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Εισαγωγή 
 
Η παρούσα εργαλειοθήκη έχει ως στόχο, αφενός, να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ στην 
ανάπτυξη, σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων και, αφετέρου, να συμβάλει στην 
ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας των εκπαιδευομένων. Πρόκειται για μια πρακτική 
εργαλειοθήκη που παρέχει σύντομες ενότητες σε θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτές 
ΕΕΚ. Τα θέματα των ενοτήτων έχουν επιλεγεί με βάση τα αποτελέσματα έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε σε όλες τις χώρες-εταίρους. 
 

▪ Η ενότητα 1 παρέχει μια επισκόπηση της ΕΕΚ και της επιχειρηματικότητας, 
παρουσιάζοντας ορισμούς της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, τα πλαίσια 
διασφάλισης ποιότητας για την ΕΕΚ και το πλαίσιο αναφοράς EntreComp, εξηγώντας 
τη χρησιμότητά του. 

 
▪ Η ενότητα 2 εστιάζει σε μεθοδολογίες και προσεγγίσεις στην ΕΕΚ και, συγκεκριμένα, 

στη μεθοδολογία που βασίζεται στις ανάγκες και τη συνεργατική μεθοδολογία. 
 

▪ Η ενότητα 3 παρουσιάζει και συζητά στρατηγικές για επιχειρηματική εκπαίδευση, 
όπως για παράδειγμα πώς οι μελέτες περίπτωσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας και πώς οι εκπαιδευτές ΕΕΚ 
μπορούν να τις εφαρμόσουν στη διδακτική τους πρακτική. Εξηγεί επίσης πώς τα 
παιχνίδια υπόδυσης ρόλων συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 
ικανοτήτων. 

 
▪ Η ενότητα 4 περιγράφει πώς μπορούν οι εκπαιδευτές να επιλέξουν με πιο 

τεκμηριωμένο τρόπο τα ψηφιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, να πληροφορηθούν για τα πλέον σύγχρονα 
ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην τάξη και να μάθουν περισσότερα για 
τα κριτήρια που πρέπει να λάβουν υπόψη, προτού επιλέξουν ψηφιακά εργαλεία για 
τη διδασκαλία επιχειρηματικών δεξιοτήτων.  

 
▪ Η ενότητα 5 επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές ικανότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ, 

εξηγώντας πώς μπορούν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ να χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο 
αναφοράς EntreComp και πώς μπορούν να το ενσωματώσουν στα προγράμματα 
κατάρτισής τους. 

 
▪ Η ενότητα 6 εισάγει το εργαλείο SELFIE και εξηγεί πώς μπορούν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ 

να το χρησιμοποιήσουν για να αξιολογήσουν την ετοιμότητα και τις πρακτικές τους 
σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

 
▪ Η ενότητα 7 δίνει έμφαση στις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ. Εισάγει 

το πλαίσιο DigCompEdu, εξηγεί τις 22 ικανότητές του και παρέχει μια επισκόπηση του 
μοντέλου προόδου. 

  



   

 

 

Ενότητα 1: Επισκόπηση και πλαίσιο για την εκπαίδευση στην ΕΕΚ & 
στην Επιχειρηματικότητα 
 

Επισκόπηση 
 
Μέσα από την ενότητα αυτή παρέχεται μια επισκόπηση των ορισμών της 
επιχειρηματικότητας και της προστιθέμενης αξίας της ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). 
Παρουσιάζονται, επίσης, τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων για την ΕΕΚ, καθώς 
και σχετικές πληροφορίες και απαραίτητες προϋποθέσεις. Τέλος, παρουσιάζεται το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ικανότητα του Επιχειρείν «EntreComp», το οποίο 
αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές ΕΕΚ. Το Πλαίσιο Αναφοράς «EntreComp» και οι 
πρακτικοί τρόποι χρήσης του συζητούνται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε άλλες ενότητες 
αυτής της εργαλειοθήκης. 
 

Ορισμοί της επιχειρηματικότητας και ο ρόλος της στην ΕΕΚ 
 
Δεν υπάρχει μόνο ένας, αλλά χιλιάδες ορισμοί για την επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, 
ο καθηγητής Howard Stevenson περιέγραψε την επιχειρηματικότητα ορίζοντάς την ως: 
 

«την επιδίωξη των ευκαιριών πέραν των ελεγχόμενων πόρων».1 
 
 
Ωστόσο, δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα μπορεί 
να λάβει τη μορφή μιας μικρής επιχείρησης, όπως ένα εστιατόριο. Μπορεί, όμως, να είναι 
και μια νεοφυής επιχείρηση που επεκτείνεται διαρκώς ή ένα νέο τμήμα σε μια μεγάλη 
εταιρεία, ακόμη και μια κοινωνική επιχείρηση που δεν έχει σκοπό το κέρδος αλλά την 
παροχή βοήθειας στον κόσμο2. 
 
Όταν η επιχειρηματικότητα λαμβάνει χώρα εντός ενός υφιστάμενου οργανισμού, συχνά 
αναφέρεται ως «ενδοεπιχειρηματικότητα». Σε αντίθεση με τους επιχειρηματίες που 
δημιουργούν κάτι από την αρχή, οι ενδοεπιχειρηματίες χρησιμοποιούν τους πόρους του 
οργανισμού τους. Όπως είπε και ο καθηγητής Michael Cusumano, οι ενδοεπιχειρηματίες 
«δημιουργούν κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν ή δεν έχει γίνει με τον ίδιο τρόπο».3 
 
Για τους εκπαιδευτές και τους μαθητές στην ΕΕΚ, τόσο η επιχειρηματικότητα όσο και η 
ενδοεπιχειρηματικότητα είναι συναφείς και χρήζουν διερεύνησης. Οι μαθητές ΕΕΚ μπορεί 
να είναι ή να θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες δημιουργώντας κάτι δικό τους. Οι μαθητές 
ΕΕΚ μπορεί, επίσης, να εργάζονται σε έναν οργανισμό και να χρειάζονται επιχειρηματικές 

 
1 Eisenmann, T. (2013). Entrepreneurship: A Working Definition. Διαθέσιμο στο: https://hbr.org/2013/01/what-

is-entrepreneurship 
2 Hayes, A. (2021). Entrepreneur. Διαθέσιμο στο: https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp 
3 Somers, M. (2018). Intrapreneurship, explained. Διαθέσιμο στο: https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-

matter/intrapreneurship-explained 

https://hbr.org/2013/01/what-is-entrepreneurship
https://hbr.org/2013/01/what-is-entrepreneurship
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/intrapreneurship-explained
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/intrapreneurship-explained


   

 

δεξιότητες για την καθημερινή τους εργασία ή να έχουν ως στόχο να δραστηριοποιηθούν 
στην ενδοεπιχειρηματικότητα. Έτσι, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ πρέπει να ξέρουν καλά τους 
διαφορετικούς τρόπους και περιστάσεις όπου απαιτούνται επιχειρηματικές δεξιότητες και 
να καλλιεργούν την επιχειρηματική νοοτροπία στους μαθητές τους. 
 
Πέρα από τη δημιουργία ενός οργανισμού, οι επιχειρηματικές δεξιότητες εντάσσονται σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο ως έννοια που αναφέρεται σε μια ικανότητα ή ένα σύνολο 
ικανοτήτων, παρά ως μια απλή δεξιότητα. Κατά συνέπεια, οι διάφοροι ορισμοί ή τα διάφορα 
πλαίσια για τις επιχειρηματικές δεξιότητες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων. Το 
Πλαίσιο Αναφοράς EntreComp αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Παρουσιάζει τις 
επιχειρηματικές δεξιότητες ως ένα σύνολο τριών αλληλένδετων και αλληλοεξαρτώμενων 
περιοχών ικανοτήτων και, συνολικά, 15 ικανοτήτων. Μπορείτε να δείτε όλες τις ικανότητες 
στο γράφημα που περιλαμβάνεται στο τρίτο μέρος της ενότητας αυτής. 
 

Πλαίσια Διασφάλισης Ποιότητας για την ΕΕΚ 
 
Βάσει του Νέου Θεματολογίου Δεξιοτήτων για την Ευρώπη (New Skills Agenda for Europe), 
που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2020, η ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι ανάμεσα στις δεξιότητες εκείνες στις 
οποίες θα επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι στόχοι αυτής της 
προσπάθειας είναι: (α) η επίτευξη απασχόλησης για περισσότερα από τα 4/5 αποφοίτων 
ΕΕΚ, (β) η απασχόληση τουλάχιστον 3 από τους 5 μαθητές ΕΕΚ σε χώρους εργασίας για 
απόκτηση μάθησης μέσω εμπειρίας, όπως π.χ. μέσα από προγράμματα μαθητείας και 
πρακτικής άσκησης, καθώς και (γ) η αύξηση του αριθμού των μαθητών που μεταβαίνουν στο 
εξωτερικό για σκοπούς μάθησης κατά 1/3 (ΕC, 2020). 
 
Η ΕΕΚ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και παρέχει δεξιότητες για να βοηθήσει 
τους μαθητές στην προσωπική τους ανάπτυξη και στην ενεργό συμμετοχή τους ως πολίτες4. 
Τα συστήματα EEK στην Ευρώπη περιλαμβάνουν την αρχική ΕΕΚ (I-VET) και τη συνεχιζόμενη 
ΕΕΚ (C-VET). Η αρχική ΕΕΚ (I-VET) προσφέρεται, συνήθως, στο ανώτερο επίπεδο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να λάβει χώρα είτε σε σχολικό είτε σε εργασιακό 
περιβάλλον (π.χ. σε κέντρα κατάρτισης και εταιρείες), που διαφέρουν από χώρα σε χώρα 
(EC, 2020). Οι κύριοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΕΕΚ είναι: 
 

● το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Cedefop) 
● Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 

 

 
4 European Commission (N.D.). What is vocational education and training?. Διαθέσιμο στο: 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en 

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home


   

 

Ένα σχετικό χρηματοδοτικό μέσο είναι το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο 
υποστηρίζει δραστηριότητες που σχετίζονται με 
την ΕΕΚ. Ανάμεσα στα διάφορα παραδοτέα που 
αναπτύχθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την περίοδο 2015-2020, αξιοσημείωτα είναι 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για 
την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
(ECVET) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 
τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET). 
 
Το ECVET δίνει τη δυνατότητα να επικυρωθούν 
και να αναγνωριστούν οι γνώσεις και οι 
δεξιότητες των μαθητών από τα διάφορα 
συστήματα και χώρες. Επιπλέον, το EQAVET 
λειτουργεί ως εργαλείο αναφοράς σε κάθε χώρα 
για την παρακολούθηση της προόδου τους όσον 
αφορά στα συστήματα ΕΕΚ. 
 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συστήματα 
ΕΕΚ διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα ΕΕΚ και, 
επομένως, άλλο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
(ΕΠΠ), το οποίο σε πολλές περιπτώσεις 
ευθυγραμμίζεται και με το πλαίσιο EQAVET. Ως εκ 
τούτου, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνεστε 
τακτικά για τις εξελίξεις στην ΕΕΚ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και να παρακολουθείτε  τον σχετικό φορέα ή αρχή που έχει την ευθύνη για το ΕΠΠ 
στη χώρα σας. 
 
Για να ανακαλύψετε τα διαφορετικά συστήματα ΕΕΚ στην Ευρώπη, το CEDEFOP δημιούργησε 
ένα εύχρηστο εργαλείο, μια βάση δεδομένων με πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος. 
Παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα για σύγκριση ανάμεσα στις χώρες σε σχέση με την ΕΕΚ για 
διαφορετικές περιόδους. 
 

Το EntreComp και τα πλεονεκτήματα για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ 
 
Εκτός από την τυπική μάθηση, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ικανότητα του 
Επιχειρείν «EntreComp» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη μη τυπική μάθηση. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενδοεπιχειρηματικότητα σε 
υφιστάμενους οργανισμούς ή ως σημείο εκκίνησης για την επίτευξη μαθησιακών 
αποτελεσμάτων σε διάφορα συγκείμενα και για την εκπαίδευση σε θέματα 
επιχειρηματικότητας.5 

 
5JRC (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Διαθέσιμο στο: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581 

Μείνετε ενημερωμένοι: 
 
Για να είστε ενημερωμένοι για την 
ΕΕΚ, οι παρακάτω φορείς παρέχουν 
σχετικές πληροφορίες και 
ενημέρωση:  

 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει αντιπροσωπείες σε διάφορες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
αντιπροσωπείες ανεβάζουν στους 
διαδικτυακούς τους χώρους 
σχετικές πληροφορίες και ειδήσεις. 

CEDEFOP: Το CEDEFOP δημοσιεύει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες 
για την ΕΕΚ για κάθε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ομάδες Εργασίας ΕΚ 2020: Οι 
ομάδες εργασίας συστάθηκαν για 
να υποστηρίξουν τη χάραξη 
πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η Ομάδα Εργασίας ΕΚ 2020 
για την ΕΕΚ έχει δημοσιεύσει, 
επίσης, μια έκθεση με επίκεντρο την 
καινοτομία και την ψηφιοποίηση 
στην ΕΕΚ. 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H0708(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H0708(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H0708(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX:32009H0708(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX:32009H0708(01)
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581


   

 

 

 
Το Πλαίσιο Αναφοράς EntreComp θεωρεί την επιχειρηματικότητα ως ικανότητα και την 
ορίζει ως: 
 
 
 

 
 
 
Το EntreComp μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς και να προσφέρει υποστήριξη 
σε πολλά άτομα, από τους εκπαιδευτικούς έως τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Το 
Πλαίσιο Αναφοράς EntreComp μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 
 

▪ ως υποστηρικτικό εργαλείο για πολιτικές και πρακτικές με στόχο την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 

▪ ως εργαλείο για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
▪ για την αναγνώριση και πιστοποίηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
▪ ως υποστηρικτικό πλαίσιο για την κατάρτιση σε επιχειρηματικές δεξιότητες από 

εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, καθώς και 
▪ για τον σχεδιασμό προγραμμάτων και ευκαιριών μάθησης.6 

 
Το Πλαίσιο Αναφοράς EntreComp εξηγεί τι σημαίνει επιχειρηματική νοοτροπία και 
περιλαμβάνει 15 ικανότητες σε τρεις περιοχές, οι οποίες αναλύονται σε 442 μαθησιακά 
αποτελέσματα. 
 

 
 
6 European Commission (N.D.). The European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp). 

Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en 
 

«Η ικανότητα δράσης βάσει ευκαιριών και ιδεών για τη δημιουργία αξίας για 
άλλους. Η αξία που δημιουργείται μπορεί να είναι κοινωνική, πολιτισμική ή 
οικονομική. Το EntreComp αναγνωρίζει την ευκαιρία για επιχειρηματικότητα σε 
κάθε περίσταση: από τα σχολικά προγράμματα σπουδών έως την καινοτομία στον 
εργασιακό χώρο, από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες έως την εφαρμοσμένη μάθηση 
στο πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο EntreComp η ικανότητα του επιχειρείν είναι και 
ατομική και συλλογική» (McCallum et al., 2018).   

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en


   

 

 
Σχήμα 1. Περιοχές και ικανότητες του Πλαισίου Αναφοράς EntreComp 

Πηγή: EntreCOMP: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ικανότητα του επιχειρείν, 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (σ. 21) 

 
Ωστόσο, δεν ενδιαφέρονται όλοι να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες στο 
υψηλότερο επίπεδο. Η έκθεση του JRC σημειώνει ότι το EntreComp είναι ένα σημείο 
εκκίνησης και όσοι χρησιμοποιούν το πλαίσιο αυτό μπορούν να το προσαρμόσουν στις 
περιστάσεις ή στις ανάγκες της ομάδας τους.7 Περιλαμβάνει, επίσης, τα 4 επίπεδα του 
Κλιμακούμενου Μοντέλου EntreComp: 

 
7JRC (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Διαθέσιμο στο: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581 
 

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/3896/2/3896.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581


   

 

 
1. Βασικό 
2. Μεσαίο 
3. Προχωρημένο 
4. Εξαιρετικό 

 
Στο Πλαίσιο Αναφοράς EntreComp περιγράφονται οι 
τρεις περιοχές και οι 15 ικανότητες στα 4 επίπεδα, με 
τρόπο που βοηθούνται οι εκπαιδευτές ΕΕΚ όχι μόνο 
να αξιολογήσουν τον εαυτό τους, αλλά και να 
προσδιορίσουν το επίπεδο των μαθητών τους στην 
ΕΕΚ. Έτσι, μπορούν να αναπτύξουν πιο 
αποτελεσματικά και καλύτερα προσαρμοσμένα 
προγράμματα ή δραστηριότητες για την καλλιέργεια 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 
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Ενότητα 2: Μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για ενσωμάτωση της 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην ΕΕΚ 
 

Επισκόπηση 
 
Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στον πυρήνα της καινοτομίας στις σύγχρονες κοινωνίες, 
προωθώντας την κοινωνική και οικονομική αλλαγή (Aljohani, 2015). Προκειμένου να 
μπορούν να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση να τονώσουν την 
οικονομία, τα άτομα πρέπει να λάβουν επιχειρηματική εκπαίδευση, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι δημιουργούν αξία για τους άλλους (Lackéus, 2015). 
 
