά απο ένδειξη του 
εκπαιδευτή, οι άνθρωποι στον κύκλο ταλαντεύονται 
γύρω απο διαφορετικές κατευθύνσεις του ατόμου στη 
μέση. 

10 λ. 

Παρουσίαση - Τι είναι η προσωπική ενδυνάμωση; Παρουσίαση Power 
Point, Πίνακας, Η/Υ, 
Προβολέας 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις διαστάσεις της 
προσωπικής ενδυνάμωσης 

20 λ. 

Ατομική εργασία - Η ηθική μου πυξίδα 

Φόρμα – Η ηθική 
πυξίδα μου 

Κάθε συμμετέχων συμπληρώνει τη φόρμα. Οι 
συμμετέχοντες μοιράζονται ό,τι είναι γραμμένο σε 
ζευγάρια. 

10 λ. 
Παρουσίαση - Γλώσσα και Ενδυνάμωση Παρουσίαση Power 

Point, Πίνακας, Η/Υ, 
Προβολέας  

30 λ. 

Παιχνίδι ρόλων - "Τηλεοπτική συνέντευξη" 

Σενάριο, περιγραφή 
ρόλων 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια και 
αναλαμβάνουν τους ρόλους του ερευνητή και του 
ερωτώμενου. Ο σκοπός της συνέντευξης είναι να 
αναδείξει τα πλεονεκτήματα του ερωτώμενου. 

20 λ. Ομαδική συζήτηση για το παιχνίδι ρόλων. 
Πίνακας και 
μαρκαδόροι 

15 λ. Παρουσίαση - Αυτορρύθμιση | Αυτοδιαχείρηση 
Παρουσίαση Power 
Point, Πίνακας, Η/Υ, 
Προβολέας 

10 λ. Αξιολόγηση της ενότητας 1 Ερωτηματολόγιο 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Παρακολουθήστε μια κατάλληλη θεματική ταινία. 
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Ενότητα 2 «Είμαι ηγέτης;» – Ηγετικές ικανότητες 

Στόχοι ενότητας 
Ως αποτέλεσμα της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα: 

 είναι σε θέση να καθορίσουν την ηγεσία και τα χαρακτηριστικά ενός καλού ηγέτη 

 είναι σε θέση να κάνουν σαφή διαχωρισμό μεταξύ ενός ηγέτη και ενός διευθυντή 

 είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τους τύπους ηγεσίας 

 είναι σε θέση να κάνουν διάκριση μεταξύ του να είναι προνοητικός και αντιδραστικός, και 

να αναγνωρίζουν τη σημασία της προνόησης στο πλαίσιο της ηγεσίας 

 είναι σε θέση να κατανοήσουν την ενσυναίσθηση και τη σημασία της στην ηγεσία 

 έχουν ασκήσει κάποιες ιδιότητες συναισθηματικής ταύτισης, όπως δεξιότητες λήψης 

οπτικής γωνίας (γνωστική ενσυναίσθηση) και ενσυναισθητική επικοινωνία 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια βαθύτερη 

κατανόηση της ηγεσίας και των διαφόρων χαρακτηριστικών και τύπων της, καθώς και να 

αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με μερικές από τις βασικές ιδιότητες ενός ηγέτη, όπως η 

προνοητικότητα και η ενσυναίσθηση.  

Μαθησιακή προσέγγιση:  

Συνδυασμένη μάθηση - συνδυασμός διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού και ευκαιριών για 

διαδικτυακή αλληλεπίδραση και πρόσωπο με πρόσωπο με παραδοσιακές μεθόδους στην τάξη. 

Εκπαιδευτικό Υλικό: Οδηγός εκπαιδευτή, Παρουσιάσεις PowerPoint, Περίγραμμα, Εργαλείο προ-

ανάθεσης, Βίντεο σύντομης μελέτης σχετικά με διαφορετικά στυλ ηγεσίας, Σενάρια και υλικό για 

παιχνίδια ρόλων, Οδηγός αυτοδιδασκαλίας, Εγχειρίδιο μαθητή, Εργαλείο αξιολόγησης 

 

Περιεχόμενα / Εκπαιδευτικά βήματα 
1. Τι είναι η ηγεσία; 

1.1. Καθορισμός ηγεσίας και τι κάνει κάποιον καλό ηγέτη 

1.2. Κατανόηση των διαφορών: Ηγεσία έναντι διαχείρισης 

1.3. Ανάπτυξη ηγεσίας 

2. Στυλ ηγεσίας 

2.1. Τα τρία στυλ ηγεσίας του Lewin  

2.2. Στυλ ηγεσίας με βάση τη θεωρία Path-Goal 

2.3. Έξι στυλ ηγεσίας συναισθηματικλης ταύτισης (από τους Daniel Goleman, Richard Boyatzis 

και Annie McKee) 

2.4. Μετασχηματιστική ηγεσία 

2.5. Γραφειοκρατική ηγεσία 

2.6. Χαρισματική ηγεσία 

2.7. Εξυπηρετική ηγεσία 

2.8. Συναλλακτική ηγεσία 
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3. Είσαι προνοητικός; 

3.1. Τί σημαίνει να είσαι προνοητικός 

3.2. Ποια η διαφορά μεταξύ προνοητικού και αντιδραστικού 

3.3. Χαρακτηριστικά προνοητικού και αντιδραστικού ατόμου 

4. Είσαι συμπονετικός; 

4.1. Τί είναι η ενσυναίσθηση 

4.2. Οπτική γωνία (γνωστική ενσυναίσθηση) 

4.3. Τρόποι να είσαι ηγέτης με ενσυναίσθηση 

4.4. Ενσυναισθηματική επικοινωνία 

Κατανομή ανά θέμα / υποενότητα και ώρες 

№ Θέμα / Υποενότητα 
Διάρκεια/ προσέγγιση 

Σημειώσεις 
Κατ’ιδίαν Διαδικτυακά 

5.  Τί ειναι η ηγεσία; 2 ¼ ώρες 1 ώρα  

6.  Στυλ ηγεσίας 3 ώρες 1 ώρα  

7.  Τι σημαίνει να είσαι προνοητικός 1 ώρα 30 λ.  

8.  Τι σημαίνει να έχεις ενσυναίσθηση 1 ¼ ώρα 45 λ.  

 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

Υποενότητα 1: Τί ειναι η ηγεσία; 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 135 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιέχομενο  Εργαλεια/υλικά 

20 λ. 

Ομαδική δραστηριότητα – Υποστηρίξτε το μότο σας 

Εκτυπωμένα 
στοχαστικά 
αποσπάσματα 

Αυτή η άσκηση εισάγει το θέμα της ηγεσίας και 
ενθαρρύνει κάθε συμμετέχοντα να κάνει μια 
προσωπική δήλωση σχετικά με τις σκέψεις του για το τι 
κάνει έναν καλό ηγέτη. Στοχαστικά αποσπάσματα 
ηγεσίας τοποθετούνται στους τοίχους - αγγίξτε 
διαφορετικές πτυχές της ηγεσίας. Οι συμμετέχοντες 
καλούνται να επιλέξουν να υποστηρίξουν ένα 
απόσπασμα που ανταποκρίνεται καλά στις προσωπικές 
τους απόψεις για το τι κάνει έναν καλό ηγέτη.   

10 λ. 

Ομαδική συζήτηση για την παραπάνω δραστηριότητα 

Πίνακας και 
μαρκαδόροι 

Όλοι οι συμμετέχοντες εξηγούν την επιλογή τους στην 
ομάδα. Ο εκπαιδευτής μπορεί να γράψει βασικές ιδέες 
ή λέξεις στον πίνακα. Αυτά θα ξεκινήσουν περαιτέρω 
ερωτήσεις συζήτησης ή θα χρησιμεύσουν ως «γέφυρα» 
για επιπλέον περιεχόμενο για τη ηγεσία. Διευκολυντική 
συζήτηση με καταχώριση των κυριότερων 
συμπερασμάτων. 

10 λ. Παρουσίαση: Ρόλος διευθυντή έναντι ρόλου ηγέτη Παρουσίαση PPT, Η/Υ, 
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Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις κύριες διαφορές μεταξύ 
του να είσαι διευθυντής και να είσαι ηγέτης, 
καθιστώντας σαφή τα σημεία που αντικατοπτρίζουν τα 
εξής: 

• Είναι ένας καλός διευθυντής αυτόματα καλός 
ηγέτης; 

• Αξία ποσοτικών δεικτών έναντι δημιουργικής 
αξίας 

• Κύκλοι επιρροής έναντι κύκλων ισχύος 

• Ηγετικοί άνθρωποι έναντι διαχειριστικών 
ανθρώπων 

προβολέας, πίνακας 

50-60 λ. 

Δραστηριότητα ομάδας «Διευθυντής εναντίον ηγέτη» - 
Πρακτική στοχασμού 

Προσάρτημα αρ.1 
Μια τράπουλα καρτών 
για κάθε άτομο, στο 
οποίο είναι γραμμένες 
οι ικανότητες που 
επικεντρωνόμαστε. 
 
Δύο πίνακες 
Μαρκαδόροι 
Αυτοκόλλητα τελείες 
και αστέρια 
Χαρτί και στυλό / 
μολύβι για κάθε άτομο 

Ένας διευθυντής φέρνει πολλά θετικά χαρακτηριστικά 
στον νέο ρόλο του ηγέτη. Υπάρχουν ορισμένες 
ικανότητες που πρέπει να αφήσει ο διευθυντής όταν 
αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο. Αυτή η δραστηριότητα 
ταξινόμησης καρτών βοηθά τους συμμετέχοντες να 
σκεφτούν αυτήν τη σημαντική διαδικασία ανάπτυξης. 
(δείτε λεπτομέρειες στο Προσάρτημα αρ.1 που 
επισυνάπτεται) 

10 λ. 

Ομαδική συζήτηση με θέμα «Διευθυντής εναντίον 
Ηγέτη» 

 

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει και ολοκληρώνει τη 
δραστηριότητα. Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για συζήτηση: 

• Τι εμποδίζει τον διευθυντή να γίνει ηγέτης; 

• Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεγαλύτερη 
πρόκλησή σας καθώς κάνετε τη μετάβαση; 

10 λ. 

Παρουσίαση - Ανάπτυξη ηγεσίας 

Παρουσίαση 
Powerpoint, 
Προβολέας, Φορητός 
υπολογιστής 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί (χρησιμοποιώντας παρακινητικά 
βίντεο ως παραδείγματα ηγεσίας) την ουσία του να 
γίνει ηγέτης. Η ανάπτυξη ηγεσίας είναι αυτο-ανάπτυξη. 
Η αναζήτηση της ηγεσίας είναι πρώτα μια εσωτερική 
αναζήτηση ενός ηγέτη για να ανακαλύψει ποιος είναι. 
Η εκμάθηση τους να ηγείσαι είναι να ανακαλύπτεις τι 
αξίζει κάποιος κ.λπ. 

10 λ. 

Ομαδική δραστηριότητα - Πίτσα Ηγεσίας 

Προσάρτημα με την 
Πίτσα Ηγεσίας 

Αυτή η δραστηριότητα ανάπτυξης ηγεσίας προσφέρει 
ένα πλαίσιο αυτοαξιολόγησης για τους συμμετέχοντες 
να προσδιορίσουν πρώτα τις δεξιότητες, τα 
χαρακτηριστικά και τις στάσεις που θεωρούν 
σημαντικές για την αποτελεσματική ηγεσία και στη 
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συνέχεια να αξιολογήσουν τη δική τους ανάπτυξη και 
να ξεκινήσουν τον καθορισμό στόχων. Ο εκπαιδευτής 
παρουσιάζει το μοντέλο Πίτσα Ηγεσίας: Είναι ένα 
εργαλείο προβληματισμού και αυτοαξιολόγησης όπου 
οι συμμετέχοντες σκέφτονται τις πιο σημαντικές 
δεξιότητες και στάσεις, που πρέπει να κατακτήσουν για 
να γίνουν ένας σπουδαίος ηγέτης. Οι συμμετέχοντες 
καλούνται να αξιολογήσουν τον εαυτό τους σε κλίμακα 
από 1 έως 10 για κάθε κομμάτι. Αυτή η 
αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση 
για τον καθορισμό των προσωπικών τους στόχων για 
την ανάπτυξη ηγεσίας. Οι περιοχές τις οποίες βρίσκουν 
πιο αδύναμες είναι αυτές που θα πρέπει να 
επικεντρώνονται περισσότερο στη μελλοντική τους 
ανάπτυξη. 

5 λ. 

Ομαδική συζήτηση - Πίτσα Ηγεσίας  

 

Ο εκπαιδευτής ηγείται μιας συζήτησης για ορισμένες 
αποφάσεις και κοινά πρότυπα όσον αφορά την 
αντίληψη της ομάδας για έναν καλό ηγέτη. Οι 
συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να ορίσουν μια 
δράση παρακολούθησης μέσα σε λίγους μήνες για να 
επανεξετάσουν την Πίτσα ηγεσίας τους. Πρέπει να 
επανεκτιμήσουν τον εαυτό τους, να γιορτάσουν την 
ανάπτυξή τους και να βελτιώσουν τους επόμενους 
στόχους τους. 

