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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ο οργανισμός INSIDE EU θα ήθελε να ευχαριστήσει κάθε άτομο και οργανισμό που συνέβαλε στη 

δημιουργία αυτού του εγχειριδίου. Αυτό περιλαμβάνει, κυρίως, τους εταίρους που βοήθησαν στη 

δημιουργία αυτού του εγχειριδίου, καθώς και εκείνους που συνέβαλαν στις καινοτόμες πτυχές της 

εργαλειοθήκης για την εκπαίδευση σε θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Θα θέλαμε 

επίσης να ευχαριστήσουμε τους συμμετέχοντες στις προκαταρκτικές ομάδες εστίασης και όσους 
συμμετείχαν στις φάσεις πιλοτικών δοκιμών που μας επέτρεψαν να διαμορφώσουμε το παρόν 
εγχειρίδιο σε ένα περιεκτικό, κατάλληλο και φιλικό προς τον χρήστη εκπαιδευτικό εργαλείο. 

 

 

ERASMUS+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 26,2 

δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για συμπράξεις που προωθούν την 

κοινωνική ένταξη, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατία. Το 

πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας και κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων, τη 

σχολική εκπαίδευση, τη νεολαία, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 
 

 

 

 
Το έργο «FinanciaLit4Women» ανήκει στη Βασική Δράση 2 Erasmus+ Συνεργασία για την Καινοτομία 

και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών. Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης (KA) είναι να παρέχει 

ευκαιρίες χρηματοδότησης σε οργανισμούς με σκοπό τη δημιουργία συμπράξεων για να 
αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας. Τα 

χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο αυτής της ΚΑ επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, την υλοποίηση 

και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
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ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 
Η κοινοπραξία του έργου «FinanciaLit4Women» αποτελείται από προσεκτικά επιλεγμένους 

εταίρους με μοναδικό και ποικίλο φάσμα γνώσεων, εμπειριών και ικανοτήτων που ήταν 

απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων του. 

 

Η σύμπραξη περιλαμβάνει: 

 
EESTI PEOPLE TO PEOPLE (ΕΣΘΟΝΙΑ) - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

Ο οργανισμός Eesti People to People είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε 

στην Εσθονία το 1997. Στόχος του Eesti είναι να ενισχύσει τη διεθνή κατανόηση μέσω 

εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την 

ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών απευθείας μεταξύ των λαών διαφορετικών χωρών και 

διαφορετικών πολιτισμών. 
 

 

 
IKKAIDO (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 

Ο οργανισμός Ikkaido είναι ειδικός σε θέματα ένταξης και προσβασιμότητας. Ως ΜΚΟ με ειδικό 

συμβουλευτικό καθεστώς στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ikkaido βελτιώνει τις ζωές των πιο κοινωνικά 

αποκλεισμένων ανθρώπων μέσω συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ενισχύουν 

την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματική συμμετοχή, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ενεργό 

συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες και σε πρακτικές που βελτιώνουν την ευεξία. 
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THE INSTITUTE FOR STUDIES IN SOCIAL INCLUSION, DIVERSITY AND ENGAGEMENT (INSIDE EU) 

Το Ινστιτούτο INSIDE EU έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων ένταξης και παιχνιδιών 

χωρίς αποκλεισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε άθλημα ή 

δραστηριότητα, για οποιαδήποτε ικανότητα ή αναπηρία, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να 

συμμετέχουν μαζί στην ίδια δραστηριότητα. Το INSIDE EU διεξάγει υψηλού επιπέδου ερευνητικές 

δραστηριότητες που χαρτογραφούν τις αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη, καθώς 

και την ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών και διδακτικών στρατηγικών που βελτιώνουν τη 

συμμετοχή των ευάλωτων ομάδων. 
 

 

 

MITRA FRANCE (ΓΑΛΛΙΑ) 

Ο οργανισμός Mitra France είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2015 στη Νίκαια της Γαλλίας. Κύριος 

στόχος της είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και της ανταπόκρισης στην 

κοινωνική, εθνοτική, γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία μέσω μη τυπικών εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων. Ο MITRA επιδιώκει να αναπτύξει καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τη 

δημιουργία εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν 

το ρόλο της τέχνης και της δημιουργικότητας στην κοινωνία, καθώς και βασικές δεξιότητες 

αυτοέκφρασης. 
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STANDOUT (ΚΥΠΡΟΣ) 

Ο οργανισμός STANDO LTD (STANDOUTEDU) είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός 

οργανισμός με έδρα την Κύπρο. Επιδιώκει να δώσει στην εκπαίδευση μια νέα διάσταση μέσω 

καινοτόμων προγραμμάτων και διδακτικών πρακτικών και να προωθήσει την έρευνα που 

συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης στο σημερινό πολύπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον. 
 

 
 

Innovation Hive (ΕΛΛΑΔΑ) 

Στόχος της Innovation Hive είναι η εξεύρεση λύσεων σε νέες προκλήσεις καινοτομίας, η επίτευξη 

ανάπτυξης, η βιωσιμότητα και η δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία. 

Δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της επιχειρηματικής και κοινωνικής καινοτομίας και 

στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ; 

 
Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

δημιουργούνται, ξοδεύονται και αποταμιεύονται τα χρήματα, καθώς και η ικανότητα 

χρήσης των οικονομικών πόρων για τη λήψη αποφάσεων. Είναι η ικανότητα 

κατανόησης και ορθής εφαρμογής δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρισης. Ο 

αποτελεσματικός οικονομικός προγραμματισμός, η σωστή διαχείριση του χρέους, ο 

ακριβής υπολογισμός των τόκων και η κατανόηση της διαχρονικής αξίας του 

χρήματος αποτελούν χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. 

 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 

 
Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοήσουν 

τι χρειάζεται για να επιτύχουν έναν οικονομικά ισορροπημένο, βιώσιμο, ηθικό και 

υπεύθυνο τρόπο ζωής. Βοηθά επίσης τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τα 

χρήματα άλλων ανθρώπων στην επιχείρηση τους ώστε να δημιουργήσουν πωλήσεις 

και κέρδη. Εμπειρικά στοιχεία αποδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο του 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην οικονομική συμπεριφορά και κατάσταση. 

Τα άτομα με χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό είναι καλύτερα στον οικονομικό 

προϋπολογισμό, στην εξοικονόμηση χρημάτων και στον έλεγχο των δαπανών, στον 

χειρισμό υποθηκών και άλλων χρεών, στη συμμετοχή στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές, στον προγραμματισμό για τη συνταξιοδότηση και, τελικά, στην επιτυχή 

συσσώρευση πλούτου (Bedford and Carayannis, 2018). Είναι σαφές ότι αυτές οι 

δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη ζωή, και παρόλα αυτά ο 

χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός δεν περιλαμβάνεται στα σχολικά προγράμματα 

σπουδών. 
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ANNUITY. ORG 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να μην έχουν 

δεξιότητες χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού (ΟΟΣΑ, 2021). Γυναίκες όλων των 

ηλικιών από λιγότερο εύπορα στρώματα σημειώνουν πολύ χαμηλότερη βαθμολογία 

στις έρευνες για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό από ό,τι οι άνδρες σε κάθε 

χώρα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί όλων 

των τύπων να είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενισχύσουν τις 

γυναίκες εκπαιδευόμενες με δεξιότητες χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Για τις 

γυναίκες που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET), ο 

χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι ακόμη πιο σημαντικός, καθώς μπορεί να τις 

βοηθήσει να συμμετάσχουν με επιτυχία στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν 

οικονομική και κοινωνική ανεξαρτησία. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 
Το έργο «FinanciaLit4Women» επιδιώκει να παράγει μια στοχευμένη λύση για την 

αντιμετώπιση των χαμηλότερων επιπέδων γνώσης στον χρηματοοικονομικό 

αλφαβητισμό των γυναικών, ιδίως εκείνες που δε βρίσκονται σε απασχόληση, 

εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET). Αξιοποιεί τη χρήση της μεθοδολογίας Μάθηση 

μέσω Παιχνιδιού (Game Based Learning-GBL) ως μια διασκεδαστική και ελκυστική 

μεθοδολογία μάθησης. Η ενσωμάτωση παιχνιδιών στην εκπαίδευση είναι συχνά πιο 

αποτελεσματική από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας όσον αφορά την 
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ενίσχυση των κινήτρων μάθησης, της ενεργού συμμετοχής και της συγκέντρωσης 

των μαθητών (Liu and Chen, 2013). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η 

κοινοπραξία δημιούργησε ένα πρόγραμμα σπουδών για τον χρηματοοικονομικό 

αλφαβητισμό, παράλληλα με μια καινοτόμο εργαλειοθήκη που βασίζεται στη μη 

τυπική εκπαίδευση, για να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους 

εκπαιδευτές να μεταδώσουν τη μάθηση του αντικειμένου του χρηματοοικονομικού 

αλφαβητισμού σε γυναίκες που είναι NEET. Εκτός από αυτό το εγχειρίδιο, η 

εργαλειοθήκη περιλαμβάνει επίσης ένα ψηφιακό παιχνίδι (πρόσβαση εδώ: 

http://financialit4women-digital-game.eu/login.php) και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. 

http://financialit4women-digital-game.eu/login.php
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ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
 
Αυτό το Εγχειρίδιο Παιχνιδιών Ρόλων παρέχει καθοδήγηση για το πώς να διδάξετε 

δεξιότητες χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μέσω προσιτών, ελκυστικών και 

μαθητοκεντρικών παιχνιδιών ρόλων. Το παρόν έγγραφο αποτελείται από δύο μέρη: 

α) τη μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου δημιουργίας του δικού σας 

παιχνιδιού ρόλων, και β) μια επιλογή παιχνιδιών ρόλων για τη διδασκαλία του 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. 

Οι χρήστες ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία όσο το δυνατόν πιο 

δημιουργικά και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων χωρίς 

αποκλεισμούς και με ενδιαφέρον. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα 

παιχνίδια θα πρέπει να συνοδεύουν το Πρόγραμμα Σπουδών Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού, καθώς οι συμμετέχοντες ενδέχεται να χρειάζεται να έχουν έναν 

βαθμό γνώσης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού προκειμένου να εφαρμόσουν 

τη μάθησή τους στην πράξη. 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΙΔΑΞΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΣΕ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΕΤ; 
 
Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του 

παιχνιδιού ρόλων στη μαθησιακή εμπειρία. Το παιχνίδι ρόλων έχει αποδειχθεί 

εξαιρετικά αποτελεσματικό στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων (Maier, 2002- 

Rao & Stupans, 2012). Συνεπώς, το παιχνίδι ρόλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να βοηθήσει όσους έχουν δυσκολευτεί να επιτύχουν στην εκπαίδευση ή την 

κατάρτιση. Για το λόγο αυτό, οι εταίροι θεώρησαν ότι το παιχνίδι ρόλων θα πρέπει να 

αποτελέσει ουσιαστικό μέρος της μαθησιακής εμπειρίας του ΈΡΓΟΥ 

«FinanciaLit4Women». 

Το παιχνίδι ρόλων είναι ένας τρόπος επεξεργασίας μιας κατάστασης ή ενός 

προβλήματος με την ανάληψη ρόλων και την εξάσκηση στο τι πρέπει να πούμε και 

να κάνουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον (Lukavská et al., 2016). Θεωρήθηκε ότι 

αυτό το ασφαλές περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί για όσους 

αισθάνονται ανίσχυροι, περιθωριοποιημένοι ή δεν έχουν φωνή στην κοινωνία. Ένα 

περιβάλλον στο οποίο οι συμμετέχοντες αισθάνονται άνετα, χαίρουν εκτίμησης και 

έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα τους επιτρέψει να συμμετέχουν ενεργά στη 

μάθηση, να την απολαμβάνουν περισσότερο και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι 

να αντιμετωπίσουν στο μέλλον ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού και προκλήσεις 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού 

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι το παιχνίδι ρόλων ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να 

αναπτύξουν μεγαλύτερη αίσθηση ενσυναίσθησης. Συνιστάται, επομένως, στους 

εκπαιδευτές ή σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για διαδικασίες ένταξης να 

συμμετάσχουν για να αναπτύξουν υλικά που κατανοούν το ζήτημα του κοινωνικού 
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αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και, ως εκ τούτου, να γίνουν 

υποστηρικτές της θετικής κοινωνικής αλλαγής. 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 
 
Το Εγχειρίδιο παιχνιδιών ρόλων «FinanciaLit4Women» μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό, εκπαιδευτή, διαμεσολαβητή, προσωπικό, 

οργανισμό ή ενδιαφερόμενο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων ή/και νέων. 

Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τον 

χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό ή/και την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. 
 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

Σε κάθε χώρα εταίρο διενεργήθηκε έρευνα στα αρχικά στάδια του έργου, η οποία θα 

καθοδηγούσε την ανάπτυξη των υπόλοιπων αποτελεσμάτων. Εν μέρει, η μελέτη 

συνίστατο σε μια ανάλυση του πλαισίου των τρεχουσών τάσεων μεταξύ των 

γυναικών και των ανδρών στην εκπαίδευση και την απασχόληση στην Ευρώπη και 

στις χώρες εταίρους. Σε όλες τις χώρες, υπήρχε διαφορά μεταξύ του αριθμού των 

ανδρών και των γυναικών που είναι NEET. Το γεγονός αυτό κατέδειξε την ανάγκη 

για εκπαιδευτικούς πόρους χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού που να 

συμπεριλαμβάνουν και τις γυναίκες και να μπορούν να τις ενδυναμώσουν ώστε να 

γίνουν επιχειρηματίες και να αναλάβουν τον έλεγχο των οικονομικών τους. 
 

Στην έρευνα συμμετείχαν γυναίκες όλων των ηλικιών που δεν εργάζονται, δεν 

εκπαιδεύονται ή δεν καταρτίζονται. Μόλις ολοκληρώθηκε, τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν ποιο θα έπρεπε να είναι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στον 

χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, καθώς και ποιες δεξιότητες θεωρούσαν ότι τους 

λείπουν περισσότερο. 
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Υπήρχε σημαντικός αριθμός απαντήσεων που έδειχναν τη ζήτηση για παιχνίδια 

ρόλων και μάθηση με βάση το παιχνίδι όπου οι γυναίκες όλων των ηλικιών θα 

ήθελαν να μάθουν για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Πολλές συμμετέχουσες 

εξέφρασαν ότι δεν έχουν την ευκαιρία να "μάθουν κάνοντας" προκειμένου να 

κατανοήσουν τις έννοιες της οικονομικής διαχείρισης. Δεδομένου ότι τα παιχνίδια 

ρόλων είναι ουσιαστικά "μάθηση μέσω της πράξης", αυτό θα μπορούσε να είναι ένα 

αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

γυναικών που είναι NEET. Οι συμμετέχουσες εξέφρασαν έντονη επιθυμία για μη 

τυπική εκπαίδευση ως μέσο διευκόλυνσης της μάθησης, η οποία υποστηρίζεται από 

το παιχνίδι ρόλων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, υπήρξε μια ιδιαίτερα 

ισχυρή τάση προς το παιχνίδι ρόλων ως μέσο διευκόλυνσης της μάθησης. Τέλος, 

υπήρξαν αρκετές απαντήσεις που έδειξαν έλλειψη αυτοπεποίθησης μεταξύ των 

γυναικών ΝΕΕΤ, τόσο όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό όσο και την 

ικανότητά τους να συμμετέχουν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Το 

παιχνίδι ρόλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση πραγματικών 

καταστάσεων και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία και την 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά σε 

οικονομικά και εργασιακά πλαίσια. 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν πως συνήθως τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματά τους όσο αφορά τη μάθηση ήταν ότι έχουν μεγάλο κίνητρο και καλές 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτό δείχνει, εν μέρει, ότι αυτά τα κίνητρα και οι 

δεξιότητες θα πρέπει να συνεχίσουν να προωθούνται μέσω της διασκεδαστικής και 

ελκυστικής μάθησης, αλλά και ότι υπάρχει ανάγκη για οικονομικές δεξιότητες μεταξύ 

των γυναικών που είναι NEET. Δεδομένου ότι οι άλλες επιλογές απάντησης 

περιλάμβαναν την επιλογή δεξιοτήτων σχετικών με τον χρηματοοικονομικό 

αλφαβητισμό, αυτό δείχνει ότι οι ικανότητες αυτές λείπουν από τις γυναίκες που δεν 

βρίσκονται σε εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση. Με άλλα λόγια, υπάρχει 

ανάγκη για τα παραγόμενα εκπαιδευτικά υλικά του «FinanciaLit4Women». 

Πώς θα μας 
αξιολογούσατε; 
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Τα πιο συνηθισμένα εμπόδια για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα για τις 

γυναίκες σε κάθε χώρα ήταν η έλλειψη ευκαιριών στην αγορά εργασίας και η 

δυσκολία διαχείρισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Οι συνηθέστεροι 

λόγοι για τους οποίους ήθελαν να μάθουν για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό 

ήταν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία, να κερδίσουν περισσότερα χρήματα 

και να ελέγξουν το μέλλον τους. Οι συνηθέστερες προσδοκίες τους από την 

κατάρτιση ήταν η εκμάθηση της προσωπικής οικονομικής διαχείρισης, των κύριων 

στοιχείων ενός επιχειρηματικού σχεδίου και της σύστασης μιας επιχείρησης, καθώς 

και της αποταμίευσης και της επένδυσης. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Οι ομάδες εστίασης κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να βασίσουν τις 

μεθοδολογίες τους για την εκπαίδευση στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στα 

εξής: 

1. Μεθοδολογίες μη τυπικής εκπαίδευσης που ενθαρρύνουν την πρακτική 

εμπειρία στα οικονομικά, καθώς και την υποστήριξη των κινήτρων για 

συνέχιση της μάθησης. 