Για να συμβάλουν στην μακροπρόθεσμη επιτυχία της παγκόσμιας οικονομίας, οι πάροχοι 
ΕΕΚ πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν μια αξιολόγηση των προγραμμάτων και των 
πρακτικών τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές του μέλλοντος είναι εξοπλισμένοι με 
τις δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμβαδίζουν με τις μεθοδολογίες του 
21ου αιώνα. Η παρούσα ενότητα εξετάζει αυτές τις μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για την 
ενσωμάτωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην ΕΕΚ μέσα από μια μεθοδολογία που 
βασίζεται στις ανάγκες και μια μεθοδολογία συνεργατικής μάθησης. 
 
Εντοπίζοντας επιτυχώς τις ανάγκες των εκπαιδευομένων ΕΕΚ από τη μια, και τις ικανότητες 
των παρόχων ΕΕΚ από την άλλη, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν συνδυασμό πόρων και 
ικανοτήτων, τα οποία θα συγχωνευθούν για να προωθήσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση 
στην ΕΕΚ. 
 

Μεθοδολογία που βασίζεται στις ανάγκες  
 
Μια μεθοδολογία που βασίζεται στις ανάγκες «εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
διαδικασιών και πρακτικών για υποστήριξη όλων των εκπαιδευομένων» (Saskatchewan 
Ministry of Education, 2015). Ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που βασίζεται στις ανάγκες έχει ως 
στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ότι λαμβάνουν τους σωστούς πόρους, ώστε να φτάσουν στο 
μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Σε συμφωνία με τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (2021), μια μεθοδολογία που 
βασίζεται στις ανάγκες μπορεί να παρέχει ευκαιρίες συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε όλους. 
 
Η εν λόγω μεθοδολογία παρέχει σε όλους τους μαθητές κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά, όπως πρόσθετη υποστήριξη στην 
τάξη, διαφοροποιημένη διδασκαλία και ευκαιρίες συμπερίληψης στο μαθησιακό 
περιβάλλον. Δεδομένου ότι οι ανάγκες κάθε μαθητή διαφέρουν, ορισμένοι μπορεί να 
χρειάζονται στοχευμένη υποστήριξη μέσω καθοδήγησης, ενώ άλλοι μπορεί να χρειάζονται 
μακροπρόθεσμη υποστήριξη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί μέσω ενός Σχεδίου 
Ενσωμάτωσης και Παρέμβασης, που θα περιλαμβάνει τα μαθησιακά στιλ και ανάγκες, τις 
ικανότητες μάθησης και σχετικές πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα που μπορεί να 
επηρεάζουν το άτομο. 
 



   

 

 
Για την επιτυχή εφαρμογή στην ΕΕΚ μιας μεθοδολογίας που βασίζεται στις ανάγκες, οι 
εκπαιδευτές πρέπει να ακολουθήσουν τις ακόλουθες τρεις βασικές αρχές: (1) 
Συμπεριληπτικές Φιλοσοφίες και Πεποιθήσεις (2) Σχεδιασμός Διδασκαλίας, Παρεμβάσεων 
και Υποστήριξης, και (3) Διεπαγγελματική συνεργασία (Saskatchewan Ministry of Education, 
2015). 
 

1) Συμπεριληπτικές Φιλοσοφίες και Πεποιθήσεις  
 
Η ενδυνάμωση των μαθητών ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους 
βρίσκεται στο επίκεντρο της μεθοδολογίας που βασίζεται στις ανάγκες. Με την προώθηση 
της ένταξης και της διαφορετικότητας στα μαθησιακά περιβάλλοντα, οι μαθητές μπορούν 
να ενδυναμωθούν και να αποκτήσουν ανεξάρτητη σκέψη. Για να διασφαλιστεί ότι οι 
μαθητές ΕΕΚ στον τομέα της επιχειρηματικότητας έχουν πολλές ευκαιρίες να βελτιώσουν τις 
δεξιότητές τους, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια ανάλυση βασισμένη 
στις ανάγκες. 
 
Σύμφωνα με τον McKillip (1987), η ανάλυση που βασίζεται στις ανάγκες πρέπει να 
πραγματοποιείται με τη χρήση του μοντέλου αποκλίσεων της αξιολόγησης αναγκών 
(Discrepancy Model of Needs Assessment), το οποίο αποσκοπεί στον καθορισμό των σκοπών 
και στόχων των εκπαιδευομένων, στον προσδιορισμό των δεικτών επίδοσης που θα 
αξιολογούν την επίτευξη αυτών των στόχων και στον εντοπισμό των αποκλίσεων μεταξύ της 
επιτυχούς και ανεπιτυχούς προσπάθειας για επίτευξη του στόχου.  
 
Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην ΕΕΚ, οι εκπαιδευτές χρειάζεται 
να διεξάγουν μια Ανάλυση Αναγκών, ώστε να εξετάσουν και να προσδιορίσουν τις τρέχουσες 
ικανότητες τόσο των μαθητών όσο και των παρόχων εκπαίδευσης, και να διασαφηνίσουν 
πώς θα πετύχουν τους στρατηγικούς σκοπούς και στόχους τους κατά τη διάρκεια μιας 
προκαθορισμένης περιόδου. 
 

2) Σχεδιασμός Διδασκαλίας, Παρεμβάσεων και Υποστήριξης 
 
Οι εκπαιδευτές επιχειρηματικότητας στην ΕΕΚ πρέπει να εξετάσουν τις υφιστάμενες δομές 
εντός του οργανισμού, ώστε να σχεδιάσουν με επιτυχία τη διδασκαλία, τις παρεμβάσεις και 
την υποστήριξη που θα παρέχουν στους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευτές, ειδικά στον 
τομέα της επιχειρηματικότητας, πρέπει να στοχεύουν στην ενσωμάτωση μιας μαθησιακής 
προσέγγισης που βασίζεται στα αποτελέσματα, η οποία θα εστιάζει στο να παρέχει στους 
εκπαιδευόμενους ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών ευκαιριών σε διαδικτυακά, πρόσωπο-με-
πρόσωπο και μικτά μαθησιακά περιβάλλοντα. 
 
Σύμφωνα με τον Lackéus (2015), ορισμένες από τις προκλήσεις και τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ όσον αφορά την επιχειρηματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση περιλαμβάνουν δυσκολίες στην αξιολόγηση και απουσία στρατηγικής 
κατεύθυνσης, σαφήνειας σκοπών και στόχων, πόρων και χρόνου. 
 
  



   

 

Η μαθησιακή προσέγγιση RAM (Relevance, Alignment, Measurement – Συνάφεια, 
Ευθυγράμμιση, Μέτρηση) βοηθά τους εκπαιδευτές ενηλίκων να πραγματοποιήσουν μια 
ανάλυση που βασίζεται στις ανάγκες σε έναν οργανισμό. Η RAM – Relevance, Alignment, 
Measurement – είναι μια στρατηγική μάθησης και ανάπτυξης που έχει ως στόχο να 
υποστηρίξει τους εκπαιδευτές, ώστε να εξακριβώσουν πώς μπορούν μέσω της παροχής 
εκπαίδευσης να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες και προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο 
οργανισμός και να ευθυγραμμίσουν και να τροποποιήσουν αυτή την εκπαίδευση σύμφωνα 
με τη συνολική στρατηγική του οργανισμού (CIPD, 2021).  
 

3) Διεπαγγελματική συνεργασία  
 
Η προώθηση της επιχειρηματικότητας στην ΕΕΚ απαιτεί από τους εκπαιδευτές να 
αναπτύξουν μια κουλτούρα συνεργασίας και κοινής ευθύνης, προκειμένου να προάγουν την 
καινοτομία και τις επιχειρηματικές προσπάθειες και εκτός του μαθησιακού περιβάλλοντος. 
Αναστοχαστική στη φύση της, η διεπαγγελματική συνεργασία ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των εκπαιδευομένων, δημιουργώντας καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο είναι σε θέση να 
εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Για την αξιολόγηση των 
αναγκών των εκπαιδευομένων μπορεί να εφαρμοστεί ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαξιολόγησης, της αξιολόγησης από συναδέλφους και της 
παρατήρησης των άλλων. 
 
Η μάθηση που βασίζεται στην εργασία, ή οι ευκαιρίες εναλλασσόμενης κατάρτισης, δίνουν 
τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους σε επίπεδο ΕΕΚ να συμμετέχουν σε μάθηση εντός 
της τάξης μέσω του παρόχου τους ΕΕΚ, καθώς και σε περαιτέρω μαθησιακές ευκαιρίες σε 
εταιρικό περιβάλλον. Μέσω της παροχής στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ ευκαιριών μάθησης 
που βασίζεται στην εργασία, οι οργανισμοί τούς υποστηρίζουν στην απόκτηση πραγματικών 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων από μια διεπιστημονική ομάδα προσωπικού. Όταν υλοποιείται 
με επιτυχία, η μάθηση με βάση την εργασία παρέχει στους εκπαιδευόμενους πολλαπλές 
μαθησιακές ευκαιρίες, οι οποίες μπορούν να αναπαραχθούν στις δικές τους επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των πολιτισμικών και προσωπικών 
τους «τυφλών σημείων» που εμποδίζουν τη μάθηση, καθώς και της εξέτασης της 
διαδικασίας παραπόνων και ανατροφοδότησης. 
 

Μεθοδολογία συνεργατικής μάθησης  
 
Το εκπαιδευτικό τοπίο γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο ανομοιογενές, με μαθητές από 
διαφορετικά υπόβαθρα και διαφορετικές εμπειρίες σε κάθε μαθησιακό περιβάλλον. Καθώς 
το τοπίο αλλάζει μορφή, απαιτείται από τους εκπαιδευτές να συνεργάζονται και να 
ανταλλάζουν γνώσεις μεταξύ τους, προκειμένου να παραμένουν ενημερωμένοι για τις νέες 
τάσεις. Η έννοια της συνεργατικής μάθησης πηγάζει από την έρευνα που έκανε ο ψυχολόγος 
Lev Vygotsky στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο Vygotsky υποστήριξε ότι «μαθαίνουμε μέσα από 
την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μας με τους άλλους» (Neff, χ.η.). Η συνεργασία δίνει 
τη δυνατότητα σε ομάδες των δύο ή περισσότερων εκπαιδευομένων να δουλέψουν από 
κοινού, ώστε να βελτιώσουν τη συνολική τους γνώση. Οι μαθητές μπορούν να επιλύσουν 
προβλήματα, να μάθουν νέες έννοιες ή ακόμη και να ολοκληρώσουν καινούργιες για αυτούς 
δραστηριότητες, μέσω του υποστηρικτικού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζει τη συνεργατική 
μάθηση.    

https://www.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals/people/development/learning-needs-factsheet
https://www.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals/people/development/learning-needs-factsheet


   

 

 
Για την επιτυχή υλοποίηση της μεθοδολογίας συνεργατικής μάθησης στο πλαίσιο της ΕΕΚ, οι 
εκπαιδευτές μπορούν να βασιστούν στις εξής τρεις βασικές θεωρίες: (1) τη θεωρία 
κοινωνικής μάθησης του Albert Bandura (2) τη θεωρία της κοινωνικής ανάπτυξης του 
Vygotsky και (3) τη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget. 
 

1) Η θεωρία κοινωνικής μάθησης του Albert Bandura 
 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ο Albert Bandura ανέπτυξε την θεωρία της 
κοινωνικής μάθησης, η οποία υποστηρίζει ότι τα άτομα αποκτούν μια συμπεριφορά 
παρατηρώντας τους άλλους ή έχοντας μια άμεση προσωπική εμπειρία με μια δραστηριότητα 
(Bandura, σ. 146). Η θεωρία κοινωνικής μάθησης περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: (1) 
Παρατήρηση (2) Μίμηση και (3) Πρότυπα. 
 
Μέσω της παρατήρησης των βασικών συμπεριφορικών μοτίβων των ατόμων, οι 
επιχειρηματίες μπορούν να μάθουν ποιες είναι κατάλληλες και ποιες ακατάλληλες 
συμπεριφορές. Αφού παρατηρηθούν αυτές οι συμπεριφορές, οι μαθητές μπορούν να 
περάσουν στο δεύτερο στάδιο, όπου αρχίζουν να αναπαράγουν τις συμπεριφορές των 
άλλων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και, μετά 
την αναπαραγωγή της συμπεριφοράς, αρχίζουν να νιώθουν περηφάνια και ικανοποίηση. Η 
τελευταία αρχή της θεωρίας του Bandura υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι γίνονται, 
ακολούθως, εκπαιδευτές· έχοντας μάθει τις συμπεριφορές, μπορούν να τις διδάξουν σε 
άλλους.  
 
Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης υποστηρίζει επίσης ότι η αποστήθιση μειώνεται, όταν οι 
μαθητές συμμετέχουν σε μεθοδολογίες συνεργατικής μάθησης.  Οι μαθητές αναπτύσσουν 
αυξημένη υπευθυνότητα για τη δουλειά τους και λαμβάνουν μια πλειάδα επιλογών για 
σκέψη και μάθηση υψηλότερου επιπέδου, χαρακτηριστικά απαραίτητα για τους 
επιχειρηματίες. 
 

2) Η θεωρία κοινωνικής ανάπτυξης του Vygotsky 
 
Ο Vygotsky (1934) υποστήριξε ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ενημερωμένοι προκειμένου 
να κατασκευάζουν νόημα από τις καταστάσεις. Η κοινωνική αλληλεπίδραση βρίσκεται στον 
πυρήνα της θεωρίας του περί κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία υποστηρίζει ότι τα άτομα 
αποκτούν νέες δεξιότητες και γνώσεις μέσα από συζητήσεις με άλλους, κάτι το οποίο τους 
επιτρέπει να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται. 
 
H θεωρία του Vygotsky εστιάζει στα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι συνεργάζονται σε 
κοινωνικές περιστάσεις και αποκτούν βασικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
πολιτιστικών αξιών, πεποιθήσεων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Για να 
υποστηρίξουν τους μαθητές, οι εκπαιδευτές συνιστάται να τους παρέχουν ευκαιρίες από 
κοινού μάθησης με ικανούς συνομήλικους και εκπαιδευτές. Όταν αξιολογούν μεμονωμένους 
μαθητές, οι εκπαιδευτές πρέπει να εστιάζουν κυρίως στο να τους ενθαρρύνουν να 
χρησιμοποιούν τις δικές τους δεξιότητες κατά την επίλυση προβλημάτων και να βασίζονται 
στην καινούργια γνώση που έχουν κατασκευάσει, και όχι μόνο στις γνώσεις που έχουν λάβει 
από τους άλλους.  



   

 

 
Οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αλληλεπιδράσεις με 
άλλους μέσω συζητήσεων, ανάλυσης μελετών περίπτωσης, πειραματισμού και αξιολόγησης 
από συναδέλφους. Χρησιμοποιώντας αυτές τις καινούργιες δεξιότητες και γνώσεις, οι 
επιχειρηματίες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις θετικές τους εμπειρίες στο εργασιακό 
περιβάλλον και την καθημερινή τους ζωή. 
 

