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Εισαγωγή 
 
Το πρόγραμμα σπουδών VETENTRE προσφέρει εκπαιδευτικούς πόρους σχετικά με τις 
επιχειρηματικές και ψηφιακές ικανότητες, οι οποίοι υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και 
τους παρόχους ΕΕΚ στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης. 
Το πρόγραμμα σπουδών έχει αρθρωτή δομή και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες, οι οποίες 
χωρίζονται περαιτέρω σε ενότητες: 
 
Μάθημα 1 Θεωρητικό πλαίσιο και βασικές επιχειρηματικές ικανότητες  
Ενότητα 1.1: Επιχειρηματικότητα και Πλαίσιο EntreComp  
Ενότητα 1.2: Ευέλικτες τεχνικές διαχείρισης και δεξιότητες για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ 
Ενότητα 1.3: Σχεδιαστική σκέψη 
 
Μάθημα 2 Μάθηση στρατηγικών σχεδιασμού για την ενσωμάτωση του EntreComp 

στην ΕΕΚ 
Ενότητα 2.1: Χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο EntreComp 
Ενότητα 2.2: Ενσωμάτωση του Πλαισίου EntreComp σε προγράμματα κατάρτισης 
Ενότητα 2.3: Τράπεζα ιδεών για την υποστήριξη εκπαιδευτών ΕΕΚ για τη δημιουργία 

μαθημάτων επιχειρηματικότητας 
 
Μάθημα 3 Αξιολόγηση των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας στην ΕΕΚ  
Ενότητα 3.1: Δυνατότητες και όρια παρατήρησης επιχειρηματικών ικανοτήτων 
Ενότητα 3.2: Περιγραφή και παραδείγματα μεθόδων αξιολόγησης 
Ενότητα 3.3: Συγκρίνοντας τρεις μεθόδους σχετικά με τις δυνατότητες και τα όριά τους 
 
Μάθημα 4 Ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων ΕΕΚ 
Ενότητα 4.1: Ψηφιακά εργαλεία που προωθούν την επιχειρηματικότητα, συνεργατικά 

εργαλεία 
Ενότητα 4.2: Προσδιορισμός των κύριων ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της ΕΕΚ 
Ενότητα 4.3: Άνοιγμα του μαθησιακού περιβάλλοντος σε όλους τους εκπαιδευόμενους 
Ενότητα 4.4: Υπεύθυνη Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
 
Κάθε μάθημα περιγράφεται αρχικά σε ένα Περίγραμμα Μαθήματος και στη συνέχεια με 
περισσότερες λεπτομέρειες με τη μορφή Σχεδίων Μαθήματος. Οι ενότητες περιλαμβάνουν 
εργαλεία και περιεχόμενο εκπαιδευτικού υλικού. Αριθμός ωρών που κατανέμονται σε κάθε 
τομέα αρμοδιότητας· Πόροι και υλικό που απαιτούνται για την υλοποίηση· Φυλλάδια και 
φύλλα δραστηριοτήτων και εργαλεία αξιολόγησης. 
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Μάθημα 1 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μάθημα 1: Θεωρητικό πλαίσιο και βασικές επιχειρηματικές ικανότητες 

Μαθησιακά αποτελέσματα Ενότητες περιεχομένου και 
εργαλειοθήκης 

Δραστηριότητες Εκτίμηση 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να: 
 
1. Κατανόηση βασικών 

επιχειρηματικών εννοιών (κυκλική 
οικονομία, βιωσιμότητα, 
επιχειρηματικό πρωτότυπο) 

2. Να εκτίθενται σε μεθοδολογίες 
επιχειρηματικού σχεδιασμού 
(καμβά προτάσεων αξίας, λιτός 
καμβάς, σχεδιαστική σκέψη, 
ευέλικτη διαχείριση) και να τις 
προσαρμόζουν σε ένα περιβάλλον 
τάξης 

3. Εστίαση σε επιχειρηματικές 
δεξιότητες με μεγάλη ζήτηση  

Ενότητα 1 

− Επιχειρηματικό πνεύμα 

− Πλαίσιο και αρμοδιότητες του 
EntreComp 

− ΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;  
Ευέλικτες τεχνικές διαχείρισης 
και δεξιότητες για 
εκπαιδευτικούς ΕΕΚ  

Ατομική δραστηριότητα 
Περιγράψτε τι είναι η 
επιχειρηματικότητα και πώς 
εντάσσεται στους στόχους της ΕΕ 
για μια κοινωνική οικονομία της 
αγοράς και, ως εκ τούτου, γιατί 
ένα μάθημα επιχειρηματικότητας 
μπορεί να είναι επωφελές για 
τους σπουδαστές ΕΕΚ που 
διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού 

 
Ομαδική δραστηριότητα 
Παρακολουθήστε το βίντεο 
«Ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επιχειρηματικών ικανοτήτων» 
και συζητήστε: «Πώς εντάσσεται 
η επιχειρηματικότητα στους 
στόχους της ΕΕ για μια κοινωνική 
οικονομία της αγοράς και στους 
στόχους της EntreComp;» 

 

 Αναστοχασμός: 

− να διευκρινίσει γιατί η στήριξη της 
επιχειρηματικότητας είναι καίριας 
σημασίας για την εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης της Επιτροπής της 
ΕΕ για την κοινωνική οικονομία της 
αγοράς 

− ανάλυση του σχεδίου δράσης της 
Επιτροπής για την κοινωνική αγορά 

− κατάλογος 4 λόγοι για τους 
οποίους η επιχειρηματικότητα 
είναι καίριας σημασίας για την 
υλοποίηση των γενικών και ειδικών 
στόχων του σχεδίου δράσης 

− κατάλογος 5 λόγων για τους 
οποίους οι ευκαιρίες 
επιχειρηματικότητας είναι πλέον 
πιο προσβάσιμες στα άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού (π.χ. ψηφιακός 
μετασχηματισμός, χρηματοδότηση 
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Ομαδική δραστηριότητα 
Γιατί και πώς η 
επιχειρηματικότητα πρέπει να 
ενσωματωθεί στα μαθήματα ΕΕΚ: 

− Ανάλυση 3 κύριων 

μαθημάτων ΕΕΚ σε 3 χώρες 

και απεικόνιση του τρόπου 

με τον οποίο λείπουν από 

την επιχειρηματική 

κατάρτιση 

− Ανάδειξη πιθανής 
προστιθέμενης αξίας 

τοπικών ευκαιριών, εμφάνιση 
κοινωνικών οικονομιών 
εγγύτητας...) 

− περιγράψτε γιατί το προσωπικό 
ΕΕΚ πρέπει να μάθει πώς να 
παραδίδει ένα μάθημα 
επιχειρηματικότητας 

 
Ομάδα 

− κατάλογος πληροφοριών σχετικά 
με τους λόγους για τους οποίους 
θα πρέπει να προστεθούν 
μαθήματα επιχειρηματικότητας σε 
μαθήματα ΕΕΚ για άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού (ανάλυση 3 κύριων 
μαθημάτων ΕΕΚ σε 3 χώρες (αυτό 
όπου θα πραγματοποιηθεί το 
πρόγραμμα επώασης) και 
απεικόνιση του τρόπου με τον 
οποίο λείπουν επιχειρηματική 
κατάρτιση (ανάδειξη πιθανής 
προστιθέμενης αξίας) 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
Ομάδα 

- Αφού κατασκευάσουν τις περσόνες 

και περπατήσουν γύρω τους, οι 

συμμετέχοντες συζητούν αν η 

αρχική τους επιχειρηματική ιδέα 

έχει αλλάξει. 

Ενότητα 2 

− Σχεδιαστική σκέψη 

− Κριτική σκέψη 
 
Συμπεριλαμβανομένων των 
μαθησιακών στόχων, της σημασίας, 
των δραστηριοτήτων (για διαδικτυακή 
και μη μορφή), των μεθόδων 
αξιολόγησης 

Ομαδική δραστηριότητα 
Σχεδιαστική σκέψη 
1. εργαστήριο σχεδιαστικής 

σκέψης για μια 
επιχειρηματική πρόκληση 
 

2. ομάδα εστίασης για την 
κατανόηση του τρόπου με 
τον οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η 
σχεδιαστική σκέψη κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος ΕΕΚ 
, παρέχοντας ένα σαφές 
παράδειγμα εργαστηρίου 
σχεδιαστικής σκέψης που 
μπορεί να εφαρμοστεί κατά 
τη διάρκεια μιας τάξης ΕΕΚ 
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ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μάθημα 1: Θεωρητικό πλαίσιο και βασικές επιχειρηματικές ικανότητες 

Σκοπός του μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι: 

1. Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σχεδιαστική σκέψη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ΕΕΚ 

2. Περιγραφή του γιατί η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη για να επιτρέψει την καινοτομία και το κλειδί για τους σπουδαστές ΕΕΚ να 
καλλιεργήσουν. 

3. Συμφωνείτε με τον ορισμό της καινοτομίας στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας και πώς συνδέεται με την κοινωνική καινοτομία; 

4. Κατανοήστε τι είναι η λιτή εκκίνηση και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ΕΕΚ 

5. Περιγραφή του γιατί το Lean Start-up είναι σημαντικό για να επιτρέψει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 

6. Κατανοήστε τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου και πώς συνδέεται με την επιτυχημένη επιχειρηματικότητα, επιτρέποντας στους 
φοιτητές ΕΕΚ να την καλλιεργήσουν. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

1. Κατανόηση βασικών επιχειρηματικών εννοιών (κυκλική οικονομία, βιωσιμότητα, επιχειρηματικό πρωτότυπο) 

2. Εξοικειωθείτε με το πλαίσιο EntreComp 

3. Να εκτίθενται σε μεθοδολογίες επιχειρηματικού σχεδιασμού (καμβά προτάσεων αξίας, λιτός καμβάς, σχεδιαστική σκέψη, ευέλικτη 
διαχείριση) και να τις προσαρμόζουν σε ένα περιβάλλον τάξης με πολύτιμους τρόπους για τους μαθητές 

4. Εστίαση στις επιχειρηματικές δεξιότητες, ιδίως στις μαλακές δεξιότητες, οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση 

 

Διάρκεια μαθήματος: 2,5 ώρες  
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Μάθημα 1 Ενότητα 1 
Τίτλος: Επιχειρηματικότητα και Πλαίσιο EntreComp 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίο

υ και 
δραστηριότ

ητες 

Εκτίμηση 

1 Επιχειρηματικό πνεύμα 

 
Αυτο-αντανάκλαση 
Μεμονωμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν τι 
σημαίνει επιχειρηματικότητα για αυτούς και γιατί η στήριξη της 
επιχειρηματικότητας είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης της επιτροπής της ΕΕ για την κοινωνική 
οικονομία της αγοράς: 

− Κατάλογος 4 λόγων για τους οποίους η 
επιχειρηματικότητα είναι καίριας σημασίας για την 
υλοποίηση των γενικών και ειδικών στόχων του σχεδίου 
δράσης 

 
 

15' − Συνεδρία 
θραύσης 
πάγου 

− Είσοδος 
συζήτησης 

− Αντανάκλα
ση 

− Χαρτί 

− Στυλό 

− Πίνακας 

σεμιναρίων 

− Προβολέας 

− Σχέδιο δράσης 

της ΕΕ  

 Ελέγξτε το 
επίπεδο 
κατανόησης με 
ανοιχτές 
ερωτήσεις που 
σχετίζονται με 
το θέμα. 

