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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Αυτός ο Οδηγός παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου START IN για την Εκπαίδευση 
στο Επιχειρείν που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Σε αυτά περιλαμβάνονται 
το Θεωρητικό Πλαίσιο και τα περιεχόμενα του Αναλυτικού Προγράμματος, η Πλατφόρμα 
Ψηφιακής Μάθησης και η Εφαρμογή για Φορητές συσκευές. Οι εταίροι του έργου START 
IN ειδικεύονται σε θέματα επιχειρηματικότητας, ψηφιακής μάθησης και εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών. 

Ο Οδηγός είναι ένα από τα πνευματικά προϊόντα του έργου που εντάσσεται στις Στρατηγικές 
Συμπράξεις για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών του Erasmus+ και 
υλοποιήθηκε από τις 1.9.2017 έως και τις 30.11.2020. Το εκπαιδευτικό υλικό του START IN 
είναι προϊόν διεπιστημονικής συνεργασίας. H σύμπραξη του έργου αποτελείται από τους 
παρακάτω οργανισμούς: Cork Institute of Technology (Ιρλανδία), το Πανεπιστήμιο Coventry 
(Αγγλία), Danmar Computers LLC (Πολωνία), Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Χανίων (Ελλάδα), Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών του Πανεπιστημίου 
Jyväskylä – (Φινλανδία), Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης Manisa (Τουρκία), 
Instituto para el fomento del desarrollo y laformación S.L Vallodolid-Ισπανία, Zabala 
Innovation Consulting, SA (Ισπανία). 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση στο Επιχειρείν, αναλυτικό πρόγραμμα, πλαίσιο για την 
επιχειρηματικότητα, ψηφιακή μάθηση, εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Στόχος του START IN είναι να ενθαρρύνει την επιχειρηματική νοοτροπία και να αναπτύξει 
δεξιότητες και ικανότητες, θέτοντας τα θεμέλια για τους νέους επιχειρηματίες να 
μετασχηματίσουν τις ιδέες τους σε πράξη σε διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά ή 
οικονομικά περιβάλλοντα στις χώρες της Ευρώπης.  

Στα πλαίσια του έργου σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα προηγμένο παιδαγωγικό 
περιβάλλον για την ενίσχυση της καινοτομίας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων 
εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν ψηφιακά εκπαιδευτικά 
εργαλεία συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης με στόχο την 
προαγωγή της συνεργασίας εκπαιδευτικών, μαθητών και συνεργαζόμενων οργανισμών και 
φορέων. Το έργο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος συμπεριληπτικής 
Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν. 

Αυτός ο Οδηγός απευθύνεται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, 
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία, καθώς και σε κοινωνικούς εταίρους που θέλουν να 
στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς για να προάγουν την Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα 
σχολεία. 

Ο Οδηγός αποτελείται από επτά ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται εν συντομία το έργο START IN και τα προϊόντα του. 

Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται το θεωρητικό και το μεθοδολογικό πλαίσιο του έργου 
START IN και ορίζονται οι βασικές έννοιες. 

Η τρίτη ενότητα εισάγει το συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Αναλυτικό 
Πρόγραμμα για την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο Επιχειρείν. 

Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει την πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης, τις τρεις ενότητες που 
αυτή περιλαμβάνει και το περιεχόμενο της καθεμίας εν συντομία και παρέχεται σύνδεσμος 
στην πλατφόρμα. 

Στην πέμπτη ενότητα περιγράφεται η εφαρμογή για φορητές συσκευές του START IN. 

Η έκτη ενότητα παραθέτει τα συμπεράσματα των πιλοτικών δοκιμών της πλατφόρμας 
ψηφιακής μάθησης και της εφαρμογής του START IN για φορητές συσκευές. Κατά την 
πιλοτική εφαρμογή οι χρήστες δοκίμασαν τα ψηφιακά εργαλεία, μελέτησαν το εκπαιδευτικό 
υλικό και παρείχαν ανατροφοδότηση. 

Τέλος, η έβδομη ενότητα παρέχει συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 
τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν. 

Στόχος μας είναι ο οδηγός να σας παρέχει νέες ιδέες και γνώσεις για το πώς η Εκπαίδευση 
στο Επιχειρείν θα μπορεί να υποστηριχθεί και να προαχθεί σε περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε 
διαφορετικές σχολικές βαθμίδες. 
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1. Δομή και Πνευματικά Προϊόντα του έργου 
 

Στόχος του έργου START IN είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προοπτικών και εργαλείων για 
την υποστήριξη της υλοποίησης της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν. Τα προϊόντα έχουν 
δημιουργηθεί από τους εταίρους του έργου και τους συμμετέχοντες στις πιλοτικές δράσεις 
κατά την περίοδο 2017-2020. Τα αποτελέσματα είναι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (OER) 
που διατίθενται με την άδεια Creative Commons με αναφορά στην ΕΕ, και παρέχονται 
δωρεάν για χρήση, διανομή και ανάπτυξη, π.χ. CCBY 4.0 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ σύμφωνα και με τον οδηγό του Erasmus+ για 
τις ανοικτές άδειες: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-
c/important-contractual-provisions/open-licence-intellectual-property-rights_en. 

 

Πνευματικό Προϊόν 1: Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική 
Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην Ευρώπη, συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

Το θεωρητικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν συνοψίζει την κοινή εμπειρία και 
αντίληψη των εταίρων του έργου, όσον αφορά τον ορισμό, τη σημασία και τους στόχους της 
Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν. Επομένως, το θεωρητικό πλαίσιο χρησίμευσε ως βάση για την 
ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος. 