3) Η θεωρία γνωστικής ανάπτυξης του Piaget  
 
Ο Piaget κάνει λόγο για τέσσερα στάδια γνωστικής ανάπτυξης, από τα οποία τα άτομα, 
ειδικά τα παιδιά, πρέπει να περάσουν προκειμένου να φτάσουν στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. Τα τέσσερα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget παρατίθενται 
στον παρακάτω πίνακα:   
 

Στάδιο Ηλικία Στόχος 

1. Αισθητηριοκινητικό  Γέννηση έως 18 -24 μηνών   Μονιμότητα 
αντικειμένου 

2. Προλογική νόηση 2 έως 7 ετών  Συμβολική σκέψη 

3. Συγκεκριμένων 
λογικών ενεργειών 

7 έως 11 ετών Λογική σκέψη 

4. Τυπικών λογικών 
ενεργειών  

Εφηβεία - ενηλικίωση Επιστημονικός 
συλλογισμός 

Πηγή: McLeod, S. (2020)  https://www.simplypsychology.org/piaget.html  
 
Τα τέσσερα αυτά στάδια, ειδικά το τέταρτο, συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με την αρχική ΕΕΚ 
και τη συνεχιζόμενη ΕΕΚ, αφού τα άτομα περνούν από το στάδιο της αντίληψης των 
ερεθισμάτων του περιβάλλοντός τους στην ανάπτυξη ικανοτήτων για επεξεργασία 
υποθετικών καταστάσεων. Παρόλο που για κάθε στάδιο αντιστοιχεί ένα ηλικιακό φάσμα, ο 
McLeod (2020) αναφέρει ότι ορισμένα άτομα ενδεχομένως να μην περάσουν ποτέ και από 
τα τέσσερα στάδια. 
 
Συνοψίζοντας, η επικοινωνία και η συνεργασία βρίσκονται στο επίκεντρο της 
επιχειρηματικότητας. Χωρίς να μπορούν να βασιστούν σε άλλους για υποστήριξη κατά τη 
διάρκεια πολύπλοκων και απαιτητικών καταστάσεων, οι επιχειρηματίες θα δυσκολευτούν 
να πετύχουν στις επιχειρηματικές τους προσπάθειες. Η αποτυχία αναγνώρισης των 
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την 
επιχειρηματικότητα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να μην καταφέρουν 
να πετύχουν στην απαιτητική αγορά εργασίας.  
 
Η ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων ΕΕΚ μέσω ελκυστικών και 
συμμετοχικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων είναι κρίσιμης σημασίας στην 
επιχειρηματική εκπαίδευση στην ΕΕΚ. Μέσω της επιτυχούς εφαρμογής στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και στο μαθησιακό περιβάλλον των αρχών των μεθοδολογιών που βασίζονται 
στις ανάγκες και τη συνεργασία, τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και οι εκπαιδευτές μπορούν 
να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές τάσεις 

https://www.simplypsychology.org/piaget.html


   

 

της αγοράς εργασίας, οι εκπαιδευτές μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικό και 
ελκυστικό μαθησιακό υλικό που συμβαδίζει με αυτές τις τάσεις, ενδυναμώνοντας έτσι τους 
εκπαιδευόμενους ώστε να αλληλεπιδράσουν με το υλικό και να αναζητήσουν ευκαιρίες να 
αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές προσπάθειες στο μέλλον.   
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Ενότητα 3: Στρατηγικές για την επιχειρηματική εκπαίδευση στην ΕΕΚ 
 

Πώς να χρησιμοποιήσετε μελέτες περιπτώσεων στη διδασκαλία επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων 
 
Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς οι μελέτες 
περιπτώσεων μπορούν να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας και πώς οι εκπαιδευτές ΕΕΚ 
μπορούν να τις εφαρμόσουν στη διδακτική τους 
πρακτική. 
 
Η μέθοδος των περιπτώσεων αποδεικνύεται ότι 
είναι μια κατάλληλη διδακτική προσέγγιση για 
πολύπλοκο μαθησιακό περιεχόμενο. Οι μαθητές 
πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να 
μετατρέψουν τη γνώση από τις σπουδές τους σε 
πρακτικές προτάσεις επίλυσης προβλημάτων με 
την επίλυση μιας μελέτης περίπτωσης. Οι μελέτες 
περιπτώσεων απαιτούν ακριβή ανάλυση του 
σχετικού θέματος και ακριβή στρατηγική για την 
επίλυση της «περίπτωσης» και περιλαμβάνουν 
την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων και τη σύσταση ή παρουσίαση 
της καλύτερης δυνατής λύσης. 
 
Ως εκ τούτου, οι μελέτες περιπτώσεων είναι μια 
πολύτιμη μέθοδος διδασκαλίας, ειδικά στην 
επιχειρηματική κατάρτιση, και αυτό λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Πρώτον, οι μαθητές 
μαθαίνουν πώς να επιλύουν τα δεδομένα προβλήματα μέσα από τη δημιουργία και τον 
αυτοπροσδιορισμό. Δεύτερον, το περιεχόμενο μιας μελέτης περίπτωσης αποφασίζει ποιες 
ικανότητες μπορεί να αναπτύξει ο μαθητής. 
 
Σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ικανότητες όπως ορίζονται στο EntreComp, μπορούν να 
αναπτυχθούν διάφορες μελέτες περιπτώσεων, πιο συγκεκριμένα οι ακόλουθες: 
 
1.3 Όραμα: Οραματιστείτε μελλοντικά σενάρια που θα σας βοηθήσουν να καθοδηγήσετε 
την προσπάθεια και τη δράση σας 
1.4 Εκτίμηση των ιδεών: Αναγνωρίστε τις δυνατότητες που έχει μια ιδέα για τη δημιουργία 
αξίας και προσδιορίστε κατάλληλους τρόπους για να την αξιοποιήσετε στο έπακρο 
2.3 Κινητοποίηση πόρων: Λάβετε και διαχειριστείτε το υλικό που απαιτείται για να 
μετατρέψετε τις ιδέες σε δράση. Αξιοποιήστε στο έπακρο τους περιορισμένους πόρους 
2.4 Χρηματοοικονομικός και οικονομικός γραμματισμός 
3.2 Προγραμματισμός και διαχείριση 
3.3 Αντιμετώπιση αβεβαιότητας, ασάφειας και κινδύνου 
 
 

Χρήσιμες πηγές 
Σε αυτές τις ιστοσελίδες μπορείτε να 
βρείτε μια συλλογή μελετών 
περιπτώσεων. 
Αγγλικά: 
- https://www.speakhr.com/categ

ory/case-study/  
- https://www.academia.edu/2195

4348/A_Case_Study_in_Entrepre
neurship_Small_Business_Set_Up 

- https://guides.library.utoronto.ca
/entrepreneurship/casestudies 

 
Γερμανικά: 
- https://www.e-

fellows.net/Karriere/Branchen-
Beratung-und-
IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel 

- https://www.e-
teaching.org/lehrszenarien/pruef
ung/pruefungsform/fallstudien 



   

 

Πώς δομούνται οι μελέτες περιπτώσεων 
 
Οι μελέτες περιπτώσεων παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο εκτός της διδασκαλίας. Αποτελούν 
μία από τις πιο δημοφιλείς (ποιοτικές) μεθόδους έρευνας, π.χ. ιατρική και θεωρία της 
διαχείρισης. Οι μελέτες περιπτώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ για τη 
διαμόρφωση ιδεών. Αυτές οι μελέτες αναφέρουν πώς λύθηκε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 
και ποιες αποφάσεις ελήφθησαν στην πορεία. Αυτές μπορεί να είναι θετικές αλλά και 
αρνητικές περιπτώσεις. Μελέτες περιπτώσεων χρησιμοποιούνται επίσης στο μάρκετινγκ, 
π.χ. όταν μια εταιρεία μιλά για την επίδραση των προϊόντων της σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις ή στην εταιρική της κουλτούρα. 
 
Από αυτό, δύο κρίσιμοι παράγοντες μιας μελέτης περίπτωσης καθίστανται σαφείς: 
 

1.  χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο και διατυπώνεται 
2. (αφήγηση παραμυθιού) συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών πλαισίου και 

των αποφάσεων έως την 3η λύση. Στην τάξη, οι μελέτες περιπτώσεων 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση της γνώσης. Ολόκληρη η 
μελέτη διαβάζεται μαζί με τους μαθητές και στη συνέχεια συζητείται. 

 
Ωστόσο, τα μαθήματα γίνονται πολύ πιο ζωντανά όταν η μελέτη περίπτωσης αφήνει τη λύση 
ανοιχτή και τελειώνει με ερωτήσεις. Συχνά η σύνδεση μεταξύ περίπτωσης και περιβάλλοντος 
είναι ασαφής, ή δεν είναι όλες οι πληροφορίες προσβάσιμες από την αρχή. Αυτή η μορφή 
μεταφοράς γνώσης προέρχεται από το Harvard Business School. Ως εκ τούτου, αναφέρεται 
επίσης ως «Μέθοδος του Χάρβαρντ», που χρησιμοποιείται κυρίως στη διοίκηση 
επιχειρήσεων. 
 
Οι περισσότερες «πλήρεις» περιπτώσεις έχουν τα εξής κοινά στοιχεία: 
 

▪ Ένας υπεύθυνος λήψης αποφάσεων που αντιμετωπίζει κάποια ερώτηση ή πρόβλημα 
που πρέπει να λυθεί. 

▪ Περιγραφή του πλαισίου του προβλήματος (νόμος, βιομηχανία, οικογένεια). 
▪ Τα υποστηρικτικά δεδομένα μπορεί να κυμαίνονται από πίνακες δεδομένων έως 

συνδέσμους προς διευθύνσεις URL, δηλώσεις ή μαρτυρίες, δικαιολογητικά έγγραφα, 
εικόνες, βίντεο ή ήχο. 

 
Η λύση μπορεί στη συνέχεια να επεξεργαστεί μόνο από τον μαθητή (π.χ. σε εξετάσεις) ή -  
συχνότερα - σε μια ομαδική εργασία. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία είναι η εξής: 
 

1. Το περιεχόμενο της γνώσης έχει ήδη μεταδοθεί στην τάξη, το οποίο στη συνέχεια 
είναι απαραίτητο για την ακόλουθη μελέτη περίπτωσης. 

2. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει / αφηγείται την περίπτωση, η οποία πραγματεύεται 
ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και τις συνθήκες του. Συνιστάται η παρουσίαση της 
υπόθεσης χρησιμοποιώντας απεικονίσεις, παρουσίαση power point ή 
προετοιμασμένο χρονοδιάγραμμα / μαυροπίνακα ή απεικόνιση που αναπτύχθηκε 
στο χαρτόνι / πίνακα κατά τη διάρκεια της αφήγησης. Ειδικά στις περιπτώσεις 
διαχείρισης, μοιράζονται στους μαθητές φυλλάδια με αριθμούς και γραφικές 
παραστάσεις. 



   

 

3. Ο εκπαιδευτικός θέτει τις ερωτήσεις για την περίπτωση. 
4. Οι μαθητές επεξεργάζονται μια λύση σε ομάδες. 
5. Πίσω στην ολομέλεια, οι ομάδες παρουσιάζουν τις λύσεις τους. 
6. Συζήτηση για τις διάφορες λύσεις. 

 
Παράδειγμα: Στην τάξη, μεταδόθηκε η γνώση διαφόρων στρατηγικών μάρκετινγκ. Στο 
επόμενο μάθημα, ο δάσκαλος χρησιμοποιεί μια μελέτη περίπτωσης στην οποία 
παρουσιάζεται μια εταιρεία και το προϊόν της, το οποίο πρόκειται να εισαχθεί σύντομα στην 
αγορά. Ο υπεύθυνος πρέπει να αποφασίσει εάν η διαφήμιση πρέπει να τοποθετηθεί σε 
έντυπα μέσα ή να διαφημιστεί μόνο μέσω ψηφιακών μέσων. 
 
Ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, οι αριθμοί και 
τα δεδομένα δίνονται στους μαθητές. Η πολυπλοκότητα μπορεί να αυξηθεί 
συμπεριλαμβάνοντας περιττές πληροφορίες. Αυτό ενισχύει την ικανότητα διάκρισης του 
ουσιώδους από το ασήμαντο. 
 
Τέλος, μια μελέτη περίπτωσης που αξίζει να αναφερθεί είναι το ερώτημα της εκτίμησης. 
Συνήθως αποτελείται από μία μόνο ερώτηση: π.χ. Πόσοι συντονιστές πιάνου υπάρχουν στη 
Γερμανία; Οι ακόλουθες ικανότητες μπορούν να παρατηρηθούν και να εκπαιδευτούν:  
 
1. Αντιμετώπιση της ασάφειας και του κινδύνου 
2. Εμπιστευτείτε τη δική σας ικανότητα επίλυσης 
3. Κουράγιο στο κενό 
4. Αιτιολόγηση 
 
Το ερώτημα εκτίμησης μπορεί επίσης να λυθεί στην τάξη σε ατομική ή ομαδική εργασία, οι 
λύσεις μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο συναγωνισμού. Εκτός από την επίτευξη καλών 
τιμών προσέγγισης, είναι σημαντικό να υποστηρίξετε τη λύση. 
 
Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν μελέτες περιπτώσεων για να διδάξουν 
επιχειρηματικές δεξιότητες 
 
Η επαγγελματική κατάρτιση δεν αφορά μόνο τη δημιουργία νέων επιχειρηματιών από 
μαθητές που δημιουργούν μια επιχείρηση μετά το σχολείο. Η επιχειρηματική σκέψη 
σημαίνει επίσης την κατανόηση των προβλημάτων και των διαδικασιών σκέψης ενός 
μελλοντικού εργοδότη και, επομένως, επίσης τη δυνατότητα να τις υποστηρίξει ή 
ενδεχομένως να δώσει τις δικές του λύσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι λογικό 
να χρησιμοποιούνται μελέτες περιπτώσεων που αφορούν επιχειρηματικές αποφάσεις, όπως 
η εξαγορά μιας άλλης εταιρείας, η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή το κλείσιμο ενός 
εργοστασίου.  
 

Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη 
 
Οι μαθητές συχνά κάνουν τις ακόλουθες δηλώσεις: «Δεν ήξερα αυτό το πλαίσιο, αυτές οι 
πληροφορίες έλειπαν, οπότε δεν μπορούσα να λύσω τη μελέτη περίπτωσης». Οι μαθητές 
μπορούν να ορίσουν οι ίδιοι τις συνθήκες πλαισίου που δεν αναφέρονται ρητά στο κείμενο. 
Ωστόσο, αυτά πρέπει να παρουσιάζονται αξιόπιστα και δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα 



   

 

ορισμένο επίπεδο. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να πουν: «Ο διευθυντής XY παντρεύτηκε 
μια πλούσια κληρονόμο και έτσι λύθηκαν όλα τα οικονομικά προβλήματα.» Στην αρχή 
μπορεί να είναι χρήσιμο να εξηγήσετε στους μαθητές ποιες δεξιότητες προάγονται και 
αμφισβητούνται από τη μελέτη περίπτωσης. Ένα παράδειγμα θα ήταν «Είναι σημαντικό να 
δείξουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμένους πόρους και να λάβουμε αποφάσεις 
με βάση συγκεκριμένες συνθήκες και τις πληροφορίες που λείπουν». 
 

 
 
Δεν χρειάζεται πάντα να αγοράζετε μελέτες περιπτώσεων για τα μαθήματα. Μπορείτε επίσης να 
τις γράψετε μόνοι σας. Εξαιρετικές πηγές για αυτό είναι εμπειρίες από το δικό σας περιβάλλον, 
επιστημονικές μελέτες περιπτώσεων από το Διαδίκτυο ή ιστορίες που διηγούνται οι εταιρείες 
για τις ίδιες και τα προϊόντα τους. Και εκτός από αυτό, οι μαθητές μπορούν να γράψουν τη 
μελέτη περίπτωσης μόνοι τους, μαζί με το περιεχόμενο που δίνεται. Μια μελέτη περίπτωσης 

μπορεί επίσης να είναι μέρος μιας εξέτασης. 
 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα παιχνίδια ρόλων στη διδασκαλία επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων 
 
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει πώς τα παιχνίδια ρόλων μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας και πώς μπορεί ο καθένας να τα εφαρμόσει 
στη διδακτική του πρακτική. 
 