2. Η δημιουργία ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος που εμπνέει 

αυτοπεποίθηση στις γυναίκες που είναι NEET. 

3. Δραστηριότητες που αναπτύσσουν ικανότητες στη χρηματοοικονομική 

διαχείριση, τα κύρια στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και τη δημιουργία 

μιας επιχείρησης, καθώς και την αποταμίευση και την επένδυση. 

4. Δραστηριότητες στις οποίες ο μαθητής έχει τον έλεγχο της μάθησής του όσο 

το δυνατόν περισσότερο- πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να 

έχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και έλεγχο της ζωής τους. 

5. Δραστηριότητες που βελτιώνουν την απασχολησιμότητα των γυναικών που 

είναι NEET και παρέχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

6. Δραστηριότητες που βελτιώνουν την ικανότητα των γυναικών που είναι NEET 

να εξισορροπούν την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή. 
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Μεθοδολογία 
FinanciaLit4Women 

Μεθοδολογίες μη τυπικής 
εκπαίδευσης, που 
ενθαρρύνουν την πρακτική 
εμπειρία στα οικονομικά 

Δραστηριότητες στις οποίες ο 
μαθητής έχει τον έλεγχο της 
μάθησής του 

Δημιουργία ασφαλούς 
μαθησιακού 
περιβάλλοντος 

Δραστηριότητες που 
βελτιώνουν την 
απασχολησιμότητα των 
γυναικών που είναι NEET 

Δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν ικανότητες 
στην οικονομική διαχείριση 

Δραστηριότητες που 
βελτιώνουν την ικανότητα 
γυναίκες που είναι NEET 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από κάθε παιχνίδι ρόλων θα πρέπει να προηγείται 

μία άσκηση γνωριμίας (στην αρχή της εκπαίδευσης μέχρι να γνωριστούν όλοι καλά) 

και να ακολουθεί μία άσκηση ενεργοποίησης. 

 
Οι ασκήσεις γνωριμίας είναι δραστηριότητες που κυριολεκτικά "σπάνε τον πάγο", 

βοηθώντας τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές να γνωριστούν καλύτερα 

μεταξύ τους. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτές είναι απίστευτα χρήσιμες για τη βελτίωση 

της επικοινωνίας, την οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης και την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης και κατανόησης, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 

ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος στο οποίο όλοι μπορούν να 

συμμετέχουν και να απολαμβάνουν τα ίδια συναισθήματα επιτυχίας. Οι ασκήσεις 

ενεργοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ζωτικότητας και 

της ενέργειας. Η χρήση και των δύο βελτιώνει τη μάθηση, τη συμμετοχή και τη 

δέσμευση των μαθητών (Chlup and Collins, 2010). 
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΩΝ - ΜΙΑ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΝΕΕΤ  
 

Το Θέατρο των Καταπιεσμένων (ΘΚ), που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 και 

του 1960 από τον Augusto Boal, είναι μια σειρά από θεατρικές δραστηριότητες 

ρόλων που έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν και να αντιμετωπίσουν την καταπίεση, 

να ενθαρρύνουν το διάλογο και να διερευνήσουν και να επιλύσουν ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν κοινωνικά αποκλεισμένοι άνθρωποι. Αυτό το στυλ εμπνεύστηκε από 

την Παιδαγωγική των Καταπιεσμένων του Paulo Freire, η οποία διερευνούσε δύο 

κρίσιμα θέματα: 

 

 
1. Εκπαίδευση - Ο Freire διερεύνησε την ιδέα ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση 

στην τάξη είναι θεμελιωδώς καταπιεστική. Το σενάριο κατά το οποίο ένας 

δάσκαλος δίνει διάλεξη και ένας μαθητής ακούει υποθέτει ότι ο δάσκαλος είναι 

παντογνώστης και ότι οι μαθητές είναι αδαή "εκπαιδευτικά αντικείμενα" (Torre, 

D. 2014) ή απλώς ένα «δοχείο που πρέπει να γεμίσει». Ο Freire θεώρησε ότι 

οι μαθητές αναμένεται να αποδεχτούν πλήρως και να αναμασούν τις γνώσεις 

που τους μεταδίδουν οι καθηγητές για να περάσουν τις εξετάσεις χωρίς να 

χρειάζεται να γνωρίζουν ή να κατανοούν τι σημαίνουν. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

Freire εξέφρασε την άποψη ότι η μεθοδολογία της επίσημης εκπαίδευσης 

διαιωνίζει την καταπίεση, με τους εκπαιδευτικούς να κάνουν όλες τις 

μαθησιακές επιλογές χωρίς να συμβουλεύονται τους μαθητές. 

2. Διάλογος - Ο Freire υποστηρίζει ότι ο διάλογος πρέπει να εμπλέκει εξίσου 

όλους. Το ένα άτομο δεν πρέπει να είναι ανώτερο από το άλλο, όπως 

συμβαίνει με τους επαναστάτες ηγέτες και τους πολίτες, τους δασκάλους και 

τους μαθητές ή τους άνδρες και τις γυναίκες. 
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Το Θέατρο των Καταπιεσμένων (ΘΚ) αντλεί ισχυρούς παραλληλισμούς από αυτό την 

παιδαγωγική. Το στυλ βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι ο διάλογος είναι κρίσιμος 

για όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι επιθυμούν το διάλογο 

και μόλις ο διάλογος γίνει μονόλογος, ακολουθεί καταπίεση. 

 

Το Θέατρο των Καταπιεσμένων περιλαμβάνει συχνά τη συμμετοχή του κοινού και 

όλοι έχουν την ίδια δυνατότητα να εκφραστούν. Αυτή η πλήρως συμπεριληπτική 

προσέγγιση θα επιτρέψει μια πιο ελκυστική και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακή 

εμπειρία, δίνοντας σε κάθε συμμετέχοντα φωνή και εξασφαλίζοντας ότι όλοι 

συμμετέχουνενεργά. 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΩΝ; 
 

 

1. Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού. Αν και 

το χάσμα στην εκπαίδευση έχει κλείσει στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, το 

μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων παραμένει κατά 10% υψηλότερο για τους 

άνδρες (Eurostat, 2021). Επιπλέον, μόνο το 29% των επιχειρηματιών στην ΕΕ είναι 

γυναίκες (Women entrepreneurship: facts and figures, 2020). Αυτό αποδεικνύει ότι 

εξακολουθεί να υπάρχει αποκλεισμός σε αυτούς τους τομείς και ότι υπάρχει ανάγκη 

για πόρους που μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση και την πρόσβαση στην 

επιχειρηματικότητα για τις γυναίκες που είναι NEET. 

 

 

Άνδρες 

Άνδρες 

Γυναίκες 
Γυναίκες 

Συνολικός Ευρωπαϊκός Πληθυσμός                           % των Επιχειρηματιών στην Ευρώπη 
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1. Η Θέατρο των Καταπιεσμένων προωθεί την ενσυναίσθηση και την αμοιβαία 

κατανόηση, ενθαρρύνοντας όσους προέρχονται από μη περιθωριοποιημένες 

κοινότητες να κατανοήσουν σε βάθος εκείνους που βιώνουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εκπαιδευτές 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού που επιδιώκουν να γίνουν πιο 

συμπεριληπτικοί σε γυναίκες από διαφορετικό υπόβαθρο. 
 

 
 
 
 

2. Tο Θέατρο των Καταπιεσμένων ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής 
σκέψης. Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει τη διατύπωση σαφών, λογικών και 
ορθολογικών κρίσεων. Αυτό είναι ουσιώδες στην εκπαίδευση του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού, ιδίως κατά την εκμάθηση της πραγματοποίησης επενδύσεων και του 
προϋπολογισμού. 

 

Ενσυναίσθηση 

Κριτική Σκέψη 
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3. Η μη τυπική εκπαίδευση αποτελεί σημαντική αρχή του Θεάτρου των 

Καταπιεσμένων. Η μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παράδοση του 

ελέγχου στους μαθητές, γεγονός που μειώνει την πιο καταπιεστική δυναμική 

δασκάλου-μαθητή. 

4. Tο Θέατρο των Καταπιεσμένων έχει σχεδιαστεί ειδικά για περιθωριοποιημένες 

ομάδες και για τα προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

εκφράζουν οι γυναίκες που είναι NEET στις έρευνες. 



20  

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΩΝ: ΤΥΠΟΙ 

 

 

ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 
 

Η προσέγγιση «σπάσιμο της καταπίεσης» οδηγεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν 

ένα συγκεκριμένο περιστατικό κατά το οποίο αισθάνθηκαν καταπιεσμένοι. Θα πρέπει 

να ενθαρρυνθούν να σκεφτούν ένα συγκεκριμένο γεγονός κατά το οποίο συνέβη 

αυτό και όχι μόνο το αίσθημα της καταπίεσης. Ο συμμετέχων περιγράφει αυτό το 

γεγονός και το αναπαριστά με άλλους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, πρέπει να το 

αναπαραστήσουν ξανά, αλλά με το καταπιεσμένο άτομο να αγωνίζεται για να 

επιβάλει τη θέλησή του, ενώ οι άλλοι συμμετέχοντες αγωνίζονται για να διατηρήσουν 

την καταπίεση. Η πρόβα της αντίστασης στην καταπίεση προετοιμάζει το άτομο να 

αντισταθεί αποτελεσματικά σε παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει 

στο μέλλον (Wardrip-Fruin, 2003). 

 

 

ΘΕΑΤΡΟ FORUM 
 

Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στη συμμετοχή του κοινού. Οι συμμετέχοντες 

υποδύονται μια σκηνή που περιλαμβάνει καταπίεση. Για παράδειγμα, μια γυναίκα 

συμμετέχει σε μια συνέντευξη για δουλειά και ο εργοδότης αρνείται να την προσλάβει 

λόγω του φύλου της, αν και προσπαθεί να το καλύψει προσποιούμενος ότι το κάνει 

για άλλο λόγο. Η παράσταση παίζεται ξανά, αλλά αυτή τη φορά το κοινό καλείται να 

επιλύσει την καταπίεση. Οποιοσδήποτε θεατής μπορεί να σταματήσει την 

παράσταση όποτε το επιθυμεί και μπορεί να γίνει χαρακτήρας της παράστασης για 

να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μπορούν ακόμη και να 

αναλάβουν το ρόλο ενός νέου χαρακτήρα προκειμένου να προκαλέσουν τους 

καταπιεστές. Αυτή η δυναμική "θεατής-ηθοποιός" επιτρέπει μια προσέγγιση χωρίς 

αποκλεισμούς στην οποία όλοι μπορούν να συμμετέχουν και να επωφεληθούν από 

τα ίδια συναισθήματα επίτευξης. 
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Μόλις σπάσει η καταπίεση, η παράσταση ξαναρχίζει και νέοι θεατές καλούνται να 

υιοθετήσουν τους ρόλους των καταπιεστών και να βρουν νέους τρόπους καταπίεσης 

των θυμάτων. Αυτό δίνει μια πιο ρεαλιστική εικόνα της καταπίεσης, καθώς η μεγάλη 

ομάδα συμμετεχόντων, οι οποίοι όλοι έχουν βιώσει την καταπίεση, παρέχουν τη 

βιωμένη εμπειρία και τη διορατικότητά τους. Κάνει επίσης τη διαδικασία διαλεκτική, 

αντί να παίρνουμε απλώς το ηθικό επιχείρημα τοις μετρητοίς και να αγνοούμε τα 

αντίλογο επιχειρήματα. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη. 
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ 
 

Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι, εάν οι συμμετέχοντες και ο εκπαιδευτής δεν 

είναι εξοικειωμένοι μεταξύ τους, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

ασκήσεις γνωριμίας προκειμένου να χτίσει εμπιστοσύνη στους συμμετέχοντες και να 

προωθήσει ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο όλοι μπορούν να 

συμμετέχουν και να επιτύχουν εξίσου. Μια πληθώρα από αυτούς τους πόρους είναι 

διαθέσιμοι στο Κέντρο Πόρων Salto. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές μπορούν να 

προσθέσουν όσους χαρακτήρες επιθυμούν στα σενάρια του παιχνιδιού ρόλων για να 

ταιριάζουν στις ανάγκες μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης ομάδας. Θα μπορούσαν να 

είναι χαρακτήρες που βοηθούν στην καταπίεση των κύριων χαρακτήρων ή 

χαρακτήρες που βοηθούν τους κύριους χαρακτήρες να αντισταθούν στην καταπίεση. 

Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας εκπαιδευτής 

για να στήσει το δικό του παιχνίδι ρόλων: 

 

 
ΣΤΑΔΙΟ 1 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας δραστηριότητας παιχνιδιού ρόλων είναι η 

δημιουργία ενός σχεδίου για το πώς θα πρέπει να μοιάζει. Μην κάνετε το λάθος να 

επικεντρωθείτε στο σχεδιασμό μιας δραστηριότητας - η απόφαση για το τι θα μάθουν 

οι συμμετέχοντες και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν είναι κρίσιμη. Μετά από αυτό 

το στάδιο, και εξετάζοντας προσεκτικά τις ανάγκες των μαθητών σας, θα έχετε μια 

πολύ καλύτερη ιδέα για το πώς θα πρέπει να μοιάζει το παιχνίδι σας. Σκεφτείτε τα 

εξής: 
 

Στόχοι: Τι θέλετε να πετύχετε με το παιχνίδι σας; Είναι οι στόχοι αυτοί εφικτοί και 

ρεαλιστικοί για το κοινό-στόχο; Μπορείτε να επιτύχετε αυτούς τους στόχους εντός 

του επιθυμητού χρονικού πλαισίου; 
 

Ομάδες-στόχοι: Ποιοι θα είναι οι ομάδες-στόχοι της δραστηριότητάς σας; Θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει άτομα διαφορετικών ηλικιών/υποβάθρου/με και χωρίς 

αναπηρίες; Πώς θα μπορούσε να τροποποιηθεί η δραστηριότητα και οι 

στόχοι/αποτελέσματά της ώστε να ταιριάζει σε όλες τις ομάδες-στόχους; ΥΠΟΔΕΙΞΗ: 

Μια μεθοδολογία που ονομάζεται STEP (Ken Black) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την τροποποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας ώστε να εμπλέξει μια διαφορετική 

ομάδα συμμετεχόντων στην ίδια εμπειρία με διαφορετικές ικανότητες. 
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Πόροι: Τι φυσικούς πόρους θα χρειαστείτε για να πραγματοποιήσετε τη 

δραστηριότητά σας; Θα χρειαστεί να προετοιμάσετε εκ των προτέρων πόρους; 

Χρειάζεται οι συμμετέχοντες να φέρουν κάποιους; Θα είναι σε θέση να παράσχουν 

πόρους εξωτερικοί φορείς (π.χ. οι ιδιοκτήτες του χώρου); 

 

 
Επιπτώσεις: Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα αποκτήσουν οι 

συμμετέχοντες από τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητά σας; Πώς συνδέονται με 

τους στόχους; 

 

 
Χρόνος: Πόσο θέλετε να διαρκέσει το παιχνίδι; Μπορεί να χρειαστεί να 

συμπεριλάβετε περισσότερες από μία ασκήσεις ενεργοποίησης; Θα χρειαστούν οι 

συμμετέχοντες διάλειμμα; 

 

 
Ασφάλεια: Ποιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την εκτέλεση της 

δραστηριότητάς σας; Ποια είναι η πιθανότητα να συμβούν; Ποιες είναι οι πιθανές 

επιπτώσεις τους; Τι μπορεί να γίνει για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων; 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

Αρχίστε να σχεδιάζετε το παιχνίδι σας με βάση το Στάδιο 1. Ανεξάρτητα από το αν ο 

στόχος της δραστηριότητας ή του παιχνιδιού σας είναι να αξιολογήσετε τις 

υπάρχουσες ικανότητες των εκπαιδευομένων ή να τους εξοπλίσετε με νέες, θα 

πρέπει να ενημερωθούν για το σκοπό κάθε δραστηριότητας πριν την αναλάβουν. 

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από την 

αξιολόγηση κινδύνου, η οποία θα πρέπει να τηρείται από τον εκπαιδευτή και να 

λαμβάνεται υπόψη και να παρακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων. Η συμπερίληψη των συμμετεχόντων στο στάδιο της προετοιμασίας 

θα μειώσει το άγχος και θα βελτιώσει την εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή. Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να προετοιμάσει εκ των προτέρων τυχόν πόρους που 

προβλέπονται στη φάση σχεδιασμού. 

ΣΤΑΔΙΟ 3 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα μεθοδολογία του παρόντος εγχειριδίου και όπως 

εκφράστηκε από τις γυναίκες που είναι NEET στις χώρες εταίρους, οι 

δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων που εμπλέκουν αυτό το δημογραφικό πληθυσμό 

πρέπει να παραχωρούν όσο το δυνατόν περισσότερο έλεγχο στους συμμετέχοντες. 

Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη φάση 
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της παράδοσης με ελάχιστες παρέμβαση από τους εκπαιδευτές. Ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του τις παραπάνω μεθοδολογίες του Θεάτρου του 

Καταπιεσμένου που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του ακροατηρίου για να 

δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα χωρίς αποκλεισμούς στην οποία όλοι μπορούν να 

συμμετέχουν και να επιτύχουν την ίδια μαθησιακή εμπειρία. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 4 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Είναι ζωτικής σημασίας να πραγματοποιούνται ακήσεις 

ανατροφοδότησης/αξιολόγησης μετά, και μερικές φορές πριν και κατά τη διάρκεια 

κάθε δραστηριότητας, ανάλογα με το είδος ανατροφοδότησης/αξιολόγησης που 

χρησιμοποιείται και τη διάρκεια της δραστηριότητας. Η αξιολόγηση μπορεί να λάβει 

τη μορφή παιχνιδιών, τα οποία μπορείτε να βρείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών 

Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, στο παρόν εγχειρίδιο και στο Κέντρο Πόρων 

Salto. Το στάδιο αυτό θα πρέπει να παρέχει την ευκαιρία να αξιολογηθεί κατά πόσον 

οι συμμετέχοντες πέτυχαν τους στόχους της δραστηριότητας και πόσο βίωσαν τις 

επιθυμητές επιπτώσεις. Θα πρέπει να αξιολογεί, για παράδειγμα, τι έμαθαν οι 

συμμετέχοντες, αν αισθάνονται πιο καταρτισμένοι σε οικονομικό επίπεδο κ.λπ. 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να 

λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με τη δραστηριότητα που παρέχουν. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να απαντήσουν τι τους άρεσε στη δραστηριότητα 

και τι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να βελτιώσει την εμπειρία τους. Μέσω αυτού, οι 

εκπαιδευτές θα αποκτήσουν ανατροφοδότηση από τις ομάδες-στόχους που 

διδάσκουν και θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να ασχοληθούν μαζί τους στο 

μέλλον. 

 
Τέλος, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να αναστοχαστεί τη δική του απόδοση, 

συμπεριλαμβανομένων των όσων έκανε καλά και όσων θα μπορούσαν να είχαν γίνει 

καλύτερα. Αυτό θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν περαιτέρω την ικανότητά τους να 

διδάσκουν για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και να παραδίδουν παιχνίδια 

ρόλων.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 

Συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

 
 
 
 
 

Γεια σας, είμαι η Φανή. 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: Ο.Ν.Ο.Μ.Α 

• Δώστε στα μέλη της ομάδας 
3 έως 5 λεπτά για να 
σκεφτούν ενδιαφέροντα 
γεγονότα που αντιστοιχούν 
στα γράμματα του ονόματός 
τους. 

• Ζητήστε από κάθε 
συμμετέχοντα να μοιραστεί 
το ακρωνύμιό του. 
 

Παράδειγμα: 

Γεια σας, είμαι η Φανή. Φ είναι για 
τη Φώκια, το αγαπημένο μου ζώο. 
Α είναι για την Αυστραλία, τη χώρα 
στην οποία ταξιδεύω αυτή τη 
στιγμή. Ν είναι για την Νίκη, επειδή 
μου αρέσει να κερδίζω. H είναι για 
τον Ήλιο, επειδή μου αρέσει η 
ηλιοθεραπεία.  

Φ

A 

Ν 

Η 

Φ είναι για τη Φώκια, το αγαπημένο μου ζώο. 

 

Α είναι για την Αυστραλία, τη χώρα στην οποία 

ταξιδεύω αυτή τη στιγμή.  

 

Ν είναι για την Νίκη, επειδή μου αρέσει να κερδίζω.  

 

H είναι για τον Ήλιο, επειδή μου αρέσει η 

ηλιοθεραπεία. 

 

 

 

 
 



 

• Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν 
κύκλο. 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι κάθε συμμετέχων 
πρέπει να σκεφτεί τρία πράγματα που του 
συνέβησαν, εκ των οποίων τα δύο είναι 
αλήθεια και το ένα ψέμα. Ο διπλανός του 
πρέπει να μαντέψει ποιο είναι αλήθεια και 
ποιο ψέμα. Το παιχνίδι τελειώνει όταν 
μιλήσουν όλοι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Κάποτε με τσίμπησε  
                μια μέδουσα. 

2) Διαχειρίζομαι τη δική μου  
επιχείρηση. 
3) Στον ελεύθερο χρόνο μου,  
μου αρέσει να ασχολούμαι 
με τις πολεμικές τέχνες. 

 
 ΑΣΚΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: Δύο αλήθειες και ένα ψέμα 



 

 
 

•  

•  

• Διαλέξτε ένα μέλος της ομάδας που θα 
είναι ο «πρώτος στόχος». Πείτε του πως 
πρέπει να βγει έξω από το δωμάτιο. 

• Όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
γράφουν ένα πράγμα (φροντίστε να είναι 
καλό ή κολακευτικό!) για το συγκεκριμένο 
άτομο σε ένα κομμάτι χαρτί. Φωνάξτε ξανά 
το άτομο στο δωμάτιο. 

• Μαζέψτε όλα τα χαρτιά και επιλέξτε τυχαία 
ένα για να το διαβάσετε δυνατά. Το άτομο 
πρέπει να μαντέψει ποιος νομίζει ότι 
έγραψε το "σχόλιο" γι' αυτόν. 

• Εάν η εικασία του ατόμου είναι σωστή, 
επιλέγεται ένας «νέος στόχος». Ωστόσο, 
αν το άτομο μαντέψει λάθος, τότε 
συνεχίστε να διαβάζετε τα «σχόλια» μέχρι 
το άτομο να μαντέψει σωστά! 

• Παίξτε αυτό το παιχνίδι μέχρι κάθε άτομο 
να έχει δοκιμάσει να γίνει «στόχος». 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: Συζήτηση 



 

 
 

•  

•  

• Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες 
τουλάχιστον 6 ατόμων και κάθε ομάδα 
συγκεντρώνεται σε κύκλο. 

 

• Κάθε άτομο κρατάει το χέρι του διπλανού 
του. 

 

• Ο εκπαιδευτής μπλέκει την ομάδα όσο 
καλύτερα μπορεί, μετακινώντας και 
μπερδεύοντας τα χέρια. 

 

• Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρουν τρόπο 
να ξεμπλέξουν χωρίς να αφήσουν το χέρι 
του διπλανού τους. 

 

• Η πρώτη ομάδα που θα ξαναμπεί σε κύκλο 
κερδίζει. 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: Μπέρδεμα 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Θέλω να 

γίνω 

πεζοναύτης 

 
 
 
Επενδύω σε 
Bitcoins. 

Είμαι μισή   

Ελληνίδα  και μισή  

Αλβανίδα. 

Μου αρέσει να 

κάνω βόλτες στο 

κοντινό μου 

δάσος και να 

ψάχνω για 

τρούφες. 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: Μάντεψε Ποιος 

• Κάθε συμμετέχων στην ομάδα γράφει σε 
ένα χαρτί ένα πολύ ενδιαφέρον ή 
ασυνήθιστο γεγονός για τον εαυτό του. Στη 
συνέχεια, ο εκπαιδευτής διαβάζει τις 
απαντήσεις και η ομάδα μαντεύει ποιο 
άτομο έγραψε το ενδιαφέρον γεγονός! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Αγοράστε μια μεγάλη μπάλα θαλάσσης και 
γράψτε στην επιφάνειά της μερικές 
ερωτήσεις για να σπάσετε τον πάγο. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: "Πού 
είναι το αγαπημένο σας μέρος για 
διακοπές;", "Ποιο είναι το τέλειο 
κυριακάτικο πρωινό για εσάς;". Να είστε 
όσο το δυνατόν πιο δημιουργικοί! 

• Πετάξτε την μπάλα σε έναν τυχαίο 
συμμετέχοντα της ομάδας και ζητήστε του 
να απαντήσει στην ερώτηση που πέφτει ο 
δείκτης του δεξιού χεριού του. 

 

Το 
αγαπημένο 
μου μέρος για 
διακοπές είναι 

οπουδήποτε 
δίπλα στη 

θάλασσα. 

 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: Η Μπάλα 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 

 

Συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

 
 

 

 

 

Οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο. Ο 
εκπαιδευτής επιλέγει έναν συμμετέχοντα να 
πει μια λέξη. Ενώ κινούνται δεξιόστροφα, οι 
υπόλοιποι επαναλαμβάνουν τη λέξη και 
προσθέτουν τη φράση "ναι, ναι, ναι". Ο 
τέταρτος συμμετέχων πρέπει να διαλέξει μια 
λέξη από τις τρεις προηγούμενες και να την 
μιμηθεί. Αν στους υπόλοιπους αρέσει η 
μίμηση, λένε "ΟΛΑΛΑ", ενώ αν όχι, τότε 
"ΜΙΕΧ...". Αν η μίμηση λάβει "ΟΛΑΛΑ", το 
τέταρτο άτομο που μιμήθηκε τη λέξη ξεκινά 
λέγοντας μια νέα λέξη. Αν λάβει "ΜΙΕΧ", 
παραλείπει μια σειρά και το άτομο δίπλα του 
λέει την πρώτη λέξη. 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ναι, Ναι, Ναι 

Τοίχ 
 
 
ος 

Ναι, Ναι, Ναι 

Τοίχος 



 

 
 

 

 

 

Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, ο 
εκπαιδευτής θα πρέπει να ζητήσει από έναν 
συμμετέχοντα να είναι ο "δολοφόνος" και να 
κρατήσει την ταυτότητά του μυστική. Ο 
εκπαιδευτής θα πρέπει να εξηγήσει σε όλους 
τους συμμετέχοντες ότι ένα άτομο στην 
ομάδα είναι ο δολοφόνος και μπορεί να 
σκοτώσει ανθρώπους κλείνοντάς τους το 
μάτι. Στη συνέχεια, όλοι περπατούν γύρω 
από την αίθουσα προς διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Αν ο δολοφόνος κλείσει το 

μάτι σε κάποιον συμμετέχοντα, αυτός πρέπει 
είτε να ξαπλώσει στο πάτωμα είτε να βγει 
από το παιχνίδι, προσποιούμενος ότι είναι 
νεκρός. Οι συμμετέχοντες που είναι ζωντανοί 
πρέπει να προσπαθήσουν να μαντέψουν 
ποιος είναι ο δολοφόνος.   

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ο Δολοφόνος 



 

 
 

 

 

 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να κολλήσει το 
όνομα ενός διαφορετικού διάσημου 
προσώπου στην πλάτη κάθε συμμετέχοντα 
με ένα κομμάτι χαρτί ώστε να μην μπορούν 
να το δουν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 
ζητήσει από τους συμμετέχοντες να 
περιηγηθούν στην αίθουσα, κάνοντας ο ένας 
στον άλλο ερωτήσεις σχετικά με την 
ταυτότητα του διάσημου προσώπου τους. Οι 
ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο με 
"ναι" ή "όχι". Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να 
καταλάβουν όλοι ποιος είναι. 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: Ποιος είμαι; 

 

Ναι! 
Ελένη 
Μενεγάκη 

Είμαι 
άνθρωπος; 



 

Ειρήνη! 

 
 

 

 

 

 

Ζητήστε από την ομάδα να κινηθεί γύρω από 
το δωμάτιο, κουνώντας χαλαρά τα χέρια 
τους και χαλαρώνοντας απαλά το κεφάλι και 
τον αυχένα τους. Μετά από λίγο, φωνάξτε 
μια λέξη. Η ομάδα πρέπει να σχηματιστεί σε 
αγάλματα που περιγράφουν τη λέξη. Για 
παράδειγμα, ο εκπαιδευτής φωνάζει 
"ειρήνη". Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να 
υιοθετήσουν αμέσως, χωρίς να μιλήσουν, 
στάσεις που δείχνουν τι σημαίνει για αυτούς 
η λέξη "ειρήνη". Επαναλάβετε την άσκηση 
αρκετές φορές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αγάλματα 



Συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 



Συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  



 

 
 

 

 

 

 

 

Όνομα δραστηριότητας: 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 101. 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (κατάλληλο για γυναίκες με μικρή έως καθόλου εμπειρία ή γνώσεις στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό). 

Χρόνος που απαιτείται: 

30+ λεπτά. 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

4. 
 
 
 

Πόροι: 

Flipchart (ή άλλο μέσο που μπορεί να παρουσιάσει 

κείμενο σε μια αίθουσα, όπως ένας βιντεοπροβολέας ή 

ένας πίνακας). 

Στυλό. 

Τέσσερα κομμάτια χαρτί. 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 101 

PP 



 

 
 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες ενός  

επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Να βελτιώσουν την κατανόηση των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων τους και του τρόπου με τον οποίο συνδέονται 

με την επιχειρηματικότητα. 

• Να βελτιώσουν την κατανόηση του μάρκετινγκ. 

• Να βελτιώσουν την κατανόηση των  

οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Βελτίωση της κατανόησης και της ικανότητάς τους να 

παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση. 

• Να βελτιώσουν την κατανόηση και την ικανότητά τους να 

παρέχουν δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων για την 

ενίσχυση της μάθησης. 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να εμπλέκουν τις 

γυναίκες που είναι NEET στη μάθηση. 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να μεταδίδουν και να 

αξιολογούν τη θεωρία για την έναρξη μιας επιχείρησης. 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 101: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Γνώση επιχειρηματικού σχεδιασμού. 

• Γνώσεις μάρκετινγκ. 

• Μεγαλύτερη κατανόηση του οικονομικού στοιχείου ενός επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας. 

• Δεξιότητες επικοινωνίας. 

• Δεξιότητες ομαδικής εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Μεγαλύτερη ικανότητα παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης. 

• Μεγαλύτερη ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων παιχνιδιού ρόλων. 

• Βελτίωση της κατανόησης των αναγκών των μαθητριών που είναι NEET. 

• Βελτίωση της κατανόησης του παιχνιδιού ρόλων και του τρόπου προσαρμογής του σε πλαίσια εκπαίδευσης στον 
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. 

• Ενισχυμένες δεξιότητες και γνώσεις αξιολόγησης. 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 101: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες τουλάχιστον δύο ατόμων. 

Βήμα 1: 

 
 
 
 
 

 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 101: Βήμα 1 



 

 
 

 

 

Βήμα 2: 

Στους συμμετέχοντες δίνεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο σε ένα κομμάτι χαρτί. Από το πρόγραμμα σπουδών, τα στοιχεία του 

επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνουν: 

Το πρώτο κομμάτι χαρτί πρέπει να περιλαμβάνει:  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να επενδύσουν σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, επενδύουν τόσο στο προσωπικό όσο και 

στην επιχείρηση. Πτυχές όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, ακόμη και τα προσωπικά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητο να 

συμπεριληφθούν σε ένα σχέδιο. 

 
Στόχος σας είναι να κάνετε τους συμμετέχοντες να μαντέψουν αυτή την πτυχή ενός επιχειρηματικού σχεδίου μέσω μιας 

σιωπηλής παράστασης. Μπορείτε να είστε όσο δημιουργικοί θέλετε- μπορείτε να δημιουργήσετε μια παράσταση, να φτιάξετε 

σχήματα με τα σώματα της ομάδας σας ή ακόμη και να προσπαθήσετε να το συλλαβίσετε! Ο μόνος κανόνας είναι να 

παραμείνετε σιωπηλοί καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. 

 
Το δεύτερο έγγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Φυσικά, ένα βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου είναι να προσδιορίσετε τι θα πουλήσετε. 

 
Στόχος σας είναι να κάνετε τους συμμετέχοντες να μαντέψουν αυτή την πτυχή ενός επιχειρηματικού σχεδίου μέσω μιας 

σιωπηλής παράστασης. Μπορείτε να είστε όσο δημιουργικοί θέλετε- μπορείτε να δημιουργήσετε μια παράσταση, να 

φτιάξετε σχήματα με τα σώματα της ομάδας σας ή ακόμη και να προσπαθήσετε να το συλλαβίσετε! Ο μόνος κανόνας είναι 

να παραμείνετε σιωπηλοί καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 101: Βήμα 2 



 

 
 

 

 

Βήμα 2: 

Το τρίτο έγγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: 

Το μάρκετινγκ είναι ζωτικής σημασίας για ένα επιχειρηματικό σχέδιο: σας επιτρέπει να προσδιορίσετε ποιοι θα αγοράσουν 

το προϊόν σας και πώς θα τους προσεγγίσετε. Μερικές φορές οι άνθρωποι ζωγραφίζουν εικόνες ενός ατόμου που είναι πιο 

πιθανό να αγοράσει τα προϊόντα τους και τους δίνουν ονόματα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους! 

Στόχος σας είναι να κάνετε τους συμμετέχοντες να μαντέψουν αυτή την πτυχή ενός επιχειρηματικού σχεδίου μέσω μιας 

σιωπηλής παράστασης. Μπορείτε να είστε όσο δημιουργικοί θέλετε- μπορείτε να δημιουργήσετε μια παράσταση, να φτιάξετε 

σχήματα με τα σώματα της ομάδας σας ή ακόμη και να προσπαθήσετε να το συλλαβίσετε! Ο μόνος κανόνας είναι να 

παραμείνετε σιωπηλοί καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. 

Το τέταρτο έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

Το πιο τρομακτικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ότι τα οικονομικά στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για τη 
σύσταση μιας επιχείρησης. 

Στόχος σας είναι να κάνετε τους συμμετέχοντες να μαντέψουν αυτή την πτυχή ενός επιχειρηματικού σχεδίου μέσω μιας 

σιωπηλής παράστασης. Μπορείτε να είστε όσο δημιουργικοί θέλετε- μπορείτε να δημιουργήσετε μια παράσταση, να φτιάξετε 

σχήματα με τα σώματα της ομάδας σας ή ακόμη και να προσπαθήσετε να το συλλαβίσετε! Ο μόνος κανόνας είναι να 

παραμείνετε σιωπηλοί καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 101: Βήμα 2 (Συνέχεια) 



 

 
 
 
 
 
 

Βήμα 3: 

Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της το 

πολύ 10 λεπτά για να προετοιμάσει μια παράσταση 

που θα δείχνει κάθε στοιχείο του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Η παράσταση θα πρέπει να είναι εντελώς 

σιωπηλή. 

  Βήμα 4:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 λεπτά 
 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 101: Βήμα 3 & 4 

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν την παράστασή τους σε 

όλη την ομάδα. Εάν οι συμμετέχοντες δυσκολεύονται να 

προσδιορίσουν ποιο βήμα επιδεικνύουν, ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει να δώσει ενδείξεις στην ομάδα μέχρι να μαντέψουν 

σωστά. Αφού κάθε ομάδα μαντέψει κάθε βήμα, ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να ρωτήσει την ομάδα γιατί κάθε 

βήμα είναι σημαντικό. 