 

Πνευματικό Προϊόν 2: Εκπαιδευτικές Ενότητες για την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική 
Εκπαίδευση στο Επιχειρείν. 

Ο στόχος των εκπαιδευτικών ενοτήτων, που δημιουργήθηκαν από τους εταίρους του έργου, 
είναι να αναπτύξουν διαφορετικές διαστάσεις της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν. 

 

Πνευματικό Προϊόν 3: Εκπαιδευτική Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές 

Η εκπαιδευτική εφαρμογή για φορητές συσκευές που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου 
μπορεί  να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές π.χ για τη δημιουργία 
ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ή για τη συλλογή 
απαντήσεων και απόψεων σε άλλα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

Πνευματικό Προϊόν 4: Πολύγλωσση Πλατφόρμα Ψηφιακής Μάθησης 

Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης μεταφρασμένο σε 
έξι γλώσσες. Τα θέματα που περιέχονται στις Διδακτικές Ενότητες προορίζονται για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της 
σχολικής εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο στα μαθήματα τους. 
Επίσης μπορούν να προσαρμόσουν και να επεκτείνουν το περιεχόμενο ώστε να 
ανταποκρίνεται στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών αλλά και τις διδακτικές 
μεθόδους που εφαρμόζουν. 
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Πνευματικό Προϊόν 5: Συλλογή Προσαρμοσμένων Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις πιλοτικές δράσεις του έργου στις έξι χώρες εταίρους 
πειραματίστηκαν με τα ψηφιακά εργαλεία και την εφαρμογή START IN για κινητές 
συσκευής για την υποστήριξη της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν. 

 

Πνευματικό Προϊόν 6: Οδηγός για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος για την Καινοτόμο 
και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην Ευρώπη. 

Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει όλο το υλικό που παράχθηκε στο έργο 
START IN και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τη δημιουργία του, για να προωθήσει την 
ανάπτυξη της Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην Ευρώπη. 

 

 

Εικόνα 1. Δομή του START IN 
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2. Θεωρητικό και Μεθοδολογικό Πλαίσιο του έργου START IN 
 

Το θεωρητικό πλαίσιο είναι μια μελέτη που προηγήθηκε της ανάπτυξης του περιεχομένου 
του αναλυτικού προγράμματος του START IN, το οποίο περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται να έχουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της συμπεριληπτικής και καινοτόμου 
Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν. Ο στόχος ήταν η σχεδίαση ενός αναλυτικού προγράμματος που 
θα διευκολύνει την αναγνώριση των ικανοτήτων και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε 
όλη την Ευρώπη. 

Το θεωρητικό πλαίσιο συνοψίζει τα αποτελέσματα της έρευνας για τον προσδιορισμό της 
τρέχουσας κατάστασης της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 
πολιτικών, των αναλυτικών προγραμμάτων και των κατευθυντήριων γραμμών. 

Επιπλέον, παρουσιάζει επικαιροποιημένες πληροφορίες με τη μορφή εθνικών εκθέσεων που 
εκπονούνται από όλες τις χώρες εταίρους του έργου START IN: Φινλανδία, Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Τουρκία και Αγγλία, συμπεριλαμβανομένης μιας συλλογής 
καλών πρακτικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν, δραστηριοτήτων  και 
πρωτοβουλιών για την καινοτόμο και συμπεριληπτική εκπαίδευση στο Επιχειρείν. 

Ως αποτέλεσμα, το θεωρητικό πλαίσιο εισάγει βασικές έννοιες για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν, όπως ο ορισμός της 
επιχειρηματικής ικανότητας, τα μαθησιακά αποτελέσματα της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν 
και οι συναφείς μέθοδοι διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η αναγνώριση των ικανοτήτων και μεταφορά πιστωτικών μονάδων μεταξύ 
διαφορετικών χωρών. 

Παρακαλώ διαβάστε περισσότερα: https://StartIn.erasmus.site/products/  
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3. Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο 
Επιχειρείν στην Ευρώπη, συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

 

Σκοπός: Η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος ενισχύει τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες των μαθητών. Η επιχειρηματικότητα συνδέεται με την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και στην ικανότητα μετατροπής των ιδεών σε πράξη. Η Εκπαίδευση στο 
Επιχειρείν (ΕΕ) επιδιώκει να εμπλέξει τους μαθητές στην πρακτική και στον αναστοχασμό 
σχετικά με την έννοια της επιχειρηματικότητας και βασίζεται σε ένα ευρύ ορισμό της 
επιχειρηματικότητας που ορίζει την επιχειρηματικότητα ως δραστηριότητα η οποία 
δημιουργεί αξία. 

Γιατί: Η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν προάγει τη μάθηση και την ανάπτυξη επαγγελματικών 
γνώσεων και συμβάλλει στην κατανόηση της καινοτομίας και του επιχειρηματικού 
πνεύματος, ενισχύοντας επομένως τις επιχειρηματικές και τις επαγγελματικές δεξιότητες. 

Τι: Ένα πρόγραμμα 15 μονάδων ECTS που αποτελείται από τρεις διδακτικές ενότητες. 

Πώς: Εφαρμόζοντας τη μάθηση μέσα από την πράξη, η επιχειρηματικότητα συνίσταται από 
ένα σύνολο πρακτικών. Κάθε πιστωτική μονάδα (ECTs) αντιστοιχεί σε 27 ώρες μελέτης, ενώ 
όλο το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε φόρτο 15 ECTs, δηλαδή 405 ώρες μελέτης. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται οι ώρες μελέτης του υλικού, ο χρόνος για αναζήτηση πληροφοριών, 
συνεργασία και εκπόνηση εργασιών. 