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να προετοιμάσουμε τα άτομα να συμπεριφέρονται σαν 
επιχειρηματίες. Σε αυτή την περίπτωση, μία από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές είναι η 
διευκόλυνση των πειραμάτων δοκιμάζοντας την επιχειρηματικότητα σε ελεγχόμενο 
περιβάλλον, για παράδειγμα, μέσω προσομοίωσης επιχειρήσεων ή παιχνιδιού ρόλων. Τα 
παιχνίδια ρόλων είναι ιδιαίτερα κατάλληλα όταν ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν τους 
μαθητές να ενεργήσουν ανεξάρτητα σε ένα οικονομικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας όσο το 
δυνατόν πιο ρεαλιστικά μέσα. Για αυτό, οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους και τους παίζουν 
όσο το δυνατόν πιο αυθεντικά και πειστικά. Ο στόχος είναι να υιοθετήσουμε τις θέσεις και 
τις στάσεις των οικονομικών παραγόντων και να τις βιώσουμε με τους εταίρους του 
παιχνιδιού, να επιλύσουμε συγκρούσεις και να λάβουμε αποφάσεις. 
 
Με αυτήν την τεχνική, είναι δυνατή η μεταφορά γνώσεων σχετικά με τις επιχειρηματικές 
δεξιότητες με έναν πιο ενδιαφέρον και επιπρόσθετο σε αυτόν τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο. Ταυτόχρονα, οι μαθητές εφαρμόζουν και αναπτύσσουν αυτές τις δεξιότητες κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού. 
 
Οι μαθησιακοί στόχοι, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω του παιχνιδιού ρόλων, είναι 
πολυάριθμοι και περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την εφευρετικότητα, τις αναλυτικές 
δεξιότητες, τις εμπορικές δεξιότητες, τις οικονομικές ικανότητες, τις δεξιότητες επικοινωνίας 
ή την ικανότητα ανάθεσης ή (αυτο) οργάνωσης.  

Χρήσιμη/Πρακτική συμβουλή: 
 
Εξηγήστε στους μαθητές σας εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει μία πιθανή λύση στη 
μελέτη περίπτωσης αλλά ότι οι μαθητές πρέπει να υποστηρίξουν καλά τη λύση τους. 



   

 

 
Προπαρασκευαστικό στάδιο 
 
Στην αρχή ενός παιχνιδιού ρόλων, ο δάσκαλος παρουσιάζει την κατάσταση του παιχνιδιού 
περιγράφοντας το φανταστικό σενάριο:  
 

▪ Τι αφορά; 
▪ Ποιο είναι το κίνητρο/ στόχος που πρέπει να επιτευχθεί στο παιχνίδι; 
▪ Ποια είναι τα προβλήματα; 
▪ Ποιους κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να τηρούν οι παίκτες και οι παρατηρητές; 

 
Όταν το πλαίσιο και οι κανόνες είναι ξεκάθαροι σε όλους, ο δάσκαλος κατανέμει τους 
διαφορετικούς ρόλους και οι παίκτες προετοιμάζονται για τους ρόλους τους με τη βοήθεια 
καρτών ρόλων. Εάν το παιχνίδι διεξάγεται σε πολλούς γύρους, οι μαθητές μπορούν να 
αλλάξουν ρόλους. 
 

 
 

Στάδιο εφαρμογής 
 
Υπάρχουν πολλοί ρόλοι και αντικρουόμενοι συνδυασμοί που είναι κατάλληλοι για παιχνίδι 
ρόλων στην επιχειρηματική εκπαίδευση. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται 
επιχειρηματίας και πελάτης, ιδρυτής και σύμβουλος τράπεζας, επιχειρηματίας και 
επιχειρηματικές επιχειρήσεις ή ανταγωνιστικές εταιρείες. 
 
Οι περιπτώσεις του παιχνιδιού μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων: οργάνωση παραγωγικών 
διαδικασιών, εμπορία επιχειρηματικής ιδέας ή προϊόντος, διαπραγμάτευση δανείων με την 
τράπεζα. Το θέμα δεν είναι η κύρια εστίαση. Πρόκειται κυρίως για τις διαφορετικές 
προοπτικές από τις οποίες τα προβλήματα που παρουσιάζονται, αξιολογούνται και 
αντιμετωπίζονται. 
 
Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε ορισμένους γύρους. Το παιχνίδι ρόλων τελειώνει είτε μετά 
από προκαθορισμένο χρόνο είτε αφού επιτευχθεί αξιολογήσιμο αποτέλεσμα. 
 

Στάδιο αξιολόγησης 
 
Συνήθως, το στάδιο της αξιολόγησης διαρκεί τρεις φορές περισσότερο από το παιχνίδι του 
ρόλου. Οι παίκτες «απελευθερώνονται» επίσημα από τους ρόλους τους. Στη συνέχεια 
σχολιάζουν τις ενέργειές τους ή τα αποτελέσματά τους. Οι παρατηρητές αναφέρουν τα 
αποτελέσματά τους. Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές πρέπει να εκφράζουν μόνο τις αντιλήψεις 
και τις εντυπώσεις τους και όχι να κάνουν αξιολογήσεις. 

Χρήσιμη/Πρακτική συμβουλή:  
 
Ίσως είναι χρήσιμο να ορίσετε κάποιους μαθητές ως παρατηρητές. Οι παρατηρητές δεν 
συμμετέχουν ενεργά στο παιχνίδι ρόλων αλλά παρατηρούν το παιχνίδι και κρατούν 
σημειώσεις, τις οποίες μοιράζονται αργότερα με τους συναδέλφους τους.   
 



   

 

 
Στη συνέχεια αξιολογείται το παιχνίδι ρόλων. Ο εκπαιδευτικός οδηγεί την ομάδα μέσω της 
διαδικασίας αξιολόγησης θέτοντας ερωτήσεις, όπως π.χ.:  
 

▪ Πώς πήγε το παιχνίδι; 
▪ Ποιος έδρασε, πώς και γιατί; 
▪ Ποιος πέτυχε ποιο αποτέλεσμα; 
▪ Ποιο είναι το αποτέλεσμα για ολόκληρη την ομάδα; 
▪ Συμπεράσματα: Πώς μπορούν τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της αξιολόγησης να 

μεταφερθούν στην πραγματική ζωή και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ; 
 

Συνιστάται να σημειώνετε τα βασικά ευρήματα σε κάρτες meta plan (κάρτες εποπτείας) και 
να τις τοποθετείτε σε έναν πίνακα. Για να μην διαταραχθεί η ροή της συζήτησης, μπορεί να 
οριστεί ένας βοηθός που θα αναλάβει αυτό το έργο.  
 
Προετοιμασία παιχνιδιών ρόλων 
 
Προετοιμάστε το παιχνίδι: Μπορείτε είτε να γράψετε τα δικά σας παιχνίδια ρόλων είτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα από τα πολλά που βρίσκονται στο διαδίκτυο (δείτε μερικούς 
συνδέσμους στο πλαίσιο στην επόμενη σελίδα). Εάν χρησιμοποιείτε ένα υπάρχον, 
βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένος με αυτό και απομνημονεύστε τη δομή του παιχνιδιού 
και τις καθοδηγητικές ερωτήσεις για τον γύρο αξιολόγησης. Τα παιχνίδια κατά τα οποία 
χρησιμοποιούνται υπολογισμοί συνήθως χρειάζονται κάποια εξάσκηση εκ των προτέρων.  
 
Προετοιμάστε το υλικό σας: τα περισσότερα παιχνίδια χρειάζονται κάποια εργαλεία (όπως 
ψαλίδι, μαρκαδόρους κ.λπ.) ή κάποια προϊόντα για να παίξετε. Επίσης, μπορεί να είναι καλό 
να εμφανίζονται οι κανόνες του παιχνιδιού ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική πληροφορία 
στον πίνακα συνεδριάσεων. 
 
Προετοιμάστε κάρτες ρόλων: στις κάρτες ρόλων, περιγράφονται μεμονωμένα άτομα (ρόλοι 
παιχνιδιού). Μπορούν να περιέχουν πληροφορίες όπως: Όνομα και επάγγελμα, ηλικία, 
οικογενειακή κατάσταση, παιδιά κ.λπ., πληροφορίες για το πλαίσιο του ρόλου 
(επαγγελματική κατάσταση), πληροφορίες για αντιλήψεις και απόψεις κλπ. 
 
Προετοιμάστε την τάξη: Αφήστε τους μαθητές να καθίσουν σε έναν κύκλο χωρίς τραπέζια 
αντί να κάθονται σε μεμονωμένα τραπέζια. Αυτό υποστηρίζει μια ζωντανή συζήτηση μετά 
από κάθε γύρο δράσης. Επίσης, βοηθά στην γρήγορη αναδιάταξη της τάξης για ομαδική 
εργασία ή γρήγορη δράση. 
 
Προετοιμάστε τους μαθητές: για μερικά παιχνίδια, είναι χρήσιμο να αφήνετε τους μαθητές 
να γράφουν σε κάρτες meta plan. Σε αυτήν την περίπτωση, εισαγάγετε σύντομα τους 
μαθητές στον τρόπο χρήσης των καρτών metaplan και χρησιμοποιήστε τις ως τεχνική 
εποπτείας και συζήτησης καθ 'όλη τη διάρκεια του μαθήματος.  
 
Κύριοι κανόνες για τη γραφή σε κάρτες metaplan:  
 

▪ Γράψτε μια ιδέα σε κάθε κάρτα, 



   

 

▪ Χρησιμοποιήστε ολόκληρο το χώρο της κάρτας 
▪ Γράψτε το πολύ 3 γραμμές ανά κάρτα 
▪ Μη γράφετε με κεφαλαία γράμματα 

 
Σημείωση: Ορισμένοι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τα παιχνίδια ως τεχνική 
διδασκαλίας. Η χρήση ενός παιχνιδιού Ενεργοποιητή μπορεί να βοηθήσει στην 
προετοιμασία, την ενεργοποίηση και την παρακίνηση της ομάδας για το πραγματικό 
παιχνίδι. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή του θέματος του επόμενου 

παιχνιδιού που έχετε σχεδιάσει. Μπορείτε να βρείτε πολλά παραδείγματα ενεργοποίησης 
στο διαδίκτυο.  
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Ενότητα 4: Ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων 
 

Επισκόπηση 
 
Η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης είναι 
απαραίτητη για τη δημιουργία αποτελεσματικών και ευέλικτων προγραμμάτων κατάρτισης. 
Ειδικά δεδομένης της πανδημίας Covid-19, η εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων ήταν υψίστης 
σημασίας. Καθώς υπάρχουν πολλά διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία για να διαλέξουν, οι 
εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτές ΕΕΚ πρέπει να λάβουν υπόψη ορισμένα κριτήρια όταν 
επιλέγουν τα εργαλεία τους. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές πρέπει να 
ενημερώνονται συνεχώς για τα διάφορα εργαλεία που προσφέρονται για να κάνουν 
τεκμηριωμένες επιλογές για τις τάξεις τους. 
 
Αυτή η ενότητα στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους 
εκπαιδευτές ΕΕΚ να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία που 
θα χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, ενημερώνει τους 
εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές ΕΕΚ για τα πιο πρόσφατα ψηφιακά εργαλεία για την 
τάξη, και επισημαίνει τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των 
ψηφιακών εργαλείων για την κατάρτιση επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 
 

Οδηγίες για την επιλογή των σωστών ψηφιακών εργαλείων 
 
Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι κάθε τεχνολογία που χρησιμοποιείται θα πρέπει να 
υποστηρίζει και να ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία και να συμβάλλει στην επίτευξη των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τρεις αρχές βασισμένες στην έρευνα είναι ζωτικής σημασίας 
να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση ενός νέου ψηφιακού εργαλείου ή προϊόντος. Αυτές 
είναι οι παρακάτω: 
 

Εμπειρία χρήστη 
 
Τα εργαλεία πρέπει να είναι εύκολα στη χρήση από τους μαθητές. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό καθώς τυχόν δυσκολίες στη χρήση του προτεινόμενου λογισμικού μπορεί να τους 
αποσπάσει από τη μαθησιακή διαδικασία. Συνολικά, τα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές 
που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι διαισθητικά και ελκυστικά για τους χρήστες (Harrison, 
Flood and Duce, 2013). Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξεταστεί εάν τα εργαλεία 
προσφέρονται δωρεάν ή απαιτείται συνδρομή εάν οι μαθητές πρέπει να δημιουργήσουν 
έναν λογαριασμό και πόσο εύκολη συνεργασία γίνεται χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς GDPR, είναι επίσης απαραίτητο να ελέγξετε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης για διαφορετικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην 
τάξη (Hertz, 2010). 
 



   

 

 
 

Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων   
 
Τα ψηφιακά εργαλεία που θα εισαχθούν πρέπει να είναι κατάλληλοι πόροι για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Οι ψηφιακοί πόροι πρέπει να προετοιμάσουν τους μαθητές για 
την ένταξή τους στην γνώση της οικονομίας, επομένως πρέπει να είναι σχετικοί ανά πάσα 
στιγμή. Υπάρχουν εργαλεία και εφαρμογές που διευκολύνουν επίσης την ανάπτυξη ήπιων 
δεξιοτήτων, όπως δεξιότητες συνεργασίας και λήψης αποφάσεων, οι οποίες θεωρούνται 
επίσης βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες.  
 
Μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η παρακολούθηση της 
προόδου των μαθητών. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να θέτουν σαφείς μαθησιακούς 
στόχους μέσω των διαφορετικών εργαλείων και ταυτόχρονα να μπορούν να επωφεληθούν 
από ευκαιρίες αυτοαξιολόγησης. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η παρακολούθηση από 
τους εκπαιδευτικούς της συνολικής προόδου των μαθητών και της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 
 

 
 
Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Πριν από την επιλογή ψηφιακών εργαλείων, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές τους. Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την 
αποθήκευση και τη χρήση δεδομένων, τις άδειες που απαιτούνται για τη χρήση του 
προϊόντος και τυχόν ενδεχόμενες χρεώσεις και οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό 
απαιτείται. Πρέπει επίσης να διερευνηθεί το απόρρητο και η επεξεργασία δεδομένων. 
 

Χρήσιμη/Πρακτική συμβουλή:  
 
Πάντα να λαμβάνετε υπόψη την ομάδα-στόχο σας. 
 
Έχετε πάντα υπόψη σας για ποιον είναι κατάλληλο το προϊόν, ποιος πρόκειται να το 
χρησιμοποιήσει - και γιατί. Είναι πάντα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των 
μαθητών και το μέγεθος της ομάδας.  

Χρήσιμη/Πρακτική συμβουλή: 
 
Προσδιορίστε γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο. 
 
Πριν από την ενσωμάτωση ενός συγκεκριμένου ψηφιακού εργαλείου, οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να σκεφτούν ποιον συγκεκριμένο τομέα εκμάθησης θα υποστηρίξει αυτό το 
εργαλείο. Ταυτόχρονα, τα ψηφιακά εργαλεία πρέπει να διευκολύνουν τη μάθηση αλλά 
και να αποτελούν πρόκληση για την ομάδα -στόχο, ώστε να αισθάνονται αφοσιωμένοι 
ανά πάσα στιγμή. 
 
 



   

 

 
 

Παραδείγματα ψηφιακών εργαλείων και τρόπος χρήσης τους 
 
Τα παρακάτω ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμα για 
την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη σημαντικών 
δεξιοτήτων ενώ κάνουν επίσης τη διαδικτυακή μάθηση πιο αποτελεσματική αυξάνοντας την 
αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα, προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και ενισχύουν τη 
δημιουργικότητά τους. 
 

 

Χρήσιμη/Πρακτική συμβουλή:  
 
Κάνετε πάντα την έρευνά σας πριν επιλέξετε ένα εργαλείο. 
 
Να θυμάστε πάντα να δοκιμάζετε και να πειραματίζεστε με τα εργαλεία πριν τα εντάξετε 
στην τάξη. Εργαλεία και εφαρμογές που μπορεί να λειτουργούν καλά για άλλες τάξεις, 
μπορεί να μην είναι σύμφωνες με τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιθυμείτε να 
επιτύχετε στη διδασκαλία επιχειρηματικών δεξιοτήτων.  