2 Πλαίσιο και αρμοδιότητες του EntreComp 

Παρακολουθήστε το βίντεο:  
«Ευρωπαϊκό πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων» σχετικά με 
https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko 
 
Και συζητήστε: 

15' − Ομαδική 
δραστηριό
τητα 

− Ομαδική 
συζήτηση 

− Αντανάκλα
ση 
 

− Υπολογιστής με 

πρόσβαση στο 

διαδίκτυο 

− Προβολέας 

− Πρόσβαση στο 

YouTube ή λήψη 

βίντεο 

 Ελέγξτε το 
επίπεδο 
κατανόησης με 
τις απαντήσεις 
/ ερωτήσεις 
τους μετά το 
βίντεο. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko
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Πώς εντάσσεται η επιχειρηματικότητα στους στόχους της ΕΕ 
για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς και στους στόχους της 
EntreComp; 
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Μάθημα 1 Ενότητα 2 
Τίτλος: Ευέλικτες τεχνικές διαχείρισης και δεξιότητες για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίο

υ και 
δραστηριότ

ητες 

Εκτίμηση 

1 Δεξιότητες για εκπαιδευτές ΕΕΚ 

Ομαδική δραστηριότητα 
Γιατί και πώς η επιχειρηματικότητα πρέπει να ενσωματωθεί 
στα μαθήματα ΕΕΚ: 

− Ανάλυση 3 κύριων μαθημάτων ΕΕΚ σε 3 χώρες και 
απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο λείπουν από την 
επιχειρηματική κατάρτιση 

− Ανάδειξη πιθανής προστιθέμενης αξίας 

10' − Ομαδική 
δραστηριό
τητα 

− Ομαδική 
συζήτηση 

− Αντανάκλα
ση 

 

− Ομαδική 
δραστηριότητα 

− Πίνακας 
σεμιναρίων 

− Στυλό 

− Χαρτί 

− Ομαδική 
συζήτηση 

− Αντανάκλαση 

 Στο τέλος της 
δραστηριότητα
ς, κάθε ομάδα 
θα καταγράψει 
τα 
συμπεράσματα 
και τις 
προτάσεις της 
για κάθε έργο. 
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Μάθημα 1 Ενότητα 3 
Τίτλος: Σχεδιαστική σκέψη 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίο

υ και 
δραστηριότ

ητες 

Εκτίμηση 

1 Σχεδιαστική σκέψη 
 

− Τι είναι η σχεδιαστική σκέψη; 

− 5 Βήματα για διαδικασίες σχεδιαστικής σκέψης: 
1. Ενσυναίσθηση 
2. Ορισμός 
3. Ιδεατό 
4. Πρωτότυπο 
5. Δοκιμή 

 

25' 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

− Είσοδος 
συζήτησης 

− Αντανάκλα
ση 

 -  

2 Visualise ταξίδι πελάτη 
 

Ομαδική Δραστηριότητα 
 
Θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση και έχετε την ιδέα να 
παραδώσετε υγιεινά τρόφιμα στους υπαλλήλους. Έχετε ήδη 
πραγματοποιήσει την έρευνα αγοράς σας και ανακαλύψατε ότι 
υπάρχουν αρκετές εταιρείες με πολλούς υπαλλήλους που 
βρίσκονται στην πόλη σας. Δεν υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που 
να είναι ειδικέςγια τους υπαλλήλους ως πελάτες τους. 
Επομένως, είστε πεπεισμένοι ότι η εκκίνηση σας θα 
λειτουργήσει με επιτυχία. 
Αλλά τότε πήρατε τη συμβουλή να χρησιμοποιήσετε μια 
διαδικασία σκέψης σχεδιασμού για την επιχείρησή σας 

80' 
 

1. 25' 
2. 10' 
3. 15' 
4. 30' 

− Ομαδική 
δραστηριό
τητα 

− Ομαδική 
συζήτηση 

− Αντανάκλα
ση  

− Μετά-του 

− Πίνακας 
σεμιναρίων 
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1. Χωριστείτε σε ομάδες των 2: Ο ένας συμμετέχων είναι ο 
επιχειρηματίας / ερευνητής και ο άλλος ο δυνητικός πελάτης / 
υπάλληλος σε ένα γραφείο στην πόλη xy. Γράψτε αυτό που 
ακούσατε στο post-it 
 
2. Μετά από αυτό, σχηματίζουν ομάδες 4 à 5 συμμετεχόντων: 
Μοιράζονται αυτό που άκουσαν και παρατήρησαν στις 
συνεντεύξεις 
 
3. Κατασκευάστε μια περσόνα σε έναν πίνακα σεμιναρίων 
 
4. Όλοι οι συμμετέχοντες περπατούν και βλέπουν τις 
διαφορετικές περσόνες. 
Η ομάδα που δημιούργησε την περσόνα μιλάει για την 
εμπειρία τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Άλλαξε η αρχική σας επιχειρηματική ιδέα; 
 

3 Ανοιχτή συζήτηση 5'     
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Μάθημα 2 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μάθημα 2: Στρατηγικές σχεδιασμού μάθησης για την ενσωμάτωση του EntreComp στην ΕΕΚ 

Μαθησιακά αποτελέσματα Ενότητες περιεχομένου και 
εργαλειοθήκης 

Δραστηριότητες Εκτίμηση 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 
είναι σε θέση να: 
 
1. Κατανοούν τι συνιστά το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Επιχειρηματικών Ικανοτήτων 
"EntreComp" 

2. Κατανόηση του τρόπου χρήσης 
και ενσωμάτωσης του Πλαισίου 
EntreComp σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

3. Κατανοούν τις παιδαγωγικές 
στρατηγικές στην 
επιχειρηματικότητα  

Ενότητα 1: 
 
1α. Χρήση του πλαισίου EntreComp 
 
− Τομείς και κύριες αρμοδιότητες που 

καλύπτονται από το EntreComp 

− Επιχειρηματική νοοτροπία: τι 
σημαίνει να είσαι επιχειρηματικός 

− Πρακτικά παραδείγματα 
παιδαγωγικών στρατηγικών 

− Δημιουργία κοινωνικής, πολιτιστικής 
και οικονομικής αξίας 

− EntreComp για εκπαιδευτές ΕΕΚ 

− Εστίαση στη χρήση του EntreComp 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
(μόνο σύντομες πληροφορίες 
σχετικά με νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, 
ανάπτυξη και επηρεασμό πολιτικής, 
μη τυπική και άτυπη μάθηση) 

Ενότητα 1: 
 
Ατομική Δραστηριότητα 
− περιγράψτε τη σημασία 

του EntreComp για τους 
εκπαιδευτικούς ΕΕΚ 

− σκιαγραφούν τα 
χαρακτηριστικά μιας 
επιχειρηματικής 
νοοτροπίας 

− σκεφτείτε πώς 
χρησιμοποιείται το 
EntreComp στην 
εκπαίδευση και την 
κατάρτιση 

 
Ομαδική Δραστηριότητα 
− προσδιορισμός των 

τρόπων με τους οποίους 
ένα πρόγραμμα μπορεί 

Για κουίζ VOOC / μεταφορά-απόθεση 
 
Για δια ζώσης 
Αυτο-αντανάκλαση 
− καθορίστε το κοινό-στόχο του 

EntreComp και περιγράψτε τα 
χαρακτηριστικά κάθε ομάδας 

− να προβληματιστούν σχετικά με 
τουλάχιστον 5 ικανότητες που 
σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς 
ΕΕΚ 

− να αναφερθεί η σημασία της 
EntreComp εξετάζοντας τις 
καλυπτόμενες ικανότητες 

− προσδιορίζουν 5 κύρια 
χαρακτηριστικά μιας 
επιχειρηματικής νοοτροπίας 

− σκεφτείτε 5 κορυφαίες συμβουλές 
για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ 
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− Εισαγωγή στον Οδηγό Χρήσης του 
EntreComp σε Δράση 
(περιλαμβάνονται παραδείγματα) 

− Κορυφαίες συμβουλές για 
εκπαιδευτικούς ΕΕΚ 

− Έργο ENTRECOM4ALL: ένα μοντέλο 
με δυνατότητα κλικ για 15 
ικανότητες 

 
 
1β. Ενσωμάτωση του πλαισίου 
EntreComp στα προγράμματα 
κατάρτισης 
 
− Σύνδεση του κόσμου της 

εκπαίδευσης και της εργασίας όσον 
αφορά την επιχειρηματικότητα 

− Τεχνικές κινήτρων και δέσμευσης 

− Τεχνικές ένταξης για επιχειρηματική 
εκπαίδευση 

− Εφαρμογή προσεγγίσεων βάσει 
ικανοτήτων 

− Διάδοση προσεγγίσεων σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
εμπλεκόμενους φορείς 

− Εθνικό πλαίσιο και γλώσσα κάθε 
χώρας 

− Πώς να χρησιμοποιήσετε πόρους 
όπως: Εργαλειοθήκη Competendo, 
Καμβάς ανάπτυξης προγραμμάτων 
σπουδών 

να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των 
εκπαιδευομένων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιχειρηματικές 
ικανότητες 

− καθορισμός πιθανών 
εμποδίων του EntreComp 
για ευάλωτες ομάδες ή 
μαθητές χαμηλής 
ειδίκευσης 

− να αναπτύξουν ένα 
σχέδιο για την 
αντιμετώπιση των 
αναγκών των ευάλωτων 
ομάδων ή των μαθητών 
με χαμηλή ειδίκευση 

 
Ενότητα 2. 
 
