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συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
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Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην Ευρώπη, συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

 

 

 

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

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

σε αυτήν. 
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1. Εισαγωγή 
Ο στόχος του προγράμματος START IN είναι να ενθαρρύνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με την 

ανάπτυξη, από μικρές ηλικίες, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα δώσουν στους νέους τη δυνατότητα 

μετασχηματίζουν τις ιδέες σε πράξη σε διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά περιβάλλοντα. 

Το START IN θα αναπτύξει ένα παιδαγωγικά προηγμένο περιβάλλον για την ενίσχυση της κοινωνικής 

καινοτομίας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα θα αναπτυχθεί 

εκπαιδευτικό υλικό και ψηφιακά εργαλεία (διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης και εφαρμογές κινητών 
συσκευών) για την παραγωγή περιεχομένου μέσω της διαδικασίας συνδημιουργίας με συμμετοχή 

εκπαιδευτικών, μαθητών και συνεργαζόμενων οργανισμών και φορέων.  

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμος παράγοντας για την προώθηση της εκπαίδευσης στο 

επιχειρείν, καθώς περιλαμβάνει καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και υλικό. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος START IN έχει βασιστεί στη μελέτη: «Θεωρητικό Πλαίσιο 

ενός Αναλυτικού Προγράμματος συμβατού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας στην Καινοτόμα και 

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο Επιχειρείν». (STARTIN, 2018). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την καλλιέργεια των ικανοτήτων που 

σχετίζονται με τη σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν την 

καινοτόμα και συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα στα σχολεία. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του START IN θα είναι διαθέσιμο, ως ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος, στην 

αγγλική γλώσσα και στις γλώσσες των χωρών της σύμπραξης και θα είναι προσβάσιμο μέσω του ιστοτόπου 

του προγράμματος (https://startin.erasmus.site). Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς 

στην Ευρώπη με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης. 

1.1 Συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του START IN είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 

Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ), με σκοπό να διευκολύνει την αναγνώριση των ικανοτήτων και 

την κινητικότητα των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και να υποστηρίξει τη δια βίου μάθηση και την 

πιστοποίηση δεξιοτήτων και εκπαίδευσης. Η υλοποίηση ενός αναλυτικού προγράμματος βασισμένου στο 

ΕΠΕΠ προϋποθέτει τον ορισμό του επιπέδου του ΕΠΕΠ, τον ορισμό των μαθησιακών ενοτήτων και την 

περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων ανά ενότητα. Επιπλέον περιγράφονται τα κριτήρια και οι 

αξιολογικές μέθοδοι για κάθε ενότητα ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Το ΕΠΕΠ δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς με οχτώ επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, τα οποία 

εκφράζονται ως μαθησιακά αποτελέσματα με αυξανόμενα επίπεδα επάρκειας (Συμβούλιο, 2017). To 

αναλυτικό πρόγραμμα του START IN αντιστοιχεί στο 7
ο
 επίπεδο του ΕΠΕΠ λαμβάνοντας υπόψη αφενός 

την πολυπλοκότητα, το εύρος και το επίπεδο της μάθησης που αναμένεται να αποκτηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα 

Συμπεριληπτικής και Καινοτόμας Επιχειρηματικότητας στο σχολείο και αφετέρου το γεγονός ότι στις χώρες 

που συμμετέχουν στο START IN οι εκπαιδευτικοί κατέχουν τίτλο σπουδών ίσο ή ανώτερο του επιπέδου 6, 

από την αρχική τους εκπαίδευση. Οι δείκτες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων είναι οι παρακάτω: 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και Αυτονομία 

 Διαθέτει πολύ εξειδικευμένες 

γνώσεις, μερικές από τις οποίες 
είναι γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο 

εργασίας ή σπουδής και που 

αποτελούν τη βάση για 

πρωτότυπη σκέψη και/ή έρευνα 

 Διαθέτει κριτική επίγνωση των 

ζητημάτων γνώσης σε ένα πεδίο 

και στη διασύνδεσή του με 

διαφορετικά πεδία. 

Κατέχει εξειδικευμένες 

δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων, οι οποίες 
απαιτούνται στην έρευνα ή/και 

στην καινοτομία προκειμένου 

να αναπτυχθούν νέες γνώσεις 
και διαδικασίες και να 

ενσωματωθούν γνώσεις από 

διαφορετικά πεδία. 

Μπορεί να διαχειρίζεται και να 

μετασχηματίζει περιβάλλοντα 

εργασίας ή σπουδής που είναι 
σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν 

νέες στρατηγικές προσεγγίσεις.  

Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 

συνεισφορά στις επαγγελματικές 

γνώσεις και πρακτικές ή/και για 

την αξιολόγηση της στρατηγικής 

απόδοσης ομάδων 
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1.2 Αναγνώριση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων 
Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του ΕΠΕΠ είναι εφαρμοστέα και τα 

δυο συστήματα πιστωτικών μονάδων: ECTS και ECVET. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του START IN είναι 
συμβατό και με τα δυο συστήματα πιστωτικών μονάδων και έχουν οριστεί οι μαθησιακές ενότητες, οι 

αξιολογικές μέθοδοι και τα αξιολογικά κριτήρια, ο φόρτος εργασίας καθώς και πιστωτικές μονάδες που 

αντιστοιχούν σε κάθε μαθησιακή ενότητα. 

Η πραγματική αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων θα λάβει χώρα όταν θα υλοποιηθούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του START IN και 

πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές συμφωνίες ανάμεσα σε αρμόδιους οργανισμούς. Αυτό μπορεί να συμβεί 
είτε στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη χρήση του συστήματος πιστωτικών μονάδων ECTS, είτε 

στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αξιοποιώντας τη συμβατότητα του Αναλυτικού Προγράμματος 

του START IN και με το σύστημα ECVET. Η μεταφορά και αναγνώριση πιστωτικών μονάδων με χρήση 

των συστημάτων ECTs και ECVET, μπορεί να εφαρμοστεί επίσης στο χώρο της Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης και της Δια Βίου Μάθησης, που επίσης συνάδει με τους στόχους του 

προγράμματος. 

1.3 Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Στo ΕΠΕΠ τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται ως η περιγραφή όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος 

γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Τα μαθησιακά 

αποτελέσματα μπορούν να περιγραφούν είτε ως Γνώσεις, Δεξιότητες, Υπευθυνότητα και Αυτονομία ή ως 

πεδίο ανοιχτού κειμένου που περιγράφει τι αναμένεται να μάθει ο μαθητευόμενος, τι να κατανοήσει και τι 

μπορεί να κάνει, χωρίς προκαθορισμένη χρήση συγκεκριμένης ορολογίας. (Συμβούλιο, 2017). 

Το START IN έχει υιοθετήσει την παραδοσιακή κατηγοριοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Γνώσεις, Δεξιότητες, Υπευθυνότητα και Αυτονομία, αλλά όχι την χρήση συγκεκριμένων ρημάτων για να 

καθορίσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε επίσης ότι, «η κατηγοριοποίηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων δεν είναι υποχρεωτική και δεν προσδίδει απαραίτητα επιπρόσθετη αξία για την διαδικασία 

αξιολόγησης όπου τα μαθησιακά αποτελέσματα διαφορετικών κατηγοριών συχνά συνδυάζονται». (European 

Union, 2011). 

1.3 Αξιολογικές μέθοδοι και αξιολογικά κριτήρια 
Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στο επιχειρείν είναι 
σύνθετη καθώς σχετίζεται με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, για τη «δημιουργία αξίας που δεν 

προϋπήρχε της επιχειρηματικής μαθησιακής διαδικασίας και δεν μπορεί να προβλεφθεί με θεωρητικούς όρους» 

(Bacigalupo, 2016). Το αναλυτικό πρόγραμμα του START IN έχει περιγράψει τον τρόπο αξιολόγησης και 

τα αξιολόγησης για τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ενότητας. 

