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Περίληψη 
 

Η εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος School 

Starters’ Hub, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών οδηγός 

απευθύνεται σε καθηγητές, /τριες ή διευθυντές/ντριες δευτεροβάθμιας οι οποίοι/ες 

ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν ένα σύστημα παρεμφερές με του School Starters’ Hub στη 

δική τους σχολική μονάδα. Καθοδηγεί και προτρέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό να 

εφαρμόσει διδακτικές και μαθησιακές τεχνικές βασισμένες στην εκπόνηση σχολικών έργων 

στοχεύοντας στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, προκειμένου οι μαθητές/τριες να 

προσεγγίσουν καλύτερα την αγορά εργασίας και, ευρύτερα, την κοινωνία. Ο αντίκτυπος 

αυτού του εκπαιδευτικού οδηγού αναμένεται να είναι ουσιαστικός όχι μόνο για τη σχολική 

κοινότητα, αλλά και για την αγορά εργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο οδηγός αναλύει σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, χρήση ψηφιακών εργαλείων, γνώσεις σε 

τεχνικές Design Thinking (Σχεδιαστικής Σκέψης), επιχειρηματικότητας και ψηφιακού 

μάρκετινγκ με άξονα τα σχολικά projects.   
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1- Εισαγωγή  

 

1.1 Η ιδέα του School Starters’ Hub 
    

Στους γρήγορους ρυθμούς που δραστηριοποιείται η ευρωπαϊκή κοινωνία, η οποία 

καλείται να αντιμετωπίσει παγκόσμιας κλίμακας προκλήσεις (από περιβαλλοντικές και 

υγειονομικές κρίσείς έως και οικονομική αστάθεια), τα παραδοσιακά σχολικά προγράμματα 

παρουσιάζουν ορισμένα κενά όσον αφορά το πόσο προετοιμασμένοι είναι οι νέοι/ες 

μαθητές/τριεςγια την είσοδο στην αγορά εργασίας ή για τις μελλοντική τους σταδιοδρομία 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το λόγο αυτόν, η συμμετοχή τους σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες που καλλιεργούν αναγκαίες  δεξιότητες για το μέλλον τους θα τους ήταν 

ωφέλιμη. Το πρόγραμμα School Starters’ Hub (SSH) στοχεύει στην άμβλυνση του κενού 

αυτού των σχολικών προγραμμάτων μέσω της εξοικείωσης των μαθητών με τις θεμελιώδεις 

αρχές της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας μέσω της 

εφαρμογής μιας μεθοδολογίας βασισμένης στην εκπόνηση σχολικών έργων(Projects). 

Οι διευθυντές/ντριες και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού σχολείων θα 

συνθέτουν το κοινό, στο οποίο απευθύνεται ο παρών οδηγός. Οι διευθυντές/ντριες θα 

μπορούν να τον αξιοποιήσουν, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη πρακτική 

καθοδήγηση στην ανάπτυξη του μοντέλου που προωθεί το SSH. Ο οδηγός θα τους βοηθήσει 

να εκτιμήσουν τους λόγους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμόσουν ένα 

τέτοιο σύστημα στο σχολείο τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

ενθαρρύνουν το εκπαιδευτικό προσωπικό τους να εφαρμόσει το σύστημα αυτό. Οι 

εκπαιδευτικοί, με τη σειρά τους, θα ανακαλύψουν χρήσιμες συμβουλές και εκπαιδευτικά 

εργαλεία για τη διενέργεια συνεδριών στα πρότυπα των Σχολικών Κόμβων (School Hubs). 

Μπορούμε να προσεγγίσουμε την υλοποίηση των School Hubs ως έναν τρόπο 

διδασκαλίας νέων δεξιοτήτων σε μαθητές/τριες από τη σκοπιά της «μάθησης μέσω πράξης». 

Απώτερος στόχος του εξωσχολικού προγράμματος αυτού είναι να ενθαρρύνει τους 

μαθητές/τριες και να αναδείξει τις δημιουργικές δυνατότητές τους ως επιχειρηματίες του 

μέλλοντος και ως νέους πολίτες με ενεργό συμμετοχή στην κοινότητά τους. Για το λόγο 

αυτόν, ο οδηγός παρέχει μεγάλη ευελιξία σε εκπαιδευτικούς που είναι σε θέση να 

προσαρμόσουν τα διαθέσιμα εργαλεία και υλικά στις συνθήκες υπό τις οποίες 

δραστηριοποιούνται και στις ανάγκες των μαθητών στους οποίους απευθύνονται. Αξίζει 

ακόμη να επισημάνουμε ότι το σύστημα των School Hubs δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ένας νέος τρόπος πειθαρχίας είτε από τους/τις εκπαιδευτικούς είτε από τους/τις 

μαθητές/τριες/τριες. Οι καθηγητές/-ήτριες μεριμνούν ώστε οι μαθητές/τριεςτους να μην 

απογοητεύονται αν η βαθμολογία που θα λάβουν είναι χαμηλή ή να φοβούνται ότι θα 

τιμωρηθούν σε περίπτωση που η επιχειρηματική τους ιδέα δεν είναι επιτυχής. Αντίθετα, θα 

ενθαρρύνονται να μαθαίνουν από τα λάθη που κάνουν και τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν. 
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1.2 Ο σκοπός του οδηγού 
 
Ο παρών οδηγός συντάχθηκε σύμφωνα με τις αρχές του Design Thinking. Αυτό 

σημαίνει ότι δε συνιστάται η μελέτη του με τρόπο γραμμικό, όπως σ’ ένα μυθιστόρημα, 

δηλαδή οι αναγνώστες να προσπερνούν όποιο κεφάλαιο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

τους. Μπορούν να μεταβαίνουν από τη μία ενότητα στην άλλη χρησιμοποιώντας το 

Κεφάλαιο 4 ως γνώμονα για τη χρήση του υλικού του School Starters’ Hub. 

Στο πλαίσιο της εκπόνησής του, οι εταίροι που συμμετέχουν στο SSH ανέπτυξαν μια 

σειρά από εκπαιδευτικά υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται μια πλατφόρμα για 

μαθητές/τριες και τρεις διδακτικές ενότητες αναπτυγμένες από τους εταίρους με εμπειρία 

στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ και της καινοτομίας. Η 

κοινοπραξία των εταίρων αυτών ανέλαβε να καταρτίσει τον Οδηγό ως βοήθημα στη χρήση 

του υλικού του προγράμματος (διαθέσιμο στο διαδίκτυο), προκειμένου να γεφυρώσει το 

κενό ανάμεσα στο υλικό που αναπτύχθηκε κατά την εκπόνηση του προγράμματος και τις 

υφιστάμενες συνθήκες σε μία αίθουσα. 

Οι εταίροι του School Starters’ Hub έχουν πλήρη επίγνωση των πιο εγγενών 

προκλήσεων που έρχεται κανείς αντιμετωπός κατά τη διδασκαλία ενός μεγάλου πλήθους 

μαθητών/τριών. Έχει γίνει αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να αφιερώσουν 

πολλές ώρες στην εκμάθηση θεματικών που μπορεί να τους είναι τελείως άγνωστες, όπως 

αυτή της επιχειρηματικότητας. Γι’ αυτόν το λόγο, ο οδηγός θα διαμορφώσει τους/τις 

εκπαιδευτικούς σε facilitators (διευκολυντές) School Hubs χωρίς απαραίτητα να έχουν 

εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και στο ψηφιακό μάρκετινγκ. 
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1.3 Συμβατότητά με υφιστάμενα σχολικά προγράμματα 
 

Ο κλάδος της επιχειρηματικότητας προϋποθέτει διάφορες δεξιότητες, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποκτώνται στο σχολείο. Παρόλο που το School Hub 

διαφέρει ως δραστηριότητα από τα τυπικά σχολικά μαθήματα, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί 

να εξερευνούν τυχόν σχέσεις μεταξύ των School Hubs και των υφιστάμενων σχολικών 

προγραμμάτων. Η έμφαση σε συγκεκριμένες θεματικές εξαρτάται από το πεδίο ειδίκευσης 

του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού. Αυτό σημαίνει ότι οι δεσμοί μεταξύ της 

επιχειρηματικότητας και των σχολικών μαθημάτων θα προσαρμοσθούν σύμφωνα με τα 

γνωσιακά πεδία του/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, οι καθηγητές/-

τριες Μαθηματικών που θα αναλάβουν τη διενέργεια συνεδριών School Hubs μπορούν να 

υποδείξουν στους μαθητές/τριες & στις μαθήτριες πόσο κομβικής σημασίας είναι οι 

μαθηματικές δεξιότητες στην κατάρτιση του προϋπολογισμού μιας επιχείρησης. Αντίστοιχα, 

οι φιλόλογοι μπορούν να εστιάσουν στο πόσο μπορεί η άριστη γνώση μιας γλώσσας να 

βοηθήσει τους μαθητές/τριες & τις μαθήτριες στην προφορική τους επικοινωνία και στην 

ομιλία τους με ξεκάθαρο και πειστικό τρόπο. Οι καθηγητές/τριες Ιστορίας και Γεωγραφίας 

μπορούν να μεταδώσουν γνώσεις αναφορικά με τις οικονομικές επιστήμες και για 

σημαντικές καινοτομίες που επιτεύχθηκαν με την πάροδο του χρόνου και σε διάφορες 

περιοχές. Ομοίως, οι καθηγητές/τριες Μουσικής και Καλλιτεχνικών μπορούν να συνδράμουν 

ποικιλοτρόπως, καθοδηγώντας τους μαθητές/τριες & τις μαθήτριες στην έκφραση της 

δημιουργικότητάς τους. Συνοψίζοντας, ένας ακόμη στόχος των School Hubs είναι να δείξει 
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ότι τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο έχουν εφαρμογή και χρήση και στην 

πραγματική ζωή. 

 

 

 

 

1.4 Αναμενόμενος αντίκτυπος του School Starters’ Hub στα 
σχολεία και τις κοινότητες 
  

Μια καλή εφαρμογή του προγράμματος SSH θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο 

συνολικά στους μαθητές/τριες & στις μαθήτριες, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις τοπικές 

επιχειρήσεις. Κι αυτό, διότι συνεπάγεται μεγάλες ευκαιρίες ενδυνάμωσης των 

μαθητών/τριών, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και το κίνητρό τους. Μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, θα έχουν αποκτήσει μια καλύτερη κατανόηση του τοπικού 

περιβάλλοντός τους, δημιουργώντας συνδέσμους μεταξύ της ζωής στο σχολείο και αυτής 

στην αγορά εργασίας.    

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο αντίκτυπος του προγράμματος συνίσταται στην 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω της απόκτησης μιας καλύτερης 

γνώσης για την επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση σχολικών έργων, στην καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών τους/τριών, στη δοκιμή νέων 

διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους.  

Οι αρμόδιοι τοπικών επιχειρήσεων θα μπορούσαν εξίσου να επωφεληθούν από το 

πρόγραμμα, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να γίνουν μέντορες και εξοικειώνοντας τις 

νεότερες γενιές με δράσεις ανάπτυξης κοινοτήτων.  
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1.5 Η δομή του οδηγού 
 

• 2η ενότητα – Το μοντέλο του School Starters’ Hub 

• 3η ενότητα – Επιχειρησιακές κατευθυντήριες οδηγίες (εβδομαδιαίες οδηγίες) 

• 4η ενότητα – Νέες δεξιότητες για τους επιχειρηματίες του μέλλοντος 

• Επίλογος 

• Παραρτήματα (Ερωτηματολόγια) 

• Πηγές 
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2 – Το μοντέλο του School Starters’ Hub  
 

2.1 Ο σχεδιασμός του μοντέλου 

 
Το School Starters’ Hub θέτει ως στόχο για την εφαρμογή του τη διαμόρφωση ενός 

καινοτόμου και ολοκληρωμένου μοντέλου. Το μοντέλο βασίζεται στους στόχους και τα 
αντικείμενα του προγράμματος και αντιμετωπίζει, ως εκ τούτου, το παραδοσιακό σχολείο 
ως χώρο καινοτομίας, στον οποίο μπορούν να καλλιεργηθούν δεξιότητες, όπως η 
δημιουργικότητα και η καινοτομία. 

Χρησιμοποιώντας το School Starters’ Hub, όλοι οι μαθητές/τριες & οι μαθήτριες θα 
είναι σε θέση να υλοποιήσουν την ιδέα τους σε ένα έργο, μία υπηρεσία ή ένα προϊόν, το οποίο 
θα γίνει διαθέσιμο στην αγορά εργασίας, σε άλλα σχολεία και ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι οι βασικές διδακτικές και 
λειτουργικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια δεξιοτήτων 
δημιουργικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Οι μέθοδοι που θα ακολουθηθούν είναι το Design Thinking, η βιωματική μάθηση 
βάσει εκπόνησης σχολικών έργων/projects και σύγχρονες μέθοδοι, στις οποίες πρόκειται να 
γίνει αναφορά στο στάδιο της ανάλυσης. 