Σε ποιον: Καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές . 

Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές ενότητες, σχέδια μαθήματος, εργασίες, μαθησιακές ερωτήσεις, 
πόροι 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του START IN έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και είναι συμβατό τόσο με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
(ECVET) όσο και με Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS).  

Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την αξιοποίηση του αναλυτικού προγράμματος 
START IN στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας το σύστημα ECTS, ή 
στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κάνοντας χρήση του συστήματος ECVET και 
επίσης στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης ή της Δια Βίου Μάθησης, 
χρησιμοποιώντας είτε το σύστημα ECTS ή το σύστημα ECVET. 

Στην περιγραφή του αναλυτικού προγράμματος περιλαμβάνονται οι βασικές έννοιες και η 
μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός αναλυτικού προγράμματος που είναι συμβατό με το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), επίσης προσδιορίζεται το επίπεδο EQF και 
περιγράφονται οι μαθησιακές ενότητες. Για κάθε μαθησιακή ενότητα, περιγράφονται τα 
μαθησιακά αποτελέσματα, οι προβλεπόμενες μαθησιακές δραστηριότητες, οι μέθοδοι και τα 
κριτήρια αξιολόγησης και ο φόρτος εργασίας. 

Για την περιγραφή των περιεχομένων κάθε μαθησιακής ενότητας ορίστηκε ένα ενιαίο 
πρότυπο για να διασφαλιστεί ότι παρέχονται όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για 
συμβατότητα με Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων  και τα συστήματα ECTS και ECVET. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://StartIn.erasmus.site/products/ 
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4. Πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης του START IN, ενότητες και περιεχόμενο 
 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμη για την προώθηση της Εκπαίδευσης στο 
Επιχειρείν, όμως καθώς περιλαμβάνει καινοτόμες μεθόδους και υλικό διδασκαλίας μπορεί να 
αποτελέσει πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. Το αναλυτικό πρόγραμμα του 
START IN καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και προσδιορίζει τις ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν προκειμένου να 
είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και 
δραστηριότητες που προωθούν την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο 
Επιχειρείν στο σχολείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς σε όλη την 
Ευρώπη με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών και της Δια Βίου Μάθησης. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα είναι ένας Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) διαθέσιμος στα Αγγλικά και τις 
γλώσσες της σύμπραξης ενώ είναι προσβάσιμος μέσω του ιστότοπου του έργου. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του START IN είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Επαγγελματικών Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) και αντιστοιχεί στο επίπεδο 7, 
το οποίο αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα, το εύρος και το επίπεδο μάθησης που 
αναμένεται να επιτευχθεί από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι συμβατό με τα συστήματα Πιστωτικών Μονάδων ECTS και 
ECVET. Ο συνολικός φόρτος εργασίας του αναλυτικού προγράμματος START IN είναι 405 
ώρες μάθησης, που αντιστοιχεί σε 15 μονάδες ECTS ή 15 μονάδες ECVET. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα START IN αποτελείται από 3 μαθησιακές ενότητες, καθεμία από τις οποίες 
αντιστοιχεί σε 135 ώρες μάθησης. Για κάθε ενότητα καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

• τα μαθησιακά αποτελέσματα, 

• οι προβλεπόμενες μαθησιακές δραστηριότητες, 

• οι μέθοδοι διδασκαλίας, 

• οι μέθοδοι αξιολόγησης, 

• τα κριτήρια αξιολόγησης 

• ο φόρτος εργασίας 

• αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες 

Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης του STARTIN έχει αναπτυχθεί από κοινού από τους 
εταίρους του έργου. Περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό και τις μαθησιακές δραστηριότητες που 
περιγράφονται παραπάνω. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Φινλανδικά, 
Ελληνικά, Πολωνικά, Ισπανικά και Τουρκικά, και έχει χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς 
σε πιλοτικές εκπαιδευτικές δράσεις του START IN. Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης 
περιλαμβάνει τρεις ενότητες το περιεχόμενο των οποίων περιγράφουμε παρακάτω. 

Παρακαλώ δείτε περισσότερα: https://StartIn.erasmus.site/products/ 
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Ενότητα 1 .Συμπεριληπτική και Καινοτόμος Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα Σχολεία της Ευρώπης 
Εισαγωγή στην προσέγγιση του START IN για τη Συμπεριληπτική και Καινοτόμο 
Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα Σχολεία της Ευρώπη, με παρουσίαση και ανάλυση των 
τελευταίων εξελίξεων στον τομέα, έχει ως στόχο με την κριτική ευαισθητοποίηση, ενώ 
μπορεί να βρει εφαρμογή στις διαφορετικές βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. 
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εκπαίδευση στο Επιχειρείν, Καινοτομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Καινοτομία, Βιωσιμότητα και Κυκλική Οικονομία, 
Συμπεριληπτική Επιχειρηματικότητα, Δημιουργικότητα στην Επιχειρηματικότητα και 
Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες όπως εφαρμόζονται στην εκπαίδευση στο Επιχειρείν. 

