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Αυτό το πνευματικό προϊόν αποτελείται 
από μια συλλογή καινοτόμων 
προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών 
μικροεφαρμογών για φορητές συσκευές 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την συμπεριληπτική και καινοτόμο 
εκπαίδευση στο επιχειρείν στα πλαίσια 
της σχολικής εκπαίδευσης. 

Η συλλογή αυτή δημιουργήθηκε από 
τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν 
στην πρώτη πιλοτική φάση του έργου 
και χρησιμοποίησαν την εκπαιδευτική 
εφαρμογή για φορητές συσκευές του 
START IN (Πνευματικό Προϊόν 3).  
 
Οι μικροεφαρμογές για φορητές 
συσκευές είναι προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες του κάθε συμμετέχοντος 
οργανισμό στο πλαίσιο του έργου. 
 
Οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε μια 
διαδικασία σχεδιασμού με επίκεντρο 
τον μαθητή και με στόχο να 
σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν τις 
δικές του μικροεφαρμογές που 
σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή φορητών συσκευών του 
START IN. Με αυτόν τον τρόπο 
κατανόησαν σε βάθος τη διαδικασία 
σχεδιασμού, και παράλληλα απέκτησαν 
πρακτικές γνώσεις, ώστε να είναι σε 
θέση να αξιοποιούν αυτό το μοντέλο 
σχεδίαση και να το προσαρμόζουν στις 
δικές τους ανάγκες. 
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Τα στοιχεία της καινοτομίας σε αυτό το προϊόν συνίστανται στη δημιουργία 
μικροεφαρμογών χρήσης ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, προσαρμοσμένων 
κατάλληλα στις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες των μαθητών. 

Ένας από τους στόχους της χρήσης ψηφιακών εργαλείων είναι η κινητοποίηση και η 
ενεργός συμμετοχή των μαθητών μέσω της ανάθεσης σε αυτούς συγκεκριμένων 
εργασιών, αξιοποιώντας τις τεχνικές της διαδραστικής μάθησης. Οι προσαρμοσμένες 
μικροεφαρμογές φορητών συσκευών αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα 
προηγούμενα αποτελέσματα του έργου: το Αναλυτικό Πρόγραμμα  για την Καινοτόμο 
και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην Ευρώπη, συμβατό με το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (Πνευματικό Προϊόν 1), τις Εκπαιδευτικές Ενότητες  
για την Καινότομο και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην Ευρώπη 
(Πνευματικό Προϊόν 2), την Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές (Πνευματικό Προϊόν 3) 
και τα διαδικτυακά μαθήματα που είναι διαθέσιμα μέσω της Πλατφόρμας Ψηφιακής 
Ψάθησης του START IN (Πνευματικό Προϊόν 4). 

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα σύνολο καινοτόμων ψηφιακών εκπαιδευτικών 
εργαλείων για την υποστήριξη της συμπεριληπτικής και καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας. 

Στις έξι χώρες που συμμετείχαν στο έργο START IN, τριάντα εκπαιδευτικοί πήραν 
μέρος σε δύο φάσεις πολιτικών δοκιμών με στόχο την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 
υλικού που είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης, καθώς και της 
εφαρμογής για φορητές συσκευές του START IN στην διδασκαλία της 
επιχειρηματικότητας. Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν τα κατάλληλα εργαλεία και τις 
μεθόδους που ταιριάζουν στους μαθητές τους και στην δική τους διδακτική πρακτική. 
Στη συνέχεια παρείχαν ανατροφοδότηση για το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία 
που χρησιμοποίησαν, με βάση τις εμπειρίες τους. Τα σχόλια συλλέχθηκαν μέσω 
διαδικτυακών ερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια του έργου START IN κατά τα έτη 
2019-2020. 

Η εφαρμογή φορητών συσκευών του START IN έλαβε πολύ καλά σχόλια από 

τους χρήστες κατά τις πιλοτικές δοκιμές όσον αφορά τη χρησιμότητα της. 

Ορισμένοι χρήστες επισήμαναν  ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χώρο 

του σχολείου στις χώρες που απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στο 

σχολείο. 
 

”Η εφαρμογή για κινητά ήταν πολύ απλή στη χρήση και πιστεύω ότι μπορεί να 

αξιοποιηθεί για τη δημιουργία την  αξιολόγησης μέσω ερωτήσεων ή για τη δημιουργία 

ψηφιακών ψηφοφοριών για  λήψη αποφάσεων σε ομαδικά έργα.” 

 
Πηγή: Αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του START IN  



4  

Συλλογή κωδικών 

των μικροεφαρμογών 

για φορητές συσκευές 

του έργου START IN 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις μικροεφαρμογές παρέχονται στην αναλυτική αναφορά 
που είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά. 
 
