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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Ενότητα  1. [Επιχειρηματικές Ικανότητες] 
Αριθμός 

δραστηριότητας   M1-T4-A4 

Θέμα ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα   

Επίπεδο 3 - 4:   

- Να κατανοήσουν πώς να επικοινωνούν με τους πελάτες  

- Να κατανοήσουν την έννοια των αναγκών των πελατών   

- Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, FB και 

Instagram 

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 170 ΛΕΠΤΆ   
Εγκατάσταση/ 
Εξοπλισμός 

Τάξη, πρόσβαση στο Internet, προβολέας, στυλό, πίνακας, πίνακες, καρέκλες, 
σημειωματάρια, χαρτιά A3, στυλό με τσόχα-άκρη 

Οι 
συμμετέχοντες  
θα χρειαστούν: 

Τηλέφωνο 

Επισυναπτόμενα 
φύλλα εργασίας I.1-1[Η καμπάνια μου] 

 

Κύρια 
Καθήκοντα / 
Διαδικασία    

Εργασία 1: 
Προσαρμόστε τη διάλεξη ανάλογα με τις αναπηρίες τους. 
 
Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο. Τι είναι το 
Μάρκετινγκ; https://www.youtube.com/watch?v=8Sj2tbh-ozE (Αγγλικά.) (5 λεπτά) 
Βίντεο: Τα καλύτερα δωρεάν εργαλεία μάρκετινγκ για περισσότερη κυκλοφορία & 
πωλήσεις (σε απευθείας σύνδεση επιχείρηση για τους 
αρχαρίους) https://www.youtube.com/watch?v=m1p_8OIi4bA (20 λεπτά) 
Συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με το Μάρκετινγκ? έννοια, δημιουργικότητα, 
διαφημίσεις που νομίζουν ότι είναι καλό - γιατί; (20 λεπτά) 
 
Εργασία 2: 
Φύλλο εργασίας 1-1_ Η εκστρατεία μάρκετινγκ 
Χωρίστε τους μαθητές σε ζεύγη. Κάθε ζεύγος αποφασίζει τι είναι ένα 
προϊόν/υπηρεσία που θέλει να χρησιμοποιήσει για την εκστρατεία μάρκετινγκ. 
Μπορείτε να μοιράσετε στυλό με τσόχα και χαρτί Α3. Οι μαθητές πρέπει να 



  P a g e  | 3 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

σχεδιάσουν το όραμά τους για το προϊόν/υπηρεσία της εκστρατείας μάρκετινγκ 
(διαφήμιση). (45 λεπτά) 
Στη συνέχεια, τα ζεύγη παρουσιάζουν τη διαφήμισή τους για το προϊόν/την υπηρεσία 
στην κατηγορία. (45 λεπτά) 
 
Εργασία 3: 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συζητήστε με τους μαθητές. 
- Λίστα κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
- Ποια χρησιμοποιείς; Ποιο το πιο; Γιατί? 
- Βρίσκετε τους influencers σημαντικούς για το μάρκετινγκ, για την επιτυχία 
ορισμένων προϊόντων; Γιατί? (30 λεπτά) 
 
Εργασία 4: 
- Επίλογος (5 λεπτά) 

Χρήσιμοι πόροι 
που 

αναφέρονται στο 
DATABANK (IO2-

A2) 

Resource:  
DATABANK /P1/ M1/30 Handbook, Article, Understanding consumer database 
marketing 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10878571311318196/full/html  
DATABANK/P1/ M1/2 Article, Using the customer journey to road test and refine the 
business model 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10878571311318196/full/html  

Συμβουλές Επίπεδο 5: 
 
Γνώση 
• Να διεξάγουν μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ή σε 
απευθείας σύνδεση μεθόδους μάρκετινγκ  
• Να έχουν τη γνώση των βασικών της διαφήμισης και να είναι σε θέση να 
εφαρμόσει τις μεθόδους στην πράξη 
 
Δεξιότητες  
• Να προσδιορίζουν τις ανάγκες των πελατών 
• Να αναλύουν διαφορετικούς τρόπους διαφήμισης ενός προϊόντος/υπηρεσίας 
(τηλεόραση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιοδικά, ραδιόφωνο)  
• Να προσδιορίζουν τις συνδέσεις μεταξύ διαφημίσεων και προϊόντων 
 
Αρμοδιότητα 
• Να είναι ανεξάρτητοι στην αφήγηση μιας διαφήμισης  
• Να είναι ενεργοί χρήσρες των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ή σε 
απευθείας σύνδεση μεθόδους μάρκετινγκ  
• Να παρέχουν αποτελεσματική ανατροφοδότηση 
 
Επίπεδο 6: 
 
Γνώση 
• Να ονομάζουν τα βασικά συστατικά των καινοτόμων μεθόδων εμπορίας 
• Να παρουσιάζουν τις βασικές γνώσεις της διαπραγμάτευσης 
 
Δεξιότητες 
• Να εφαρμόζουν και αναπτύσσουν νέες καινοτόμες μεθόδους στην πράξη 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
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(συνεργασία με άτομα με επιρροή, παιχνίδια,...) 
 
Αρμοδιότητα 
• Να αναπτύσσουν και να δημιουργούν νέες καινοτόμες μεθόδους, ανεξάρτητα 
• Να είναι καλοί διαπραγματευτές 
 
Σύνδεση με ένα φύλλο εργασίας που εκτυπώνει ο εκπαιδευτικός για 
μαθητές https://en.islcollective.com/english-esl-
worksheets/vocabulary/advertisingmarketing/marketing-vocabulary/106715. 
Μελέτη βιβλιογραφίας Πώς να βρείτε και να στοχεύσετε το κοινό σας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, όπου διάφορα φύλλα εργασίας είναι επίσης 
διαθέσιμα https://blog.hootsuite.com/target-market/ . 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
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Φύλλο εργασίας 1 
 

I.1-1[ Η εκστρατεία μάρκετινγκ μου]  
 
Δουλέψτε σε ζευγάρια. Κάθε ζεύγος αποφασίζει τι είναι ένα προϊόν/υπηρεσία που θέλει 
να χρησιμοποιήσει για την εκστρατεία μάρκετινγκ (το προϊόν που πουλάτε). Σχεδιάστε 
το όραμά σας για την εκστρατεία μάρκετινγκ για το επιλεγμένο προϊόν/υπηρεσία σας.  
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