 

Διαδικτυακή εμφάνιση, Διάρκεια - 60 λ. 

Σύντομα βίντεο μελέτης για ηγεσία / σπουδαίους ηγέτες 

Ερωτήσεις προβληματισμού 

Πρότυπο και οδηγίες για την πίτσα ηγεσίας 

 

Υποενότητα 2: Στυλ Μάθησης 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 180 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιέχομενο  Εργαλεια/υλικά 

5 λ. Δραστηριότητα Σπασίματος Πάγου  – Πόλεμος με 
μπαλόνια 

μπαλόνια 
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Οι συμμετέχοντες (σε ομάδες των δύο-τριών) 
ανταγωνίζονται καταστρέφοντας τα μπαλόνια όλων 
των άλλων ομάδων πατώντας τους, υποτίθεται ότι 
έχουν μια στρατηγική ομάδας για να ακολουθήσουν. 
Ο εκαπιδευτής συγκεντρώνει τις ομάδες και συζητά τις 
συμπεριφορές που παρατηρούνται (μέλη της ομάδας 
και αντιπάλους) κατά τη διάρκεια του αγώνα με τα 
μπαλόνια, οδηγώντας την εκπαίδευση στα διάφορα 
στυλ συμπεριφοράς των ηγετών. 

15 λ. Παρουσίαση της ποικιλίας των στυλ ηγεσίας Παρουσίαση PPT, Η/Υ, 
προβολέας, Πίνακας 
Μελέτη βίντεο που 
δείχνουν διαφορετικά 
στυλ ηγεσίας 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τα ακόλουθα πλαίσια 
στυλ ηγεσίας: Στυλ ηγεσίας του Lewin. Στυλ ηγεσίας 
με βάση τη θεωρία Path-Goal, Έξι στυλ 
συναισθηματικής ηγεσίας (από τους Daniel Goleman, 
Richard Boyatzis και Annie McKee) μαζί με 
συγκεκριμένα στυλ ηγεσίας, όπως Μετασχηματιστική 
ηγεσία, Γραφειοκρατική ηγεσία, Χαρισματική ηγεσία, 
Εξυπηρετική ηγεσία, Συναλλακτική ηγεσία, 
χρησιμοποιώντας πολλά οπτικά εργαλεία και 
παραδείγματα. 

50 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Παιχνίδι ρόλων σε 
διαφορετικά στυλ ηγεσίας 

Προσάρτημα αρ.2 

Αυτή η άσκηση ρόλων είναι πολλαπλών φάσεων και θα 
δείξει στην ομάδα πώς η συμπεριφορά του ηγέτη (στην 
περίπτωση αυτής της άσκησης: αυταρχική, 
δημοκρατική, προσεγγιστική) επηρεάζει την ομάδα με 
την οποία εργάζεται. (Δείτε την εφαρμογή βήμα προς 
βήμα στο προσάρτημα αρ.2 που επισυνάπτεται) 

10 λ. Ομαδική συζήτηση - Παιχνίδι ρόλων σε διαφορετικά 
στυλ ηγεσίας 

 

Οι συμμετέχοντες σκέφτονται και συζητούν τα 
ακόλουθα: 

• Τι είδους δομές είναι απαραίτητες για να 
καταστήσουμε την ηγεσία μας δημοκρατική και 
ικανή; 

• Είναι ένας μόνο «πρόεδρος» ικανός να ενεργεί 
δημοκρατικά ή αυτή η δομή προωθεί κάπως το 
αυταρχικό στυλ ηγεσίας; 

• Μπορούμε να σκεφτούμε άλλες δομές στην 
ομάδα μας ή τρόπους προσαρμογής των 
υπαρχόντων δομών ώστε να γίνουν πιο 
δημοκρατικές; 

90 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Φυσικός ρόλος στην ομάδα 
και στυλ ηγεσίας 

Η/Υ, προβολέας, 
Πίνακας 

Οι συμμετέχοντες σε ομάδες τριών επιλέγουν έναν 
ηγέτη που θαυμάζουν και τους ζητείται να μάθουν 
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(μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, να 
ρωτήσουν φίλους κ.λπ.) περισσότερα για αυτόν, 
προσδιορίζοντας την ιστορία, τα χαρακτηριστικά και το 
στυλ ηγεσίας του. 
Το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας των ομάδων θα 
πρέπει να μεταφερθεί σε μια παρουσίαση σχετικά με 
τον αρχηγό τον οποίο η ομάδα μελέτησε και να 
δημιουργήσουν μια φανταστική κατάσταση (που θα 
παρουσιάστει απο την ομάδα), η οποία περιλαμβάνει 
την τοποθέτηση τους στη θέση του ηγέτη που 
επιλέχθηκε και την αντίδραση σε αυτήν την κατάσταση 
που τα μέλη της ομάδας φαντάζονται ότι θα είχε ο 
συγκεκριμένος ηγέτης. 

10 λ. Ομαδική συζήτηση  

Αφού όλες οι ομάδες παρουσίασαν τους ηγέτες που 
επέλεξαν και έπαιξαν το ρόλο του ηγέτη τους, πρέπει 
να διεξαχθεί μια συζήτηση όπου όλες οι ομάδες 
μοιράζονται τον ηγέτη που αισθάνονται πιο κοντά, 
εξηγώντας τους λόγους. 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Σύντομα βίντεο μελέτης για τα διάφορα στυλ ηγεσίας με ερωτήσεις προβληματισμού 

 

Υποενότητα 3: Τι σημαίνει να είσαι προνοητικός 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 60 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιέχομενο  Εργαλεια 

10 λ. Παρουσίαση - Τι σημαίνει να είσαι προνοητικός και αντιδραστικός; Παρουσίαση 
Power Point, 
Η/Υ, 
Προβολέας 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι το να είσαι προνοητικός είναι ένα 
σημαντικό γνώρισμα ενός ηγέτη. Σημαίνει να αναλάβουμε την 
ευθύνη για τον εαυτό μας, τις ενέργειές μας, τις επιλογές μας και το 
μέλλον μας, να δράσουμε αντί να περιμένουμε να αντιδράσουμε. 
Εξηγεί επίσης τη διαφορά μεταξύ του να είσαι προνοητικός και 
αντιδραστικός δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα. 

15 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Προνοητικός εναντίον αντιδραστικού Κανένα 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει διάφορες καταστάσεις στους 
συμμετέχοντες (π.χ. ακούτε τον γείτονά σας να λέει ένα ψέμα για 
εσάς και την επιχείρησή σας σε έναν άλλο γείτονα. Δεν ξέρει ότι 
ακούσατε τη συνομιλία. Δεν καταλαβαίνετε γιατί αυτός ο γείτονας 
είπε ψέματα για εσάς ή γιατί λέει ψέματα σε άλλο άτομο). Μετά 
ζητείστε από τους συμμετέχοντες: 
- να δώσουν απαντήσεις οι οποίες ειναι αντιδραστικές 
- να δώσουν απαντήσεις οι οποίες ειναι προνοητικές 
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5 λ. Ομαδική συζήτηση - Προνοητικός εναντίον αντιδραστικού Κανένα 

Διευκόλυντική συζήτηση σε μεγάλη ομάδα που καλύπτει τα βασικά 
σημεία σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της προνοητικότητας και της 
αντίδρασης. 

15 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Προνοητικός ή αντιδραστικός, η απόφαση 
είναι δική σου! 

Ένα κουτί ή 
ένα μπουκάλι 
σόδας 
Ένα μπουκάλι 
νερό 
Μαρκαδόρος 
για γράψιμο 
σε δοχεία / 
μπουκάλια 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι αυτή η δραστηριότητα διερευνά 
περισσότερα σχετικά με το πώς ενεργούν οι προνοητικοί και 
αντιδραστικοί άνθρωποι και ζητά δύο εθελοντές από τους 
συμμετέχοντες. 
Στον ένα εθελοντή δίνεται ένα μικρό μπουκάλι ή κουτί σόδας με την 
ένδειξη «αντιδραστικό» και δίνει στον άλλο εθελοντή ένα μικρό 
μπουκάλι νερό με την ένδειξη «προνοητικό». 
Λέτε στους συμμετέχοντες ότι πρόκειται να ακούσουν κάποιες 
εκφράσεις (ο εκπαιδευτής τις προετοιμάζει εκ των προτέρων). 
Πρέπει να σηκώσουν τα χέρια τους εάν πιστεύουν ότι αυτό που 
ακούνε είναι αντιδραστικό ή προνοητικό. Μόλις αποφασίσουν, οι 
εθελοντές κουνούν το μπουκάλι τους: "Αντιδραστικό" ή 
"Προνοητικό". 
Οι συμμετέχοντες ρωτούνται: «Τι θα συμβεί στον προληπτικό 
εθελοντή μας εάν του ζητήσω να ανοίξει το μπουκάλι; Τι θα συμβεί 
στον αντιδραστικό εθελοντή μας; 
Ο εκπαιδευτής δίνει οδηγίες στους εθελοντές να ανοίξουν τα 
μπουκάλια (έξω). 

10 λ. Ομαδική συζήτηση  

Διευκόλυνση συζητήσεων σε μικρές και μετά σε μεγάλες ομάδες 
που καλύπτουν τα παρακάτω θέματα: 

• Νιώσατε ποτέ σαν το αντιδραστικό μπουκάλι; Γιατί ναι ή 
γιατί όχι; 

• Αναλαμβάνετε την ευθύνη όταν τα πράγματα δεν πάνε 
όπως αναμένεται; Ή ψάχνετε κάποιον για να κατηγορήσετε; 

Με έναν συμμετέχοντα για συνεργάτη μοιραστείτε μια εμπειρία 
κατά την οποία ήσασταν υπεύθυνοι για κάτι που δεν πήγε τόσο 
καλά όσο αναμενόταν. 

5 λ. Συμπεράσματα  

 Σε μια μεγάλη ομαδική συζήτηση ο εκπαιδευτής συνοψίζει τα κύρια 
σημεία που σχετίζονται με: 

• χαρακτηριστικά προληπτικών και αντιδραστικών ανθρώπων 

• σημασία της προνοητικότητας στο πλαίσιο της ηγεσίας 

 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 30 λ. 

Άρθρα και μελέτη βίντεο σχετικά με την προνοητικότητα 

Κινητήρια βίντεο (Ted Talks) για την προνοητικότητα 
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Ερωτήσεις αυτοαντανάκλασης 

Υποενότητα 4: Τι σημαίνει να είσαι συμπονετικός 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 75 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιέχομενο  Εργαλεια 

5 λ. Δραστηριότητα Σπασίματος Πάγου  “Κάνοντας τις συνδέσεις”   

Έχοντας συγκεντρώσει την ομάδα, ο εκπαιδευτής της εξηγεί ότι ο 
στόχος τους είναι να δημιουργήσουν έναν μεγάλο κύκλο στον οποίο 
κάθε άτομο συνδέεται φυσικά με δύο άλλα (αριστερά και δεξιά 
τους) με βάση τα πράγματα που μοιράζονται. Ο όρος «δημιουργία 
συνδέσεων» είναι σχεδόν κλισέ αυτές τις μέρες, αλλά η ουσία του 
εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή, ανεξάρτητα από το πώς το 
περιγράφετε. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την ενίσχυση 
των σχέσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 
ανθρώπων είναι να κάνετε μια σύνδεση μαζί τους, δηλαδή να βρείτε 
κάτι κοινό. 

10 λ. Ομαδική συζήτηση - Τι είναι η ενσυναίσθηση; 
Παρουσίαση 

Παρουσίαση 
Power Point, 
Πίνακας, Η/Υ, 
Προβολέας, 
βίντεο 
Youtube 

Ο εκπαιδευτής κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο τι είναι η 
ενσυναίσθηση καλώντας τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν 
το βίντεο του Brené Brown για την ενσυναίσθηση: 
https://www.youtube.com/watch;v=1Evwgu369Jw. 
Ο εκπαιδευτής εξηγεί εν συντομία τους 3 τύπους ενσυναίσθησης: 
γνωστικός, συναισθηματικός και συμπονετικός και ξεκινά μια 
συζήτηση για το γιατί το να είσαι ενσυναισθητικός (να μπορείς να 
ακούς και να ανταποκρίνεσαι αποτελεσματικά) είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά ηγετικά χαρακτηριστικά. 

20 λ. Ομαδική δραστηριότητα – Λήψη οπτικών γωνιών Κάρτες 
σημειώσεων   Οι στόχοι αυτής της άσκησης είναι ο κάθε συμμετέχοντας να βάλει 

τον εαυτό του στη θέση ενός άλλου και να αισθανθεί το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει αυτό το άτομο. 
Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες τριών ή τεσσάρων. Κάθε 
μέλος της ομάδας καταγράφει ένα ζήτημα με το οποίο ασχολείται 
επί του παρόντος σε μια σημείωση. Ο εκπαιδευτής θα ρίξει τις 
σημειώσεις σε ένα σωρό και έπειτα κάθε μέλος να πάρει τυχαία μια 
κάρτα από το σωρό. 
Σε σειρά, κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να διαβάσει τα 
περιεχόμενα της σημείωσης  σαν να ήταν το δικό του πρόβλημα και 
μετά όλα τα μέλη της ομάδας να δώσουν συμβουλές και σχόλια, 
συμπεριλαμβανομένου του μέλους του οποίου το πρόβλημα 
παρουσιάστηκε, απο το άτομο που μιλούσε. Το άτομο που μιλάει 
πρέπει να ενεργεί σαν να είναι αυτό που έχει το πρόβλημά όλη την 
ώρα καθόσο θα λαμβάνει συμβουλές. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν 
ότι για το σύνολο αυτής της άσκησης αυτό είναι δικό τους 
πρόβλημά. Σε κανένα σημείο τα μέλη της ομάδας δεν πρέπει να 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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αποκαλύπτονται ως ιδιοκτήτες ενός προβλήματος που διαβάστηκε. 