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου του School Hub είναι η διαφάνεια 
και η αλληλεπίδρασή του με άλλα σχολεία, τοπικές κοινωνίες και ενδιαφερόμενους φορείς. 
Όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν θέση, το 
μοντέλο θα περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες μεθόδους και εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν για δικτύωση (είτε ψηφιακή, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας, είτε δια ζώσης). 

Ο κόμβος στοχεύει στη διάθεση ενός χώρου που θα ενισχύει τόσο την εξωστρέφεια, 
όσο και την πρόσβαση άνευ αποκλεισμών στα σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο θα 
θέσει τα θεμέλια για ένα χώρο όπου αφενός, οι μαθητές/τριεςθα μπορούν να επιδεικνύουν 
τις δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες τους κι αφετέρου, όπου θα διασυνδέονται σχολεία, 
τοπικές κοινωνίες και αγορά εργασίας. 
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Το προς ανάπτυξη μοντέλο θα 
χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία ADDIE 
(Analyze/Ανάλυση, Design/ Σχεδιασμός, 
Develop/Ανάπτυξη, Implement/Εφαρμογή & 
Evaluate/Αξιολόγηση) για να συνδέσει με 
αποτελεσματικό τρόπο τη γνώση με την πρακτική 
και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, το μοντέλο θα 
παρέχει το μεθοδολογικό πλαίσιο  για τη 
λειτουργία του School Hub Καινοτομίας και θα 
περιλαμβάνει οδηγίες για τα ακόλουθα στάδια: 

- Ανάλυση: Σε αυτό το στάδιο θα 
προσδιοριστούν το υπόβαθρο της ομάδας στόχου, 
οι μαθησιακές ανάγκες και στόχοι, οι δεξιότητες 
και τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι μαθησιακές 
μέθοδοι και το μαθησιακό περιβάλλον. 

- Σχεδιασμός: Σε αυτό το στάδιο θα 
καταρτηθούν συγκεκριμένοι κανόνες και ο 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός της στρατηγικής για 
την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Θα 

διαμορφωθούν, ακόμη, οι πηγές, ο οδικός χάρτης, οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα 
εργαλεία που θα διασυνδέσουν τα Σχολεία, τις Τοπικές Κοινότητες και Ενδιαφερόμενους 
φορείς του Κόμβου. 

- Ανάπτυξη: Η Μεθοδολογία του Μοντέλου του School Hub θα αναπτυχθεί με βάση 
τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων σταδίων. Το πρόγραμμα θα συνταχθεί, θα 
υλοποιηθεί και θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τις καθορισμένες ανάγκες. 

- Εφαρμογή: Στο στάδιο αυτό, οι ομάδες-στόχοι θα δουν στην πράξη την εφαρμογή 
του μοντέλου μάθησης και επικοινωνίας μέσω της χρήσης καινοτόμων εργαλείων 
υλοποίησης. 

Το μοντέλο θα περιγράφει τη διαδικασία εφαρμογής (επιχειρηματικές 
κατευθυντήριες γραμμές), τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του κόμβου, τη δημιουργία δικτύων 
και τις τεχνικές ενθάρρυνσης και δέσμευσης για τους συμμετέχοντες. 

- Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο σκέλος κάθε διαδικασίας. Το 
μοντέλο θα ορίζει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση και τη 
συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του Κόμβου. 

 
Το μοντέλο θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 
-     προώθηση δημιουργικών και καινοτόμων ιδεών 
- αντιμετώπιση του φαινομένου της αναντιστοιχίας των σχολικών 

προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
- εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων και προγραμμάτων διδασκαλίας και 

μάθησης 
- εισαγωγή εργαλείων ΤΠΕ και τεχνολογιών αιχμής 
- εργαλεία καθοδήγησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες/τριες 
- μεθοδολογία διαδραστικής και συμμετοχικής λειτουργίας 
- Άμεση επικοινωνία και σύνδεση μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης, των 

επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών 
- Ανάπτυξη δικτύων 
- Κίνητρα για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων 
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Το μοντέλο παρουσιάζει τις εξής καινοτόμες πτυχές: 
- Εργαλεία ΤΠΕ 
- Κοινωνική καινοτομία 
- Συμμετοχική, εξωστρεφής και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση 
- Διασύνδεση μεταξύ της Εκπαίδευσης με την Κοινωνία και τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας 
 
Το μοντέλο School Starters Hub απευθύνεται σε εγκάρσιες δεξιότητες που πρέπει 

να καλλιεργηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, καλείται, συνεπώς, να απαντήσει σε μία καθολική 
ανάγκη, ενώ προκύπτουν ισχυρά κίνητρα μεταβιβασιμότητας. Το μοντέλο θα είναι εύκολα 
προσβάσιμο και μεταβιβάσιμο, διότι θα θεμελιωθεί στα πρότυπα τεχνολογιών αιχμής και θα 
είναι εξοπλισμένο με εργαλεία ΤΠΕ. 

Ο αντίκτυπος του μοντέλου School Starters Hub αναμένεται να είναι σημαντικός για 
όλους τους τελικούς χρήστες. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες α) θα καλλιεργήσουν και 
θα ανακαλύψουν δεξιότητες που άλλοτε παραμερίζονταν στο σχολικό περιβάλλον 
(δημιουργικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα), β) θα υιοθετήσουν μια συνεργατική 
και καινοτόμο προσέγγιση στη μάθηση και γ) θα προσαρμοσθούν αποτελεσματικά στις 
πραγματικές συνθήκες της ζωής, δηλαδή στην τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών θα αναβαθμιστεί μέσω της εισαγωγής σύγχρονων 
μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι α) θα έρθουν σε επαφή με έναν κόμβο που απαρτίζεται από 
δημιουργικούς/ες και καινοτόμους/ες μαθητές/τριες/τριες, οι οποίοι/ες μελλοντικά θα 
μπορούσαν να διαμορφώσουν το ιδανικότερο και πλήρως καταρτισμένο εργατικό τους 
δυναμικό, δεδομένου ότι το σχολικό πρόγραμμά τους προσαρμόζεται στις ανάγκες της 
αγοράς, β) το Δίκτυο που θα δημιουργηθεί θα διευκολύνει και τη διαδραστική επικοινωνία 
μεταξύ Σχολείων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων και Τοπικών / Περιφερειακών 
Αρχών. 

 

2.2 Οι ανάγκες της ομάδας στόχου 
 

Μελετώντας τις διαφορετικές υφιστάμενες συνθήκες σε κάθε χώρα που συμμετέχει 
στο πρόγραμμα School Starters' Hub, προκύπτει ότι η κατάσταση σχετικά με την 
ψηφιοποίηση των σχολείων εξελίσσεται σιγά σιγά, παρά το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 
αρκετά κρίσιμα ζητήματα, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο των τεχνολογικών εργαλείων και 
της σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε αγροτικές περιοχές, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Αυξάνεται ο αριθμός των σχολείων που χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία κατά 
τη διάρκεια των σχολικών ωρών, για την πραγματοποίηση μαθημάτων, παρά το γεγονός ότι 
παρατηρούνται κενά στην προσαρμογή του εξοπλισμού στις ανάγκες τους των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών, στους οποίους διατίθεται. 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πλατφόρμες ή παρεμφερή εργαλεία που απευθύνονται 
σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριεςγια την ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 
της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και της εκπόνησης έργων που σχεδιάζονται 
στο σχολείο. 

Η απουσία ενός τέτοιου εργαλείου αντανακλάται και στη δυσκολία των νέων να 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της εργασίας. Με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
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που απαιτούνται στη σημερινή εποχή να βρίσκεται σε ανεπαρκή επίπεδα, καθίσταται 
αδύνατο γι’ αυτούς να προσελκύσουν το ενδιαφέρον εταιριών και να δομήσουν μια 
επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Ως εκ τούτου, οι ανάγκες διακρίνονται σε δύο επίπεδα: πρώτον, στην ανάγκη των 
μαθητών να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που μπορεί να τους φανούν χρήσιμες μελλοντικά 
για την εύρεση μιας θέσης εργασίας και δεύτερον, στην ανάγκη των εκπαιδευτικών να 
εκσυγχρονιστούν οι διδακτικές μέθοδοι  για την απόκτηση αυτών των νέων δεξιοτήτων. 

 

 
 

 

2.3 Συμμετέχοντες 
 

Σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος School Starters’ Hub, μπορούν να 
συμμετάσχουν σε αυτό:  

 

• Μαθητές/τριεςηλικίας 16 έως 18 ετών 

• Εκπαιδευτικοί όλων των επιστημονικών πεδίων 

• Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

• Εταιρείες 

• Περιφερειακές και τοπικές αρχές 

• (Inqubators) Επωαστήρια επιχειρήσεων 

 

Το πρόγραμμα School Starters’ Hub οραματίζεται μία σύμπραξη Σχολικών 
Περιβαλλόντων, Επιχειρήσεων και Τοπικών Αρχών, η οποία θα φέρει τα σχολεία (τόσο τους 
εκπαιδευτικούς, όσο και τους/τις μαθητές/τριες/τριες) πιο κοντά στις συνθήκες της 
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πραγματικότητας. Οι μαθητές/τριεςθα αποκτήσουν τα αναγκαία μαθησιακά αποτελέσματα 
για τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, θα είναι σε καλύτερη θέση ώστε να κάνουν μια 
τεκμηριωμένη επιλογή των σπουδών τους και θα μπορούν να αναπτύξουν δεσμούς με 
εργοδότες που ενδέχεται μακροπρόθεσμα να ενδιαφερθούν να τους προσλάβουν και να 
χρησιμοποιήσουν τις ιδέες τους. 

 

 
2.4 Οι δεξιότητες και οι ικανότητες που θα αποκτηθούν 

 
Οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν μέσ’ από την εφαρμογή του μοντέλου του School 

Starters Hub θα αντιστοιχούν στις πιο περιζήτητες ικανότητες των τελευταίων ετών στην 
αγορά εργασίας. 

 

Ας τις δούμε αναλυτικά: 

 

 

1) Δημιουργικότητα       

 

 

Η δημιουργικότητα μπορεί να είναι ένα πολύτιμο προσόν για έναν υποψήφιο, διότι 
αποτελεί θεμέλιο της καινοτομίας. 

Στη σύγχρονη κοινωνία, μια εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίζεται 
όσο το δυνατόν περισσότερο, γι' αυτό και η επιρροή που ασκεί ένας/μία δημιουργικός/η 
υπάλληλος μπορεί να είναι μεγάλο πλεονέκτημα. 

Η δημιουργικότητα στοχεύει στην αξιοποίηση της πλευρικής σκέψης προκειμένου να 
προταθούν αντισυμβατικές λύσεις σε προβλήματα ή πιο απλά, να γίνει εισαγωγή νέων 
δεδομένων στην εταιρεία. 

Η απουσία ενός τέτοιου εργαλείου αντανακλάται και στη δυσκολία των νέων να 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της εργασίας. Με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
που απαιτούνται στη σημερινή εποχή να βρίσκεται σε ανεπαρκή επίπεδα, καθίσταται 
αδύνατο γι’ αυτούς/ές να προσελκύσουν το ενδιαφέρον εταιριών και να δομήσουν μια 
επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Επιπλέον, η προνοητικότητα είναι θεμελιώδες μέρος της δημιουργικότητας. Το να 
είσαι προνοητικός σημαίνει να δρας πριν εκδηλωθεί ένα πρόβλημα ή μία κατάσταση στο 
μέλλον. 

Με άλλα λόγια, μπορούμε έτσι να πάρουμε τον έλεγχο στα χέρια μας και κάνουμε τα 
πράγματα να συμβούν, αντί να προσαρμοζόμαστε σε μια κατάσταση ή να περιμένουμε να 
συμβεί κάτι. 

Ένας/μία προνοητικός/ή εργαζόμενος/η δεν περιμένει να λάβει εντολή ή λεπτομερείς 
οδηγίες πριν να ενεργήσει. Αναλαμβάνει ο ίδιος ή η ίδια να φέρει νέες ιδέες, να βρίσκει 
καινοτόμες λύσεις ή να διευκολύνει τις δραστηριότητες έτσι ώστε τα αποτελέσματα να 
ωφελούν ολόκληρη την εταιρεία. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην υπερβαίνουμε τα εσκαμμένα και να ζητάμε πάντα 
από τους ανωτέρους ή την εργοδοσία την άδεια πριν κάνουμε οτιδήποτε. 
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2) Ομαδικότητα    

 

 

Η ικανότητα ομαδικής εργασίας συνδέεται με τις κοινωνικές & προσωπικές 
δεξιότητες του ατόμου και είναι πολύ σημαντική, ιδίως όταν οι εταιρείες συχνά καλούνται 
να εργάζονται σε ομάδες. 

