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Δράση 1: Προσδιορισμός και ανάλυση των θεωρητικών 
δεδομένων αιχμής και των καινοτόμων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων για την εκπαίδευση στην συμπεριληπτική και 
καινοτόμο επιχειρηματικότητα.  
 

“Η Επιχειρηματικότητα δεν είναι επιστήμη, ούτε τέχνη. Είναι πράξη”. 
(Peter Drucker, 1985) 

 
 
 

Μία επιχειρηματική κουλτούρα ενδυναμώνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των 

εκπαιδευομένων, αλλά και της κοινωνίας, όταν αυτές οι δραστηριότητες είναι 

αυτοκινούμενες και συνεργατικές (Gov. of Finland, 2017). Ο όρος επιχειρηματικότητα, ο 

ορισμός του και οι προσεγγίσεις στην εκπαίδευση στο επιχειρείν, είναι εννοιολογικά 

σύνθετες (Thrane κ.α., 2016). Ουσιαστικά η επιχειρηματικότητα σχετίζεται με τη λήψη 

πρωτοβουλίας και τη μετατροπή των ιδεών σε δράση. Με την ευρύτερη έννοια, στο 

πλαίσιο της ανώτερης εκπαίδευσης η επιχειρηματικότητα και η εκπαίδευση στο 

επιχειρείν (ΕΕ) είναι συνδεδεμένες με εκείνα τα στοιχεία ενός προγράμματος σπουδών 

που στοχεύουν στο να εμπλέξουν τους εκπαιδευόμενους στην πρακτική αλλά και στην 

εφαρμογή της επιχειρηματικότητας, και συνδέονται με τον ευρύτερο ορισμό της 

επιχειρηματικότητας, που την ορίζει ως ένα είδος δράσης που δημιουργεί αξία 

(Lackeus, 2015). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ικανότητα για πρωτοβουλία και 

επιχειρηματικότητα προσδιορίζεται ως μία βασική ικανότητα της δια βίου μάθησης 

(European Parliament and Council, 2006). Δεν υπάρχει ωστόσο κάποιος  κοινά 

αποδεκτός ορισμός για την εκπαίδευση στο επιχειρείν σε όλη την Ευρώπη (European 

Commission /EACEA/Eurydice, 2016). Η εκπαίδευση στο επιχειρείν δίνει τη δυνατότητα 

στους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, την 

καινοτομία, την ικανότητα διαχείρισης του κινδύνου και την ικανότητα σχεδίασης και 

διαχείρισης των έργων που χρειάζεται να υλοποιηθούν για την επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων.  

Η εκπαίδευση στο επιχειρείν μπορεί να προωθήσει τη μάθηση και την ανάπτυξη 

επαγγελματικής γνώσης και  να συμβάλλει στην κατανόηση της καινοτομίας και του 

επιχειρηματικού πνεύματος και με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τις επιχειρηματικές και 

επαγγελματικές δεξιότητες. Αν και παραδοσιακά συνδεδεμένη με επιχειρηματικά 
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θέματα, η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα υπερβαίνει αυτή τη στενή 

προσέγγιση, καθώς είναι μία βαθύτερη, ευρύτερη και πλουσιότερη έννοια (Jones και 

Iredale, 2010). Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει μια ολιστική 

προσωπική ανάπτυξη και προσωπικό μετασχηματισμό, που οδηγεί τελικά στα 

μαθησιακά αποτελέσματα: απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και 

συμπεριφορών. Αυτό με τη σειρά του δίνει στους μαθητές μία φιλοσοφία 

επιχειρηματικής σκέψης, πάθος και προσανατολισμό προς τη  δράση,  αρχές που 

μπορούν να εφαρμόσουν στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή και 

σε όλα τα προσωπικά τους εγχειρήματα (McGuigan, 2016). 

Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι η συμμετοχή στην εκπαίδευση στο επιχειρείν, σε 

επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυξάνει για τους μαθητές τη μακροπρόθεσμη 

πιθανότητα να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα και να έχουν εισόδημα 

από επιχειρηματικές δραστηριότητες (Elert κ.α., 2015). Όσον αφορά τους στόχους του 

έργου  Start In, για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης για τη συμπεριληπτική και καινοτόμο 

επιχειρηματικότητα σε σχολεία της Ευρώπης, έχει υιοθετηθεί ένας ευρύς ορισμός της 

επιχειρηματικότητας, ο όποιος μπορεί να  εφαρμοστεί σε όλες τις πλευρές της ζωής: 

Η επιχειρηματικότητα αφορά στην λήψη δράσεων όταν εμφανίζονται 

ευκαιρίες και ιδέες και στο μετασχηματισμό τους σε αξία για άλλους.  

Αυτή η αξία μπορεί να είναι οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική (Moberg κ.α., 2012· 

Bacigalupo κ.α., 2016). Η συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα είναι ένα είδος 

επιχειρηματικότητας που λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

η Ευρώπη και ο κόσμος σήμερα (EC, 2013). Η συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα 

ενισχύει και υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα για ευπαθείς ομάδες με χαμηλή 

εκπροσώπηση  ή μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας. 

 Όντας στενά συνδεδεμένη με την συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα, η κοινωνική 

καινοτομία είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση νέων ιδεών (προϊόντων,  υπηρεσιών και 

μοντέλων)  με στόχο να καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες και να δημιουργηθούν νέες 

κοινωνικές σχέσεις και συνεργασίες και αντικατοπτρίζει νέες απαντήσεις σε επείγοντα 

κοινωνικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν τις διεργασίες της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (EC, 2013).   
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Παιδαγωγικό υπόβαθρο 
 

Η εκπαίδευση στο επιχειρείν βασίζεται στην εμπειρική μάθηση εντός ή εκτός της 

αίθουσας διδασκαλίας και μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά αντικείμενα και 

επίπεδα της εκπαίδευσης (Jones και Iredale, 2010). Μέσω της εκπαίδευση που 

βασίζεται στην πράξη η επιχειρηματικότητα συνδέεται με ένα σύνολο δράσεων (Neck et 

al., 2014). Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται πιο 

επιχειρηματικά, και κατά συνέπεια να πράττουν πιο επιχειρηματικά (Neck κ.α., 2014).   

Κατά την ανάπτυξη ενός μοντέλου για την κατανόηση της διαδικασίας 

επιχειρηματικότητας οι Timmons και Spinelli (2007) προσδιόρισαν τρεις κρίσιμους 

παράγοντες: 1) την αναγνώριση της ευκαιρίας, 2) τη δημιουργία της κατάλληλης ομάδας 

εργασίας και 3) τη δυνατότητα εξασφάλισης πόρων. Αυτοί οι παράγοντες είναι επίσης 

χρήσιμοι στην εκπαίδευση στο επιχειρείν, καθώς αυτή είναι πολυεπίπεδη και απαιτεί 

απήχηση στο κοινωνικό πλαίσιο, ώστε να έχει νόημα για το μαθητή (Hunter και Lean, 

2018). Οι ίδιοι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα πρέπει να 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύσσουν μια ευρύτερη κατανόηση του 

κόσμου, παράλληλα με την κατανόηση της επιχειρηματικότητας ενώ τα εργαλεία της 

μάθησης θα πρέπει να είναι ευέλικτα και βασισμένα στη δράση. Με τον ίδιο τρόπο, η 

επιχειρηματική νοοτροπία είναι σημαντικό να αναγνωρίζει τα δυνητικά οφέλη της 

επιχειρηματικότητας τόσο για τη δημόσια, όσο και για την ιδιωτική ζωή (Achtenhagen 

και Johannisson 2015). 

Με βάση τις θεωρίες των Knowles (1984) και Knowles κ.α. (2011), η θεωρία για την 

εκπαίδευση ενηλίκων και οι σύγχρονες σχετικές προσεγγίσεις βασίζονται στις 

ακόλουθες υποθέσεις και τους ενήλικες:  

● Η μάθηση είναι αυτοκατευθυνόμενη. 

● Έχουν συσσωρευμένη εμπειρία που μπορεί να αποτελέσει πηγή για μάθηση και 
βάση για νέα μάθηση. 

● Έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μάθηση που σχετίζεται άμεσα με την εργασία 
τους, την οικογένεια τους ή την κοινωνική τους ζωή. 

● Βλέπουν τη μάθηση σαν ένα εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων. 

 

Για την υποστήριξη των παραπάνω, ο McDonough (2013, p.346)  υποστηρίζει ότι στην 

αυτοκατευθυνόμενη μάθηση οι μαθητές είναι «ενεργητικοί, μαθαίνουν περισσότερα 
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πράγματα και καλύτερα από αυτούς που είναι παθητικοί και απλά αποδέχονται στη 

μάθηση». Επιπλέον, οι Kondracka-Szala και Malinowska (2016),  εστιάζοντας ειδικά 

στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, προτείνουν τα εξής: 

- εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

- εκπαίδευση με στόχο την επιχειρηματικότητα 

- εκπαίδευση μέσα από την επιχειρηματικότητα. 