 5 λ. Ομαδική συζήτηση – Λήψη οπτικών γωνιών  

Φέρτε ξανά την ομάδα μαζί για λίγες στιγμές προβληματισμού και 
ενημέρωσης. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τα ακόλουθα:  

- Πώς ένιωσες να αντιμετωπίζεις το πρόβλημα κάποιου άλλου 
ως δικό σου; 

- Πώς ένιωσες όταν κάποιος άλλος ζει το πρόβλημά σου; 
- Πώς ήταν να δώσεις συμβουλές για το δικό σου πρόβλημα; 

10 λ. Παρουσίαση - Τρόποι για να είστε συναισθηματικά ταυτιζόμενοι 
ηγέτες 

Παρουσίαση 
Power Point, 
Πίνακας, Η/Υ, 
Προβολέας, 
βίντεο 
Youtube 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τρόπους με τους οποίους οι ηγέτες 
μπορούν να είναι συναισθηματικά ταυτιζόμενοι χωρίς να 
θεωρούνται αδύναμοι, χρησιμοποιώντας επίσης οπτικά εργαλεία 
(βίντεο Youtube) για να επισημάνουν τη σημασία του γιατί οι ηγέτες 
πρέπει να έρθουν στη θέση του άλλου για να κατανοήσουν 
πραγματικά τα μέλη της ομάδας τους - το σετ δεξιοτήτων τους, τις 
προσδοκίες τους, τις ανάγκες τους ώστε να συμβάλλουν στη 
συνολική ανάπτυξή τους.  

20 λ. Ομαδική δραστηριότητα – Ενσυναίσθηση στην πράξη Youtube 
βίντεο Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν βίντεο: 

− Simon Sinek «Οι ηγέτες ασκούν ενσυναίσθηση»”               
https://www.youtube.com/watch;v=c_XZ36b_aDI 

− Ένα βίντεο κίνησης (Inside Out) που δείχνει μια 
ενσυναισθητική διαδικασία ακρόασης 
https://www.youtube.com/watch;v=t685WM5R6aM  

Οι συμμετέχοντες σε ζευγάρια προετοιμάζουν ένα παιχνίδι ρόλων 
όπου ένα μέλος μιας ομάδας χρειάζεται «να ακουστεί» από τον 
αρχηγό της ομάδας του σε μια κατάσταση που δίδεται από τον 
εκπαιδευτή. Πρέπει να εφαρμόσουν ενσυναισθητική επικοινωνία 
που παρουσίασε ο εκπαιδευτής νωρίτερα. 

5 λ. Ομαδική συζήτηση – Ενσυναίσθηση στην πράξη  

Ο εκπαιδευτής φέρνει πίσω την ομάδα μαζί για λίγες στιγμές 
προβληματισμού και ενημέρωσης. 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 45 λ. 

Ταινίες μικρού μήκους για συναισθηματικά ταυτιζόμενους ηγέτες 

 

Προσαρτήματα για την Ενότητα 2 
 

Προσάρτημα 1 – Ομαδική δραστηριότητα  

Διευθυντής έναντίον Ηγέτη, Ικανότητες 

https://www.youtube.com/watch?v=c_XZ36b_aDI
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
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Υλοποίηση βήμα προς βήμα 

• Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια. Ζητήστε από κάθε άτομο να προσδιορίσει 

διάφορες ικανότητες που πιστεύει ότι πρέπει να έχουν οι ηγέτες και ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για τους διευθυντές. Κρατήστε σημειώσεις.  

• Επανασυναρμολογήστε και μοιραστείτε τα ευρήματα με ολόκληρη την ομάδα. Καταγράψτε 

τις ικανότητες σε δύο ξεχωριστά φύλλα χαρτιού (ένα για ηγέτες και ένα για διευθυντές) 

• Δώστε το σύνολο των καρτών σε κάθε ζεύγος συμμετεχόντων (αλλά έχετε αρκετά πακέτα 

καρτών για κάθε άτομο, έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί η άσκηση, κάθε άτομο μπορεί να 

φύγει με ένα πακέτο). Ζητήστε από κάθε ζεύγος να απλώσει τα φύλλα στο πάτωμα σε δύο 

στήλες: μία για ικανότητες ηγέτη και μία για ικανότητες διευθυντή. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να προσθέσουν νέες ικανότητες που δεν έχουν καταγραφεί ή να σβήσουν 

οποιαδήποτε δεν φαίνεται να ταιριάζει σε καμία κατηγορία. Έχετε έτοιμες κενές κάρτες για 

αυτό. 

• Συγκρίνετε λίστες όταν κάθε ζεύγος έχει τελειώσει. Ζητήστε από όλους να κινηθούν για να 

δουν ποιες επιλογές έχουν κάνει οι άλλοι.  

• Συγκρίνετε τις ικανότητες του διευθυντή με εκείνες του ηγέτη, δημοσιεύοντας αυτές τις 

ερωτήσεις στο πίνακα και συζητώντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων: 

o Σε ποιες διευθυντικές ικανότητες συμφωνούνε; 

o Σε ποιες ηγετικές ικανότητες συμφωνούνε; 

o Ποιες είναι οι ικανότητες που σέβεστε περισσότερο στους ηγέτες με τους οποίους 

εργάζεστε; 

• Διανείμετε το φύλλο Διευθυντικών εναντίον Ηγετικών ικανοτήτων και ένα φυλλάδιο με 

μικρά αυτοκόλλητα αστέρια. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν το φυλλάδιο 

και να τοποθετήσουν ένα αστέρι στα αντικείμενα που πιστεύουν ότι ήδη κάνουν καλά. 

Ζητήστε τους να χρησιμοποιήσουν τις μικρές κουκκίδες για να επισημάνουν 3 έως 5 

περιοχές στις οποίες θέλουν να εστιάσουν ως μέρος της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.  

• Συνοψίστε και ολοκληρώστε τη δραστηριότητα. Θέστε αυτές τις ερωτήσεις για συζήτηση: 

o Τι εμποδίζει έναν διευθυντή να γίνει ηγέτης; 

o Ποια πιστεύετε ότι η είναι μεγαλύτερη πρόκληση όταν κάνετε τη μετάβαση; 

 

Προσάρτημα 2 – Παιχνίδι ρόλων σε διαφορετικά στυλ ηγεσίας 

Βήμα προς βήμα υλοποίηση  

Φάση 1. 

1. Περίπου έξι εθελοντές πρέπει να κληθούν, για καθένα από τα δύο παιχνίδια ρόλων. Θα πρέπει να 

ζητηθεί από τον καθένα να πραγματοποιήσει μια συνάντηση με μια ομάδα με την οποία είναι 

εξοικειωμένος. Τους ανατίθεται να αποφασίσουν για κάποιο θέμα γενικού ενδιαφέροντος για 

ολόκληρη την ομάδα ή για τις δικές τους εμπειρίες σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 
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2. Ο πρώτος ηγέτης λέγεται ότι ενεργεί ως μέρος ενός πολύ αυταρχικού προέδρου: να ζητά ιδέες, 

αλλά όχι να ακούει τους ανθρώπους, να απορρίπτει τις προτάσεις τους, να επιβάλλει τη δική του 

άποψη στην ομάδα, να τους πει ότι είναι όλα δικά τους λάθη κ.λπ. 

3. Σε άλλα μέλη της ομάδας δίδονται συγκεκριμένοι ρόλοι στον καθένα: 

A. Σε έναν θα ζητηθεί να υποστηρίξει ό, τι προτείνει ο πρόεδρος, 

Β. Σε έναν να προτείνει πολλές διαφορετικές δυνατότητες, 

Γ. Σε έναν να υποστηρίζει τον ομιλητή B., 

Δ. Σε έναν να διακόπτει πάντα και να αντιτίθεται στον πρόεδρο κ.λπ.  

(Αυτές οι οδηγίες μπορούν είτε να δοθούν προφορικά στα άτομα πριν το παιχνίδι ή να γραφτούν σε 

χαρτιά και να δωθούν σε κάθε εθελοντή). 

4. Οι καρέκλες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε ανοιχτό κύκλο μπροστά από την ομάδα, έτσι ώστε 

όλοι να μπορούν να δουν και να ακούσουν καλά. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ηθοποιούς να 

μιλούν με σαφήνεια και να κάνουν ορατές όλες τις χειρονομίες τους. 

5. Ο πρόεδρος ξεκινά το παιχνίδι και κάθε άτομο συμμετέχει στους ρόλους που του έχουν δοθεί. 

6. Εν τω μεταξύ, το κοινό καλείται να κρατούν σημειώσεις πάνω στις ακόλουθες ερωτήσεις που ο 

εκπαιδευτής έχει γράψει πριν από το παιχνίδι: 

• Τι κάνει ο αρχηγός στην ομάδα; 

• Πώς αντιδρά η ομάδα; 

7. Όταν η κατάσταση έχει καταστεί σαφής στο κοινό, ο εκπαιδευτής σταματά τη δράση και ζητά από 

τη δεύτερη ομάδα των έξι να έρθει στις καρέκλες. 

Φάση 2. 

8. Αυτή είναι μια διαφορετική ομάδα σε διαφορετικό μέρος, αλλά το καθήκον τους είναι παρόμοιο. 

Στα περισσότερα μέλη έχουν δοθεί παρόμοιες οδηγίες σχετικά με τους ρόλους τους, αλλά αυτή τη 

φορά ζητήθηκε από τον πρόεδρο να είναι πολύ παθητικός. Αυτό το στυλ ηγεσίας ονομάζεται 

Laissez-faire (= Γαλλικά: «αφήστε τους να κάνουν ό, τι τους αρέσει»). 

Αυτός ο ηγέτης δείχνει λίγο ενδιαφέρον, δεν κάνει προτάσεις, δεν ανταποκρίνεται σε προτάσεις της 

ομάδας, δεν βοηθά στη λήψη αποφάσεων ή την επίλυση συγκρούσεων. 

9. Ζητείται από το κοινό να κρατά σημειώσεις. 

10. Και πάλι ο εκπαιδευτής σταματά το παιχνίδι όταν η κατάσταση έχει γίνει σαφής. 

11. Εάν η ομάδα είναι αρκετά μεγάλη, είναι καλύτερο να αφήσετε τους συμμετέχοντες να 

συζητήσουν για αυτά τα ερωτήματα σε τριάδα για λίγα λεπτά πριν συγκεντρώσουν όλες τις 

απαντήσεις σε ολόκληρη την ομάδα. 

Φάση 3. 
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12. Αφού συζητηθούν διεξοδικά τα λάθη και οι αντιδράσεις, ο εκπαιδευτής κάνει μια άλλη ερώτηση: 

Τι κάνει ένας καλός ηγέτης σε μια ομάδα; (Προσπαθήστε να λάβετε συγκεκριμένες απαντήσεις - όχι 

μόνο γενικές δηλώσεις!) 

Φάση 4. 

13. Τέλος, το παιχνίδι (-ια) μπορεί να ξαναπαιχτεί με κάποιον που εθελοντικά παίζει το ρόλο ενός 

δημοκρατικού προέδρου όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να συνοψίσει όλα τα βασικά σημεία που έθεσαν οι συμμετέχοντες. 

Ενότητα 3 “Πού πηγαίνω;” – Όραμα 

Στόχοι ενότητας 
Ως αποτέλεσμα της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

 να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ιδεών και του οράματός τους για το 

μέλλον 

 να σχεδιάσουν στρατηγικά τη μελλοντική εργασία τους και τον αντίκτυπό της 

 να αξιολογήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εργασίας 

και του σκοπού τους 

 να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες και δυνατότητες 

 να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και αυτονομία 

 να εξοικειωθουν με τις βέλτιστες ενέργειες για να κοιτούν μπροστά.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ενότητα έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους 

συμμετέχοντες με τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις για να διευκολύνουν τη στρατηγική και 

σαφή διαδικασία οραματισμού.  

Μαθησιακή προσέγγιση:  

Συνδυασμένη μάθηση - συνδυασμός διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού και ευκαιριών για 

διαδικτυακή αλληλεπίδραση και πρόσωπο με πρόσωπο με παραδοσιακές μεθόδους στην τάξη. 