Ατομική Δραστηριότητα 
− να προβληματιστούν 

σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο ο κόσμος της 
εκπαίδευσης και της 
εργασίας μπορεί να 
συνδεθεί με την 
επιχειρηματικότητα 

− να προβληματιστούν 
σχετικά με τις πιθανές 
προκλήσεις της 
EntreComp σε εθνικό 

− προσδιορίστε 3 μεθόδους από τον 
Οδηγό χρήσης ενέργειας που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά 
το σχεδιασμό ενός προγράμματος 
σπουδών 

− αναφέρετε 5 προκλήσεις του 
EntreComp σε εθνικό επίπεδο 

− αναφέρετε 5 προκλήσεις για τη 
συμμετοχή εσωτερικών και 
εξωτερικών παραγόντων στο 
σχεδιασμό του προγράμματος 
σπουδών 

− αναφορά 3 τεχνικών ένταξης για 
την επιχειρηματική εκπαίδευση 
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επίπεδο 

− να σκιαγραφήσουν τη 
σημασία των εσωτερικών 
και εξωτερικών 
παραγόντων στον 
σχεδιασμό 
προγραμμάτων 
κατάρτισης στον τομέα 
της επιχειρηματικότητας 

− να προβληματιστεί 
σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο το EntreComp 
μπορεί να βοηθήσει στην 
εφαρμογή προσεγγίσεων 
βάσει ικανοτήτων 

 
Ομαδική Δραστηριότητα 
− να μοιραστείτε ιδέες και 

στρατηγικές που εσείς ως 
εκπαιδευτής ΕΕΚ 
χρησιμοποιείτε επί του 
παρόντος στη διδακτική 
πρακτική για να 
ανταποκριθείτε στις 
επιχειρηματικές 
ικανότητες 

− απεικονίζουν πιθανά 
χαρακτηριστικά μιας 
επιχειρηματικής 
νοοτροπίας 

− προσδιορισμός των 
βασικών ενδιαφερόμενων 
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μερών που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά 
την ανάπτυξη ενός 
προγράμματος 
κατάρτισης στην 
επιχειρηματικότητα 

− να προβληματιστούν 
σχετικά με τα οφέλη της 
συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών 
της αγοράς στη 
διαδικασία 

− να προβληματιστούν 
σχετικά με τους πιθανούς 
τρόπους με τους οποίους 
οι εκπαιδευόμενοι 
συμμετέχουν στο 
σχεδιασμό ενός 
προγράμματος σπουδών 
στην επιχειρηματικότητα 
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ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μάθημα 2: Στρατηγικές σχεδιασμού μάθησης για την ενσωμάτωση του EntreComp στην ΕΕΚ 

Σκοπός του μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι: 

1. Προετοιμασία και κατάρτιση εκπαιδευτών από παρόχους ΕΕΚ για την κατανόηση της έννοιας του επιχειρηματικού πνεύματος 

2. Εξοικείωση των εκπαιδευομένων με στρατηγικές σχεδιασμού για την ενσωμάτωση του EntreComp στην ΕΕΚ 

3. Παροχή εργαλείων EntreComp εκπαιδευτών ΕΕΚ για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

4. Παροχή στους εκπαιδευόμενους μιας βαθύτερης κατανόησης του τι συνιστά επιχειρηματική νοοτροπία 

5. Παροχή πρακτικών παραδειγμάτων παιδαγωγικών στρατηγικών στην επιχειρηματικότητα 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τι συνιστά επιχειρηματική νοοτροπία βασισμένη στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων "EntreComp" 

2. Κατανόηση του τρόπου χρήσης και ενσωμάτωσης του πλαισίου EntreComp σε εκπαιδευτικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 

ανάγκες των εκπαιδευομένων 

3. Κατανοούν τις παιδαγωγικές στρατηγικές στην επιχειρηματικότητα 

4. Κατανοούν τις προσεγγίσεις που βασίζονται στις ικανότητες κατά το σχεδιασμό επιχειρηματικών προγραμμάτων 

Διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες (1ο Εργαστήριο: Μονάδα 1 - 140 λεπτά - δηλαδή 70 λεπτά Μονάδα 1α &70 λεπτά Μονάδα 1β) 

Προετοιμασία/ Υλικά/Εξοπλισμός (Προβολέας, λευκός/μαύρος πίνακας, φυλλάδια, πίνακας σεμιναρίων, βοηθήματα απεικόνισης για παρουσίαση, υλικό 
επίδειξης κ.λπ.) 

− Χώρος προπόνησης με τραπέζια σε μορφή μπλοκ και καρέκλες 

− Ένας υπολογιστής και προβολέας για τον επιμορφωτή 

− Σύνδεση στο διαδίκτυο 

− Πίνακας σεμιναρίων και δείκτες 

− Φύλλο σύνδεσης 

− Ένα σημειωματάριο και ένα στυλό για κάθε συμμετέχοντα 

− Κάρτες Metaplan και τοίχος καρφιτσών 

Πόροι 
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Μάθημα 2 Ενότητα 1 
Τίτλος: Χρήση του πλαισίου EntreComp 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμεν
α υλικά/ 

εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίου 

και 
δραστηριότη

τες 

Εκτίμηση 

1 Τομείς και κύριες αρμοδιότητες που καλύπτονται από το 
EntreComp 
Ομαδική Δραστηριότητα 

− Οι συμμετέχοντες συζητούν τη σημασία του 

EntreComp για τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ και τα οφέλη 

Χρήσιμες ερωτήσεις: 
o Πού και πώς η ΕΕΚ βοηθά την εφαρμογή του 

EntreComp; 
o Ποιες επιχειρηματικές δεξιότητες θα μπορούσε 

να βοηθήσει η ΕΕΚ να αναπτυχθούν; 

o Θα πρέπει τα προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ  
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις 
επιχειρηματικές δεξιότητες και, εάν ναι, τότε με 
ποιον τρόπο; 
 

Ο διαμεσολαβητής παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των 
επιπέδων επιχειρηματικής κατάρτισης σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ 
(2014) 

10' 
 
 
 
 
 
 
 
 
5' 

− Συνεδρία 

θραύσης 

πάγου 

− Είσοδος 

συζήτησης 

− Αντανάκλαση 

− Πίνακας 

σεμιναρί

ων 

− Ολομέλει

α 
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2 Επιχειρηματική νοοτροπία: τι σημαίνει να είσαι 
επιχειρηματικός 
Σκιαγραφώντας τα χαρακτηριστικά μιας επιχειρηματικής 
νοοτροπίας 
Ομαδική Δραστηριότητα 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και κάθε 
ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο της ομάδας. Κάθε ομάδα έχει 
15' για να συζητήσει τα χαρακτηριστικά μιας επιχειρηματικής 
νοοτροπίας. Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν τις 
δραστηριότητές τους, κάθε εκπρόσωπος της ομάδας 
παρουσιάζει τα κύρια σημεία που συζητήθηκαν στην ομάδα 
τους. 
Ερωτήσεις προς συζήτηση: 

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας 

επιχειρηματικής νοοτροπίας; 

- Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για να θεωρηθεί 

ένας εκπαιδευτής ΕΕΚ επιχειρηματικός; 

Ο συντονιστής ξεκινά μια 10λεπτη συζήτηση μεταξύ όλων των 
συμμετεχόντων και σημειώνει τις λέξεις κλειδιά που 
αναφέρονται. 
Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής δίνει μια σύντομη 
επισκόπηση (10') των 9 αρχών του EntreComp για 
εκπαιδευτές ΕΕΚ σύμφωνα με το EU Playbook (2020)  

35' − Ομαδική 

δραστηριότητα 

− Ομαδική 

συζήτηση 

− Αντανάκλαση  

− Πίνακας 

σεμιναρί

ων 

− Ολομέλει

α 

− Φυλλάδιο 

1 Ρόλοι 

συνεργατι

κής 

ομάδας 

 

3 EntreComp για εκπαιδευτές ΕΕΚ 

− Επιχειρηματικές μέθοδοι και τεχνικές 

− Πρακτικά παραδείγματα παιδαγωγικών στρατηγικών 

− Προσδιορισμός των τρόπων με τους οποίους ένα 

πρόγραμμα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

15' − Παρουσίαση 

− Ομαδικός 

προβληματισμ

ός 

 

− Προβολέα

ς 

 

− Φυλλάδιο 

2 Έξι 

καπέλα 

σκέψης 
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εκπαιδευομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιχειρηματικές ικανότητες 

− Απαιτήσεις διδασκαλίας επιχειρηματικότητας 

 

4 Δημιουργία κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αξίας 

− Κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευομένων 

− Καθορισμός πιθανών εμποδίων για ευάλωτες ομάδες 

ή εκπαιδευόμενους χαμηλής ειδίκευσης κατά το 

σχεδιασμό ενός προγράμματος 

− Ανάπτυξη σχεδίου για την αντιμετώπιση των αναγκών 

ευάλωτων ομάδων ή μαθητών με χαμηλή ειδίκευση 

     

5 Κορυφαία συμβουλή για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ 

− Χρήσιμες συμβουλές 

 

5' − Παρουσίαση 

 

− Προβολέα

ς 
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Μάθημα 2 Ενότητα 2 
Τίτλος: Ενσωμάτωση του Πλαισίου EntreComp στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ 

εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίου 

και 
δραστηριότητ

ες 

Εκτίμηση 

1 Σύνδεση του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας όσον 
αφορά την επιχειρηματικότητα 

− Ο ρόλος της ΕΕΚ στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας 

− Προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 

κόσμος της εκπαίδευσης και της εργασίας μπορεί να 

συνδεθεί με την επιχειρηματικότητα 

5' − Παρουσίαση 

 

− Υπολογιστ

ής 

(Φορητός 

Υπολογιστ

ής) 

− Σύνδεση 

στο 

διαδίκτυο 

 

  

2 Τεχνικές κινήτρων και δέσμευσης 
Ομαδική δραστηριότητα 
Οι συμμετέχοντες συζητούν μεθοδολογίες διδασκαλίας 
βασισμένες σε προβλήματα. 
Τα θέματα συζήτησης μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν: 

− Μοιραστείτε ιδέες και στρατηγικές που εσείς ως 

εκπαιδευτής ΕΕΚ χρησιμοποιείτε επί του παρόντος στη 

διδακτική πρακτική για να ανταποκριθείτε στις 

επιχειρηματικές ικανότητες 

− Αναστοχασμός σχετικά με τους πιθανούς τρόπους με 

τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στο 

15' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10' 

− Ομαδική 

δραστηριότητα 

− Αντανάκλαση 

 
 
 
 
 
 
 
Παρουσίαση 

− Πίνακας 

σεμιναρίω

ν, τοίχος 

καρφίτσας 

− Προβολέα

ς 

Φυλλάδιο 4 
Μάθηση 
βασισμένη σε 
προβλήματα 
(PBL) 
 
Φυλλάδιο 5 
Προσδιορισμός 
του χαρακτήρα 
του μαθητή 
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σχεδιασμό ενός προγράμματος σπουδών στην 

επιχειρηματικότητα 

Ο Διευκολυντής παρουσιάζει τη μεθοδολογία μάθησης με βάση 
το πρόβλημα (PBL) 

3 Εφαρμογή προσεγγίσεων βάσει ικανοτήτων 
Οι συμμετέχοντες συζητούν: 