Παράλληλα, η ύπαρξη καλών διαπροσωπικών δεξιοτήτων επιτρέπει στον/ην 
εργαζόμενο/η να αναπτύξει καλύτερες σχέσεις με πελάτες και συναδέλφους. 

Ο/η ιδανικός/η υποψήφιος/α έχει έμφυτες κοινωνικές δεξιότητες, ξέρει πώς να τα 
πηγαίνει καλά με τους άλλους και, συνεπώς, πώς να επικοινωνεί με ευκολία, εκδηλώνοντας 
έτσι ισχυρή ικανότητα συνεργασίας. Πρόκειται για μια απαραίτητη πλέον ικανότητα, διότι 
η συνεργασία μεταξύ συναδέλφων στο ίδιο γραφείο, αλλά και σε διαφορετικά 
υποκαταστήματα ή με προμηθευτές και λιανοπωλητές εκτός της εταιρείας, ζητείται όλο και 
περισσότερο. 

Ένα συνεργατικό, φιλικό και κοινωνικό άτομο μπορεί να γίνει θεμέλιο της εταιρείας, 
ικανό να φέρνει θετική ενέργεια στο εργασιακό περιβάλλον, όπου κι αν βρίσκεται για να 
συνεργάζεται με άλλους, καθιστώντας το εργασιακό περιβάλλον υγιές και χωρίς εντάσεις. 

 

 

3) Επίλυση προβλημάτων    

 

 

Η επίλυση προβλημάτων πρωτοστατεί ως μια από τις πιο περιζήτητες δεξιότητες στο 
πλαίσιο της αναζήτησης για τον/την ιδανικό/η εργαζόμενο/η, διότι αντιστοιχεί στην 
ικανότητα ανάλυσης και κατανόησης διαφόρων καταστάσεων, προκειμένου να βρεθεί η 
βέλτιστη λύση. Στην ουσία, η ικανότητα αυτή συνίσταται σε μια διορατική και 
προσανατολισμένη στη λύση στάση που επιτρέπει να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε είδος 
προβλήματος ή συνέπειας. 

Η νοημοσύνη στο χώρο εργασίας δεν υπολογίζεται με μνημονικές ή μαθηματικές 
δεξιότητες, αλλά αντίθετα, από το βαθμό στον οποίον μπορεί να ξεπερνά κανείς τις 
αντιξοότητες, να μένει ψύχραιμος/η, να μην είναι υπερβολικά συναισθηματικός/η και να 
βρίσκει τρόπους να ξεπεράσει μια δυσκολία. 

 
 

4) Κίνητρο    

 

Μια ακόμη απαραίτητη δεξιότητα για το εργασιακό περιβάλλον είναι το κίνητρο. Κι 
αυτό, διότι εύκολα γίνεται κατανοητή η διαφορά στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος 
όταν κάτι γίνεται με αφοσίωση και μεράκι και όταν γίνεται χωρίς τη θέληση αυτού που το 
κάνει. 

Το να είναι λοιπόν κανείς άτομο με ενεργό κίνητρο, μπορεί να σταθεί αφορμή για να 
σας προτιμήσει μια εταιρεία από έναν/μία άλλο/η υποψήφιο/α. Προσλαμβάνοντάς σας, θα 
ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με έναν εργαζόμενο ή μία εργαζόμενη που είναι αφοσιωμένος/η 
στο επάγγελμά του/της και που παίρνει στα σοβαρά την επιτυχία της δουλειάς. 
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5) Καλή διαχείριση του χρόνου 

 

 

Μια ακόμη δεξιότητα, που είναι ταυτόχρονα περιζήτητη και σπάνια για έναν/μία 
υποψήφιο/α, είναι η καλή διαχείριση του χρόνου, ούτως ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες, 
να προσδιορίζονται και να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι στόχοι, να 
προγραμματίζονται οι προβλεπόμενες δραστηριότητες, αλλά και να γίνεται σωστός 
χειρισμός του άγχους, χωρίς να χάνεται ο έλεγχος ακόμα και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες. 

Επιπλέον, η συγκεκριμένη δεξιότητα είναι από τις πλέον περιζήτητες σε έναν 
υποψήφιο εργαζόμενο, διότι οι ρυθμοί της ζωής είναι συχνά βιαστικοί και δεν επιτρέπουν 
περιθώρια για επιβραδύνσεις. 

Είναι, τέλος, συναφές με την αποτελεσματικότητα: καλός/η εργαζόμενος/η είναι 
εκείνος/η, που ξέρει πώς να φέρει εις πέρας την εργασία που του/της έχει ανατεθεί με 
ακρίβεια, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους και το διαθέσιμο χρόνο. 

 

 

6) Θάρρος - Αντοχή  

 

 

Οι ηγέτες αναζητούν συναδέλφους που παραμένουν συγκεντρωμένοι/ες στο στόχο, 
παρά τις όποιες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν στην επίτευξή του. Μην παραδίδετε τα 
όπλα όταν τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή. Όταν το άγχος και η έλλειψη ψυχραιμίας 
σας κυριεύουν,  την ίδια στιγμή η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα σάς 
εγκαταλείπουν. Οι διευθυντές/ντριες δε θέλουν συνεργάτες που να τα παρατούν μπροστά 
στην πρώτη δυσκολία. 

 

 
2.5 Η μεθοδολογία ADDIE 

 
 

Η μέθοδος ADDIE αποτελεί πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Το "ADDIE" αποτελεί τα αρχικά (στα αγγλικά) για τις έννοιες Ανάλυση, 

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση. 

 

Αυτή η ακολουθία, ωστόσο, δε συνεπάγεται μια αυστηρή γραμμικότητα στην 

μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο. 

 

Οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές/στριες/στριες και οι υπεύθυνοι/ες 

κατάρτισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων βρίσκουν αυτή την προσέγγιση πολύ χρήσιμη, 

διότι η χάραξη σαφώς καθορισμένων σταδίων διευκολύνει την εφαρμογή αποτελεσματικών 

εκπαιδευτικών εργαλείων. 
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Το μοντέλο Addie τυγχάνει ευρείας αποδοχής, αλλά και χρήσης, ως μοντέλο 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (μιας κατευθυντήριας γραμμής ή πλαισίου, βάσει του οποίου 

ένας/μία εκπαιδευτικός σχεδιαστής/στρια δημιουργεί το εκπαιδευτικό υλικό ή το μάθημα – 

με πιο απλά λόγια, είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι). 

 

Το μοντέλο ADDIE βασίστηκε σε ένα προηγούμενο μοντέλο Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού, την Προσέγγιση των Πέντε Βημάτων, παράγοντας της οποίας ήταν η Πολεμική 

Αεροπορία των Η.Π.Α. Το μοντέλο ADDIE διατήρησε αυτό το χαρακτηριστικό των πέντε 

βημάτων και κατάρτισε πολλά υποστάδια σε καθένα από τα πέντε βήματα. Λόγω της 

ιεραρχικής δομής των βημάτων ήταν απαραίτητο η διαδικασία να ολοκληρωθεί με γραμμικό 

τρόπο, επισημαίνοντας, δηλαδή, την ανάγκη να ολοκληρωθεί μία φάση πριν ξεκινήσει η 

επόμενη. 

 

Τα πέντε στάδια του μοντέλου ADDIE: 
Σύμφωνα λοιπόν με έκθεση του Serhat Kurt με τίτλο "ADDIE Model: Instructional 

Design" που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Educational Technology στις 29 Αυγούστου 2017, 

η Μεθοδολογία ADDIE αποτελείται από 5 στάδια: 

 

Ανάλυση  
Το στάδιο της ανάλυσης μπορεί να θεωρηθεί ως «το στάδιο καθορισμού στόχων». 

Στο στάδιο αυτό, ο/η σχεδιαστής/στρια εστιάζει στο κοινό, στο οποίο απευθύνεται. Είναι 

επίσης το στάδιο, στο οποίο το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο δεξιοτήτων και 

ευφυΐας κάθε μαθητή/τριας ή συμμετέχοντα/ουσας. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα επαναλαμβάνονται όσα τους είναι ήδη γνωστά και 

ότι η εστίαση θα γίνει, αντ' αυτού, σε θέματα και μαθήματα που οι μαθητές/τριεςδεν έχουν 

ακόμη διερευνήσει. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές/τριες κάνουν διάκριση μεταξύ του τι 

γνωρίζουν ήδη οι μαθητές/τριες και του τι πρέπει να γνωρίζουν μετά την ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

 

Σε γενικές γραμμές, το στάδιο της Ανάλυσης προσεγγίζει τα ακόλουθα ζητήματα και 

ερωτήσεις: 

 

1. Ποιο είναι το τυπικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών και συμμετεχόντων/ουσών που 

θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα; Πρέπει να προσδιορισθούν προσωπικές και 

μορφωτικές πληροφορίες όπως η ηλικία, η εθνικότητα, οι προηγούμενες εμπειρίες 

και τα ενδιαφέροντα. Ποια είναι η ομάδα στόχος; Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι, 

τα προηγούμενα επίπεδα μόρφωσης, οι εμπειρίες, οι ηλικίες, τα ενδιαφέροντα, το 

πολιτιστικό υπόβαθρο κ.λπ. των εκπαιδευομένων; 

https://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/
https://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/
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2. Τι πρέπει να έχουν επιτύχει οι μαθητές/τριες μετά το τέλος του προγράμματος; Ποιες 

είναι οι ανάγκες του κάθε μαθητευόμενου & της κάθε μαθητευόμενης; 

3. Τι θα ζητηθεί ως προς τις δεξιότητες, την ευφυΐα, τις προοπτικές και τη 

σωματική/ψυχολογική δράση-αντίδραση; Ποια είναι τα επιθυμητά μαθησιακά 

αποτελέσματα ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τη συμπεριφορά κ.λπ.; 

4. Προσδιορισμός των δημοφιλέστερων μεθόδων που εφαρμόζονται για το θέμα και 

εξέταση του τι πρέπει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί. Ανασκόπηση των 

υφιστάμενων εκπαιδευτικών στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν. Είναι επαρκείς; 

Ποιες είναι πτυχές πρέπει να προστεθούν, να διευκρινιστούν και να βελτιωθούν; 

5. Προσδιορισμός των στόχων του έργου. Σε ποιους εκπαιδευτικούς στόχους εστιάζει 

το έργο; 

6. Προσδιορισμός των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών με γνώμονα το μαθησιακό 

περιβάλλον. Ποιο είναι το ευνοϊκότερο μαθησιακό περιβάλλον; Ο συνδυασμός 

ζωντανών ή διαδικτυακών συζητήσεων; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της διαδικτυακής μελέτης και της μελέτης στην αίθουσα; Ποια είναι η 

ιδανικότερη μέθοδος παρουσίασης; Ποιο είναι το ιδανικότερο μαθησιακό 

περιβάλλον; Επιλέγει κανείς το διαδικτυακό, το διά ζώσης ή συνδυασμό και των δύο 

(υβριδικό); Εάν προτιμάται το διαδικτυακό περιβάλλον, σε τι διαφέρει ένα 

μαθησιακό αποτέλεσμα μεταξύ της μάθησης που διενεργείται στην αίθουσα και της 

μάθησης στο διαδίκτυο; 

7. Καθορισμός περιοριστικών παραγόντων για τον συνολικό στόχο του έργου. Ποιοι 

περιοριστικοί παράγοντες υπάρχουν σε σχέση με τους πόρους, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών πόρων, της υποστήριξης, του χρόνου, των 

ανθρώπινων πόρων, των τεχνικών δεξιοτήτων, των οικονομικών παραγόντων και 

των επικουρικών παραγόντων; 

 

Σχεδιασμός 
Στο στάδιο αυτό καθορίζονται όλοι οι στόχοι, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν 

για τον υπολογισμό της απόδοσης, τα διάφορα τεστ, η ανάλυση των θεμάτων, ο 

προγραμματισμός και οι διαθέσιμοι πόροι. Κατά το στάδιο του σχεδιασμού, θα δοθεί έμφαση 

στους μαθησιακούς στόχους, στο περιεχόμενο, στην ανάλυση των θεμάτων, στην εξάσκηση, 

στον προγραμματισμό του μαθήματος, στα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται και 

στην επιλογή των μέσων με τα οποία θα διενεργηθεί το μάθημα. 

 

Η προσέγγιση στο στάδιο του σχεδιασμού πρέπει να εφαρμόζει μια λογική και 

συντεταγμένη διαδικασία προσδιορισμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης προγραμματισμένων 

στρατηγικών που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων του έργου. Ακολουθείται ένα πολύ 
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συγκεκριμένο σύνολο κανόνων, ενώ κάθε ενέργεια του σχεδίου εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή στη λεπτομέρεια. 

