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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) 

δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτή.  

 

 

 

Υπάρχουν δύο εργασίες για να συμπληρωθεί η Ενότητα III “ Προώθηση της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα για Μειονεκτούντα Άτομα” 

  

 

Εργασία Αρ. 1 
Διαφήμιση για την κατάρτιση στη Lifestyle επιχειρηματικότητα  

 

Οι στόχοι της εργασίας:  

 

1. Η περιγραφή της επιλεγμένης μειονεκτούσας ομάδας (κοινωνικά και ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά) 

2. Η δημιουργία μιας διαφήμισης για να προωθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων στο LSE 

και να εισάγει τα κανάλια επικοινωνίας. 

 

Οδηγία: ομαδική εργασία  (4-5 άτομα σε κάθε ομάδα). Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και 

εκτελούν την εργασία. Αργότερα παρουσιάζουν τη διαφήμιση στους υπόλοιπους εκπαιδευομένους. Οι 

εκπαιδευόμενοι των άλλων ομάδων αξιολογούν τη δουλειά τους και παρέχουν ανατροφοδότηση. Ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων συνοψίζει τα αποτελέσματα της πρακτικής εργασίας.  

 

Τα στάδια της εργασίας Διάρκεια Εργαλεία Κριτήρια αξιολόγησης 

1. Συζήτηση στην ομάδα 

και σύντομη περιγραφή 

της ομάδας στόχου 

10 λεπτά   Σαφής περιγραφή των κοινωνικών 

και ψυχολογικών χαρακτηριστικών 

των μειονεκτούντων ατόμων της 

ομάδας 

2.1. Δημιουργία της 

διαφήμισης: 

(μια ελκυστική εικόνα, 

έναν ισχυρό τίτλο, σώμα 

κειμένου, λογότυπο ή 

στοιχεία επικοινωνίας) 

Χρόνος 

εργασίας – 

20 λεπτά 

  

Φύλλο χαρτιού 

(μέγεθος 

A3/A4), 

χρωματιστά 

στυλό, ψαλίδια, 

υπολογιστής. 

Πρωτοτυπία, αισθητική, 

ελκυστικότητα, συνάφεια με το 

θέμα, αποτελεσματικότητα  

2.2. Εισαγωγή στα 

κανάλια επικοινωνίας  

3. Ανατροφοδότηση των 

μαθητών και των 

εκπαιδευτικών ενηλίκων 

10 λεπτά.  Οι λεπτομερείς εισηγήσεις για τη 

βελτίωση της διαφήμισης 
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Εργασία Αρ. 2 
Το σχέδιο προώθησης για το πρόγραμμα της Lifestyle επιχειρηματικότητας 

 

(προσαρμογή από τον Daniel Silver, “A Sample One Page Marketing plan” 

(http://www.danielsilver.com/sample-marketing-plan) 

 

Ο στόχος της εργασίας – να σταθεροποιήσει τη γνώση του εκπαιδευτή ενηλίκων στο μάρκετινγκ, 

προετοιμάζοντας ένα σχέδιο μάρκετινγκ μιας σελίδας για την κατάρτιση στη Lifestyle 

επιχειρηματικότητα. 

Ο στόχος αυτού του σχεδίου – να προβλέψει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τις δραστηριότητες 

για τη μειονεκτούσα ομάδα, προκειμένου να προσελκύσει και να παρακινήσει τους εκπαιδευομένους 

να μάθουν από το πρόγραμμα κατάρτισης της Lifestyle επιχειρηματικότητας. 

 

Οδηγίες. Ομαδική εργασία (4-6 άτομα)  

 Οι επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων επιλέγουν την ομάδα στόχου που αντιμετωπίζει 

οικονομικά, κοινωνικά, γεωγραφικά εμπόδια 

 Σύμφωνα με τον πίνακα που βρίσκεται παρακάτω, πρέπει να ετοιμάσουν ένα σχέδιο 

 Αυτά τα σχέδια εισάγονται για τους μαθητές των άλλων ομάδων 

 Οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής ενηλίκων παρέχουν ανατροφοδότηση στα σχέδια μάρκετινγκ 

που ετοιμάστηκαν.  

 

Διάρκεια της εργασίας: (περίπου 2 ώρες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1) Ο στόχος  

Ποιος είναι ο στόχος (οι) του μάρκετινγκ στη 

Lifestyle επιχειρηματικότητα; 

 

 

 

2) Η υπηρεσία σας 

Τι υπηρεσία(ες) προσφέρετε; 

 

 

 

3) Στοχευμένο κοινό 

Ποιο είναι το στοχευμένο σας κοινό; Γιατί το 

χρειάζονται; Ποια οφέλη αναζητούν; 

 

 

 

 

http://www.danielsilver.com/sample-marketing-plan
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4) Κόστος 

Πώς θα “κοστολογήσετε” την κατάρτιση της 

Lifestyle επιχειρηματικότητας σας; 

 

 

 

5) Τόπος 

1. Πώς προσεγγίζουμε πελάτες με πληροφορίες 

κατάρτισης; 

2. Σε ποια τοποθεσία θα γίνεται η κατάρτιση ώστε 

να είναι προσβάσιμη, χρήσιμη και ελκυστική; 

 

 

 

 

 

 

6) Υποστήριξη 

Ποια πρόσθετα μέσα θα παρέχετε στην ομάδα-

στόχο σας; 

 

 

 

 

7) Προώθηση  

Πώς θα αφήσετε το κοινό να μάθει πως να φτάσει 

σε εσάς και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες 

κατάρτισής σας στη Lifestyle επιχειρηματικότητα; 

Πώς τους προσκαλείτε και τους δίνετε κίνητρο να 

μάθουν πως να αρχίσουν μια επιχείρηση; 

Τι επικοινωνιακά εργαλεία και κανάλια θα 

χρησιμοποιήσετε; 

 

 

 

 

 

 

 

8) Προϋπολογισμός 

Πόσα χρήματα έχετε για την εφαρμογή του 

σχεδίου μάρκετινγκ στην κατάρτιση στη Lifestyle 

επιχειρηματικότητα; 

 

 

 

 

 

9) Σχέδιο δράσης 

Τι θα κάνετε; (παρουσιάστε ένα λεπτομερές 

σχέδιο εργαλείων και χρονοδιάγραμμα) 

 

 

 

 

 