1.4 Φόρτος Εργασίας 
Ο φόρτος εργασίας ορίζεται ως η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει ο μαθητευόμενος για να αποκτήσει 

τις ικανότητες που αντιστοιχούν σε μια διδακτική ενότητα. Είναι μια εκτίμηση του χρόνου, που συνήθως 

χρειάζεται κάποιος για να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως 

παρακολούθηση διαλέξεων, σεμινάρια, εργασίες, πρακτική άσκηση, ατομική μελέτη κλπ, που απαιτούνται 

για την επίτευξη των καθορισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. 

(European Commission, 2015). 

Για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος ο φόρτος εργασίας ορίζεται σε 60 πιστωτικές μονάδες και στα δύο 

συστήματα πιστωτικών μονάδων (ECTS και ΕCVET) : 

• 60 μονάδες ECTS διανέμονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στον αντίστοιχο φόρτο εργασίας ενός 

πλήρους ακαδημαϊκού έτους ή των αντίστοιχών του, (European Commission, 2015)  και 

• 60 μονάδες ECVETS διανέμονται στα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν σε ένα 

πλήρη χρόνο τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. (European Commission Education and Culture, 

2011). 

O φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό έτος κυμαίνεται από 1,500 ως 1,800 ώρες, που σημαίνει ότι μια 

πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ως 30 ώρες δουλειάς. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του START IN 1 

μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 27 ώρες μάθησης, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν στις χώρες 
της σύμπραξης του START IN. 
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2. Περιεχόμενα του Αναλυτικού προγράμματος του START IN 
 

 

To Αναλυτικό Πρόγραμμα του STARTIN αποτελείται από τρεις ενότητες: 

• Η 1
η
 Ενότητα αποτελεί εισαγωγή στην προσέγγιση του START IN για την Συμπεριληπτική και 

Καινοτόμα Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα Ευρωπαϊκά σχολεία 

• Η 2
η
 Ενότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση και τον οικονομικό σχεδιασμό ενός σχεδίου κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

• Η 3
η
 Ενότητα εστιάζει στην πραγματοποίηση συμπεριληπτικών επιχειρηματικών προγραμμάτων στη 

σχολική εκπαίδευση 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται για κάθε διδακτική ενότητα ο αντίστοιχος ο φόρτος εργασίας, οι 

μονάδες ECTS και οι μονάδες ECVET. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του START IN μία μονάδα ECTS, 

όπως και μια μονάδα ECVET, αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 27 ωρών. Ο συνολικός φόρτος εργασίας 

του αναλυτικού προγράμματος του START IN είναι 405 ώρες μάθησης, που αντιστοιχούν σε 15 

μονάδας ECTS ή 15 μονάδες ECVET. 

 

Διδακτική Ενότητα Φόρτος 

εργασίας 

(ώρες) 

Μονάδες 

ECTS 

 

Mονάδες 

ΕCVET  

1.Συμπεριληπτική και Καινοτόμα Εκπαίδευση στο 

Επιχειρείν στα Σχολεία της Ευρώπη 

135 5 5 

1.1 Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στο σχολείο 27 1 1 

1.2 Καινοτομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 27 1 1 

1.3 Συμπεριληπτική Επιχειρηματικότητα 27 1 1 

1.4 Δημιουργικότητα στην Επιχειρηματικότητα 27 1 1 

1.5 Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες που 

εφαρμόζονται στην εκπαίδευση στο Επιχειρείν 

27 1 1 

2.Διαχείριση και οικονομικός σχεδιασμός σχεδίων 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

135 5 5 

3.Υλοποίηση προγραμμάτων συμπεριληπτικής 

επιχειρηματικότητας 

135 5 5 

 

STARTIN : Ανάπτυξη της Καινοτόμου και 

Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν στην 

Ευρώπη 

405 

 

15 15 
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2.1 Συμπεριληπτική και Καινοτόμα Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα σχολεία της 
Ευρώπης 

Τίτλος Ενότητας: 1. Συμπεριληπτική και Καινοτόμα Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα σχολεία της 

Ευρώπης 

Φόρτος Εργασίας: 135 ώρες Μονάδες ECTS: 5  Μονάδες ECVET: 5 

Περιγραφή 

Η προσέγγιση του START ΙΝ για την Συμπεριληπτική και Καινοτόμα Εκπαίδευση στο Επιχειρείν 

στα Σχολεία της Ευρώπης. Παρουσίαση και ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων στο πεδίο αυτό. 

Κριτική συνειδητοποίηση και εφαρμογή στο σχολείο. Η παρούσα ενότητα αποτελείται από 5 

υποενότητες: 

1. Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στο σχολείο: Ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές, αναλυτικά 

προγράμματα, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες για σχολεία, 

εκπαιδευτικοί πόροι. 
2. Καινοτομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: καινοτομία στην επιχειρηματικότητα. 

Κοινωνική Καινοτομία. Βιωσιμότητα και Κυκλική Οικονομία. 

3. Συμπεριληπτική Επιχειρηματικότητα: Κοινωνική Ένταξη. Δημιουργία συμπεριληπτικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ίσων ευκαιριών για ευπαθείς ομάδες. Ανάπτυξη 

κοινωνικής επιχειρηματικής νοοτροπίας. 

4. Δημιουργικότητα στην Επιχειρηματικότητα: Τεχνικές ανατρεπτικής μάθησης (disruptive 

learning), μάθηση μέσω παιχνιδιού, ανεστραμμένη μάθηση, ψηφιακά παιγνίδια, τεχνολογίες 

εκτεταμένης πραγματικότητας για την ενίσχυση της κατανόησης και της συμμετοχής στην 

ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την πολιτιστική κληρονομιά. 

5. Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην Εκπαίδευση στο Επιχειρείν: 

Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, εφαρμογές, άλλο 

διαδραστικό περιεχόμενο. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν, επιλέγουν και να 

αναπτύσσουν τέτοια εργαλεία. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι μαθητευόμενοι θα είναι ικανοί να: 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και Αυτονομία 

Να συζητούν και να αναλύουν 

θέματα που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση στο επιχειρείν στα 

σχολεία της Ευρώπης όπως 

βασικές έννοιες, στρατηγικές, 
αναλυτικά προγράμματα, 

διδακτικές μεθόδους, καλές 

πρακτικές, πρωτοβουλίες για τα 

σχολεία, εκπαιδευτικούς πόρους. 

• Να κατανοούν την αξία της 

Κοινωνικής Καινοτομίας για 

επιχειρηματικά σχέδια και 

επιχειρήσεις ως μια νέα αντίληψη 

λειτουργίας επιχειρήσεων με 

θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. 

• Να κατανοούν την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα ως ένα είδος 

επιχειρηματικότητας με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις (ορισμός, 

νομικά θέματα, κίνητρα κλπ) 

• Να αναγνωρίζουν τις κυριότερες 

• Να χρησιμοποιούν 

καινοτόμες μεθόδους 

διδασκαλίας 

κατάλληλες για δράσεις 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

• Να αναπτύσσουν 

τεχνικές διδασκαλίας 

για την διαθεματική και 

οριζόντια εκπαίδευση 

στην κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. 

• Να σχεδιάζουν 

εκπαιδευτικά ή 

ψυχαγωγικά 

προγράμματα και 

προγράμματα που 

αφορούν την 

πολιτιστική κληρονομιά 

χρησιμοποιώντας 

δημιουργικές 

• Να αξιολογούν τις ικανότητες 

στο επιχειρείν που ήδη 

διαθέτουν και να σχεδιάζουν 

την προσωπική τους μαθησιακή 

πορεία για περαιτέρω 

επαγγελματική ανάπτυξη. 