Ως αποτέλεσμα, μέσα από πρακτικές και ενεργητικές δραστηριότητες, το έργο Start In  

στοχεύει να αναπτύξει στους εκπαιδευόμενους επιχειρηματικό πνεύμα, γνώσεις και 

δεξιότητες ώστε να προωθήσει την εκπαίδευση για την συμπεριληπτική και καινοτόμο 

επιχειρηματικότητα, για όλους τις κατηγορίες μαθητών σχολικής εκπαίδευσης στην 

Ευρώπη. 
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Δράση 2: Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων για την 
Εκπαίδευση στην Συμπεριληπτική και Καινοτόμο 
Επιχειρηματικότητα 
 

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων αφορά στο γιατί, τι και πώς θα ενισχυθεί η 

εκπαίδευση για την συμπεριληπτική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα σε σχολεία της 

Ευρώπης. Η εκπαίδευση αρχίζει με μία γνωριμία με το τι είναι η επιχειρηματικότητα, τη 

γλώσσα της επιχειρηματικότητας και τις επιχειρηματικές δεξιότητες, καθώς και γιατί 

αυτές είναι σημαντικές για τον εντοπισμό δεξιοτήτων που πρέπει συμπεριλαμβάνονται 

σε ένα πρόγραμμα σπουδών που προωθεί την εκπαίδευση για την συμπεριληπτική και 

καινοτόμο επιχειρηματικότητα.  

Οι βασικές ενότητες επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να διερευνήσουν πως αυτές οι 

δεξιότητες αναπτύσσονται μέσα από τη διδασκαλία και παιδαγωγικές μεθόδους. Το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στοχεύει σε εκπαιδευτικούς εισαγωγικού επιπέδου στην 

επιχειρηματικότητα, δηλαδή σε αυτούς που διδάσκουν κοινωνική και συμπεριληπτική 

επιχειρηματικότητα για πρώτη φορά και ο στόχος είναι η εκπαίδευση αυτή να έχει 

ενδιαφέρον για πολλαπλά επιστημονικά αντικείμενα και όχι για τομείς που σχετίζονται 

με τη διοίκηση επιχειρήσεων.   

 

Οι εκπαιδευόμενοι (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας)  απαιτείται να 

ολοκληρώσουν και τις τρεις ενότητες. Αν και κάθε ενότητα και τα δομικά της στοιχεία 

είναι  αυτόνομη,  οι πρώτες τρεις (1.1, 1.2 και 1.3) θα πρέπει να ολοκληρωθούν, πριν 

ξεκινήσει κάποιος άλλες ενότητες. 

 

 

 

- οι εκπαιδευόμενοι θα διαβάσουν και μελετήσουν το υλικό των ενοτήτων,  θα 

λάβουν μέρος σε διαδικτυακές συναντήσεις και  θα ολοκληρώσουν εργασίες.  

 

 

 

 

Δραστηριότητες εκπαιδευομένων 
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- Απαιτείται χρήση υπολογιστή, πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε λογισμικό 

γραφείου για όλες τις ενότητες, καθώς και πρόσβαση σε μια τάξη με μαθητές για 

συγκεκριμένες ενότητες. Σε κάθε ενότητα αντιστοιχούν εργασίας ενώ  ο διδάσκων 

της ενότητας βαθμολογεί  τις εργασίες. 

 

 

 

 

- Όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών, κάθε μία από τις 15 διδακτικές 

μονάδες του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Credit Transfer 

and Accumulation System, εφεξής ECTS) απαιτεί συνολικά 27 ώρες. Αυτός ο 

φόρτος εργασίας περιλαμβάνει τη χρήση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών 

πόρων, τις εργασίες και την έρευνα. 

  

Εκπαιδευτικοί πόροι 

Χρονικό πλαίσιο 
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1.1 Η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα σχολεία της Ευρώπης 

1.2 Καινοτόμος και Βιώσιμη Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

1.3 Συμπεριληπτική Επιχειρηματικότητα 

1.4 Δημιουργικότητα στην Επιχειρηματικότητα 

1.5 Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην 
 Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα 

 

 

Υπόβαθρο 
Αυτή η ενότητα στοχεύει στην ανάπτυξη των ακόλουθων επιχειρηματικών ικανοτήτων 

όπως απαριθμούνται από το EntreComp (Bacigalupo κ.α., 2016): Αυτογνωσία και αυτο-

αποτελεσματικότητα, όραμα, δημιουργικότητα, συνεργασία με άλλους, μάθηση μέσω 

εμπειρίας. 

Ο στόχος είναι να εισαχθούν οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης για την 

επιχειρηματικότητα στα ευρωπαϊκά σχολεία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους 

εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν στρατηγικές επαγγελματικής ανάπτυξης για αυτά και 

το σχολείο τους. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Αυτή η ενότητα θα αξιολογήσει την ικανότητα του μαθητή με τους ακόλουθους τρόπους:  

 Εξερεύνηση, συζήτηση και ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων στην εκπαίδευση 

επιχειρηματικότητας στο σχολείο στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων βασικών 

εννοιών, στρατηγικών, προγραμμάτων σπουδών, στόχων, μεθόδων 

διδασκαλίας, βέλτιστων πρακτικών, πρωτοβουλιών για σχολεία, εκπαιδευτικοί 

πόροι. 

Εκπαιδευτική Ενότητα 1. Συμπεριληπτική και καινοτόμος 
επιχειρηματικότητα στα σχολεία της Ευρώπης. (5 ECTS) 

 

Σχέδιο Μαθήματος 1.1: Η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα σχολεία 
της Ευρώπης 
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 Αναστοχασμός των δικών τους επιχειρηματικών ικανοτήτων και σχεδιασμός της 

δικής τους μαθησιακής πορείας για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη.  

 Προσδιορισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων και ανάπτυξη στρατηγικού 

σχεδίου για το σχολείο ή τον οργανισμό τους για την προώθηση της εκπαίδευσης 

στην επιχειρηματικότητα. 

 

 

Διάλεξη 1: Εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, βασικές έννοιες και παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις 

- Εισαγωγή στους στόχους, σκοπούς και αναμενόμενα αποτελέσματα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος START IN και την προστιθέμενη αξία που 

παράγεται από το έργο. 

- Η τρέχουσα στρατηγική της Ευρώπης για την επιχειρηματικότητα και την 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. 

- Εξέλιξη της έννοιας της επιχειρηματικότητας. 

- Επιχειρηματικές ικανότητες και σχολική εκπαίδευση. 

- Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. 

- Επιχειρηματική εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς. 

Η εργασία με άλλους είναι ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης στο επιχειρείν και της 

συνεργατικής μάθησης. Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την 

αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 

Ομαδική Συζήτηση 1: Οι εκπαιδευόμενοι συστήνονται και παρουσιάζουν την 

τρέχουσα εργασιακή τους εμπειρία, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 

εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επαγγελματική εκπαίδευση, ειδικές 

ανάγκες), τα μαθήματα που διδάσκουν, τις μεθόδους διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούν επί του παρόντος και αναλύουν πώς αυτό σχετίζεται με την 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Καθοδηγούμενη έρευνα και ομαδικές δραστηριότητες θα εξισορροπήσουν τη 
διάλεξη και θα αυξήσουν τη συνολική παιδαγωγική αξία. 
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Διάλεξη 2: Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα στο σχολείο στην Ευρώπη. · Εθνικές 

πολιτικές, αναλυτικά προγράμματα και κατευθυντήριες γραμμές. Πρωτοβουλίες για 

σχολεία. Διδακτικοί πόροι και καλές πρακτικές. 

Ομαδική Συζήτηση 2: Οι μαθητευόμενοι χρησιμοποιούν τους εκπαιδευτικούς 

πόρους για να αναζητήσουν καλές πρακτικές ή πρωτοβουλίες που ταιριάζουν 

καλύτερα στις ανάγκες του σχολείου τους. Ανατροφοδότηση από άλλους μαθητές 

στην ομάδα. 

 

 

 

 

 

Πλαίσιο 
Οι μαθητές πρέπει να συμμετάσχουν σε ομαδικές συζητήσεις που συντονίζονται από τον 

υπεύθυνο της ενότητας. Αυτές μπορούν να είναι είτε διαδικτυακές είτε δια ζώσης, 

ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων. 

