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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Επιχειρηματικές Δεξιότητες 

Θέμα 1: Εντοπίζοντας Ευκαιρίες και Οράματα  

Σχέδιο Μαθήματος 1 – Εντοπίζοντας επιχειρηματικές ευκαιρίες 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει το θέμα των 
επιχειρηματικών ευκαιριών και να δώσει ορισμένους σημαντικούς 
ορισμούς που σχετίζονται με αυτό. Οι μαθητές θα καταλάβουν ποιες 
είναι οι ευκαιρίες που υπάρχουν και θα κατανοήσουν τη σημασία του 
να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν.   

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες) 

 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 

 Υπολογιστής 

 PowerPoint παρουσίαση 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Φυλλάδιο 1  

 Φυλλάδιο 2  
 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Εισαγωγή στο θέμα και ορισμοί (20 λεπτά) 
(Φυλλάδιο 1)  

 
1.1 Παρουσιάστε τις πληροφορίες στους μαθητές  και 
χρησιμοποιήστε διαδραστικά μέσα για να τους ενθαρρύνεται να 
συμμετάσχουν.  
 
 

2.  Άσκηση 2: Εισαγωγική δραστηριότητα (10 λεπτά) 
(Φυλλάδιο 2) 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 2 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 
Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες και ζητήστε τους να 
απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Τι είναι μια ευκαιρία; 

 Πώς αναγνωρίζετε τις ευκαιρίες; 

 Ποιες είναι οι καλύτερες ευκαιρίες; 
 

2.2 Συζητήστε τα αποτελέσματα με ολόκληρη την τάξη 
 

3. Άσκηση 3: Μελέτη περίπτωσης (20 λεπτά) 
3.1. Να δώσετε στους μαθητές το φυλλάδιο με την μελέτη 
περίπτωσης. Σε ομάδες να συζητήσουν τις ιδέες τους σχετικά με την 
μελέτη και στο τέλος να παρουσιάσουν το συμπέρασμα τους στην 
τάξη (Φυλλάδιο 1). 
 
3.2. Συζήτηση αποτελεσμάτων 
 

4. Άσκηση 4: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)  

 

  



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 3 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Ορισμός των ευκαιριών 

 

 

Στο τέλος της ημέρας, τι είναι στ’ αλήθεια μια επιχειρηματική ευκαιρία;  

Ο ορισμός λέει.... 

Η ευκαιρία είναι μια ευνοϊκή κατάσταση που προκύπτει όταν συμβαίνει κάτι σε μια συγκεκριμένη 

στιγμή. Στον επιχειρηματικό κόσμο, αυτή η κατάσταση προκύπτει όταν μπορούμε να προσφέρουμε ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία που ικανοποιεί τις ανάγκες ή τις επιθυμίες κάποιου. (συντομία)1 

Η ευκαιρία (στα αγγλικά Opportunity) προέρχεται από την Λατινική λέξη και είναι θυλυκό ουσιαστικό. 

Από το νόημα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια ευκαιρία όπου κάτι είναι ευνοϊκό, μια ευκολία, 

ευκαιρία, μια κατάλληλη στιγμή, μια στιγμή τύχης. 

Ένας άλλος λατινικός όρος που βρίσκεται στη ρίζα της παρούσας έννοιας της ευκαιρίας είναι το 

«opportunus», ο οποίος σημαίνει «επιθυμητός, επαρκής, ευνοϊκός». Η λέξη σχετίζεται με τη λατινική 

έκφραση ob portus, έναν όρο που σημαίνει «για το λιμάνι». Είναι μια έκφραση από την αρχαία ναυτική 

γλώσσα και σήμαινε ότι το σκάφος ήταν ελεύθερο και είχε την ευκαιρία να ελλιμενιστεί στο λιμάνι. 

Η ευκαιρία είναι μια ευνοϊκή στιγμή, μια κατάσταση ή ένα πλαίσιο, που διευκολύνει κάτι για κάποιον ή 

τους δίνει την ευκαιρία να αλλάξουν κάτι με ουσιαστικό και ευεργετικό τρόπο για τον εαυτό τους. 

Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι αναζητούν πάντα ευκαιρίες για να βελτιώσουν τη ζωή τους, ωστόσο, 

κάποιοι μόνο ξέρουν πώς να αναγνωρίζουν και να εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες, ενώ άλλοι δεν 

έχουν την ίδια ικανότητα. Οι ευκαιρίες προκύπτουν συχνά στις χειρότερες στιγμές, όταν όλα φαίνεται να 

μην έχουν λύση. Οι οπτικοί τύποι το αναγνωρίζουν αυτό, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία μπορεί να δει 

μόνο το μειονέκτημα του προβλήματος. Στα Μανδαρικά Κινεζικά, η λέξη κρίση σχηματίζεται από τον 

χαρακτήρα που σημαίνει «κίνδυνος» και από τον χαρακτήρα που σημαίνει «ευκαιρία». Αυτή η σχέση 

επικρατεί πολύ σε διαλέξεις και εργαστήρια στον επιχειρηματικό τομέα, ως παράδειγμα που διδάσκει 

στους ανθρώπους ότι οι ευκαιρίες εμφανίζονται σε δύσκολες στιγμές, σε περιόδους κρίσης. 

Οι πλούσιοι και επιτυχημένοι άνθρωποι στην επιχείρηση έχουν γενικά μεγάλη ικανότητα να 

αναγνωρίζουν και να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες.2 

 

1 In:https://vetus.com.br/universidade/oportunidade-de-negocio-saiba-o-que-e-e-como-identificar/ 

2 In:https://www.significadosbr.com.br/oportunidade  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: Δραστηριότητες που σχετίζονται με 

επιχειρηματικές ευκαιρίες 

 

 

Στο τέλος της ημέρας, τι είναι στ’ αλήθεια μια επιχειρηματική ευκαιρία;  

1. Τώρα που βρίσκεστε σε διαφορετικές ομάδες, συζητήστε πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της 

ευκαιρίας. 

Οι ευκαιρίες είναι: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________ 

2.Πως αναγνωρίζετε τις ευκαιρίες; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.Ποιες είναι οι καλύτερες ευκαιρίες; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


