
 

 
 
 

Έργο 
Girls Lead: Supporting young women into finding their place as social 

entrepreneurs and in taking on leadership roles in early life 
 
 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
για την ενίσχυση της ηγεσίας γυναικών 

 
Project Ref: 2018-UK01-KA205-047767.  
Το έργο αυτό συνχρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
  



 

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  

 

 
 

 
2 

Γεια σας κορίτσια! 

Μπροστά σας είναι ο οδηγός αυτοδιδασκαλίας. Θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε πιο 

αποτελεσματικά τις δυνατότητες της πλατφόρμας www.girls-lead.eu και ιδίως του χώρου 

εκμάθησης (Learning Space) για να αναπτύξετε τις ηγετικές σας ικανότητες που θα σας 

βοηθήσουν για μια επιτυχημένη ζωή και επαγγελματική ολοκλήρωση ως κοινωνικός 

επιχειρηματίας.  

Αυτή η πλατφόρμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου GirlsLead, που έχει ως στόχο να 

αναπτύξει μια κουλτούρα πρωτοβουλίας μεταξύ των νέων γυναικών, να οικοδομήσει τις 

ηγετικές τους ικανότητες και να τις βοηθήσει να εκπληρώσουν τις αρχικές επιχειρηματικές 

ιδέες τους. 

Ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της μελέτης σας: 

Για να φτάσετε στο πεδίο BECOME A LEADER, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στο κύριο 

μενού / που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας / ή στο βέλος στην κύρια οθόνη. 

http://www.girls-lead.eu/
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 Το επόμενο βήμα σας είναι να μπείτε στο LEARNING SPACE. 

 

Εδώ βρείτε: 

1. Αυτόν τον οδηγό αυτοδιδασκαλίας 

2. Βίντεο μελέτης (Study Videos) 

3.  Ενότητες εκπαίδευσης στα Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ελληνικά, Γαλλικά και 
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Ισπανικά. 

Στο πεδίο των STUDY VIDEOS, θα βρείτε έξι σύντομα βίντεο που δείχνουν τα διαφορετικά 

στυλ ηγεσίας και τυπικής συμπεριφοράς των ηγετών. Τα βίντεο δημιουργήθηκαν ειδικά για 

την εκπαίδευσή σας και θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πώς η συμπεριφορά του ηγέτη 

επηρεάζει την ομάδα με την οποία εργάζεται ο ηγέτης. Θα δείτε σε αυτά μερικά από τα 

χαρακτηριστικά διαφορετικών μορφών ηγεσίας και θα κατανοήσετε τη σωστή 

συμπεριφορά ενός ηγέτη. Τα βίντεο θα σας βοηθήσουν επίσης να αναγνωρίσετε εύκολα το 

καλό στυλ ηγεσίας. Μερικές από τις ασκήσεις στις ενότητες συνδέονται επίσης με αυτά τα 

βίντεο. 

 

Επιλέγοντας τη γλώσσα που προτιμάτε, φτάνετε στο εκπαιδευτικό μάθημα "Γίνε ηγέτης", το 

οποίο αποτελείται από έξι ενότητες:  

Ενότητα 1 ”Ποιος είμαι?” – Προσωπική Ανάπτυξη 

Ενότητα 2 ”Είμαι Ηγέτης?” – Ηγετικές ικανότητες 

Ενότητα 3 ”Πού πηγαίνω?” – Όραμα 

Ενότητα 4 ” Πώς κάνω τον εαυτό μου να ακουστεί?” – Επικοινωνία 

Ενότητα 5 ”Μπορώ να επιλύσω προβλήματα?” – Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων 

Ενότητα 6 ”Γίνομαι ο καλύτερος?” – Διαπροσωπικές δεξιότητες 

Σας προτείνουμε να περάσετε από όλες τις ενότητες με συνέπεια, αλλά είναι στη διακριτική 

σας ευχέρεια να τις προσεγγίσετε επιλεκτικά εάν επιθυμέιτε. 