- Η πρώτη εργασία εστιάζεται στον αυτοαναστοχασμό και είναι ατομική εργασία. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Τι είναι η επιχειρηματικότητα; 

- Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας ως ικανότητα; 

- Ποιες μέθοδοι διδασκαλίας είναι πιο αποτελεσματικές για τη διδασκαλία 

της επιχειρηματικότητας στο σχολείο; 

- Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν την 

επιχειρηματικότητα; 

- Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στο 

σχολείο στην Ευρώπη; 

- Ποιες βέλτιστες πρακτικές / πρωτοβουλίες υπάρχουν; 



       

 

13 
2017-1-TR01-KA201-046635                     

- Η δεύτερη εργασία μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ολιγομελής. Ο στόχος αυτής της 

εργασίας είναι μια πραγματική μελέτη, στην οποία συμμετέχουν ένα τοπικό σχολείο 

και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι: δάσκαλοι, μαθητές, γονείς κ.λπ. 

 

Αξιολόγηση 
 

Εργασία 1: Οι μαθητές γράφουν ένα δοκίμιο (300-500 λέξεις) σχετικά με τις 

έννοιες που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής. Τους δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες: 

- Αναλογιστείτε την εμπειρία σας και αξιολογήστε τις τρέχουσες επιχειρηματικές 

ικανότητές σας (γνώσεις, δεξιότητες και επίπεδο αυτονομίας). 

- Προσδιορίστε τις ανάγκες σας για περαιτέρω ανάπτυξη. 

- Μελετήστε το πρόγραμμα σπουδών START IN και επιλέξτε τις ενότητες 

εκμάθησης που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας. 

 

Εργασία 2: Οι μαθητές θα αναπτύξουν ένα σχέδιο για το δικό τους σχολείο για 

την προώθηση της εκπαίδευσης στην κοινωνική και συμπεριληπτική 

επιχειρηματικότητα (500-800 λέξεις). 
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1.2.1. Καινοτομία (MPDE) 

1.2.2. Βιωσιμότητα (INFODEF) 

1.2.3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα (ZABALA) 

 

1.2.1 Καινοτομία 
 

o Υπόβαθρο 

Αυτή η ενότητα θα αναπτύξει τη γνώση των μαθητών σχετικά με την έννοια της 

καινοτομίας και την κατανόηση διαφόρων μοντέλων καινοτομίας. Στόχος της είναι να 

αναπτύξει τις ακόλουθες βασικές γνώσεις της θεωρίας της καινοτομίας: 

● Καινοτομία (ορισμός, τύποι, παραδείγματα) 

● Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

● Γιατί η Καινοτομία είναι σημαντική 

● Πώς μπορούμε να επιτύχουμε την καινοτομία; 

 

o Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί για τα 

ακόλουθα: 

 Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση της καινοτομίας. 

 Εξηγούν τις κύριες παραδοσιακές και σύγχρονες απόψεις για την καινοτομία. 

 Να κατανοούν πώς τα άτομα και οι οργανισμοί μπορούν να αναγνωρίσουν 

ευκαιρίες για καινοτομία. 

 Εξηγούν τις γενικές προσεγγίσεις για την εκμετάλλευση τέτοιων ευκαιριών. 

 Επιδεικνύουν μια κατανόηση των επιχειρηματιών μέσω της καινοτομίας. 

Σχέδιο Μαθήματος 1.2: Καινοτόμος και Βιώσιμη Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 
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o Μαθησιακή δραστηριότητα 

Η διαδικτυακή διάλεξη θα δημιουργήσει το θεωρητικό πλαίσιο για την καινοτομία και θα 
παράσχει:  

 Θεωρητικές πληροφορίες για την καινοτομία. 

 Ειδικές έννοιες που σχετίζονται με την καινοτομία. 

 Συγγραφή δοκιμίου. 

 Αξιολόγηση των δοκιμίων. 

 Συνεδρία ερωτήσεων-απαντήσεων. 

 Πριν και μετά τη δοκιμή. 

 

 

o Πλαίσιο  

Διαδικτυακή μάθηση. Επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

o Αξιολόγηση 

Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο πριν και μετά το μάθημα. Αυτόματη δημιουργία 

απαντήσεων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μέσω ομαδικής συζήτησης ή ατομικά, αξιολόγηση του επιπέδου καινοτομίας από 

τους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διάλεξης. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Τι είναι η καινοτομία; 

- Ποιοι είναι οι τύποι καινοτομίας; 

- Τι είδους μέθοδοι είναι πιο αποτελεσματικές για την καινοτομία; 

- Ποια είναι η σημασία της καινοτομίας; 

- Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την καινοτομία; 

- Ποιος είναι ο ρόλος της καινοτομίας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα; 
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1.2.2. Βιωσιμότητα  
 

o Υπόβαθρο  

Αυτές οι διδακτικές δραστηριότητες ταιριάζουν σε μια διεπιστημονική προσέγγιση με 

βάση τη μέθοδο του project, με έμφαση στη διερεύνηση, τη συνεργασία και τη 

δημιουργικότητα. Οι μελέτες περιπτώσεων χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των 

αρχών της Κυκλικής Οικονομίας και για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός 

επιχειρηματικού έργου. Με την υποστήριξη της μάθησης για την κυκλική οικονομία και τη 

σύνδεσή της με την  εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, εφοδιάζουμε τους νέους με 

τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τη νοοτροπία που απαιτούνται για την κατασκευή έργων 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας που λειτουργεί για την κοινωνία, την οικονομία και το 

περιβάλλον. 

 

o Μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευόμενους 

- Να κατανοήσουν την αξία της Βιωσιμότητας και της Κυκλικής Οικονομίας για 

οποιοδήποτε καινοτόμο έργο δημιουργίας αξίας στο κοινωνικό, πολιτιστικό ή 

οικονομικό πλαίσιο. 

- Να εντοπίζουν τις κύριες έννοιες και τα πεδία μελέτης της Βιωσιμότητας και της 

Κυκλικής Οικονομίας και την αλληλεπίδρασή τους με έργα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

- Να αξιολογούν τα στρατηγικά οφέλη της Βιωσιμότητας και της Κυκλικής 

Οικονομίας που εφαρμόζονται σε έργα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

-  

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι μαθητές θα προσδιορίσουν τις ανάγκες και τις αποτελεσματικές προσεγγίσεις για 

την ανάπτυξη ενός προγράμματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα στο 

πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων, έρευνας και 

μελέτης περιπτώσεων. 
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o Μαθησιακή δραστηριότητα 

1. Αρχικό σεμινάριο για τις κύριες έννοιες και τα πεδία μελέτης της Βιωσιμότητας και της 

Κυκλικής Οικονομίας. 

2. Παρουσίαση πραγματικών περιπτωσιολογικών μελετών στους μαθητές για να δουν 

πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αρχές της Κυκλικής Οικονομίας για το 

σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού έργου. 

3. Ανάπτυξη μιας ομαδικής δραστηριότητας για τον προσδιορισμό των αναγκών και 

αποτελεσματικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη ενός προγράμματος κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

 

o Πλαίσιο  

Η αίθουσα διδασκαλίας ή/και διαδικτυακές συνεδρίες είναι τα κύρια μαθησιακά 

περιβάλλοντα. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα πόρων, πιθανές επισκέψεις μελέτης σε 

πραγματικές εταιρείες και έργα επιχειρηματικότητας που βασίζονται σε Κυκλικές 

Οικονομίες και δυνατότητα αλληλεπίδρασης με πραγματικούς επιχειρηματίες. 

 

o Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση αυτής της ενότητας περιλαμβάνει (1) την αξιολόγηση της ατομικής 

προόδου και (2) τη δυναμική της ομάδας και τα έργα που προτείνει και προωθεί ο κάθε 

εκπαιδευόμενος, με έμφαση στον προσδιορισμό των αναγκών και τις αποτελεσματικές 

προσεγγίσεις για την ανάπτυξη ενός προγράμματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Η αξιολόγηση θα βασίζεται σε: 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Ποιες είναι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας; 

- Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για να 

σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε ένα έργο επιχειρηματικότητας; 

- Ποια είναι τα οφέλη της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας που 

εφαρμόζονται στα προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας; 
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- Μια ατομική δραστηριότητα για τον εντοπισμό καλών πρακτικών σε έργα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας που περιλαμβάνουν στοιχεία κυκλικής 

οικονομίας. 

- Μια ομαδική εργασία με στόχο τον εντοπισμό αναγκών και αποτελεσματικών 

προσεγγίσεων για την ανάπτυξη ενός προγράμματος κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

Η αξιολόγηση θα κριθεί εσωτερικά από έναν ακαδημαϊκό και έναν επαγγελματία που 

εργάζονται στον προσδιορισμό και την εφαρμογή στοιχείων της κυκλικής οικονομίας στο 

σχεδιασμό έργων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και θα βασίζεται στο βαθμό που ο 

εκπαιδευόμενος επιδεικνύει την ικανότητα εφαρμογή όσων διδάχτηκε σε αυτήν την 

ενότητα για τη δημιουργία δραστηριοτήτων κατάλληλων ανά ηλικιακή κατηγορία. 