 

 

 

Το Kahoot! είναι μια 
πλατφόρμα μάθησης 
που βασίζεται σε 
παιχνίδια και 
χρησιμοποιείται ως 
εκπαιδευτική 
τεχνολογία σε σχολεία 
και άλλα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Τα παιχνίδια 
εκμάθησης, "kahoots", 
είναι κουίζ πολλαπλής 
επιλογής που 
δημιουργούνται από 
τους χρήστες και στα 
οποία μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση μέσω 
ενός προγράμματος 
περιήγησης ιστού ή της 
εφαρμογής Kahoot. 

 

Γιατί είναι χρήσιμο 
αυτό το εργαλείο; 
Το Kahoot! μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την 
ανασκόπηση των 
γνώσεων των μαθητών, 
για διαμορφωτική 
αξιολόγηση και ως μέσο 
για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης ειδικά 
σε διαδικτυακά 
μαθήματα.  

 Kahoot! 

 

Ένα χρήσιμο εργαλείο για 
τη δημιουργία 
διαδραστικών 
παρουσιάσεων 
χρησιμοποιώντας επίσης 
ζωντανές δημοσκοπήσεις, 
κουίζ, σύννεφα λέξεων, 
ερωτήσεις και απαντήσεις 
και πολλά άλλα για να 
λαμβάνονται πληροφορίες 
σε πραγματικό χρόνο-
ανεξάρτητα από το αν η 
εμπειρία διδασκαλίας και 
εκμάθησης είναι 
απομακρυσμένη, υβριδική 
ή πρόσωπο με πρόσωπο. 

 

Γιατί είναι χρήσιμο αυτό το 
εργαλείο; 
Μέσω της χρήσης 
ψηφιακών συσκευών, το 
κοινό μπορεί να απαντήσει 
σε ερωτήσεις και να 
συμμετάσχει με 
διαδραστικό τρόπο, 
επιτρέποντας τη 
συμμετοχή όλων. 

 Mentimeter 



   

 

 
 

 

 

 

Το Nearpod είναι ένα 
εξαιρετικό εργαλείο για την 
ενίσχυση της συμμετοχής των 
μαθητών μέσα από 
συνεργατικές δραστηριότητες 
και διαμορφωτικές 
αξιολογήσεις, όπως η εικονική 
πραγματικότητα, οι 
δημοσκοπήσεις, συλλογικοί 
πίνακες και τα κουίζ που 
βασίζονται σε παιχνίδια. 
Λάβετε πληροφορίες για τους 
μαθητές σε πραγματικό χρόνο 
και σε αναφορές μετά τη 
συνεδρία. 

 

Γιατί είναι χρήσιμο αυτό το 
εργαλείο; Μέσω του Nearpod 
είναι εύκολο να 
δημιουργήσετε ή να βρείτε 
έτοιμες διαδραστικές 
παρουσιάσεις για μια ποικιλία 
θεμάτων. Η προσαρμόσιμη 
φύση της εφαρμογής σημαίνει 
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για μαθητές κάθε ηλικίας και 
να είναι προσαρμόσιμη σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα 
διδασκαλίας. Το Nearpod είναι 
επίσης εξαιρετικό στην 
εξοικονόμηση χρόνου μέσω 
διαμορφωτικής αξιολόγησης 
σε πραγματικό χρόνο και 
αναφορών συνεδριών που 
βοηθούν στην οικοδόμηση 
μιας κοινότητας και έξω από 
την τάξη. 

 Nearpod 

 

Το Quizlet είναι ένα 
ισχυρό εργαλείο που 
κάνει τη μάθηση πιο 
ενδιαφέρουσα καθώς 
χρησιμοποιεί μια 
ποικιλία εργαλείων. Αυτά 
τα εργαλεία κυμαίνονται 
από κάρτες flash έως 
παιχνίδια και τμηματική  
μάθηση.  

 

Γιατί είναι χρήσιμο αυτό 
το εργαλείο; 
Ειδικά για μαθήματα 
επιχειρηματικότητας, 
αυτό το εργαλείο μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο. Προσφέρει μια 
συνεδρία αφιερωμένη 
στις κοινωνικές 
επιστήμες και τις 
επιχειρήσεις και μέσω 
της χρήσης της, οι 
μαθητές αποκτούν 
σημαντικές και πρακτικές 
γνώσεις που θα τους 
ωφελήσουν στο μέλλον.  

 Quizlet 



   

 

 
 

  

 

Το Miro είναι μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα 
συνεργατικού λευκού 
πίνακα που επιτρέπει στις 
κατανεμημένες ομάδες να 
συνεργάζονται 
αποτελεσματικά, από τον 
καταιγισμό ιδεών και την 
επικόλληση ψηφιακών 
σημειώσεων έως τον 
προγραμματισμό και τη 
διαχείριση ευκίνητων 
ροών εργασίας. 

 

Γιατί είναι χρήσιμο αυτό 
το εργαλείο; 
Το Miro είναι ένα 
εξαιρετικό εργαλείο που 
θα επιτρέψει τον 
καταιγισμό ιδεών και τη 
συνεργασία ομάδων. 
Αυτές οι δεξιότητες είναι 
απαραίτητες για 
μελλοντικούς 
επιχειρηματίες που θα 
εκτεθούν σε ένα εργαλείο 
που βοηθά στη διαχείριση 
ιδεών και ροών εργασίας 
με αποτελεσματικό 
τρόπο.  

  Miro 

 

Το Prezi είναι ένα 
ψηφιακό λογισμικό για τη 
δημιουργία διαδραστικών 
παρουσιάσεων. Το Prezi 
είναι κάτι περισσότερο 
από μια παραδοσιακή 
εφαρμογή για τη 
δημιουργία διαφανειών 
καθώς επιτρέπει τη 
δημιουργία πιο πειστικών 
και ελκυστικών 
παρουσιάσεων μέσω 
εξαιρετικών οπτικών και 
μεγέθυνσης. 

 

Γιατί είναι χρήσιμο αυτό 
το εργαλείο; 
Αυτό είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον για τους 
μαθητές εάν 
χρησιμοποιείται στην 
τάξη. Ταυτόχρονα, οι 
μαθητές που επιθυμούν 
να γίνουν μελλοντικοί 
επιχειρηματίες, θα έχουν 
την ευκαιρία να εκτεθούν 
σε ένα λογισμικό που θα 
είναι ένα εξαιρετικό 
εργαλείο για να 
προωθήσουν τις 
επιχειρηματικές τους 
ιδέες και όνειρα.  

 Prezi 



   

 

 

  

 

Το Edmodo είναι ένα 
παγκόσμιο εκπαιδευτικό 
δίκτυο που συνδέει 
όλους τους μαθητές με 
τους ανθρώπους και τους 
πόρους που χρειάζονται 
για να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές 
τους. 

 

Γιατί είναι χρήσιμο αυτό 
το εργαλείο; 
Αυτό το εργαλείο μπορεί 
να αποδειχθεί χρήσιμο 
καθώς προσφέρει ένα 
διαδραστικό περιβάλλον 
που καλύπτει τις ανάγκες 
των εκπαιδευτικών και 
των μαθητών. 
Προετοιμάζει τους 
μαθητές να γίνουν οι 
ψηφιακοί πολίτες του 
μέλλοντος και να μάθουν 
μέσω της συνεργασίας 
και της ψηφιακής 
πληροφόρησης. 
Ταυτόχρονα, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν 
να μοιράζονται υλικό με 
την ψηφιακή τους τάξη, 
να αλληλεπιδρούν με 
τους μαθητές και να τους 
στέλνουν μηνύματα.  

 Edmodo 

 

Το Socrative είναι ένα 
εργαλείο που είναι 
κατάλληλο τόσο για την 
τάξη όσο και για την 
online μάθηση. Το κύριο 
πλεονέκτημά του είναι οι 
αποτελεσματικές λύσεις 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης που δίνει 
στους εκπαιδευτικούς 
ενώ είναι επίσης 
ελκυστικό και 
διασκεδαστικό για τους 
μαθητές.  

 

Γιατί είναι χρήσιμο αυτό 
το εργαλείο; 
Αυτό το εργαλείο είναι 
χρήσιμο ειδικά σε 
διαδικτυακά 
περιβάλλοντα μάθησης 
όπου η άμεση 
ανατροφοδότηση είναι 
πάντα ένα ζήτημα. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν 
να παρακολουθούν την 
πρόοδο των μαθητών 
τους μέσω σύντομων 
κουίζ. Οι μαθητές 
αισθάνονται επίσης 
μέρος της τάξης με τον 
ίδιο τρόπο που συμβαίνει 
κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων πρόσωπο με 
πρόσωπο. 

 Socrative 



   

 

 
 

  

 

Παρέχει υπηρεσίες 
τηλεοπτικής τηλεφωνίας 
και διαδικτυακής 
συνομιλίας μέσω 
πλατφόρμας λογισμικού 
που βασίζεται σε 
σύννεφο και 
χρησιμοποιείται για 
τηλεδιάσκεψη, 
τηλεργασία, εκπαίδευση 
εξ αποστάσεως και 
κοινωνικές σχέσεις. 

 

Αυτό το εργαλείο είναι 
πολύ εύκολο στη χρήση 
και την πρόσβαση, ακόμη 
και από επαγγελματίες 
κτηνιάτρους και φοιτητές 
που δεν είναι πολύ 
εξοικειωμένοι με τις 
ψηφιακές λύσεις καθώς 
είναι πολύ διαισθητικό. 
Εκτός από μια εξαιρετική 
λύση ψηφιακής μάθησης, 
επιτρέπει την ομαδική 
εργασία και την ομαδική 
εργασία μέσω των 
δωματίων Break-out, 
καθώς και μέσω των 
λειτουργιών κοινής 
χρήσης οθόνης. Η 
πλατφόρμα Zoom μπορεί 
να συνδυαστεί καλά με 
δραστηριότητες στο Miro 
ή στο JamBoard που 
καθιστούν τη 
διαδικτυακή μάθηση πιο 
διαδραστική.  

 Zoom 

 

Το Jamboard είναι ένας 
ψηφιακός διαδραστικός 
πίνακας που 
αναπτύχθηκε από την 
Google για να 
συνεργάζεται με το 
Google Workspace, 
παλαιότερα γνωστό ως G 
Suite. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για 
διαδικτυακή συνεργασία 
χρησιμοποιώντας το 
Google Workspace. Η 
οθόνη μπορεί επίσης να 
τοποθετηθεί σε τοίχο ή να 
διαμορφωθεί σε βάση. 

 

Γιατί είναι χρήσιμο αυτό 
το εργαλείο; 
Αυτό το εργαλείο είναι 
εύκολα προσβάσιμο και 
επιτρέπει την εργασία σε 
ομάδες. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο σε 
διαδικτυακά 
περιβάλλοντα. Η 
συνεργασία δίνει την 
αίσθηση ότι είσαι μέλος 
της ομάδας, ακόμη και 
όταν δάσκαλοι και 
μαθητές δεν βρίσκονται 
στην τάξη.  

 Jamboard 



   

 

 
 
Η επιλογή των καταλληλότερων ψηφιακών εργαλείων είναι ζωτικής σημασίας για μια 
αποτελεσματική διαδικασία μάθησης σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να επιλέξετε εργαλεία λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των μαθητών, τον σκοπό 
της κατάρτισης και τους συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που πρέπει να καλύπτονται 
κάθε φορά. Τόσο οι εκπαιδευτές/εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί πρέπει 
να διεξάγουν σε βάθος έρευνα και δοκιμές για την εμπειρία των χρηστών, την ευκολία 
πρόσβασης και τους όρους και προϋποθέσεις πριν από την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων 
στους μαθητές τους.  
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Το Google Drive είναι μια 
υπηρεσία αποθήκευσης και 
συγχρονισμού αρχείων που 
αναπτύχθηκε από την 
Google. Επιτρέπει στους 
χρήστες να αποθηκεύουν 
αρχεία στο cloud (στους 
διακομιστές της Google), να 
συγχρονίζουν αρχεία 
μεταξύ συσκευών και να 
μοιράζονται αρχεία.  

 

Αυτό το εργαλείο είναι 
χρήσιμο επειδή επιτρέπει 
την κοινή χρήση εγγράφων 
και βοηθά τόσο τους 
εκπαιδευτικούς όσο και 
τους μαθητές να 
οργανώσουν τον φόρτο 
εργασίας τους και να 
μοιραστούν πληροφορίες. 

 Google Drive 

https://www.edutopia.org/blog/best-tech-tools


   

 

Ενότητα 5: Επιχειρηματικές ικανότητες εκπαιδευτικών ΕΕΚ 
 

Επισκόπηση 
 
Αυτή η ενότητα εισάγει τους αναγνώστες στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών 
Ικανοτήτων «EntreComp», το επίσημο μοντέλο για την καλλιέργεια επιχειρηματικών 
ικανοτήτων που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Η οικοδόμηση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας σε κάθε πτυχή της ζωής θεωρείται ιδιαίτερα 
σημαντική για την κάλυψη των αναγκών μιας ταχέως μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Το 
EntreComp χρησιμεύει ως πλαίσιο αναφοράς για να εξηγήσει τι σημαίνει επιχειρηματική 
νοοτροπία και προσφέρει μια ολοκληρωμένη περιγραφή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 
των στάσεων που χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι επιχειρηματικοί και να 
δημιουργήσουν οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική αξία για τους άλλους. 
 
Το EntreComp είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους 
τρόπους και σε διάφορους τομείς. Η τρέχουσα ενότητα επικεντρώνεται σε δύο πτυχές:  

▪ Πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί 
ΕΕΚ μέσα από τη χρήση του EntreComp για την απόκτηση επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων. 

▪ Πώς το EntreComp μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιάσει προγράμματα 
κατάρτισης και ευκαιρίες μάθησης.  

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο EntreComp  
 
Το EntreComp μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους 
τομείς και να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, εργοδοτών και φορέων 
χάραξης πολιτικής. Για να κατανοήσουμε το 
EntreComp, πρέπει πρώτα να απαντήσουμε στην 
ερώτηση: «τι σημαίνει να είσαι επιχειρηματίας;» 
 
Η επιχειρηματικότητα ως ικανότητα ορίζεται ως η 
ικανότητα δράσης βάσει ευκαιριών και ιδεών για τη 
δημιουργία αξίας για τους άλλους σε οποιαδήποτε 
κατάσταση. Η αξία που δημιουργείται μπορεί να είναι 
κοινωνική, πολιτιστική ή οικονομική. Στο πλαίσιο του 
EntreComp, η ικανότητα της επιχειρηματικότητας είναι 
ατομική και συλλογική ικανότητα. Το EntreComp 
χαρτογραφεί 3 βασικούς τομείς για τις επιχειρηματικές 
ικανότητες:  
 

▪ Ιδέες και ευκαιρίες 
▪ Πόροι  
▪ Δράσεις  

 

Χρήσιμες πηγές: 
Το ENTRECOM4ALL είναι ένα έργο 
που στοχεύει στην ανάπτυξη της 
ικανότητάς του ως κέντρο πόρων για 
το EntreComp. 
Προσφέρει ένα μοντέλο EntreComp 
με ένα κλικ, το οποίο οι χρήστες 
μπορούν να εξερευνήσουν για να 
δουν τους ορισμούς και τις ιδέες πίσω 
από κάθε μία από τις 15 ικανότητες. 
Η πλατφόρμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την εύρεση 
Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων που 
διδάσκουν δεξιότητες EntreComp. 
 



   

 

Κάθε τομέας περιέχει 5 ικανότητες, και όλες μαζί αυτές αποτελούν τις 15 ικανότητες που 
δημιουργούν μια επιχειρηματική νοοτροπία. Κάθε ικανότητα βελτιώνεται περαιτέρω μέσω 
μαθησιακών αποτελεσμάτων χαρτογραφημένων από τα πιο βασικά σε προχωρημένα 
επίπεδα εξέλιξης. 

 

Πηγή: Ενημερωτικό Φυλλάδιο EntreComp, 2021 (Σύνδεσμος) 

 
Το EntreComp για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ 
 
Το EntreComp είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη και την επιρροή πολιτικής παρέχοντας κοινή 
κατανόηση και κοινή γλώσσα με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι εκπαιδευτές ΕΕΚ μπορούν να 
επωφεληθούν από:  
 

▪ τη χρήση του EntreComp για ενσωμάτωση επιχειρηματικών μαθησιακών 
αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένα θέματα, προγράμματα και διδασκαλία. 