 

 
 

Στο στάδιο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός/η σχεδιαστής/στρια καλείται να προσδιορίσει: 

 

1. Τα διάφορα είδη μέσων που θα χρησιμοποιηθούν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι ο ήχος, τα βίντεο και τα γραφικά. Θα χρησιμοποιηθούν τρίτες πηγές ή οι ίδιοι 

εκπαιδευτικοί σχεδιαστές/στριες αναλαμβάνουν να αναπτύξουν το δικό τους υλικό; 

Θα προετοιμάσετε το διδακτικό υλικό; 

2. Τους διάφορους διαθέσιμους πόρους που απαιτεί η ολοκλήρωση του έργου. Ποιοι 

είναι οι πόροι που έχετε στη διάθεσή σας για την ολοκλήρωση του έργου; 

3. Το επίπεδο και τα είδη δραστηριοτήτων που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο της 

μελέτης. Θα είναι συνεργατική, διαδραστική ή θα καθορίζεται από τον αριθμό των 

συμμετεχόντων; 

4. Την προσέγγιση βάσει του στυλ διδάσκοντα, με το οποίο θα εφαρμόσετε πτυχές του 

έργου (για παράδειγμα, με αυτό του συμπεριφοριστή, του κονστρουκτιβιστή, κ.λπ). 

5. Το χρονικό πλαίσιο για κάθε δραστηριότητα. Πόσος χρόνος πρέπει να ανατεθεί σε 

κάθε εργασία και με ποιον τρόπο θα διενεργηθεί η μάθηση (ανά μάθημα, κεφάλαιο, 

ενότητα κ.λπ.); Η παρουσίαση των θεμάτων απαιτεί γραμμική πρόοδο (ξεκινώντας, 

δηλαδή, από το εύκολο και καταλήγοντας στο δύσκολο κομμάτι); 
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6. Τις διάφορες νοητικές διεργασίες που χρειάζονται οι συμμετέχοντες προκειμένου να 

επιτύχουν τους στόχους του έργου. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες γνωστικές 

δεξιότητες για τους/τις μαθητές/τριες, προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί 

στόχοι του έργου; 

7. Τις γνώσεις και τις δεξιότητες που καλλιεργούνται μετά από κάθε εργασία. Έχετε τον 

τρόπο να προσδιορίσετε αν οι μαθητές/τριες έχουν πράγματι αποκτήσει τέτοιες 

αξίες; Με ποια μέθοδο προσδιορίζετε την απόκτηση των επιθυμητών ικανοτήτων 

από τους μαθητές/τριες; 

8. Το σχέδιο δράσης που θα απεικονίζει τη μελέτη ή το έργο. Θα είναι ωφέλιμο για τον 

εκπαιδευτικό σχεδιαστή/στρια να δημιουργήσει έναν σχέδιο δράσης για τις διάφορες 

δραστηριότητες για να διαπιστώσει αν συνάδουν με τον στόχο του έργου; 

9. Το ψηφιακό περιβάλλον που ο/η χρήστης/στρια θα περιηγηθεί, αν το έργο είναι κατά 

βάση διαδικτυακό. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα φαίνεται ο ιστότοποςστοςυ 

χρήστες; 

10. Τον μηχανισμό ανατροφοδότησης που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

προσδιορίσετε εάν οι συμμετέχοντες/ουσες αφομοιώνουν τα μαθήματα. Ποιο 

μηχανισμό σχεδιάσατε για να λάβετε σχόλια από τους μαθητές/τριες αναφορικά με 

το υλικό που διδάχθηκε; 

11. Τη μέθοδο με την οποία σκοπεύετε να επαληθεύσετε ότι το πρόγραμμα ταιριάζει με 

τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών, δεδομένης της μεγάλης 

ποικιλίας στα είδη μάθησης που αρέσουν στους μαθητές/ τριες. Πώς θα σχεδιάσετε 

τις δραστηριότητες του έργου σας έτσι ώστε να προσαρμόζονται στα διαφορετικά 

είδη μάθησης, αλλά και στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών; Θα επιλέξετε 

ποικιλία στον τρόπο παρουσίασης και την επιλογή των μέσων; 

12. Τον προσδιορισμό της κύριας ιδέας του έργου (εκπαιδευτική δραστηριότητα).  
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Ανάπτυξη 
 
Το στάδιο της Ανάπτυξης αφορά την παραγωγή και τη δοκιμή της μεθοδολογίας που 

εφαρμόζεται για το έργο. Σε αυτό το στάδιο, οι σχεδιαστές/στριες κάνουν χρήση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα δύο προηγούμενα στάδια και αξιοποιούν αυτές τις 

πληροφορίες για να συνθέσουν ένα πρόγραμμα που είναι ικανό να μεταδώσει αυτό που 

πρέπει να διδαχθεί στους συμμετέχοντες & στις συμμετέχουσες. Εάν τα δύο προηγούμενα 

στάδια απαιτούσαν σχεδιασμό και καταιγισμό ιδεών, το στάδιο της Ανάπτυξης έχει να κάνει 

αμιγώς με την εφαρμογή. Το σύνολο του σταδίου διακρίνεται σε τρεις εργασίες: τη σύνταξη, 

την παραγωγή και την αξιολόγηση. 

Η Ανάπτυξη επομένως αφορά τη δημιουργία και τη δοκιμή μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

 

Καλείται να δώσει απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 

1. Τηρείται το χρονικό πλαίσιο σε σχέση με το υλικό που έχει αναπτυχθεί; Είναι τα υλικά 

ευθυγραμμισμένα με το πρόγραμμα; 

2. Παρατηρείται ομαδικό πνεύμα σε διάφορους/ες συμμετέχοντες/ουσες; Λειτουργούν 

τα μέλη αποτελεσματικά σαν ομάδα; 

3. Συμβάλλουν όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους; 

4. Τα υλικά που αναπτύχθηκαν ανταποκρίνονται στο σκοπό τους; 

 

Εφαρμογή 
 

Το στάδιο εφαρμογής συνίσταται στη συνεχή τροποποίηση του προγράμματος ώστε 

να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόδοση και η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Στο 

στάδιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές/στριες επιχειρούν να επανασχεδιάσουν, να 

εκσυγχρονίσουν και να επεξεργαστούν το μάθημα, προκειμένου να διασφαλίσουν την 

αποτελεσματική του παράδοση. Το μυστικό έγκειται στη «διαδικασία». Ένα μεγάλο κομμάτι 

του πραγματικού φόρτου εργασίας καλύπτεται κατά τη διάρκεια της Εφαρμογής, διότι οι 

εκπαιδευτικοί σχεδιαστές/στριες και οι μαθητές/τριες εργάζονται από κοινού για να 

προσαρμοστούν σε νέα εργαλεία, έτσι ώστε ο σχεδιασμός να μπορεί να αξιολογείται 

συστηματικά για περαιτέρω βελτίωση. Κανένα έργο δεν πρέπει να συνεχίσει την πορεία του 

μεμονωμένα, χωρίς να αξιολογείται με κατάλληλο τρόπο από τους εκπαιδευτικούς 

σχεδιαστές/στριες. Το συγκεκριμένο στάδιο γίνεται συχνά αποδέκτης πολλών σχολίων, 

τόσο από τη μεριά των εκπαιδευτικών σχεδιαστών όσο κι από αυτήν των συμμετεχόντων, 

γι’ αυτό κι αφήνει μεγάλα περιθώρια για την απόκτηση νέων γνώσεων και την επίλυση σε 

πολλών προβλημάτων. 
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Η αξιολόγηση του σχεδιασμού πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής. Οι 

σχεδιαστές/στριες διαδραματίζουν πολύ ενεργό ρόλο στο στάδιο αυτό, το οποίο είναι 

κομβικό για την επιτυχία του έργου. Πρέπει να αναλύουν, να επανασχεδιάζουν και να 

βελτιώνουν το προϊόν με συνέπεια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 

παράδοσή του. Επιβάλλεται, συνεπώς, μια σχολαστική παρακολούθηση. Στο στάδιο αυτό, 

γίνεται σωστή αξιολόγηση του προϊόντος, του μαθήματος ή το προγράμματος, με 

απαραίτητες και έγκαιρες αναθεωρήσεις. Η ενεργός συμβολή των εκπαιδευτών και τον 

εκπαιδευόμενων στη διαδικασία εφαρμογής επιτρέπει την άμεση εφαρμογή τροποποιήσεων 

στο έργο, καθιστώντας έτσι το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό και επιτυχημένο. 

 

Ορισμένα από τα ερωτήματα, των οποίων η απάντηση προσδιορίζεται στο στάδιο της 

εφαρμογής, είναι τα παρακάτω: 

 

1. Σωστός έλεγχος της μεθόδου τήρησης αρχείων στην οποία θα καταλήξετε, καθώς και 

των πραγματικών δεδομένων που θα θέλατε να συλλέξετε από τις εμπειρίες των 

μαθητών που συμμετέχουν στο έργο. 

2. Ποια συναισθηματική ανατροφοδότηση λαμβάνετε από τους/τις εκπαιδευτικούς και 

τους/τις εκπαιδευόμενους/μενες κατά την αρχική επίδειξη του έργου; Δείχνουν 

πραγματικό ενδιαφέρον; Φαίνονται πρόθυμοι/ες, επικριτικοί/ες ή διστακτικοί/ες; 

3. Παρατηρείτε ότι με την πρόοδο του έργου οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές/στριες 

μπορούν να κατανοήσουν αμέσως το θέμα ή χρειάζονται βοήθεια; 

4. Εξηγήστε πώς θα αντιμετωπίσετε τυχόν σφάλματα κατά τη διάρκεια της δοκιμής. 

Πώς θα ενεργήσετε εάν, μετά την παρουσίαση δραστηριοτήτων στους 

μαθητές/τριες, τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδίαζαν; 

5. Έχετε προβλέψει για μια εφεδρική λύση σε περίπτωση αρχικής αποτυχίας του έργου; 

Έχετε μια εναλλακτική στρατηγική, όταν προκύπτουν τεχνικά και άλλα προβλήματα; 

6. Θα επιλέξετε μικρής ή μεγάλης κλίμακα εφαρμογή; 

7. Όταν η εκάστοτε ομάδα μαθητών/τριών παραλάβει το υλικό, θα είναι σε θέση να 

εργαστεί ανεξάρτητα ή θα χρειαστεί συνεχή καθοδήγηση; 

 

Αξιολόγηση 

 

Η Αξιολόγηση είναι το τελικό στάδιο της μεθόδου ADDIE. Είναι το στάδιο κατά το 

οποίο το έργο υποβάλλεται σε μια διεξοδική τελική δοκιμή, στόχος της οποίας είναι να 

απαντήσει στο τι, το πώς, το γιατί και το πότε, αναφορικά με όσα ολοκληρώθηκαν (ή δεν 

ολοκληρώθηκαν) για ολόκληρο το έργο.  Διακρίνεται σε δύο μέρη: στο Διαμορφωτικό και 

στο Αθροιστικό. Στην πραγματικότητα, η  αρχική αξιολόγηση συμβαίνει κατά το στάδιο της 
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Ανάπτυξης. Το Διαμορφωτικό μέρος διενεργείται ενώ οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί 

σχεδιαστές/στριες πραγματοποιούν τη μελέτη, ενώ το Αθροιστικό στο τέλος του 

προγράμματος. Το στάδιο της Αξιολόγησης καλείται να προσδιορίσει εάν οι στόχοι έχουν 

επιτευχθεί και όσες ενέργειες θα χρειαστούν, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην 

αποτελεσματικότητα και την επιτευξιμότητα του έργου. 

Κάθε στάδιο της διαδικασίας ADDIE ενέχει διαμορφωτική αξιολόγηση. Πρόκειται για 

ένα πολυδιάστατο —και ουσιαστικό— στοιχείο της διαδικασίας ADDIE. Η αξιολόγηση 

γίνεται σε όλη τη φάση υλοποίησης με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού σχεδιαστή/στριας και 

των μαθητών/τριών. Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή προγράμματος, διενεργείται 

μια αθροιστική αξιολόγηση με στόχο τη διδακτική βελτίωση. Καθ’ όλη τη διάρκειά της, ο/η 

σχεδιαστής/στρια αναλαμβάνει να εξακριβώσει εάν επιλύονται προβλήματα που 

σχετίζονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εάν επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι. 

 
 

 

Η Αξιολόγηση αποτελεί ουσιαστικό βήμα ολόκληρης της μεθόδου ADDIE διότι 

δίνει απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 

1. Καταρτίστε τα κριτήρια που θα καθοριστούν για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του έργου (δηλαδή, βελτιωμένη μάθηση, αυξημένα κίνητρα 

κ.λπ.) Με βάση ποιους παράγοντες ή κριτήρια θα καθοριστεί η αποτελεσματικότητα 

του έργου; 

2. Προσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσετε τη συλλογή δεδομένων, καθώς 

και ένα χρονοδιάγραμμα για την αποτελεσματική ικανοποίησή του. Πότε και πώς θα 

συλλεχθούν τα δεδομένα που σχετίζονται με τη συνολική αποτελεσματικότητα του 

έργου; 
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3. Προσδιορίστε ένα σύστημα για την ανάλυση των σχολίων των συμμετεχόντων. 