 

1.2.3 Κοινωνική καινοτομία 
o Υπόβαθρο  

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας τύπος πρωτοβουλίας για την κοινωνική 

καινοτομία. Οι διδακτικές δραστηριότητες βασίζονται σε σεμινάρια και περιπτωσιολογικές 

μελέτες. Η κοινωνική καινοτομία είναι μια νέα ή σημαντικά βελτιωμένη ιδέα που 

ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες, δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις και νέες συνεργασίες. 

Οι καινοτομίες μπορούν να αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες ή μοντέλα που 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις ανεκπλήρωτες ανάγκες. Ο στόχος αυτού του 

μαθήματος είναι να αναπτύξει τις έννοιες και τις πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας, 

να προωθήσει την ιδέα ότι κάθε άτομο μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και να συμβάλλει 

σε κοινωνικές αλλαγές μέσω της επιχείρησης ή της εργασίας του. 

 

o Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους 

να αναγνωρίσουν και να δημιουργήσουν νέες ιδέες από την άποψη της κοινωνικής 

καινοτομίας. Το μάθημα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτόμου 

νοοτροπίας και θα ενισχύσει τη κατανόηση των κοινωνικών προκλήσεων και ικανοτήτων 

για την επίλυση σύνθετων ζητημάτων από μη παραδοσιακούς δρόμους. Το μάθημα 

στοχεύει στην κατανόηση των δυνατοτήτων της καινοτομίας με εστίαση στους τρόπους 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την κοινωνία, και 
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στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον εντοπισμό νέων ιδεών για την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων / ζητημάτων. 

 

o  Μαθησιακές δραστηριότητες 

1. Διάλεξη για τις γενικές έννοιες που σχετίζονται με την κοινωνική καινοτομία. 

2. Έρευνα σχετικά με τις κύριες κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη και τον 

προσδιορισμό επιτυχημένων περιπτώσεων (έως 2 ανά μαθητή).  

3. Αξιοποίηση των επιτυχημένων περιπτώσεων και μελέτη μίας περίπτωσης.   

 

 

 

o Πλαίσιο 

Για τις επιτυχημένες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν, προτείνεται η επικοινωνία με ένα 

καινοτόμο κοινωνικό επιχειρηματία ή επίσκεψης σε μια επιτυχημένη κοινωνική 

επιχείρηση/πρωτοβουλία. Εάν είναι δυνατόν, οι εκπαιδευόμενοι θα εργαστούν σε ομάδες 

για να εντοπίσουν και να αναλύσουν επιτυχημένες περιπτώσεις κοινωνικής καινοτομίας, 

προκειμένου να προωθήσουν τον διάλογο και τη συζήτηση. 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων, έρευνας και περιπτωσιολογικών μελετών, οι 

εκπαιδευόμενοι θα ανακαλύψουν πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας που 

στοχεύουν στην επίλυση κοινωνικών προκλήσεων από διαφορετική οπτική από 

την παραδοσιακή. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Τι είναι η κοινωνική καινοτομία; 

- Πώς μπορώ να αναζητήσω μια εξαιρετική πρωτοβουλία κοινωνικής 

καινοτομίας; 

- Πώς αντιμετωπίζω μια κοινωνική πρόκληση από μια μη παραδοσιακή 

οπτική; 

- Ποιες είναι οι επιτυχημένες περιπτώσεις κοινωνικής καινοτομίας που 

αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις; 
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o Αξιολόγηση 

Υποβολή περιπτωσιολογικής μελέτης (αριθμός λέξεων: 500-1.000) που περιγράφει τις 

κοινωνικές προκλήσεις που εντοπίστηκαν και τις κύριες έννοιες της κοινωνικής 

καινοτομίας. Η υπόθεση πρέπει να παρέχει μια προσωπική ανάλυση (συμπεράσματα / 

εντυπώσεις).  
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Υπόβαθρο  
Επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα αναγνώρισης και αξιοποίησης ευκαιριών σε 

οποιοδήποτε περιβάλλον. Η συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα είναι ένας τύπος 

επιχειρηματικότητας που δίνει έμφαση στη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων 

ανθρώπων στην επιχειρηματικότητα.  

Ο στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση για συμπεριληπτικές πολιτικές, 

προγράμματα ή πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη δημιουργία ίσων ευκαιριών, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και στην πρόληψη ή μετριασμό του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Επιπλέον η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας που να λαμβάνει υπόψη τις πιο 

ευάλωτες ομάδες ανθρώπων και να θεωρεί τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ως φορείς 

κοινωνικής αλλαγής. 

Οι δραστηριότητες αυτής της ενότητας βασίζονται σε σεμινάρια, προσωπικές 

αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες. Για την προώθηση της ενεργού μάθησης, 

ενθαρρύνονται δραστηριότητες όπως το παιχνίδι ρόλων και η προσωπική ανάλυση. 

Μελετώνται επίσης καλές πρακτικές για προγράμματα συμπεριληπτικής 

επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις πιο ευάλωτες ομάδες ανθρώπων στην 

κοινωνία και να ενσωματώσουν κοινωνικά ζητήματα εγκάρσιας διάστασης στις 

επιχειρηματικές τους στρατηγικές. 

 

Μαθησιακή δραστηριότητα 
1. Διάλεξη για την συμπερίληψη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  

2. Έρευνα, μελέτη και εντοπισμός επιτυχημένων περιπτώσεων κοινωνικής 

καινοτομίας που προσπαθούν να συμπεριλάβουν αυτές τις ευάλωτες ομάδες. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μέσω ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων, έρευνας και περιπτωσιολογικών 

μελετών, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις ομάδες «σε 

κίνδυνο» και τις μεθόδους ενσωμάτωσης της προοπτικής αυτής σε κάθε έργο. 

Σχέδιο Μαθήματος 1.3: Συμπεριληπτική Επιχειρηματικότητα 
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3. Προετοιμασία μιας πρότασης για νέες πρωτοβουλίες που εστιάζει στην 

συμπερίληψη.   

 

 

 
Πλαίσιο 
Για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων, συνιστάται στο μάθημα να συμμετέχουν 

άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή κοινωνικοί επιχειρηματίες. 

Αυτό το στάδιο θα περιλαμβάνει πραγματοποίηση εργασίας ατομικά ή ομαδικά, (είτε 

διαδικτυακά είτε δια ζώσης), με την αρωγή του υπεύθυνου της ενότητας. Για μελέτες 

περιπτώσεων που βασίζονται στις επιτυχημένες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν, 

προτιμάται η συμμετοχή ενός επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο πεδίο της 

συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας. 

 
Αξιολόγηση 
Υποβολή αναφοράς (περίπου 1.000 λέξεις) που περιγράφει τις κύριες ευάλωτες ομάδες 

της κοινωνίας. Αυτή η έκθεση θα πρέπει επίσης να περιγράφει πρωτοβουλίες που θα 

μπορούσαν να προωθήσουν τη συμπερίληψη αυτών των ευάλωτων ομάδων στις 

επιχειρήσεις. 

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Πώς μπορώ να ενσωματώσω την κοινωνική καινοτομία σε μια 

επιχειρηματική δραστηριότητα; 

- Πώς μπορώ να ενσωματώσω εγκάρσια κοινωνικά ζητήματα στην 

επιχείρησή μου; 

- Πώς υποστηρίζω την συμπερίληψη στην επιχείρησή μου; 
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Υπόβαθρο 
Οι διδακτικές δραστηριότητες θα χρησιμοποιήσουν ένα συνδυασμό παρουσιάσεων, 

σεμιναρίων και περιπτωσιολογικών μελετών για την ανάπτυξη της μάθησης σχετικά με 

δημιουργικά εργαλεία και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης νέων 

τεχνολογιών για την ενίσχυση έργων κοινωνικής καινοτομίας χωρίς αποκλεισμούς. 

Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί η έρευνα, η μελέτη αλλά και δοκιμές , παιχνίδια, ομαδική 

εργασία και αξιολόγηση από ομοτίμους. 

Η δημιουργικότητα στην επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα αναγνώρισης και 

ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και δημιουργικών προσεγγίσεων στην 

επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών.  

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αυξήσει την ικανότητα για δημιουργική σκέψη και 

δημιουργικές προσεγγίσεις και να καλλιεργήσει μια κοινωνική και συμπεριληπτική 

νοοτροπία. Επιπλέον να αναπτύξει ένα νέο τρόπος σκέψης σχετικά με τη χρήση 

δημιουργικών προσεγγίσεων και νέων δημιουργικών τεχνικών για την αντιμετώπιση 

ενός κοινωνικού προβλήματος/ζητήματος. 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν και να κατανοήσουν το εύρος και 

την αξία των δημιουργικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων των νέων 

τεχνολογιών και  να ενισχύσουν την ικανότητα για  δημιουργία ιδεών  και ενσυναίσθηση 

στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός έργου συμπεριληπτικής και καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας. 