• Να αναγνωρίσουν τα δυνατά 

σημεία και τις αδυναμίες και να 

αναπτύσσουν ένα στρατηγική 

σχέδιο για το σχολείο ή τον 

οργανισμό τους που θα 

ενθαρρύνει την εκπαίδευση στο 

επιχειρείν. 

• Να ενθαρρύνουν την καινοτόμο 

επιχειρηματικότητα μέσω των 

θετικών επιστημών και της 

τεχνολογίας (STEM) στην 

εκπαίδευση.  

• .Να αναδεικνύουν τη σημασία 

της ενσωμάτωσης των 

κοινωνικών ζητημάτων σε κάθε 
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κοινωνικές προκλήσεις στην 

Ευρώπη και να ενισχύουν τις 

ευκαιρίες ανάπτυξης νέων 

επιχειρήσεων που σχετίζονται με 

αυτές. 

• Να αντιλαμβάνονται την αξία της 

Βιωσιμότητας και της Κυκλικής 

Οικονομίας για τα προγράμματα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

• Να μπορούν να αναλύουν τις 

διαθέσιμες τεχνολογίες 

εμβύθισης και τεχνικές 

ανατρεπτικής μάθησης 

(disruptive learning) 

προσεγγίσεις στην 

επίλυση προβλημάτων 

μέσω παιχνιδιού και 

αντεστραμμένης 

μάθησης, βασισμένα 

στην καταλληλότητα 

στον προϋπολογισμό 

και στους χρήστες  

• Να χρησιμοποιούν τα 

κατάλληλα ψηφιακά 

εργαλεία για στην 
Εκπαίδευση στο 

Επιχειρείν  

επιχειρηματικό έργο και να 

ενθαρρύνουν τη δημιουργία 

κοινωνικών επιχειρήσεων με 

θετική επίπτωση στην 

τεχνολογία και το περιβάλλον. 

Ευρύτερα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ενότητας 

Να επιδεικνύουν γνώσεις υψηλής εξειδίκευσης και κριτική επίγνωση των τελευταίων εξελίξεων 

στην Συμπεριληπτική και Καινοτόμα Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα σχολεία της Ευρώπης. 

Να εφαρμόζουν την προσέγγιση του START IN για την Συμπεριληπτική και Καινοτόμο 

Εκπαίδευση στο Επιχειρείν ώστε να σχεδιάζουν και να προωθούν διαθεματικές δράσεις και 

προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σχολείου τους. 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι 

Για κάθε μια από τις 5 υποενότητες αυτής της ενότητας οι μαθητευόμενοι αναμένεται να: 

 Παρακολουθούν διαλέξεις διαδικτυακά ή δια ζώσης και να μελετούν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό 

υλικό. 

 Να συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις και άλλες μαθησιακές δραστηριότητες που 

προβλέπονται για κάθε ενότητα. 

 Να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τεστ αυτοαξιολόγησης. 

Με την ολοκλήρωση των 5 ενοτήτων οι μαθητευόμενοι αναμένεται να: 

 παραδώσουν και ενδεχομένως να παρουσιάσουν την τελική γραπτή εργασία. 

 

Αξιολογικές μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης 

Αξιολογικές μέθοδοι: 

• Εκτίμηση του καθηγητή για τη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες (συζητήσεις, 

παιχνίδια ρόλων, μελέτες περιπτώσεων, εξωτερικές επισκέψεις κλπ) 

• Αυτοαξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών τεστ αυτοαξιολόγησης 

• Εκτίμηση του καθηγητή όσον αφορά τις εργασίες της ενότητας (σχέδια μαθήματος, 

εργασίες, μελέτες περιπτώσεων, ιστορίες, βίντεο κλπ) 

Αξιολογικά κριτήρια: 

• Επιτυχία σε όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στις υποενότητες 1 ως 5. 

• Τελική εργασία που θα αποδεικνύει εξειδικευμένη γνώση και κριτική συνειδητοποίηση 

των τελευταίων εξελίξεων στην Συμπεριληπτική και Καινοτόμα Εκπαίδευση στο 

Επιχειρείν, στα σχολεία της Ευρώπης καθώς και ικανότητα εφαρμογής αυτής της γνώσης 

στη σχεδίαση διαθεματικών σχολικών δράσεων και προγραμμάτων. 
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2.1.1 Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα σχολεία της Ευρώπης 

 

Τίτλος Ενότητας: 1.1 Η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στο Σχολείο στην Ευρώπη 

Φόρτος Εργασίας:27 ώρες Μονάδες ECTS: 1  Μονάδες ECVET:1 

 

Περιγραφή 

Εισαγωγή στις τελευταίες εξελίξεις στην Eκπαίδευση στο Eπιχειρείν στο σχολείο στην Ευρώπη: 

Ευρωπαϊκές στρατηγικές για την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση στο επιχειρείν. Ορισμός 

της επιχειρηματικής ικανότητας. Εθνικές στρατηγικές, αναλυτικά προγράμματα, μαθησιακά 

αποτελέσματα, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, καλές πρακτικές, 

πρωτοβουλίες σχολεία, εκπαιδευτικοί πόροι.. Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογήσουν τις 

επιχειρηματικές ικανότητες που ήδη διαθέτουν, θα σχεδιάσουν τη δική τους πορεία μάθησης και 

θα προτείνουν τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το σχολείο τους ώστε να αναπτύξει 
περαιτέρω την εκπαίδευση στο επιχειρείν. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να: 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και Αυτονομία 

Να περιγράφουν, συζητούν, 

αναλύουν: 

• Την επιχειρηματική 

ικανότητα και πως αυτή 

συνδέεται με άλλες βασικές 

ικανότητες κλειδιά. 

• Επίδραση της εκπαίδευσης 

στο επιχειρείν στην 
προσωπική ανάπτυξη, στην 

συμμετοχή στην κοινωνική 

και πολιτική ζωή και στην 
επαγγελματική εξέλιξη. 

• Να εξερευνούν, να συζητούν, 

και να αναλύουν τις 
τελευταίες εξελίξεις στην 

Eκπαίδευση στο Eπιχειρείν 

στα σχολεία στην Ευρώπη σε 

σχέση με: τα αναλυτικά 

προγράμματα, τις εθνικές 

στρατηγικές, τους στόχους, 

τις διδακτικές μεθόδους, τις 

καλές πρακτικές, τις 

πρωτοβουλίες για τα σχολεία, 

τους εκπαιδευτικούς πόρους 

• Να αναστοχάζονται πάνω 

στην εμπειρία τους και να 

αναγνωρίζουν τις 

ικανότητες που ήδη 

διαθέτουν (θεωρητικές 

γνώσεις, εμπειρικές 
γνώσεις, βαθμός 

αυτονομίας) στη 

διδασκαλία της 

επιχειρηματικότητας. 

• Να αναγνωρίζουν τις 

ανάγκες τους για περαιτέρω 

ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών τους 

ικανοτήτων και να 

σχεδιάζουν τη δική τους 

μαθησιακή διαδρομή. 

• Να μπορούν να 

συσχετίζουν την ανάπτυξη 

της δικής τους 

επιχειρηματικής ικανότητας 

με την αποστολή τους ως 
εκπαιδευτικοί. 

• Να αναλύουν το πως θα 

μπορούν να εφαρμόσουν τις 

αρχές της Eκπαίδευσης στο 

Eπιχειρείν στο σχολείο 

τους. 

Να αναλαμβάνουν την ευθύνη 

και να συνεργάζονται με άλλους 

ώστε να: 

• Να διαμορφώνουν σε 
συνεργασία με την 

εκπαιδευτική κοινότητα 

σκοπούς για το σχολείο τους. 

• Να εντοπίζουν τα δυνατά 

σημεία και τις αδυναμίες και 

να προτείνουν τις αλλαγές 

ώστε το σχολείο τους να 

ενθαρρύνει την Eκπαίδευση 

στο Eπιχειρείν. 