4. Προσδιορίστε τη μέθοδο που θα εφαρμοσθεί σε περίπτωση που ορισμένες πτυχές του 

έργου πρέπει να τροποποιηθούν πριν από την οριστική διάδοσή του. Με ποιο 

πρόσχημα θα αποφασίσετε να αναθεωρήσετε ορισμένες πτυχές του έργου πριν από 

την πλήρη εφαρμογή του; 

5. Προσδιορίστε τη μέθοδο με την οποία μπορεί να επαληθευθεί η αξιοπιστία και η 

εγκυρότητα του περιεχομένου. 

6. Προσδιορίστε τη μέθοδο με την οποία θα γνωρίζετε εάν οι οδηγίες είναι σαφείς. Πώς 

αξιολογείται η σαφήνεια των οδηγιών; 

7. Προσδιορίστε τη μέθοδο με την οποία μπορείτε να αναλύσετε και να αξιολογήσετε 

την απάντηση των συμμετεχόντων/ουσών στο έργο. 

8. Προσδιορίστε ποιος θα λάβει το τελικό αποτέλεσμα σχετικά με το έργο. Ποιος θα 

αναλάβει να καταρτίσει την έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης; 

 

2.6 Εφαρμογή & Αξιολόγηση του μοντέλου του School 
Starter’s Hub  

 

Το μοντέλο βασίζεται στη μεθοδολογία ADDIE, η οποία προτρέπει νέους & νέες 

μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες μέσω του σχεδιασμού 

και της εκπόνησης ενός έργου, το οποίο θα διαδοθεί μέσω της πλατφόρμας σε διάφορα 

ιδρύματα που συγκροτούν την αγορά εργασίας, όπως βιομηχανίες ή κέντρα ερευνών. 

Το μοντέλο ακολουθεί τις θεμελιώδεις πτυχές της μεθοδολογίας ADDIE. 
 

1) ΑΝΑΛΥΣΗ : Στο στάδιο της Ανάλυσης, αποσαφηνίζεται το διδακτικό πρόβλημα, 

προσδιορίζονται οι διδακτικοί στόχοι, ο σκοπός, καθώς και το μαθησιακό περιβάλλον 

και οι υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες του μαθητή ή της μαθήτριας. 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καθοδηγούν τους μαθητές/τριες στη διαδικασία 

αυτήν, διατυπώνοντας ορισμένες ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν 

για την επίτευξη ενός τελικού στόχου, όπως: 

• «Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι για την παράδοση του μαθήματος» 

• «Τι πρέπει να μάθουν»  

• «Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης που κατευθύνουν αυτό το έργο» 

• «Ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι του έργου αυτού» 

• «Ποιοι από τους πόρους σάς είναι ήδη διαθέσιμοι» 

 

2) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Το στάδιο του σχεδιασμού ασχολείται με μαθησιακούς στόχους, 

όργανα αξιολόγησης, ασκήσεις, περιεχόμενο, ανάλυση θεμάτων, σχεδιασμό 
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μαθήματος και επιλογή μέσων. Το στάδιο του σχεδιασμού θα πρέπει να είναι 

συστηματικό και συγκεκριμένο. Συστηματικό, διότι ακολουθεί μια λογική, 

συντεταγμένη μέθοδο εντοπισμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης ενός συνόλου 

προγραμματισμένων στρατηγικών που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων του 

έργου. Και συγκεκριμένο, διότι κάθε στοιχείο του σχεδίου εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

πρέπει να εκτελείται με προσοχή στη λεπτομέρεια. 

Τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν εκπαιδευτικοί και 

μαθητές/τριες είναι: 

• Τεκμηρίωση της εκπαιδευτικής, οπτικής και τεχνικής στρατηγικής 

σχεδιασμού του έργου 

• Εφαρμογή εκπαιδευτικών στρατηγικών σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα 

συμπεριφορικά αποτελέσματα ανά τομέα (γνωστικά, συναισθηματικά, 

ψυχοσωματικά) 

• Σύνθεση storyboards 

• Οραματισμός του ψηφιακού περιβάλλοντος και της εμπειρίας χρήστη 

• Δημιουργία πρωτοτύπων 

• Εφαρμογή οπτικού σχεδιασμού (γραφικός σχεδιασμός) 

 

3) ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Στο στάδιο της Ανάπτυξης, συγκροτείται η μορφή του έργου και 

αναπτύσσονται τα περιεχόμενα. 

Δίνεται απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν στο στάδιο του σχεδιασμού. 

Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, οι μαθητές/τριες μπορούν να 

ανεβάσουν το έργο τους στην πλατφόρμα και να διερευνήσουν αν έχει συνάφεια με 

τον κόσμο της εργασίας, μέσω ενός φόρουμ που τους φέρνει σε επαφή με βιομηχανίες 

και κέντρα ερευνών που μπορεί να δείξουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του έργου. 

 

4) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το στάδιο εφαρμογής συνίσταται στη συνεχή τροποποίηση του 

προγράμματος ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόδοση και η επίτευξη 

θετικών αποτελεσμάτων. Το μυστικό έγκειται στη «διαδικασία». Ένα μεγάλο κομμάτι 

του πραγματικού φόρτου εργασίας καλύπτεται κατά τη διάρκεια της Εφαρμογής, 

διότι οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές/στριες και οι μαθητές/τριες εργάζονται από 

κοινού για να προσαρμοστούν σε νέα εργαλεία, έτσι ώστε ο σχεδιασμός να μπορεί να 

αξιολογείται συστηματικά για περαιτέρω βελτίωση. Το συγκεκριμένο στάδιο γίνεται 

συχνά αποδέκτης πολλών σχολίων, τόσο από τη μεριά των εκπαιδευτικών 

σχεδιαστών/στριών όσο κι από αυτήν των συμμετεχόντων/ουσών, γι’ αυτό κι 

αφήνει μεγάλα περιθώρια για την απόκτηση νέων γνώσεων και την επίλυση σε 

πολλών προβλημάτων. 

 

5) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Είναι το στάδιο κατά το οποίο το έργο υποβάλλεται σε μια διεξοδική 

τελική δοκιμή, στόχος της οποίας είναι να απαντήσει στο τι, το πώς, το γιατί και το 

πότε, αναφορικά με όσα ολοκληρώθηκαν (ή δεν ολοκληρώθηκαν) για το έργο στο 
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σύνολό του.  Το έργο των μαθητών/τριών θα υποβληθεί σε μία τελική αξιολόγηση 

από όσα ενδιαφερόμενα μέρη δείξουν ενδιαφέρον για αυτό. Θα είναι και το πρώτο 

βήμα των μαθητών στην αγορά εργασίας. 

 

Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα του μοντέλου School Starter Hub: 

• Το μοντέλο Schools Starters Hub προσφέρει έναν πιο αποτελεσματικό και πιο 

ποιοτικό σχεδιασμό, σαφώς προσδιορισμένους μαθησιακούς στόχους, δομημένο και 

συνεκτικό περιεχόμενο, συντεταγμένο φόρτο εργασίας για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/τριες, ενσωματωμένες οπτικοποιήσεις, μέσα και κατάλληλες 

δραστηριότητες και αξιολογήσεις μαθητών/τριών που βασίζονται στα στοχευμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

• Το μοντέλο School Starter Hub θα επιτρέψει τον προσδιορισμό των κατάλληλων 

αρχών σχεδιασμού των βέλτιστων πρακτικών και στη συνέχεια, την εφαρμογή των 

αρχών αυτών σε συστηματική βάση. Το μοντέλο, στα πρότυπα της Μεθοδολογίας 

ADDIE, είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο που διευκολύνει το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη. 

• Το School Starter Hub Model ενσωματώνει την αξιολόγηση των αναγκών των 

μαθητών/τριών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. 

• Το μοντέλο School Starter Hub μπορεί να προσαρμοστεί με ευέλικτο τρόπο κατά την 

ολοκλήρωση των απαιτήσεων του έργου. Για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό να 

εφαρμοστούν οι ακόλουθες στρατηγικές: μη γραμμική σκέψη λαμβάνοντας υπόψη 

διαφορετικά στάδια που μπορούν να υλοποιηθούν παράλληλα, βέλτιστη αξιοποίηση 

κάθε αποτελέσματος, και μόνιμη ευελιξία με την ανάπτυξη του καινοτόμου 

μαθησιακού προϊόντος σας. Η ευελιξία της μεθοδολογίας ADDIE ενθαρρύνει την 

αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό σε κάθε στάδιο. Ο μαθητής ή η μαθήτρια θα 

μπορεί έτσι να μείνει ήσυχος/η γνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες προσαρμόζονται σε 

διαφορετικές αλλαγές και προκλήσεις. 

 

 

 ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
 

Παρά τα πλεονεκτήματα του μοντέλου School Starter Hub, υπάρχουν αρκετοί 

κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής. 

 

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε ο Zachary Fruhling (εκπαιδευτικός 

σχεδιαστής, συγγραφέας και συντονιστής διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού, 

εκπαιδευτικός τεχνολόγος, φιλόσοφος, ποιητής και podcaster με 20 σχεδόν χρόνια εμπειρίας 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού), εντοπίσθηκαν 5 
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βασικές αδυναμίες που μπορεί να προκύψουν στην εφαρμογή του μοντέλου αυτού και ο 

τρόπος με τον οποίο μπορείτε να τις χειριστείτε. 

 

 
 

1. Σε γενικές γραμμές, το μοντέλο απαιτεί μια μη ρεαλιστικά εμπεριστατωμένη εκ των 

προτέρων ανάλυση. Οι περισσότερες ομάδες ανταποκρίνονται κάνοντας πολύ λίγα 

και αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά. Για την αποφυγή αυτής της 

κατάστασης, είναι απαραίτητο να συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι μαθητές/τριες στην 

εργασία που καλούνται να φέρουν εις πέρας και να εργάζονται από κοινού προς την 

ίδια κατεύθυνση προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα. 

2. Αγνοεί ορισμένες αντίξοες συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο. Συμβαίνει συχνά να 

χάνονται ευκαιρίες, να μη γίνονται διαθέσιμοι ζωτικής σημασίας πόροι, η υποστήριξη 

να είναι ανεπαρκής και οι στόχοι να αλλάζουν συνεχώς. Για το λόγο αυτόν, είναι 

σημαντικό να προσελκύεται το ενδιαφέρον πολλών παραγόντων ικανών να δώσουν 

λύσεις στα παραπάνω κενά. 

3. Τα storyboards είναι αναποτελεσματικά εργαλεία για την κατάρτιση, την 

επικοινωνία και την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Οι κακοί σχεδιασμοί δεν 

αναγνωρίζονται ως τέτοιοι παρά μόνο όταν είναι πλέον πολύ αργά. Για να 

παρακάμψουμε αυτό το εμπόδιο, είναι απαραίτητο να επιδιωχθεί μια μεγαλύτερη 

αφοσίωση εκ μέρους των μαθητών και των εκπαιδευτικών, προκειμένου να παραχθεί 

ένας μεγάλος όγκος ιδεών που μπορούν να αναλυθούν σε βάθος, ούτως ώστε να 

βρεθεί εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των 

παιδιών που συμμετέχουν στο σχεδιασμό. 
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4. Η λεπτομέρεια στις διαδικασίες γίνεται ένα τόσο πάγιο χαρακτηριστικό, που η 

δημιουργικότητα φτάνει σε σημείο να θυμίζει περισσότερο πλήξη. Είναι απαραίτητο 

οι μαθητές/τριες να ενθαρρύνονται συνεχώς να αναζητούν δημιουργικότητα και 

καινοτόμες ιδέες ακόμη και κατά τη διαδικασία δημιουργίας. 

5. Δεν υπάρχουν περιθώρια προσαρμογής όσον αφορά την αντιμετώπιση σφαλμάτων 

ή καλών ιδεών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Είναι κάτι που μπορεί να 

ξεπεραστεί με συνεχή ενθάρρυνση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς στην 

αναζήτηση της καλύτερης λύσης σε ένα πρόβλημα μέσω της επιβράβευσης της 

προσπάθειας. 
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3 – Επιχειρησιακές κατευθυντήριες οδηγίες 
(εβδομαδιαίες οδηγίες)  
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1η εβδομάδα – Εισαγωγή της έννοιας των School Hubs στο 
τμήμα σας 

 

Στην αρχή της πρώτης συνεδρίας, μπορείτε να εξηγήσετε στους/στις μαθητές/τριες 

το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, προκειμένου να αποκτήσουν μια πρώτη ιδέα για τη 

συνολική δομή της δραστηριότητας του School Hub. Προτείνουμε, συνολικά, 8 συνεδρίες 

για τα School Hubs (1 περίπου ώρα την εβδομάδα για 2 μήνες). 