  

Σχέδιο Μαθήματος 1.4: Δημιουργικότητα στην Επιχειρηματικότητα 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μέσω από ομαδικές δραστηριοτήτες, έρευνα και παρατήρηση οι εκπαιδευόμενοι 

θα αξιοποιήσουν μια σειρά τεχνικών και εργαλείων δημιουργικής σκέψης, καθώς 

και τις αρχές και την έρευνα που τις υποστηρίζουν, για να ανακαλύψουν νέα και/ή 

να προσαρμόσουν εργαλεία και τεχνικές που θα ενθαρρύνουν τους μαθητές τους 

να δημιουργήσουν ιδέες για να λύσουν κοινωνικά προβλήματα/θέματα. 

1. Σεμινάριο με διαδραστικά παραδείγματα για την κατανόηση και δοκιμή 

ορισμών και παραγόντων της δημιουργικότητας, την ενσωμάτωση της 

αξίας της δημιουργικότητας, τη διαφορά μεταξύ τεχνικής και 

καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και τη διαφορά σκέψης 

δεξιού/αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου. 

2. Έρευνα, μελέτη και αναγνώριση των εννοιών XR (εκτεταμένη 

πραγματικότητα), AR (επαυξημένη πραγματικότητα) και άλλων 

δημιουργικών εργαλείων και προσεγγίσεων για τη δημιουργία ιδεών, 

την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση έργων. 

3. Εικονογραφημένο Σενάριο (Storyboard), σχεδιασμός και δημιουργία 

σχεδίου με χρήση κατάλληλων και αποτελεσματικών εργαλείων και 

τεχνικών για την υποστήριξη ενός έργου κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, 

αναθεώρησης και βελτίωσης του προϋπολογισμού και ενός βασικού 

σχεδίου για ανάπτυξη μέσω συζητήσεων σε ομάδες ομοτίμων. 

4. Ανάλυση της εφαρμογής εργαλείων και παιχνιδιών για την υποστήριξη 

του έργου, και αναστοχασμός όσον αφορά την καταλληλότητα και την 

αποτελεσματικότητά τους, χρησιμοποιώντας και πάλι συζήτηση και 

την ανατροφοδότηση από ομάδες ομοτίμων, για να εντοπίσουν και να 

αναλύσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες αυτής της προσέγγισης 

και να προτείνουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σχολείο τους 

για να μπορούν να προωθήσουν την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα. 
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Αξιολόγηση 
1. Υποβάλετε ένα έγγραφο (σε όποια μορφή προτιμάτε και είναι κατάλληλη) που να 

περιγράφει ή απεικονίζει το storyboard που δημιουργήθηκε, τα εργαλεία και τις 

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη ή την ενίσχυση της 

ενσυναίσθησης και της εμπλοκής με ένα έργο κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

(Μέγιστο 500 λέξεις) 

2.  Παρουσιάστε σε μορφή κειμένου, ηχογράφησης ή βίντεο, μια σύντομη ανάλυση 

μιας επιλογής τριών δημιουργικών εργαλείων, τεχνικών ή εφαρμογών που 

μπορούν να υποστηρίξουν το έργο. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσετε την 

καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά τους, να εντοπίσετε και να αναλύσετε 

τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χρήσης τους, και να προτείνετε τις 

αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σχολείο σας για την προώθηση της 

εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. (Μέγιστο 250 λέξεις) 

 

Θα πρέπει να επιτρέπετε διαφορετικά στυλ μάθησης και να λάβετε υπόψη τυχόν 

ζητήματα προσβασιμότητας που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με 

τεχνικές πλατφόρμες και προγράμματα. Επίσης να ενσωματώσετε μια ποικιλία 

προσεγγίσεων και μεθοδολογιών και μορφών μάθησης. 

 

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Ποιες είναι οι αρχές πίσω από τις δημιουργικές προσεγγίσεις; 

- Τι ορίζει μια δημιουργική νοοτροπία; 

- Ποια δημιουργικά εργαλεία και τεχνικές είναι διαθέσιμα για να 

υποστηρίξουν την ιδέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την 

ανάπτυξη έργων; 
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Υπόβαθρο 
Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει μια ολιστική προσωπική ανάπτυξη 

και προσωπικό μετασχηματισμό, που οδηγεί τελικά στα μαθησιακά αποτελέσματα: 

απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών.  (McGuigan, 2016). 

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει βασικές αρχές: 

- να αυξήσει τη γνώση των εκπαιδευομένων ώστε να αναγνωρίζουν πώς οι ΤΠΕ 

μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. 

- να αναπτύξει έναν τρόπο σκέψης για νέες δυνατότητες/ιδέες για την εφαρμογή 

εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. 

Αυτό το μάθημα χρησιμοποιεί μια προσέγγιση εκμάθησης μέσα από την πράξη. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης 

εργαλείων και μεθόδων που βασίζονται στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση για την 

επιχειρηματικότητα, να εντοπίζουν διαφορετικά εργαλεία και λύσεις ΤΠΕ που είναι 

κατάλληλα για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και αξιοποιούν πόρους ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τις δεξιότητες σύγκρισης και επιλογής εργαλείων ΤΠΕ για 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, σχεδιασμού αποτελεσματικών εργαλείων ΤΠΕ 

κατάλληλων για ατομικές ανάγκες διδασκαλίας, ελκυστικών για τους μαθητές, ώστε να 

τους παρακινούν να ασχοληθούν, καθώς και χρήση εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

της επιχειρηματικότητας για την εισαγωγή καινοτομίας μέσω της διδακτικής πρακτικής. 

Η μάθηση βασίζεται σε πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες, από επιχειρηματικές 

πρακτικές που αξιοποιήθηκαν από επιχειρηματίες. Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει την 

επιχειρηματικότητα με τη χρήση εργαλείων που βασίζονται σε ΤΠΕ. 

  

Σχέδιο Μαθήματος 1.5: Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες που 
εφαρμόζονται στην Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα 
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Πλαίσιο 
Μαθήματα σε εργαστήριο με υπολογιστές και σύνδεση στο Διαδίκτυο, για την τόνωση 

της επιχειρηματικής στάσης, την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και την 

επίδειξη παραδειγμάτων OER, εφαρμογών και παιχνιδιών. 

Διδασκαλία και καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση ψηφιακών πόρων, την αξιοποίηση 

υφιστάμενων διαδικτυακών πόρων, OER, εφαρμογών, και την παιγνιδοποίηση, 

λαμβάνοντας υπόψη  ζητήματα συμπεριληπτικότητας στον τομέα των ΤΠΕ.   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μέσα από ατομικές δραστηριότητες, μαθήματα στην τάξη ή εξ’ αποστάσεως, οι 

μαθητές θα αποκτήσουν τις ικανότητες για τη χρήση αποτελεσματικών ψηφιακών 

εργαλείων στην πρακτική διδασκαλίας-μάθησης.· Εισαγωγή της 

δημιουργικότητας στην τάξη. Yποστήριξη μαθητών. 

1. Ανάλυση και σύγκριση υφιστάμενων διαδικτυακών εκπαιδευτικών 

πόρων και εργαλείων για την ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων 

(Open Educational Resources - OER), πλατφόρμων ψηφιακής 

μάθησης, εφαρμογών και παιχνιδιών για φορητές συσκευές - κατά τη 

διάρκεια μαθημάτων εντός της τάξης και της ατομικής μελέτης Ικανότητα 

διάκρισης μεταξύ διαφόρων τύπων ψηφιακών εργαλείων για 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και επιλογή του καταλληλότερου.  

 

2. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τους δικούς τους προσαρμοσμένων 

ψηφιακούς πόρους με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα για τη 

δημιουργία απλών πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης, για κοινή 

χρήση συνδέσμων, δημιουργία δημοσκοπήσεων, ανάπτυξη κουίζ, 

παιγνιδοποίηση (gamification) κατά τη διάρκεια ατομικών ή ομαδικών 

δραστηριοτήτων.   
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Χρήση της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης του START IN και της εφαρμογή για 

φορητές συσκευές από τους εκπαιδευόμενους. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η σύνδεση 

στο Διαδίκτυο. 

Χρήση των ψηφιακών εργαλείων του έργου START IN (πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης 

και εφαρμογή για φορητές συσκευές) στο πλαίσιο έργων επιχειρηματικότητας.  

Με αυτόν τον τρόπο, η απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων θα έχει εφαρμοστεί στην 

πράξη. Οι συγγραφείς περιπτωσιολογικών μελετών θα μπορούσαν να είναι 

επιχειρηματίες, διευθυντές ΜΚΟ, ακαδημαϊκοί εκπαιδευτικοί (στον τομέα της Διοίκησης). 