− Τεχνικές ένταξης για επιχειρηματική εκπαίδευση 

− Σκεφτείτε πώς το EntreComp μπορεί να βοηθήσει στην 

εφαρμογή προσεγγίσεων βάσει ικανοτήτων 

Καμβάς ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών 
Ο Συντονιστής παρουσιάζει τον Καμβά Ανάπτυξης 
Προγραμμάτων Σπουδών 

20' Ομαδική 
συζήτηση  

 Φυλλάδιο 3 
Σχεδιασμός 
παρέμβασης 
(μαθησιακά 
αποτελέσματα) 
 
Φυλλάδιο 6 
Καμβάς 
ανάπτυξης 
προγραμμάτων 
σπουδών 

 

4 Συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων 
μερών 
Ομαδική Δραστηριότητα 
Οι συμμετέχοντες συζητούν τη σημασία της σύνδεσης των 
μαθημάτων κατάρτισης με την αγορά. Σημεία που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη: 

− να σκιαγραφήσουν τη σημασία των εσωτερικών και 

εξωτερικών παραγόντων στον σχεδιασμό 

προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας 

− προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων μερών 

που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη 

ενός προγράμματος κατάρτισης στην 

επιχειρηματικότητα 

20' Είσοδος συζήτησης 
 

Πίνακας 
σεμιναρίων 

Φυλλάδιο 6 
Προσδιορισμός 
εσωτερικών και 
εξωτερικών 
ενδιαφερόμεν
ων μερών 
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− να προβληματιστούν σχετικά με τα οφέλη της 

συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών της αγοράς 

στη διαδικασία 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και συμπληρώνουν το 
Φυλλάδιο για τον εντοπισμό εσωτερικών και εξωτερικών 
ενδιαφερόμενων μερών κατά το σχεδιασμό ενός 
επιχειρηματικού προγράμματος 

5 Εθνικό πλαίσιο και γλώσσα κάθε χώρας 

− Προβληματισμός σχετικά με τις πιθανές προκλήσεις του 

EntreComp σε εθνικό επίπεδο 
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Μάθημα 2 Ενότητα 3 
Τίτλος: Τράπεζα ιδεών για την υποστήριξη εκπαιδευτών ΕΕΚ για τη δημιουργία μαθημάτων 
επιχειρηματικότητας 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ 

εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίου 

και 
δραστηριότητ

ες 

Εκτίμηση 

1 Τράπεζα Ιδεών 
Ατομική δραστηριότητα στην οποία κάθε συμμετέχων καλείται 
να καταγράψει 5 επιχειρηματικές ιδέες με βάση τα κριτήρια που 
δίνονται. 

15' − Είσοδος 

συζήτησης 

− Αντανάκλαση 

− Πίνακας 

σεμιναρίω

ν 

− Προβολέα

ς 

− Κατάλογο

ς 

κριτηρίων 

 Κάθε 
συμμετέχων θα 
επικοινωνήσει 
τις ιδέες του 
μετά το 
δεδομένο 
χρονικό 
διάστημα. 

2 Δημιουργία μαθημάτων επιχειρηματικότητας 
Ομαδική δραστηριότητα: 
Σε ομάδες, οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν και θα επιλέξουν 
μερικές από τις ιδέες που θα συλλάβουν και θα καθορίσουν το 
σχέδιο καθοδήγησης για κάθε ιδέα 

15' − Ομαδική 

δραστηριότητα 

− Ομαδική 

συζήτηση 

− Αντανάκλαση 

− Ομαδική 

δραστηριό

τητα 

− Πίνακας 

σεμιναρίω

ν 

− Μετά-του 

− Στυλό/μολ

ύβι 

− επιτροπή 

− Ομαδική 

συζήτηση 

 Κάθε ομάδα θα 
δείξει το 
συμπέρασμά 
της στις 
υπόλοιπες και 
θα 
πραγματοποιη
θεί αξιολόγηση 
360º. 
Θα επιλεγούν 
οι καλύτερες 
ιδέες. 
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− Αντανάκλ

αση 
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Μάθημα 3 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μάθημα 3: Αξιολόγηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων στην ΕΕΚ 

Μαθησιακά αποτελέσματα Ενότητες περιεχομένου και 
εργαλειοθήκης 

Δραστηριότητες Εκτίμηση 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να: 

- Κατανοούν τις δυνατότητες και 
τα όρια της παρατήρησης των 
επιχειρηματικών ικανοτήτων 

- Αντικατοπτρίζουν την 
αναγκαιότητα της αξιολόγησης 

- Να γνωρίζουν πώς να 
εφαρμόσουν μια αξιολόγηση 
στο σχολικό πλαίσιο 

- Γνωρίστε τις προκαταλήψεις 
παρατήρησης 

- Αντικατοπτρίζουν τη δική τους 
συμπεριφορά ως αξιολογητές 

 

Ενότητα 1: Δυνατότητες και όρια 
παρατήρησης επιχειρηματικών 
ικανοτήτων. 
Παρουσιάζονται οι διαφορετικές 
μέθοδοι για τον προσδιορισμό των 
προσωπικών επιχειρηματικών 
ικανοτήτων στους εκπαιδευόμενους και 
συζητείται η καταλληλότερη επιλογή για 
τους συμμετέχοντες και το περιβάλλον 
διδασκαλίας τους. 
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών 
ικανοτήτων απαιτεί διαφορετική 
προσέγγιση από τα συνήθη εργαλεία 
εξέτασης. Δεδομένου ότι οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είναι 
εξοικειωμένοι με αυτά, σε αυτή την 
ενότητα μαθαίνουν για τις δυνατότητες 
και τα όρια της παρατήρησης των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων καθώς και 
για τους κοινούς κινδύνους κατά την 
εξέταση των μαθητών, όπως, π.χ., 

1. Συζήτηση: γράψτε έναν 
ορισμό του τι  είναι η 
αξιολόγηση. 

2. Συζήτηση: γράψτε 2 οφέλη 
από την αξιολόγηση των 
επιχειρηματικών 
ικανοτήτων. 

3. Ομαδική δραστηριότητα: 
γράψτε τουλάχιστον 2 
προκαταλήψεις 
παρατήρησης. 

4. Συζήτηση: πώς να ορίσετε 
τις παρατηρήσιμες 
ικανότητες ανά άσκηση για 
τη δημιουργία ενός 
φύλλου παρατήρησης 

5. Συζήτηση: πώς να δώσετε 
ανατροφοδότηση 

 

Για κουίζ VOOC / μεταφορά-απόθεση 
κ.λπ. 
 

Για δια ζώσης 

• Αναστοχασμός σε γύρους 
ανατροφοδότησης 

• Απόδοση τμημάτων 
εναλλασσόμενου ρεύματος 
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γνωστικές προκαταλήψεις 
(συμπεριλαμβανομένων 
προκαταλήψεων και υποθέσεων), οι 
οποίες μπορούν να επηρεάσουν τον 
τρόπο αξιολόγησης ενός ατόμου ή ενός 
θέματος. 
 
Τμήμα 1: Ορισμοί της 
επιχειρηματικότητας και ο ρόλος της 
στην ΕΕΚ 
Ενότητα 5: Επιχειρηματικές ικανότητες 
εκπαιδευτικών ΕΕΚΧειρίδιο 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να: 

- γνωρίζουν διαφορετικές 
μεθόδους για την αξιολόγηση 
των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων 

- Αντικατοπτρίζουν την 
καταλληλότητα αυτών των 
μεθόδων 

- Να γνωρίζουν πώς να 
εφαρμόσουν μια αξιολόγηση 
στο σχολικό πλαίσιο 

- Γνωρίστε μερικές ασκήσεις που 
χρησιμοποιούνται στο AC 

- Εφαρμόζουν αυτές τις ασκήσεις 
στην τάξη τους 

- Αντικατοπτρίζουν τη δική τους 
συμπεριφορά σε ένα ac 

 

Ενότητα 2: Περιγραφή και 
παραδείγματα μεθόδων αξιολόγησης 
Δεδομένου ότι στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει (ακόμη) 
επίσημο σχολικό μάθημα στο οποίο 
διδάσκονται επιχειρηματικές δεξιότητες, 
δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί μέθοδοι 
αξιολόγησης για το σκοπό αυτό. 
Η μέθοδος που προτείνεται και 
περιγράφεται σε αυτό το μάθημα 
προέρχεται από το επαγγελματικό 
πλαίσιο της οικονομίας και είναι πολύ 

καινοτόμος στο σχολικό  πλαίσιο: το 
Κέντρο Αξιολόγησης Α (AC). Εκτός αυτού, 
η γραπτή δοκιμασία έχει και την 
αιτιολόγησή της. Οι μαθητές μπαίνουν 
επίσης σε κάποιο πρότυποτεστ ise d, 
αξιολογώντας τις δεξιότητες 
συμπεριφοράς. 

Παρουσιάζοντας, 
αντανακλώντας και 
δοκιμάζοντας 3 μεθόδους 
αξιολόγησης: 
1: Εναλλασσόμενο ρεύμα 

- Συζήτηση: πώς να 
ενσωματώσετε ένα AC 
στο σχολικό πλαίσιο 

- Ομαδική 
δραστηριότητα: 
Σχεδιασμός ενός 
παραδείγματος AC 

- Συζήτηση: Περιγράψτε 
τουλάχιστον 3 
ασκήσεις ενός AC 

- Συζήτηση: σχετικά με 
τη διαδικασία ενός 
γύρου αξιολόγησης 
μετά το AC 



 

25 

Τμήμα 3: Στρατηγικές για την 
επιχειρηματική εκπαίδευση στην ΕΕΚ 

- Συζήτηση: γράψτε 
τουλάχιστον 2 κανόνες 
για την παροχή 
σχολίων στους 
συμμετέχοντες ac 

2: Γραπτή εξέταση 
- Ομαδική 

δραστηριότητα: 
γράψτε τουλάχιστον 2 
ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής 

- Ομαδική 
δραστηριότητα: 
γράψτε τουλάχιστον 1 
ερώτηση που απαιτεί 
ανοιχτή απάντηση 

3: Ορισμένες τυπικέςδοκιμές 
ise d 

- Συζήτηση: ορισμός 
επικυρωμένης δοκιμής 

- Ομαδική 
δραστηριότητα: 
περιγράφεται 
τουλάχιστον μία από 
αυτές τις 
πρότυπεςδοκιμές: 

o HBDI 
o Μάιερς 

Μπριγκς 
o ΔΙΣ. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι Ενότητα 3: Σύγκριση αυτών των 1. Ομαδική δραστηριότητα: 
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σε θέση να: 
- Αντικατοπτρίζουν την 

καταλληλότητα των μεθόδων 
αξιολόγησης των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

- Αναλύστε πότε είναι κατάλληλη 
η μέθοδος 

 

μεθόδων αξιολόγησης σχετικά με τις 
δυνατότητες και τα όριά τους 
Οι 3 μέθοδοι αξιολόγησης των 
επιχειρηματικών ικανοτήτων που 
παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 
ενότητα έχουν τις δυνατότητες και τις 
προκλήσεις τους. Κέντρο Αξιολόγησης 
(AC), γραπτή εξέταση,πρότυπες 
εξετάσεις. Στην ενότητα 3 μιλάμε για 
αυτό και κάθε συμμετέχων μπορεί να 
βρει την καλύτερη μέθοδο για την 
καθημερινή σχολική ζωή. 
Τμήμα 3: Στρατηγικές για την 
επιχειρηματική εκπαίδευση στην ΕΕΚ 

γράψτε τουλάχιστον 2 
δυνατότητες και 2 
προκλήσεις για την 
αξιολόγηση των 
επιχειρηματικών 
ικανοτήτων 
χρησιμοποιώντας 
- Δ.Σ. 
- γραπτή εξέταση 
- τυπικές δοκιμές ISE D 

2. Συζήτηση: τι είναι δυνατό 
στις μεμονωμένες 
καταστάσεις στα σχολεία; 

  



 

27 

ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ενότητα 3: Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Ικανοτήτων 

Στόχος του μαθήματος: Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει μια ισχυρή ιδέα σχετικά με την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων στην 
ΕΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει να 

1. Τονίστε τη σημασία των επιχειρηματικών ικανοτήτων και να έχετε μεθόδους αξιολόγησης. 

