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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: Δημιουργικότητα   

Σχέδιο μαθήματος 5 – Η σημασία της καινοτομίας 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους μαθητές 
κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να 
αποκτήσουν δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες. 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες) 

 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 

 Υπολογιστής 

 Powerpoint παρουσίαση 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Φυλλάδιο 1 
 

Κύριες ασκήσεις  

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

1.1 Τι είναι καινοτομία; 
 
1.2 Η σημασία της καινοτομίας 
 
1.3 Είδη καινοτομίας 
 

2.  Άσκηση 2: Ομαδική εργασία (30 λεπτά) (Φυλλάδιο 1)   
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2.1 Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες και διανέμετε αρκετές 
μελέτες περιπτώσεων για να διαβάσουν διαφορετικά σενάρια που 
δείχνουν δημιουργικότητα 
 
2.2 Συζητήστε με την ομάδα τα αποτελέσματα 
 
2.3 Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες και διανέμετε ένα 
παιχνίδι ρόλων στο οποίο μπορούν να σκεφτούν 3 δημιουργικές και 
καινοτόμες ιδέες και να ακολουθήσουν την πορεία τους.   
 
2.4 Συζητήστε με την ομάδα τα αποτελέσματα 

  
3. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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HANDOUT 1: Η σημασία της καινοτομίας – Παιχνίδι Ρόλων 

 

 

 

Παιχνίδι Ρόλων 

 

Η εταιρεία Tecidos Mota βρίσκεται στο επιχειρηματικό κέντρο της πόλης του Πόρτο της Πορτογαλίας. 

Κατασκευάζει υφάσματα ποιότητας για περισσότερα από 20 χρόνια και είναι ο κύριος προμηθευτής των 

εργοστασίων ενδυμάτων της χώρας. Λόγω της πανδημίας από τον Covid-19, πολλοί πελάτες της έκλεισαν 

την πόρτα και η εταιρεία καλείται τώρα να πάρει κάποιες αποφάσεις μεταξύ των πιο κάτω: 

- να σταματήσουν την λειτουργία, 

- ή χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητα τους και να βρουν μια καινοτόμο λύση στο πρόβλημα. 

Φανταστείτε ότι καθένας από εσάς βρίσκεται στη συνάντηση με τους μετόχους όπου θα πρέπει να 

παρθεί μια απόφαση. 

Ο Πρόεδρος θα σας ζητήσει να βρείτε δημιουργικές ιδέες, να ποντάρετε στην καινοτομία και να σώσετε 

την εταιρεία. Καθώς υπάρχουν παντού αρνητικοί άνθρωποι, ο δάσκαλος θα παίξει το ρόλο του ατόμου 

που εμποδίζει τα επιχειρήματα των άλλων. Η ιδέα είναι να ελέγξετε αν η δημιουργικότητα και η 

καινοτόμες ιδέες σας είναι αρκετά καλές ώστε ο δάσκαλος να ξεμείνει από επιχειρήματα. 

 

Συγγραφέας: Dulce Mota 

 