Κρίνεται σκόπιμη η πρόσκληση ενός/μιας επιχειρηματία-συμβούλου από την 

τοπική κοινότητα, ο/η οποίος/α θα αναλάβει να κάνει μια παρουσίαση της επιχείρησής 

του/της στους μαθητές/τριες. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στο να δώσει στους 

μαθητές/τριες ένα συγκεκριμένο, απτό παράδειγμα μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

ενώ η συναναστροφή με έναν/μία επιχειρηματία θα εμφυσήσει στους μαθητές/τριες σας 

έμπνευση και κίνητρο για να ξεκινήσουν τα δικά τους projects. 

Ακολουθούν ορισμένα βασικά κριτήρια που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τη 

διαδικασία αναζήτησης ενός/μιας επιχειρηματία-μέντορα 

- Η αναζήτηση ενός/μιας επιχειρηματία που παραμένει διαθέσιμος/η εκτός των ωρών 

εργασίας του θα είναι ενδεχομένως χρονοβόρα. Γι’ αυτόν το λόγο, σας συνιστούμε να 

επιλέξετε ένα άτομο από το σχολικό σας δίκτυο ή το κοινωνικό σας περιβάλλον 

(ένα μέλος της οικογένειας ή έναν φίλο ή μία φίλη). Μην ξεχνάτε ότι εφόσον το άτομο 

αυτό διευθύνει μια επιχείρηση, κατά πάσα πιθανότητα θα εργάζεται κατά τις 

σχολικές ώρες. 

- Ο/Η σύμβουλος θα μπορούσε επίσης να είναι ο γονέας ή συγγενής ενός/μιας 

μαθητή/τριάς σας. Σκεφθείτε να κάνετε μια γενική ανακοίνωση στην αίθουσά σας 

μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων του Hub για να μάθετε 

εάν οι μαθητές/τριες γνωρίζουν κάποιον που θα μπορούσε να κάνει μια παρουσίαση 

της επιχείρησής του. 

- Ο/H σύμβουλος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης/τρια και επενδυτής/τρια μιας 

επιχείρησης για να μπορεί να μοιραστεί την πείρα του/της αναφορικά με τη 

δημιουργία επιχειρήσεων. 

- Δεν είναι σημαντικό το μέγεθος και η φήμη της επιχείρησης του/της συμβούλου που 

θα  προσκαλέσετε. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσκαλέσετε ένα/μία σύμβουλο 

με τον/την οποίο/α οι μαθητές/τριες θα μπορέσουν να ταυτιστούν εύκολα και ο/η 

οποίος/α θα δείξει ενθουσιασμό για το project, καθώς και μεράκι για να μοιραστεί 

την πείρα του/της με τους/τις πιο νέους/νέες. 

- Όταν καταλήξετε με τον/την σύμβουλο σε μια ημερομηνία στην αίθουσά σας, 

φροντίστε να τον/την ενημερώσετε εκ των προτέρων για τους στόχους του project 

και το προφίλ των μαθητών/τριών του τμήματός σας (ηλικιακό εύρος, τάξη, κ.λπ.). 

Σε περίπτωση που είναι αδύνατο για τον/την σύμβουλο να έλθει στην αίθουσα 

με φυσική παρουσία, προσκαλέστε τον/την στην αίθουσά σας μέσω μιας 

διαδικτυακής εφαρμογής διεξαγωγής meeting (όπως το Zoom, το Skype ή ακόμα 
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και το WhatsApp ή το Messenger, υπό τον όρο να έχετε τη δυνατότητα να συντονίζετε 

την κλήση με τον/την σύμβουλο). Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης αποτελεί εξαιρετική 

εναλλακτική σε περίπτωση που επιβληθεί lockdown σε εθνικό επίπεδο ή σε συνθήκες 

διαδικτυακού σχολικού περιβάλλοντος. Στα ξεχωριστά προνόμια μιας 

τηλεδιάσκεψης με το σύμβουλο προστίθεται και το ότι είναι σε θέση να τηλεφωνήσει 

από τον εργασιακό χώρο του/της και να κάνει μία εξ αποστάσεως επίδειξη της 

επιχείρησής του στους μαθητές/τριες. 

Ο/η σύμβουλος συνδράμει την πρώτη εβδομάδα του project, αφού, για παράδειγμα, 

έχετε παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο και τους στόχους του σχολικού κόμβου. Οι 

μαθητές/τριες, ιδιαίτερα οι πιο μικρής ηλικίας, ενδέχεται να ξαφνιαστούν όταν δουν 

κάποιον/α που δεν ανήκει στο σχολείο και θα ντρέπονται να κάνουν ερωτήσεις. Σας 

παρουσιάζουμε μερικές ιδέες για να διευκολύνετε τη συναναστροφή των 

μαθητών/τριών με τον/την μελλοντικό/ή επιχειρηματία-σύμβουλό τους: 

- Εάν ο/η σύμβουλος-επιχειρηματίας δε διαθέτει προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας, 

μπορεί και εκείνος/η να νιώσει άβολα σε μια αίθουσα μαθητών. Ως αρμόδιος 

εκπαιδευτικός του σχολικού κόμβου, είστε υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της 

συναναστροφής των μελών του κόσμου των επιχειρήσεων με τα μέλη του κόσμου της 

εκπαίδευσης. 

- Προκειμένου να στηρίξετε τον/την σύμβουλο, δώστε του/της κάποιες 

κατευθυντήριες οδηγίες και καλέστε τον/την να παρουσιάσει συνοπτικά την 

ιστορία της επιχείρησής του. Η εξιστόρηση θα χρησιμεύσει στη μεταβίβαση 

ορισμένων πληροφοριών στους μαθητές/τριες. Αντί για αριθμούς, απτά γεγονότα και 

τεχνικούς όρους, προτρέψτε τον/την σύμβουλο να μοιραστεί τις μεγαλύτερες 

επιτυχίες, τους φόβους και τις προκλήσεις του, ως ιδιοκτήτης επιχείρησης. Μπορείτε, 

για παράδειγμα, να τους αφήσετε να μιλήσουν για τον τρόπο με τον οποίον 

ενέργησαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θέμα 

με αντίκτυπο σε όλους/ες. 

- Ζητήστε από τον/την σύμβουλο να κάνει μια σύντομη εισαγωγή του πεδίου στο 

οποίο δραστηριοποιείται. Αναλαμβάνει με τη σειρά του να αναλύσει το επάγγελμά 

του/της με απλά και εύκολα κατανοητά λόγια σε μη εξοικειωμένους μαθητές/τριες. 

- Στη συνέχεια, μπορείτε να οργανώσετε μια συνεδρία ερωταπαντήσεων (Q&A 

session) με τον/την επιχειρηματία-σύμβουλό σας. Ως εκ τούτου, η πρώτη αυτή 

συνεδρία θα γίνει μάλλον σε φιλικό και διαδραστικό κλίμα για τους μαθητές/τριες, 

ξεφεύγοντας από τα πρότυπα μιας αμιγώς «διάλεξης» για επιχειρήσεις. Για να 

αποφύγετε τυχόν άβολες σιωπηρές στιγμές κατά τη διάρκεια της συνεδρίας 

ερωταπαντήσεων, ζητήστε από τους μαθητές/τριες σας να συντάξουν τις ερωτήσεις 

τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να είναι σε θέση να τις διατυπώνουν 

όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Μπορείτε ακόμη να τους ζητήσετε να γράψουν τις 

ερωτήσεις τους σε αυτοκόλλητα σημειώματα και να τις τοποθετήσουν στους τοίχους 

της αίθουσας. Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που η συνεδρία με τον/την 

σύμβουλο-επιχειρηματία διενεργείται διαδικτυακά, είτε υβριδικά είτε με αμιγώς 
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φυσική παρουσία, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό πίνακα. 

Φροντίστε να επεξηγήσετε τη λειτουργία του εργαλείου με τους μαθητές/τριες πριν 

από τη συνεδρία, ώστε να έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν και να δημοσιεύσουν 

διαδικτυακά τις ερωτήσεις τους. 

- Το προνόμιο της διαδικτυακής δραστηριότητας είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να 

παρακολουθείτε τις ερωτήσεις του/της μαθητή/τριάς σας. Επιπλέον, εάν 

προετοιμάσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, θα αποφευχθούν οι άβολες «παύσεις» στη 

συνομιλία, που προκύπτουν όταν οι μαθητές/τριες ντρέπονται να διατυπώνουν 

ερωτήσεις. 

- Φροντίστε, σε κάθε περίπτωση, να εισάγετε τους μαθητές/τριες σας στη συζήτηση 

και να διευκολύνετε το έργο του/της συμβούλου. Προσπαθήστε, για παράδειγμα, να 

κάνετε τους μαθητές/τριες σας να αντιληφθούν ότι πρόκειται για μια μοναδική 

ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις σε κάποιον/α που ήδη μετέχει στον επιχειρηματικό 

κόσμο. Μπορείτε να τους/τις ρωτήσετε εάν επιθυμούν να διευθύνουν μια παρόμοια 

επιχείρηση στο μέλλον, αν τους/τις αρέσει η ιδέα ή όχι ή τι θα έκαναν διαφορετικά αν 

ήταν στη θέση του/της επιχειρηματία-συμβούλου. 

 

Θα βρείτε παρακάτω μια λίστα με μερικούς από τους πιο δημοφιλείς συνεργατικούς 

ψηφιακούς πίνακες, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την αρχική συνεδρία με 

τον/την επιχειρηματία-σύμβουλο. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσετε τα ίδια εργαλεία στο πλαίσιο της 2ης εβδομάδας – Καταιγισμός 

επιχειρηματικών ιδεών. 

 
 

Όνομα Εφαρμογή  Μετάβαση στον     
ιστότοπο 

    Οδηγίες  

Google Jamboard  Λειτουργεί όπως 
ένας πίνακας με 
πολύχρωμα 
αυτοκόλλητα 
σημειώματα, 
επιτρέποντας τη 
δημιουργία πολλών 
διαφανειών. 
Είναι αρκετά 
εύχρηστος και δε 
χρειάζεται να 
δημιουργήσετε 
λογαριασμό εάν 
έχετε ήδη 
λογαριασμό Gmail. 

https://jamboard.google.c
om/  
 

 

Jamboard για 
εκπαιδευτικούς 

https://
www.youtube.co
m/watch?v=BPt

hJ4O9oLk 

 

https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk
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Miro  Συνεργατικός 
ψηφιακός πίνακας με 
διάφορες επιλογές 
σχεδιασμού. 
Δυνατότητα χρήσης 
στο πλαίσιο 
τηλεδιασκέψεων.  

 

https://miro.com/  Οδηγίες για 
αρχάριους: πώς 
να 
δημιουργήσετε 
τον πρώτο σας 
πίνακα Miro - 
 YouTube 

https://
www.youtube.co
m/watch?v=7L1
-0DOGHDY 

 

Mural  Ευέλικτο εργαλείο 
για καταιγισμό ιδεών 
με πολλές επιλογές 
ενσωμάτωσης 
υλικού, σχημάτων, 
εικόνων, κ.λπ.  

https://www.mural.co/  Πώς να 
αξιοποιήσετε το 
εργαλείο Mural 
στην τάξη κ σε 
συναντήσεις 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=3WF6lnDzd
QI 

 

 

 

 
 

 

  

https://miro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY
https://www.mural.co/
https://www.youtube.com/watch?v=3WF6lnDzdQI
https://www.youtube.com/watch?v=3WF6lnDzdQI
https://www.youtube.com/watch?v=3WF6lnDzdQI
https://www.youtube.com/watch?v=3WF6lnDzdQI
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2η εβδομάδα- Καταιγισμός επιχειρηματικών ιδεών 
 
Ως εκπαιδευτικός, θα έχετε αναμφίβολα ήδη εφαρμόσει τη μέθοδο του brainstorming 

(καταιγισμού ιδεών) με τους μαθητές/τριες σας στο πλαίσιο των μαθημάτων σας. Μια 

μορφή Brainstorming θα μπορούσε να είναι όταν, για παράδειγμα, ρωτάτε τους 

μαθητές/τριες σας τι συγκράτησαν από το τελευταίο τους μάθημα ή τι θυμούνται από το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του περασμένου σχολικού έτους. 