• Να σχεδιάσουν μια στρατηγική 

για την επαγγελματική 

ανάπτυξη της ομάδας τους, με 

κριτήριο τις τρέχουσες αλλά 

και τις μελλοντικές ανάγκες. 

• Να συμμετέχουν σε δίκτυα και 

να δημιουργούν συνεργασίες 

για να υποστηριχτεί η 

εκπαίδευση στο επιχειρείν στο 

σχολείο τους. 

Ευρύτερα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ενότητας 

• Να συζητούν και να αναλύουν ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

ικανότητας στη σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη όπως: βασικές έννοιες, στρατηγικές, αναλυτικά 

προγράμματα, διδακτικές μεθόδους, καλές πρακτικές, εκπαιδευτικούς πόρους.  

• Να ανατρέχουν στην προσωπική τους εμπειρία και να σχεδιάζουν την δική τους πορεία για 

επαγγελματική ανάπτυξη. 
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• Nα εντοπίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες και να αναπτύσσουν ένα στρατηγικό σχέδιο για 

το σχολείο ή τον οργανισμό τους για την υποστήριξη της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας 

Μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα οι μαθητευόμενοι θα παρακολουθούν διαλέξεις, θα 

μελετούν το παρεχόμενο υλικό, θα συμμετέχουν σε συζητήσεις, θα εξετάζονται στις θεωρητικές 

έννοιες που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα. 

Οι μαθητευόμενοι θα πρέπει επίσης να κάνουν γραπτές εργασίες για παράδειγμα: 

• Να συγκρίνουν, αξιολογούν και να αναλύουν αναλυτικά προγράμματα, διδακτικές μεθόδους 

και καλές πρακτικές. 

• Να αναστοχάζονται πάνω στην εμπειρία τους και να αναγνωρίζουν τις ικανότητές τους στη 

διδασκαλία της επιχειρηματικότητας και να σχεδιάζουν την προσωπική τους διαδρομή για 

περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη. 

• Να συνδέουν την κοινωνική και συμπεριληπτική Eκπαίδευση στο Eπιχειρείν με την 

προσωπική τους αποστολή ως εκπαιδευτικοί. 

• Να προτείνουν ένα σχέδιο/δραστηριότητα επιχειρηματικότητας που θα απαντά σε μια 

πραγματική ανάγκη ή πρόβλημα που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο σχολείο 

τους/στην τοπική κοινωνία/σε διαδικτυακή κοινότητα και να αναλύουν τον προσδοκώμενο 

αντίκτυπο. 

 

Μέθοδοι και αξιολογικά κριτήρια 

Αξιολογικές μέθοδοι: 

-συμμετοχή σε συζητήσεις 

-διαδικτυακά τεστ 

-γραπτές εργασίες 

Αξιολογικά κριτήρια: 

Γραπτές εργασίες: 

 - Ικανότητα να συζητούν, να αναλύουν και να αξιολογούν τις βασικές έννοιες της και τις 

τελευταίες εξελίξεις της Εκπαίδευσης στο Επιχειρείν στο Σχολείο στην Ευρώπη. 

 - Ικανότητα να αξιολογούν την δική τους ικανότητα και να σχεδιάζουν τη δική τους μάθηση. 

 - Ικανότητα να μεταφέρουν την αποκτηθείσα γνώση στο σχολείο ή τον οργανισμό τους. 
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2.1.2 Συμπεριληπτική Επιχειρηματικότητα 

Τίτλος ενότητας: 1.2 Συμπεριληπτική Επιχειρηματικότητα 

Φόρτος Εργασίας: 27 ώρες Μονάδες ECTS: 1  Μονάδες ECVET: 1 

 

Περιγραφή 

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην κοινωνική ένταξη και την ισότητα ευκαιριών 

ενισχύοντας τη δυνατότητα έναρξης και λειτουργίας επιχειρήσεων. Οι μαθητευόμενοι θα 

ενημερωθούν για τις ευπαθείς ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και υποεκπροσωπούνται 
στην επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση. Θα αποκτήσουν ικανότητες για να προωθήσουν 

την ένταξή τους και τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού, επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στόχος 

της ενότητας είναι επίσης η καλλιέργεια της κοινωνικής επιχειρηματικής αντίληψης, και της

κοινωνική ένταξης, και της σχέσης των ευπαθών ομάδων με την επιχειρηματικότητα. Εκτός από τη 

μελέτη της βιβλιογραφίας η ενότητα περιλαμβάνει σεμινάρια, δια ζώσης συναντήσεις, συμμετοχή σε 

συμπράξεις και αξιοποιεί τεχνικές κατάλληλες για την καινοτομία όπως μάθηση μέσα από την πράξη,

παιχνίδια ρόλων και μάθηση μέσω σχεδιασμού. 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να: 

• Να αναλύουν την συμμετοχή των ευπαθών ομάδων στην επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένων 

των νέων, των γυναικών, των ηλικιωμένων, των εθνικών μειονοτήτων, των μεταναστών, των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και άλλων ομάδων. 

• Να αναγνωρίζουν ευρύτερα πολιτιστικά και κοινωνικά δίκτυα για προώθηση της κοινωνικής ένταξη 

• Να εξηγούν τις πολιτικές στήριξης της συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης 

• Να ενσωματώσουν το κοινωνικό πρόσημο στην επιχειρηματικότητα (φύλο, πολυπολιτισμικότητα κλπ) 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και Αυτονομία 

• Να αναγνωρίζουν τις 

ευπαθέστερες ομάδων στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας 

• Να εξετάσουν τη συμμετοχή 

διαφόρων ομάδων στην 

επιχειρηματικότητα (νέοι, 

γυναίκες, ηλικιωμένοι, άτομα με 

αναπηρία, μετανάστες, κα) 

• Να αναγνωρίζουν τα εμπόδια 

και τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς 

ομάδες στη λειτουργία μιας 

επιχείρησης 

• Να ενσωματώνουν τα ζητήματα 

συμπεριληπτικότητας σε όλα τα 

στάδια ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου. 

• Κοινωνική αντίληψη: 

κοινωνική ευαισθησία, 

υποστήριξη της 

κοινωνικής αλλαγής, 

ενσυναίσθηση, 

δικαιοσύνη, ατομικότητα 

και συλλογικότητα, 

αυτογνωσία. 

• Επιχειρηματική 

αντίληψη: οργανωτικές 

ικανότητες, καινοτομία, 

αναγνώριση των 

ευκαιριών και ανάληψη 

δράσεων, ανθεκτικότητα. 

• Συμπεριφορά: 

αποφασιστικότητα, 

διοικητικές ικανότητες. 

• Καλλιέργεια της ικανότητας για 

αυτόνομη/ανεξάρτητη μάθηση 

και δραστηριοποίηση. 

• Δραστηριοποίηση σε ζητήματα 

συμπεριληπτικότητας . 

• Να αξιοποιούν την προσωπική 

και επαγγελματική τους εμπειρία 

στη λειτουργία μιας 

συμπεριληπτικής επιχείρησης. 

• Ηθική και κριτική σκέψη. 

• Επίλυση συγκρούσεων. 

• Συμπεριληπτική και καινοτόμα 

κοινωνική προσέγγιση για λύσεις 
με υψηλό αντίκτυπο. 

Ευρύτερα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της Ενότητας 

• Αναγνώριση των κυριότερων κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη και υποστήριξη της 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων που σχετίζονται με αυτές. 

• Προώθηση της οριζόντιας ενσωμάτωσης των κοινωνικών θεμάτων οριζόντια σε κάθε 
επιχειρηματικό σχέδιο και ενίσχυση του θεσμού της κοινωνικής επιχείρησης που επιδιώκει ισχυρό 
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θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον. 

