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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 5: Μαθαίνοντας από την εμπειρία και την συνεργασία 

Σχέδιο μαθήματος 14 – Μαθαίνοντας από την εμπειρία και αξιολογώντας τις επιτυχίες και τις 
αποτυχίες 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το μάθημα θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έννοια της 
μάθησης μέσω της εμπειρίας και γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τα 
προηγούμενα λάθη μας. 

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: Παρουσιάζοντας την σημασία του να 

μαθαίνουμε μέσω της εμπειρίας (10 λεπτά) 

 
2. Άσκηση 2: Αξιολογώντας την επιτυχία και την αποτυχία: 

πλεονεκτήματα και αποδοχή (15 λεπτά) 

 

3. Άσκηση 3: Μελέτη περίπτωσης – η αξία της αυτο-

αξιολόγησης. Δείτε το πιο κάτω βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=G1bgdwC_m-Y (10 

λεπτά) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1bgdwC_m-Y
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4. Άσκηση 4: Συζήτηση - Έχετε μάθει κάτι χρήσιμο μέσω της 

αυτοαξιολόγησης ή της αρνητικής εμπειρίας; (15 λεπτά) 

 
5. Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Η διαδικασία εκμάθησης 

 

 

Σε κάθε τομέα της ζωής, όχι μόνο στις επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι 

μπορούμε να κάνουμε λάθη επειδή δεν είμαστε τέλειοι, και αυτό δεν είναι αποτυχία, αλλά μέρος της 

μαθησιακής διαδικασίας. Εάν θέλουμε να μάθουμε, να εξελιχθούμε και να βελτιωθούμε, δεν υπάρχει 

περίπτωση να μην αποτύχουμε κάποτε.  Ωστόσο, το να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά μας 

κάνει πιο δυνατούς, πιο γενναίους και σοφότερους. Μας δίνει πολλούς λόγους για να είμαστε 

περήφανοι. 

 

 