 

 

 

 

 

Βήμα 5: 

Κάθε ομάδα γράφει το βήμα της σε ένα κομμάτι χαρτί flipchart. Αυτό θα αρχίσει να μοιάζει με επιχειρηματικό σχέδιο. Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να προσθέσει περισσότερες λεπτομέρειες σε κάθε ένα από τα βασικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας τα 

ακόλουθα: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

Πριν από την απαρίθμηση των παρακάτω σημείων με παύλα, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να πει κάτι παρόμοιο με: 

Μία από τις πιο σημαντικές και αναγνωρισμένες πτυχές όταν πουλάτε μια επιχειρηματική ιδέα είναι ότι πουλάτε και τον 

εαυτό σας. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά σας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση σας είναι όλα απαραίτητα. Ακόμη και αν δεν 

σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική σας ιδέα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε ήδη αρκετές βασικές δεξιότητες μέσω 

οποιασδήποτε εργασιακής εμπειρίας. Για παράδειγμα, αν έχετε ασχοληθεί με κάποιο άθλημα, μπορεί να γνωρίζετε πώς να 

εργάζεστε αποτελεσματικά σε μια ομάδα. 

Μην ντρέπεστε - να είστε όσο το δυνατόν πιο αλαζόνες! 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής θα γράψει τα ακόλουθα κάτω από τον τίτλο ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 

Τι σας παρακίνησε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση; Ήταν για να αποκτήσετε ανεξαρτησία ή κάτι άλλο; Ποιο είναι το 

πλεονέκτημα της επιχείρησής σας; 

Προηγούμενη απασχόληση. 

Εκπαίδευση/πιστοποιητικά/ 

κατάρτιση.  

Προσωπικές 

δεξιότητες/χαρακτηριστικά 

χαρακτήρα. 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 101: Βήμα 5 



 

 
 

 

 

Βήμα 5: 

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Τι ακριβώς σκοπεύετε να πουλήσετε; 

Περιγράψτε το βασικό αγαθό ή την υπηρεσία που σκοπεύετε να προσφέρετε. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟΣ: 

Ποιοι είναι οι πελάτες σας; 

Προσδιορίστε τον τυπικό σας πελάτη: μερικές φορές, οι άνθρωποι ζωγραφίζουν εικόνες ενός ατόμου που είναι πιο πιθανό να 

αγοράσει τα προϊόντα τους και τους δίνουν ονόματα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους! 

Σε ποια χώρα εδρεύουν οι πελάτες σας; 

Τι ενθαρρύνει τους πελάτες να αγοράσουν το αγαθό ή την υπηρεσία σας; 

Τι πρέπει να μάθετε για να πουλήσετε το προϊόν/την υπηρεσία σας; (έρευνα αγοράς). 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

Τι μπορείτε να μάθετε για το κόστος ίδρυσης της επιχείρησής σας; 

Ποιοι παράγοντες υπεισέρχονται σε αυτό (σκεφτείτε το κόστος εξεύρεσης χώρου, πληρωμής προμηθευτών, πληρωμής 

προσωπικού, αγοράς εξοπλισμού). Υπάρχουν τρόποι να παρακάμψετε αυτά τα κόστη (σκεφτείτε πόσες επιχειρήσεις γίνονται 

εξ ολοκλήρου ψηφιακές). 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα έξοδα, πόσα χρήματα θα χρειαστείτε 

συνολικά; Πού θα μπορούσατε να βρείτε αυτά τα χρήματα; 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 101: Βήμα 5 (Συνέχεια) 



 

 
 

 

 

Όνομα δραστηριότητας: 

Αίθουσα συνεδριάσεων Pitch 

Επίπεδο: 

Ενδιάμεσο (οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κάνει την προηγούμενη δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων) 

Χρόνος που απαιτείται: 

30+ λεπτά (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων) 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

4 
 
 
 

Πόροι: 

Καρέκλες 

Τραπέζια 

Υπολογισ

τής 

PowerPoint (ή άλλο λογισμικό παρουσίασης εάν 

απαιτείται)  

Flipchart 

Στυλό 

Smartphones 

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

Αίθουσα Συνεδριάσεων Pitch 

PP 



 

 
 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να βελτιώσουν την κατανόηση των στοιχείων ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να  

παρουσιάσουν μια ιδέα σε χρηματοδότες. 

• Να κατανοήσουν τι κάνει ένα καλό ή κακό επιχειρηματικό  

σχέδιο. 

• Να κατανοήσουν τα συστατικά στοιχεία ενός  

επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Καλύτερη κατανόηση του τρόπου εκπόνησης ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου. 
 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να εκτελούν  

ασκήσεις παιχνιδιού ρόλων. 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να  

αξιολογούν τη μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια. 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της 

ανατροφοδότησης στη μάθηση με βάση τα παιχνίδια. 

• Καλύτερη κατανόηση των αναγκών των μαθητριών που 

είναι NEET. 

Αίθουσα Συνεδριάσεων Pitch: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Γνώση επιχειρηματικού σχεδιασμού 

• Γνώσεις μάρκετινγκ 

• Μεγαλύτερη κατανόηση του οικονομικού στοιχείου ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

• Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας 

• Δεξιότητες επικοινωνίας 

• Δεξιότητες ομαδικής εργασίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Μεγαλύτερη ικανότητα παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης 

• Μεγαλύτερη ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων παιχνιδιού ρόλων 

• Βελτίωση της κατανόησης των αναγκών των μαθητριών που είναι NEET 

• Βελτίωση της κατανόησης του παιχνιδιού ρόλων και του τρόπου προσαρμογής του σε πλαίσια εκπαίδευσης στον 
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό 

• Ενισχυμένες δεξιότητες και γνώσεις αξιολόγησης 

Αίθουσα Συνεδριάσεων: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

 

Αίθουσα Συνεδριάσεων Pitch: Βήμα 1 & 2 

Βήμα 1: 

Οι συμμετέχοντες είναι χωρισμένοι σε 

ομάδες    των τουλάχιστον δύο 

ατόμων. 

Βήμα 2: 

Παρουσιάστε μια παρουσίαση σχετικά με το τι θα μάθουν και θα 

επιτύχουν οι συμμετέχοντες. Αυτή μπορεί να προσαρμοστεί στην ομάδα 

από τον εκπαιδευτή και θα μπορούσε να είναι ως εξής: 

Σήμερα, θα μάθετε να προμοτάρετε μια επιχειρηματική ιδέα, ενώ 

παράλληλα θα μάθετε λίγα περισσότερα για τα βασικά στοιχεία ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου. 

Θα παρουσιάσετε μια επιχειρηματική ιδέα σε εμένα, ένα ανώτερο 

στέλεχος μιας μεγάλης τράπεζας, και σε αρκετούς άλλους επενδυτές (τους 

άλλους συμμετέχοντες που επίσης παρακολουθούν). 

Αυτό μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά ο σκοπός του παιχνιδιού 

ρόλων είναι η προσομοίωση πρακτικών σεναρίων για την καλύτερη 

προετοιμασία σας για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. 



 

Βήμα 3: 

Είτε δώστε σε κάθε ομάδα μια επιχειρηματική ιδέα 

είτε επιτρέψτε στους συμμετέχοντες που έχουν ήδη 

μια επιχειρηματική ιδέα να τη χρησιμοποιήσουν ως 

παράδειγμα για τη δραστηριότητα. Οι επιλογές 

μπορούν να είναι όσο το δυνατόν πιο δημιουργικές, 

αλλά θα πρέπει να είναι απλές ιδέες που είναι 

εύκολα κατανοητές και δεν αποθαρρύνουν τους 

αρχάριους μαθητές από τη συμμετοχή. 

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: 

Ένας ιδιοκτήτης 

καφετέριας. 

Ένας αθλητικός 

σύλλογος. 

Μια εταιρεία που πουλάει κινητά τηλέφωνα. 

Βήμα 4: 

Στους συμμετέχοντες 

δίνεται να παίξουν   

ακόλουθοπλαίσιο  : 

 Εσείς 

 

 

τον επίδοξο ιδιοκτήτη επιχείρησης 

που πρόκειται να συναντήσει ένα 

ανώτερο στέλεχος μεγάλης 

τράπεζας. Χρησιμοποιώντας τη 

γνώση που αποκτήσατε από την 

προηγούμενη δραστηριότητα, 

προσπαθήστε να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις του flipchart κατά την 

προετοιμασία του σχεδίου σας. 

Βήμα 5: 

Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της 20 

λεπτά για να προετοιμάσει την 

παράστασή της. 

 
 Αίθουσα Συνεδριάσεων Pitch: 3, 4 & 5 

 



 

 

 

 

 

Βήμα 6: 

Κάθε ομάδα συζητά την ιδέα της με τον 

εκπαιδευτή και τους συμμαθητές της. Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να θέσει τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

Γιατί να επενδύσει κάποιος στην επιχείρησή σας; 

Περιγράψατε την επιχείρηση, αλλά τι γίνεται με 

τους εαυτούς σας; 

Επενδύω και σε εσάς και στην επιχείρηση; 

Ποιες δεξιότητες μπορείτε να 

προσφέρετε στο τραπέζι;  

Πώς μοιάζει ο ιδανικός σας πελάτης; 

Πώς θα τους προσεγγίζατε; 

 
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενθαρρύνει την 

ομάδα να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τις 

παραστάσεις της. 

Αίθουσα συνεδριάσεων Pitch: 6 & 7 

Βήμα 7: 

Μετά την παράσταση, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να γράψει κάτι που 
του άρεσε και κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί. Οι συμμετέχοντες 
θα κρατήσουν όλα τα σχόλια. 



 

 

 

 

 

Βήμα 8: 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια δραστηριότητα ενεργοποίησης 

και ανασκόπησης. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προτείνει τα εξής: 

Αισθάνεστε ότι έχετε μια καλύτερη ιδέα για το πώς να παράγετε και να  

προμοτάρετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο; 

Αυτό σας βοηθάει να αισθάνεστε πιο σίγουροι για τη δημιουργία  

μιας επιχείρησης; 

Συνειδητοποιήσατε ότι είχατε κάποιες δεξιότητες που δεν γνωρίζατε 

προηγουμένως; Ποιες είναι αυτές; 

Υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει την εμπειρία μάθησής σας; 

Αίθουσα Συνεδριάσεων Pitch: Βήμα 8 

 



 

 
 

 

 

Όνομα δραστηριότητας: 

Υποβολή προϋπολογισμού 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (κατάλληλο για γυναίκες με μικρή έως καθόλου εμπειρία ή γνώσεις στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό). 

Χρόνος που απαιτείται: 

1 ώρα 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

4. 
 
 
 

Πόροι: 

Flipchart 

Στυλό 

Χαρτί

Καρέκ

λες 

Γραφε

ία 

Πρόσβαση στο 

διαδίκτυο 

smartphones 

Υποβολή Προϋπολογισμού 

PP 



 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να βελτιώσουν την κατανόηση των στοιχείων ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρουσιάσουν 
μια ιδέα σε χρηματοδότες 

• Να κατανοήσουν τι κάνει ένα καλό ή κακό  

επιχειρηματικό σχέδιο 

• Να κατανοήσουν τα συστατικά στοιχεία ενός  

επιχειρηματικού σχεδίου 

• Να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο εκπόνησης ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να εκτελούν ασκήσεις  

παιχνιδιού ρόλων 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αξιολογούν  

τη μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της 

ανατροφοδότησης στη μάθηση με βάση τα παιχνίδια 

• Καλύτερη κατανόηση των αναγκών των μαθητριών που 

είναι NEET. 

Υποβολή Προϋπολογισμού: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Βαθύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών σχεδίων 

• Κατανόηση των κύριων στοιχείων ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

• Κατανόηση της πραγματικής εφαρμογής των επιχειρηματικών σχεδίων 

• Δεξιότητες επικοινωνίας 

• Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας 

• Επιχειρηματικές κοινωνικές δεξιότητες 

• Δεξιότητες σχεδιασμού σχετικές με τον επιχειρηματικό τομέα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Μεγαλύτερη ικανότητα παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης 

• Μεγαλύτερη ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων παιχνιδιού ρόλων 

• Βελτίωση της κατανόησης των αναγκών των μαθητριών που είναι NEET 

• Βελτίωση της κατανόησης του παιχνιδιού ρόλων και του τρόπου προσαρμογής του σε πλαίσια εκπαίδευσης στον 
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό 

Διαμόρφωση Προϋπολογισμού: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

 

Υποβολή Προϋπολογισμού: Βήμα 1 & 2 

Βήμα 1: 

Οι συμμετέχοντες είναι χωρισμένοι σε 

ομάδες    των τουλάχιστον δύο 

ατόμων. 

Βήμα 2: 

Σε κάθε ομάδα δίνεται ένας προϋπολογισμός για μια ιδέα νέας επιχείρησης. Ο 
εκπαιδευτής θα πρέπει να τον προετοιμάσει εκ των προτέρων. Απλά 
πρότυπα μπορούν να βρεθούν εύκολα και δωρεάν στο διαδίκτυο. 
Να θυμάστε ότι οι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι λανθασμένοι. Τα λάθη που 
ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να συμπεριλάβει είναι τα εξής: 
- τα σύνολα των εσόδων και των δαπανών αθροίστηκαν λανθασμένα, 
- το σταθερό και το μεταβλητό κόστος επισημαίνονται εσφαλμένα 
- μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις για το κόστος 
- πολύ φιλόδοξες προβλέψεις εισοδήματος 



 

 

 

Βήμα 3: 

Στους συμμετέχοντες δίνεται το ακόλουθο σενάριο: 
Είστε εκπρόσωπος μιας τοπικής τράπεζας. Θα συναντηθείτε με έναν 
πελάτη που επιθυμεί να δανειστεί χρήματα από εσάς για να υλοποιήσει 
την επιχειρηματική του ιδέα. Θα πρέπει να ελέγξετε τις προβλέψεις του 
για να εντοπίσετε τα σφάλματα και να δώσετε συστάσεις για το πώς θα 
πρέπει να προχωρήσει η ιδέα του. 
Συμβουλή: Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, στο παιχνίδι ρόλων 
μπορούν να προστεθούν και άλλοι χαρακτήρες που συμπληρώνουν τους 
τρέχοντες χαρακτήρες, για παράδειγμα ένας συνάδελφος του 
επιχειρηματία ή ένας συνεργάτης τραπεζίτης. 

 
 

Βήμα 4: 

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις ιδέες τους στην υπόλοιπη ομάδα 
και στον εκπαιδευτή. Ο εκπρόσωπος της τράπεζας θα αιτιολογήσει 
γιατί δεν μπόρεσε να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ιδέα. 

 
 

 

Βήμα 5: 

Το κοινό ακούει την παράσταση στο ακέραιο. Στη συνέχεια, η παράσταση 
επαναλαμβάνεται και οι θεατές θα φωνάξουν "ΣΤΟΠ" και θα μπουν στο 
παιχνίδι για να διορθώσουν τυχόν λάθη που ξέφυγαν στους ερμηνευτές 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων. 

 

   Βήμα 6: 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε μια δραστηριότητα ενεργοποίησης 
και ανασκόπησης μετά τις παραστάσεις για να αξιολογήσουν τα 
διδάγματα που αποκόμισαν. Τα κύρια σημεία καταγράφονται σε πίνακα 
για να τα δουν και να τα λάβουν υπόψη τους όλοι. 

Υποβολή Προϋπολογισμού: Βήμα 3, 4, 5 & 6 

 
 

ΣΤΟΠ! 

Θα μπορούσατε να 
κοιτάξετε... 



 

 
 

Όνομα δραστηριότητας: 

Ηλεκτρονική υγειονομική περίθαλψη 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (κατάλληλο για γυναίκες με μικρή έως καθόλου εμπειρία ή γνώσεις στον οικονομικό αλφαβητισμό). 

Χρόνος που απαιτείται: 

30 λεπτά 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

3 
 
 
 

Πόροι: 

Flipchart 

Στυλό 

Χαρτί 

Ηλεκτρονική Υγειονομική Περίθαλψη 

PP 



 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Βαθύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών σχεδίων. 

• Κατανόηση των κύριων στοιχείων ενός  

επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Κατανόηση της πραγματικής εφαρμογής των  

επιχειρηματικών σχεδίων. 

• Να διερευνήσουν πώς να δημιουργήσετε έναν  

προϋπολογισμό για μια νεοσύστατη επιχείρηση. 

• Μάθηση μέσω πραγματικών σεναρίων. 

• Μάθηση μέσω αλληλεπίδρασης. 

• Εκμάθηση δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

πραγματικές καταστάσεις (διαπραγμάτευση, συζήτηση, 

ομαδική εργασία, συνεργασία, πειθώ). 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Παροχή ευκαιριών για κριτική παρατήρηση μεταξύ των 

NEETs. 

• Κατανόηση των αναγκών των NEETs. 

• Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. 

• Λήψη άμεσης ανατροφοδότησης με 

σεβασμό στην κατανόηση του μαθητικού περιεχομένου από 

τους μαθητές. 

Ηλεκτρονική Υγειονομική Περίθαλψη: Υγεία: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Οι πρακτικές εφαρμογές ενός επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Γνώση των κύριων στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Βαθύτερη γνωστική σύνδεση με τη δημιουργία ενός προϋπολογισμού για μια νεοσύστατη επιχείρηση. 

• Δεξιότητες λήψης αποφάσεων. 

• Δεξιότητες επικοινωνίας. 

• Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας. 

• Κριτική σκέψη. 

• Δημιουργικότητα. 

• Συνεργασία για την εξεύρεση λύσεων σε θέματα που αντικατοπτρίζουν καθημερινές καταστάσεις. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Μάθετε τεχνικές ενδυνάμωσης της ομάδας. 

• Προσομοίωση πραγματικών συνθηκών. 