 

Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση για αυτό το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: 

1. Ανάπτυξη από τους εκπαιδευόμενους του δικού τους ψηφιακού υλικού 

(πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης ή εφαρμογή για φορητές συσκευές). 

2. Επιτυχής εξέταση σε τεστ σχετικό με το περιεχόμενο της ενότητας.  
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2.1 Παραγωγή Ιδεών 

2.2 Μελέτη Σκοπιμότητας 

2.3 Ζητήματα Χρηματοδότησης 

2.4 Προτυποποίηση, πολιτιστικός και κοινωνικός αντίκτυπος του έργου 

 

 

Υπόβαθρο 
Αυτό το μάθημα χρησιμοποιεί την προσέγγιση της μάθησης μέσω πράξης και άμεσης 

παρατήρησης. 

Η επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα αναγνώρισης και επιδίωξης ευκαιριών σε 

οποιοδήποτε περιβάλλον. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους περισσότερους επιχειρηματίες, 

οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες ανεπάρκειες της αγοράς, οι κοινωνικοί 

επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν υποθετικά, αόρατα ή συχνά λιγότερο ερευνημένα 

ζητήματα, όπως ο υπερπληθυσμός, οι μη βιώσιμες πηγές ενέργειας, οι ελλείψεις 

τροφίμων.   

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να ενισχύσει το επιχειρηματικό πνεύμα και τις 

σχετικές αντιλήψεις και στάσεις και να καλλιεργήσει μια νοοτροπία διερεύνησης νέων 

δυνατοτήτων και ιδεών για την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού ζητήματος. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
- Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι, να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν εργαλεία και 

τεχνικές για τη δημιουργία νέων ιδεών, κατά το πρώτο στάδιο ενός προγράμματος 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

- Να εφαρμόζουν τη δική τους εμπειρία στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και έργων 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

- Να αναπτύξουν την ικανότητα για αυτόνομη μάθηση. 

Εκπαιδευτική Ενότητα 2: Διαχείριση έργων και 
οικονομικός σχεδιασμός για την καινοτόμο και χωρίς 
αποκλεισμούς επιχειρηματικότητα (5 ECTS) 

 

Σχέδιο Μαθήματος 2.1: Παραγωγή Ιδεών 
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Πλαίσιο 
Ενώ η τάξη είναι η κλασική τοποθεσία για την τυπική εκπαίδευση, για αυτό το μάθημα 

προτιμάται μια διαφορετική τοποθεσία/χώρος. Προκειμένου να τονωθεί η 

δημιουργικότητα των μαθητών, το ασυνήθιστο είναι καλύτερο. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων, έρευνας και παρατήρησης οι μαθητές θα 

ανακαλύψουν νέα και/ή θα προσαρμόσουν τα εργαλεία και τις τεχνικές, που τους 

ενθαρρύνουν να δημιουργήσουν ιδέες για να λύσουν κοινωνικά προβλήματα / 

ζητήματα. 

1. Ερευνήστε ή/και παρατηρήστε τρία κοινωνικά προβλήματα/ζητήματα σε 

τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

2. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της νοητικής χαρτογράφησης (ή 

παρόμοια), για κάθε ένα από τα παραπάνω κοινωνικά 

προβλήματα/θέματα, δημιουργήστε έναν χάρτη πιθανών λύσεων/ιδεών 

για την αντιμετώπισή του. 

3. Παρατηρήστε και υποδείξτε εάν τα τρία θέματα έχουν συνδέσεις, κοινές 

λύσεις ή/και κοινά χαρακτηριστικά. 

4. Χρησιμοποιώντας κατάταξη-ρουμπρίκες, αξιολογήστε την εγκυρότητα 

κάθε μιας από τις ιδέες. 

5. Δώστε μια περίληψη των προβλημάτων/ζητημάτων και των πιθανών 

ιδεών για την επίλυσή τους. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Πώς μπορώ να βρω μια εξαιρετική κοινωνική/επιχειρηματική ιδέα; 

- Πώς μπορώ να λύσω ένα κοινωνικό πρόβλημα/ζήτημα; 
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Σε αυτό το στάδιο του έργου, η δημιουργία ιδεών είναι σημαντική. Το ασυνήθιστο 

μπορεί να έχει τη μορφή διαφορετικού χώρου, διαφορετικής διαμόρφωσης θέσεων των 

εκπαιδευομένων ή του περιβάλλοντος. Να είστε δημιουργικοί! 

Ο μαθητής μπορεί να ολοκληρώσει αυτό το μάθημα ατομικά ή σε ομάδες. Για το στάδιο 

της παρουσίασης προτιμάται η συμμετοχή ενός επιχειρηματία και/ή μέλους μιας μη 

κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ), φιλανθρωπικής οργάνωσης ή άλλων σχετικών 

ενδιαφερομένων. 

 

Αξιολόγηση 
 

Υποβάλετε ένα έγγραφο (500-800 λέξεις) που περιγράφει τα τρία κοινωνικά 

προβλήματα/ζητήματα, μια σύνοψη των ιδεών που δημιουργήθηκαν από την άσκηση 

νοητικής χαρτογράφησης (ή παρόμοια) και τον αναστοχασμό σχετικά με τα μαθήματα 

που έχουν αντληθεί και τα σχέδια για εφαρμογή σε μια τάξη. Η έκθεση θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει τρία δείγματα των ασκήσεων νοητικής χαρτογράφησης. 
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Υπόβαθρο 
Μάθηση μέσω δράσης, Μάθηση μέσω πράξης. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
- Να χρησιμοποιείτε και να αναλύετε τα εργαλεία και τις τεχνικές για την υποστήριξη 

της ανάπτυξης ενός έργου, από την ιδέα έως την έναρξη.  

- Να εφαρμόζετε την προσωπική σας εμπειρία στην ανάπτυξη έργων 

επιχειρηματικής/κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

- Να προσδιορίζετε τα στάδια διαχείρισης έργου ως αξιολόγηση σκοπιμότητας. 

- Να αναπτύξετε την ικανότητα για ανεξάρτητη μάθηση. 

 

 

 

  

Σχέδιο Μαθήματος 2.2: Μελέτη Σκοπιμότητας 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι εκπαιδευόμενοι θα διερευνήσουν μοντέλα αξιολόγησης σκοπιμότητας. Η 

μελέτη σκοπιμότητας θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των πελατών/χρηστών/ 

χορηγών, μελέτη αγοράς, μάρκετινγκ της ιδέας, της διαχείρισης του έργου και 

των απαιτούμενων πόρων. Εκτίμηση διαθεσιμότητας και ζητήματα πρακτικής 

εφαρμογής (π.χ. κόστος, μέγεθος, χρόνος, χρηστικότητα) 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Είναι εφικτό το έργο; 

- Ποιοι πόροι χρειάζονται; 

- Ποια είναι τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές 

(SWOT) για το έργο; 
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Πλαίσιο 
Ο εκπαιδευόμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση της μελέτης 

σκοπιμότητας, χρησιμοποιώντας ένα αναγνωρισμένο πρότυπο για την οργάνωση ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου όπως για παράδειγμα ο Καμβάς (Business Model Canvas). 

Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν σε συνεργασία με άλλους να αναπτύξουν ιδέες και να τις 

μετατρέψουν σε δράση σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: 

● Προσδιορίστε και διαχειριστείτε τους υλικούς, μη υλικούς και ψηφιακούς πόρους 

που απαιτούνται για να μετατρέψετε τις ιδέες σε δράση.  

● Προσδιορίστε και διαχειριστείτε τις ικανότητες που απαιτούνται σε κάθε στάδιο 

ανάπτυξης μιας ιδέας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών, νομικών, φορολογικών 

και ψηφιακών ικανοτήτων (για παράδειγμα μέσω κατάλληλων συνεργασιών, 

δικτύωσης, εξωτερικής ανάθεσης και crowdsourcing) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα του έργου, ο εκπαιδευόμενος θα αξιολογήσει το 

κοινωνικό πλαίσιο. Αυτό συνδέεται με την παραγωγή ιδεών που παρουσιάστηκε στο 

μάθημα 2.1. Δηλαδή, ποιο πρόβλημα/ζήτημα στοχεύει να διαχειριστεί το έργο. 

Αυτό μπορεί να απαιτεί ένα ατομική αυτοκατευθυνόμενη έρευνα και ομαδική εργασία. Ο 

εκπαιδευόμενος προσδιορίζει τα μέρη της μελέτης σκοπιμότητας, για τα οποία 

απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη και σκέψη για τη μετάταβαση από την ιδέα στη δράση.   

Αξιολόγηση 
1. Συμπληρώστε το μοντέλο σκοπιμότητας (π.χ. σύνοψη του Business Model Canvas). 