4.2 Ενότητα 2. Διαχείριση έργων και οικονομικός σχεδιασμός για καινοτόμο και συμπεριληπτική 
επιχειρηματικότητα 
Εδώ παρουσιάζονται τα βασικά στάδια της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Εστιάζοντας στη ανάπτυξη ιδεών, στους απαιτούμενους πόρους, στην 
οικονομική βιωσιμότητα και στον πολιτιστικό και κοινωνικό αντίκτυπο του έργου, η 
παρούσα ενότητα επιτρέπει στους μαθητευόμενους να εξερευνήσουν πολλές πολύτιμες 
μεθόδους για να διδάξουν στους μαθητές τους τα βασικά βήματα για την κοινωνική 
καινοτομία και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Η ενότητα χρησιμοποιεί εργαλεία όπως η 
σχεδιαστική λογική οι τεχνικές παραγωγής ιδεών, πρωτοτυποποίηση, προώθηση, ο καμβάς 
επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτή η ενότητα, επίσης περιλαμβάνει την ικανότητα του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής και αξιολόγησης των οικονομικών αποφάσεων που 
σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

4.3 Ενότητα 3. Υλοποίηση προγραμμάτων συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας 
Ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας και των παιδαγωγικών της προσεγγίσεων όπως η 
μάθηση μέσα από την πράξη, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ομαδική εργασία. Καλλιέργεια 
δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα όπως η αυτογνωσία, η 
αυτοαποτελεσματικότητα, η ηθική και βιώσιμη συλλογιστική. Ανάπτυξη οράματος για το 
σχολικό περιβάλλον του μέλλοντος και ενθάρρυνση καινοτόμων τρόπων διαχείρισης των 
προβλημάτων και της μάθησης μέσα από πιθανές αποτυχίες. Συνδυασμός του θεωρητικού 
υπόβαθρου και των πρακτικών εργαλείων για τη σχεδίαση και υλοποίηση μαθημάτων για την 
Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα σχολεία. 

 

Εικόνα 2. Ενότητες της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης. 
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4.1.Ενότητα 1: Καινοτόμος και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα Σχολεία της 
Ευρώπης 

 

Σκοπός: Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η εξοικείωση με τις έννοιες της Εκπαίδευσης 
στο Επιχειρείν, της καινοτομίας, της συμπερίληψης, της δημιουργικότητας, των ψηφιακές 
δεξιοτήτων και των τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην Εκπαίδευση στο Επιχειρείν. 
 
Γιατί: Η επιχειρηματικότητα είναι μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες στη διά βίου 
μάθηση. 
 
Τι: Βασικές έννοιες και ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην 
Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο Επιχειρείν. (5 ECTS) 
 
Πώς: Η παρούσα μαθησιακή ενότητα έχει πέντε υποενότητες, που χρησιμοποιούν την 
προσέγγιση της μάθησης μέσα από την πράξη. 
  
Σε ποιους: Καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτές. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση στο Επιχειρείν, καινοτομία, συμπεριληπτικότητα, 
δημιουργικότητα, ψηφιακές δεξιότητες, δια βίου μάθηση. 
 

 
 

Εικόνα 3. Ενότητα 1. 

  



12 
 

4.2.Ενότητα 2: Διαχείριση έργων και οικονομικός σχεδιασμός για καινοτόμο και 
συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα 

 
Σκοπός: Στόχος της ενότητας είναι να ενισχύσει το επιχειρηματικό πνεύμα, την κουλτούρα 
και τις συμπεριφορές και να αναπτύξει έναν τρόπο σκέψης που να προάγει την παραγωγή 
νέων ιδεών και την αναζήτηση νέων δυνατοτήτων προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα 
που απασχολεί στην κοινωνία. 

 

Γιατί: Η επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα αναγνώρισης και αναζήτησης ευκαιριών σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να αντιμετωπίσει 
υποθετικά, μη ορατά ζητήματα ή ζητήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα όπως ο 
υπερπληθυσμός, οι μη βιώσιμες πηγές ενέργειας, οι ελλείψεις τροφίμων. 

 

Τι: Διαχείριση έργου και οικονομικός σχεδιασμός για καινοτόμο και συμπεριληπτική 
επιχειρηματικότητα. (5 ECTS) 

 

Πώς: Η παρούσα ενότητα έχει τέσσερα μαθήματα τα οποία όλα χρησιμοποιούν την 
προσέγγιση της μάθησης μέσα από την πράξη. 

 

Σε ποιούς: Καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτές. 

 

Λέξεις-κλειδιά: ανάπτυξη ιδεών, μελέτη σκοπιμότητας, χρηματοδότηση, κοινωνικός 
αντίκτυπος 

 
Εικόνα 4. Ενότητα 2. 
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4.3.Ενότητα 3: Υλοποίηση προγραμμάτων συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας 

 
Σκοπός: Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών σεναρίων των 
μελλοντικών εργασιακών δεξιοτήτων και επιχειρηματικών στάσεων και η ανάπτυξη 
συνεργασιών και καινοτόμων τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων στα σχολεία σε 
συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς. 
 
Γιατί: Συμπεριφορές που περιλαμβάνει η ικανότητα του επιχειρείν όπως η ανάληψη 
πρωτοβουλιών, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η επιχειρηματική νοοτροπία, η δυναμική 
συνεργασία με άλλους, η μάθηση μέσα από τις αποτυχίες και η επίλυση προβλημάτων είναι 
σημαντικές δεξιότητες στη μελλοντική επαγγελματική ζωή. 
 
Τι: Μελλοντικές επαγγελματικές δεξιότητες, συνεργασία και συνδημιουργία στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και με άλλους συνεργαζόμενους οργανισμούς και φορείς για 
την προώθηση της καινοτόμου και συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας. (5 ECTS) 
 
Πώς: Αυτή η μαθησιακή ενότητα έχει τρεις ενότητες, που χρησιμοποιούν την προσέγγιση 
της μάθησης μέσα από την πράξη. 
 