• Εξάσκηση στη μεθοδολογία. 

• Βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων. 

• Παρακίνηση και δέσμευση των NEETs. 

Ηλεκτρονική Υγειονομική Περίθαλψη: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

 

 

Βήμα 2: 

Ο εκπαιδευτής δίνει στις γυναίκες NEET το ακόλουθο πλαίσιο: "Η Μαρία, η 

Στέλλα και η Πέννυ είναι φίλες εδώ και χρόνια, ενώ μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά. 

Η Στέλλα είχε εγκατασταθεί στην Ιταλία για τρία χρόνια και επέστρεψε στην 

Ελλάδα για τρεις μήνες. Η επανασύνδεση των τριών φίλων έγινε η αφορμή για 

την ιδέα της ίδρυσης μιας επιχείρησης Start-Up. Καθώς η Μαρία έχει σπουδάσει 

πληροφορική, η Στέλλα έχει εργαστεί για χρόνια σε οικονομικά τμήματα και η 

Πέννυ είναι εμπορική αντιπρόσωπος ιατρικών προϊόντων. Αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που στόχο θα έχει να 

συνδέσει τις ιδιωτικές ιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες και να καλύψει το 

σύνολο της υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών της πόλης τους. Το πλαίσιο 

της ιδέας είναι ότι κάθε πολίτης μπορεί να κλείσει μέσω της εφαρμογής για κινητά 

ένα ραντεβού με τον γιατρό που χρειάζεται. Αν χρειαστεί να πάρει φάρμακα, το 

συνδεδεμένο φαρμακείο του γιατρού θα τα στέλνει απευθείας στο σπίτι του 

ασθενούς". 

Ηλεκτρονική Υγειονομική Περίθαλψη: Βήμα 1 & 2 

Βήμα 1: 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες 

τουλάχιστον τριών ατόμων. 



 

 

Ηλεκτρονική Υγειονομική Περίθαλψη: Βήμα 3 & 4 

Βήμα 3: 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες κάθε ομάδας να επιλέξουν το ρόλο 

της Μαρίας, της Στέλλας ή της Πέννυ. Θα πρέπει να παίξουν ένα 

σενάριο που: 

1. Προσδιορίζει τα κύρια στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. 

2. Αναπτύσσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο της νεοφυούς 

επιχείρησης και συζητά τη βελτίωσή του. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να καταγράψουν τα στοιχεία σε ένα χαρτί Α4 και να 

οριστικοποιήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. 

3. Εξετάζει διάφορες στρατηγικές για τη δημιουργία 

προϋπολογισμού για τη νεοφυή επιχείρηση. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να καταγράψουν στο χαρτί Α4 τα σενάρια 

χρηματοδότησής τους. 

Βήμα 4: 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να διεξάγει διαγωνισμό μεταξύ των 

ομάδων. Όλες οι ομάδες πρέπει να παρουσιάσουν το 

επιχειρηματικό τους σχέδιο και τα σενάρια χρηματοδότησης. Στη 

συνέχεια, ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες να ψηφίσουν για το καλύτερο επιχειρηματικό 

σχέδιο. 



 

 

Ηλεκτρονική Υγειονομική Περίθαλψη: Βήμα 5 & 6 

Βήμα 5: 

Ο εκπαιδευτής καταγράφει τα βασικά σημεία κάθε παρουσίασης στο 

flip chart, προκειμένου να βοηθήσει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και 

την ψηφοφορία που ακολουθεί. 

Βήμα 6: 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναπτύξει μια δραστηριότητα 

ενεργοποίησης και ανασκόπησης μετά την ολοκλήρωση της 

άσκησης. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν τα διδάγματα που αποκομίστηκαν. 

 



 

 
 

Όνομα δραστηριότητας: 

Μοναδικό εμπορικό πλεονέκτημα (USP) 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (κατάλληλο για γυναίκες με μικρή έως καθόλου εμπειρία ή γνώσεις στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό) 

Χρόνος που απαιτείται: 

40+ λεπτά 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

Κανένα 
 
 
 

Πόροι: 

Flipchart 

Στυλό 

Χαρτί 

Μοναδικό Εμπορικό Πλεονέκτημα (USP) 

PP 



 

 

Μοναδικό Εμπορικό Πλεονέκτημα: Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• να κατανοήσουν τη σημασία των USPs 

• να αποκτήσουν την ικανότητα να συνδυάζουν επιχειρήσεις με USPs 

• να κατανοήσουν ότι τα USP είναι σημαντικά για νεοφυείς επιχειρήσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• να κατανοήσουν πώς να διευκολύνουν τη μάθηση στο μάρκετινγκ μέσω του 

παιχνιδιού ρόλων 

• να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρέχουν και να αξιολογούν τη μάθηση 

μέσω της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και του παιχνιδιού ρόλων 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• κατανόηση της σημασίας των USPs κατά τη δημιουργία μιας επιχείρησης 

• κατανόηση ότι τα USP μπορούν να προκύψουν από την ικανοποίηση οικονομικών ή φιλανθρωπικών,  

κοινωνικών αναγκών 

• κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα USP συνδέονται με μια επιχείρηση σε δράση 

• δεξιότητες κριτικής σκέψης 

• δεξιότητες δημιουργικότητας 

• αναλυτικές δεξιότητες 

• δεξιότητες επικοινωνίας 

• δεξιότητες δημόσιας ομιλίας 

• δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• μη τυπικές και άτυπες δεξιότητες διευκόλυνσης 

• δεξιότητες παιχνιδιού ρόλων 

• δεξιότητες αναστοχασμού 

• δεξιότητες αξιολόγησης 

• κατανόηση του τρόπου παροχής μάθησης στο μάρκετινγκ που να είναι ελκυστική για τις γυναίκες που είναι NEET 

Μοναδικό Εμπορικό Πλεονέκτημα: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

 

Μοναδικό Εμπορικό Πλεονέκτημα: Διαμεσολάβηση - Βήμα 1, 2 & 3 

Βήμα 1: 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των δύο 

ατόμων ή μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένα. 

Βήμα 2: 

Σε κάθε συμμετέχοντα δίνεται μια 
επιχειρηματική ιδέα. Αυτές θα πρέπει να είναι 
απλές και όχι υπερβολικά περίπλοκες για να 
κατανοηθούν, καθώς αυτό μπορεί να 
αποθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους από τη 
συμμετοχή. 

Βήμα 3: 

Ο εκπαιδευτής κάνει μια σύντομη συζήτηση 
σχετικά με το τι είναι το USP. Μπορεί να αφορά 
την ικανοποίηση μοναδικών κοινωνικών ή 
οικονομικών αναγκών που δεν ικανοποιούνται 
συνήθως. 

 
 

Επιχειρηματική 
ιδέα 



 

Βήμα 4: 

Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους 15 λεπτά για να σκεφτούν ένα USP για την 
επιχειρηματική τους ιδέα και να προετοιμάσουν την παράστασή τους. Κατά την 
έναρξη της παράστασης, θα πρέπει να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα 
στο κοινό. Η παράσταση πρέπει να καταδείξει ποιο είναι το USP και γιατί είναι 
επωφελές για την επιχείρηση/τον πελάτη χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα ποιο είναι. 

 
 

 

Βήμα 6: 

Ο εκπαιδευτής καταγράφει κάθε USP σε ένα flipchart για να το δει όλη η ομάδα και να το σημειώσει, αν χρειαστεί. 

Βήμα 5: 

Το κοινό πρέπει να μαντέψει ποιο είναι το USP φωνάζοντας ΣΤΟΠ κατά τη διάρκεια της 
παράστασης. Μόλις κάποιος μαντέψει σωστά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
αναφέρουν ένα θετικό στοιχείο της ιδέας τους και, αν μπορούν, μια πρόταση βελτίωσης. 

Μοναδικό Εμπορικό Πλεονέκτημα: Βήμα 4, 5 & 6 
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Όνομα δραστηριότητας: 

Μακροπρόθεσμη μάθηση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (οι συμμετέχοντες δεν χρειάζονται προηγούμενες γνώσεις στον επιχειρηματικό σχεδιασμό ή το μάρκετινγκ). 

Χρόνος που απαιτείται: 

1 ώρα 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

3 
 
 
 

Πόροι: 

1 flip chart, χαρτιά Α4, χρωματιστά στυλό, τυπωμένα φύλλα εργασίας, τυπωμένα άρθρα 
 
 

 

Μακροπρόθεσμη Μάθηση στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό 



 

 

Μακροπρόθεσμη Μάθηση στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό: Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να καταλάβουν τι είναι ο επιχειρηματίας 

• Να κατανοήσουν τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο 

• Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο  

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Βελτίωση της ικανότητας διδασκαλίας του επιχειρηματικού σχεδιασμού σε 

γυναίκες που είναι NEET 

• Να βελτιώσουν την κατανόηση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης μέσω 

παιχνιδιού ρόλων 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αξιολογούν τη μάθηση κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού ρόλων. 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας συζητώντας τις προσωπικές τους σκέψεις για την επιχειρηματική τους ιδέα με 
άλλους. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες πειθούς ώστε να προσπαθήσουν να πείσουν τους άλλους να υποστηρίξουν την ιδέα του 
εγχειρήματός τους 

• Να είναι σε θέση να συμβουλεύουν άλλους για το πώς να αρχίσουν να δημιουργούν τη δική τους ιδέα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Δεξιότητες στην παροχή μάθησης μέσω παιχνιδιού ρόλων 

• Βελτιωμένη κατανόηση της παροχής μάθησης σε γυναίκες που είναι NEET. 

Μακροπρόθεσμη Μάθηση στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό: Γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες 



 

 

Μακροπρόθεσμη Μάθηση στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό: Βήμα 1, 2 & 3 

Βήμα 1: 

Ο εκπαιδευτής θα θέσει ένα ερώτημα στους 

συμμετέχοντες: σκεφτείτε οποιοδήποτε είδος 

αντικειμένου ή διαδικασίας που θα θέλατε να 

βελτιώσετε ή να τροποποιήσετε. Τι είναι αυτό; 

Ποιες πτυχές του θα αλλάζατε; Γιατί; 

Βήμα 2: 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συζητήσει την έννοια 

του επιχειρηματία: Κάποιος που αναπτύσσει μια 

ιδέα, εντοπίζει μια ανάγκη της αγοράς και 

δημιουργεί ένα σχέδιο για την αντιμετώπισή της. Οι 

επιστήμονες, οι καινοτόμοι και οι μηχανικοί που 

θέλουν να βελτιώσουν τα πράγματα αποτελούν ένα 

μεγάλο μέρος των επιχειρηματιών. Θα 

μπορούσατε να γίνετε επιχειρηματίας 

αναγνωρίζοντας μια ευκαιρία για τη βελτίωση του 

χώρου εργασίας σας. Οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα, 

αναγνωρίζει μια ανάγκη και αναπτύσσει ένα σχέδιο 

χαρακτηρίζεται ως επιχειρηματίας. Αυτό που θα 

κάνετε εσείς είναι αυτό. Πρέπει να έχετε μια ιδέα 

πριν ξεκινήσετε όλοι σας τις δικές σας επιχειρήσεις. 

Βήμα 3: 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εκφωνήσει την ακόλουθη ομιλία: 

Θα σκεφτείτε μια ιδέα γύρω από την οποία θα θέλατε να φτιάξετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο σε 

μικρές ομάδες των τριών ατόμων (ή εταίρων). Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να 

δημιουργήσετε ένα πολυλειτουργικό παπούτσι που μπορεί να φοράει ένας αθλητής τριάθλου 

κατά την ιππασία, το κολύμπι και το τρέξιμο. Ένα παπούτσι για τριαθλητές που τα κάνει όλα. Ή 

ίσως ένα μοναδικό είδος σακιδίου πλάτης που είναι απίστευτα ελαφρύ, κατασκευασμένο από 

υλικό για διάφορες καιρικές συνθήκες και έχει τσέπες για τα διάφορα αντικείμενα που θα ήθελαν 

να πάρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες NEET. Τίποτα δεν είναι εκτός ορίων, εκτός από τις 

ιδιοφυείς ιδέες μου! Θα χρειαστεί να συζητήσετε με την ομάδα σας. Θα ήταν ιδανικό να 

περιοριστείτε σε δύο ιδέες- μετά από αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε μία. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να σκεφτεί κάποιες ιδέες για τους συμμετέχοντες ώστε 
να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες. 

για καταιγισμό ιδεών. 



 

 

 

Βήμα 4: 

Ο εκπαιδευτής γράφει τις λέξεις "Επιχειρηματικό 

Σχέδιο" σε ένα flipchart ενώ οι συμμετέχοντες 

συγκεντρώνονται ξανά και στη συνέχεια ρωτά τους 

συμμετέχοντες NEET τι πιστεύουν ότι πρέπει να 

περιέχει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 
 
 

   Βήμα 5: 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής θα διανείμει 

αντίγραφα του ακόλουθου άρθρου (Εδώ / Δείτε 

τους συνδέσμους), το οποίο μπορεί επίσης να 

βρεθεί στο διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες 

ανατρέχουν σε αυτό όταν βρίσκονται στο σπίτι 

τους και αναζητούν πως μπορούν να ιδρύσουν μια 

επιχείρηση. 

 
   Βήμα 6: 

Ο εκπαιδευτής θα παράσχει το φύλλο εργασίας 

στην ενότητα "Concept Statement" μόλις οι 

συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την ακρόαση ή την 

ανάγνωση του σύντομου μέρους της συνέντευξης. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσπαθήσουν να 

συντάξουν μια εννοιολογική δήλωση για το θέμα 

που έχουν επιλέξει σε ομάδες. Εάν οι ομάδες είναι 

ακόμη αναποφάσιστες, θα μπορούσαν να 

ξεκινήσουν με τον καθορισμό δύο εννοιολογικών 

δηλώσεων για να προσδιορίσουν ποια παράγει ένα 

ισχυρότερο τελικό αποτέλεσμα. Οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να εργαστούν πάνω σε αυτό μέχρι το 

τέλος της συνεδρίας. 

Μακροπρόθεσμη Μάθηση στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό: Βήμα 4,5,6 & 7 

Βήμα 7: 

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν μια ομάδα συζήτησης στρογγυλής τραπέζης. Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να του πουν ένα 

πράγμα που έμαθαν από αυτή τη δραστηριότητα ή ένα πράγμα που ανυπομονούν 

να κάνουν μετά τη συμμετοχή τους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να τους παρακινήσει 

να συνεχίσουν να αναπτύσσουν το σχέδιό τους και μπορεί να παραπέμψει τους 

συμμετέχοντες στις δωρεάν ευκαιρίες μάθησης στην ενότητα 11 του προγράμματος 

σπουδών «FinanciaLit4Women». 

https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-entrepreneurs-can-create-effective-business-plans/
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-entrepreneurs-can-create-effective-business-plans/
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Όνομα δραστηριότητας: 

Μάρκετινγκ προσωπικότητας 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (οι συμμετέχοντες δεν χρειάζονται προηγούμενες γνώσεις στον επιχειρηματικό σχεδιασμό ή το μάρκετινγκ). 

Χρόνος που απαιτείται: 

1 ώρα 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

κανένας 
 
 
 

Πόροι: 

Στυλό και χαρτί 
 
 
 
 

Μάρκετινγκ Προσωπικότητας 



 

 

Μάρκετινγκ Προσωπικότητας: Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• να βελτιώσουν την κατανόηση του τρόπου προώθησης μιας 
επιχείρησης 

• να ασχοληθούν με τη μάθηση στο μάρκετινγκ 

• να κατανοήσουν τη σημασία της δημιουργίας προσωπικοτήτων 

για σκοπούς μάρκετινγκ 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• να μάθουν να παρέχουν μάθηση στο μάρκετινγκ μέσω παιχνιδιού ρόλων 

• να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν τη μη τυπική και άτυπη μάθηση και 

το παιχνίδι ρόλων για τη μετάδοση της μάθησης στο μάρκετινγκ 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• κατανόηση του μάρκετινγκ και του τρόπου προώθησης μιας επιχείρησης 

• κατανόηση της σημασίας της δημιουργίας προσωπικοτήτων για το μάρκετινγκ 

• κατανόηση του τρόπου προσέγγισης δυνητικών πελατών για διάφορες επιχειρήσεις 

• δεξιότητες κριτικής σκέψης 

• δεξιότητες δημιουργικότητας 

• αναλυτικές δεξιότητες 

• δεξιότητες επικοινωνίας 

• δεξιότητες δημόσιας ομιλίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• κατανόηση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 

• ικανότητα αξιολόγησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

• ικανότητα βελτίωσης των γνώσεων των γυναικών που είναι NEET στο μάρκετινγκ 

Μάρκετινγκ Προσωπικότητας: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

Βήμα 1: 

Σε κάθε συμμετέχοντα ή ομάδα συμμετεχόντων 

δίνεται μια απλή επιχειρηματική ιδέα η οποία θα 

πρέπει να απευθύνεται ειδικά σε μια συγκεκριμένη 

δημογραφική ομάδα ή ομάδα-στόχο (π.χ. 

νεότερους ή μεγαλύτερους, άτομα με ένα 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό προσωπικότητας, 

άτομα με συγκεκριμένα χόμπι, ενδιαφέροντα 

κ.λπ.). 

Βήμα 2: 

Κάθε συμμετέχων ή ομάδα θα δημιουργήσει μια αφίσα που θα αποτελείται από ένα 

σχέδιο του τυπικού πελάτη τους και τον τρόπο με τον οποίο θα τον προσεγγίσουν. 

Αυτές οι αφίσες θα πρέπει να δημιουργηθούν σε ιδιωτικό χώρο, ώστε να μην 

μπορούν να τις δουν οι άλλοι μαθητές. 