 Κάθε ενότητα αποτελείται από διαφορετικό αριθμό (από δύο έως πέντε) μονάδων και 

υπομονάδων. Για παράδειγμα, στην Ενότητα 1 υπάρχουν τέσσερις μονάδες εκμάθησης. 
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Εδώ προτείνουμε επίσης να εξετάσετε κάθε ενότητα διαδοχικά, από την πρώτη έως την 

τελευταία, προκειμένου να ακολουθήσετε τη λογική ροή του θέματος. 

Κάθε υποενότητα περιέχει: 

1. Ένα σύντομο θεωρητικό μέρος 

2. Ενδιαφέρουσες ασκήσεις ή / και ερωτήσεις για προβληματισμό 

3. Πρόσθετο υλικό που σχετίζεται με το θέμα της ενότητας, για παράδειγμα: συνδέσεις 

με ενδιαφέροντα άρθρα, βίντεο ή ασκήσεις  

4. Το κουμπί BACK για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα της ενότητας. 

 

 

Σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε την προτεινόμενη ακολουθία στη σχετική ενότητα. 

Έτσι, θα μπορείτε να διαμορφώσετε μια πλήρη ιδέα του θέματος, που αναφέρεται στην 

ενότητα.   

Τα θεωρητικά στοιχεία διατυπώνονται συνήθως ως ερώτηση. Για παράδειγμα: "Τι είναι μια 

αποστολή;", "Τι είναι μια στρατηγική;" Αυτά τα στοιχεία καλύπτουν βασικές θεωρίες / 
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μοντέλα που σχετίζονται με το θέμα της ενότητας, τον ορισμό των όρων, τα σχήματα, τα 

μοντέλα κ.λπ..  

 

Οι ασκήσεις είναι διαφορετικές στις διάφορες ενότητες και υποενότητες. Μερικές από 

αυτές έχουν τη μορφή διαδικτυακών ερωτηματολογίων για να ελέγξουν τις γνώσεις που 

αποκτήθηκαν από το θεωρητικό μέρος - ολοκληρώνοντας την άσκηση μέχρι το τέλος, θα 

δείτε αν οι απαντήσεις σας είναι σωστές ή εάν θα πρέπει να επιστρέψετε και να 

διορθώσετε μερικές από αυτές. Άλλες είναι διαδικτυακά τεστ, μελέτες περιπτώσεων, βίντεο 

μελέτης με ερωτήσεις ανάλυσης ή ερωτήσεις προβληματισμού που πρέπει να απαντήσετε.  

 

Σε κάθε ενότητα θα βρείτε ένα πακέτο με πρόσθετο υλικό, το οποίο περιέχει πολλούς 

συνδέσμους προς διάφορες δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα. Μην τα παραλείψετε, θα σας 

βοηθήσουν να επεκτείνετε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σχετικά με το συγκεκριμένο 

θέμα.  

 

Αυτές είναι εν συντομία οι προκαταρκτικές οδηγίες μας για την εύκολη μετάβασή σας στο 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ηγεσίας γυναικών. Προσπαθήσαμε να 

κάνουμε τα πάντα σε αυτό το εκπαιδευτικό κιτ όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα και 

ευκολότερα, αλλά εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

κάποιους από τους συνεργάτες-οργανισμούς του έργου. Θα βρείτε τα στοιχεία 

επικοινωνίας μας στο πεδίο ABOUT THE PROJECT. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε 

στη διάθεσή σας για περαιτέρω καθοδήγηση και διευκρινίσεις! 

Τέλος - για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους εκπαιδευτικούς πόρους του GirlsLead, 

διαβάστε τους σκεπτόμενοι τον τελικό και σημαντικότερο στόχο σας - να εκπληρώσετε τις 

ιδέες σας και να αναπτύξετε τον εαυτό σας. Εναπόκειται σε εσάς να πετύχετε τα όνειρά 

σας!  

Και θυμηθείτε: 

" Ό, τι κι αν είσαι,, να είσαι καλός!"  

Αβραάμ Λίνκολν 

 

 