Σε ποιους: Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτές. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Η εργασία στο μέλλον, συνεργασία, συνεργαζόμενοι οργανισμοί και φορείς, 
συνδημιουργία 
 

 
 

Εικόνα 5. Ενότητα 3. 
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5. Εφαρμογή START IN για Φορητές Συσκευές 
 

Η εφαρμογή για φορητές συσκευές έχει αναπτυχθεί από το έργο START IN για να 
υποστηρίξει τη διδασκαλία και τη μάθηση και ειδικότερα την Eκπαίδευση στο Eπιχειρείν. 
Παρέχει στους καθηγητές και στους εκπαιδευτικούς ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο, το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων προσαρμοσμένων ψηφιακών 
εκπαιδευτικών εργαλείων για την συμπεριληπτική και καινοτόμο Εκπαίδευση στο Επιχειρείν. 

Οι στόχοι που τέθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής για φορητές συσκευές ήταν: η 
δυνατότητα εφαρμογής ενός σχεδιαστικού μοντέλου και της σχεδιαστικής σκέψης (design 
thinking) στη διαδικασία σχεδιασμού της μάθησης, η ικανότητα ενσωμάτωσης της έρευνας 
στην προσωπική διαδικασία της μάθησης συμπεριλαμβάνοντας έννοιες όπως η 
κινητοποίηση, η αυτορρύθμιση, η ανατροφοδότηση και η ικανότητα συνεργατικού 
σχεδιασμού μιας νέας εφαρμογής κινητών συσκευών. 

Σκοπός: Εισαγωγή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων 
προσαρμοσμένων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων για την Εκπαίδευση στο Επιχειρείν. 
Οι χρήστες τέτοιων λύσεων αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στους τομείς της σύλληψης, 
του σχεδιασμού και της χρήσης ψηφιακών πόρων. 

Γιατί: Ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν τη δυνατότητα εφαρμογής της σχεδιαστικής 
λογικής στη διαδικασία σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενισχύουν τα κίνητρα 
των μαθητευόμενων. Μια εφαρμογή για κινητά μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την 
υποστήριξη της μάθησης, ειδικά για τους σκοπούς της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν. 

Τι: Η εκπαιδευτική εφαρμογή για φορητές συσκευές STARTIN για τη συνδημιουργία 
εφαρμογών μάθησης για κινητά, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ομάδας-στόχου ή στις 
απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος. (5 ECTS) 

Πώς: Η εφαρμογή STARTIN για κινητά είναι διαθέσιμη για λήψη σε μια κινητή συσκευή 
από το Google store (https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.startin&hl=en-
GB). Οι χρήστες μπορούν με αυτή την εφαρμογή να δημιουργήσουν το δικό τους 
εκπαιδευτικό υλικό και να το μοιραστούν με άλλους. 

Σε ποιους: Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κάθε άτομο 
που ενδιαφέρεται να δημιουργήσει τις δικές του ψηφιακές δραστηριότητες μέσω της 
εφαρμογής START IN για φορητές συσκευές. 

Λέξεις-κλειδιά: προσαρμοσμένα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία εφαρμογή για φορητές 
συσκευές, εκπαιδευτικοί πόροι. 
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Εικόνα 6. Αρχική σελίδα εφαρμογής για φορητές συσκευές 
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6. Συμπεράσματα από τις Πιλοτικές Δράσεις του START IN,  τη χρήση της Πλατφόρμας 
Ψηφιακής Μάθησης και της Εφαρμογής για Φορητές Συσκευές 

Τριάντα εκπαιδευτικοί, από 6 χώρες, συμμετείχαν σε δύο πιλοτικές δράσεις. Δοκίμασαν το 
εκπαιδευτικό υλικό, χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης και των εφαρμογή 
για φορητές συσκευές για να υλοποιήσουν δράσεις Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν με τους 
μαθητές τους, επιλέγοντας και προσαρμόζοντας κατάλληλα τα εργαλεία και τις πρακτικές 
στην ομάδα των μαθητών τους. Στη συνέχεια παρείχαν ανατροφοδότηση για το εκπαιδευτικό 
υλικό και τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν. Η ανατροφοδότηση συλλέχθηκε μέσω 
διαδικτυακών ερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια του έργου START IN, τα έτη 2019-2020. 
Στις επόμενες ενότητες ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 

6.1.Πιλοτική Δράση 1. Πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης και εφαρμογή για φορητές συσκευές 

Στην πρώτη πιλοτική δράση, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2019, συγκεντρώθηκε 
ανατροφοδότηση από είκοσι οκτώ άτομα σε έξι ευρωπαϊκές χώρες. Στη δράση αυτή οι 
εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με την παιδαγωγική προσέγγιση και το εκπαιδευτικό υλικό της 
πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης του START IN και χρησιμοποίησαν την εφαρμογή START 
IN για φορητές συσκευές με τους μαθητές τους. Απαντήσεις ανατροφοδότησης συλλέχθηκαν 
από καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από υπεύθυνους 
χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

«Καθώς το έργο START IN απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και λιγότερο 

σε μαθητές, o όγκος και το επίπεδο των παρεχόμενων πληροφοριών είναι πολύ 

καλός. Φαίνεται να καλύπτονται όλες τις διαστάσεις του θέματος, δηλαδή της 

ανάπτυξης της καινοτόμου και συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας στο 

σχολείο, ενώ περιλαμβάνει παραδείγματα και καλές πρακτικές που υποστηρίζουν 

με σαφήνεια όσα αναφέρονται στα θεωρητικά κείμενα.» 