2. Παρέχετε στους συμμετέχοντες μια βαθύτερη κατανόηση σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των επιχειρηματικών ικανοτήτων.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

5. αντικατοπτρίζουν την αναγκαιότητα της αξιολόγησης 

6. συνθέτει και κρίνει τις δυνατότητες και τα όρια της παρατήρησης των επιχειρηματικών ικανοτήτων 

7. ανάλυση των προκαταλήψεων παρατήρησης 

8. γνωρίζουν διαφορετικές μεθόδους για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

9. εφαρμογή αξιολόγησης στο σχολικό πλαίσιο 

10. αντικατοπτρίζουν τη δική τους συμπεριφορά σε ένα ac 

11. Αντικατοπτρίζουν την καταλληλότητα των μεθόδων αξιολόγησης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

12. συνθέτει ise και κρίνει πότε είναι κατάλληλη η μέθοδος 

Διάρκεια μαθήματος: 2,5 ώρες  

Προετοιμασία/ Υλικά/Εξοπλισμός (Προβολέας, λευκός/μαύρος πίνακας, φυλλάδια, πίνακας σεμιναρίων, βοηθήματα απεικόνισης για παρουσίαση, υλικό 
επίδειξης κ.λπ.) 

− Χώρος προπόνησης με τραπέζια σε μορφή μπλοκ και καρέκλες 

− Ένας υπολογιστής και προβολέας για τον επιμορφωτή 

− Σύνδεση στο διαδίκτυο 

− Πίνακας σεμιναρίων και δείκτες 

− Φύλλο σύνδεσης 

− Ένα σημειωματάριο και ένα στυλό για κάθε συμμετέχοντα 
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− Franz-Josef Kaiser: Grundlagen der Fallstudiendidaktik – Historische Entwicklung – Theoretische Grundlagen – Unterrichtliche Praxis. Στο: Franz-Josef 

Kaiser (Hrsg.): Die Fallstudie – Theorie und Praxis der Fallstudiendidaktik. Συγκρότημα 6, Μπαντ Χέιλμπρουν, 1983, Σ. 9–34 

− Franz-Josef Kaiser und H. Kaminski: Methodik des Ökonomie-Unterrichts. Grundlagen eines handlungsorientierten Lernkonzepts. Μπαντ Χέιλμπρουν 

1999 

− Peter Heimerl und Oliver Loisel: Lernen mit Fallstudien in der Organisations- und Personalentwicklung. Anwendungen, Fälle und Lösungshinweise. 

Λίντε, Βιέννη 2005. 

− Μάικλ Μπάναχ: Σέλμπστεστιμτες Λέρνον. Μπάλτμανσβάιλερ 2002, Σ. 141 επ. 

− Αράστι, Ζ., Φαλαβαρτζάνι, Μ. Κ. και Ιμανιπούρ, Ν. (2012). Μελέτη μεθόδων διδασκαλίας στην επιχειρηματική εκπαίδευση για μεταπτυχιακούς 

φοιτητές, Σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 2 (1). doi:10.5539/hes.v2n1p2 

− https://www.assessmentday.co.uk/in-tray-exercise.htm 

− https://docplayer.org/513836-Uebung-postkorb-2-postkorbuebung.html 

− HBDI: https://www.thinkherrmann.com/ 

− ΔΙΣΚΟΣ: https://www.discprofile.com/ 

− Μεγάλη Πεντάδα: https://bigfive-test.com/test 

− ΛΙΦΟ: https://www.lifeorientations.com/ 

− HBDI: https://hbdi.de/ 

− ΔΙΑΓ: https://www.disg-modell.de/ 

− Μεγάλη Πεντάδα: https://www.big-five-modell.de/ 

− ΛΙΦΩ: https://www.lifoproducts.de/ 

 

https://docplayer.org/513836-Uebung-postkorb-2-postkorbuebung.html
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Μάθημα 3 Ενότητα 1 
Τίτλος: Δυνατότητες και όρια παρατήρησης επιχειρηματικών ικανοτήτων 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ 

εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίου και 
δραστηριότητες 

1 Αλφάβητο Παγοθραυστικό 
 
Κάθε συμμετέχων καλείται να επιλέξει ένα γράμμα του 
αλφαβήτου. Επιτρέπεται η αντιγραφή επιστολών από τους 
συμμετέχοντες. 
Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους 3 λεπτά για να 
σκεφτούν όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις για να 
περιγράψουν τις προσωπικές τους επιχειρηματικές δεξιότητες. 
Για παράδειγμα, ένα άτομο που επιλέγει το «C» θα χρησιμοποιεί 
λέξεις όπως αυτοπεποίθηση, ανταγωνιστική, επικοινωνιακή. 
Στο τέλος των 3 λεπτών, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να πει τις 
λέξεις που σκέφτηκε για να περιγράψει τον εαυτό του. 
Αφού όλοι οι συμμετέχοντες πήραν τη σειρά τους,ο παίκτης με τις 
περισσότερες λέξεις ανακηρύσσεται νικητής. 
 

10' Παιχνίδι 
παγοθραυστικών 

Στυλό και φύλλο 
χαρτιού για κάθε 
συμμετέχοντα 

 

2 Γιατί να αξιολογήσετε τις επιχειρηματικές ικανότητες; 
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συζητήσουν τον ορισμό τους για 
το τι είναι η αξιολόγηση. Και ποια είναι τα οφέλη. 
Χρήσιμες ερωτήσεις: 

− Πώς αξιολογείτε συνήθως τις ικανότητες των μαθητών; 

− Έχετε ήδη αξιολογήσει τις επιχειρηματικές ικανότητες στη 

διδασκαλία/τα μαθήματά σας; 

− Ποια θα μπορούσαν να είναι τα οφέλη από την αξιολόγηση 

των επιχειρηματικών ικανοτήτων; 

7' − Συζήτηση 

− Εισαγωγή 

− Κάρτες 

μεταπλάνου 

− Τοίχος 

καρφίτσας 
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− Μπορείτε να αξιολογήσετε τις επιχειρηματικές ικανότητες με 

τον ίδιο τρόπο όπως και άλλες ικανότητες; Γιατί/Γιατί όχι; 

− Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι κατάλληλες μέθοδοι που 

πρέπει να εφαρμοστούν κατά την αξιολόγηση των 

επιχειρηματικών ικανοτήτων (στο διδακτικό σας περιβάλλον); 

− Μπορείτε να σκεφτείτε τυχόν κινδύνους κατά την εφαρμογή 

αυτών των μεθόδων αξιολόγησης; 

Πληροφορίες από τον επιμορφωτή: 
Κείμενο σημειώσεων ακροατηρίου 
 

2 Προκαταλήψεις παρατήρησης 
 
Ο διευκολυντής εξηγεί το ρόλο του παρατηρητή και τη διαφορά 
μεταξύ παρατήρησης της συμπεριφοράς και ερμηνείας. 
Οι συμμετέχοντες γράφουν προκαταλήψεις παρατήρησης σε 
κάρτες Metaplan 
Χρήσιμες ερωτήσεις: 

− Τι πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει την παρατήρησή σας; 

 
Ο διαμεσολαβητής παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των 
επιστημονικών αποτελεσμάτων σχετικά με τις προκαταλήψεις 
παρατήρησης 

 

8' Εισαγωγή 
 
Ομαδική 
δραστηριότητα 
 
Εισαγωγή 

− Κάρτες 

− Τοίχος 

καρφιτσών 

 

3 Φύλλο παρατήρησης: 
 
τρόπος ορισμού των παρατηρήσιμων ικανοτήτων ανά άσκηση για 
τη δημιουργία ενός φύλλου παρατήρησης 
 

5' Συζήτηση  Φυλλάδιο: φύλλο 
παρατήρησης 
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Μάθημα 3 Ενότητα 2 
Τίτλος: Περιγραφή και παραδείγματα μεθόδων αξιολόγησης 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ 

εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίου και 
δραστηριότητες 

1 Κέντρο αξιολόγησης 
Ο διαμεσολαβητής δίνει μια σύντομη εισαγωγή στο τι είναι ένα 
AC, συμπεριλαμβανομένου ενός παραδείγματος της διαδικασίας. 
 
Συμμετέχοντες: 4 ομάδες (των 5 συμμετεχόντων η κάθε μία) 
Κάθε ομάδα δοκιμάζει μία από τις ασκήσεις AC και καθορίζει τις 
ικανότητες που μπορούν να παρατηρηθούν: 
- Άσκηση της NASA 

- Μελέτη περίπτωσης 

- Παιχνίδι ρόλων 

- Εντός καλαθιού 

Διάλειμμα για καφέ 
 
Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματά της στην ολομέλεια 

 

10' 
 

 
 
40' 
 
 
 
 
 
 
 
15' 
 
 
20 

Εισαγωγή 
 
 
 
Ομαδική 
δραστηριότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ολομέλεια 

Πίνακας 
σεμιναρίων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας pin, 
κάρτες 

Φυλλάδια που 
περιλαμβάνουν 
οδηγίες άσκησης: 

• Άσκηση της 

NASA 

• Μελέτη 

περίπτωσης 

• Παιχνίδι ρόλων 

• Εντός καλαθιού 

2 Πώς να εφαρμόσετε μεθόδους αξιολόγησης στο καθημερινό 
σχολικό πλαίσιο 
 
Χρήσιμες ερωτήσεις: 

- Πόσες ώρες / ημέρες μπορείτε να προγραμματίσετε για 

ένα AC; 

- Πόσοι μαθητές πρέπει να είναι σε ένα AC; 

5' Συζήτηση Ο επιμορφωτής 
καταγράφει στο 
flip chart. 
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- Πόσοι παρατηρητές και ποιος θα μπορούσε να είναι 

παρατηρητής; 

- Ποιες επιχειρηματικές ικανότητες θα θέλατε να 

παρατηρήσετε; 

- Ποιες ασκήσεις θα προτιμούσατε; 

3 Γραπτή δοκιμασία 
Ο Διευκολυντής παρουσιάζει τη γραπτή εξέταση ως μια άλλη 
μέθοδο για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων. 
 