▪ τη μη τυπική και άτυπη μάθηση: σχεδιάζοντας πρακτικές επιχειρηματικές εμπειρίες 
και αναγνωρίζοντας δεξιότητες και εμπειρία.# 

 

 
 
Παράδειγμα 1: 
Τι είναι το Εργαλείο EntreComp4All; 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text   
 
 
 

Το EntreComp στην πράξη :  
 
Η ΕΕ έχει δημιουργήσει έναν οδηγό χρήσης για το EntreComp. Τα παραδείγματα που 
συγκεντρώθηκαν στο σχέδιο αποσκοπούν στην απεικόνιση του εύρους και του βάθους 
για τη χρήση του EntreComp από εκπαιδευτικούς και επιχειρηματίες ΕΕΚ. Ο οδηγός 
μπορεί να μεταφορτωθεί  εδώ. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8200&furtherPubs=yes


   

 

 
Ποιες είναι οι καλύτερες συμβουλές για να ξεκινήσει κανείς με το EntreComp; 
 

▪ Δημιουργήστε μια κοινή κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι επιχειρηματίας. 
▪ Προσδιορίστε τις σωστές ικανότητες δίνοντας προτεραιότητα στις επιχειρηματικές 

ικανότητες που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο έργο ή οργανισμό. 
▪ Επιλέξτε το σωστό επίπεδο EntreComp που αντιστοιχεί στο στοχευμένο κοινό. 
▪ Κατανοήστε ότι οι μαθητές έχουν διαφορετικές αφετηρίες για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους. 
▪ Κατά την αξιολόγηση στρατηγικών μάθησης, εξετάστε το ενδεχόμενο εισαγωγής 

ευκαιριών για πρακτικές επιχειρηματικές εμπειρίες. 
▪ Προσδιορίστε τα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. 
▪ Χρησιμοποιήστε το EntreComp ως βάση τεκμηρίωσης (έρευνας) για την 

πραγματοποίηση αλλαγών στη μαθησιακή προσέγγιση. 
 

 
 

Πώς να ενσωματώσετε το πλαίσιο EntreComp σε προγράμματα κατάρτισης 
 
Οι δεξιότητες EntreComp μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε τύπο μάθησης. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να δείξουν τις δεξιότητες που έχουν ήδη και πώς μπορούν να τις 
χρησιμοποιήσουν για να προσφέρουν επιρροή στην επιχειρηματική εκπαίδευση. Στοχεύει 
στη δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ των κόσμων της εκπαίδευσης και της εργασίας σχετικά 
με την επιχειρηματικότητα ως ικανότητα. 
 
Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στη 
διδασκαλία τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το εθνικό πλαίσιο και τη γλώσσα της 
αντίστοιχης χώρας. Για να μετατραπεί το EntreComp σε ευκαιρίες μάθησης, οι εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει πρώτα να αναπτύξουν μια ισχυρή κατανόηση της εφαρμογής μιας προσέγγισης 
που βασίζεται στις ικανότητες και να διαδώσουν αυτήν την προσέγγιση σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς εμπλεκόμενους παράγοντες.  
 

Χρήσιμη/Πρακτική συμβουλή για ιδέες και ευκαιρίες:  
 
Χρησιμοποιήστε τη φαντασία και τις ικανότητές σας για να εντοπίσετε ευκαιρίες για τη 
δημιουργία αξίας. 
 
Παράδειγμα: Προσδιορίστε και αξιοποιήστε ευκαιρίες για να δημιουργήσετε αξία 
εξερευνώντας το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό πλαίσιο και προσδιορίζοντας τις 
ανάγκες και τις προκλήσεις που πρέπει να καλυφθούν. 



   

 

 Η συνεργασία με το πλαίσιο EntreComp στο 
σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών οδηγεί στα 
ακόλουθα τρία κύρια μαθήματα που έχουν 
προσδιοριστεί: 
 

▪ Το EntreComp μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την υποστήριξη «ελαφρών» 
βελτιώσεων στα πρότυπα και τα 
προγράμματα σπουδών. 

▪ Η μετάβαση σε αναθεώρηση μεγάλης 
κλίμακας φέρνει αναπόφευκτα την ανάγκη 
συμμετοχής μεγάλων ομάδων 
εμπειρογνωμόνων σε πολυετή εργασία για 
τη σταδιακή ενσωμάτωση νέων 
προσεγγίσεων στα πρότυπα και τα 
προγράμματα σπουδών. 

▪ Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι το 
βασικό στοιχείο και για τις δύο 
προσεγγίσεις, με την ανάγκη αλλαγών στα 
προσόντα των εκπαιδευτικών, στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στα συστήματα 
προαγωγής της σταδιοδρομίας τους. 

 
Έργο στον Καμβά Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών  Σύνδεσμος 
 
Ο Καμβάς Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών (CD Canvas) είναι μια μονοσέλιδη 
συνεργατική άσκηση βασισμένη σε έρευνες, η οποία καθοδηγεί τον σχεδιασμό αναλυτικών 
προγραμμάτων κατάρτισης που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Στόχος του 
είναι να αναπτύξει και να σχεδιάσει νέα μάθηση βασισμένη στις ικανότητες, η οποία μπορεί 
να ευθυγραμμιστεί με το πλαίσιο EntreComp.  
 
Πώς λειτουργεί το Εργαλείο Καμβά; 
 
Ένας πρακτικός οδηγός με προτεινόμενη δομή για εργαστήριο που χρησιμοποιεί την 
προσέγγιση ομαδικής εργασίας για την ανάπτυξη νέας κατάρτισης χρησιμοποιώντας το CD 
Canvas, μπορείτε να τον βρείτε εδώ: Σύνδεσμος 
 

 
 
 

Χρήσιμες/πρακτικές συμβουλές:  
 
Τι σημαίνει το EntreComp για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ΕΕΚ; 

Συνεχής ανάπτυξη γνώσεων στην επιχειρηματική εκπαίδευση. 
Κατανόηση της συνάφειας της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στη 

διδασκαλία και τη μάθηση. 
Προσδιορισμός των αναγκών των μαθητών, των ενδιαφερόντων 

και των αφετηριών τους. 

Χρήσιμες πηγές: Εξερεύνηση της 
διαδικτυακής εργαλειοθήκης  

Competendo  
 
Η COMPETENDO είναι μια διεθνής 
εκπαιδευτική πλατφόρμα που 
δεσμεύεται για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων του πολίτη.  
 
Οι πόροι Competendo αποτελούν 
επομένως μια πρακτική πηγή για 
όποιον θέλει να προωθήσει την 
επιχειρηματική μάθηση στο 
ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών και 
αστικών ικανοτήτων.  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1230/Curriculum%20Development%20Canvas.pdf
https://prezi.com/icvip73rxz-a/competence-based-curriculum-development-canvas/?utm_campaign=share&utm_medium=copy%20


   

 

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και διδασκαλία 
 
Ο καθορισμός επιχειρηματικών μαθησιακών στόχων που δημιουργούν κοινωνική και ηθική 
αξία αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Άλλα 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του χώρου, του χρόνου, της διάταξης 
της τάξης και των πόρων για την ενθάρρυνση επιχειρηματικών ευκαιριών μάθησης. 
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, η αλληλεπίδραση με τους μαθητές και η ενδυνάμωσή 
τους να υποβάλλουν τακτικά ερωτήσεις, να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις και να 
δημιουργούν αξία για τους άλλους μέσω της μάθησης, διασφαλίζουν τη σημασία της 
επιχειρηματικής κατάρτισης και τη συνεχή δέσμευση των μαθητών. 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα  
 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι δηλώσεις για 
το τι γνωρίζει, καταλαβαίνει και μπορεί να κάνει 
ένας μαθητής μετά την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του 
EntreComp έχουν αναπτυχθεί ως αναφορές για 
διαφορετικούς σκοπούς. Θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στον τομέα της τυπικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για το σχεδιασμό 
προγραμμάτων σπουδών. 
 
Έτσι, τα μαθησιακά αποτελέσματα του EntreComp δεν πρέπει να λαμβάνονται ως 
κανονιστικές δηλώσεις για να μεταφέρονται άμεσα σε πραγματικές μαθησιακές 
δραστηριότητες ή να μετρούν τις επιδόσεις των μαθητών. Αποτελούν βάση για την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο 
πλαίσιο και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη δεικτών απόδοσης. 
 

 
 

Πηγές 
 
EACEA (2021). 3.8 Development of entrepreneurship competence. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-
entrepreneurship-competence-cyprus 
 

Χρήσιμες/πρακτικές συμβουλές:  
 
Δημιουργία δικτύων και ερευνητικός προσανατολισμός. 
 
Η ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και εξωτερικούς 
φορείς μπορούν να εμπλουτίσουν τις επιχειρηματικές εμπειρίες εκπαίδευσης των 
μαθητών. Η στήριξη της επιχειρηματικής μάθησης στην έρευνα και σε άλλα στοιχεία 
μπορεί να οξύνει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών για το τι λειτουργεί καλά και γιατί.   

Χρήσιμες πηγές: Το πλήρες πλαίσιο 
EntreComp σε σχέση με τα 
μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα για 
κάθε επίπεδο ΕΠΕΠ σε σχέση με την 
επιχειρηματική σκέψη μπορείτε να τα 
βρείτε εδώ (Παράρτημα): Σύνδεσμος  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-entrepreneurship-competence-cyprus
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-entrepreneurship-competence-cyprus


   

 

EU (2021). EntreComp into Action - Get inspired, make it happen: A user guide to the European 
Entrepreneurship Competence Framework. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128  
 
EU (2021). EntreComp: the European Entrepreneurship Competence Framework - factsheet. 
[Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8200&furtherPubs=yes 
 
EU (2021). The European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp). [Διαδίκτυο] 
Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en  
 
JRC Publications Repository (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence 
Framework. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8200&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581


   

 

Ενότητα 6: Αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας των παρόχων ΕΕΚ  
 

Επισκόπηση 
 
Προκειμένου οι εκπαιδευτές ΕΕΚ να υποστηρίξουν τους μαθητές τους στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους, πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν τη δική τους ετοιμότητα και πρακτικές 
σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση. Για τον σκοπό αυτό, η 
παρούσα ενότητα θα παρουσιάσει το εργαλείο αυτοαναστοχασμού SELFIE και θα παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές στους εκπαιδευτές ΕΕΚ για το πώς μπορούν να το 
χρησιμοποιήσουν. 
 

Εισαγωγή στο εργαλείο SELFIE  
 
Το SELFIE (Self-reflection on Effective 
Learning by Fostering the use of Innovative 
Educational Technologies/ 
Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική 
μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης 
καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) 
είναι ένα εργαλείο αυτοαναστοχασμού για 
σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
επαγγελματικά σχολεία. Είναι μια 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Ξεκίνησε το 2018 και έχει χρησιμοποιηθεί 
από περισσότερα από 7.000 σχολεία και 
περίπου 700.000 άτομα σε 57 χώρες.8 
 
Περιλαμβάνει ερωτήματα που 
αξιολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 
μέχρι το 5, τα οποία χρειάζονται περίπου 
20 λεπτά για να απαντηθούν, ενώ οι 
απαντήσεις των μαθητών, των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντών 
σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας 
παραμένουν ανώνυμες.9 
 
Με βάση τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων, το εργαλείο SELFIE 
δημιουργεί έναν διαδραστικό έλεγχο 

 
8 EU Science Hub (2020). New school year: support to schools facing the remote teaching challenge. Διαθέσιμο 

στο: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge 
 
9 European Commission (N.D.). SELFIE. Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/education/schools-go-

digital/about-selfie_en 

Βασικά στοιχεία για το εργαλείο SELFIE: 
 

Περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης για 
την Ψηφιακή Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
Αναπτύχθηκε με βάση το πλαίσιο του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών με τίτλο 
«Προώθηση της αποτελεσματικής 
μάθησης στην ψηφιακή εποχή: Ένα 
Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ψηφιακά ικανούς 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς». 
Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Erasmus. 
Αναπτύχθηκε από μια ομάδα 
εμπειρογνωμόνων από διάφορα σώματα 
και ιδρύματα-εταίρους, μεταξύ των 
οποίων συμπεριλαμβάνονται: 

• το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (ETF)  

• το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (CEDEFOP) 

• Το Ίδρυμα Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας στην Εκπαίδευση της 
UNESCO 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en


   

 

προόδου που περιγράφει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των σχολείων όσον αφορά την 
τεχνολογία. 
 
Το εργαλείο SELFIE είναι: 
 

▪ Μια διαδικασία 360 μοιρών 
▪ Δωρεάν 
▪ Εύκολο στη χρήση 
▪ Ανώνυμο (οι απαντήσεις ανωνυμοποιούνται) 
▪ Ιδιωτικό (δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα) 
▪ Διαθέσιμο για χρήση σε υπολογιστή, τάμπλετ ή smartphone  
▪ Διαθέσιμο σε περισσότερες από 30 γλώσσες 

 
Η πανδημία COVID-19 έφερε πολλές προκλήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες ήταν αναμφίβολα 
η ανάγκη για διδασκαλία εξ αποστάσεως. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις, το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Center) άρχισε να αναπτύσσει το SELFIE για 
Εκπαιδευτικούς το 2020. Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο και, με βάση 
τις απαντήσεις τους, ο καθένας λαμβάνει έναν έλεγχο ανατροφοδότησης με τα επίπεδα 
ικανότητάς του σε διάφορους τομείς, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη.10 Το Selfie για Εκπαιδευτικούς βασίζεται στο Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών (DigCompEdu Framework). 
 
Το εργαλείο SELFIE μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στην ΕΕΚ και σε συστήματα μάθησης που 
βασίζεται στην εργασία. Αυτό θα εξεταστεί λεπτομερώς πιο κάτω. 
 

Το εργαλείο SELFIE στην πράξη  
 
Το εργαλείο SELFIE έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τα σχολεία να αξιολογήσουν πώς 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Ωστόσο, οι ανάγκες των σχολείων μεταδευτεροβάθμιας ΕΕΚ 
και των περιβαλλόντων μάθησης που βασίζεται στην εργασία μπορούν να διαφέρουν από 
αυτές των σχολείων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης 
(δευτεροβάθμιου επιπέδου).  
 
Επομένως, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, πραγματοποίησε μια μελέτη σκοπιμότητας, για να 
αξιολογήσει κατά πόσο το εργαλείο SELFIE χρειάζεται προσαρμογές, ώστε να μπορεί να 
εφαρμοστεί σε συστήματα μάθησης που βασίζεται στην εργασία. Σύμφωνα με τη μελέτη 
αυτή, το εργαλείο SELFIE μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ΕΕΚ και στη μάθηση που βασίζεται 
στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μαθητειών και των διττών συστημάτων ΕΕΚ, με 
την πραγματοποίηση μερικών αλλαγών (Broek & Buiskool, 2020). Η έκθεση του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών προτείνει οι προσαρμογές να γίνουν με μια «προσέγγιση φάσεων», 
διακρίνοντας μεταξύ δύο διαδικασιών: η πρώτη με επικεφαλής τα σχολεία ΕΕΚ, που δεν 
χρειάζονται κάποια ριζική αλλαγή στο εργαλείο SELFIE, και η δεύτερη με επικεφαλής τις 
εταιρείες. 

 
10 European Commission (N.D.). SELFIE for Teachers - Discover your digital potential. Διαθέσιμο στο: 

https://digcompedu.jrc.es/ 
 

https://digcompedu.jrc.es/
https://digcompedu.jrc.es/
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://digcompedu.jrc.es/


   

 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη 
σκοπιμότητας και τις προτεινόμενες αλλαγές 
μπορούν να βρεθούν στην έκθεση του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών. Δεδομένου ότι οι 
προτεινόμενες αλλαγές στο εργαλείο SELFIE με 
βάση την πρώτη διαδικασία (συντονισμός από 
τα σχολεία ΕΕΚ) είναι ελάχιστες, η έμφαση θα 
δοθεί στο πώς χρησιμοποιείται το εργαλείο 
στην πράξη.  
 
