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Ενότητα  1. [Επιχειρηματικές Ικανότητες] 
Αριθμός 

δραστηριότητ
ας  

 M1-T2-A2 

Θέμα Διαχείριση 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματ

α   

Επίπεδο 3 - 4:   

- Να κατανοήσουν την έννοια της διαχείρισης   

- Να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης  

- Να είναι σε θέση να καθορίσουν την έννοια της διαχείρισης 

Μαθησιακή 
προσέγγιση 

☐ Ευκαιρίες ανάμεικτης-μάθησης          ☒  Εκπαίδευση F2F 
☒  Ατομική ηλεκτρονική μάθηση            ☐  Μάθηση ανοικτής απόστασης                  
☒  Μάθηση με βάση την εργασία           ☒  Κοινοτική εργασία 
☐  άλλο (διευκρινίστε) 

Τεχνική 
εκπαίδευσης Διάλεξη με ενσωματωμένες περιπτωσιολογικές μελέτες 

Διάρκεια 190 ΛΕΠΤΑ   
Εγκατάσταση
/ Εξοπλισμός 

Τάξη, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, προβολέας, στυλό, πίνακας, πίνακες, καρέκλες, 
σημειωματάρια 

Οι 
συμμετέχοντε

ς  θα 
χρειαστούν 

Ένα στυλό, ένα τηλέφωνο 

Επισυναπτόμ
ενα φύλλα 
εργασίας 

I.1-1[ Διευθυντής], 1-2[ Υπάλληλος] 

Συνημμένα 
φύλλα 

εργασίας 

Εργασία 1: 
Προσαρμόστε τη διάλεξη ανάλογα με τις αναπηρίες τους. 
Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο. What is management?; 
https://www.youtube.com/watch?v=9EBlLBenBfw (Αγγλικά.) (5 λεπτά) 
 
Βρείτε στο Youtube, Google, Οι πιο επιτυχημένοι διευθυντές στη χώρα σας και στον 
κόσμο (10 λεπτά) 
Ερωτήσεις συζήτησης για το βίντεο: (25 λεπτά) 

 Τι είναι η διοίκηση; Αναφέρετε τους πιο διάσημους διευθυντές στον κόσμο. 
 Νομίζεις ότι είναι εύκολο να είσαι μάνατζερ; Βλέπεις τον εαυτό σου στο ρόλο του 

μάνατζερ; (Εξηγήστε ναι και δεν απάντηση) 
 
2. Εργασία 2 
Ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές τον ορισμό της διοίκησης. (10 λεπτά) 
Τι χρειάζεται για να είσαι ένας καλός ηγέτης?  
https://www.ted.com/talks/roselinde_torres_what_it_takes_to_be_a_great_leader 
Συζήτηση για το βίντεο: (30 λεπτά) 
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- Σκέψεις για να είσαι ένας καλός ηγέτης (ερωτήσεις για τους μαθητές) 
• Συμφωνείτε με την κα Torres για το τι χρειάζεται για να είσαι ένας καλός ηγέτης; 
• Βλέπετε τον εαυτό σας ως ηγέτη; 
 
3. Εργασία 3 
Φύλλο εργασίας 1-1, 1-2[ Ομαδική εργασία (εργασία σε ζεύγη]: (60 λεπτά), 
Φυλλάδιο των μαθητών τα φύλλα εργασίας, τα οποία συμπληρώνουν οι ίδιοι. 
Χωρίστε τους μαθητές σε ζευγάρια. Ο ένας θα είναι στο ρόλο του διευθυντή ο άλλος στο 
ρόλο ενός υπαλλήλου. Ο ένας στο ρόλο του διευθυντή θα πρέπει να περιγράφει τον 
τρόπο με τον οποίο θα διοικούσε την εταιρεία, ο άλλος θα πρέπει να περιγράφει το 
ρόλο του ως εργαζόμενος (περιγραφή της ιδανικής εργάσιμης ημέρας του). (Κοιτάξτε το 
φύλλο εργασίας.) 
 