Οι συμμετέχοντες διατυπώνουν ερωτήσεις για τέτοιες γραπτές 
εξετάσεις 

5' 
 
 
 
5' 

Συζήτηση 
Εισαγωγή 
 
 
Ομαδική 
εργασία 

Προβολέας 
 
 
 
Πίνακας 
σεμιναρίων 

 

4 Πρότυπες δοκιμέςised 
 
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει 3πρότυπες εξετάσεις: 

- HBDI 

- Μάιερς Μπριγκς 

- ΔΙΣ. 

 
Οι συμμετέχοντες συζητούν τη δυνατότητα εφαρμογής τους 

5' Εισαγωγή 
 
 
 
Συζήτηση 
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Μάθημα 3 Ενότητα 3 
Τίτλος: Συγκρίνοντας τρεις μεθόδους σχετικά με τις δυνατότητες και τα όριά τους 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ 

εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίου και 
δραστηριότητες 

1 Δυνατότητες και όρια 

− Δ.Σ. 

− Γραπτή δοκιμασία 

− Πρότυπες δοκιμέςised 

5' Μετριοπάθεια με 
όλη την ομάδα 

Τοίχος 
καρφιτσών, 
Κάρτες (κόκκινο: 
προκλήσεις / 
πράσινο: 
δυνατότητες) 

 

2 Συμπέρασμα και γύρος ανατροφοδότησης 10' Συζήτηση − Πίνακας 

σεμιναρίων 

− Τοίχος 

καρφιτσών 
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Μάθημα 4 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μάθημα 4: Ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΕΚ 

Μαθησιακά αποτελέσματα Ενότητες περιεχομένου και 
εργαλειοθήκης 

Δραστηριότητες Εκτίμηση 

 
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να: 
 

1. Προσδιορίστε τις αρχές των 
ψηφιακών εργαλείων. 

2. Αναγνωρίστε τα οφέλη των 
ψηφιακών εργαλείων για 
εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευόμενους. 

 

Ενότητα 1: Ψηφιακά εργαλεία που 
προάγουν την επιχειρηματικότητα, 
συνεργατικά εργαλεία 

− Τι είναι το ψηφιακό εργαλείο; 

− Ποια είναι τα οφέλη για τους 
εκπαιδευτές ψηφιακών εργαλείων; 

− Ποια είναι τα οφέλη για τους 
μαθητές των ψηφιακών 
εργαλείων; 

− Πώς μπορεί να ενισχυθεί η 
επιχειρηματικότητα μέσω 
ψηφιακών εργαλείων;  

− Δραστηριότητες 

καταιγισμού ιδεών 

σχετικά με τα οφέλη 

των ψηφιακών 

εργαλείων για τους 

εκπαιδευόμενους / 

εκπαιδευτές.  

− Πώς θα ωφελήσει αυτό την 
εκπαίδευσή τους; / Διατάξεις 
ΕΕΚ;  

 
3. Προσδιορισμός και αναγνώριση 

ενός ευρέος φάσματος 
ψηφιακών εργαλείων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας στο 
πλαίσιο της ΕΕΚ. 

Ενότητα 2: Προσδιορισμός των κύριων 
ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην ΕΕΚ. 
 

− Προσδιορισμός των κύριων 
ψηφιακών εργαλείων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την προώθηση της 

1. Συζήτηση: 
προσδιορίστε τα 
ψηφιακά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται 
σήμερα από τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων. 

2. Προβληματισμός: 
Εξετάστε πώς αυτά τα 

− Μια άσκηση αναστοχασμού που 

προσδιορίζει πόσο άνετα θα 

ήταν ο συμμετέχων στην 

εφαρμογή αυτών των εργαλείων 

στις διδακτικές του πρακτικές.  
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 επιχειρηματικότητας. 

− Δείξτε πώς αυτά τα ψηφιακά 
εργαλεία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο μαθησιακό 
περιβάλλον ΕΕΚ. 

 

εργαλεία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για 
την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας. 

3. Μελέτη περίπτωσης: 
Εξετάστε πώς αυτά τα 
εργαλεία μπορούν να 
λειτουργήσουν στην 
πράξη. 

 
1. Αναγνωρίστε τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
όσον αφορά την πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικούς πόρους. 

2. Προβλέψτε τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές από 
κοινωνικά αποκλεισμένες ή 
περιθωριοποιημένες κοινότητες 
στο μαθησιακό περιβάλλον.  

Ενότητα 3: Άνοιγμα του μαθησιακού 
περιβάλλοντος σε όλους τους 
εκπαιδευόμενους. 
 

− Προσδιορίστε και παρουσιάστε 

τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα από 

περιθωριοποιημένες, κοινωνικά 

αποκλεισμένες ή αγροτικές 

κοινότητες. 

− Αναγνωρίστε πώς τα ψηφιακά 

εργαλεία μπορούν να 

υποστηρίξουν τους μαθητές να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν.  

 
1. Ομαδική 

Δραστηριότητα: 
Προσδιορισμός των 
προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευόμενοι και 
πρόταση ψηφιακών 
εργαλείων που 
μπορούν να τους 
υποστηρίξουν στην 
καταπολέμηση των 
ζητημάτων τους. 

 

− Συλλογικά, η ομάδα θα 

επισημάνει τις συγκεκριμένες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές τους και θα 

προσδιορίσει πώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ψηφιακά 

εργαλεία για την αντιμετώπιση 

αυτών των προκλήσεων.  

1. Προσδιορίστε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της 
ΥπεύθυνηςΨηφιακήςΚοινωνίας. 

2. Διάκριση μεταξύ 
καλήςψηφιακήςκοινοποίησης 

Ενότητα 4: ΥπεύθυνηΨηφιακή 
Διακυβέρνηση 
 

− Καθορισμός και συζήτηση των 

κύριων στοιχείων τηςυπεύθυνης 

Συζήτηση: Ορίστε τους 
βασικούς όρους που 
σχετίζονται με αυτήν την 
ενότητα. 
 

Μεμονωμένα, θα: 
1. Ορισμός 

υπεύθυνηςψηφιακήςπολιτικής. 
2. Εξετάστε τις διαδικτυακές 

συμπεριφορές τους. 
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και κακής ψηφιακής 
κοινοποίησης. 

3. Αναγνωρίστε τον τρόπο με τον 
οποίο οι εκπαιδευόμενοι και οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά 
εργαλεία με τον κατάλληλο 
τρόπο.  

ψηφιακήςπολιτικής. 

− Εξετάστε πώς να γίνετε ένας 

καλός ψηφιακόςπολίτης. 

− Απεικονίζουν τη σωστή 

netiquette.  

Ατομική δραστηριότητα: 
Πραγματοποιήστε μια 
διαδικτυακή αναζήτηση του 
εαυτού σας. 
 
Δραστηριότητα ομάδας: 
Κατηγοριοποίηση των κύριων 
χαρακτηριστικών της καλής και 
κακής ψηφιακήςπολιτικής.  

3. Αναφέρετε τη σημασία της 
σωστής netiquette.  
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ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μάθημα 4: Ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΕΚ. 

Σκοπός του μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι: 

1. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών ΕΕΚ στον προσδιορισμό του τρόπου και του τόπου όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία 
σε προγράμματα ΕΕΚ. 

2. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ψηφιακά εργαλεία εντός του μαθησιακού περιβάλλοντος ΕΕΚ. 
3. Κινητοποίηση των εκπαιδευτών ΕΕΚ ώστε να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στο μαθησιακό τους περιβάλλον. 
4. Να ενθαρρύνουν προορατικά την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών ΕΕΚ.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

1. Ανάπτυξη κατανόησης σχετικά με τα οφέλη των ψηφιακών εργαλείων στην ΕΕΚ, ιδίως για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 

2. Προσδιορίστε τις περιοχές μάθησης στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν ψηφιακά εργαλεία. 

3. Να γνωρίζετε τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για τους επιχειρηματίες. 

4. Περιγράψτε ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μαθησιακό περιβάλλον. 

5. Συζητήστε τα οφέλη των ψηφιακών εργαλείων για τον εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευόμενο. 

6. Προσδιορίστε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιθωριοποιημένοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι μαθητές. 

7. Δείξτε πώς να είστε ένας ασφαλής, υπεύθυνος και ηθικός ψηφιακόςπολίτης. 

 

Διάρκεια μαθήματος: 4 ώρες  

Προετοιμασία/ Υλικά/Εξοπλισμός 

− Χώρος εκπαίδευσης με εξοπλισμό πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου φορητού υπολογιστή και προβολέα 

− Ένας υπολογιστής για τον επιμορφωτή 

− Σύνδεση στο διαδίκτυο 

− Προβολέας 

− Πίνακας σεμιναρίων και δείκτες 

− Φύλλο σύνδεσης 
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− Ένα σημειωματάριο και ένα στυλό για κάθε μαθητή  

Πόροι 

− Επιχειρηματική εργαλειοθήκη. (2021) Οι επιχειρηματίες, 05. 

− Πέρις-Ορτίζ, Μ., Γκόμεζ, Τζ. Εκπαιδευτικά εργαλεία για την επιχειρηματικότητα. Διεθνείς Εκδόσεις Σπρίνγκερ, Ελβετία. 

− VETENTRE IO3 Μάθημα 4 Παρουσίαση PowerPoint 
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Μάθημα 4 Ενότητα 1 
Τίτλος: Προσδιορισμός των κύριων ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ΕΕΚ 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ 

εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίου 

και 
δραστηριότητ

ες 

Εκτίμηση 

1 Εισαγωγή 
 
Ξεκινήστε έναν γύρο συζήτησης με τους συμμετέχοντες και 
ρωτήστε τους: Ποια είναι η σημασία των ψηφιακών 
εργαλείων για την προώθηση των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων; 
 
Αφού ακούσετε από όλους τους συμμετέχοντες, προχωρήστε 
στην παρουσίαση και εξηγήστε ότι τα ψηφιακά εργαλεία από 
μόνα τους δεν βελτιώνουν αυτόματα τη μάθηση των μαθητών. 
Ωστόσο, τα διάφορα εργαλεία μπορούν να εμπλουτίσουν το 
εκπαιδευτικό μας υλικό και να κάνουν το μάθημα πιο 
ενδιαφέρον για τους μαθητές. 
 