 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι 

Στόχος της ενότητας είναι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους μαθητευόμενους. Οι διδακτικές 

δραστηριότητες θα βασίζονται σε σεμινάρια, δια ζώσης αλληλεπιδράσεις, συμμετοχή σε 

συμπράξεις. Για την προώθηση της ενεργητικής μάθησης, χρησιμοποιούνται δραστηριότητες όπως 

το παιχνίδι ρόλων και η προσωπική ανάλυση. Θα μελετηθούν καλές πρακτικές σε σχέδια 

κοινωνικής καινοτομίας. Επίσης, θα υπάρχουν διαλέξεις και συζητήσεις, μελέτη και επανάληψη 

από κοινού, ομαδική δουλεία και παρακολούθηση των εργασιών. Θα χρησιμοποιηθούν τόσο 

ψηφιακά μέσα όσο και παραδοσιακές πηγές μάθησης, όπως βιβλία και βιβλιογραφία. 

 

 

Αξιολογικές μέθοδοι και αξιολογικά κριτήρια 

Αξιολογικές μέθοδοι: 

Γραπτές εξετάσεις (τεστ και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου), αξιολόγηση των συζητήσεων και 

παρουσιάσεις, ανάλυση μελέτης περιπτώσεων, αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων. 

Αξιολογικά κριτήρια: 

Επίδειξη ικανότητας κατανόησης και αναγνώρισης των κυριότερων κοινωνικών προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει ο κόσμος και ιδιαίτερα η Ευρώπη. 

Επίδειξη ικανότητας για την προώθηση κοινωνικών αλλαγών μέσω νέων κοινωνικών 

επιχειρηματικών μοντέλων. 

Επίδειξη θετικής και ηθικής στάσης για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων μέσω νέων 

καινοτόμων ιδεών. 

Αποδοχή της διαφορετικότητας και συμμετοχή σε πρακτικές που προωθούν την κοινωνική 

δικαιοσύνη. 
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2.1.3 Καινοτομία, Κοινωνική και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα 

 

Τίτλος Ενότητας: 1.3 Καινοτομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Φόρτος Εργασίας:27 ώρες Μονάδες ECTS: 1  Μονάδες ECVET:1 

 

Περιγραφή 

Διερεύνηση ορισμών και παραδειγμάτων καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία με 

εστίαση σε διαφορετικές οπτικές. Τρόποι εντοπισμού και αντιμετώπισης των εμποδίων που 

συναντούν όσοι θέλουν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. Ανάλυση των δυνατοτήτων για 

επιχειρηματικότητα συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων κοινωνικής καινοτομίας και νομικών 

ζητημάτων. 

Η αξία της Βιωσιμότητας και της Κυκλικής Οικονομίας για κάθε καινοτόμο σχέδιο που 

δημιουργεί αξίες σε κοινωνικό, πολιτιστικό ή οικονομικό περιβάλλον. 

Η αντίληψη της Κοινωνικής Καινοτομίας ως οι νέες ιδέες που απαντούν σε κοινωνικές ανάγκες, 

που δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις και δημιουργούν νέες συνεργασίες. Αυτές οι καινοτομίες 

μπορεί να είναι προϊόντα, υπηρεσίες ή μοντέλα που ανταποκρίνονται σε ανάγκες πιο 

αποτελεσματικά. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν νέοι επιχειρηματίες να αναπτύξουν καινοτόμες 

λύσεις και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία. 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να: 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

• Να ορίζουν τους όρους 

«καινοτομία» και 
«κοινωνική 

επιχειρηματικότητα». 

• Να ορίζουν την «κοινωνική 

καινοτομία» και πως 

μεταφράζεται στη 

διαχείριση προγραμμάτων 

και στις επιχειρήσεις. 

• Να αναγνωρίζουν την 

σημασία της καινοτομίας 

στο σχολείο. 

• Να ταξινομούν 

πληροφορίες από 

διαφορετικές πηγές σε 

θέματα που σχετίζονται με 

την εγκάρσια προσέγγιση. 

• Να αναγνωρίζουν τις 

κυριότερες έννοιες και 

πεδία μελέτης της 
Βιωσιμότητας, της 

Κοινωνικής Εταιρικής 

Ευθύνης και της Κυκλικής 

Οικονομίας, καθώς και της 

• Να αξιολογούν τη σχέση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητα 

με την καινοτομία. 

• Να διακρίνουν τις καινοτομίες 

που θα επηρεάσουν το μέλλον 
της εκπαίδευσης και της 

βιομηχανία. 

• Να αναλύουν τις πηγές που 

σχετίζονται με την εγκάρσια 

προσέγγιση. 

• Να αναγνωρίζουν και να 

αναλύουν τα οφέλη και τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

Βιωσιμότητας και της 

Κυκλικής Οικονομίας για τα 

κοινωνικά επιχειρηματικά 

σχέδια. 

• Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες 

και τις αποτελεσματικές 
προσεγγίσεις κατά την 

ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου στα πλαίσια της 

Κυκλικής Οικονομίας. 

• Να εργάζονται σε ομάδες για 

να συμφωνήσουν σε ορισμούς 
και παραδείγματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και 

καινοτομίας. 

• Να υλοποιούν έργα για τη 

κοινωνική καινοτομία και την 

ανάπτυξη νέων λύσεων στα 

κοινωνικά προβλήματα. 

• Να αναπτύσσουν καινοτόμες 

ιδέες που σχετίζονται με 

εγκάρσιες προσεγγίσεις. 

• Να εφαρμόσουν τις αρχές της 

βιώσιμης διαβίωσης και τις 

στρατηγικές της Κυκλικής 

Οικονομίας κατά την 
σχεδίαση ενός προγράμματος 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

• Να αξιολογούν τα στρατηγικά 

πλεονεκτήματα της 

Βιωσιμότητας και της 

Κυκλικής Οικονομίας κατά 

την εφαρμογή προγραμμάτων 
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αλληλεπίδρασής τους με 

κοινωνικά επιχειρηματικά 

σχέδια. 

• Να μπορούν να 

εφαρμόζουν εφαρμόζουν 

τις μεθόδους κοινωνικής 

καινοτομίας. 

• Να αναγνωρίζουν τις 

δυνατότητες 

χρηματοδότησης της 

κοινωνικής καινοτομίας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Να αναγνωρίζουν τις δράσεις 
που έχουν υψηλό αντίκτυπο 

στη βιωσιμότητα και την 

ευημερία. 

• Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες 

και τις προκλήσεις με όρους 

κοινωνικής καινοτομίας. 

• Να αναπτύξουν νέους τρόπους 
σκέψης και εξερεύνησης της 

κοινωνικής καινοτομίας. 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

• Να εφαρμόζουν τις αρχές της 

κοινωνικής καινοτομίας στις 

νέες επιχειρήσεις. 

• Να αξιολογούν τα στρατηγικά 

οφέλη της κοινωνικής 

καινοτομίας που 

εφαρμόζονται σε 

επιχειρηματικά προγράμματα 

και επιχειρήσεις. 

Ευρύτερα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της Ενότητας 

Ανάπτυξη καινοτόμων διδακτικών μεθοδολογιών και δημιουργία διαθεματικών, οριζόντιων 

διδακτικών τεχνικών για τη κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Κατανόηση των νομικών ζητημάτων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Ενθάρρυνση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω των θετικών επιστημών επιστήμης και 

της τεχνολογίας (STEM) στη σχολική εκπαίδευση. 

Κατανόηση της αξίας της Βιωσιμότητας και της Κυκλικής Οικονομίας για τα προγράμματα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Κατανόηση της αξίας της Κοινωνικής Καινοτομίας ως ένα νέο τρόπο επιχειρηματικότητας με 

θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. 

 

 

Mαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Παρουσίαση, Έρευνα πεδίου, Εξωτερικές επισκέψεις, Μάθηση σε εργασιακό 

πλαίσιο, Μάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων, Ανάλυση περιπτώσεων. 