Με απλά λόγια, η διαδικασία του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) ορίζεται ως η 

επινόηση ιδεών όλων των ειδών, εντός των ορίων ενός προκαθορισμένου (ή μη) θέματος, σε 

ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Η κύρια πρόκληση για τον καταιγισμό ιδεών είναι η 

αποφυγή κάθε είδους αυτολογοκρισίας. Η αυτολογοκρισία – το να εμποδίζει, δηλαδή, κανείς 

τον ίδιο του τον εαυτό να εκφέρει τις ιδέες του εξαιτίας εσωτερικών διανοητικών φραγμών 

– εκδηλώνεται συχνά τόσο στους ενήλικες, όσο και στα παιδιά και τους εφήβους, αν και οι 

ενήλικες μπορεί να συναντούν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες από τους νεότερους, διότι 

συνειδητοποιούν ακόμη περισσότερο ότι οι άλλοι τους «κρίνουν». 

Ο κίνδυνος να ξεφύγει η διαδικασία από το σκοπό της και να καταλήξει να μετατραπεί 

σε μια ασυντόνιστη και ακανόνιστη συζήτηση πάνω σε διάφορα θέματα είναι μια ακόμη 

πιθανή πρόκληση για τους «καταιγιστές ιδεών» (δηλαδή, τους μαθητές/τριες σας). Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο ο χρονικός περιορισμός είναι πολύτιμος για μία συνεδρία 

καταιγισμού ιδεών, προκειμένου να περιορισθεί το ενδεχόμενο οι μαθητές/τριες να μπουν 

σε μια διαδικασία συζήτησης. Παράλληλα, είναι εξίσου απαιτητικό για τον/την εκπαιδευτικό 

να προτρέπει τους πιο ντροπαλούς και ήσυχους μαθητές/τριες να εκφέρουν τις ιδέες τους. 

Οι ομαδικές συζητήσεις είναι ενθαρρυντικές και αποτρεπτικές ταυτόχρονα για πολλούς 

νέους. Διαδραματίζοντας ένα ρόλο διευκολυντή, καλείστε να διασφαλίσετε ότι όλοι 

συμμετέχουν ελεύθερα και ότι κανείς/καμιά δεν επικρίνει τις ιδέες των άλλων. Για να 

απλοποιήσετε τη διαδικασία, μπορείτε να αναθέσετε σε ορισμένους μαθητές/τριες που 

εμπιστεύεστε να γίνουν «συντονιστές/στριες» των ομάδων καταιγισμού ιδεών, στις οποίες 

συμμετέχουν. 

 

Κατά τη διενέργεια της συνεδρίας καταιγισμού ιδεών, καλό θα είναι να ακολουθείτε τα 

παρακάτω βήματα:1 

1. Διατύπωση του προβλήματος ή της πρόκλησης. Μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών 

συνήθως έχει ως αφετηρία τη διατύπωση ενός προβλήματος, για παράδειγμα, «πώς 

μπορούμε να βελτιώσουμε την πόλη μας»; Μπορείτε είτε να παρουσιάσετε ένα 

πρόβλημα στους/στις μαθητές/τριες σας είτε να τους/τις αφήσετε να εντοπίσουν 

προβλήματα από μόνοι/ες  τους. Σε περίπτωση που τους αναθέσετε εσείς ο/η ίδιος/α 

ένα θέμα, η συζήτηση θα εστιάζει ιδανικά σε ένα κοινό θέμα για όλη το τμήμα. Είναι 

σημαντικό να μην αποκαλύπτετε το πρόβλημα που θα γίνει θέμα της συνεδρίας 

 
1 https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/brainstorming.shtml 
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καταιγισμού ιδεών πριν από τη διεξαγωγή της συνεδρίας. Ο αυθορμητισμός πρέπει 

να παραμένει πάγιο χαρακτηριστικό του καταιγισμού ιδεών και οι μαθητές/τριες δεν 

πρέπει, συνεπώς, να έχουν διερευνήσει εκ των προτέρων το θέμα. 

2. Συγκρότηση ομάδων. Λέγεται ότι δύο ή περισσότερα μυαλά δουλεύουν καλύτερα 

από ένα. Για το λόγο αυτόν, θα μπορούσατε να λάβετε υπόψη το ενδεχόμενο να 

χωρίσετε το τμήμα σας σε ομάδες καταιγισμού ιδεών. Θα μπορούσατε επίσης να 

οργανώσετε μια ευρύτερη συνεδρία καταιγισμού ιδεών με ολόκληρο το τμήμα σας, 

αν και ορισμένοι μαθητές/τριες θα ντραπούν πιθανόν να εκφράσουν τις ιδέες τους 

μπροστά σε ολόκληρο το τμήμα. Εάν επιλέξετε τη σύσταση μικρότερων ομάδων, θα 

έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε κάθε ομάδα για να διευκολύνετε τη 

συζήτηση και να βεβαιωθείτε ότι όλοι/ες συμμετέχουν και ότι οι μαθητές/τριες 

παρακολουθούν τις ιδέες τους. Συνιστάται η συγκρότηση μικρών ομάδων, από 8 έως 

12 μαθητές/τριες το πολύ ανά ομάδα, ή ακόμη μικρότερες. 

3. Κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών για τον καταιγισμό ιδεών (τι 

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ και τι ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ): 

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ 

Να είστε ανοιχτοί σε όλες τις ιδέες, 

ακόμη και όσες φαίνονται “αλλόκοτες” 

Να επικρίνετε, να ειρωνεύεστε 

ή να αξιολογείτε τις ιδέες των άλλων 

Να κρατήσετε ένα χαλαρό και 

ενθουσιώδη τόνο  

Να επικρατεί στη διαδικασία 

καταιγισμού ιδεών ένας μόνο μαθητής 

ή μία μόνο μαθήτρια, ενώ οι πιο 

εσωστρεφείς να παραμένουν 

σιωπηλοί/ες 

Να είστε ενεργοί ακροατές Να μακρηγορεί κανείς σε μία 

μόνο ιδέα 

Να καταγράφετε τις ιδέες σας Να χρησιμοποιεί κανείς σε 

υπερβολικά μεγάλο βαθμό το κινητό 

του για έρευνα—οι ιδέες πρέπει να 

είναι πρωτότυπες 

Να σχεδιάζετε, χρησιμοποιώντας 

χρώματα και συγκεκριμένα gadgets  
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Αφού εκθέσουν όλοι οι μαθητές/τριες τις ιδέες τους, καλείστε ως facilitator 

(διευκολυντής) να τις χωρίσετε σε κατηγορίες. Χρησιμοποιώντας απλή λογική, οργανώστε 

τις επιχειρηματικές ιδέες σε κατηγορίες, όπως ιδέες για υπηρεσίες, «πράσινες»/φιλικές για 

το περιβάλλον ιδέες, ιδέες για νέα προϊόντα και αγαθά, τεχνολογικές ή ψηφιακές ιδέες κ.λπ. 

Στο πλαίσιο της συνεδρίας αυτής, προτείνεται επίσης η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

με σκοπό την ώθηση του κινήτρου στους μαθητές/τριες (παιχνίδια Icebreaking/σπασίματος 

πάγου, προβολή βίντεο ή διεξαγωγή ομιλιών από επιχειρηματίες). Μετά τη συγκρότηση των 

ομάδων, οι μαθητές/τριες μπορούν να αναλάβουν μια σύντομη εργασία, επιλέγοντας, για 

παράδειγμα, μια τοπική επιχείρηση στην οποία συχνάζουν (ένα κατάστημα ή μια υπηρεσία) 

και να κάνουν μια παρουσίασή της στο υπόλοιπο τμήμα. Οι μαθητές/τριες θα βρουν, 

συνεπώς έμπνευση για τα δικά τους επιχειρηματικά έργα. 

 

3η εβδομάδα – Ανάθεση των projects  
 
Την τρίτη εβδομάδα, ο/η εκπαιδευτικός αναθέτει τα projects σε ομάδες μαθητών. Στο 

στάδιο αυτό, αναλαμβάνει να αποσαφηνίσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 

δραστηριότητας. 

Στόχος των μαθητών/τριών είναι η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού έργου και η 

παρουσίασή του στο τμήμα, στον/στην εκπαιδευτικό και στον/στην επιχειρηματία-

σύμβουλο μετά από 3 εβδομάδες. Υπενθυμίστε στους/στις μαθητές/τριες ότι το επιχειρείν 

είναι μια δραστηριότητα, η οποία αποφέρει κέρδη μέσω της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών. 

Ωστόσο, οι μαθητές/τριες προτρέπονται επίσης να καταρτίσουν έργα κοινωνικών 

επιχειρήσεων. 
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Στόχος, λοιπόν, είναι η παρουσίαση ενός projects και η συνεργασία. Ο εκπαιδευτικός 

κάνει σαφές ότι ο στόχος της δραστηριότητας δεν είναι η έναρξη μιας επιχείρησης ή η 

αναζήτηση χρηματοδότησης, ούτε αφορά τον ανταγωνισμό με άλλες ομάδες ή την ατομική 

εργασία σε μια ομάδα. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες αναμένεται να προετοιμάσουν τα ακόλουθα: ένα 

ολοκληρωμένο πρότυπο επιχειρηματικής ιδέας, η σύνθεση μιας οπτικής ταυτότητας και 

επωνυμίας της επιχείρησής τους, μια συνοπτική παρουσίαση της ομάδας τους και, τέλος, μια 

παρουσίαση της επιχείρησής τους. 

Στο σημείο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να χαράξει τις σημαντικότερες 

γραμμές των κριτηρίων αξιολόγησης για την τελική παρουσίαση. Τα κριτήρια αυτά είναι2: 

o Πρωτοτυπία, δημιουργικότητα και καινοτομία   

o Ακρίβεια & σαφήνεια της επιχειρηματικής ιδέας 

o Επίτευξη στόχου 

 

 

 

 

  

 
2 Μεταβείτε στην “8η εβδομάδα” για περισσότερες πληροφορίες 
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Με ποια κριτήρια συγκροτούνται οι ομάδες και ανατίθενται τα projects 

Οι μαθητές/τριες επιλέγουν ελεύθερα τις ομάδες τους, όπως αυτοί προτιμούν. 

Ενδέχεται, ωστόσο, μερικοί μαθητές/τριες να μη γίνουν δεκτοί σε κάποια ομάδα ή ορισμένες 

ομάδες να έχουν χωριστεί σε μικρότερες. Μπορείτε, επομένως, να χωρίσετε τους/τις 

μαθητές/τριες σε ομάδες είτε τυχαία είτε με βάση την προσωπικότητα του 

καθένα/καθεμιάς. Για να αποφύγετε τυχόν παράπονα από μαθητές/τριες που δεν είναι 

ευχαριστημένοι με την ομάδα στην οποία προστέθηκαν, έχετε τη δυνατότητα να 

δημιουργήσετε τυχαίες ομάδες χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, όπως αυτό του «group 

maker» του Class Dojo.3  

 
Πηγή: www.classdojo.com 

 

Πιο αποτελεσματική θαωρείται η σύσταση ομάδων 3 έως 5 μαθητών.  

Για να ξεκινήσετε να αναθέτετε projects, μπορείτε σε πρώτη φάση να ζητήσετε από 

τους μαθητές/τριες να μοιραστούν μαζί σας τις προτιμήσεις τους. Πιθανότητα, θα 

ενδιαφερθούν για μία από τις ιδέες που εξέφρασαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

συνεδρίας καταιγισμού ιδεών. Σε περίπτωση που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταλήξουν 

σε ένα συγκεκριμένο project ή που δύο ομάδες επιθυμούν την ίδια ιδέα, μπορεί να γίνει 

κλήρωση. Δε θα υπάρξει κάποια επιπλοκή εάν δύο ομάδες επιθυμήσουν να εργαστούν πάνω 

στο ίδιο project, εφόσον η παρουσίασή τους και ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουν την 

επιχειρηματική ιδέα θα είναι διαφορετικός.   

Αν τελικά αναλάβετε να αναθέσετε ο/η ίδιος/α τα projects, έχετε τη δυνατότητα να 

αναθέσετε projects από καθεμία από τις κατηγορίες που καταρτίσατε την περασμένη 

εβδομάδα σε διαφορετικές ομάδες μαθητών. 

 

  
 

3 Σύνδεσμος: https://www.classdojo.com/ 

http://www.classdojo.com/
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4η έως 7η εβδομάδα – Εργασία πάνω στα projects  
 

Οι τρεις αυτές εβδομάδες εστιάζουν στη μάθηση από τις διδακτικές ενότητες, στην 

αυτομάθηση και στην αυτοκατευθυνόμενη ομαδική μελέτη. Βασική πρόκληση των 

συνεδριών αυτών είναι να κρατήσουν τους/τις μαθητές/τριες προσηλωμένους στα projects 

τους. Ο/η εκπαιδευτικός σε ρόλο διευκολυντή/ντρια θα προγραμματίζει επίσημες και 

ανεπίσημες εκπαιδευτικές συνεδρίες για την επιχειρηματικότητα, το Design Thinking και το 

ψηφιακό μάρκετινγκ βάσει των διδακτικών ενοτήτων που παρέχονται από το School 

Starters Hubs. Επιπλέον, βάσει του ίδιου του υλικού των διδακτικών ενοτήτων, θα αναλάβει 

να διαλέξει τη μορφή μάθησης που σκοπεύει να εφαρμόσει. 