Εκπαιδευτικό Υλικό: Οδηγός εκπαιδευτή, Παρουσιάσεις PowerPoint, Περίγραμμα, Εργαλείο προ-

ανάθεσης, Βίντεο σύντομης μελέτης σχετικά με τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας, Σενάρια και υλικό για 

παιχνίδια ρόλων, Οδηγός αυτοδιδασκαλίας, Εγχειρίδιο μαθητή, Εργαλείο αξιολόγησης. 

 

Περιεχόμενα / Εκπαιδευτικά βήματα 
1. Τι σημαίνει να οραματίζομαι 

1.1. Τί είναι η αποστολή 

1.1.1. Ο σκοπός ή ο θεμελιώδης λόγος ύπαρξης 

1.1.2. Υπάρχοντες και μελλοντικοί στόχοι - γραπτοί, σαφείς, συνοπτικοί, συνεπείς 

1.2. Τί είναι η στρατηγική 
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1.2.1. Η κατεύθυνση στην οποία κατευθύνεται ο οργανισμός για να είναι σε θέση να 

προσαρμοστεί σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

1.3. Τί είναι το όραμα 

1.3.1. Ιδανική άποψη για το πού ή τί επιφυλλάσει το μέλλον του οργανισμού 

2. Αξίες & αποστολές 

2.1. Σύνδεση προσωπικών αξιών με οργανωτικές αξίες - Σύνδεση εκπαιδευτικού περιεχομένου 

της ενότητας 1: Ποιος είμαι; 

2.2. Ανάπτυξη της γλώσσας και παρουσίαση μιας δήλωσης αποστολής - σαφής, περιεκτική, 

συνεπής 

3. Βιωσιμότητα των αξιών 

3.1. Υποκείμενες υποθέσεις που επηρεάζουν στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στις 

αποστολές 

3.1.1. Επικοινωνία: ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιούνται οι αξίες 

3.1.2. Εκπαίδευση: πώς εκπαιδεύονται τα άτομα εντός του οργανισμού για την εκπλήρωση 

των οργανωτικών αξιών και του οράματος 

3.1.3. Ενίσχυση: πώς διατηρούνται αυτές οι αξίες 

3.1.4. Αναγνώριση: πώς διατηρούνται αυτές οι αξίες 

3.1.5. Πρόσληψη: πώς οι αξίες και το όραμα λαμβάνονται υπόψη καθώς ο οργανισμός 

επεκτείνεται 

3.1.6. Ευθυγράμμιση: πώς οι ενέργειες οργάνωσης και οι πρακτικές συνάδουν με τις αξίες 

και το όραμα του οργανισμού 

3.2. Βασικές αξίες και πεποιθήσεις 

3.2.1. Κατευθυντήριες γραμμές 

3.2.2. Προτεραιότητες  

3.3. Εύζην 

3.3.1. Πώς να διαχειριστείτε την παραγωγικότητα και το άγχος για να ευθυγραμμιστείτε με 

τη βιωσιμότητα των αξιών και των στόχων 

4. Στρατηγικός σχεδιασμός & όραμα 

4.1. Προσδιορισμός ικανοτήτων και δεξιοτήτων για να χτίσετε σε ό, τι έχει ήδη καθιερωθεί 

4.2. Κριτική σκέψη και προβληματισμός 

4.2.1. Πώς είναι ο οργανισμός σας 

4.2.2. Πού εδράζεστε; Υπάρχουν τοποθεσίες και περιοχές ώστε να έχετε αντίκτυπο 

4.2.3. Ποιο είναι το περιβάλλον / ατμόσφαιρα του οργανισμού σας 

4.2.4. Ποιες είναι οι δεξιότητες, οι ικανότητες και οι τομείς εμπειρίας αυτών που εργάζονται 

με τον οργανισμό σας 

4.2.5. Ποια είναι η δυναμική της ομάδας στον οργανισμό σας 

4.2.6. Ποιοι είναι οι πελάτες ή οι ομάδες-στόχοι 

4.2.7. Έχουν οι δραστηριότητες σας μεγάλο αντίκτυπο και υψηλή ανάπτυξη 

4.2.8. Βελτιστοποίηση δεξιοτήτων και οι ικανοτήτων 

4.2.9. Οι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά εντός των ορίων που εφαρμόζονται στον 

οργανισμό; 

4.3. Βήματα δράσης για στρατηγικό σχεδιασμό και οραματισμό 
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4.3.1. Προσδιορισμός βασικών ενδιαφερομένων (όλες οι προοπτικές και πιθανός αντίκτυπος 

της εργασίας) και συμπερίληψη αυτών των ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό μας 

4.3.2. Περιγράψτε το όραμα της εργασίας για τις ομάδες-στόχους με πολλούς τρόπους, 

εξετάζοντας ποιες είναι οι βέλτιστες περιγραφές 

4.3.3. Δηλώστε την αποστολή (το τι και γιατί) 

4.3.4. Ανάπτυξη και δήλωση σαφών στόχων 

4.3.4.1. Σημεία αναφοράς και στόχοι συμπεριφοράς 

4.3.4.2. Στόχοι SMART - συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί, 

χρονομετρημένοι 

4.3.5. Προσδιορισμός στρατηγικών για αποτελεσματική εφαρμογή (προσαρμοστικότητα) 

4.3.6. Προσδιορισμός συγκεκριμένων απαιτούμενων αλλαγών για προσαρμοστικότητα και 

κίνηση προς το επιθυμητό όραμα 

4.3.7. Προσδιορισμός βημάτων δράσης για βασικούς ενδιαφερόμενους και μέλη της 

κοινότητας (τι πρέπει να γίνει και από ποιον) 

4.3.8. Αξιολογήστε μέχρι στιγμής τη διαδικασία (πάντα να αντικατοπτρίζετε γιατί και πώς 

ολοκληρώνονται τα βήματα) 

4.3.9. Υλοποίηση 

4.3.10. Αναθεώρηση των βημάτων δράσης 

 

Κατανομή ανά θέμα / υποενότητες και ώρες 

№ Θέμα/Υποενότητα 

Διάρκεια / προσέγγιση 

Σημειώσεις 
Κατ’ιδίαν Διαδικτυακά 

5.  Τί σημαίνει να 

οραματίζομαι; 

1.5 ώρες 0.5 ώρα Εισαγωγική υποενότητα με 

υπομονάδες για αποστολές και 

στρατηγικές για την επίτευξη του 

οράματος 

6.  Αξίες & αποστολές  50 λεπτά  0.5 ώρα Σύνδεση προσωπικών αξιών με 

οργανωτικές αξίες για την 

επίτευξη του οράματος 

οργάνωσης 

7.  Βιωσιμότητα των αξιών 50 λεπτά  1 ώρα  Διατήρηση αξιών για 

ευθυγράμμιση με την αποστολή 

και το όραμα 

8.  Στρατηγικός σχεδιασμός & 

όραμα 

3.5 ώρες  1 ώρα  Στρατηγικός σχεδιασμός για την 

επιτυχή υλοποίηση δράσεων για 

την επίτευξη οράματος 
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Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

Υποενότητα 1: 1.Τι σημαίνει οραματίζομαι; 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 90 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

10 λ. Δραστηριότητα Χαρτί και μολύβι  

Οι συμμετέχοντες θα καταγράψουν το μεγαλύτερο όνειρό 
τους για την επιτυχία των οργανώσεων τους, κάτι το οποίο 
τους φαίνεται απρόσιτο. 
Στη συνέχεια θα στραφούν σε κάποιον που δεν ξέρουν κοντά 
τους και θα μοιραστούν τα όνειρά τους. Η φωνή αυτών των 
ονείρων θα τα κάνει να φαίνονται πιο εφικτά και θα ξεκινήσει 
τις συνεδρίες με ευρεία προοπτική. 

20 λ. Τί είναι η αποστολή; – καθορισμός  Παρουσίαση Power 
Point, εγχειρίδιο 
οδηγιών, εγχειρίδιο 
μαθητή 

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν, μέσω μιας παρουσίασης, τι 
είναι μια οργανωτική αποστολή, ο σκοπός της και πώς να 
δημιουργήσουν μια αποτελεσματική δήλωση αποστολής.   

10 λ. Δραστηριότητα Χαρτί και μολύβι 

Οι συμμετέχοντες θα διαβάσουν το όνειρό τους από την 
πρώτη δραστηριότητα με τον σύντροφό τους και θα 
συζητήσουν για ποιο σκοπό παρουσιάζουν αυτά τα όνειρα για 
τώρα και το μέλλον. Πώς αντιπροσωπεύει αυτό το όνειρο μια 
ανάγκη ή μια απάντηση σε μια ανάγκη; Η συζήτηση σε 
ζευγάρια ενθαρρύνει το brainstorming και ένα συνομιλητικό 
στυλ για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. 

20 λ. Τί είναι η στρατηγική; - καθορισμός Παρουσίαση Power 
Point, εγχειρίδιο 
οδηγιών, εγχειρίδιο 
μαθητή 

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν, μέσω μιας παρουσίασης 
που θα συνεχίζεται από το Τί είναι η αποστολή;. και πώς 
συνδέεται με την επίτευξη της οργανωτικής τους αποστολής. 

20 λ.  Τί είναι το όραμα; – καθορισμός  Παρουσίαση Power 
Point, εγχειρίδιο 
οδηγιών, εγχειρίδιο 
μαθητή 

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν, μέσω μιας παρουσίασης 
που θα συνεχίζεται από το Τί είναι η αποστολή; και τι είναι 
μια στρατηγική, το τι είναι ένα όραμα. Αυτό θα συνδέσει 
όλους τους θεωρητικούς ορισμούς για αυτήν την ενότητα. 

10 λ.  Βrainstorming Χαρτί και μολύβι  

Γραπτό προσχέδιο 

Mind-map Πρότυπα  

Συνδέστε μεμονωμένα το αρχικό όνειρο από την πρώτη 
δραστηριότητα με τη στρατηγική και το όραμα, 
δημιουργώντας ένα απλό, προσχέδιο διάρθρωσης της δομής.  

Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε μορφή (γραπτή, mind 
map, κ.λπ.) 
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Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 30 λ. 

Το διαδικτυακό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και θα αναπτυχθεί για διαδικτυακή εκπαίδευση θα 

είναι μέσω της παροχής όλου του υλικού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και 

των δραστηριοτήτων πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς και ένα εγχειρίδιο μαθητή για τις 

καθοδηγούμενες ασκήσεις, τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης για προβληματισμό και άλλους πόρους 

σχετικούς με αυτήν την ενότητα.  

 

Υποενότητα 2: Αξίες & αποστολές 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 50 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

20 λ. Επανεξέταση της ενότητας 1: Ποιος έιμαι;  Οι σημειώσεις των 

συμμετεχόντων από 

την πρώτη ενότητα 

Σύνδεση περιεχομένου προσωπικών αξιών με οργανωτικές 
αξίες (παρουσίαση αλληλεπικαλυπτόμενων χαρακτηριστικών) 

10 λ. Δραστηριότητα Χαρτί & μολύβι  

Οι συμμετέχοντες θα γράψουν δύο λίστες, μία 
υπενθυμίζοντας τις προσωπικές τους αξίες και τη δεύτερη 
σχεδιάζοντας αξίες που μπορούν να συνδεθούν με αξίες που 
επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματικά στον οργανισμό τους. 

20 λ. Διατύπωση επίσημων δηλώσεων αποστολής Παρουσίαση Power 

Point, εγχειρίδιο 

οδηγιών, εγχειρίδιο 

μαθητή 

Διαδραστική παρουσίαση σχετικά με τη σωστή γλώσσα για 
τον τρόπο παρουσίασης αξιών σε ένα οργανωτικό 
περιβάλλον. Παρέχονται παραδείγματα. 
Αυτό συνδέεται με την προηγούμενη υπομονάδα, 
ενσωματώνοντας τώρα αξίες και γλώσσα που θα βελτιώσει 
τις δηλώσεις. 

 

Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 30 λ. 

Το διαδικτυακό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και θα αναπτυχθεί για διαδικτυακή εκπαίδευση θα 

είναι μέσω της παροχής όλου του υλικού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και 

των πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριοτήτων, καθώς και ένα εγχειρίδιο μαθητή για τις 

καθοδηγούμενες ασκήσεις, τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης για προβληματισμό και άλλους πόρους 

σχετικούς με αυτήν την υποενότητα.  
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Υποενότητα 3: Βιωσιμότητα των αξιών  
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 50 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και Περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

20 λ. Υποκείμενες υποθέσεις που επηρεάζουν στάσεις και 
συμπεριφορές 

Παρουσίαση Power 
Point, εγχειρίδιο 
οδηγιών, εγχειρίδιο 
μαθητή 

Παρουσίαση που θα καλύπτει τους τομείς της επικοινωνίας, 
της εκπαίδευσης, της ενίσχυσης των αξιών, της αναγνώρισης, 
της πρόσληψης και της ευθυγράμμισης. 
Η επικοινωνία περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο οι αξίες 
μεταδίδονται σε ολόκληρο τον οργανισμό και τους 
συνεργάτες, οι οποίοι θα επηρεάσουν τις στάσεις και τις 
συμπεριφορές. 
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τον τρόπο κατάρτισης των 
εμπλεκομένων που ευθυγραμμίζονται με τις δηλωμένες αξίες 
και την αποστολή. 
Η ενίσχυση και η αναγνώριση περιλαμβάνουν τις διαδικασίες 
που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η συνέχιση των αξιών 
που τηρούνται από τον οργανισμό. 
Η πρόσληψη περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι αξίες κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 
Η ευθυγράμμιση περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνοχής σε 
όλα τα έργα και το στυλ εργασίας με τις αξίες, την αποστολή 
και το όραμα του οργανισμού. 