Εξετάσεις, Μελέτη, Επανάληψη. 

Προετοιμασία για προγραμματισμένες συνεδρίες, παρακολούθηση εργασιών, διευρυμένη μελέτη ή 

πρακτική, ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν ανατεθεί. 

 

 

Αξιολογικές μέθοδοι και αξιολογικά κριτήρια 

Αξιολογικές μέθοδοι: 
Παρουσίαση και αναστοχασμός 50% 

Αξιολόγηση ομοτίμων 25% 

Αυτοαξιολόγηση 25% 

Μελέτη περιπτώσεων και πιθανών λύσεων. Αξιολόγηση προβλημάτων. Συζήτηση και αξιολόγηση. 

 

Αξιολογικά κριτήρια: 

 - Ακρίβεια των ορισμών που σχετίζονται με την κοινωνική και καινοτόμα επιχειρηματικότητα. 

 - Ανάλυση των διαθεματικών διδακτικών τεχνικών που σχετίζονται με την κοινωνική και καινοτόμα 

επιχειρηματικότητα. 

 - Υλοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης στη σχολική εκπαίδευση και λήψη ανατροφοδότησης. 

 - Κατανόησης της αξίας της Βιωσιμότητας και της Κυκλικής Οικονομίας για τα κοινωνικά 

επιχειρηματικά προγράμματα μέσω μελέτης περιπτώσεων και ανάλυσης. 

 - Κατανόηση της αξίας της Κοινωνικής Καινοτομίας για τα προγράμματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας μέσω μελέτης περιπτώσεων και ανάλυσης. 
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2.1.4 Δημιουργικότητα στην Επιχειρηματικότητα 

Τίτλος Υποενότητας:1.4 Δημιουργικότητα στην Επιχειρηματικότητα 

Φόρτος Εργασίας: 27 ώρες Μονάδες ECTS: 1  Μονάδες ECVET:1 

 

Περιγραφή 

Αυτή η ενότητα καλλιεργεί την κατανόηση των νέων τεχνολογιών Εκτεταμένης 

Πραγματικότητας, όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα και η Εικονική Πραγματικότητα καθώς 

των τεχνικών ανατρεπτικής μάθησης που περιλαμβάνουν την παιγνιώδη μάθηση, την 

ανεστραμμένη μάθηση και τα ψηφιακά παιχνίδια. Ενθαρρύνει δημιουργικές προσεγγίσεις στην 

Εκπαίδευση στο Επιχειρείν. Δείχνει πως η εμβυθιστική τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

διαφορετικούς τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών για να βελτιωθεί η 

κατανόηση και η συμμετοχή στην ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την πολιτιστική κληρονομιά. 

 Οι μαθητευόμενοι μέσω μιας μελέτης περίπτωσης θα κατανοήσουν πως χρησιμοποιούνται οι 

νέες τεχνολογίες και θα εφαρμόσουν τις γνώσεις του για τη σχεδίαση ενός δικού τους 

επιχειρηματικού έργου, για την καλύτερη κατανόηση πρακτικών ζητημάτων όπως το κόστος που 

συνεπάγεται η χρήση αυτών των τεχνολογιών. 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και Αυτονομία 

• Nα περιγράφουν τις 

τεχνικές εκτεταμένης 
πραγματικότητας και 

ανατρεπτικής μάθησης 

• Nα αναλύουν τις 

διαφορετικές δημιουργικές 

προσεγγίσεις που 

σχετίζονται με τα 

διαθέσιμα 

εργαλεία/τεχνικές. 

 Nα εντοπίζουν αυτές τις 

πηγές και το κόστος τους.  

 Να αξιολογούν τα θετικά, 

τα αρνητικά στοιχεία και 

τους κινδύνους της χρήσης 

αυτών των τεχνολογιών. 
 Να εξηγούν πως αυτές οι 

τεχνικές και τα εργαλεία 

μπορούν να υποβοηθήσουν 

την ανάπτυξη ιδεών. 

 Να προκρίνουν τις 

δημιουργικές προσεγγίσεις 

που είναι πιο κατάλληλες 

για κάθε έργο.  

Να αναγνωρίζουν και να 

μελετήσουν τις τεχνικές 

Εκτεταμένης 

Πραγματικότητας και 

ανατρεπτικής μάθησης και να 

μπορούν να τις 
ενσωματώνουν στα δικά τους 

έργα: 

 Να χρησιμοποιούν την 

τεχνική του ιστοριοπίνακα 

(storyboard) για στη 

σχεδίαση ενός έργου. 

 Να επιλέγουν τα 

κατάλληλα εργαλεία, και 

τεχνικές για το έργο που 

σχεδιάζουν.  

 Να αναλύουν την 

εφαρμογή των εργαλείων 

και παιχνιδιών για την 

υποστήριξη του έργου τους 

και να αιτιολογούν την 

καταλληλότητα και την 

αποτελεσματικότητά τους. 

 Να καταρτίζουν το βασικό 

σχέδιο ανάπτυξης και τον 

προϋπολογισμό ενός έργου. 

 

Ανάληψη ευθύνης και 

συνεργασία με άλλους με σκοπό 

να: 

 Να αναπτύξουν και να 

υλοποιήσουν δημιουργικούς 

τρόπους χρήσης των 

διαθέσιμων εργαλείων 

υποβοήθησης της παραγωγής 

επιχειρηματικών ιδεών. 

 Να αναγνωρίζουν και να 

αναλύουν τα δυνατά σημεία 

και τις αδυναμίες της 

προσέγγισης αυτής και να 

προτείνουν τις αλλαγές που 

χρειάζεται να γίνουν στο 

σχολείο τους ώστε να 

υιοθετηθεί η Eκπαίδευση στο 

Eπιχειρείν 

 Να σχεδιάσουν ένα 

δημιουργικό έργο με άξονα τις 

νέες τεχνολογίες και θα 

διανείμουν ρόλους και 

υπευθυνότητες στην ομάδα 

τους 
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Ευρύτερα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της Ενότητας  

Να αναλύουν τις διαθέσιμες τεχνικές εμβυθιστικής τεχνολογίας και ανατρεπτικής μάθησης 

Να σχεδιάζουν έργα που εμπλέκουν τους ανθρώπους στην ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την 

πολιτιστική κληρονομιά, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις στην επίλυση 

προβλημάτων, μέσω παιχνιδιών, ανεστραμμένης μάθησης και είναι προσαρμοσμένα σε 

συγκεκριμένες ανάγκες, χρήστες και προϋπολογισμό. 

 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας 

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και εργαστηρίων και οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να 

μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας όπως βίντεο, κείμενα, ιστοσελίδες, παιχνίδια, 

διαλέξεις, και να συμμετέχουν σε συζητήσεις. 

To πρόγραμμα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αναλογίζονται με βάση την εμπειρία τους και 

να αξιολογούν τις ικανότητές τους στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας ώστε να μπορούν να 

δημιουργούν ένα περιβάλλον μάθησης, εμπνευσμένο από δημιουργικές προσεγγίσεις, όπου οι 
μαθητές θα μπορούν να μαθαίνουν σαν άτομα και σαν μέλη μιας κοινότητας. 

Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα μπορεί να είναι η πρόταση για ένα επιχειρηματικό 

έργο/δραστηριότητα που θα απαντά σε μια πραγματική ανάγκη/πρόβλημα που θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί στο σχολείο τους/στην κοινότητά τους ή στη διαδικτυακή κοινότητα και η 

ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου.. 