Πώς λειτουργεί το εργαλείο SELFIE; Το SELFIE 
είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που 
περιλαμβάνει επιλογή ενός συντονιστή και 
πραγματοποίηση εγγραφής στην πλατφόρμα, 
απάντηση των ερωτημάτων από τους 
εκπαιδευτές ΕΕΚ, τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές και, τέλος, τη λήψη των 
αποτελεσμάτων και την αξιοποίησή τους για βελτίωση. Το εργαλείο SELFIE μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές· τα σχολεία ΕΕΚ μπορούν να το χρησιμοποιούν 
περιοδικά για να παρακολουθούν την πρόοδό τους και να σχεδιάζουν μελλοντικές 
δραστηριότητες και αλλαγές. 
 
  

Χρήσιμες πηγές: 
 

Για μια εισαγωγή στο εργαλείο 
SELFIE, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Για να διαμορφώσετε πιο εύκολα το 
εργαλείο SELFIE, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μια λίστα ελέγχου. 

Για ένα δείγμα του πώς μοιάζει ένας 
έλεγχος του εργαλείου SELFIE, δείτε ένα 
δείγμα ελέγχου ενός σχολείου. 

 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119707
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119707


   

 

Μια βήμα προς βήμα προσέγγιση στο εργαλείο SELFIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Αν η αξιολόγηση αφορά ένα σχολείο ΕΕΚ, μπορείτε να επιλέξετε ένα άτομο 
ή μια ολιγομελή ομάδα που θα συντονίζει τη διαδικασία. 
Ο συντονιστής/-ές μπορούν να εγγράψουν το σχολείο διαδικτυακά εδώ.  
Οι συντονιστές μπορούν προαιρετικά να δημιουργήσουν ένα προφίλ για το 
σχολείο τους. 
Οι συντονιστές μπορούν στη συνέχεια να συνδεθούν με το email και τον 
κωδικό που χρησιμοποίησαν όσες φορές θέλουν, μέσω αυτού του 
συνδέσμου. 

 

Το εργαλείο αξιολόγησης περιλαμβάνει: 
Βασικά ερωτήματα σε 8 τομείς:  
Τομέας 1: Ηγεσία 

Τομέας 2: Συνεργασία και δικτύωση 

Τομέας 3: Υποδομές και εξοπλισμός 

Τομέας 4: Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη 

Τομέας 5: Παιδαγωγική: Υποστήριξη και πόροι 
Τομέας 6: Παιδαγωγική: Εφαρμογή στην τάξη 

Τομέας 7: Πρακτικές αξιολόγησης 

Τομέας 8: Ψηφιακή ικανότητα μαθητών 

Προαιρετικές ερωτήσεις  
Προαιρετικές εξατομικευμένες ερωτήσεις. Οι συντονιστές μπορούν να 
προσθέσουν μέχρι και 10 δικές τους επιπλέον ερωτήσεις που αφορούν τις 
ανάγκες του σχολείου τους. 

 
 

 

Μόλις οριστικοποιηθούν τα ερωτήματα, οι συντονιστές πρέπει να: 

• Επιλέξουν το επίπεδο εκπαίδευσης και ημερομηνίες στο ημερολόγιο 

• Ενεργοποιήσουν τους συνδέσμους και να τους στείλουν στους μαθητές, 
τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές. Μόλις ενεργοποιηθούν, δεν 
μπορούν να γίνουν άλλες αλλαγές.  
Τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν εντός δύο ωρών από την 
ώρα που θα αρχίσουν. 

Μόλις απαντηθούν τα ερωτήματα και ολοκληρωθεί η προθεσμία για τις 
απαντήσεις, η αξιολόγηση μπορεί να βρεθεί στην ενότητα 
«Αποτελέσματα». 
Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf. 
Περισσότερες πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο τομέα μπορείτε να 
βρείτε στον ηλεκτρονικό έλεγχο, ενώ μπορείτε να κατεβάσετε τις γραφικές 
παραστάσεις από εκεί. 
Το εργαλείο SELFIE δίνει επίσης την επιλογή να δείτε τα αποτελέσματα ανά 
τομέα ή ανά ομάδα, καθώς και να δείτε τα αποτελέσματα στα ερωτήματα 
που προστέθηκαν από το σχολείο. 

Επιλογή του 
συντονιστή και 
εγγραφή του 

σχολείου στην 
πλατφόρμα 

Διαμόρφωση του 
ερωτηματολογίου 

 
Διανομή του 

ερωτηματολογίου 

 

Λήψη των 
αποτελεσμάτων 



   

 

Μετά την ολοκλήρωση του εργαλείου SELFIE 
 
Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέσω του εργαλείου SELFIE, το σχολείο έχει επίσης την 
επιλογή να πάρει ένα ανοιχτό ψηφιακό σήμα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός 
χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτήν που 
χρησιμοποιήθηκε για σύνδεση στο εργαλείο SELFIE και να καθοριστεί ένας κωδικός 
πρόσβασης. Το επόμενο βήμα είναι να σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu για επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της εγγραφής για το 
σήμα, μαζί με το όνομα του σχολείου όπως αυτό εγγράφηκε στο email που χρησιμοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Το σήμα θα σταλεί εντός ενός μήνα. 
 
Όσον αφορά τον έλεγχο που παρέχει το εργαλείο SELFIE, θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθούν 
αυτά τα αποτελέσματα πέρα από την απόκτηση μιας γενικής εικόνας για τη χρήση της 
τεχνολογίας στο σχολείο. Ο έλεγχος δείχνει τις μέσες βαθμολογίες στους 8 βασικούς τομείς 
ανά ομάδα, δηλαδή για τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 
 
Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό να εξετάσετε τα  συνολικά 
αποτελέσματα από μια κριτική σκοπιά και να εντοπίσετε αποκλίσεις σε συγκεκριμένους 
τομείς ή συγκεκριμένες ομάδες. Οι ακόλουθες πτυχές μπορούν να σας βοηθήσουν να 
αναλάβετε δράση και να εντοπίσετε ζητήματα και πιθανά προβλήματα που περνούν 
απαρατήρητα: 
 

 

 

1 
Χαμηλό ποσοστό 
συμμετοχής στο 

ερωτηματολόγιο από 
όλες τις ομάδες 

2 
Χαμηλό ποσοστό 
συμμετοχής στο 

ερωτηματολόγιο από 
μια συγκεκριμένη 

ομάδα, σε σύγκριση με 
τις άλλες ομάδες 

 

3 
Επαναλαμβανόμενη 

χαμηλή βαθμολογία σε 
έναν τομέα από όλες τις 
ομάδες (μαθητές ΕΕΚ, 

εκπαιδευτικοί, 
διευθυντές) 

 

4 
Επαναλαμβανόμενη 

χαμηλή βαθμολογία σε 
όλους τους τομείς από 

την ίδια ομάδα 
(μαθητές ΕΕΚ, 
εκπαιδευτικοί, 

διευθυντές) 
 
 

5 
Επαναλαμβανόμενη 

χαμηλή βαθμολογία σε 
πολλές υποενότητες σε 
έναν τομέα από την ίδια 

ομάδα (μαθητές ΕΕΚ, 
εκπαιδευτικοί, 

διευθυντές) 
 

6 
Μεγάλη απόκλιση στις 
απαντήσεις μεταξύ των 
διαφορετικών ομάδων 

mailto:JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu


   

 

 
Εάν οι βαθμολογίες είναι χαμηλές ή ισχύει κάτι από τα παραπάνω, θα ήταν χρήσιμο να 
δημιουργηθεί ένα σχέδιο βελτίωσης. Προτείνονται μερικές ενέργειες (ενδεικτικά): 
 

▪ Συζητήστε με τον διευθυντή του σχολείου τα αποτελέσματα και εγείρετε πιθανές 
ανησυχίες. 

▪ Δημιουργήστε μια ομάδα εστίασης με άτομα από διαφορετικές ομάδες και κάντε μια 
συζήτηση σχετικά με συγκεκριμένους τομείς που θεωρείτε σημαντικούς. 

▪ Βρείτε ειδικούς εντός ή εκτός του σχολείου που μπορούν να βοηθήσουν σε τομείς 
όπου εντοπίστηκαν αδυναμίες. 

▪ Καθορίστε στόχους και δράσεις για βελτίωση. 
▪ Αποφασίστε πότε θα χρησιμοποιήσετε ξανά το εργαλείο SELFIE. 
▪  

 
 
Αφού γίνουν οι διορθωτικές δράσεις, είναι κρίσιμης σημασίας να ακολουθήσει συνεχής 
παρακολούθηση και αξιολόγηση. Αυτό όχι μόνο θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των 
τρεχουσών αδυναμιών αλλά και στην αποτροπή μελλοντικών αδυναμιών και αποτυχιών. Η 
τεχνολογία αλλάζει με γοργούς ρυθμούς και ο τομέας ΕΕΚ πρέπει να προσαρμόζεται 
συνεχώς. Η χρήση του εργαλείου SELFIE και η προσαρμογή του στις τρέχουσες ανάγκες 
μπορεί να αποτελέσει μια από τις δράσεις αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτών και των 
σχολείων ΕΕΚ, που θα τους βοηθήσει να αναλάβουν δράση και να συμβαδίσουν με τον 
ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο.  
 

Περαιτέρω πηγές 
 
Costa, P., Castaño-Muñoz, J., and Kampylis, P. (2021). Capturing schools' digital capacity: 
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(104080). doi: 10.1016/j.compedu.2020.104080.  
 

Πηγές 
 

Χρήσιμη συμβουλή:  
 
Είναι χρήσιμο να κάνετε αξιολογήσεις περιοδικά και να επωφεληθείτε από τα 
εξατομικευμένα ερωτήματα. Τα εξατομικευμένα ερωτήματα μπορούν να 
επικεντρωθούν στους τομείς όπου παρατηρήθηκαν αδυναμίες. 

7 
Μικτές (και πιθανώς 

αντιφατικές) απαντήσεις 
από τις διάφορες 

ομάδες στις 
προαιρετικές 

εξατομικευμένες 
ερωτήσεις 

 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104080
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Ενότητα 7: Ανάπτυξη των Ψηφιακών Ικανοτήτων των Παρόχων ΕΕΚ  
 

Επισκόπηση 
 
Καθώς οι επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης καλούνται να ανταποκριθούν σε 
ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, οι εκπαιδευτές χρειάζονται ένα ολοένα και πιο ευρύ 
και πιο εξελιγμένο σύνολο ικανοτήτων από ό,τι στο παρελθόν. Ειδικότερα, οι πανταχού 
παρούσες ψηφιακές συσκευές και το καθήκον να καλλιεργήσουν στους μαθητές τις 
απαραίτητες ψηφιακές ικανότητες απαιτούν από τους εκπαιδευτές να αναπτύξουν και οι 
ίδιοι τις δικές τους ψηφιακές ικανότητες. 
 
Το εργαλείο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτόν τον τομέα είναι το «Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Eκπαιδευτικών» (DigCompEdu). Το DigCompEdu 
είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και παρέχει οδηγίες για εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευτές, το οποίο: 
 

▪ διατυπώνει εννοιολογικά τις ψηφιακές ικανότητες για τους εκπαιδευτές (22 
ικανότητες ομαδοποιημένες σε 6 περιοχές) και 

▪ προσδιορίζει ένα μοντέλο προόδου, το οποίο βασίζεται σε 6 επίπεδα επάρκειας. 
 

 

Ψηφιακές ικανότητες για εκπαιδευτές ΕΕΚ 
 
Το Πλαίσιο DigCompEdu στοχεύει να συλλάβει εννοιολογικά και να περιγράψει τις ψηφιακές 
ικανότητες ειδικά για όσους απασχολούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, προτείνοντας 22 
βασικές ικανότητες οργανωμένες σε 6 περιοχές: 
 

▪ Περιοχή 1: Επαγγελματική χρήση κατά την εργασία 

➔ Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για επικοινωνία, συνεργασία και επαγγελματική 
ανάπτυξη. 

 

Ψηφιακές Ικανότητες Περιγραφή 

1. Επικοινωνία του 
οργανισμού 

Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της 
επικοινωνίας του οργανισμού με μαθητές, γονείς και τρίτους. 
Συμβολή στη συλλογική ανάπτυξη και βελτίωση των 
στρατηγικών επικοινωνίας του οργανισμού. 

2. Επαγγελματική 
συνεργασία 

Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη συνεργασία με 
άλλους εκπαιδευτικούς, την ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειριών και την καινοτομία σε παιδαγωγικές πρακτικές 
μέσα από τη συνεργασία αυτή. 

3.  Πρακτική 
αναστοχασμού 

Ο αναστοχασμός σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, η 
κριτική αξιολόγηση και η ενεργή ανάπτυξη των ψηφιακών 
παιδαγωγικών πρακτικών, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και 
σε επίπεδο εκπαιδευτικής κοινότητας. 



   

 

4. Ψηφιακή συνεχής 
επαγγελματική ανάπτυξη 

Η χρήση ψηφιακών πηγών και πόρων για συνεχή 
επαγγελματική ανάπτυξη.  

 
▪ Περιοχή 2: Ψηφιακοί Πόροι 

➔ Εξεύρεση, δημιουργία και κοινή χρήση ψηφιακών πόρων. 
 

Ψηφιακές Ικανότητες Περιγραφή 

5. Επιλογή ψηφιακών 
πόρων 

Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η επιλογή ψηφιακών πόρων 
για διδασκαλία και μάθηση. Κατά την επιλογή των ψηφιακών 
πόρων και τον προγραμματισμό για τη χρήση τους, λάβετε 
υπόψη τον ειδικό μαθησιακό στόχο, το συγκείμενο, την 
παιδαγωγική προσέγγιση και την ομάδα των μαθητών σας. 

6. Δημιουργία και 
τροποποίηση 
ψηφιακών πόρων 

Η τροποποίηση και η περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων 
πόρων που διαθέτουν ανοικτή άδεια και άλλων πόρων, όπου 
αυτό επιτρέπεται. Η ατομική ή η από κοινού δημιουργία νέων 
ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων. Κατά τον σχεδιασμό των 
ψηφιακών πόρων και τον προγραμματισμό για τη χρήση τους, 
λάβετε υπόψη τον ειδικό μαθησιακό στόχο, το συγκείμενο, την 
παιδαγωγική προσέγγιση και την ομάδα των μαθητών σας. 

7. Διαχείριση, 
προστασία και κοινή 
χρήση ψηφιακών 
πόρων 

Η οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου και  η διάθεσή του 
σε μαθητές, γονείς και άλλους εκπαιδευτικούς. Η 
αποτελεσματική διαφύλαξη ευαίσθητου ψηφιακού 
περιεχομένου. Ο σεβασμός και η σωστή εφαρμογή των  
κανόνων απορρήτου και πνευματικών δικαιωμάτων. Η 
κατανόηση για τη χρήση και τη δημιουργία περιεχομένου με 
ανοιχτή άδεια χρήσης και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης και ορθής 
καταγραφής της πηγής και του δημιουργού.  

 
▪ Περιοχή 3: Διδασκαλία και Μάθηση  

➔ Διαχείριση και οργάνωση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και 
τη μάθηση. 

 

Ψηφιακές Ικανότητες Περιγραφή 

8. Διδασκαλία Ο προγραμματισμός και η εφαρμογή ψηφιακών συσκευών και 
πόρων στη διδακτική διαδικασία για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των διδακτικών παρεμβάσεων. Η 
διαχείριση και κατάλληλη οργάνωση στρατηγικών ψηφιακής 
διδασκαλίας. Ο πειραματισμός και η ανάπτυξη νέων μορφών 
και παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας. 

9. Καθοδήγηση Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών για την 
ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και εκτός 



   

 

τάξης. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για έγκαιρη και 
στοχευμένη καθοδήγηση και βοήθεια. Ο πειραματισμός και η 
ανάπτυξη νέων μορφών και παιδαγωγικών μεθόδων 
διδασκαλίας. 

10. Συνεργατική μάθηση Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την προώθηση και 
ενίσχυση της συνεργασίας των μαθητών. Η παροχή 
δυνατότητας στους μαθητές για χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών στο πλαίσιο συνεργατικών εργασιών, ως μέσου 
για την ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της 
παραγωγής γνώσης μέσα από τη συνεργατική μάθηση. 