4. Εργασία 4 - Συζήτηση σχετικά με τους μαθητές γεμίζουν φύλλα εργασίας, συγκρίνετε 
τις απαντήσεις, ποια είναι η γνώμη του μαθητή σχετικά με τις σύγκρινες απαντήσεις. (45 
λεπτά) 
 
5. Εργασία 5 – Σύνοψη και ολοκλήρωση (5 λεπτά) 

Κύρια 
Καθήκοντα / 
Διαδικασία    

Resource:  
DATABANK /P1/ M2/24 How leadership must change to meet the future* 
https://studylib.net/doc/18579935/how-leadership-must-change-to-meet-the-future  
DATABANK/P1/ M1/29 Book, Kritično mišljenje - Priročnik za mladinske delavce 
(Critical Thinking - A Handbook for Youth Workers (Slo. language) 
https://www.academia.edu/20203564/Kriti%C4%8Dno_razmi%C5%A1ljanje  

Χρήσιμοι 
πόροι που 

αναφέρονται 
στο 

DATABANK 
(IO2-A2) 

Επίπεδο 5: 
 
Γνώση 
• Να κατανοήσουν και να ορίσουν την διαχείριση 
• Να αναγνωρίσουν τις ανάγκες επίλυσης προβλημάτων μέσω διαφόρων τύπων 
προβλημάτων 
 
Δεξιότητες 
• Να περιγράφουν την έννοια της διαχείρισης του χρόνου 
 
Αρμοδιότητα 
 
• Να ηγούνται μιας ομάδας και να είναι προσαρμόσιμη 
• Να ενεργούν ανεξάρτητα, να θέτει τη διαχείριση του χρόνου για την 
 
Ο μαθητής επιδεικνύει ηγετικές ικανότητες, ικανότητες και λύνει γρήγορα προβλήματα. 
Ο μαθητής θα πρέπει να μελετήσει το infographic Διαχείριση χρόνου και εξετάζει τα 
βίντεο για το θέμα αυτό. (Ο δάσκαλος συζητά αυτό το θέμα με το μαθητή). 
Βίντεο; 
- https://www.mindtools.com/pages/videos/gantt-charts-transcript.htm 
- https://www.youtube.com/watch?v=GBM2k2zp-MQ 
Συμβουλές διαχείρισης χρόνου στη νοηματική 
γλώσσα:https://www.youtube.com/watch?v=S75niW1yAgI 
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Επίπεδο 6: 
 
Γνώση 
• Να κατανοούν τον στρατηγικό σχεδιασμό, της σκέψης και του οράματος για το μέλλον 
 
Δεξιότητες 
• Να εμφανίζουν κριτική σκέψη 
• Να εμφανίζουν λογοδοσία και ηγετικές δεξιότητες  
 
Ικανότητες 
• Να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες της διαχείρισης σε δράση 
 
Ο μαθητής λύνει το κουίζ, όπου θα γνωρίσει τις ευθείες και τις αδυναμίες του με 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ικανότητά του ως 
ηγέτη, https://www.mindtools.com/pages/article/get-started.htm. 
Δείτε το 
βίντεο: https://www.ted.com/talks/elizabeth_lyle_how_to_break_bad_management_habi
ts_before_they_reach_the_next_generation_of_leaders 
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Φύλλο εργασίας 1 
 

I.1-1_[Διευθυντής] 

Βήματα: Ο δάσκαλος διανέμει φύλλα εργασίας στους μαθητές, τα οποία οι μαθητές γεμίζουν οι 
ίδιοι. 

 

 1. Περιγράψτε την εργάσιμη ημέρα σας;  
 • I δουλειά αστέρι στο ___ και πάω σπίτι at___. 
 • Περιγράψτε τις εργασίες σας για σήμερα: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

1. Έχετε μια συνάντηση με τους υπαλλήλους σας, τι είναι ότι θα τους για την εργασία 
τους (καλό και κακό). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

            

2. Κατά τη γνώμη σας, τι είδους μισθό κερδίζετε (μηνιαία), εξηγήστε  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Φύλλο εργασίας 2 
 

 

I.1-2[ Υπάλληλος] 

Βήματα: Ο δάσκαλος διανέμει φύλλα εργασίας στους μαθητές, τα οποία οι μαθητές γεμίζουν οι 
ίδιοι. 

 1. Περιγράψτε την εργάσιμη ημέρα σας;  
 • I δουλειά αστέρι στο ___ και πάω σπίτι at___. 
 • Περιγράψτε τις εργασίες σας για σήμερα: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

1. Έχετε μια συνάντηση με το αφεντικό, τι είναι ότι θα τους για τη δουλειά τους (καλό και 
κακό). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

            

1. Κατά τη γνώμη σας, τι είδους μισθό κερδίζετε (μηνιαία), να εξηγήσει; 
2. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________ 
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