 

 

Αξιολογικές μέθοδοι και αξιολογικά κριτήρια 

Αξιολογικές μέθοδοι: 

 Οι μαθητευόμενοι συμμετέχουν στις συνεδρίες (δια-ζώσης και διαδικτυακά) 

  πραγματοποιούν τις εργασίες και τα μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί 

 

Αξιολογικά κριτήρια: 

 Ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις (ιστολόγιο/ ημερολόγιο μάθησης) 

 Διαδικτυακή παρουσίαση σχεδίου μαθήματος που θα ενσωματώνει δημιουργικά εργαλεία ή 

τεχνικές  

 Ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών για αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητευόμενων να 

συζητούν, αναλύουν και να αξιολογούν το ενσωμάτωση ενός δημιουργικού εργαλείου ή τεχνικής 

σε ένα έργο. Επίσης, να αναγνωρίζουν τα οφέλη και τις προκλήσεις και να προτείνουν τρόπους να 

συμπεριλάβουν την προσέγγιση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο σχολείο. 
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2.1.5 Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες για την εκπαίδευση στο επιχειρείν 

 

Τίτλος Ενότητας: 1.5. Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην Eκπαίδευση του 

Eπιχειρείν 

Φόρτος Εργασίας:27 ώρες Μονάδες ECTS: 1  Μονάδες ECVET:1 

 

Περιγραφή 

Αυτή η ενότητα περιγράφει πως εφαρμόζονται οι ψηφιακές τεχνολογίες σε διάφορες διδακτικές 

προσεγγίσεις. Εστιάζει στα ψηφιακά εργαλεία που βρίσκουν εφαρμογή στην εκπαίδευση στο 

επιχειρείν, όπως διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης, ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, εφαρμογές 

κινητών συσκευών, διαδραστικό περιεχόμενο ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν, 

επιλέγουν και αναπτύσσουν τέτοια εργαλεία. Επιπλέον παρουσιάζονται εργαλεία που 

διευκολύνουν την επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή και ενθαρρύνουν τη μάθηση, και ένα 

απλοποιημένο εγχειρίδιο χρήσης μιας πλατφόρμας σχεδιασμένης για εκπαιδευτικούς. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να: 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

• Να αναγνωρίζουν τα 

πλεονεκτήματα της 

ενσωμάτωσης των εργαλείων 
και μεθόδων της Τεχνολογίας 

Επικοινωνίας και 

Πληροφοριών στην 
Eκπαίδευση του Eπιχειρείν.  

• Να αναγνωρίζουν τα 

διαφορετικά ψηφιακά 

εργαλεία και λύσεις για την 

Eκπαίδευση στο Eπιχειρείν. 

• Να ενθαρρύνουν τους μαθητές 

να αναπτυχθούν μέσω της 
χρήσης ψηφιακών πόρων. 

• Να συγκρίνουν και να 

επιλέγουν ψηφιακά εργαλεία 

κατάλληλα για την Eκπαίδευση 

στο Eπιχειρείν. 

• Να σχεδιάζουν ψηφιακά 

εργαλεία, για εξατομικευμένη 

μάθηση, που να προσελκύουν 

το ενδιαφέρον των μαθητών. 

• Να χρησιμοποιούν ψηφιακά 

εργαλεία για την Eκπαίδευση 

στο Eπιχειρείν για να εισάγουν 

την καινοτομία μέσα από την 

εκπαιδευτική πράξη. 

 

• Να χρησιμοποιούν 

μεθόδους διδασκαλίας. 

• Να διαθέτουν τις γνώσεις 

που απαιτούνται για την 

εισαγωγή της 
δημιουργικότητας στην 

τάξη. 

• Εμπειρία στην υποστήριξη 

ενήλικων μαθητών. 

 

Ευρύτερα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ενότητας 

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την Eκπαίδευση στο Eπιχειρείν με τη χρήση των 

εργαλείων της Τ.Π.Ε. 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας 

Οι μαθητευόμενοι αναμένεται να ολοκληρώσουν την παρούσα ενότητα με αυτόνομη μελέτη. Το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα περιλαμβάνει ανάγνωση υλικού, πρακτική άσκηση και αξιολογήσεις. 

 

Αξιολογικές μέθοδοι και αξιολογικά κριτήρια 

Αξιολογικές μέθοδοι: Τεστ αυτοαξιολόγησης. 

Αξιολογικά κριτήρια: Βαθμολογία από την αξιολόγηση. 

  



START IN, Αναλυτικό Πρόγραμμα                                                                      17 

2.2 Διαχείριση και οικονομικός σχεδιασμός σχεδίων κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

Τίτλος Ενότητας: 2 Διαχείριση και οικονομικός σχεδιασμός σχεδίων κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

Φόρτος Εργασίας:135 ώρες Μονάδες ECTS: 5  Μονάδες ECVET:5 

 

Περιγραφή /Περιεχόμενα 

Αξιοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές βιωματικής μάθησης, οι μαθητές εξοικειώνονται με τα 

βασικά στάδια δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η 

παρούσα ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη ιδεών, τους απαιτούμενους πόρους, την οικονομική 

βιωσιμότητα και τον πολιτιστικό και κοινωνικό αντίκτυπο του έργου και 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. Αξιοποιούνται εργαλεία 

όπως η σχεδιαστική λογική (design thinking), οι τεχνικές παραγωγής ιδεών, πρωτοτυποποίηση 

(prototyping), προώθηση (marketing), ο καμβάς του επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτή η ενότητα, επίσης 

θα περιλαμβάνει την ικανότητα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των οικονομικών αποφάσεων 

που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι μαθητευόμενοι θα έχουν τη γνώση και τις δεξιότητες 

να διδάξουν τους μαθητές τους πως να παράγουν ιδέες, πως να αξιολογούν την δυνατότητα υλοποίησης 
ενός νέου σχεδίου και τα βασικά στάδια ανάπτυξης μιας νέας επιχείρησης, από την αρχική ιδέα μέχρι την 

έξοδο στην αγορά. Ειδικότερα θα μπορούν να:  

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και Αυτονομία 

• Να περιγράφουν τα βασικά 

συστατικά μιας νέας 
επιχείρησης και ενός σχεδίου 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

• Να αναγνωρίζουν τα στάδια 

της διαχείρισης ενός έργου. 

• Να αναγνωρίζουν τα εργαλεία 

και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται σε κάθε 

στάδιο του έργου. 

• Να αναγνωρίζουν τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες 

που σχετίζονται με τη 

δημιουργία και τη διαχείριση 

ενός έργου κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

• Να αναγνωρίζουν τα σχέδια 

χρηματοδότησης, τα 

προγράμματα υποστήριξης και 

τα φορολογικά συστήματα που 

επηρεάζουν τις νέες 
επιχειρήσεις και τα έργα 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

 

• Να χρησιμοποιούν την 

εμπειρία τους για την 
ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων 

και έργων κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

• Να αναλύουν και να 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία και 
τεχνικές για τη σχεδίαση του 

έργων από την ιδέα μέχρι την 

έναρξη της υλοποίησής τους. 

• Να αναλύουν τους 

χρηματοοικονομικούς και τους 

οικονομικούς δείκτες που 

σχετίζονται με την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. 

• Να καταρτίζουν τον 

προϋπολογισμό για τη 

δημιουργία ενός νέου σχεδίου 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

• Να αναλύουν τις ανάγκες 

ρευστότητας και το σχέδιο 

χρηματοδότησης ενός έργου 

κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

• Να καλλιεργούν την ικανότητα 

αυτόνομης/ανεξάρτητης μάθησης 

• Να καλλιεργούν την ομαδική 

εργασία και την επικοινωνία 

(προφορική και γραπτή). 