 
 

Μάρκετινγκ Προσωπικότητας: Διευκόλυνση - Βήμα 1 & 2 

 
Η 

επιχειρηματική 

μου ιδέα  

Ομάδα στόχος 



 

Βήμα 3: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προετοιμάσουν μια 

παράσταση στην οποία θα παριστάνουν τον 

τυπικό πελάτη/χρήστη της υπηρεσίας τους. 

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να φωνάξουν ΣΤΟΠ για 

να μαντέψουν την επιχειρηματική ιδέα που τους 

δόθηκε. 

Βήμα 4: 

Μόλις μαντέψουν σωστά, ο «ηθοποιός» θα εξηγήσει την επιλογή του για την εν 

λόγω προσωπικότητα-στόχο και θα παρουσιάσει την αφίσα του, η οποία 

περιλαμβάνει τον τρόπο προσέγγισής τους. 

 
 

Μάρκετινγκ Προσωπικότητας: Βήμα 3,4,5 & 6 

Βήμα 5: 

Το κοινό παρέχει ανατροφοδότηση, αναφέροντας τι 

πήγε καλά και παρέχοντας τουλάχιστον μία άλλη 

πρόταση για το πώς να προσεγγιστεί η 

συγκεκριμένη ομάδα-στόχος. 

Βήμα 6: 

Μόλις μαντέψουν σωστά, ο «ηθοποιός» θα 

εξηγήσει την επιλογή του για την εν λόγω 

προσωπικότητα-στόχο και θα παρουσιάσει την 

αφίσα του, η οποία περιλαμβάνει τον τρόπο 

προσέγγισής τους. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
 
 
 
 
 
 

 

Συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

 
 

Όνομα δραστηριότητας: 

Ας ονειρευτούμε το μέλλον 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (οι συμμετέχοντες δεν χρειάζονται προηγούμενες γνώσεις στην προσωπική οικονομική διαχείριση) 

Χρόνος που απαιτείται: 

30 λεπτά 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

4 
 
 
 

Πόροι: 

Στυλό 

Χαρτί 

Flipchart 

Ας Ονειρευτούμε το Μέλλον 

PP 



 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• να αναπτύξουν μια ιδέα για το ποια είναι τα οικονομικά τους όνειρα 
• να δημιουργήσουν έναν κατάλογο με τα μελλοντικά τους σχέδια. 
• να συνδέσει τα σχέδια αυτά με τα απαιτούμενα οικονομικά 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• να μάθουν να εργάζονται με γυναίκες NEET. 

• να μάθουν να ενώνουν τα προσωπικά ενδιαφέροντα και όνειρα με 

την έξυπνη λήψη οικονομικών αποφάσεων 

• να μάθουν πώς να διεξάγουν παιχνίδια ρόλων για να μεταδώσουν 

μάθηση στη χρηματοοικονομική διαχείριση 

Ας Ονειρευτούμε το Μέλλον: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• δεξιότητες για ατομική και ομαδική εργασία. 

• δεξιότητες δημόσιας ομιλίας, παρουσίασης, συζήτησης και προφορικού συλλογισμού 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Ικανότητες εργασίας με παιχνίδια ως μαθησιακούς πόρους. 

• Ικανότητες εργασίας με συγκεκριμένη ομάδα στόχου NEET γυναικών. 

• Κατανοήστε τα οφέλη των παιχνιδιών ρόλων στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Ας Ονειρευτούμε το Μέλλον: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

Βήμα 1: 
Τα όνειρά μου 

Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

να φτιάξουν μια λίστα/αφίσα με τα όνειρά τους και 

να δημιουργήσουν το δικό τους μέλλον με λέξεις ή 

σχέδια. Θα πρέπει να συνδέσουν κάθε όνειρο με 

το χρηματικό ποσό που χρειάζονται για να 

πραγματοποιηθούν αυτά τα όνειρα. 

Βήμα 2: 

Ο εκπαιδευτής θα παίξει το ρόλο ενός υπαλλήλου 

σε μια τράπεζα και θα ζητήσει από τις γυναίκες να 

έρθουν μία προς μία στην τράπεζα και να 

υποβάλουν αίτηση για μικροπιστώσεις και να 

εξηγήσουν γιατί χρειάζονται χρήματα για τα όνειρά 

τους, πώς θα αποπληρώσουν τα δάνεια και πότε 

κ.λπ. 

 

Βήμα 3: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρακολουθήσουν 
κάθε παρουσίαση και να αναφέρουν μια θετική 
πτυχή της παρουσίασης και, αν μπορούν, να 
προτείνουν μια ιδέα για το πώς θα μπορούσαν να 
πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Αυτό θα γίνει 
με τη μορφή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης. 

 

 
 

Ας Ονειρευτούμε το Μέλλον: Βήμα 1, 2 & 3 



 

 
 

Όνομα δραστηριότητας: 

Προσωπικό οικονομικό σχέδιο 

Επίπεδο: 

Ενδιάμεσο (οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κάνει την προηγούμενη δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων) 

Χρόνος που απαιτείται: 

1 ώρα και 30 λεπτά 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

4 
 
 
 

Πόροι: 

Στυλό 

Χαρτί 

Flipchart 

Προσωπικό Οικονομικό Σχέδιο 

PP 



 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να κατανοήσουν τη σημασία της προσωπικής οικονομικής 
διαχείρισης 

• Να μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα προσωπικό οικονομικό σχέδιο 

• Να είστε σε θέση να παρουσιάσετε ένα προσωπικό οικονομικό 
σχέδιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στα ενδιαφερόμενα μέρη 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Κατανόηση των μαθησιακών αναγκών των μαθητριών που είναι 
NEET 

• Να κατανοήσουν τη χρήση του παιχνιδιού ρόλων στην εκπαίδευση 

• Να προσφέρει πιο ελκυστικές μαθησιακές δραστηριότητες σε 

όσους δυσκολεύτηκαν κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης. 

Προσωπικό Οικονομικό Σχέδιο: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την προσωπική οικονομική διαχείριση 

• Δεξιότητες για τη δημιουργία προσωπικού οικονομικού σχεδίου 

• Δεξιότητες παρουσίασης, δημόσιας ομιλίας και διαλόγου 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• δεξιότητες διευκόλυνσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

• κατανόηση του τρόπου κατάρτισης ενός προσωπικού οικονομικού σχεδίου 

• ικανότητα υποστήριξης των γυναικών που είναι ΝΕΕΤ για τη διαχείριση του εισοδήματος και των δαπανών τους 

Προσωπικό Οικονομικό Σχέδιο: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

 

Προσωπικό Οικονομικό Σχέδιο: Βήμα 1, 2 & 3 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των δύο 

Βήμα 2: 

Οι συμμετέχοντες θα καταρτίσουν ένα προσωπικό οικονομικό σχέδιο για τους 

επόμενους τρεις μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσίαση του εκπαιδευτή. 

Στόχος τους θα είναι να το παρουσιάσουν σε μια τράπεζα προκειμένου να πάρουν 

δάνειο για να χρηματοδοτήσουν τα οικονομικά τους όνειρα της προηγούμενης 

δραστηριότητας. Το προσωπικό τους οικονομικό σχέδιο θα πρέπει να γραφτεί σε 

χαρτί και θα έχουν στη διάθεσή τους 20 λεπτά για να το κάνουν. 

Βήμα 3: 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προετοιμάσει και να 

παρουσιάσει μια παρουσίαση 15 λεπτών σχετικά 

με την προσωπική οικονομική διαχείριση. Η 

παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

- την οικονομική διαχείριση: 

- τι είναι η προσωπική οικονομική 

διαχείριση; γιατί είναι σημαντική; 

- πώς πρέπει να μοιάζει ένα σχέδιο οικονομικής 

διαχείρισης (εντοπίστε πρότυπα στο διαδίκτυο) 

Βήμα 1: 



 

Πώς σας φάνηκε η δραστηριότητα; 

Τι μάθατε; 

Πώς θα μπορούσατε να εφαρμόσετε αυτά τα μαθήματα στην 
καθημερινή σας ζωή; 

- 
 

- 

Αφού όλοι οι συμμετέχοντες παρουσιάσουν το παιχνίδι ρόλων 

τους, θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης κατά την 

οποία οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τα σχόλιά τους με την 

ομάδα. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να θέσει ερωτήσεις όπως: 

Βήμα 5: 

 

 

Βήμα 4: 

Ο ένας συμμετέχων θα παίξει το ρόλο ενός ανώτερου υπαλλήλου σε μια τράπεζα και ο άλλος συμμετέχων θα πρέπει να  

επιχειρηματολογήσει για τη χορήγηση δανείου για το αντικείμενο που ονειρεύτηκε να αποκτήσει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 

δραστηριότητας παιχνιδιού ρόλων. 

Ο εκπαιδευτής θα δώσει στους συμμετέχοντες πιθανές ερωτήσεις από τον τραπεζικό υπάλληλο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επίσης να 

προσθέσουν τις δικές τους ερωτήσεις κατά το στάδιο 3. 

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να παίξει τον τραπεζικό υπάλληλο και τη γυναίκα που παρουσιάζει το σχέδιό της. 

Οι θεατές θα πρέπει να κρατήσουν σημειώσεις για την παράσταση, αναφέροντας τουλάχιστον ένα πράγμα που τους άρεσε στις  

παραστάσεις και, αν μπορούν, ένα πράγμα που θα πρότειναν να γίνει καλύτερα στο μέλλον. 
 
 
 
 
 
 

 

Προσωπικό Οικονομικό Σχέδιο: Βήμα 4 & 5 



 

 
 

Όνομα δραστηριότητας: 

Οικονομικοί σύμβουλοι 

Επίπεδο: 

Προχωρημένοι (οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ενότητα προσωπικής οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος σπουδών). 

Χρόνος που απαιτείται: 

30+ λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας) 

 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

4 
 
 

Πόροι: 

Flipchart 

Πράσινο και πορτοκαλί χαρτί (ένα ανά μαθητή) 

Στυλό 

Οικονομικοί Σύμβουλοι 

PP 



 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να κατανοήσουν πώς να κάνουν προϋπολογισμό αποτελεσματικά. 

• Να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις δεξιότητες κατάρτισης. 
προϋπολογισμού για την επίτευξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 

• Βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων αριθμητικής. 

• Να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική επάρκεια. 

• Να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διαχείριση των 
οικονομικών τους 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Να κατανοήσουν πώς να παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση μέσω 

παιχνιδιού ρόλων για την επίτευξη των παραπάνω. 

• Αξιολόγηση της μάθησης μέσω παιχνιδιού ρόλων. 

• Κατανόηση των μαθησιακών αναγκών των γυναικών που είναι NEET. 

• Να είναι σε θέση να διευκολύνουν και να παρακολουθούν την 
αξιολόγηση από ομότιμους. 

 

 
 

Οικονομικοί Σύμβουλοι: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Καλύτερη κατανόηση του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού. 

• Καλύτερη κατανόηση του τρόπου επίτευξης των οικονομικών στόχων. 

• Καλύτερη μαθηματική ικανότητα. 

• Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας. 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

• Δεξιότητες λήψης αποφάσεων. 

• Δεξιότητες χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Βελτίωση της ικανότητας εκτέλεσης δραστηριοτήτων παιχνιδιού ρόλων σε περιβάλλοντα οικονομικής διαχείρισης και όχι 
μόνο. 

• Βελτίωση της κατανόησης του τρόπου διεξαγωγής και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων παιχνιδιού ρόλων. 

• Βελτίωση της κατανόησης των μαθησιακών αναγκών των γυναικών που είναι NEET. 

Οικονομικοί Σύμβουλοι: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

 

 

Βήμα 2: 

Τους δίνεται το ακόλουθο σενάριο: 

- Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, θα αναλάβετε το ρόλο ενός 

οικονομικού συμβούλου. Θα συναντήσετε έναν πελάτη (τον εκπαιδευτή) για 

να συζητήσετε ένα προσωπικό σχέδιο δαπανών που θα βοηθήσει στην 

επίτευξη των στόχων του πελάτη. 

- Ο πελάτης σκοπεύει να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο. Ο πελάτης εργάζεται 15 

ώρες την εβδομάδα. Η εργασία αμείβεται με 10,00€/ώρα. Ο πελάτης λαμβάνει 

επίσης ένα μικρό επίδομα και συχνά κερδίζει επιπλέον χρήματα κάνοντας 

παιδοφύλαξη. Ο πελάτης κερδίζει περίπου 700,00€ κάθε μήνα. 

- Υπάρχουν μόνο δύο έξοδα που πρέπει να καταβάλει ο πελάτης: 50,00€ για τη 

βενζίνη και 80,00€ για να συνεισφέρει στο ασφάλιστρο του αυτοκινήτου της 

οικογένειάς του κάθε μήνα. Όλα τα άλλα έξοδα πληρώνονται από τους γονείς 

του πελάτη. 

- Ο πελάτης θέλει να αρχίσει να αποταμιεύει χρήματα για τα μελλοντικά έξοδα 

του πανεπιστημίου, αλλά θέλει επίσης να έχει χρήματα για διασκέδαση, 

ένδυση και έξοδο για φαγητό με φίλους στο παρόν. Είναι επίσης σημαντικό 

για τον πελάτη να δωρίζει χρήματα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

- Συναντάτε τον πελάτη για να συζητήσετε ένα προσωπικό σχέδιο δαπανών 

που θα τον βοηθήσει να επιτύχει τους στόχους αποταμίευσης, δαπανών και 

διαμοιρασμού που έχει θέσει ο πελάτης. Θα συναντηθείτε με τον πελάτη στο 

γραφείο σας. Ο πελάτης θα ξεκινήσει τη συνάντηση χαιρετώντας σας και 

ρωτώντας για το προσωπικό σχέδιο δαπανών. Αφού παρουσιάσετε τις 

πληροφορίες και απαντήσετε στις ερωτήσεις του πελάτη, ο πελάτης θα 

ολοκληρώσει τη συνάντηση ευχαριστώντας σας για τη δουλειά σας. 

Οικονομικοί Σύμβουλοι: Βήμα 1 & 2 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των δύο 
ατόμων. 

Βήμα 1: 



 

Κάθε συμμετέχων θα έχει την ευκαιρία να 

παρουσιάσει το σχέδιο στον πελάτη. Αφού 

παρουσιάσει ο καθένας, οι συμμετέχοντες θα 

ανταλλάξουν σχέδια μεταξύ τους και θα κληθούν να 

δώσουν ανατροφοδότηση σχετικά με το τι νομίζουν 

ότι οι συνάδελφοί τους έκαναν καλά και τι θα 

μπορούσε να βελτιωθεί. 

Βήμα 3: 

Οι συμμετέχοντες τοποθετούν τα σχόλιά τους σε φάκελο που φέρει το όνομά τους. 

Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων θα τα διαβάσει στην ομάδα. Αυτό θα δώσει επίσης 

την ευκαιρία στον εκπαιδευτή να παρατηρήσει και να συμμετάσχει στην 

αξιολόγηση. 

Βήμα 5 : 

Οι συμμετέχοντες αξιολογούν τις επιδόσεις των 

συναδέλφων τους. Θα γράψουν σε ένα πράσινο 

χαρτί τι πήγε καλά και σε ένα πορτοκαλί χαρτί τι θα 

μπορούσε να είχε γίνει για να βελτιωθεί η 

απόδοση. Ο εκπαιδευτής θα τους ενθαρρύνει να 

δώσουν δύο θετικές πτυχές για κάθε σύσταση 

βελτίωσης. 

Βήμα 4: 

 
 

 

Οικονομικοί Σύμβουλοι: Βήμα 3, 4 & 5 



 

PP 

 
 

Όνομα δραστηριότητας: 

"Η ευκαιρία" 

Επίπεδο: 

Ενδιάμεσο (οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει την ενότητα "Αποταμίευση και επένδυση" του προγράμματος σπουδών). 

Χρόνος που απαιτείται: 

20 λεπτά 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

2 
 
 
 

Πόροι: 

Flipchart 

Χαρτί A4 

Στυλό 

 

"Η Ευκαιρία" 



 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Κατανόηση της σημασίας της προσωπικής 

οικονομικής διαχείρισης 

• Εντοπισμός τεχνικών για να πετύχουν να μην έχουν χρέος 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής 
προσωπικών οικονομικών 

• Στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης 

• Κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των αποτυχιών ενός 

προσωπικού σχεδίου οικονομικής διαχείρισης 

• Μάθηση μέσω σεναρίων πραγματικής ζωής 

• Μάθηση μέσω αλληλεπίδρασης 

• Εκμάθηση δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

πραγματικές καταστάσεις (διαπραγμάτευση, συζήτηση, 

ομαδική εργασία, συνεργασία, πειθώ) 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Παροχή ευκαιριών για κριτική παρατήρηση μεταξύ των NEETs. 

• Κατανόηση των αναγκών των NEETs. 

• Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. 

• Λήψη άμεσης ανατροφοδότησης με σεβασμό στην κατανόηση 

του μαθητικού περιεχομένου από τους μαθητές. 

"Η Ευκαιρία": Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Μάθηση της προσωπικής οικονομικής διαχείρισης με βαθύτερο τρόπο. 

• Διερεύνηση τεχνικών για τη διαχείριση του εισοδήματός σας. 

• Αύξηση των γνώσεων σχετικά με την προσωπική οικονομική διαχείριση. 

• Λήψη αποφάσεων σε προσομοιωμένο περιβάλλον. 

• Βελτίωση των επικοινωνιακών σας δεξιοτήτων. 

• Κριτική σκέψη. 

• Δημιουργικότητα. 

• Συνεργασία για την εξεύρεση λύσεων σε θέματα που αντικατοπτρίζουν καθημερινές καταστάσεις 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Μάθηση τεχνικών ενδυνάμωσης της ομάδας. 

• Προσομοίωση πραγματικών συνθηκών. 

• Εξάσκηση στη μεθοδολογία. 

• Βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων. 

• Παρακίνηση και δέσμευση των NEETs. 