Το περιεχόμενο, η χρηστικότητα και η παιδαγωγική προσέγγιση της πλατφόρμας ψηφιακής 
μάθησης έλαβαν πολύ καλά σχόλια από τους χρήστες κατά τις πιλοτικές δράσεις. Το υλικό 
ήταν ευέλικτο και περιελάμβανε συνδέσμους για περαιτέρω μελέτη (κείμενα, βίντεο, 
συμπληρωματικό υλικό). 

«Αυτή η παιδαγωγική είναι πολύ πιο επικεντρωμένη στους μαθητευόμενους, 

φιλική προς αυτούς και ενθαρρύνει τον μαθητευόμενο να πράξει και να 

σκεφτεί. » 

«Το έγγραφο "EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework" 

ήταν ιδιαίτερα διεξοδικό και περιείχε πολλές πολύτιμες πληροφορίες. Είναι ένα 

έγγραφο στο οποίο μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να αναφέρεται στην τάξη» 
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Σχήμα 1. Ευχρηστία πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης 

Η χρησιμότητα της εφαρμογής για φορητές συσκευές έλαβε επίσης καλά σχόλια από τους 
συμμετέχοντες στις πιλοτικές δοκιμές, αν και, ορισμένοι παρατήρησαν ότι η εφαρμογή δεν 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μέσα στις σχολικές τάξεις βάσει των κανονισμών της χώρας. 

«Η εφαρμογή για κινητά ήταν πολύ απλή στη χρήση και πιστεύω ότι έχει καλές 

δυνατότητες για χρήση με τους μαθητές για κουίζ για την εμπέδωση και 

αξιολόγηση της μάθησης και την λήψη αποφάσεων για ομαδικά έργα» 

 

Σχήμα 2. Χρησιμότητα της εφαρμογής για φορητές συσκευές 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανατροφοδότηση των χρηστών των πιλοτικών 
δοκιμών, δείτε το: https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_results 
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Μου ήταν εύκολο να μάθω να χρησιμοποιώ την πλατφόρμα 

Χρειάζομαι υποστήριξη για να χρησιμοποιήσω την 
πλατφόρμα

Βρήκα την πλατφόρμα διαισθητικά εύκολη στην χρήση

Ήταν εύκολο να πλοηγηθώ ανάμεσα στις ενότητες

Αισθάνθηκα άνεση στη χρήση της πλατφόρμας 
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Ήταν εύκολο να μάθω να χρησιμοποιώ την 
εφαρμογή για κινητά

Χρειάζομαι υποστήριξη για να χρησιμοποιήσω 
την εφαρμογή για κινητά

Βρήκα την εφαρμογή για κινητά διαισθητικά 
εύκολη στη χρήση

Ήταν εύκολο να δημιουργήσω νέα τεστ στην 
εφαρμογή για κινητά

Ένιωσα άνετα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
για κινητά

Θεωρώ την εφαρμογή για κινητά ως ένα χρήσιμο 
εργαλείο για να εργαστώ με τους μαθητές μου
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6.2 Πιλοτική Δράση 2. Πρακτική εφαρμογή υλικού Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν 
 

Στη δεύτερη Πιλοτική Δράση, που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2019-2020, τριάντα 
εκπαιδευτικοί σε έξι ευρωπαϊκές χώρες υλοποίησαν προγράμματα Εκπαίδευσης στο 
Επιχειρείν με μαθητές από σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί 
εφάρμοσαν χρησιμοποίησαν την παιδαγωγική προσέγγιση του START για την Εκπαίδευση 
στο Επιχειρείν, και ενσωμάτωσαν τη χρήση της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης στη 
διδασκαλία τους. 

Όλες οι ενότητες του START IN και τα μαθήματα στην πλατφόρμα δοκιμάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Οι συμμετέχοντες στις δοκιμές 
παρείχαν ανατροφοδότηση μετά την υλοποίηση. Είκοσι δύο απαντήσεις ανατροφοδότησης 
συλλέχθηκαν από καθηγητές πρωτοβάθμιας έως ανώτερης βαθμίδας και από υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής. Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση, η πλατφόρμα eLearning λειτούργησε 
πολύ καλά και τα σχόλια ήταν πολύ θετικά. Πιο χρήσιμα εκπαιδευτικά υλικά στην 
πλατφόρμα ήταν τα βίντεο, οι παρουσιάσεις, τα εργαλεία και τα πρακτικά παραδείγματα. Το 
πρόγραμμα START IN έλαβε εξαιρετική ανατροφοδότηση από τους χρήστες των δοκιμών 
(κλίμακα 1-5). Δείτε το Σχήμα 3. 

 

 
 
Σχήμα 3. Ανατροφοδότηση χρηστών κατά την Πιλοτικής δράσης 2, για την πλατφόρμα 
ψηφιακής μάθησης  του START IN και την Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές. 
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Το eLearning με οδηγεί να εισαγάγω νέες 
προσεγγίσεις στη διδασκαλία μου

Το eLearning διεύρυνε την οπτική μου για  την 
εκπαίδευση στo επιχειρείν κατά τη διάρκεια αυτού 

του προγράμματος.

Το eLearning προάγει μια πιο ενεργητική στάση για 
συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

Το eLearning με κινητοποιεί να ενσωματώσω το 
φυσικό περιβάλλον στη μαθησιακή διαδικασία

Το πρόγραμμα Start In μου έδωσε νέες ιδέες για την 
ανάπτυξη της διδασκαλίας της εκπαίδευσης στο 

επιχειρείν
Το πρόγραμμα Start In (π.χ. πλατφόρμα eLearning, 

Εφαρμογή για κινητά) ανέπτυξε τις τεχνολογικές μου 
δεξιότητες.