• Να υπολογίζουν τους 

οικονομικούς δείκτες και τις 

ανάγκες ρευστότητας για ένα 

έργο κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας αναλύοντας 

αλληλοεξαρτώμενες 

δραστηριότητες 

• Να επιλέγουν τα κατάλληλα 

σχέδια χρηματοδότησης, 
επιχορηγήσεις, προσκλήσεις 

υποβολής προσφορών που 

στοχεύουν σε έργα κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

• Να αιτούνται για συμμετοχή σε 

προγράμματα υποστήριξης ή 

άλλες πηγές χρηματοδότησης, 

(επιχειρηματικοί άγγελοι, 
χρηματοδότηση από το πλήθος 

(crowd funding) , δωρεές, ηθική 

τραπεζική. 
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Ευρύτερα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ενότητας 

• Να εφαρμόζουν τις αρχές της παραγωγής ιδεών και της σχεδιαστικής λογικής για την ανάπτυξη και 

τη διαχείριση ενός νέου κοινωνικού εγχειρήματος. 

• Να αναπτύσσουν τις δεξιότητες για να διδάξουν τους μαθητές τους τα βασικά βήματα εισαγωγής 

στον τομέα της καινοτομία και της κοινωνικής και συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας. 

•  Να διαχειρίζονται ένα προϋπολογισμό, να αξιολογούν τις ανάγκες ρευστότητας και να αιτούνται για 

χρηματοδότηση ενός σχεδίου κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας 

Αυτή η ενότητα αξιοποιεί διδακτικές μεθόδους που προάγουν την καινοτομία με ατομικές και ομαδικές 

ευκαιρίες μάθησης εστιασμένες στην ανάπτυξη έργων (project-based). Έχει σχεδιαστεί για να 

προσομοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στην διαδικασία ανάπτυξης που βιώνουν οι επιχειρηματίες 

στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.. 

Μέσω των εργαστηρίων και της διαδικτυακής μαθησιακής πλατφόρμας, οι συμμετέχοντες θα μάθουν 

να αξιολογούν τους μαθητές τους και να δημιουργούν ένα περιβάλλον μάθησης που προάγει την 

δημιουργική σκέψη και την μάθηση μέσω προσωπικών και συλλογικών δραστηριοτήτων  

Θα χρησιμοποιηθούν βίντεο, διαδικτυακοί σύνδεσμοι, κείμενα, παιχνίδια/δραστηριότητες, παιχνίδι 
ρόλων, ασκήσεων, ερευνητικές εργασίες και μελέτες περιπτώσεων. 

 

 

Αξιολογικές μέθοδοι και αξιολογικά κριτήρια 

Αξιολογικές μέθοδοι: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε συνεδρίες (δια ζώσης και διαδικτυακά) και να 

ολοκληρώνουν τις εργασίες και τη μελέτη που τους ανατίθεται. 

Αξιολόγηση έργων κοινωνικής επιχειρηματικότητας: για να αντικατοπτρίζει την πραγματικής ζωής, οι 

μαθητευόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν την γνώση και τις δεξιότητές τους σε ένα ουσιαστικό 

πλαίσιo και η αξιολόγησή τους θα περιλαμβάνει ένα από τα παρακάτω: 

• Οπτικοακουστική καταγραφή μιας συνεδρίας παραγωγής ιδεών. 

• Προετοιμασίας ενός σχεδίου μαθήματος για ένα από τα στάδια δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης 

ή σχεδίου κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο οποίο οι μαθητευόμενοι θα προσδιορίσουν τους 

πόρους/προσκεκλημένους ομιλητές και θα ετοιμάσουν μια στρατηγική αξιολόγησης  

 

Αξιολογικά κριτήρια: 

 Να αποδεικνύεται κατανόηση υψηλού επιπέδου όσον αφορά το παιδαγωγικό μέρος και στις δύο 

εργασίες. 

 Η οπτικοακουστική καταγραφή να δείχνει ένα υποστηρικτικό, ενθαρρυντικό και ενεργητικό τρόπο 

διδασκαλίας . 

 Η γραπτή εργασία να αποδεικνύει κατανόηση σε βάθος των σταδίων ανάπτυξης μιας νέας επιχείρησης. 

 Να επιδείξουν ικανότητα δημιουργίας και διαχείρισης προϋπολογισμού, αξιολόγησης ρευστότητας και 

αίτησης για χρηματοδότηση ενός σχεδίου κοινωνικής επιχειρηματικότητας . 
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2.3 Υλοποίηση προγραμμάτων συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας 
 

Τίτλος Ενότητας: 3 Υλοποίηση προγραμμάτων συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας 

Φόρτος Εργασίας:135 ώρες Μονάδες ECTS: 5  Μονάδες ECVET:5 

 

 

Περιγραφή/Περιεχόμενα 

Η επιχειρηματικότητα και οι παιδαγωγικές της προσεγγίσεις: μάθηση μέσω της εμπειρίας, 
ανάληψη πρωτοβουλιών και τη συνεργασία. Καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 

επιχειρηματικότητα όπως αυτογνωσία, αυτοαποτελεσματικότητα, ηθική και βιώσιμη 

συλλογιστική. Ανάπτυξη οράματος για το μελλοντικό σχολικό περιβάλλον και ενθάρρυνση 

καινοτόμων τρόπων διαχείρισης προβλημάτων και μάθησης από πιθανές αποτυχίες. 

Θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικά εργαλεία για τη σχεδίαση και υλοποίηση μαθημάτων για την 

Eκπαίδευση του Eπιχειρείν στα σχολεία. 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να: 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Να κατανοούν τις κυριότερες 

έννοιες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση στο επιχειρείν και 

τις δεξιότητες της εργασιακής 
ζωής.  

Να γνωρίζουν πως να 

εφαρμόζουν τις παιδαγωγικές 
μεθόδους της Eκπαίδευσης στο 

Eπιχειρείν και να μπορούν να 

αξιολογούν τις σχετικές 

εκπαιδευτικές πρακτικές. 

Να αναλύουν επιχειρηματικές 

συμπεριφορές (ανάληψη 

πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα, 

συνεργασία, επιχειρηματική 

νοοτροπία, δυναμική 

συνεργασία, μάθηση μέσα από 

τις αποτυχίες, επίλυση 

προβλημάτων ) 

Να δημιουργούν ένα σχέδιο 

Eκπαίδευσης στο Eπιχειρείν και 

να αναστοχάζονται πάνω σε 

αυτό. 

Προώθηση 

επιχειρηματικού 

πνεύματος στη σχολική 

κοινότητα με γνώμονα 

την ηθική. 

 

 

 

 

Ευρύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

Προώθηση επιχειρηματικού πνεύματος στη σχολική κοινότητα με γνώμονα τη ηθική. 

 

 

Προτεινόμενες (Planned) μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι 

Δια ζώσης διαλέξεις και εργαστήρια.  

Μάθηση βασισμένη στην εργασία και εξωτερικές επισκέψεις. 

Τελικό σεμινάριο (παρουσίαση των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Ανεξάρτητη εργασία για τους μαθητευόμενους: 

-Να γράψουν μια έκθεση/ημερολόγιο μάθησης «έμπνευσης και σύγχυσης»  

-Να σχεδιάσουν και να συμμετάσχουν σε ένα έργο που βασίζεται στην μάθηση μέσω 

εργασίας. 

- Να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. άρθρα, βίντεο). 

- Αυτοαξιολόγηση 
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Αξιολογικές μέθοδοι και αξιολογικά κριτήρια 

Αξιολογικές μέθοδοι: 
-50% ημερολόγιο μάθησης «έμπνευσης και σύγχυσης»/έκθεση αναστοχασμού του 

εκπαιδευτικού 

-25% αξιολόγηση ομοτίμων του έργου 

-25% αυτοαξιολόγηση 

Αξιολογικά κριτήρια: 

Στο ημερολόγιο μάθησης «έμπνευσης και σύγχυσης» / έκθεση αναστοχασμού απεικονίζεται η 

εξοικείωση με τις σχετικές έννοιες.  

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και των συζητήσεων που ακολουθούν τις διαλέξεις θα 

αναδειχτεί η ικανότητα για ανεξάρτητη σκέψη των συμμετεχόντων. 

 Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι συνεπής/καλή/μέτρια. 
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