2. Προσδιορίστε,  παρουσιάστε και σχολιάστε τα ευρήματα (π.χ. εφικτό ή μη,  

κοινωνικά οφέλη) (300-400 λέξεις). 
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Υπόβαθρο 
Μαθητοκεντρική, αυτοκατευθυνόμενη, εξατομικευμένη, διαδραστική, συνεργατική, 

ευέλικτη μάθηση. Μάθηση βασισμένη στη μέθοδο project, μάθηση βασισμένη στην 

επίλυση προβλημάτων ή την αντιμετώπιση προκλήσεων, ανακαλυπτική και 

αναστοχαστική μάθηση. Η επιχειρηματικότητα θεωρείται η ικανότητα αναγνώρισης και 

επιδίωξης ευκαιριών σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι 

να δώσει οδηγίες στους εκπαιδευόμενους για το πώς θα σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και 

αξιολογούν τις οικονομικές αποφάσεις που σχετίζονται με την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Διαχείριση ενός προϋπολογισμού. Αξιολόγηση αναγκών ταμειακών ροών. Υποβολή 

αίτησης για προγράμματα χρηματοδότησης ενός έργου κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

 

Σχέδιο Μαθήματος 2.3: Ζητήματα Χρηματοδότησης 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων, έρευνας και παρατήρησης, οι εκπαιδευόμενοι 

θα ανακαλύψουν νέα και/ή θα προσαρμόσουν εργαλεία και τεχνικές, που τους 

ενθαρρύνουν να επιλέξουν κατάλληλα προγράμματα χρηματοδότησης και να 

υποβάλουν αίτηση για προγράμματα ή κεφάλαια υποστήριξης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

1. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
1.1 Η σημασία της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τους κοινωνικούς 

επιχειρηματίες. 
1.2 Ανάπτυξη στρατηγικής χρηματοδότησης. 
1.3 Πείθοντας τους επενδυτές με μια ισχυρή πρόταση. 

2. Διαχείριση χρηματοδότησης 
2.1 Η καθημερινή διαχείριση των οικονομικών και του προϋπολογισμού. 
2.2 Προγραμματισμός οικονομικών (πρόβλεψη οικονομικών, κερδών και 

ταμειακών ροών). 
2.3 Παρουσίαση ετήσιων αρχείων και καταστάσεων (λογαριασμός 

αποτελεσμάτων και ισολογισμός). 
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Πλαίσιο 
Ένα σχολείο είναι ένα ίδρυμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διευκολύνει τη μάθηση, 

την κοινωνική αλληλεπίδραση και να δίνει στους μαθητές πλαίσια για να κάνουν άλλα 

πράγματα εκτός των προγραμμάτων σπουδών τους. Εξαιτίας αυτού, τα σχολεία έχουν 

πολλούς πόρους από τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν οι μαθητές.  

Η δημιουργία μιας σχολικής ηθικής τράπεζας αποταμίευσης και επένδυσης, για 

παράδειγμα, είναι ένας απλός και πρακτικός τρόπος να γνωρίσουν οι μαθητές τις 

διαδικασίες του δανεισμού χρημάτων για ένα έργο κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Ο τελικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει γενική ενημέρωση για τις 

διαδικασίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση για ένα πρόγραμμα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και να ενισχύσει την κατανόηση του ρόλου και της λογικής πίσω 

από τους κύριους κοινωνικούς παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία.  

Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων για αυτό το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: 

1. Ανάπτυξη και υποβολή μιας στρατηγικής χρηματοδότησης, ενός γραπτού σχεδίου 

(έως 500 λέξεις), που προσδιορίζει πώς μια κοινωνική επιχείρηση θα 

χρηματοδοτήσει τις μελλοντικές δραστηριότητες και υπηρεσίες της. Θα βοηθήσει να 

υπολογιστούν πόσα χρήματα απαιτούνται και για ποιο λόγο σε κάθε στάδιο 

ανάπτυξης της επιχείρηση του. 

2. Προετοιμασία των οικονομικών προβλέψεων της κοινωνικής επιχείρηση, οι οποίες 

περιλαμβάνουν πρόβλεψη κερδών και ζημιών, πρόβλεψη ταμειακών ροών, 

ισολογισμό και παραδοχές που υποστηρίζουν τις προβλέψεις κέρδους, κόστους και 

μετρητών (εντός και εκτός). (Οι προβλέψεις των ταμειακών ροών συμβάλλουν στον 

εντοπισμό των βραχυπρόθεσμων ροών στο εισόδημα. Οι προβλέψεις κερδών δίνουν 

μια εικόνα των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πόρων που απαιτούνται για 

την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της κοινωνικής επιχείρησης.) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Γιατί είναι σημαντική η χρηματοδότηση και πώς αποκτούμε πρόσβαση σε 

αυτήν; 

- Πώς σχεδιάζουμε και διαχειριζόμαστε τη χρηματοδότηση; 
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Υπόβαθρο 
Μάθηση βάσει επίλυσης προβλημάτων. Προσδιορισμός του πλαισίου του προβλήματος 

και εκτίμηση πώς το έργο θα λύσει ή θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος 

που εντοπίστηκε. Στόχος του μαθήματος είναι να προσδιορίσει την υποστήριξη που 

απαιτείται για την επίτευξη αξιόλογων αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση του έργου. 

Το μάθημα θα υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά, 

να διαπραγματευτούν και να διαχειριστούν τη διαδικασία μετάβασης από μια ιδέα σε 

ένα έργο.   

Μαθησιακά αποτελέσματα 
- Ο εκπαιδευόμενος θα περιγράψει τα βασικά στοιχεία του νέου επιχειρηματικού 

έργου ή ενός έργου κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

- Θέσπιση μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων.  

- Καθορισμός προτεραιοτήτων και σχεδίων δράσης.  

- Προσαρμογή σε απρόβλεπτες αλλαγές.  

- Εντοπισμός εργαλείων και τεχνικών για κάθε στάδιο του έργου.  

- Αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευόμενων στη ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων ή 

νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. 

- Προσδιορισμός των εργαλείων και των τεχνικών για την υποστήριξη της ανάπτυξης 

ενός έργου, από την ιδέα έως την έναρξη. 

 

 

 

Πλαίσια 
Αν και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει αυτό το μάθημα μεμονωμένα, η 

βέλτιστη μέθοδος είναι η συνεργασία με την ομάδα ενδιαφερομένων/χορηγών. Το έργο 

πρέπει να περιλαμβάνει, να εμπνέει και να ενθουσιάζει τους χορηγούς. 

Σχέδιο Μαθήματος 2.4: Προτυποποίηση, Πολιτιστικός και 
Κοινωνικός Αντίκτυπος του Έργου 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ενδιαφερομένων που θα 

επωφεληθούν από το έργο. Αξιολογήστε τα οφέλη και εκτιμήστε πώς μπορεί να 

υλοποιηθεί το έργο σε άλλα πλαίσια / χώρες / κοινότητες. 
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Αξιολόγηση 
 

1. Παρουσιάστε ένα πρωτότυπο του προϊόντος/υπηρεσίας στους 

χορηγούς/χρήστες. (Αυτό το πρωτότυπο μπορεί να γραφτεί, να παρουσιαστεί σε 

storyboard ή σαν μοντέλο προϊόντος). 

2. Υποβάλετε μια σύνοψη των σχολίων από τους χορηγούς. Αυτή η σύνοψη θα 

πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τις δυνατότητες (ή όχι) 

αξιοποίησης των σχολίων από τον ευεργέτη (200-400 λέξεις). 
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Υπόβαθρο 
Μάθηση μέσω εμπειρίας, ανάληψη πρωτοβουλίας, συνεργασία με άλλους (π.χ., 

εκπαιδευτικούς, μαθητές). 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Επιχειρηματικές στάσεις όπως αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα, ηθική και 

βιώσιμη συλλογιστική, ανάπτυξη οραμάτων για το μελλοντικό σχολικό περιβάλλον και 

ενθάρρυνση καινοτόμων τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων και μάθησης από 

πιθανές αποτυχίες. 

 

 

Εκπαιδευτική Ενότητα 3. Υλοποίηση προγραμμάτων 
συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας (5 ECTS) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Χρησιμοποιώντας την έρευνα, συνεντεύξεις και τη μάθησης μέσω πράξης οι 

εκπαιδευόμενοι θα ανακαλύψουν νέα και/ή θα προσαρμόσουν τα εργαλεία και τις 

τεχνικές για να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να αναλάβουν πρωτοβουλία και 

να συνεργαστούν με άλλους. Η μαθησιακή δραστηριότητα χωρίζεται σε τρία 

μέρη. 

Μέρος 1. Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τις επαγγελματικές 
δεξιότητες του μέλλοντος  

Ο εκπαιδευόμενος θα διερευνήσει την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και 
τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος, μέσω του παρεχόμενου ψηφιακού 
υλικού. Ο εκπαιδευόμενος θα συζητήσει θέματα με τους μαθητές του, με 
επιχειρηματίες, με άλλους ενδιαφερόμενους και, ει δυνατόν, με άλλους 
εκπαιδευόμενους. Ο εκπαιδευόμενος θα παρέχει μια σύντομη περιγραφή για τα 
αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας. 