Το πρόγραμμα Start In με παρακίνησε να εισαγάγω 
νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία μου

Το πρόγραμμα Start In με βοήθησε να αναπτύξω τις 
CPD δεξιότητές μου (Συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

ανάπτυξης)

Θα πρότεινα το πρόγραμμα Start In σε άλλους 
εκπαιδευτικούς
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Το 55%, των χρηστών των δοκιμών, χρησιμοποίησαν επίσης την εφαρμογή START IN για 
φορητές συσκευές στη διδασκαλία τους. Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση, η εφαρμογή για 
φορητές συσκευές ήταν αρκετά ή πολύ εύκολη στη χρήση. Οι χρήστες της εφαρμογής 
σκόπευαν επίσης να τη χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους στο μέλλον. Οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες, 45%, κατά τη δεύτερη πιλοτική φάση χρησιμοποίησαν κάποια άλλη ψηφιακή 
πλατφόρμα (π.χ. Google Forms, Kahoot) ή εργαλεία (βιντεοκάμερες και επεξεργαστές 
βίντεο) παράλληλα με τη διδασκαλία της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν. 

Με βάση την ανατροφοδότηση των χρηστών της δοκιμής, οι πέντε πιο χρήσιμες υποενότητες 
της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης ήταν οι εξής: 2.1 Δημιουργία ιδεών, 3.1 Μελλοντικές 
δεξιότητες επαγγελματικής ζωής, 1.1 Συμπεριληπτική και καινοτόμος Επιχειρηματικότητα 
στο Σχολείο στην Ευρώπη, 1.2 Καινοτομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 2.2 
Μελέτη Σκοπιμότητας. Δείτε το Σχήμα 4. 

 

Σχήμα 4. Οι πιο χρήσιμες υποενότητες της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης 

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στο έργο αυτό, μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι 
ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο ή δεξιότητες για να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο εκπαιδευτικό 
υλικό στη διδασκαλία τους. Θεωρούν ότι η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην 
Εκπαίδευση στο Επιχειρείν, της παιδαγωγικής και των πρακτικών πρέπει να γίνεται μέσω 
μιας διαδικασίας που να οδηγεί σε αναγνώριση  και πιστοποίηση των γνώσεων που έχουν 
αποκτηθεί, πέρα από την εφαρμογή της στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. 
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Μάθημα 2.3: Θέματα χρηματοδότησης

Μάθημα 2.4: Πρωτοτυποποίηση και Πολιτιστικός και 
Κοινωνικός αντίκτυπος του έργου

Μάθημα 3.1: Μελλοντικές δεξιότητες επαγγελματικής 
ζωής

Μάθημα 3.2: Συνεργασία με τους συνεργαζόμενoyw 
οργανισμούς και φορείς

Μάθημα 3.3: Αναστοχασμός και συν-δημιουργία
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7. Συστάσεις για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπαιδευτικούς 
Βασικά στοιχεία του έργου START IN για την Εκπαίδευση στο Επιχειρείν: 

1. Ευρείες ικανότητες για όλους μέσω: 
2. της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και φορείς (stakeholders) για την 

υλοποίηση δράσεων που εστιάζουν στην πράξη 
3. και μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα με την  

επιχειρηματική καινοτομία, 
4. λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο, τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. 

Η επιχειρηματικότητα έχει εξέχουσα σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς αποτελεί 
τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 99% των 
επιχειρήσεων είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και το 67% αυτών ανήκουν 
στον ιδιωτικό τομέα (Supporting the Internationalization of SMEs 2014). Σύμφωνα με 
προηγούμενες μελέτες (π.χ. Lindh &Thorgren 2016) η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν μπορεί να 
συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. 

Η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν συνδέεται με τη μάθηση για την επιχειρηματικότητα, τη 
μάθηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα και για μάθηση μέσω της επιχειρηματικότητας 
(Gibb 1999, Hytti & O´Gorman 2004). Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό η Εκπαίδευση στο 
Επιχειρείν νοείται κατά μια ευρεία έννοια, ως η διδασκαλία και η εκμάθηση επιχειρηματικών 
στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων (Gibb 2002, 2005,Kyrö 2006, Mwasalwiba 2010, 
Sarasvathy & Venkataraman 2011,Blenker, Korsgaard, Neergaard & Thrane 2011, Bridge 
2015, Henry & Lewis 2018). Με όμοιο τρόπο αντιλαμβάνεται την έννοια της 
επιχειρηματικότητας το έργο START IN που θεωρεί ότι η επιχειρηματικότητα εντάσσεται 
στις μελλοντικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική ζωή. 

Η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν είναι ένα ζήτημα μάθησης για, περί και δια μέσου 
της επιχειρηματικότητας.  

Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που συλλέχτηκε κατά τις πιλοτικές δοκιμές, το 
εκπαιδευτικό υλικό και τα παραδείγματα που είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας 
ψηφιακής μάθησης του START IN προωθούν την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών της 
Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν και την εφαρμογή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
διαφορετικές σχολικές βαθμίδες με ποικίλους, καινοτόμους τρόπους. Η Εκπαίδευση στο 
Επιχειρείν είναι πιο αποτελεσματική όταν εφαρμόζονται κατάλληλες παιδαγωγικές μέθοδοι 
όπως η μάθηση μέσα από την πράξη ή και η συνεργασία στον εργασιακό χώρο (Fiet 2000a,b, 
Gibb 2011, Arasti, Falavarjani & Imanipour 2012, Järvi 2013, Diegoli, Gutiérrez & de los 
Salmones Sánchez 2018). Ωστόσο, σε αυτό το έργο, όπως μπορούμε να δούμε από τα 
αποτελέσματα (βλ. Σχήμα 4.) ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εμπλέκουν 
οργανισμούς και το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου τους στις σχετικές εκπαιδευτικές 
τους δράσεις. Ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς να βγουν από το σχολικό περιβάλλον και 
να αξιοποιήσουν περισσότερους συνεργαζόμενους οργανισμούς, φορείς και εταιρείες στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν μαθαίνεται καλύτερα με πρακτική συνεργασία στην 
δουλειά και με μάθηση μέσα από την πράξη. 
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Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 
διδασκαλίας για την Εκπαίδευση στο Επιχειρείν εξακολουθούν να είναι δασκαλοκεντρικές 
και η διδασκαλία γίνεται κυρίως στην σχολική τάξη (Bennett 2006, Solomon 2007, 
Mwasalwiba 2010, Ruskovaara & Pihkala 2013, 2014). Οι καλές πρακτικές που παρέχει το 
έργο START IN ενισχύουν την ιδέα ότι η μαθητοκεντρική προσέγγιση είναι αναγκαία για να 
εμπνεύσει και να παρακινήσει τους μαθητές ώστε τελικά να αναπτύξουν επιχειρηματικές 
ικανότητες και στάσεις. Η μαθητοκεντρική προσέγγιση στην Εκπαίδευση στο Επιχειρείν, 
βοηθά τους μαθητευόμενους να κατανοήσουν στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας 
(Gibb 2002, Jones & Iredale 2010, Balan & Metcalfe 2012). Βασικοί παράγοντες για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας είναι η βιωματική μάθηση και η συνεργασία με 
άλλους για την επίλυση προβλημάτων και την παραγωγή καινοτόμων λύσεων (Liang, 
Howard, Dunn & Khananayev 2016). Ευχόμαστε οι εκπαιδευτικοί να υποστηριχθούν για να 
επανεξετάσουν και να αναθεωρήσουν το ρόλο τους ως δάσκαλοι ώστε να υποστηρίξουν 
στους μαθητές τους να καινοτομήσουν και να σχεδιάσουν τη δική τους μάθηση, με βάση τις 
δικές τους ιδέες. 

Η μαθητοκεντρική παιδαγωγική εμπλέκει τους μαθητευόμενους στην κατανόηση 
νέων ιδεών και καινοτομιών. 

Το εκπαιδευτικό υλικό της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν, και οι οδηγίες για την υιοθέτησή 
του, είναι διαθέσιμο για τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις χώρες εταίρους του START IN. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω της 
δημιουργίας οδηγών και εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. Bacigalupo, Kampylis, Punie & Van den 
Brande 2016,McCallumet.al. 2018) και έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα για την ανάπτυξη 
της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν σε διαφορετικές σχολικές βαθμίδες. (Gustafsson-Pesonen & 
Kiuru 2012). 

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του έργου που πραγματοποιήθηκε στις έξι χώρες που 
συμμετείχαν στο έργο (2018-2019), διαπιστώθηκε έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού 
υλικού για την συμπερίληψη, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την κυκλική και βιώσιμη 
οικονομία καθώς και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την Εκπαίδευση στο Επιχειρείν με τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά. Στο έργο START IN επιδιώξαμε να ενισχύσουμε και να 
αναπτύξουμε αυτούς τους τομείς μέσω της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης και της 
πρακτικής εφαρμογής στη δεύτερη πιλοτική δράση. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι περιγραφές 
περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν σε αυτό το έργο είναι πλέον διαθέσιμα για χρήση από 
όλους. Στόχος μας είναι οι αρχές της συμπερίληψης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
της κυκλικής οικονομίας και η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την Εκπαίδευση στο 
Επιχειρείν, να υιοθετηθούν για την ανάπτυξη βιώσιμων εκπαιδευτικών πρακτικών, 
ακαδημαϊκών ερευνητικών προσεγγίσεων και την υλοποίηση διεθνών αναπτυξιακών έργων. 

Παραδείγματα πιλοτικών εκπαιδευτικών δράσεων έχουν συγκεντρωθεί στην πλατφόρμα 
ψηφιακής μάθησης του START IN για να εμπνεύσουν και άλλους να αξιοποιήσουν το 
εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης του START IN. 

Περισσσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://StartIn.erasmus.site/products/ 
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8. Το START IN γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία 

Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητευόμενους που 
συμμετείχαν στο έργο στη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, 
την Ισπανία και την Τουρκία. Με τη βοήθειά σας αποκτήσαμε πολύτιμη εμπειρία για να 
διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε τα ιδανικά του έργου. 

Ευχαριστούμε επίσης τους ειδικούς που εργάστηκαν στις ομάδες καθοδήγησης του έργου 
στη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Ισπανία και την 
Τουρκία. Λάβαμε υποστήριξη και γνώσεις από εσάς κατά τον προγραμματισμό των 
δραστηριοτήτων μας. 

Η συνεργασία μας έδωσε δύναμη και τώρα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την 
πρόκληση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, εκπαιδεύοντας ικανούς εκπαιδευτικούς 
και δραστήριους νέους ανθρώπους. 
 
Συντονιστής του έργου 
 
MPDNE, Manisa Provincial Directorate of National Education, Manisa, Turkey 
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