Είναι σημαντικό να επιλέξουμε προσεκτικά τα ψηφιακά 
εργαλεία που θα επιτρέψουν την καινοτομία, τη 
δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επίλυση προβλημάτων 
και άλλες επιχειρηματικές ικανότητες που θα οδηγήσουν στην 
ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας και θα 
διασφαλίσουν ότι επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι που 
έχουμε θέσει. 
 

10' − Ομαδική 
συζήτηση 

− Παρουσίαση 

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 
Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 

Προβολέα
ς 

Παρουσίασ
η 
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2 Σε ποιους τομείς μάθησης μπορούν να ενσωματωθούν τα 
ψηφιακά εργαλεία; 
 
Κάντε στους συμμετέχοντες την ερώτηση: Σε ποιους τομείς 
μάθησης μπορούν να ενσωματωθούν τα ψηφιακά εργαλεία; 
 
Μετά από ένα γύρο συζήτησης που παρουσιάζει στους 
διάφορους τομείς τα ψηφιακά εργαλεία θα μπορούσαν να 
ενσωματωθούν και να είναι επωφελή για τους μαθητές τους: 

− Διδασκαλία και μάθηση 

− Συνεργασία 

− Αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης 
 

10' − Ομαδική 
συζήτηση 

− Παρουσίαση 

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 
Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 

Προβολέα
ς 

Παρουσίασ
η 

 

3 Ψηφιακά Εργαλεία Διδασκαλίας και Μάθησης: 
 
Η ενεργητική μάθηση παρακινεί τους μαθητές και διευκολύνει 
την κατανόηση του διδακτικού υλικού (Εκπαιδευτικά Εργαλεία 
για την Επιχειρηματικότητα). 
 
Εξηγήστε στους μαθητές ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
τεχνολογία στην τάξη για να υποστηρίξουν τη μάθηση και να 
δομήσουν το μάθημα έτσι ώστε οι διάφορες δραστηριότητες 
να επιτύχουν μαθησιακούς στόχους. Τα εργαλεία 
περιλαμβάνουν: 

o Σημείο ισχύος, Παρουσιάσεις Google 
o Βίντεο/Λογισμικό ήχου 

▪ Επιτραπέζιο λογισμικό όπως VLC, 
Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων 

▪ Διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το 
YouTube και το Vimeo 

o Εργαλεία όπως το Google Classroom για 
διαδικτυακά ή μικτά προγράμματα εκμάθησης 

 

5' Παρουσίαση Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 
Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 
Προβολέας 

Παρουσίαση  
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4 Ψηφιακά εργαλεία για συνεργασία: η χρήση ψηφιακών 
εργαλείων θα σας βοηθήσει να προωθήσετε και να βελτιώσετε 
τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δημιουργία γνώσης 
στην τάξη. Μπορείτε να τους παρουσιάσετε εργαλεία όπως: 

o Έγγραφα Google 
o Νοητική χαρτογράφηση 
o Τζαμπάκι 
o Πέλμα 
o Λίνο 

 

5' Παρουσίαση Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 
Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 
Προβολέας 

Παρουσίαση  

5 Ψηφιακά Εργαλεία Αξιολόγησης της διδασκαλίας και της 
μάθησης 
 
Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη αξιολόγηση της 
προόδου των μαθητών και της αποτελεσματικότητας της 
διδασκαλίας. Τα εργαλεία αξιολόγησης θα μπορούσαν να 
χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

o Διαμορφωτική Αξιολόγηση: εργαλεία που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων. Με αυτά τα εργαλεία, μπορείτε να 
παρέχετε συνεχή ανατροφοδότηση στους μαθητές 
για να βελτιώσετε τη μάθησή τους και να λάβετε 
ανατροφοδότηση σχετικά με τη διδασκαλία που 
προσφέρετε. Μπορείτε να αναθέσετε στους 
μαθητές μια εργασία σε ένα ψηφιακό εργαλείο ή 
πλατφόρμα ή να χρησιμοποιήσετε ψηφιακά 
εργαλεία όπως: 

− Μέντιμεττερ 

− Καχού! 

− Πλίκερς 

− Πέλμα 

− Αναστροφή 

− Κουίζ, Δημοσκοπήσεις 

5' Παρουσίαση Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 
Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 
Προβολέας 

Παρουσίαση  
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o Συμπερασματική Αξιολόγηση: εργαλεία που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε 
τους μαθητές στο τέλος μιας μαθησιακής ενότητας 
ή περιόδου συγκρίνοντάς την με μια προηγούμενη 
ή ένα σημείο αναφοράς που έχετε ορίσει. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως: 

− Φόρμες Google 

− Τοπογράφος 
 

6 Βασικά ψηφιακά εργαλεία για επιχειρηματίες 
 
Κάντε στους συμμετέχοντες την ακόλουθη ερώτηση: Ποια 
ψηφιακά εργαλεία χρειάζονται οι επιχειρηματίες;  Μπορείτε 
να τα διαχωρίσετε σε ομάδες και να προσθέσετε διαφορετικά 
εργαλεία σε αυτοκόλλητες σημειώσεις στον τοίχο. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το Padlet για μια διαδικτυακή τάξη. 
 
Παρακάτω είναι μερικά ψηφιακά εργαλεία που μπορείτε να 
παρουσιάσετε στους συμμετέχοντες για να παρουσιάσετε 
στους επιχειρηματίες. Μπορείτε να προσθέσετε τις προτάσεις 
τους στις παρακάτω λύσεις: 
 

− Επικοινωνία 

o Εργαλεία ανταλλαγής μηνυμάτων και 

τηλεδιάσκεψης για άμεσα μηνύματα 

(συνομιλία), ηλεκτρονικές ομαδικές συσκέψεις, 

γρήγορη ανταλλαγή εγγράφων και πολλά άλλα. 

Για τους σκοπούς αυτούς, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε λύσεις όπως Viber, Skype 

(Microsoft), Αγγελιοφόρος (Facebook / Meta), 

WhatsApp, Google Hangouts, Ζουμ, Webex, 

Google Meet (Σουίτα Google), Ομάδες της 

5' Παρουσίαση Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 
Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 
Προβολέας 

Παρουσίαση  
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Microsoft (Microsoft 365), Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

o Αλληλογραφία: Ομάδες Google και άλλες 

λύσεις με λίστες αλληλογραφίας που μπορείτε 

να δημιουργήσετε για να επικοινωνείτε εύκολα 

μέσα στην ομάδα σας 

 

− Εργαλεία συνεργασίας: 

o Οι υπηρεσίες αποθήκευσης cloud είναι 
απαραίτητες για τη συνεργασία και τον 
συντονισμό εντός μιας ομάδας. Ορισμένα 
εργαλεία περιλαμβάνουν: Κουτί πτώσης, 
Google Drive, Microsoft OneDrive 

o Microsoft Office/Έγγραφα Google, 
Υπολογιστικά φύλλα, Παρουσιάσεις. Είναι 
σημαντικό να επιλέξετε προσεκτικά το 
λογισμικό με βάση τις ανάγκες μας. Για 
παράδειγμα, εάν πρέπει να επεξεργαστούμε 
κείμενο ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξετάσουμε 
λύσεις G-Suite. 

o Παρακολούθηση ροής εργασίας και διαχείριση 
έργου με Trello, Monday.com, Ομαδική 
εργασία, Asana, Ημερολόγιο Google, Microsoft 
Project, Padlet. Επίσης, εργαλεία όπως το 
Doodle. 
 

− Επίλυση προβλημάτων, Παραγωγικότητα 

o Λογισμικό χαρτογράφησης μυαλού όπως 

Coggle, GitMind, Canva, Mindmup.com, Padlet 

και πολλά άλλα. Οι εικόνες είναι πιο εύκολο να 

αναπαραστήσουν μια επισκόπηση από ό, τι 

http://www.mindmup.com/
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μόνο το απλό κείμενο. Αυτές οι λύσεις μπορεί 

να είναι πολύ χρήσιμες για καταιγισμό ιδεών 

εντός ομάδων, απομνημόνευση ιδεών ή 

διαδικασιών, πρακτικά συσκέψεων και πολλά 

άλλα και ενίσχυση της δημιουργικότητας και 

της καινοτομίας σε μια νέα επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

o Βοηθός τεχνικής Pomodoro όπως εδώ. 

 
Το Microsoft 365 και το Google Suite προσφέρουν μια 
ποικιλία υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η πιο πρόσφατη έκδοση 
των εφαρμογών του Office με προηγμένες επιλογές ασφαλείας, 
Teams, Outlook, OneDrive, μπορεί να αυξήσει τη συνεργασία 
και τον συντονισμό της ομάδας σας. Επίσης, η επιλογή να πάτε 
με τα εργαλεία του Google Suite θα σας βοηθήσει να 
ξεκλειδώσετε άλλες ευκαιρίες που δεν ήταν διαθέσιμες με 
άλλες λύσεις. 
 

7 Συνεδρία προβληματισμού 
 
Κάντε αναστοχαστικές ερωτήσεις στους συμμετέχοντες. 

− Τι έμαθαν από αυτή τη σύνοδο; 

− Ποιοι είναι ορισμένοι τομείς που μπορούν να 
ενσωματώσουν στα προγράμματα διδασκαλίας τους; 

− Ποια είναι μερικά εργαλεία που γνωρίζουν και 
χρησιμοποιούν στις τάξεις τους; 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακά εργαλεία όπως 
Mentimeter, Slido ή Padlet για να συλλέξετε τις απαντήσεις 
τους. Χρησιμοποιήστε την προσέγγιση της Διαμορφωτικής 
Αξιολόγησης και παρέχετε ανατροφοδότηση με βάση τις 
απαντήσεις των συμμετεχόντων σας. 

5' − Ομαδική 
συζήτηση 

− Παρουσίαση 

− Δραστηριότητα 
αντανάκλασης 

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 
Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 
Προβολέας 

Παρουσίαση Διαμορφωτική 
αξιολόγηση και 
ανατροφοδότη
ση από τον 
διαμεσολαβητ
ή 

https://www.pmi.org/learning/library/mind-mapping-advantage-think-creatively-6554
https://chrome.google.com/webstore/search/pomodoro%20assistant
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Μάθημα 4 Ενότητα 2 
Τίτλος: Προσδιορισμός των κύριων ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ΕΕΚ 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές 
δραστηριότητες 

Διάρκεια (min) Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ 

εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίου 

και 
δραστηριότητ

ες 

Εκτίμηση 

1 Παρουσιάζουμε τα Ψηφιακά Εργαλεία 
 
Η ομάδα θα ξεκινήσει αυτή τη μονάδα με μια γρήγορη 
δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών. Οι εκπαιδευόμενοι 
θα εντοπίσουν και θα αναδείξουν τα κύρια ψηφιακά 
εργαλεία που χρησιμοποιούν επί του παρόντος με τους 
εκπαιδευόμενούς τους στις πρακτικές ΕΕΚ τους. 
 