"Η Ευκαιρία": Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

 

"Η Ευκαιρία": Βήμα 1, 2 & 3 
 

   Βήμα 1: 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες 

τουλάχιστον δύο ατόμων. 

Βήμα 3: 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες κάθε ομάδας να επιλέξουν το ρόλο της Μαρίας ή του 

Νίκου. Θα πρέπει να παίξουν ένα σενάριο που: 

a) Περιγράφει πόσα χρήματα μπορεί να χρησιμοποιήσει η Μαρία ανά μήνα από 

τις αποταμιεύσεις της. Οι συμμετέχοντες μπορούν να γράψουν σε ένα χαρτί Α4 

τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους. 

b) Προσδιορίζει τα μηνιαία έξοδα της Μαρίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

γράψουν τα έξοδα σε μια στήλη στο χαρτί Α4. 

c) Εξηγεί ποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν να μειωθούν ή να 

διακοπούν. Οι συμμετέχοντες καταγράφουν στο χαρτί Α4 τις πιθανές περικοπές 

δαπανών. 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 

 

"Η Μαρία αποφάσισε να εγκαταλείψει την εργασία 

της ως καθηγήτρια σε κέντρο ξένων γλωσσών για 

να επιμορφωθεί στην αγγειοπλαστική. Πάντα 

φανταζόταν τον εαυτό της ως τεχνίτρια κεραμικών, 

αλλά μέχρι τώρα δημιουργούσε κεραμικά μόνο 

στον ελεύθερο χρόνο της. Κατά τη διάρκεια αυτού 

του έτους, μπορεί να πληρώσει τα έξοδά της μόνο 

με τις οικονομίες της. Συζητώντας με τον σύζυγό 

της Νίκο, η Μαρία αποκαλύπτει ότι αγωνιά για το 

πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί τα χρήματά της 

για να πληρώσει τα έξοδά της, να αγοράσει όλα τα 

απαραίτητα υλικά που σχετίζονται με την 

αγγειοπλαστική και να μην χρεωθεί". 

Βήμα 2: 



 

 
 
 
 
 

 

"Η Ευκαιρία": Βήμα 4 & 5 

Βήμα 4: 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες στις ομάδες να αλλάξουν θέση με 

το ρόλο του Νίκου ανά πάσα στιγμή φωνάζοντας 

ΣΤΟΠ. Η αντικατάσταση αυτή εξασφαλίζει ότι όλοι 

οι NEETs ενεργούν και στους δύο ρόλους και 

βελτιώνουν την κατανόησή τους για την 

προσωπική οικονομική διαχείριση. 

Βήμα 5: 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναπτύξει μια 

δραστηριότητα ενεργοποίησης και ανασκόπησης 

μετά την ολοκλήρωση της άσκησης. Ως εκ τούτου, 

οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν τα διδάγματα που αποκομίστηκαν. 
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Συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Όνομα δραστηριότητας: 

Το κουτί παπουτσιών της γιαγιάς 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα με λίγες ή καθόλου γνώσεις οικονομικού αλφαβητισμού). 

Χρόνος που απαιτείται: 

30+ λεπτά 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

4 
 
 
 

Πόροι: 

Flipchart 

Στυλό 

 
 
 
 

Το Κουτί Παπουτσιών της Γιαγιάς 



 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να καταλάβουν πώς να επενδύουν χρήματα 

• Να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των επενδυτικών ευκαιριών 

• Βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρισης 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Βελτίωση της ικανότητας εκτέλεσης δραστηριοτήτων παιχνιδιού ρόλων 

• Βελτίωση της ικανότητας αξιολόγησης δραστηριοτήτων παιχνιδιού ρόλων 

• Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των γυναικών που είναι NEET 

 

Το Κουτί Παπουτσιών της Γιαγιάς: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Γνώση των επενδυτικών ευκαιριών. 

• Καλύτερη κατανόηση του τρόπου επένδυσης σε αποταμιεύσεις. 

• Ερευνητικές δεξιότητες. 

• Δεξιότητες κριτικής σκέψης. 

• Βασικές μαθηματικές δεξιότητες. 

• Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας. 

• Δεξιότητες ομαδικής εργασίας. 

• Ανάλυση κινδύνου. 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Κατανόηση του τρόπου διδασκαλίας επενδυτικών δεξιοτήτων μέσω παιχνιδιού ρόλων 

• Κατανόηση του τρόπου χρήσης σεναρίων παιχνιδιού ρόλων για την καλύτερη εμπλοκή των γυναικών που είναι NEET στη 
μάθηση 

• Ικανότητα παροχής και αξιολόγησης ελκυστικής συνεδρίας μη τυπικής μάθησης στην προσωπική οικονομική διαχείριση 

 

Το Κουτί Παπουτσιών της Γιαγιάς: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

Το Κουτί Παπουτσιών της Γιαγιάς: Βήμα 1 & 2 

Πριν από τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενημερωθεί για τις έννοιες των επενδύσεων και των επιτοκίων. Πρέπει 

να έχει επαρκείς γνώσεις για να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους. 

Βήμα 1: Βήμα 2: 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 
τεσσάρων ατόμων. 

Ο εκπαιδευτής τους παρέχει το ακόλουθο σενάριο: 

Εσείς και ο ξάδελφός σας επισκέπτεστε τους παππούδες σας για το Σαββατοκύριακο 

για να βοηθήσετε στην τακτοποίηση του σπιτιού τους. Καθώς τακτοποιούσατε την 

κουζίνα, σοκαριστήκατε όταν βρήκατε ένα παλιό κουτί παπουτσιών με 5000 ευρώ 

κρυμμένα μέσα σε αυτό. 

Η γιαγιά σας είπε ότι αποταμιεύει αυτά τα χρήματα για πάνω από 20 χρόνια, αλλά δεν 

γνωρίζει αρκετά για τις επενδύσεις ώστε να ξέρει τι να κάνει με τα χρήματα. 

Ο παππούς σας είναι ανένδοτος ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος 
εξοικονόμησης χρημάτων και θα προσπαθήσει να αντισταθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο στις προτάσεις της οικογένειάς του. 

Η εγγονή θα προσπαθήσει να καθοδηγήσει τη γιαγιά προς πιο κατάλληλες 

στρατηγικές αποταμίευσης και επενδυτικές διεξόδους. 

Η ξαδέλφη σας είναι πιο ανοιχτόμυαλη όσον αφορά την αποταμίευση και την 

επένδυση από τους παππούδες σας και θα σας υποστηρίξει όσο μπορεί. 

Με κάθε συμμετέχοντα να παίζει είτε την εγγονή, είτε την ξαδέρφη, είτε τη γιαγιά, είτε 

τον παππού, πρέπει να παίξετε ένα σενάριο που: 

1. της εξηγεί τις επιλογές που έχει. 

2. εξηγεί και επιδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει. 

3. πείθει τόσο τη γιαγιά όσο και τον παππού να παίρνουν σωστές οικονομικές 

αποφάσεις για τα χρήματά τους. 

 

 
 

 



 

+ 

Το Κουτί Παπουτσιών της Γιαγιάς: Βήμα 3, 4 & 5 

Βήμα 3: 
 

 

 
 

 
STOP! 

 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους το πολύ 10 

λεπτά για να προετοιμάσουν την παράστασή τους. 

Βήμα 4: 

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους 

στον εκπαιδευτή και στην υπόλοιπη ομάδα. Στη συνέχεια, 

η παράσταση επαναλαμβάνεται και το κοινό (οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες) μπορεί να παρέμβει ανά πάσα στιγμή 

φωνάζοντας ΣΤΟΠ και να αλλάξει θέση με τον 

πρωταγωνιστή για να βελτιώσει την κατανόηση της 

γιαγιάς. 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει επίσης να κάνει ερωτήσεις, για 

παράδειγμα: Γιατί θα ήταν καλύτερα να τοποθετήσετε τα 

χρήματα σε μια τράπεζα; Έχει σημασία ποια τράπεζα/τύπος 

λογαριασμού; 

Τι γνωρίζετε για τα επιτόκια; Πώς θα 

μπορούσε να επενδύσει τα χρήματά της; 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι; 

Βήμα 5: 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε μια 
δραστηριότητα ενεργοποίησης και ανασκόπησης μετά 
την παράσταση για να αξιολογήσουν τα διδάγματα που 

αποκομίστηκαν. Τα κύρια σημεία αναγράφονται σε 

πίνακα για να τα δουν και να τα λάβουν υπόψη τους 

όλοι. 

 



 

PP 

 
 

Όνομα δραστηριότητας: 

Επένδυση στο μέλλον της οικογένειάς σας 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (οι συμμετέχοντες δεν χρειάζονται προηγούμενες γνώσεις στον τομέα των επενδύσεων) 

Χρόνος που απαιτείται: 

1 ώρα 
 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

5 
 
 
 

Πόροι: 

χαρτί 

Στυλό 

 
 
 
 

Επένδυση στο Μέλλον της Οικογένειάς Σας 



 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να κατανοήσουν τη σημασία της αποτελεσματικής  

επένδυσης 

• Να κατανοήσουν πώς οι οικογένειες εξαρτώνται  

η μία από την άλλη 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να 

στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους στο μέλλον. 

• Να κατανοήσουν πώς να ιεραρχούν τις οικονομικές 

ανάγκες των οικογενειών τους 

 

   Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Να κατανοήσουν ότι πολλές γυναίκες που είναι NEET έχουν 

μεγάλες ευθύνες στην οικογένειά τους 

• Υποστήριξη των γυναικών που είναι NEET για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των οικογενειών τους και να 

δώσουν προτεραιότητα στις οικονομικές ανάγκες 

Επενδύοντας στο Μέλλον της Οικογένειάς Σας: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Γνώσεις σχετικά με την αποταμίευση και την επένδυση 

• Δεξιότητες ομαδικής εργασίας 

• Δεξιότητες επικοινωνίας 

• Δεξιότητες λεκτικής συλλογιστικής 

• Δεξιότητες συζήτησης 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Μεγαλύτερη κατανόηση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 

• Βελτιωμένη ικανότητα χρήσης του παιχνιδιού ρόλων ως εργαλείου για τη μάθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. 

• Καλύτερη ικανότητα ενσυναίσθησης της κατάστασης των γυναικών που είναι NEET. 

Επένδυση στο Μέλλον της Οικογένειάς σας: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 



 

+ 
 

Βήμα 2: 

Στους συμμετέχοντες δίνεται το ακόλουθο πλαίσιο: 

Σε αυτή την εργασία, θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στη λήψη έξυπνων 

οικονομικών αποφάσεων για την οικογένειά σας. Δεν υπάρχουν σωστές ή 

λανθασμένες απαντήσεις- κάθε συμμετέχων θα πρέπει να επιχειρηματολογήσει με τα 

άλλα μέλη της οικογένειας για να καταλήξει σε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με 

το πώς θα ξοδέψει τα χρήματά του. 

Ένας από εσάς θα υποδυθεί μια ανύπαντρη μητέρα που έχει χάσει τη δουλειά της και 

είναι σήμερα NEET. Η οικογένειά σας καλύπτει τα καθημερινά έξοδα μέσω των 

συντάξεων των παππούδων σας. Υπάρχουν 1000 ευρώ αποταμιευμένα στον κοινό 

τραπεζικό λογαριασμό των παππούδων σας. Ενδιαφέρεστε να βρείτε μια νέα δουλειά 

για να βοηθήσετε στην εξασφάλιση εισοδήματος για την οικογένεια. Βρήκατε μαθήματα 

ανθοκομηκής και θα θέλατε να τα πληρώσετε για να γίνετε ανθοπώλης σε ανθοπωλείο. 

Κάθε μέλος της οικογένειάς σας έχει διαφορετικές ιδέες για το πώς θα 
πρέπει να δαπανηθούν αυτά τα χρήματα:  

Ο παππούς θα ήθελε να επισκεφθεί τον οδοντίατρο και να επενδύσει 
τις οικονομίες σε νέα δόντια. 

Η γιαγιά θα ήθελε να επενδύσει τα χρήματα σε οικογενειακές διακοπές 
στη θάλασσα, επειδή είναι σημαντικό για την υγεία όλων των μελών της 
οικογένειας. 

Η κόρη προτείνει την αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού σε έναν με ανατοκισμό, που 

σημαίνει ότι τα χρήματα θα συσσωρεύονται ετησίως και όσο περισσότερα χρήματα 

βρίσκονται στην τράπεζα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση των τόκων. Συμβουλή: 

δοκιμάστε να ψάξετε στο διαδίκτυο τον σύνθετο τόκο για να μάθετε περισσότερα. 

Ο γιος έχει αναπτύξει έντονο ενδιαφέρον για το χόκεϊ και έχει γίνει ο κορυφαίος παίκτης 

στην ηλικιακή του ομάδα σε έναν τοπικό σύλλογο. Πιστεύει ότι θα γίνει επαγγελματίας 

παίκτης χόκεϊ και θα στηρίξει την οικογένειά του σε αυτό. Θέλει να χρησιμοποιήσει τα 

χρήματα για μια νέα στολή χόκεϊ και για την τακτική πληρωμή για προπόνηση (5 φορές 

την εβδομάδα) και για τα ταξίδια στους σημαντικούς αγώνες με την ομάδα χόκεϊ του 

στο εξωτερικό. 

Επενδύοντας στο μέλλον της οικογένειάς σας: Βήμα 1 & 2 

Βήμα 1: 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες 

τουλάχιστον πέντε ατόμων. 



 

+ 
 

Επενδύοντας στο Μέλλον της Οικογένειάς Σας: Βήμα 3 & 4 

Μετά από όλες τις παρουσιάσεις, θα 

ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Ο 

εκπαιδευτής θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες 
πώς αισθάνθηκαν κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων, αν ήταν άνετοι με το ρόλο και το 

ενδιαφέρον τους ή αν ήθελαν να έχουν άλλο 

ρόλο. 

Βήμα 4: 

Οι συμμετέχοντες έχουν 15 λεπτά για να διαβάσουν 

και να κατανοήσουν το ρόλο τους και να 

προετοιμάσουν τα επιχειρήματά τους (σε γραπτή 

μορφή) για να τα παρουσιάσουν στα άλλα μέλη της 

οικογένειας. 

Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
να παρουσιάσουν τα ενδιαφέροντά τους και θα 
διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ των μελών της 

οικογένειας. Κάθε συμμετέχων θα προσπαθήσει να 

πείσει τους άλλους να υποστηρίξουν την ιδέα του. 

Το αποτέλεσμα των συζητήσεων θα πρέπει να είναι 
μια συναίνεση σχετικά με τον τρόπο χρήσης και 

διανομής των οικογενειακών αποταμιεύσεων. Όλα 

τα μέλη της οικογένειας πρέπει να συμφωνήσουν 

να υποστηρίξουν μία από τις ιδέες. 

Βήμα 3: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
 
 
 
 
 
 

 

Συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

PP 

 

Όνομα δραστηριότητας: 

Πώς να εξοικονομήσετε χρήματα 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα με λίγες ή καθόλου γνώσεις οικονομικού αλφαβητισμού) 

Χρόνος που απαιτείται: 

30+ λεπτά 
 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

3 
 
 
 

Πόροι: 

Flipchart 

Στυλό 

 
 
 
 

Πώς να Εξοικονομήσετε Χρήματα 



 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να κατανοήσουν πώς να εξοικονομήσουν χρήματα 

• Να μάθετε πώς να καταρτίζετε έναν προσωπικό  

οικονομικό προϋπολογισμό 

• Να κατανοήσουν τους διάφορους τύπους εσόδων και δαπανών 

 
 
 
 
 

   Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Να βελτιώσουν την κατανόησή τους για το παιχνίδι ρόλων και 

πώς μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση 

• Να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τη σημασία της  
ανατροφοδότησης 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρέχουν εκπαίδευση 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού με βάση παιχνίδια ρόλων 

• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να εργάζονται με γυναίκες  
που είναι NEET 

Πώς να Εξοικονομήσετε Χρήματα: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Γνώσεις και δεξιότητες προϋπολογισμού και αποταμίευσης 

• Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας 

• Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου 

• Δεξιότητες επικοινωνίας 

• Δεξιότητες ομαδικής εργασίας 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Δεξιότητες διευκόλυνσης 

• Δεξιότητες αξιολόγησης 

• Μεγαλύτερη κατανόηση της μη τυπικής εκπαίδευσης 

• Μεγαλύτερη επάρκεια στην παροχή μάθησης σε γυναίκες που είναι NEET 

Πώς να Εξοικονομήσετε Χρήματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
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Πώς να Εξοικονομήσετε Χρήματα: Βήμα 1, 2 , 3 & 4 

Βήμα 1: 

 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες 

τουλάχιστον δύο ατόμων. 

Βήμα 2: 

Σε κάθε ομάδα συμμετεχόντων θα δοθεί το 

ακόλουθο πλαίσιο: Εσείς εργάζεστε εδώ και λίγο 

καιρό, αλλά ο αδελφός σας μόλις βρήκε δουλειά 

και είναι ενθουσιασμένος που θα έχει κάποια "δικά 

του" χρήματα για ξόδεμα. Τα χρήματα τον 

προβληματίζουν και πρέπει να του δώσετε μερικές 

ιδέες για το πώς να εξοικονομεί χρήματα. 

Βήμα 3: 

Δίνεται σε κάθε ομάδα 10 λεπτά για να 

προγραμματίσει την απόδοσή της. 

Βήμα 4: 

Ο ένας συμμετέχων θα παίξει τον πρωταγωνιστή 

και ο άλλος τον αδελφό του. Ο πρωταγωνιστής 

θα συμβουλεύσει τον αδελφό για το τι πιστεύει 
ότι πρέπει να κάνει για να εξοικονομήσει 

χρήματα. 
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Πώς να Εξοικονομήσετε Χρήματα: Βήμα 5 & 6 

Βήμα 5: 

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να επέμβουν 

ανά πάσα στιγμή φωνάζοντας ΣΤΟΠ και να 

αλλάξουν θέση με τον πρωταγωνιστή για να 

βελτιώσουν τις γνώσεις του αδελφού για την 

αποταμίευση ή να του προσφέρουν συμβουλές. Ο 

αδελφός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αρνητικός στην ιδέα της αποταμίευσης και να 

προσπαθεί να αμφισβητεί κάθε απάντηση που δίνει 

το κοινό. 