Στο μέρος 1 θα οικοδομήσει το θεωρητικό πλαίσιο για επιχειρηματικές 
συμπεριφορές όπως αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα, ηθική και 
βιώσιμη συλλογιστική, ανάπτυξη οραμάτων για το μελλοντικό σχολικό 
περιβάλλον και ενθάρρυνση καινοτόμων τρόπων αντιμετώπισης των 
προβλημάτων και μάθηση από τις πιθανές αποτυχίες στη συμπεριληπτική 
επιχειρηματικότητα. 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Ποιες είναι γενικά οι μελλοντικές δεξιότητες εργασίας; 

- Ποιες είναι οι μελλοντικές εργασιακές δεξιότητες σύμφωνα με τους 

ενδιαφερόμενους που έχετε πάρει συνέντευξη; 

- Πώς πιστεύετε ότι η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα θα μπορούσε 

να βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των μελλοντικών δεξιοτήτων για την 

ανάπτυξη συμπεριλητπικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας; 
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Μέρος 2. Έργο πραγματικής επαγγελματικής ζωής ή εργαστήριο, 

μαθαίνοντας μέσω εμπειρίας 

Ο εκπαιδευόμενος σχεδιάζει και συμμετέχει σε ένα πραγματικό έργο ή 

εργαστήριο με μαθητές, επιχειρηματίες, εκπαιδευτικούς και με άλλους 

ενδιαφερόμενους, όπου μπορούν να μάθουν επιχειρηματικές συμπεριφορές 

όπως η αυτογνωσία και η αυτοαποτελεσματικότητα, η ηθική και η βιώσιμη 

σκέψη Το έργο/εργαστήριο μπορεί να διαρκέσει από μισή ημέρα, μία μέρα ή 

ακόμα και αρκετές ημέρες, στο σχολικό περιβάλλον ή σε κάποιο άλλο 

περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του έργου/εργαστηρίου, ο εκπαιδευόμενος, οι 

μαθητές του/της και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα εργαστούν σε μικτές ομάδες 

για να εντοπίσουν πραγματικά προβλήματα/ευκαιρίες που εντοπίζονται 

στην κοινότητα ή στο περιβάλλον τους. Για παράδειγμα, η οργάνωση 

περισυλλογής μετάλλων από τους εκπαιδευόμενους, μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και επιχειρηματίες ή η διοργάνωση εποχιακού δρώμενου 

(π.χ. φθινοπωρινό παζάρι) όπου μαθητές και επιχειρηματίες πωλούν 

προϊόντα που έχουν φτιάξει ή μια μουσική συναυλία που προσφέρουν οι 

μαθητές για ηλικιωμένους. Η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων πρέπει 

να αποτελεί πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της συνεργασίας με άλλους. 

Οι ορθές πρακτικές και οι τομείς ανάπτυξης των δράσεων εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα θα τεκμηριωθούν ως μέρος του αποτελέσματος του 

έργου/εργαστηρίου. Αυτές οι καλές πρακτικές θα αξιοποιηθούν για να 

βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν μέσω της εμπειρίας, αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλία και συνεργαζόμενοι με άλλους. 

Μέσω της μαθησιακής διαδικασίας, ο εκπαιδευόμενος  θα γράψει μια 

έκθεση/ημερολόγιο «έμπνευσης και σύγχυσης». Αυτό το ημερολόγιο 

μάθησης του εκπαιδευόμενου αντικατοπτρίζει τι είδους εμπνεύσεις είχε σε 

αυτήν τη διαδικασία μάθησης ή τι είδους σύγχυση υπήρξε κατά τη διάρκεια 

της μαθησιακής διαδικασίας: Τι ήταν ξεκάθαρο, τι ήταν ασαφές, τι 

προκάλεσε σύγχυση στη διαδικασία μάθησης. 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

- Πώς μπορώ να επιλέξω ένα έργο ή εργαστήριο που να είναι κατάλληλο για την 
ηλικία μαθητών μου; 

- Ποιες δεξιότητες και στάσεις επιχειρηματικής εκπαίδευσης, που αποκτήθηκαν 
από αυτό το έργο, είναι μεταδόσιμες στους μαθητές; 

Μέρος 3. Μαθαίνοντας με άλλους μέσω του αναστοχασμού 

Ο εκπαιδευόμενος θα πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο ή συνάντηση για τους 

μαθητές του/της, για άλλους εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες και άλλους που 

έχουν συμμετάσχει στο έργο/εργαστήριο από το Μέρος 2. Το θέμα είναι να 

μοιραστούν εμπειρίες και διδάγματα που αποκτήθηκαν και να αναπτύξουν 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Όλοι οι 

συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις απόψεις του για το θέμα (έργο/εργαστήριο), 

δηλαδή τι έχει γίνει ή πήγε καλά στο έργο/εργαστήριο, τι πρέπει να αλλάξει για 

το μέλλον, πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο εργασίας 

(έργο/εργαστήριο) στο μέλλον και πώς εντάσσεται σε μια σχολική 

δραστηριότητα ή σχέδιο μαθήματος. Ο σκοπός του σεμιναρίου/συνάντησης 

είναι να προσδιορίσει πώς μπορεί να εφαρμοστεί η τοπική συνεργασία σε 

μελλοντικά έργα. Στο τέλος της διαδικασίας ο εκπαιδευόμενος θα κάνει μια 

αυτοαξιολόγηση. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

- Πώς λειτούργησε το έργο/εργαστήριο; 
- Τι πήγε καλά; 
- Τι θα έκανα διαφορετικά στο μέλλον; 
- Τι μου προκάλεσε σύγχυση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 
- Αρχειοθετήθηκαν οι δεξιότητες και οι στάσεις εκπαίδευσης της 

επιχειρηματικότητας; 
- Πώς με βοήθησε το έργο/εργαστήριο να βελτιώσω την αυτογνωσία και την 

αυτοαποτελεσματικότητα, την ηθική και βιώσιμη σκέψη μου; 
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Πλαίσιο 
Μέρος 1: Χρήση του ιστοτόπου του START IN και πραγματικές συνεντεύξεις.  

Μέρη 2 και 3: Έργο/εργαστήριο, που μπορεί να γίνει σε διάφορα μέρη. Για παράδειγμα, 

στο σχολείο, μπορεί να είναι μια σχολική εκδήλωση όπως μια έκθεση σχολικών έργων ή 

άλλη ετήσια διοργάνωση. Εκτός σχολείου, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπική 

εποχιακή αγορά, σούπερ μάρκετ και εμπορικό κέντρο με επιχειρηματίες ή στα πλαίσια 

ενός έργου επιχειρηματικών ή μη επιχειρηματικών ενώσεων, όπως ένα έργο 

κοινωνικής/συμπεριληπτικής καινοτομίας. Οι εκπαιδευόμενοι, οργανώνουν εκδηλώσεις 

με μαθητές, καθηγητές και επιχειρηματίες. 

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει αυτό το μάθημα ατομικά και να αξιολογηθεί 

από τον υπεύθυνο της ενότητας. Ωστόσο, αυτό το μάθημα ολοκληρώνεται καλύτερα με 

τη συμμετοχή των μαθητών, των καθηγητών και πρακτική εφαρμογή της 

επιχειρηματικότητας. Η εφαρμογή ενός έργου κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περιλαμβάνει ομάδες μαθητών, 

δασκάλων, επιχειρηματιών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων που 

συνεργάζονται, με την υποστήριξη του εκπαιδευόμενου.  

Αξιολόγηση  
1. Υποβάλετε ένα έγγραφο (2.000 λέξεις το πολύ) που περιγράφει τις επαγγελματικές 

δεξιότητες του μέλλοντος και περιγράψτε πώς η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. 

Αναστοχασμός σχετικά με την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, συνδυάζοντας 

τις σκέψεις των εκπαιδευόμενων για τις δεξιότητες και στάσεις με τις θεωρητικές 

αρχές, όπως για παράδειγμα EntreComp1 (2016, σελ.10-13) και/ή συμπεριφορές 

επιχειρηματικότητας. (50% της αξιολόγησης) 

 

2. Διεξάγετε μια αυτοαξιολόγηση για το έργο/εργαστήριο και τις επιχειρηματικές 

συμπεριφορές (αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα, ηθική και βιώσιμη σκέψη, 

ανάπτυξη οραμάτων για το μελλοντικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και ενθάρρυνση 

καινοτόμων τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων και μάθηση από πιθανές 

αποτυχίες). Μέγιστη έκταση: 1.000 λέξεις. (50% της αξιολόγησης) 
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