10 λ. Δραστηριότητα Κατευθυνόμενες 
ερωτήσεις  

Σε ζευγάρια, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν 
δημιουργικά και θα ρωτήσουν τους συνεργάτες τους με 
τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις αξίες τους για την 
αποστολή και το όραμά τους. Αυτό θα επισημάνει τον τρόπο 
παρουσίασης προτεραιοτήτων και κατευθυντήριων αρχών. 

20 λ.  Εύζην  Παρουσίαση Power 
Point, εγχειρίδιο 
οδηγιών, εγχειρίδιο 
μαθητή 

Παρουσίαση σχετικά με την ισορροπία της παραγωγικότητας 
και την εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού με 
προσωπική ευημερία για τη διατήρηση των αξιών 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Το διαδικτυακό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και θα αναπτυχθεί για διαδικτυακή εκπαίδευση θα 

είναι μέσω της παροχής όλου του υλικού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και 

των πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριοτήτων, καθώς και ένα εγχειρίδιο μαθητή για τις 

καθοδηγούμενες ασκήσεις, τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης για προβληματισμό και άλλους πόρους 

σχετικούς με αυτήν την ενότητα. 
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Υποενότητα 4:  Στρατηγικός σχεδιασμός & όραμα 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 210 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και Προσέγγιση  Εργαλεία/υλικά 

10 λ. Δραστηριότητα brainstorming Χαρτί & μολύβι  

Οι συμμετέχοντες θα κάνουν "brainstorming", πρώτα 
μεμονωμένα και στη συνέχεια σε μικρές ομάδες για να 
μοιραστούν σκέψεις και να επεκτείνουν το "brainstorming", 
σχετικά με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που έχουν ήδη 
καθιερωθεί στους οργανισμούς και τις προσωπικές τους 
ικανότητες. 

20 λ. Παρουσίαση κριτικής σκέψης Παρουσίαση Power 
Point, εγχειρίδιο 
οδηγιών, εγχειρίδιο 
μαθητή 

Παρουσίαση που περιγράφει βασικές ερωτήσεις για να 
ρωτήσετε τον εαυτό σας κατά την αξιολόγηση των 
δυνατοτήτων επιτυχίας και της κρίσιμης διαδικασίας 
«εμβάθυνσης» σε ζητήματα ή θέματα. 

30 λ. Δραστηριότητα προβληματισμού Ερωτηματολόγιο & 
μολύβια Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν ατομικά τις ερωτήσεις για 

την κριτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των πόρων τους. 
Συζήτηση στην ομάδα για όσους συμμετέχοντες επιθυμούν να 
μοιραστούν οποιεσδήποτε πληροφορίες μετά από κριτική 
σκέψη. 

40 λ. Βήματα δράσης για στρατηγικό σχεδιασμό και όραμα Παρουσίαση Power 
Point, εγχειρίδιο 
οδηγιών, εγχειρίδιο 
μαθητή 

Παρουσίαση που καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στα 
πολλαπλά βήματα δράσης:  

• Προσδιορισμός βασικών ενδιαφερομένων (όλες οι 
προοπτικές και πιθανός αντίκτυπος της εργασίας) και 
συμπερίληψη αυτών των στο σχεδιασμό 

• Περιγράψτε το όραμα της εργασίας για τις ομάδες 
στόχους με πολλούς τρόπους, εξετάζοντας ποιες 
περιγραφές είναι οι βέλτιστες 

• Δηλώστε την αποστολή (το τι και γιατί) 

• Ανάπτυξη και δήλωση σαφών στόχων 

• Στόχοι συγκριτικής αξιολόγησης και συμπεριφοράς 

• SMART στόχοι 

• Προσδιορισμός στρατηγικών για αποτελεσματική 
εφαρμογή 

• Προσδιορισμός συγκεκριμένων απαιτούμενων 
αλλαγών 

• Προσδιορισμός βημάτων δράσης για βασικούς 
ενδιαφερόμενους και μέλη της κοινότητας που 
συμμετέχουν 

• Αξιολόγηση της μέχρι τώρα διαδικασίας 

• Εφαρμογή 

• Αναθεώρηση των βημάτων δράσης 
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1 ώρα   Συνεδρία "brainstorming" Πίνακας, μολύβια  

1. Βrainstorming ολόκληρης της ομάδας για εύρεση των 
βασικών ενδιαφερόμενων μερών που πρέπει να 
εξετάσουν απο τους οραματιστές κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας  

2. Σε μικρές ομάδες σε τραπέζια, επιλέγεται ένα όραμα 
για συζήτηση και βελτιστοποίηση του οράματος και 
της αποστολής – γράφετε ιδέες σε χαρτί για 
μεταγενέστερη κοινή χρήση με την ομάδα 

20 λ. Δραστηριότητα Εγχειρίδιο μαθητή 

Σε ζεύγη, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν στόχους SMART 
και σημεία αναφοράς/στόχους δηλώνοντας το τελικό 
αποτέλεσμα που θα ήθελαν να επιτύχουν και στη συνέχεια το 
μεταφέρουν μεταξύ των υπολοίπων, δηλώνοντας τα βήματα 
για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. 

Παράδειγμα: ο στόχος για την δημιουργία ενός ιστότοπου. 

Ένας συμμετέχων θα δηλώσει πώς μπορεί να γίνει 
συγκεκριμένος αυτός ο στόχος, ο επόμενος θα προσδιορίσει 
πώς μπορεί να είναι μετρήσιμος, και στη συνέχεια πώς να τον 
επιτύχνει, πώς είναι σχετικός για αυτούς ή τον σύντροφό τους 
και πώς μπορεί να καθοριστεί αυτός ο στόχος. Η συνεργατική 
εργασία δημιουργεί περισσότερη συζήτηση και βελτιωμένη 
μάθηση. 

30 λ. Συζήτηση  

Συζήτηση στην ολομέλεια όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται 
σκέψεις, ερωτήσεις, στιγμές υλοποίησης, πληροφορίες, 
εμπειρίες από τις δραστηριότητες κ.λπ. με την ομάδα σχετικά 
με το θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού. 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Το διαδικτυακό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και θα αναπτυχθεί για διαδικτυακή εκπαίδευση θα 

είναι μέσω της παροχής όλου του υλικού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και 

των πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριοτήτων, καθώς και ένα εγχειρίδιο μαθητή για τις 

καθοδηγούμενες ασκήσεις, τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης για προβληματισμό και άλλους πόρους 

σχετικούς με αυτήν την ενότητα. 
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Ενότητα 4 “Πώς να κάνω τον εαυτό μου να ακουστεί;”- Επικοινωνία 

Στόχοι ενότητας 
Ως αποτέλεσμα της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

 να κατανοήσουν την επίδραση της επικοινωνίας στις ανθρώπινες σχέσεις, δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση τους. 

 να γνωρίζουνε τις δυσκολίες που προκύπτουν ώστε να δημιουργήσουμε μια σωστή 

επικοινωνία 

  να αυξήσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας για την έκφραση διευκολυντικών μηνυμάτων και 

την αποφυγή εμποδίων και συγκρούσεων: γνωρίζοντας πώς να εκφραστούν για να στείλουν 

ένα σαφές και συνεπές μήνυμα, να μάθουν να κατευθύνουν / ελέγχουν τη συνομιλία, να 

γνωρίζουν διαφορετικές τεχνικές απόκρισης σε δύσκολες καταστάσεις, να μην αφήνουν τον 

εαυτό μας να ελέγχεται από το άλλο μέρος, να αποφεύγουν να πέφτουν στο λάθος της 

αυτο-αιτιολόγησης κ.λπ. 

 να έχουν εργαλεία που θα οδηγούν στην αποφυγή συγκρούσεων και άγχους στις 

εργασιακές σχέσεις 

 να ηρεμούν τις δύσκολες καταστάσεις. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Πληροφορίες και συμβουλές που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να 

σκεφτούν την προσωπική τους ανάπτυξη και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εργαστούν 

για την επίτευξη των στόχων και το πλήρες δυναμικό ηγεσίας τους. 

Μαθησιακή προσέγγιση:  

Συνδυασμένη μάθηση - συνδυασμός διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού και ευκαιριών για 

διαδικτυακή αλληλεπίδραση και πρόσωπο με πρόσωπο με παραδοσιακές μεθόδους στην τάξη. 

Εκπαιδευτικό Υλικό: οδηγός εκπαιδευτή, Παρουσιάσεις PowerPoint, Προ-ανάθεση, Οδηγός 

αυτοδιδασκαλίας, Εγχειρίδιο μαθητή, Προσωπικό σχέδιο δράσης, Αξιολόγηση μαθημάτων 

 

Περιεχόμενα / Εκπαιδευτικά βήματα 

1. Κατανοήστε τον εαυτό σας για καλύτερη επικοινωνία 

1.1. Ανάλυση της προσωπικής κατάστασης 

1.2. Προσδιορισμός των συναισθημάτων στα οποία βασίζονται οι εκθέσεις σε κοινό 

1.3. Ανάλυση των προσδοκιών του «κοινού» 

1.4. Ο ομιλητής «μπροστά σε κίνδυνο» 

1.5. Αυτογνωσία και γνώση των άλλων 

1.6. Πάθος και ενθουσιασμός, βασικοί παράγοντες 

2. Δεξιότητες για ομιλία με υψηλό αντίκτυπο 

2.1. Κατασκευή μιας ομιλίας: 

2.1.1. Δομή μιας ομιλίας 
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2.1.2. Κατασκευή επιχειρημάτων 

2.1.3. Η επιχειρηματολογική διαδικασία: φάσεις, συστατικά και είδη επιχειρηματολογίας 

2.1.4. Διαχείριση πηγών τεκμηρίωσης 

2.2. Βελτίωση των δεξιοτήτων των ομιλητών: 

2.2.1. Απόδοση σε διαφορετικά σενάρια 

2.2.2. Πρακτική διαφορετικών τύπων παρεμβάσεων 

2.2.3. Πηγαίνοντας σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο 

2.2.4. Διαχείριση ευαίσθητων καταστάσεων 

2.2.5. Αυτοσχεδιασμός. Ενισχύστε τη δημιουργικότητα 

2.2.6. Διαχείριση συζητήσεων 

2.3. Διαχείριση άγχους. Τεχνικές αυτοέλεγχου: 

2.3.1. Κατάκτηση της αναπνοής και μυϊκής έντασης που έχει ως αποτέλεσμα την ευχέρεια 

του λόγου 

2.4. Τεχνικές ζωντανής απόκρισης: 

2.4.1. Τα κίνητρα του ακροατή 

2.4.2. Ανατροφοδότηση 

2.4.3. Αποφασιστικότητα 

2.4.4. Τύποι ακροατών 

2.4.5. Πώς να κερδίσετε το κοινό; 

2.4.6. Αυτοπεποίθηση 

2.5. Γιατί είναι βαρετό το Power Point; 

 

Κατανομή ανά θέματα / υποενότητα και ώρες 

№ Θέμα/Υποενότητα 

Διάρκεια 

Σημείωσεις 
Κατ’ιδίαν Διαδικτυακά 

3.  Κατανοήστε τον εαυτό σας για καλύτερη 

επικοινωνία 

2 ώρες 1 ώρα  

4.  Δεξιότητες για ομιλία με υψηλό αντίκτυπο    

 2.1. Κατασκευή μιας ομιλίας 1 ώρα 30 λεπτά  

 2.2. Βελτίωση των δεξιοτήτων των 

ομιλητών 

1 ώρα   

 2.3. Διαχείριση άγχους. Τεχνικές 

αυτοέλεγχου 

1 ώρα 30 λεπτά  

 2.4. Τεχνικές ζωντανής απόκρισης 1 ώρα 30 λεπτά  

 2.5. Γιατί το Power Point είναι βαρετό; 1 ώρα 30 λεπτά  
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Εκπαιδευτικός σχεδιασμός  

Υποενότητα 1: Κατανοήστε τον εαυτό σας για καλύτερη επικοινωνία 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και Περιεχόμενο Εργαλέια 

2 ώρες Ατομική και ομαδική δυναμική παρουσίασης. Δημιουργήστε καλό 
περιβάλλον = Νιώστε καλά. 

Δυναμική ατομικής και ομαδικής εμπιστοσύνης. 

Δυναμική επίλυσης συγκρούσεων. 

Δυναμική ομαδικής ομιλίας. Από το γενικό (ομάδα) στο 
συγκεκριμένο (άτομο) 

Στυλό και χαρτί 

 

Υποενότητα 2: Δεξιότητες για ομιλία με υψηλό αντίκτυπο 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 5 hours 

Διάρκεια Μέθοδοι και Περιεχόμενο Εργαλέια 

5 ώρες 

 

Ανάπτυξη στρατηγικών και δυναμικής για να ξεπεραστεί με βάση 

την ερμηνεία. 