11. Αυτορρυθμιζόμενη 
μάθηση 

H χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της 
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης των μαθητών, δηλαδή η παροχή 
δυνατότητας στους μαθητές για σχεδιασμό, παρακολούθηση 
και αναστοχασμό της μάθησής τους, παροχή στοιχείων για την 
πρόοδό τους, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και 
για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων. 

 
▪ Περιοχή 4: Αξιολόγηση 

➔ Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και στρατηγικών για την ενίσχυση της αξιολόγησης. 
 

Ψηφιακές Ικανότητες Περιγραφή 

12. Στρατηγικές 
αξιολόγησης 

Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για διαμορφωτική και 
αθροιστική αξιολόγηση. Η ενίσχυση της ποικιλομορφίας και η 
καταλληλότητα των μορφών και των προσεγγίσεων 
αξιολόγησης. 

13. Ανάλυση τεκμηρίων Η δημιουργία, η επιλογή, η κριτική ανάλυση και η ερμηνεία 
των ψηφιακών δεδομένων σε σχέση με τη δραστηριότητα, την 
απόδοση και την πρόοδο των μαθητών για την καταλληλότερη 
προσαρμογή της διδασκαλίας και της μάθησης. 

14. Ανατροφοδότηση 
και σχεδιασμός 

Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την παροχή στοχευμένης 
και χρονικά κατάλληλης ανατροφοδότησης στους μαθητές. Η 
προσαρμογή στρατηγικών διδασκαλίας και η παροχή 
στοχευμένης υποστήριξης βάσει των δεδομένων που 
προκύπτουν από τις χρησιμοποιούμενες ψηφιακές 
τεχνολογίες. Η παροχή δυνατότητας σε μαθητές και γονείς για 
κατανόηση των δεδομένων που παρέχονται από τις ψηφιακές 
τεχνολογίες και η χρήση τους για τη λήψη αποφάσεων. 

 
▪ Περιοχή 5: Ενδυνάμωση Μαθητών  

➔ Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της ένταξης, της εξατομίκευσης και 
της ενεργού συμμετοχής των μαθητών. 
 

Ψηφιακές Ικανότητες Περιγραφή 



   

 

15. Προσβασιμότητα 
και ένταξη 

Η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε μαθησιακούς 
πόρους και δραστηριότητες για όλους τους μαθητές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές ανάγκες. Η 
συνεκτίμηση και η ανταπόκριση στις (ψηφιακές) προσδοκίες, 
ικανότητες, χρήσεις και εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών, 
καθώς και στους περιβαλλοντικούς, φυσικούς ή  γνωσιακούς 
περιορισμούς στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. 

16. Διαφοροποίηση και 
εξατομίκευση 

Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των 
διαφορετικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών, 
επιτρέποντας στους μαθητές να προοδεύουν σε διαφορετικά 
επίπεδα και ταχύτητες, να λαμβάνουν αποφάσεις για τις 
μαθησιακές τους επιλογές και να διαμορφώνουν τους 
προσωπικούς τους μαθησιακούς στόχους. 

 

17. Ενεργός συμμετοχή 
των μαθητών 

Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την προώθηση της 
ενεργού συμμετοχής και της δημιουργικής ενασχόλησης των 
μαθητών με ένα θέμα. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στο 
πλαίσιο παιδαγωγικών στρατηγικών για την ενίσχυση των 
εγκάρσιων δεξιοτήτων, της βαθυστόχαστης σκέψης και της 
δημιουργικής έκφρασης των μαθητών. Η διάνοιξη νέων 
δυνατοτήτων μάθησης σε νέα, πραγματικά συγκείμενα, η 
οποία εμπλέκει τους ίδιους τους μαθητές σε πρακτικές 
δραστηριότητες, επιστημονική έρευνα ή πολυσύνθετη 
επίλυση προβλημάτων, κ.ά., αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, 
την ενεργό συμμετοχή τους σε πολυσύνθετα θέματα. 

 

▪ Περιοχή 6: Διευκόλυνση των Ψηφιακών Ικανοτήτων των Μαθητών  

➔ Παροχή δυνατότητας στους μαθητές για δημιουργική και υπεύθυνη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών με στόχο την εξεύρεση πληροφορίας, την επικοινωνία, τη  
δημιουργία περιεχομένου, την ευημερία και την επίλυση προβλημάτων. 
 

Ψηφιακές Ικανότητες Περιγραφή 

18. Πληροφοριακός 
γραμματισμός και 
γραμματισμός στα μέσα 
 επικοινωνίας 

Η ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, εργασιών και 
αξιολογήσεων, οι οποίες απαιτούν από τους μαθητές να 
διατυπώνουν ανάγκες για πληροφορία. Η αναζήτηση και 
εξεύρεση πληροφορίας και πόρων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 
Η οργάνωση, η επεξεργασία, η ανάλυση και η ερμηνεία 
πληροφορίας. Η σύγκριση και η κριτική αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας της πληροφορίας και των πηγών 
της. 

19. Ψηφιακή 
επικοινωνία και 
συνεργασία 

Η ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, εργασιών και 
αξιολογήσεων, οι οποίες απαιτούν από τους μαθητές να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και υπεύθυνα τις ψηφιακές 



   

 

τεχνολογίες για επικοινωνία, συνεργασία και ενεργό 
συμμετοχή ως πολίτες. 

20. Δημιουργία 
ψηφιακού 
περιεχομένου 

Η ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, εργασιών και 
αξιολογήσεων, οι οποίες απαιτούν από τους μαθητές να  
εκφράζονται μέσα από ψηφιακά μέσα, καθώς και να 
τροποποιούν και να δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο σε 
διαφορετικές μορφές. Η διδασκαλία στους μαθητές για τον 
τρόπο με τον οποίο τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες 
ισχύουν για το ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και για τον τρόπο 
με τον οποίο πρέπει να αναφέρονται σε πηγές και 
δημιουργούς. 

21. Υπεύθυνη χρήση Η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της σωματικής, 
ψυχολογικής και κοινωνικής ευημερίας των μαθητών κατά τη 
χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Η ενδυνάμωση των μαθητών 
για διαχείριση των κινδύνων και χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών με ασφάλεια και υπευθυνότητα. 

22. Ψηφιακή επίλυση 
προβλημάτων 

Η ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, εργασιών και 
αξιολογήσεων, οι οποίες απαιτούν από τους μαθητές να 
εντοπίζουν και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα ή να 
μεταφέρουν δημιουργικά την τεχνολογική τους γνώση σε νέες 
καταστάσεις. 

 

Πώς μπορούν οι πάροχοι ΕΕΚ να αναπτύξουν την ψηφιακή τους ικανότητα; 

 

Για κάθε μία από τις 22 βασικές ικανότητες, η περιγραφή των ικανοτήτων συμπληρώνεται 
από μια λίστα τυπικών δραστηριοτήτων. Προτείνεται ένα μοντέλο προόδου σε έξι επίπεδα, 
στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται μια ρουμπρίκα με δηλώσεις επάρκειας για σκοπούς 
αυτοαξιολόγησης. Το προτεινόμενο μοντέλο προόδου αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας 
προς τους εκπαιδευτές, ούτως ώστε να κατανοήσουν τα δυνατά τους σημεία και αδυναμίες 
σε ατομικό επίπεδο, περιγράφοντας τα διαφορετικά στάδια ή επίπεδα ανάπτυξης ψηφιακών 
ικανοτήτων. Για ευκολία αναφοράς, αυτά τα στάδια αντιστοιχούν στα έξι επίπεδα επάρκειας 
που χρησιμοποιούνται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλ. 
από το A1 μέχρι το Γ2. 

▪ A1 > Νεοεισερχόμενοι: Οι νεοεισερχόμενοι γνωρίζουν τις δυνατότητες των 
ψηφιακών τεχνολογιών στην ενίσχυση της παιδαγωγικής και επαγγελματικής τους 
πρακτικής. Ωστόσο, είχαν ελάχιστη επαφή με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις 
χρησιμοποιούσαν, κυρίως, για την προετοιμασία του μαθήματος, για διοικητικούς 
λόγους ή για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας σε οργανωσιακό επίπεδο. Οι 
νεοεισερχόμενοι χρειάζονται καθοδήγηση και ενθάρρυνση για να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους και να εφαρμόσουν την υφιστάμενη ψηφιακή τους ικανότητα 
παιδαγωγικά. 

▪ A2 > Εξερευνητές: Οι εξερευνητές γνωρίζουν τις δυνατότητες των ψηφιακών 
τεχνολογιών και ενδιαφέρονται να τις διερευνήσουν για να ενισχύσουν την 
παιδαγωγική και επαγγελματική τους πρακτική. Έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν 



   

 

τις ψηφιακές τεχνολογίες σε ορισμένες περιοχές ψηφιακής επάρκειας χωρίς, 
ωστόσο, να ακολουθούν μια ολοκληρωμένη ή συνεπή προσέγγιση. Οι εξερευνητές 
χρειάζονται ενθάρρυνση, βαθύτερη γνώση και έμπνευση, π.χ. μέσα από το 
παράδειγμα και την καθοδήγηση συναδέλφων τους στο πλαίσιο μιας συνεργατικής 
ανταλλαγής πρακτικών. 

 

Περιοχές Νεοεισερχόμενοι (A1) Εξερευνητές (A2) 

Επαγγελματική χρήση 
κατά την εργασία 

Επίγνωση 
Αβεβαιότητα 
Βασική Χρήση 

Εξερεύνηση ψηφιακών 
συσκευών 

Ψηφιακοί Πόροι Εξερεύνηση ψηφιακών 
επιλογών 

Διδασκαλία και 
Μάθηση 

Διερεύνηση στρατηγικών 
ψηφιακής διδασκαλίας 
και μάθησης 

Αξιολόγηση Διερεύνηση στρατηγικών 
ψηφιακής αξιολόγησης 

Ενδυνάμωση Μαθητών Διερεύνηση στρατηγικών 
με επίκεντρο τον μαθητή 

Διευκόλυνση των 
Ψηφιακών Ικανοτήτων 
των Μαθητών 

Ενθάρρυνση των 
μαθητών για χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών 

 

▪ B1 > Ολοκληρωτές: Οι ολοκληρωτές πειραματίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες σε 
διάφορα συγκείμενα και για διαφορετικούς σκοπούς, ενσωματώνοντάς τις σε πολλές 
από τις πρακτικές τους. Τις χρησιμοποιούν δημιουργικά για να ενισχύσουν ποικίλες 
πτυχές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Είναι πρόθυμοι να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους και να εφαρμόσουν κι άλλες τεχνικές. Ωστόσο, προσπαθούν ακόμα να 
κατανοήσουν ποια εργαλεία λειτουργούν καλύτερα σε ποιες καταστάσεις και πώς να 
προσαρμόζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στις παιδαγωγικές τους στρατηγικές και 
μεθόδους. Οι ολοκληρωτές χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για πειραματισμούς 
και αναστοχασμό, καθώς και για συνεργατική ενθάρρυνση και ανταλλαγή γνώσεων 
μέχρι να γίνουν Έμπειροι. 

 
▪ B2 > Έμπειροι: Οι έμπειροι χρησιμοποιούν μια σειρά ψηφιακών τεχνολογιών με 

αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και κριτική για να ενισχύσουν τις επαγγελματικές 
τους δραστηριότητες. Επιλέγουν συνειδητά ψηφιακές τεχνολογίες για ειδικές 
καταστάσεις και κατανοούν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών 
ψηφιακών στρατηγικών. Είναι φιλοπερίεργοι και ανοιχτοί σε νέες ιδέες, γνωρίζοντας 
ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν δοκιμάσει ακόμα. Χρησιμοποιούν τον 
πειραματισμό ως μέσο διεύρυνσης, δόμησης και εμπέδωσης των γνώσεων για τις 
στρατηγικές τους. Οι έμπειροι είναι η ραχοκοκαλιά κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού 
σε ότι αφορά τις καινοτόμες πρακτικές. 

 



   

 

Περιοχές Ολοκληρωτές (B1) Έμπειροι (B2) 

Επαγγελματική χρήση 
κατά την εργασία 

Επέκταση της επαγγελματικής 
πρακτικής 

Ενίσχυση της επαγγελματικής 
πρακτικής 

Ψηφιακοί Πόροι Προσαρμογή ψηφιακών 
πόρων σε μαθησιακό 
συγκείμενο 

Στρατηγική χρήση 
διαδραστικών πόρων 

Διδασκαλία και 
Μάθηση 

Ουσιαστική ενσωμάτωση των 
ψηφιακών τεχνολογιών 

Ενίσχυση δραστηριοτήτων 
διδασκαλίας & μάθησης 

Αξιολόγηση Ενίσχυση των παραδοσιακών 
προσεγγίσεων αξιολόγησης 

Στρατηγική και 
αποτελεσματική χρήση της 
ψηφιακής αξιολόγησης 

Ενδυνάμωση Μαθητών Ανταπόκριση στις ανάγκες 
ενδυνάμωσης των μαθητών 

Στρατηγική χρήση μιας σειράς 
εργαλείων για ενδυνάμωση 

Διευκόλυνση των 
Ψηφιακών Ικανοτήτων 
των Μαθητών 

Εφαρμογή δραστηριοτήτων 
για την καλλιέργεια της 
ψηφιακής ικανότητας των 
μαθητών 

Στρατηγική προώθηση της 
ψηφιακής επάρκειας των 
μαθητών 

 

▪ Γ1 > Ηγέτες: Οι ηγέτες ακολουθούν μια συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη 
χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση των παιδαγωγικών και 
επαγγελματικών τους πρακτικών. Βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών 
στρατηγικών και ξέρουν πώς να επιλέγουν την πιο κατάλληλη στρατηγική για κάθε 
δεδομένη περίσταση. Συνεχώς αναστοχάζονται και αναπτύσσουν περαιτέρω τις 
πρακτικές τους. Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με συναδέλφους 
τους ενημερώνονται σε διαρκή βάση για νέες τάσεις και ιδέες. Αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τους άλλους, στους οποίους και μεταφέρουν την εμπειρογνωσία τους. 
 

▪ Γ2 > Πρωτοπόροι: Οι πρωτοπόροι αμφισβητούν την επάρκεια των σύγχρονων 
ψηφιακών και παιδαγωγικών πρακτικών, των οποίων ηγούνται. Ανησυχούν για τους 
περιορισμούς ή τα μειονεκτήματα αυτών των πρακτικών και κινητοποιούνται από την 
παρόρμηση και επιθυμία τους για περαιτέρω καινοτομία στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Οι πρωτοπόροι πειραματίζονται με εξαιρετικά καινοτόμες και σύνθετες 
ψηφιακές τεχνολογίες και/ή αναπτύσσουν καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 
Οι πρωτοπόροι είναι ένα μοναδικό και σπάνιο είδος. Ηγούνται της καινοτομίας και 
αποτελούν πρότυπο για τους νεότερους εκπαιδευτικούς. 

 

Περιοχές Ηγέτες (Γ1) Πρωτοπόροι (Γ2) 

Επαγγελματική χρήση 
κατά την εργασία 

Συζήτηση και ανανέωση της 
επαγγελματικής πρακτικής 

Καινοτομία στην 
επαγγελματική πρακτική 



   

 

Ψηφιακοί Πόροι Ολοκληρωμένη χρήση 
προηγμένων στρατηγικών και 
πόρων 

Προώθηση της χρήσης 
ψηφιακών πόρων 

Διδασκαλία και 
Μάθηση 

Στρατηγική & συνειδητή 
ανανέωση της διδακτικής 
πρακτικής 

Καινοτομία στη διδασκαλία 

Αξιολόγηση Κριτικός αναστοχασμός για 
τις στρατηγικές ψηφιακής 
αξιολόγησης 

Καινοτομία στην αξιολόγηση 

Ενδυνάμωση Μαθητών Ολιστική ενδυνάμωση των 
μαθητών 

Καινοτομία στις μεθόδους για 
ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών 

Διευκόλυνση των 
Ψηφιακών Ικανοτήτων 
των Μαθητών 

Καλλιέργεια της ψηφιακής 
ικανότητας των μαθητών 
συνολικά και κριτικά 

Χρήση καινοτόμων μορφών 
για την καλλιέργεια της 
ψηφιακής ικανότητας των 
μαθητών 
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