Βήμα 6: 

Όταν η παράσταση τελειώσει, οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε μια 

δραστηριότητα ενεργοποίησης και ανασκόπησης μετά την παράσταση 

για να αξιολογήσουν τα διδάγματα που αποκομίστηκαν. Ο εκπαιδευτής 

θα πρέπει να γράψει ένα παράδειγμα προσωπικού προϋπολογισμού για 

να το δουν όλοι, πηγαίνοντας γραμμή προς γραμμή και ρωτώντας τους 

συμμετέχοντες τι ακολουθεί. Ένα απλό σχέδιο προϋπολογισμού μπορείτε 

να βρείτε εδώ: 

Θα πρέπει να λαμβάνουν φωτογραφίες του σχεδίου ή έναν σύνδεσμο 

προς το σχέδιο και να ενθαρρύνονται να το χρησιμοποιούν στο μέλλον. Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να αξιοποιήσει την ιδέα ότι είναι πολύ απλό και θα 

μπορούσε να τους εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. 

Τα κύρια σημεία αναγράφονται σε έναν πίνακα για να τα βλέπουν και να τα 
σημειώνουν όλοι. 

 

 
STOP! 



 

 

Όνομα δραστηριότητας: 

"Ένα νέο αυτοκίνητο για την Helen" 

Επίπεδο: 

Ενδιάμεσο (οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κάνει την πολύτιμη δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων ή να έχουν μια 

βασική κατανόηση του τρόπου κατάρτισης ενός προσωπικού προϋπολογισμού για αποταμίευση) 
 

Χρόνος που απαιτείται: 

20 λεπτά 
 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

2 
 
 
 

Πόροι: 

- 1 flip chart 

- 1 χαρτί Α4 

- 2 μπλε χρωματιστά στυλό 

- 2 κόκκινα χρωματιστά στυλό 

"Ένα Νέο Αυτοκίνητο για την Helen" 

PP 



 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να κατανοήσουν τη σημασία της αποταμίευσης 

• Προσδιορισμός τεχνικών για την επίτευξη μιας  

επιτυχημένης αποταμίευσης 

• Για να κατανοήσουν την έννοια της επένδυσης 

• Να μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση 

• Να μάθουν δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

πραγματικές καταστάσεις (διαπραγμάτευση, συζήτηση, 

ομαδική εργασία, συνεργασία, πειθώ). 

 

    Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Αξιολόγηση των γνώσεων των συμμετεχόντων σχετικά με την  

αποταμίευση και την επένδυση. 

• Να εξοικειωθούν καλύτερα με τις μαθησιακές και άλλες 

ανάγκες των NEET γυναικών. 

• Εφαρμογή της θεωρίας παιχνιδιών ρόλων στην πράξη. 

• Εντοπισμός κενών γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων. 

"Ένα Νέο Αυτοκίνητο για την Ελένη": Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• Κατανόηση των διαφόρων τρόπων εξοικονόμησης χρημάτων 

• Κατανόηση του τρόπου διαχείρισης των εξόδων σας 

• Δεξιότητες επικοινωνίας 

• Δεξιότητες κριτικής σκέψης 

• Δεξιότητες δημιουργικότητας 

• Δεξιότητες ομαδικής εργασίας 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Κατανόηση των τεχνικών ενδυνάμωσης της ομάδας 

• Δεξιότητες μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 

• Βελτιωμένη ικανότητα παροχής μιας πιο θετικής μαθησιακής εμπειρίας στις γυναίκες που είναι NEET 

"Ένα Νέο Αυτοκίνητο για την Ελένη": Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
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Βήμα 1: 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες 

τουλάχιστον δύο ατόμων. 
 

 

Βήμα 2: 

Ο εκπαιδευτής παρέχει στους συμμετέχοντες 

από κάθε ομάδα το ακόλουθο πλαίσιο: 

"Η Ελένη μόλις έπιασε δουλειά στο γραφείο 

διοίκησης μιας μεγάλης εταιρείας. Ο μηνιαίος 

μισθός της αναμένεται να είναι 2.000€ το μήνα. 

Θα ήθελε να αγοράσει ένα καινούργιο 

αυτοκίνητο, αλλά θα πρέπει να εξοικονομήσει 

χρήματα τα επόμενα χρόνια για να κάνει αυτή 

την επένδυση. Κατά τη διάρκεια ενός 

μεσημεριανού διαλείμματος με τη φίλη της 

Μαρία, περιγράφει το όνειρό της και 

αναρωτιέται αν θα είναι εφικτό". 
 
 
 
 
 

   Βήμα 3: 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες κάθε ομάδας να επιλέξουν το ρόλο της Ελένης ή το ρόλο της Μαρίας.  

Θα πρέπει να παίξουν ένα σενάριο που να 

1. προσδιορίζει τα μηνιαία έξοδα της Ελένης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταγράψουν τα έξοδα σε χαρτί Α4 με κόκκινο 

στυλό, 

2. εξηγεί πόσα χρήματα πρέπει να αποταμιεύσει για να αγοράσει ένα νέο αυτοκίνητο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

γράψουν τις μηνιαίες αποταμιεύσεις της με μπλε χρώμα. 

"Ένα Νέο Αυτοκίνητο για την Ελένη": Βήμα 1, 2 & 3 
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Βήμα 4: 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες στις ομάδες να αλλάξουν θέση με τη 

Μαρία ανά πάσα στιγμή φωνάζοντας ΣΤΟΠ. Η 

αντικατάσταση αυτή εξασφαλίζει ότι όλοι οι NEETs θα 

παίξουν και τους δύο ρόλους και θα βελτιώσουν την 

κατανόησή τους για την αποταμίευση και την 

επένδυση. 

Βήμα 5: 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναπτύξει μια 

δραστηριότητα ενεργοποίησης και ανασκόπησης μετά 

την ολοκλήρωση της άσκησης. Ως εκ τούτου, οι 

συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα 

διδάγματα που αποκομίστηκαν. 

Βήμα 6: 

Ο εκπαιδευτής σημειώνει τα κύρια σημεία της 

δραστηριότητας στο flip chart, ώστε να τα βλέπουν 

όλοι. 

"Ένα Νέο Αυτοκίνητο για την Ελένη": ΄Βήμα 4, 5 & 6 

 

STOP! 
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Όνομα δραστηριότητας: 

Βρείτε τη δική σας στρατηγική αποταμίευσης 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (οι συμμετέχοντες δεν χρειάζονται προηγούμενες γνώσεις χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού) 
 
 
 

Χρόνος που απαιτείται: 

1 ώρα 
 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

4 
 
 
 

Πόροι: 

- Στυλό 

- χαρτί 
 
 

Βρείτε τη Δική σας Στρατηγική Αποταμίευσης 



 

 

Βρείτε τη Δική σας Στρατηγική Αποταμίευσης: Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• για να μάθουν πώς να αποταμιεύουν 

• να κατανοήσουν την ισορροπία μεταξύ αποταμίευσης και 
επένδυσης. 

• να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες ατόμων παρόμοιων και 
διαφορετικών ηλικιών. 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Εκμάθηση θεωρητικών μεθοδολογιών για την εκμάθηση 

μεθόδων εξοικονόμησης. 

• για να μάθουν τις ανάγκες των γυναικών NEET. 

• να μάθουν να διευκολύνουν τη μάθηση μέσω παιχνιδιών 
ρόλων 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• ικανότητες για αποτελεσματική εξοικονόμηση. 

• δεξιότητες δημιουργικότητας. 

• αναλυτικές δεξιότητες. 

• δεξιότητες ομαδικής εργασίας. 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• ικανότητες για την παροχή μάθησης σε γυναίκες NEET με αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο. 

• κατανόηση των διαφόρων μεθόδων αποταμίευσης. 

• δεξιότητες για να συντονίσει τη συζήτηση σχετικά με το θέμα της αποταμίευσης. 

Βρείτε τη Δική σας Στρατηγική Αποταμίευσης: Γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες 
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Βήμα 1: 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των δύο 

ατόμων. Θα πρέπει να χωριστούν ανά ηλικιακές 

ομάδες, καθώς κάθε ηλικιακή ομάδα θα βρίσκεται σε 

διαφορετικά στάδια της ζωής της και θα αντιμετωπίζει 

διαφορετικά οικονομικά ζητήματα. 
 

   Βήμα 2: 

Στους συμμετέχοντες δίνεται το ακόλουθο πλαίσιο: 

Εσείς και οι φίλοι σας συναντιέστε σε μια καφετέρια για να 

τα πείτε. Καθώς συζητάτε μεταξύ σας, αρχίζετε να 

συνειδητοποιείτε ότι βιώνετε μια δύσκολη οικονομική 

περίοδο και δυσκολεύεστε να ανταποκριθείτε στα έξοδα 

και τις οικονομικές σας υποχρεώσεις. Θα πρέπει να 

παίξετε μια παράσταση που να 

1. εξηγεί τις οικονομικές σας δυσκολίες. Αυτές μπορεί 

να είναι συναφείς με τη ζωή σας, αυτές που μπορεί 

να προκύψουν στο μέλλον ή να επινοήσετε μερικές. 

2. επιτρέπει σε κάθε άτομο να μοιραστεί τουλάχιστον 

μία στρατηγική για έξυπνη αποταμίευση. 

3. αξιολογεί κάθε ιδέα και εκτιμά ποια είναι η καλύτερη 

ιδέα 

 
Βήμα 3: 

Ο εκπαιδευτής/άλλοι μαθητές που δεν συμμετέχουν 

σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να κάνουν ερωτήσεις 

σχετικά με τις μεθόδους αποταμίευσης. Κάθε μέλος 

του ακροατηρίου θα πρέπει να εντοπίσει μια θετική 

πτυχή για κάθε μέθοδο και να αποφασίσει για 

βελτιώσεις/νέους τρόπους αποταμίευσης. 

Βρείτε τη Δική σας Στρατηγική Αποταμίευσης: Βήμα 1, 2, 3 & 4 

Βήμα 4: 

Κάθε μαθητής θα πλησιάσει ένα flipchart και θα γράψει εν συντομία την ιδέα του 

στο διάγραμμα. Κάθε συμμετέχων θα τραβήξει μια φωτογραφία και θα 

ενθαρρυνθεί να τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 

 

Συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Όνομα δραστηριότητας: 

Έμποροι 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα με λίγες ή καθόλου γνώσεις οικονομικού 
αλφαβητισμού). 

 

   Χρόνος που απαιτείται: 

45+ λεπτά 
 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

2 
 
 
 

Πόροι: 

- Ένα αντικείμενο ανά συμμετέχοντα (κατά προτίμηση κάτι φτηνό και εύκολα 

προσβάσιμο, όπως μια σακούλα ζάχαρη) 
 
 

Έμποροι 



 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• Να καταλάβουν πώς να πουλήσετε κάτι 

• Να κατανοήσουν πώς αυτό συνδέεται με τον 

χρηματοοικονομικό γραμματισμό και την επιχειρηματικότητα 

• Να αρχίσουν να βλέπουν τους εαυτούς τους ως επιχειρηματίες 

• Ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• Να κατανοήσουν ότι η μάθηση μπορεί να λάβει χώρα και εκτός της σχολικής αίθουσας 

• Να κατανοήσουν τη διαδικασία της ανατροφοδότησης και την αξία της στη μη τυπική 

και άτυπη εκπαίδευση 

 

Έμποροι: Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• δεξιότητες προφορικού συλλογισμού. 

• δεξιότητες δημόσιας ομιλίας. 

• κατανόηση ότι ο καθένας μπορεί να γίνει επιχειρηματίας. 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Βελτιωμένη κατανόηση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 

• Βελτιωμένη ικανότητα να δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες που είναι NEET να κατανοήσουν τι έχουν μάθει μέσω 
πρακτικών δραστηριοτήτων 

Έμποροι: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
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Βήμα 1: 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε άτομα ή ομάδες 

των δύο ατόμων. 

Βήμα 2: 

Σε κάθε ομάδα δίνεται το ίδιο αντικείμενο, το 

οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί από τον 

εκπαιδευτή πριν από τη δραστηριότητα. 

Βήμα 3: 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί στις ομάδες ότι πρέπει να 

βγουν έξω και να ανταλλάξουν το αντικείμενό 

τους με κάτι πιο πολύτιμο και να συνεχίσουν να 

ανταλλάσσουν κάθε αντικείμενο μέχρι να 

τελειώσει ο χρόνος. Όποιος επιστρέψει με το 

πιο πολύτιμο αντικείμενο κερδίζει. 

Βήμα 4: 

Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους 30 

λεπτά για να βγουν έξω και να αρχίσουν τις 

συναλλαγές. 

 

 

Έμποροι: Βήμα 1, 2, 3 & 4 
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Βήμα 5: 

Οι συμμετέχοντες επιστρέφουν με τα  

αντικείμενά τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα 6: 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε 
δραστηριότητς αξιολόγησης και 
προβληματισμού. Κάθε ομάδα ενθαρρύνεται 
να συζητήσει την εμπειρία της και πώς 
κατάφερε να ανταλλάξει τα αντικείμενά της. Θα 
προβληματιστούν σχετικά με το τι έκαναν καλά 
και τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει καλύτερα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα 7: 

Ο εκπαιδευτής θα συνδέσει τι έκαναν καλά και 
τι θα μπορούσαν να βελτιώσουν με τις 
ιδιότητες ενός επιχειρηματία. 

Έμποροι: Βήμα 5, 6, & 7 

 



 

 

Όνομα δραστηριότητας: 

Ποια οργάνωση είναι η καλύτερη; 

Επίπεδο: 

Αρχάριοι (δεν απαιτούνται προηγούμενες επιχειρηματικές γνώσεις) 
 
 
 

Χρόνος που απαιτείται: 

1 ώρα και 30 λεπτά 
 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 

οποιοσδήποτε 
 
 
 

Πόροι: 

- Στυλό 

- κομματάκια χαρτιού 

- καρέκλες 
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Ποια Οργάνωση Είναι η Καλύτερη; 



 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τις γυναίκες που είναι NEET: 

• να κατανοήσουν τις διάφορες νομικές δομές των εταιρειών 

• να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τύπου 

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές: 

• να βελτιώσουν την ικανότητά τους να μεταδώσουν γνώση 

για τη δομή μιας εταιρείας μέσω της μη τυπικής και άτυπης 

εκπαίδευσης και του ρόλου τους 

παίξτε 

 

Ποια Οργάνωση Είναι η Καλύτερη; : Μαθησιακά Αποτελέσματα 



 

 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες που είναι NEET: 

• δεξιότητες προφορικού συλλογισμού. 

• δεξιότητες δημόσιας ομιλίας. 

• κατανόηση των διαφόρων δομών των εταιρειών και των πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων τους. 

• δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

• δεξιότητες συζήτησης. 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτές: 

• Βελτιωμένη κατανόηση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 

• Βελτιωμένη ικανότητα να δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες που είναι NEET να κατανοήσουν τι έχουν μάθει μέσω 
πρακτικών δραστηριοτήτων 

Ποια Οργάνωση Είναι η Καλύτερη; : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
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Βήμα 1: 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τρεις διαφορετικές 

νομικές δομές των νεοφυών επιχειρήσεων: 

ατομικοί επιχειρηματίες, προσωπικές εταιρείες 

και ανώνυμες εταιρείες. 

 
 
 
 

 
Βήμα 2: 

Ο εκπαιδευτής καταγράφει τα διάφορα βήματα 

που απαιτούνται για τη δημιουργία κάθε 

οντότητας σε χαρτιά με τυχαία σειρά. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να τα τοποθετήσουν στο 

πάτωμα με τη σωστή σειρά για κάθε εταιρεία. 

 
 
 
 

Βήμα 3: 

Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε 

τρεις ομάδες, που εκπροσωπούν οργανισμούς 

από κάθε κατηγορία. 

Ποια Οργάνωση Είναι η Καλύτερη; : Βήμα 1, 2 και 3  
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Βήμα 4: 

Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε μια συζήτηση 

στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

δημιουργίας κάθε τύπου οργάνωσης. Τα μέλη 

που εκπροσωπούν πρέπει να 

επιχειρηματολογήσουν υπέρ της οργάνωσής 

τους. 

 
 
 

 
Βήμα 5: 

Στο τέλος, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να 

κατατάξει σε ποια οργάνωση θα ήταν καλύτερο 

να καθιερωθεί. Αυτό μπορεί να γίνει σε ομάδες 

ή ως άτομα. Θα το παρουσιάσουν στην 

υπόλοιπη ομάδα. 

 
 
 
 

Βήμα 6: 

Η ομάδα θα πρέπει να καταλήξει σε συναίνεση 

σχετικά με το ποια οργάνωση είναι η καλύτερη 

και γιατί. 

Ποια Οργάνωση Είναι η Καλύτερη; : Βήμα 4, 5 & 6 



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Η έρευνά μας έχει δείξει ότι η μάθηση με βάση το παιχνίδι έχει τη δυνατότητα να διαταράξει τα πρότυπα αποκλεισμού που βιώνουν πολλές μειονεκτούσες ομάδες στην 

εκπαίδευση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, η κοινοπραξία θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της σε όποιον χρησιμοποιεί αυτό το 

εργαλείο κατά την εκπαίδευση των γυναικών που είναι NEET, καθώς και να ενθαρρύνει τους δικαιούχους να χρησιμοποιούν αυτό το εγχειρίδιο όσο ελεύθερα επιθυμούν. 

Ελπίζουμε να σας άρεσε που διαβάσετε για το έργο μας και αυτό το εγχειρίδιο! 
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