Προσδιορίστε τις εγγραφές. Μάθετε να προβάλλετε, προφέρετε και 

να διατυπώνετε. 

Στρατηγικές και δυναμική που βασίζονται στην ερμηνεία. 

Κείμενο κριτικής + Πρόβα = Επιτυχία. 

Πρόβα. 

Στρατηγικές και δυναμική που βασίζονται στην ερμηνεία. 

Ανάλυση ομάδας. 

 

 

Διαδικτυακή συνεδρία 

Παρακολουθήστε μια κατάλληλη θεματική ταινία και απαντήστε στις ερωτήσεις. 
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Ενότητα 5 “Μπορώ να λύσω προβλήματα;“ – Δημιουργική επίλυση 

προβλημάτων 

Στόχοι ενότητας 
Ως αποτέλεσμα της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

 να εντοπίζουν και αναλύουν προβλήματα 

 να αναπτύσουν δημιουργικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 

 να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής σκέψης και να υιοθετήσουν μια προνοητική στάση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους συμμετέχοντες μια επισκόπηση των 

δημιουργικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Θα ανακαλύψουν διάφορα εργαλεία που θα 

τους επιτρέψουν να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, να αναλύσουν τα 

υπάρχοντα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. 

Μαθησιακή προσέγγιση:  

Συνδυασμένη μάθηση - συνδυασμός διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού και ευκαιριών για 

διαδικτυακή αλληλεπίδραση και πρόσωπο με πρόσωπο με παραδοσιακές μεθόδους στην τάξη. 

Εκπαιδευτικό Υλικό: Οδηγός εκπαιδευτή, Παρουσιάσεις PowerPoint, Περίγραμμα, Εργαλείο προ-

ανάθεσης, Βίντεο σύντομης μελέτης σχετικά με διαφορετικά στυλ ηγεσίας, Σενάρια και υλικό για 

παιχνίδια ρόλων, Οδηγός αυτοδιδασκαλίας, Εγχειρίδιο μαθητή, Εργαλείο αξιολόγησης 

 

Περιεχόμενα / Εκπαιδευτικά βήματα 
1. Τι είναι η δημιουργική επίλυση προβλημάτων; 

1.1. Το μοντέλο δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων του Alex Osborn 

1.2. Ποια είναι τα στάδια της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων 

1.3. Αποκλίνουσα και συγκλίνουσα σκέψη 

1.4. Ποιες δεξιότητες χρειάζονται 

2. Πώς να αναλύσετε ένα πρόβλημα 

2.1. Τι είναι ένα πρόβλημα 

2.2. Τύποι προβλημάτων και στυλ επίλυσης 

2.3. Ένα πρόβλημα μπορεί να κρύψει ένα άλλο 

2.4. Πώς να αποκτήσετε την πλήρη εικόνα 

3. Πώς να προσδιορίσετε πιθανές λύσεις 

3.1. Πώς να αναπτύξετε ιδέες για πιθανές λύσεις. 

3.1.1. Brainstorming 

3.1.2. Μη ειδική προσέγγιση 

3.1.3. Υποθέσεις ερωτήσεων 

3.1.4. Τί και αν 

3.2. Πώς να αναλύσετε ιδέες και πιθανές λύσεις 
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3.2.1. Ανάλυση SWOT και PPCO 

3.2.2. Ποσοτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

3.2.3. Δέντρα αποφάσεων 

4. Πώς να αναπτύξετε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

4.1. Πώς να αναπτύξετε τη δημιουργική σκέψη 

4.2. Πώς μπορεί να βοηθήσει η συναισθηματική νοημοσύνη 

4.3. Πώς να αναπτύξετε μια θετική στάση απέναντι στα προβλήματα 

4.4. Πώς να γίνετε προνοήτικοί 

4.4.1. Έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων 

4.4.2. Να είστε προετοιμασμένοι για προβλήματα 

 

Κατανομή ανά θέματα/υποενότητες και ώρες 

№ Θέματα/υποενότητα 

Διάρκεια/ προσέγγιση 

Σημειώσεις 
Κατ’ιδίαν Διαδικτυακά 

1 Τι είναι η δημιουργική επίλυση 

προβλημάτων 

2 ώρες 1 ώρα  

2 Πώς να αναλύσετε ένα πρόβλημα 2,5 ώρες 30 λεπτά  

3 Πώς να εντοπίσετε πιθανές λύσεις 2,5 ώρες 30 λεπτά  

4 Πώς να αναπτύξετε δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων 

2 ώρες 1 ώρα  

 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

Υποενότητα 1: Τι είναι η δημιουργική επίλυση προβλημάτων; 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο Εργαλεία/υλικά 

10 λ. Δραστηριότητα Σπασίματος Πάγου  – Ανθρώπινος κόμπος  

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν κύκλο που βλέπει ο 
ένας τον άλλον, αρπάζουν το δεξί χέρι οποιουδήποτε 
ατόμου στον κύκλο και έπειτα το αριστερό χέρι και στη 
συνέχεια προσπαθούν να ξεμπερδέψουν τον κόμπο 
κρατώντας τα χέρια. 

20 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Δομικά στοιχεία ιδέας Χαρτιά και στυλό 

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε έναν κύκλο, ο καθένας με 
χαρτί και στυλό, γράφοντας μια πιθανή λύση (1-2 
προτάσεις) σε ένα τυχαίο πρόβλημα και στη συνέχεια 
παραδίδουν το χαρτί στον συμμετέχοντα στα αριστερά 
τους ο οποίος γράφει μια νέα επιλογή ως λύση. Αυτό 
συνεχίζεται για αρκετούς γύρους. 
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10 λ. Ομαδική συζήτηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω  

Όλοι οι συμμετέχοντες μοιράζονται τα αποτελέσματα του 
με την ομάδα. Διευκόλυντική συζήτησης για το τι 
αποκαλύπτει η δραστηριότητα για τους συμμετέχοντες.  

20 λ. Παρουσίαση - Το μοντέλο δημιουργικής επίλυσης 
προβλημάτων του Alex Osborn και τα στάδια του CPS 

Παρουσίαση PPT, 
Η/Υ, προβολέας 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη διαδικασία δημιουργικής 
επίλυσης προβλημάτων με έμφαση σε κάθε ένα από τα 
στάδια. 

20 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Συγκλίνουσα και αποκλίνουσα 
σκέψη 

Χαρτιά και στυλό, 
Πίνακας 

Γρήγορη ανταλλαγή ιδεών σε μικρές ομάδες 2-3 
συμμετεχόντων για να παρουσιάσει ιδέες για μια ερώτηση 
πρόκληση, π.χ. Πώς να μειώσετε τα απόβλητα; Ομαδική 
συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα και την επιλογή 
των καλύτερων ιδεών. 

10 λ. Παρουσίαση συγκλίνουσας και αποκλίνουσας σκέψης Παρουσίαση PPT, 
Η/Υ, προβολέας, 
Πίνακας 

Με βάση τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής εξηγεί τη 
διαφορά της συγκλίνουσας και της αποκλίνουσας σκέψης, 
γιατί και οι δύο είναι απαραίτητες για τη δημιουργική 
επίλυση προβλημάτων και τον τρόπο αποτελεσματικής 
χρήσης τους. 

20 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Δημιουργικές δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων 

Χαρτιά και στυλό, 
Πίνακας 

Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες συζητούν τις 
δεξιότητες που πιστεύουν ότι είναι απαραίτητες για μια 
δημιουργική και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων. 
Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται σε ολόκληρη την ομάδα 
και συζητούνται με τον εκπαιδευτή. 

10 λ. Παρουσίαση - Δημιουργικές δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων 

Παρουσίαση PPT, 
Η/Υ, προβολέας, 
Πίνακας Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη λίστα των δημιουργικών 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ολοκληρώνει τελικά 
τη λίστα που εκπόνησαν οι συμμετέχοντες και εξηγεί τη 
σημασία κάθε δεξιότητας για τη διαδικασία 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Κουίζ - Τι είδους επιλυτές προβλημάτων είστε; 

Βίντεο - Μικρή ταινία για τα στάδια της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων 

 

Υποενότητα 2: Πώς να αναλύσετε ένα πρόβλημα; 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 150 λ. 
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Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

30 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Τι είναι πρόβλημα; Χαρτιά και στυλό, 
Πίνακας Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες συζητούν και 

διατυπώνουν ορισμούς. Όλη η ομάδα συζητά τα 
αποτελέσματα και επιλέγει μαζί τους καλύτερους 
ορισμούς. Ο εκπαιδευτής αποκαλύπτει τους επίσημους 
ορισμούς στο τέλος της δραστηριότητας για να τους 
συγκρίνει με τους διατυπωμένους. 

10 λ. Παρουσίαση - Τύποι προβλημάτων και στυλ επίλυσης Παρουσίαση PPT, Η/Υ, 
προβολέας, Πίνακας 

Ο εκπαιδευτής δίνει μια επισκόπηση για τους τύπους 
προβλημάτων με έμφαση σε διαπροσωπικούς και 
σχετικούς με την εργασία τύπους προβλημάτων και 
διαφορετικά στυλ επίλυσης. 

40 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Στόχοι και εμπόδια Χαρτιά και στυλό 

Σε ζευγάρια οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν πρώτα 
τους βραχυπρόθεσμους στόχους και τα κύρια εμπόδια 
που βρίσκουν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στη 
συνέχεια, κάθε συμμετέχων θέτει μια λίστα στόχων και 
εμποδίων μεμονωμένα αλλά ανώνυμα σε χαρτί, 
δίνοντας έναν ορισμό του προβλήματος σε κάθε 
πρόκληση. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν 
παραδείγματα προκλήσεων από τους συμμετέχοντες 
για να εργαστούν κατά τη διάρκεια των συνεδριών. 

10 λ. Παρουσίαση - "Ένα πρόβλημα μπορεί να κρύψει ένα 
άλλο" 

Παρουσίαση PPT, Η/Υ, 
προβολέας 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τη σημασία της ανάλυσης 
προβλημάτων, ένα καλά δηλωμένο πρόβλημα είναι 
μισό-λυμένο πρόβλημα, ένα λάθος δηλωμένο 
πρόβλημα παραμένει πρόβλημα. 

10 λ. Παρουσίαση - Πώς να αποκτήσετε την πλήρης εικόνα Παρουσίαση PPT, Η/Υ, 
προβολέας Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει 2 εργαλεία ανάλυσης 

προβλημάτων: την ανάλυση Είναι-Δεν είναι και την 
ανάλυση των 5 Γιατί 

35 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Ανάλυση προβλημάτων Χαρτιά και στυλό, 
καθορισμένες 
προκλήσεις, Πίνακας Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες αναλύουν μερικές 

από τις συγκεντρωμένες προκλήσεις χρησιμοποιώντας 
την ανάλυση Είναι-Δεν είναι και την ανάλυση 5 Γιατί 

15 λ. Ομαδική συζήτηση - Ανάλυση προβλημάτων  

Οι συμμετέχοντες δίνουν τα σχόλιά τους για τα 
εργαλεία 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 30 λ. 
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Παρουσιάσεις PowerPoint σχετικά με τη συγκλίνουσα και τη αποκλίνουσα  σκέψη 

Πρότυπα για ανάλυση προβλημάτων 

 

Υποενότητα 3: Πώς να εντοπίσετε μία πιθανή λύση; 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 150 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

30 λ. Ομαδική δραστηριότητα – Brainstorming με post-it Post-it, Πίνακας 

Οι συμμετέχοντες γράφουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες ιδέες σχετικά με μια δεδομένη πρόκληση 
ενος post-it και μετά τις ταξινομούν σε 

− Μελλοντικές μη εφικτές ιδέες 

− Υφιστάμενες εφικτές ιδέες 

− Καινοτόμες εφικτές ιδέες 

20 λ. Παρουσίαση του τρόπου δημιουργίας πιθανών λύσεων Παρουσίαση PPT, Η/Υ, 
προβολέας, Πίνακας 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει διάφορες αποκλίνουσες 
τεχνικές για την ανάπτυξη ιδεών για πιθανές λύσεις 
(Brainstorming, Mind-mapping, Μη ειδική προσέγγιση, 
Υποθετικές ερωτήσεις, Τι και αν) 

20 λ. Ομαδική δραστηριότητα – Υποθετικές παραδοχές/ Τι 
και αν 

Χαρτιά και στυλό 

Χωρισμένη σε δύο ομάδες, ολόκληρη η ομάδα δέχεται 
μια δεδομένη πρόκληση με 5 υποθέσεις. Η πρώτη 
ομάδα φαντάζεται λύσεις διατυπώνοντας αντίθετες 
υποθέσεις. Η δεύτερη ομάδα φαντάζεται μια λίστα 
ερωτήσεων Τι και αν. 