 
 

NAME CODE LANGUAGE 

Τεχνική Υποστήριξη NAtFoP0 Ελληνικά 

GDPR tT2WN1d Ελληνικά 

Τα χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματία xWbw4A8 Ισπανικά 

Eξέταση των εννοιών του διαδικτυακού μαθήματος για την συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα yGteEBA Ισπανικά 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να γίνετε κοινωνικός επιχειρηματίας upO840W Ισπανικά 

Ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στο σχολείο μου 8ZXfPO Ισπανικά 

Η μέθοδος CANVAS PeTaQKZ Ισπανικά 

Βιώσιμη Μόδα tvyu4dW Αγγλικά 

Συμπεριληπτικές και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες iXLI7CB Αγγλικά 

Τι είναι και τι δεν είναι επιχειρηματικότητα. BZHWIPA Τουρκικά 

15 επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας από την Τουρκία και τον κόσμο QTbogjh Τουρκικά 

Ας μάθουμε την διαφορά μεταξύ κλασσικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας 7ak2IIW Τουρκικά 

Η επιχειρηματικότητα ως ικανότητα c5BVzPG Αγγλικά 

Εργασία στην επιχειρηματικότητα 9GF3Ncr Αγγλικά 

Απεικόνιση της ενσυναίσθησης fo8tqCS Αγγλικά 

Συνδημιουργία του μέλλοντος FpVmHZS Αγγλικά 

Δημιουργία Ιδεών DmjK8Lu Αγγλικά 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις πιλοτικές δοκιμές στις έξι 

χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα πειραματίστηκαν με τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία και 

την εφαρμογή φορητών συσκευών του START IN για την υποστήριξη της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα. 

Η εκπαιδευτική εφαρμογή για φορητές συσκευές του START IN είχε προταθεί για τη 

δημιουργία προσαρμοσμένων μικροεφαρμογών από εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις 

πιλοτικές συνεδρίες. Σε ορισμένες συνεργαζόμενες χώρες που δεν είναι δυνατή η χρήση 

εφαρμογών για κινητά στις σχολικές τάξεις, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να πειραματιστούν και να  

επιλέξουν ένα κατάλληλο διαδικτυακό εργαλείο. Συνεπώς λόγω των περιορισμών στη χρήση 

κινητών τηλεφώνων στις σχολικές τάξεις, ορισμένοι εταίροι επέλεξαν άλλα εργαλεία για τη 

δημιουργία προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνονται στις αναφορές των 

εταίρων. 

 
Έχοντας στη διάθεσή τους ήδη μια συλλογή μικροεφαρμογών που δημιουργήθηκαν μέσω της 
εφαρμογής για φορητές συσκευές του START IN οι εταίροι έχουν αποκτήσει εμπειρία στην 
εφαρμογή διαφόρων τρόπων αξιοποίησης της εκπαιδευτικής εφαρμογής για φορητές συσκευές 
στην πράξη. Έτσι υποστηρίζεται περαιτέρω η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων στην 
εκπαίδευση. 
 
Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που 
συμμετείχαν στο έργο στη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την 
Ισπανία και την Τουρκία. Με τη βοήθειά σας αποκτήσαμε πολύτιμη εμπειρία για να 
διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε τα ιδανικά του έργου. 
 
Ευχαριστούμε επίσης τους ειδικούς που εργάστηκαν στις ομάδες καθοδήγησης του έργου στη 
Φινλανδία, την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Ισπανία και την Τουρκία. 
Λάβαμε υποστήριξη και γνώσεις από εσάς κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων μας.  
 
Η συνεργασία μας έδωσε δύναμη και τώρα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση 
της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, εκπαιδεύοντας ικανούς εκπαιδευτικούς και 
δραστήριους νέους ανθρώπους. 
 
Οι οδηγίες χρήσης της Εκπαιδευτικής Εφαρμογής για Φορητές Συσκευές του START IN είναι 
διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου στον κατάλογο προϊόντα του προγράμματος ή μέσω του 
συνδέσμου https://startin.erasmus.site/mobile-instructional-learning-app/. 
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Το έργο START IN “Ανάπτυξη της Καινοτόμου και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 
στο Επιχειρείν στην Ευρώπη” είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εντάσσεται στο 
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1.9.2017-30.11.2020). Οι εταίροι 
προέρχονται από τις παρακάτω χώρες της Ευρώπης: Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Πολωνία, Ισπανία και Τουρκία. 
 
Τα αποτελέσματα του έργου START IN είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικής 
συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες στο έργο START IN είναι ειδικοί σε θέματα 
εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, ψηφιακής μάθησης και εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών. Το σύνολο των προσαρμοσμένων μικροεφαρμογών φορητών 
συσκευών ήταν ένα από τα πνευματικά προϊόντα του έργου. 
 