Οι απαντήσεις θα είναι γραμμένες στον πίνακα που 
παρέχεται.  

5' - Ομαδική 
Συζήτηση.  

- Πίνακας 
σεμιναρίων.  

Δεν 
απαιτούνται 
πρόσθετοι 
πόροι.  

Οι 
εκπαιδευόμενο
ι θα 
εξεταστούν 
σχετικά με την 
ικανότητά τους 
να 
αλληλεπιδρούν 
και να 
αλληλεπιδρούν 
με το 
παρεχόμενο 
εκπαιδευτικό 
υλικό.  

2 Προσδιορισμός των σημαντικότερων ψηφιακών 
εργαλείων για την επιχειρηματικότητα. 
 
Ο συντονιστής θα παρουσιάσει τα δωρεάν ψηφιακά 
εργαλεία από την Παρουσίαση PowerPoint που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι θα ενθαρρυνθούν να 
προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας με μαθητές όλων 
των υποβάθρων. 
 

15' -Παρουσίαση. 
- Ομαδική 
Συζήτηση.  

-Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 
-Διαδίκτυο 
-Προβολέας 

Μάθημα 4 
Παρουσίαση 
PowerPoint  
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Οι μαθητές θα εξετάσουν επίσης το ρόλο του 
εκπαιδευτικού, την απαιτούμενη υποστήριξη των 
μαθητών και το ρόλο της ψηφιακήςπολιτικής στην 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης ψηφιακών εργαλείων στο 
μαθησιακό περιβάλλον.  

3 Πώς να εφαρμόσετε Ψηφιακά Εργαλεία σε 
Εκπαιδευτικές Συνεδρίες. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες των 3-4 
ατόμων και θα επιλέξουν ένα από τα διαδικτυακά 
ψηφιακά εργαλεία για εξέταση. Θα ερευνήσουν το 
εργαλείο και θα παρουσιάσουν στην ομάδα τα κύρια 
χαρακτηριστικά αυτών των εργαλείων και πώς μπορούν 
να τα χρησιμοποιήσουν με τους δικούς τους μαθητές. 
 
Η συνεδρία θα κλείσει με τους εκπαιδευόμενους να 
εντοπίζουν ένα εργαλείο που επιθυμούν να προωθήσουν 
στις διδακτικές τους πρακτικές. 
 

15' - Μελέτη 
περίπτωσης  

- Υπολογιστής 
ή έξυπνη 
συσκευή με 
πρόσβαση στο 
διαδίκτυο 
 

Δεν 
απαιτούνται 
πρόσθετοι 
πόροι.  

Οι 
εκπαιδευόμενο
ι θα 
αναστοχαστού
ν σχετικά με τα 
ψηφιακά 
εργαλεία που 
τους έχουν 
παρουσιαστεί 
και θα 
προσδιορίσουν 
τα εργαλεία 
που θα 
συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν 
στις 
εκπαιδευτικές 
τους πρακτικές.  
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Μάθημα 4 Ενότητα 3 
Τίτλος: Άνοιγμα του μαθησιακού περιβάλλοντος σε όλους τους εκπαιδευόμενους 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ 

εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίου 

και 
δραστηριότητ

ες 

Εκτίμηση 

1. 1 Ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων 
 
Οι μαθητές θα συζητήσουν πρώτα πώς μπορούν να 
προσελκύσουν περαιτέρω τους ενήλικες μαθητές. Οι 
εκπαιδευόμενοι θα εξετάσουν τα ποσοστά συμμετοχής στη διά 
βίου μάθηση και θα συζητήσουν τις διαφορές που υπάρχουν 
μεταξύ των χωρών. Οι εκπαιδευόμενοι θα προσδιορίσουν γιατί 
πιστεύουν ότι ορισμένες από αυτές τις χώρες αντιμετωπίζουν 
χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής από άλλες. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν σε μια δραστηριότητα 
που σχετίζεται με την ψηφιακήιθαγένεια.  Οι μαθητές θα 
χρειαστούν πέντε λεπτά για να κάνουν οι ίδιοι google. Αυτό 
μπορεί να περιγράψει τον αντίκτυπο του «ψηφιακού μας 
αποτυπώματος». Μετά από πέντε λεπτά, οι μαθητές μπορούν 
να σκεφτούν τι βρήκαν στο διαδίκτυο για τον εαυτό τους.  

15' -Παρουσίαση. 
 

Μάθημα 4 
Παρουσίαση 
PowerPoint 

Δεν 
απαιτούνται 
πρόσθετοι 
πόροι.  

 

2 Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι από 
κοινωνικά αποκλεισμένες ή περιθωριοποιημένες κοινότητες. 
 
Εκπαιδευόμενοι που θα πρέπει να εντοπίσουν τα εμπόδια που 
υπάρχουν όσον αφορά την πρόσβαση στην επιχειρηματική 
εκπαίδευση. 
 

10' - Καταιγισμός 
ιδεών. 
 
-Παρουσίαση. 
 

Πίνακας 
σεμιναρίων 
 
Μάθημα 4 
Παρουσίαση 
PowerPoint  

Δεν 
απαιτούνται 
πρόσθετοι 
πόροι.  

Οι 
εκπαιδευόμενο
ι θα είναι σε 
θέση να 
προσδιορίσουν 
τις 
συγκεκριμένες 
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Χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο πίνακα σεμιναρίων, ο 
επιμορφωτής θα συντάξει μια λίστα με όλες αυτές τις 
προκλήσεις με βάση τις εμπειρίες κάθε μαθητή. 
 
Ορισμένα εμπόδια και προκλήσεις έχουν εντοπιστεί στη 
διαφάνεια 10 της παρουσίασης του PowerPoint. Ο 
επιμορφωτής θα παρουσιάσει αυτά τα εμπόδια στους 
Μαθητευόμενους. 
 

προκλήσεις 
που 
αντιμετωπίζου
ν οι 
περιθωριοποιη
μένοι μαθητές 
στις διδακτικές 
τους πρακτικές 
και θα 
παρουσιάσουν 
ένα ευρύ 
φάσμα 
εργαλείων που 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθο
ύν για την 
αντιμετώπιση 
αυτών των 
ανησυχιών.  

2.  
3 

Συμμετοχή εκ νέου σε όσους είναι δύσκολο να προσεγγιστούν 
 
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξετάσουν ένα ευρύ φάσμα βέλτιστων 
πρακτικών και στρατηγικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την εκ νέου συμμετοχή όσων είναι δυσπρόσιτες. 
 
Σε ζευγάρια, ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να 
συνεργαστούν για να εντοπίσουν το καλύτερο ψηφιακό 
εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
υποστήριξη της εκ νέου συμμετοχής αυτών των μαθητών. 
 
Ο διαμεσολαβητής θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να 
σκεφτούν πώς μπορούν να μειωθούν αυτές οι προκλήσεις και 
το μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να ανοίξει σε όλους τους 
μαθητές. 
 
 

15' - Ομαδική 
Συζήτηση. 
 
-Παρουσίαση. 
 

Μάθημα 4 
Παρουσίαση 
PowerPoint 

Δεν 
απαιτούνται 
πρόσθετοι 
πόροι.  
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Μάθημα 4 Ενότητα 4 
Τίτλος: Προβληματισμοί ψηφιακών εργαλείων στη σύγχρονη εποχή 
 

Αρ. Θέματα και Υποθέματα/Μαθησιακές δραστηριότητες Διάρκεια 
(min) 

Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

Απαιτούμενα 
υλικά/ 

εξοπλισμός 

Φυλλάδια 
ακροατηρίου 

και 
δραστηριότητ

ες 

Εκτίμηση 

1 ΥπεύθυνηΨηφιακή Διακυβέρνηση 
 
Ο επιμορφωτής θα αποσπάσει έναν ορισμό του όρου 
«ΥπεύθυνηΨηφιακή Πληροφόρηση» από τους 
Εκπαιδευόμενους. 
 
Η ομάδα θα πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή αναζήτηση του 
εαυτού της και θα εντοπίσει ποιες πηγές εμφανίζονται όταν 
ερευνούν τα ονόματά τους. Για μαθητές που μπορεί να μην 
αισθάνονται άνετα να το κάνουν αυτό, μπορούν να 
ερευνήσουν έναν διεθνή επιχειρηματία. 
 
Κάθε μαθητής θα παρουσιάσει τα ευρήματά του στην ομάδα 
και θα σκεφτεί αν συμπεριφέρεται πραγματικά ως υπεύθυνος 
ψηφιακόςπολίτης. 
 
 

20' - Καταιγισμός 
ιδεών. 
 
-Παρουσίαση. 

 

Πίνακας 
σεμιναρίων 
 
Μάθημα 4 
Παρουσίαση 
PowerPoint 
 
Υπολογιστής ή 
έξυπνη 
συσκευή με 
πρόσβαση στο 
διαδίκτυο.  

Δεν 
απαιτούνται 
πρόσθετοι 
πόροι.  

Οι 
εκπαιδευόμενο
ι θα 
πραγματοποιή
σουν μια 
διαδικτυακή 
αναζήτηση του 
εαυτού τους 
και των 
συνομηλίκων 
τους για να 
προσδιορίσουν 
εάν είναι 
υπεύθυνοι 
ψηφιακοί 
πολίτες.  

2 Καλές και κακέςψηφιακές αναφορές. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να προβληματιστούν σχετικά 
με τους καλούςψηφιακούς πολίτεςκαι τους κακούς ψηφιακούς 
πολίτεςκαι να προσδιορίσουν μερικά από τα κύρια 
χαρακτηριστικά και των δύο. 

15' - Καταιγισμός 
ιδεών. 
-Παρουσίαση. 
-Ολομέλεια. 
 

 

Πίνακας 
σεμιναρίων 
 
Μάθημα 4 
Παρουσίαση 
PowerPoint 

Δεν 
απαιτούνται 
πρόσθετοι 
πόροι.  
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Οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην ομάδα. 
 
Οι μαθητές θα παρουσιαστούν με μερικές στρατηγικές που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση 
τηςψηφιακήςκοινωνίας. Για να κλείσει η συνεδρία, ο 
συντονιστής θα ενθαρρύνει την ομαδική συζήτηση μέσω των 
ακόλουθων συνοπτικών ερωτήσεων: 

1) Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μάθατε από 
αυτήν την ενότητα; 

2) Πώς θα επηρεάσει αυτό τη χρήση του διαδικτύου; 
3) Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μάθατε σε 

αυτό το εκπαιδευτικό μάθημα; 
 

Ο συντονιστής θα ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες για 
την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία τους και θα κλείσει τη 
συνεδρία. 
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