15 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Υποθετικές παραδοχές / Τι 
και αν 

 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων δραστηριότητας και 
συζήτηση ανατροφοδότησης σχετικά με αυτές τις δύο 
τεχνικές 

20 λ. Παρουσίαση του τρόπου ανάλυσης πιθανών λύσεων Παρουσίαση PPT, Η/Υ, 
προβολέας, Πίνακας Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει διάφορες συγκλίνουσες 

τεχνικές για την ανάλυση πιθανών λύσεων (SWOT, 
PPCO, Συν και Πλην, δέντρο αποφάσεων) 

30 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Ανάλυση ιδεών και πιθανών 
λύσεων 

Χαρτιά και στυλό, 
αποτελέσματα 
"brainstorming" Η ομάδα χωρίζεται σε τέσσερις υποομάδες. Σε κάθε 

ομάδα δίνεται μια ιδέα ή μια πιθανή λύση που 
δημιουργείται κατά τη δραστηριότητα "brainstorming". 
Ο εκπαιδευτής διευκολύνει τις ομάδες να αναλύσουν 
τις ιδέες με διαφορετικές τεχνικές σχετικά με τις 
δυνατότητές τους και τους περιορισμούς τους. 
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15 λ. Ομαδική συζήτηση - Αποτελέσματα δραστηριότητας Πίνακας 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων δραστηριότητας από 
κάθε ομάδα και συζήτηση ανατροφοδότησης 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 30 λ. 

PowerPoint διαφάνειες σχετικά με τη δημιουργία ιδεών 

Πρότυπα για ανάλυση ιδεών 

 

Υποενότητα 4: Πώς να αναπτύξετε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων; 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

10 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Νικητής / Ηττημένος  

Σε ζευγάρια οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν μια 
αρνητική εμπειρία στη ζωή τους και στη συνέχεια 
πρέπει να συζητήσουν την ίδια εμπειρία εστιάζοντας 
στις θετικές πτυχές. Αλλαγή ρόλων μετά από 5 λεπτά. 

30 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Πώς να αναπτύξετε τη 
δημιουργική σκέψη; 

Χαρτιά και στυλό, 
Πίνακας 

Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες συζητούν για 
συμβουλές και τεχνικές για την ανάπτυξη 
δημιουργικών δεξιοτήτων σκέψης. Όλη η ομάδα 
συζητά τα αποτελέσματα τα οποια συμπληρώνει ο 
εκπαιδευτής 

10 λ. Παρουσίαση - Συναισθηματική νοημοσύνη Παρουσίαση PPT, Η/Υ, 
προβολέας Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις αρχές της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και πώς να 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. 

40 λ. Ομαδική δραστηριότητα - Μάθετε πώς να βλέπετε τα 
προβλήματα ως ευκαιρίες 

Χαρτιά και στυλό, 
Πίνακας, 
καθορισμένες 
προκλήσεις 

Σε μικρές ομάδες και με τη διευκόλυνση του 
εκπαιδευτή οι συμμετέχοντες εργάζονται με τη λίστα 
των προκλήσεων για να αλλάξουν τους ορισμούς των 
προβλημάτων σε θετικούς ορισμούς. 

10 λ. Ομαδική συζήτηση - Αποτελέσματα δραστηριότητας  

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων δραστηριότητας από 
κάθε ομάδα και συζήτηση ανατροφοδότησης 

20 λ. Παρουσίαση - Πώς να γίνετε προνοητικοί; Παρουσίαση PPT, Η/Υ, 
προβολέας 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον ορισμό του να είσαι 
προνοητικος, πώς να εντοπίζεις προβλήματα νωρίς και 
πώς να είσαι προετοιμασμένος για προβλήματα. 
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Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Διαδικτυακές ασκήσεις για τη βελτίωση των δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης 

Μικρή ταινία για την προνοητικότητα 

 

Ενότητα 6: “Γίνε ο καλύτερος” – Διαπροσωπικές δεξιότητες 
Στόχοι ενότητας 
Ως αποτέλεσμα της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

 αναγνωρίζουν τη σημασία των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και με τη σειρά τους 
μεγιστοποιούν το ηγετικό δυναμικό τους. 

 ανάπτυξουν δεξιοτήτες κινητροδότησης για να εργαστούν για την επίτευξη στόχων 
 κατανοήσουν τη σημασία της ομαδικής εργασίας 
 αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων 
 καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ διεκδικητικότητας και επιθετικότητας  
 βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν αυτήν την ενότητα θα αναπτύξουν και θα αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες παράλληλα με την αύξηση της αυτοπεποίθησής τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις 
διαπροσωπικές τους δεξιότητες και με τη σειρά τους να βελτιώσουν τις ηγετικές τους δυνατότητες. 

Μαθησιακή προσέγγιση:  

Συνδυασμένη μάθηση - συνδυασμός διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού και ευκαιριών για 
διαδικτυακή αλληλεπίδραση και πρόσωπο με πρόσωπο με παραδοσιακές μεθόδους στην τάξη. 

Εκπαιδευτικό Υλικό: Οδηγός εκπαιδευτή, Παρουσιάσεις PowerPoint, Περίγραμμα, Εργαλείο προ-
ανάθεσης, Βίντεο σύντομης μελέτης σχετικά με διαφορετικά στυλ ηγεσίας, Σενάρια και υλικό για 
παιχνίδια ρόλων, Οδηγός αυτοδιδασκαλίας, Εγχειρίδιο μαθητή, Εργαλείο αξιολόγησης. 

 

Περιεχόμενα / Εκπαιδευτικά βήματα 
1. Κινητροδότηση 

1.1. Αυτοκινητροδότηση 
1.2. Πώς να διατηρείτε τα κίνητρά σας 
1.3. Πώς να παρακινείτε τους άλλους 
1.4. Στρατηγικές κινητροδότησης 
1.5. Παραδείγματα κινητροδότησης 

2. Ομαδική εργασία 
2.1. Τι κάνει μια αποτελεσματική ομάδα 
2.2. Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για να είσαι «ομαδικός παίκτης» 
2.3. Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο μια ομάδα 
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2.4. Μπορείτε να εξασκηθείτε στην ομαδική εργασία 
3. Λήψη αποφάσεων 

3.1. Τί είναι η λήψη αποφάσεων 
3.2. Ποια είναι τα 7 βήματα λήψης αποφάσεων 
3.3. Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων 
3.4. Τι δεξιότητες χρειάζεστε για να λάβετε αποφάσεις 
3.5. Πώς να βελτιώσετε τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων / τεχνικές λήψης αποφάσεων 

4. Διεκδίκηση 
4.1. Τί ειναι η διεκδικητότητα 
4.2. Ποια είναι τα οφέλη του να είσαι διεκδικητικός 
4.3. Πως να γίνεται πιο διεκδικητικός 
4.4. Διεκδικητικος και όχι επιθετικός 
4.5. Δυναμικές τεχνικές επικοινωνίας 

5. Αυτοπεποίθηση 
5.1. Τι είναι η αυτοπεποίθηση 
5.2. Πώς να βελτιώσετε την αυτοπεποίθηση και να αναπτύξετε δεξιότητες αυτοπεποίθησης 
5.3. Αυτοπεποίθηση και γλώσσα του σώματος 
5.4. Πρότυπα 

 

Κατανομή ανά θέμα / υποενότητα και ώρες 

№ Θέμα/υποενότητα 

Διάρκεια/προσέγγιση 

Σημειώσεις 
Κατ’ιδίαν Online 

1 Κινητροδότηση 2 ώρες 1 ώρα  

2 Ομαδική εργασία 2 ώρες 1 ώρα  

3 Λήψη αποφάσεων 2 ώρες 1 ώρα  

4 Διεκδικητικότητα 2 ώρες 1 ώρα  

5 Αυτοπεποίθηση 2 ώρες 1 ώρα  

 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

Υποενότητα 1: Κινητροδότηση 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

10 λ. Τι με παρακινεί; - Κάθε συμμετέχων να γράψει σε ένα χαρτί τι 
τους παρακινεί. 

Στυλό και χαρτί 

Κάθε συμμετέχων αφιερώνει 5 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής 
της εργασίας και στη συνέχεια μοιράζεται με έναν άλλο 
συμμετέχοντα 

20 λ. Παρουσίαση - Τι είναι το κίνητρο; Παρουσίαση 
PowerPoint, Πίνακας, 
Η/Υ, προβολέας Ο εκπαιδευτής εξηγεί τους 2 τύπους κινήτρων: Ενδογενής και 

εξωγενής και στη συνέχεια συζητά η ομάδα 
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20 λ. Παρουσίαση - Αυτοκινητροδότηση Παρουσίαση 
PowerPoint, Πίνακας, 
Η/Υ, προβολέας 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την αυτοκινητροδότηση και το πώς 
να παραμείνεται έτσι 

10 λ. Ομαδική συζήτηση - Στρατηγικές κινητροδότησης Στυλό και χαρτί, 
Πίνακας Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες πρέπει να συζητήσουν 

τρόπους και στρατηγικές με τις οποίες πιστεύουν ότι μπορούν να 
βελτιώσουν τα κίνητρα. Τα αποτελέσματα μοιράζονται στη 
συνέχεια μεταξύ της ομάδας. 

10 λ. Παρουσίαση - Στρατηγικές κινητροδότησης Παρουσίαση 
PowerPoint, Πίνακας, 
Η/Υ, προβολέας Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει μια λίστα με στρατηγικές 

κινητροδότησης για να δει αν ταιριάζουν με αυτό που 
ανακάλυψαν οι συμμετέχοντες 

10 λ. Παρουσίαση – Παρακινείστε τους άλλους Παρουσίαση 
PowerPoint, Πίνακας, 
Η/Υ, προβολέας 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει ιδέες, τρόπους και μεθόδους για 
το πώς να παρακινείται τους άλλους, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών ανατροφοδότησης και δεξιοτήτων ακρόασης. 

20 λ. Παιχνίδι - Επιτρέψτε μου να σας παρακινήσω Κάρτες παιχνιδιών 
ρόλων Σε ζευγάρια οι συμμετέχοντες παίζουν ρόλους πάνω σε 

διάφορες καταστάσεις και θέματα με κάρτες που δίνονται από 
τον εκπαιδευτή. Ένας συμμετέχων θα έχει μια κατάσταση και ο 
άλλος συμμετέχων θα προσπαθήσει να τον παρακινήσει 

20 λ. Ομαδική συζήτηση - Είναι σημαντικό το κίνητρο και πώς 
μπορούμε να βελτιωθούμε; 

Πίνακας 

 Διευκολυντική συζήτηση που καλύπτει όλο το θέμα των 
κινήτρων.  

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Κουίζ κινητροδότησης 

Μελέτες περίπτωσης κινητροδότησης με ερωτήσεις προβληματισμού 

 

Υποενότητα 2: Ομαδική εργασία 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

15 λ. Τι είναι μια ομάδα; - Ομαδική συζήτηση για ποιες είναι οι 

σκέψεις των συμμετεχόντων για το τι σημαίνει να είσαι μέλος σε 

μια ομάδα 

Στυλό και χαρτί, 

πίνακας για τον 

εκπαιδευτή να 

γράφει τα 

αποτελέσματα 

Κάθε συμμετέχων αφιερώνει 5 λεπτά για να ολοκληρώσει αυτήν 

την εργασία και έπειτα ακολουθεί διευκολυντική ομαδική 

συζήτηση 
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10 λ. Παρουσίαση - Τι κάνει μια ομάδα αποτελεσματική Παρουσίαση 

PowerPoint, 

Πίνακας, Η/Υ, 

προβολέας 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τους ρόλους των μελών μιας ομάδας για 

να την κάνει αποτελεσματική.  

15 λ. Παιχνίδι - 3 αλήθειες και ένα ψέμα  

Κάθε συμμετέχων δηλώνει 3 πράγματα που είναι αληθινά και 1 

πράγμα που είναι ψέμα. Οι άλλοι συμμετέχοντες πρέπει να 

προσπαθήσουν να βρουν ποιο είναι το ψέμα 

15 λ. Ομαδική συζήτηση - Δεξιότητες Στυλό, χαρτί, flip 

chart Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες πρέπει να συζητήσουν ποιες 

δεξιότητες πιστεύουν ότι είναι απαραίτητες για να είναι 

ομαδικός παίκτης. Τα αποτελέσματα μοιράζονται στη συνέχεια 

μεταξύ της ομάδας. 

10 λ. Παρουσίαση - Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για να είναι 

ομαδικός παίκτης 

Παρουσίαση 

PowerPoint, 

Πίνακας, Η/Υ, 

προβολέας 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει μια λίστα δεξιοτήτων που 

απαιτείται για να είσαι ομαδικός παίκτης για να δει αν ταιριάζει 

με αυτό που ανακάλυψαν οι συμμετέχοντες 

15 λ. Ομαδική συζήτηση - Μπορείτε να εξασκήσετε την ομαδική 

εργασία 

Πίνακας, Στυλό 

Όλοι οι συμμετέχοντες συζητούν ενεργά εάν πιστεύουν ότι είναι 

δυνατόν να εξασκηθεί η ομαδική εργασία 

10 λ. Παρουσίαση - Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο μια ομάδα Παρουσίαση 

PowerPoint, 

Πίνακας, Η/Υ, 

προβολέας 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει ιδέες και στρατηγικές για το πώς 

να πάρει το καλύτερο από μια ομάδα 

30 λ. Δραστηριότητα – Πρακτική στοχασμού Στυλό, χαρτί 

Σκεφτείτε ένα έργο ή δραστηριότητα στην οποία εργαστήκατε 

ως μέρος μιας ομάδας. Στη συνέχεια, ολοκληρώστε τις 

ακόλουθες εργασίες: 

1) Γράψτε μια σύντομη παράγραφο που δεν περιέχει 

περισσότερες από 3 προτάσεις οι οποίες περιγράφουν 

εν συντομία το έργο ή τη δραστηριότητα 

2) Γράψτε μια άλλη σύντομη παράγραφο που να μην 

υπερβαίνει τις 3 προτάσεις, προσδιορίζοντας από τις 

περιγραφές και τα χαρακτηριστικά (απο διαθέσιμο 

πίνακα) ποιον ρόλο παίξατε στη δραστηριότητα. 

