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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 4: Ανάληψη πρωτοβουλιών (Σχεδιασμός και διαχείρηση)  

Σχέδιο μαθήματος 11 – Κάνοντας το σχέδιο 

Διάρκεια: 50 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το σύντομο μάθημα θα δώση τις βασικές γνώσεις σχετικά με την 
δημιουργία ενός σχεδίου και το πως να επιμείνουμε σε αυτό.  

Ομάδα-Στόχος Ενήλικες (ειδικά γυναίκες  

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προσωπική συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Powerpoint παρουσίαση 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Φυλλάδιο 1 

 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Τα πιο σημαντικά βήματα στην δημιουργία ενός 
πλάνου (20 λεπτά)  

 
2.  Άσκηση 2: Πως να φτιάξουμε ένα πλάνο που να 

λειτουργεί; (Φυλλάδιο 1) (20 λεπτά) 
 

2.1 Δείτε το βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=haRCpUOCG_M 
 
2.2 Συζητήστε το 
 
2.3 Αυτοαξιολόγηση – έχετε κάνει ποτέ κάποιο σχέδιο κι απέτυχε;  

https://www.youtube.com/watch?v=haRCpUOCG_M
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3. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Βρίσκοντας το πλάνο που λειτουργεί 

 

 

Ο προγραμματισμός είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά μπορείτε να ξεκινήσετε με τα βασικά και να 

αναπτυχθείτε. Ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω βήματα και προσπαθήστε να προγρμματίσετε ανάλογα. 

 