3) Γράψτε μια άλλη σύντομη παράγραφο που δεν 

υπερβαίνει τις 4 προτάσεις, σχολιάζοντας πόσο 

αποτελεσματικές ήταν οι επικοινωνίες μεταξύ των μελών 
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της ομάδας και εντοπίστε τυχόν εμπόδια.  

Συμπληρώνοντας την ερώτηση 2, ίσως έχετε κοιτάξει τα κουτιά 

με τίτλο «χαρακτηριστικά» στον πίνακα για να σας δώσει μια 

ιδέα για το είδος του ρόλου που μπορεί να έχετε παίξει. Ποιο 

από τα χαρακτηριστικά ταιριάζει περισσότερο με τα δικά σας; 

Είναι πιθανό ότι θα βρείτε τα χαρακτηριστικά σας σε 

περισσότερα από 1 κουτιά, τα οποία υποδεικνύουν ότι ενδέχεται 

να έχετε αναλάβει περισσότερους από 1 ρόλους. Τι λέτε για τα 

άλλα μέλη της ομάδας; Υπάρχει κάποιος άλλος που να γνωρίζετε 

ξεκάθαρα από τις περιγραφές και τα χαρακτηριστικά;  

Για τις ερωτήσεις 3 μπορεί να έχετε συμφωνήσει γενικά ότι οι 

επικοινωνίες ήταν καλές ή μπορεί να θυμάστε συγκεκριμένα 

προβλήματα. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίσετε γιατί 

πιστεύετε ότι οι επικοινωνίες ήταν ή δεν ήταν αποτελεσματικές, 

με βάση αυτά που έχετε μάθει. 

 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Παρακολουθήστε μια ταινία μικρού μήκους για τη θετική ομαδική εργασία και μία για αρνητική. 
Σκεφτείτε και αναρωτηθείτε τι θα κάνατε. 

Περίπτωση Μελέτης 

 

Υποενότητα 3: Λήψη Αποφάσεων 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

20 λ. Παιχνίδι - Θα προτιμούσατε Λίστα ερωτήσεων 
«θα 
προτιμούσατε» 
σε κάρτες για 
κάθε ομάδα 

Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ο ένας στον 
άλλο 5 ερωτήσεις «θα προτιμούσατε». Κάθε συμμετέχων έχει 
μόνο 1 λεπτό για να απαντήσει. 

20 λ. Παρουσίαση - Τι είναι η λήψη αποφάσεων και ποια είναι τα 7 
βήματα 

Παρουσίαση 
PowerPoint, 
Πίνακας, Η/Υ, 
προβολέας 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τι είναι η λήψη αποφάσεων και ποια είναι 
τα 7 βήματα λήψης αποφάσεων 

20 λ. Ομαδική συζήτηση - Δεξιότητες Πίνακας, στυλό 

Διευκολυντική συζήτηση για τις δεξιότητες που οι συμμετέχοντες 
θεωρούν απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων 

15 λ. Παρουσίαση Δεξιότητες  Στυλό, χαρτί, 
Πίνακας Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει μια λίστα δεξιοτήτων 

απαραίτητων στη λήψη αποφάσεων. Η ομάδα μπορεί να δει αν 



 

 

Girls Lead: Supporting young women into finding their place as 
social entrepreneurs and in taking on leadership roles in early life 

Project Ref: 2018-UK01-KA205-047767  
 

 
 

 
50 

ταιριάζει με αυτό που αποφάσισαν. 

15 λ. Παρουσίαση - Τεχνικές λήψης αποφάσεων Παρουσίαση 
PowerPoint, 
Πίνακας, Η/Υ, 
προβολέας 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τεχνικές λήψης αποφάσεων και 
το πώς να βελτιώσετε τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων 

30 λ. Ομαδική συζήτηση - Μπορείτε να βελτιώσετε τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεών σας ή γεννιέται μέσα μας. 

Πίνακας, Στυλό 

Όλοι οι συμμετέχοντες συζητούν ενεργά εάν πιστεύουν ότι είναι 
δυνατό να βελτιωθούν οι ατομικές δεξιότητες λήψης 
αποφάσεων ή είναι κάτι με το οποίο γεννιούνται. 

 

Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Σενάρια λήψης αποφάσεων και ερωτήσεις 

Διαδικτυακό κουίζ λήψης αποφάσεων 

 

Υποενότητα 5: Διεκδικητικότητα 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

10 λ. Δραστηριότητα σπασίματος πάγου – Κλειστή γροθιά  

Σε ζευγάρια οι συμμετέχοντες θα αναγνωριστούν ως νούμερο 1 
και νούμερο 2. Ο αριθμός 1 θα κλείσει τη γροθιά του όσο πιο 
σφιχτά γίνεται και θα του ζητηθεί (κρυφά) να μην ανοίξει τη 
γροθιά του, εκτός εάν ο αριθμός 2 το ζητήσει άμεσα και με 
βεβαιότητα. Στον αριθμό 2 λέγεται (κρυφά) να ανοίξει τη γροθιά 
με οποιοδήποτε τρόπο. 

20 λ. Παρουσίαση - Τι είναι η διεκδικητικότητα και ποια είναι τα 
οφέλη από το να είμαστε διεκδικητικοί; 

Παρουσίαση 
PowerPoint, 
Πίνακας, Η/Υ, 
προβολέας 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τι είναι η διεκδικητικότητα και τα οφέλη 
από το να είσαι διεκδικητικός 

20 λ. Ομαδική συζήτηση - Δεξιότητες Πίνακας, Στυλό 

Διευκολυντική συζήτηση για τις δεξιότητες που οι συμμετέχοντες 
πιστεύουν ότι είναι απαραίτητες για να είναι διεκδικητικοί 

15 λ. Ομαδική συζήτηση - Δεξιότητες Στυλό, χαρτί, flip 
chart Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει μια λίστα δεξιοτήτων που είναι 

απαραίτητες για να βοηθήσουν να είστε διεκδικητικοί. Η ομάδα 
μπορεί να δει αν ταιριάζει με αυτό που αποφάσισαν. 

10 λ. Παρουσίαση - πώς να βελτιώσετε τις δεξιότητες διεκδίκησης Παρουσίαση 
PowerPoint, 
Πίνακας, Η/Υ, 
προβολέας 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει διεκδικητικές τεχνικές 
δημιουργίας και πώς μπορεί να βελτιώθει η αποφασιστικότητα 

15 λ. Παιχνίδι - χειρισμός επιθετικότητας Πρόθυμο μέλος 
της ομάδας Κάποιος είναι έτοιμος να ξεσπάσει στην αίθουσα ισχυριζόμενος 
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θυμωμένα ότι έχει κάνει κράτηση για αυτήν την αίθουσα 
συσκέψεων, και θα ζητήσει να φύγουμε για να μπορέσει να 
εγκατασταθεί. Στη συνέχεια, θα «παγώσουμε» τον «εισβολέα» 
και θα συζητήσουμε διαφορετικές επιλογές για να 
ανταποκριθούμε σε αυτήν την επιθετική έκρηξη και για να 
δούμε τι αποτέλεσμα έχει 

10 λ. Παρουσίαση – Διεκδικητικός και όχι επιθετικός Παρουσίαση 
PowerPoint, 
Πίνακας, Η/Υ, 
προβολέας 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τη διαφορά μεταξύ 
διεκδικητικότητας και επιθετικότητας 

20 λ. Ομαδική συζήτηση - Διεκδικητικότητα των φύλων Πίνακας, Στυλό 

Διευκολυντική συζήτηση σχετικά με την διεκδικητικότητα των 
φύλων 

 

Διαδικτυακή Συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Κουίζ - Πόσο διεκδικητικός είμαι; 

Παρακολουθήστε μερικές ταινίες μικρού για τη διεκδικητικότητα 

 

 

Υποενότητα 6: Αυτοπεποίθηση 
Συνεδρία Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διάρκεια – 120 λ. 

Διάρκεια Μέθοδοι και περιεχόμενο  Εργαλεία/υλικά 

20 λ. Δραστηριότητα σπασίματος πάγου – παιχνίδι με λογότυπα Στυλό, χαρτί 

Σε κάθε συμμετέχοντα δίνεται ένα κομμάτι χαρτί και του 
παρέχονται 5 λεπτά για να σχεδιάσει ένα γνωστό λογότυπο που 
τον περιγράφει. Στη συνέχεια το παρουσιάζουν στην υπόλοιπη 
ομάδα και εξηγούν γιατί επέλεξαν το λογότυπο. 

20 λ. Παρουσίαση - Τι είναι αυτοπεποίθηση Παρουσίαση 
PowerPoint, 
Πίνακας, Η/Υ, 
προβολέας 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τι είναι η αυτοπεποίθηση 

20 λ. Παρουσίαση - Πώς να βελτιώσετε την αυτοπεποίθηση και να 
αναπτύξετε τις ικανότητές σας  

Παρουσίαση 
PowerPoint, 
Πίνακας, Η/Υ, 
προβολέας 

Ο εκπαιδευτής περιγράφει μεθόδους, τεχνικές και στρατηγικές 
για τον τρόπο βελτίωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
αυτοπεποίθησης. 

5 λ. Παιχνίδι: Γλώσσα σώματος  

1) Ο εκπαιδευτής εξηγεί στην ομάδα ότι πρόκειται να δώσει μια 
σειρά οδηγιών, τις οποίες πρέπει να αντιγράψουν όσο πιο 
γρήγορα μπορούν. 
2) Ο εκπαιδευτής λέει τις ακόλουθες ενέργειες καθώς τις κάνει * 
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Διαδικτυακή συνεδρία, Διάρκεια – 60 λ. 

Αξιολόγηση εσωτερικής αυτοπεποίθησης 

Κουίζ για τη γλώσσα του σώματος 

Παρακολουθήστε μια ταινία μικρού μήκους σχετικά με ένα θετικό γυναικείο πρότυπο του 
επιχειρηματικού κόσμου 

 

 

Βάλτε το χέρι σας στη μύτη σας * Χτυπήστε τα χέρια σας * 
Σηκωθείτε * Αγγίξτε τον ώμο σας * Καθίστε * Σφραγίστε τα 
πόδια σας * Σταυρώστε τα χέρια σας * Βάλτε το χέρι σας στο 
στόμα σας  –  ΑΛΛΑ ΕΝΩ ΛΕΤΕ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ 
ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΜΥΤΗ . 
3) Ο εκπαιδευτής παρατηρεί τον αριθμό των μελών της ομάδας 
που αντιγράφουν αυτό που έκανε παρά τα όσα έλεγε. 
Ο εκπαιδευτής στη συνέχεια μεταφέρει στην ομάδα ότι η 
γλώσσα του σώματος μπορεί να ενισχύσει τη λεκτική 
επικοινωνία. Επίσης μπορεί να είναι ισχυρότερη από τη λεκτική 
επικοινωνία. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν τη 
γλώσσα του σώματός τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 
προβάλλουν το σωστό μήνυμα. 

10 λ. Παρουσίαση – Σιγουριά και γλώσσα του σώματος Παρουσίαση 
PowerPoint, 
Πίνακας, Η/Υ, 
προβολέας 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τεχνικές και συμβουλές για τον 
τρόπο ανάπτυξης και βελτίωσης της αυτοπεποίθησης 
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του σώματος 

15 λ. Παιχνίδι ρόλων – Γλώσσα του σώματος  

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε μικρές ομάδες. Μία από τις 
ομάδες περπατά γύρω απο τις υπόλοιπες ομάδες με τρόπο που 
δείχνει είτε ευχαρίστηση, αυτοπεποίθηση, αλαζονεία, νεύρα ή 
αγωνία. Δεν πρέπει να μιλούν. Η υπόλοιπη ομάδα πρέπει να 
προσπαθήσει να αποφασίσει τι συναίσθημα προσπαθεί να 
δείξει. 

15 λ. Ομαδική συζήτηση –  Γλώσσα του σώματος  

Διευκολυντική ομαδική συζήτηση για το πώς να δείξετε σιγουριά 
με τη γλώσσα του σώματος 

15 λ. Ομαδική εργασία – Μοντέλα ρόλων  Πίνακας,  Στυλό 

Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να ονομάσει ένα γυναικείο 
πρότυπο που πιστεύει ότι έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ρωτήστε 
τους γιατί και πώς το γνωρίζουν αυτό. Ακολουθεί ομαδική 
συζήτηση. 