Προτείνεται η διάρθρωση της συνεδρίας ανά εβδομάδα ως εξής:  

- Παρουσίαση του υλικού των διδακτικών ενοτήτων, διάρκειας 20 λεπτών  

- Αυτοκατευθυνόμενη απασχόληση με επιχειρηματικές ιδέες, διάρκειας 30 λεπτών  

- Ανατροφοδότηση για τη μέχρι τώρα πρόοδο, διάρκειας 10 λεπτών  

 

Μπορείτε να παρέχετε καθοδήγηση και ανατροφοδότηση σε εβδομαδιαία βάση στις ομάδες 

των μαθητών, αν και ο σκοπός είναι να ασχοληθούν με αυτονομία με τις επιχειρηματικές 

τους ιδέες (δηλαδή, το δικό τους πρότυπο), τις παρουσιάσεις τους κ.λπ. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι μαθητές/τριες θα κληθούν να αναπτύξουν 

επιχειρηματικές ιδέες, καθώς και την επωνυμία (Branding, δηλαδή, το λογότυπο, την οπτική 

ταυτότητα και ένα σλόγκαν) και μία ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία – Αδύνατα σημεία – 

Ευκαιρίες – Κίνδυνοι). 

 

Οι μαθητές/τριες μπορούν να λάβουν υπόψη τον ακόλουθο πίνακα για να 

πραγματοποιήσουν την ανάλυση SWOT:  
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ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ: 
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 

Ποια είναι τα δυνατά σημεία της ιδέας και της ομάδας σας; 
 
 
 
 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 

Ποια είναι τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης ή της 
ομάδας σας; 

 
 
 
  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

Ποιες ευκαιρίες μπορείτε να αξιοποιήσετε για την 
επιχείρησή σας; Ποιες ευκαιρίες μπορεί να προσφέρει η ίδια 
επιχείρησή σας σε άλλα άτομα της κοινότητάς σας;  

 
 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να συναντήσει η 
επιχείρησή σας; Μπορεί η επιχείρησή σας να προκαλέσει 
κινδύνους για το περιβάλλον;  

 
 

 

Ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια κοινή σελίδα στα social 

media, όπου θα αναρτάται τακτικά υλικό σχετικά με τις επιχειρηματικές ιδέες των μαθητών 

(υπό το δικό του συντονισμό). Οι μαθητές/τριες θα ενθαρρύνονται έτσι να διαδίδουν τις 

ιδέες τους και να συγκεντρώνουν «likes». Η στρατηγική επιχειρηματικής επικοινωνίας των 

μαθητών μπορεί να αποβεί πλεονέκτημα μετά  την ολοκλήρωση του project. 

Οι εβδομάδες αυτές μπορεί να φανούν ιδιαίτερα απαιτητικές, διότι για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, οι μαθητές/τριες θα έχουν μία μόνο συνεδρία ανά εβδομάδα για να 

ασχοληθούν με τα projects τους, επομένως πρέπει να παραμείνουν σταθερά προσηλωμένοι 

για να μη γίνουν όλα την τελευταία στιγμή. Υπό αυτή την έννοια, ο εκπαιδευτικός καλείται 

να επισημάνει τη σημασία της διαχείρισης του διαθέσιμου χρόνου.  

Συνιστάται επίσης η διανομή ενός εβδομαδιαίου ερωτηματολογίου μέσω του 

οποίου οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν οι ίδιοι/ιες το project τους.4  

 

  

 
4 Βλ. ερωτηματολόγιο 3. 
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8η εβδομάδα – Παρουσίαση των τελικών projects  
 
Η ανατροφοδότηση αναφορικά με τη δραστηριότητα του School Hub είναι ένα 

ουσιαστικό σκέλος της μαθησιακής διαδικασίας. Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι 

η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση πρέπει να παραμείνουν καλοπροαίρετες προς τους/τις 

μαθητές/τριες. 

Θεωρείται, δηλαδή, αντιπαραγωγικό να αξιολογηθούν οι μαθητές/τριες ως προς την 

πιθανή επιτυχία των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Αντίθετα, μπορείτε να αξιολογήσετε τη 

μαθησιακή διαδρομή τους με κριτήρια όπως η δημιουργικότητα, η επιμονή, η αίσθηση 

πρωτοβουλίας, η περιέργεια, η ευρηματικότητα και η θετική ενέργεια απέναντι στις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του School Starters Hub. 

 Για τη διενέργεια συνολικής αξιολόγησης του project των μαθητών/τριών 

σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε το ερωτηματολόγιο που παρέχεται στον εν λόγω οδηγό.5 

 

 

 

Παρατίθενται, τέλος, κριτήρια που έχουν προσαρμοσθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση της 

συνάφειας μιας επιχειρηματικής ιδέας: 

 
5 Βλ. ερωτηματολόγιο 4.  
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Κριτήρια 
αξιολόγησης 

3
% 

Άψογη Επαρκής Ανεπαρκής 

Περιγραφή της 
επιχείρησης που 
σκοπεύει να 
δημιουργήσει η 
ομάδα 

3
30 

Ολοκληρωμένη 
απάντηση. 
Ξεκάθαρη 
αποσαφήνιση της 
έννοιας. Εντοπισμός 
όλων των 
σημαντικών 
στοιχείων, με 
παραπομπές σε 
συναφή 
παραδείγματα. 
Παροχή 
πληροφοριών που 
δεν προσφέρονται 
στην αίθουσα.  

Ικανοποιητικά 
ολοκληρωμένη 
απάντηση. Ένδειξη 
κατανόησης της 
έννοιας. 
Εντοπισμός των 
σημαντικότερων 
στοιχείων. Παροχή 
πληροφοριών 
σχετικά με ό, τι 
διδάχθηκε στην 
αίθουσα. 

Η απάντηση 
υποδηλώνει 
σύγχυση ως προς 
την κατανόηση. 
Ελλιπής κατανόηση 
της έννοιας. 
Εντοπισμός 
ορισμένων μόνο 
σημαντικών 
στοιχείων. Παροχή 
ελλιπών 
πληροφοριών 
σχετικά με ό, τι 
διδάχθηκε στην 
αίθουσα. 

Κατά πόσο η 
συγκεκριμένη ιδέα 
μπορεί να 
διαμορφωθεί σε 
επιχειρηματική 
πρωτοβουλία. 

2
20 

Εντοπίζεται 
δυνατότητα 
προσδιορισμού, 
βελτιστοποίησης ή 
αναθεώρησης των 
σκοπιμοτήτων της 
δημιουργίας του 
προϊόντος ή της 
υπηρεσίας. 

Η επιχειρηματική 
ιδέα δεν 
προσδιορίζει με 
βεβαιότητα την 
απαιτούμενη 
σκοπιμότητα και 
είναι μερικώς μόνο 
τεκμηριωμένη. 

Δεν υποδηλώνει 
κατανόηση της 
έννοιας σε 
ικανοποιητικό 
βαθμό. Ελλιπής 
απάντηση. 
Παραλείπονται 
σημαντικά 
στοιχεία. Κακή 
χρήση όρων. 

Προσδιορισμός των 
στόχων που πρέπει 
να επιδιωχθούν με 
τη δημιουργία της 
εταιρείας και 
λεπτομερής 
περιγραφή των 
στρατηγικών που 
πρέπει να 
ακολουθηθούν για 
την επίτευξή τους. 

2
20 

Το project είναι 
ευρύτερα 
κατανοητό και 
προσδιορίζει τους 
στόχους και τα 
κριτήρια για την 
υλοποίησή του.  

Οι στρατηγικές 
αποσαφηνίζονται 
με πολύ απλό και 
όχι τόσο πειστικό 
τρόπο. 

Δεν αποδεικνύεται 
κατανόηση της 
έννοιας σε 
ικανοποιητικό 
βαθμό. Ελλιπής 
απάντηση. 
Παραλείπονται 
σημαντικά 
στοιχεία. Κακή 
χρήση όρων. 

Το project πρέπει να 
είναι πειστικό, όχι 
μόνο για τον/την 
δημιουργό του, αλλά 
και για όλους όσους 
έχουν πρόσβαση σε 
αυτό, καθώς από 
αυτό θα εξαρτηθεί 

2
20 

Η προσέγγιση του 
project και η 
επιχειρηματική ιδέα 
γίνονται 
κατανοητές με 
σαφή και πειστικό 
τρόπο. 

Η επιχειρηματική 
ιδέα δεν έχει 
αναλυθεί με σαφή 
τρόπο, ούτε 
αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον τρόπο 
δράσης. 

Η απάντηση είναι 
ελλιπής ή μη 
κατανοητή. 
Παραλείπονται 
ουσιαστικά 
στοιχεία της 
έννοιας. 
Παρουσιάζει μια 
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αν οι διαθέσιμοι 
οικονομικοί πόροι 
επαρκούν ή όχι για 
την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας μας. 

λανθασμένη 
αντίληψη της 
έννοιας. 
Επισημαίνει 
λανθασμένα ό, τι 
είναι ήδη γνωστό. 
Ασαφής 
προσπάθεια 
προσέγγισης του 
προβλήματος. 
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“Η επιχειρηματικότητα στηρίζεται στην ικανότητα ενός ατόμου να 
κάνει τις ιδέες του πράξη.“ 

4 – Νέες δεξιότητες για τους επιχειρηματίες του 

μέλλοντος 

Το παρακάτω κεφάλαιο παραθέτει μία ενδεικτική εργαλειοθήκη επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων, τις οποίες θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο του 

προγράμματος Schools Starters’ Hub. 

 

4.1 Επιχειρηματικότητα: ορισμοί, δημοφιλή παραδείγματα, 
πλεονεκτήματα και προκλήσεις   

 

Η Θεματική Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση στην 

Επιχειρηματικότητα ορίζει την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα ως εξής: 

 

«Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα απευθύνεται σε όποιον/α ενδιαφέρεται να 

αναπτύξει τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες και νοοτροπία, ώστε να είναι σε θέση να 

μετατρέψει μια δημιουργική ιδέα σε επιχειρηματική δράση. Πρόκειται για βασική 

ικανότητα για κάθε μαθητή & κάθε μαθήτρια, διότι αποτελεί κλειδί για την προσωπική 

ανέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την κοινωνική ένταξη και την 

απασχολησιμότητα. Αφορά τη διαδικασία της διά βίου μάθησης στο σύνολό της, όλους 

τους εκπαιδευτικούς τομείς και όλες τις μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης (επίσημης, 

μη τυπικής και άτυπης), οι οποίες συνδράμουν στην καλλιέργεια ενός επιχειρηματικού 

πνεύματος ή συμπεριφοράς, με ή χωρίς εμπορικό στόχο». 

 

Η ενιαία αυτή αντίληψη της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως βασικής 

ικανότητας υποδηλώνει μια διπλή εστίαση. Πρώτον, η καλλιέργεια επιχειρηματικής 

νοοτροπίας, δεξιοτήτων και γνώσεων θα επιτρέψει στο άτομο να κάνει τις ιδέες του πράξη. 

Δεύτερον, η επιχειρηματικότητα δεν αφορά αποκλειστικά τις οικονομικές δραστηριότητες 

και τη σύσταση επιχειρήσεων, αλλά συνδέεται ευρύτερα με κάθε πτυχή της ζωής και της 

κοινωνίας. Μπορεί να αποτελέσει ορμητήριο για καινοτόμο και δημιουργική δράση στο 

πλαίσιο μιας νέας επιχείρησης ή εντός μιας ήδη υπάρχουσας, υπό τη μορφή, δηλαδή, μιας 

«ενδοεπιχειρηματικής δραστηριότητας». 
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Η επιχειρηματικότητα ορίζεται επίσης ως η τέχνη της μετατροπής μίας  ή 

περισσότερων ιδεών σε επιχείρηση. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να συμπληρώσουμε τη 

βασική αυτή έννοια ορίζοντας την επιχειρηματικότητα ως τη διαδικασία, με την οποία τα 

άτομα επιδιώκουν ευκαιρίες που δημιουργούν μόνοι τους, ανεξάρτητα από τους πόρους που 

έχουν στη διάθεσή τους τη δεδομένη στιγμή. Με άλλα λόγια, οι επιχειρηματίες πρώτα 

συγκεντρώνουν και κατόπιν διοχετεύουν τους απαραίτητους πόρους – τα χρήματα, το 

ανθρώπινο δυναμικό, το επιχειρηματικό μοντέλο, τη στρατηγική – προκειμένου να 

μετατρέψουν μια εφεύρεση ή μία ιδέα σε βιώσιμη επιχείρηση. 

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

Merel Boers – Κάτω Χώρες: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Καινοτομίας στις Βρυξέλλες, ανέδειξε τη Mere Boers ως μία εκ των νικητών του βραβείου 

για την καινοτόμο,  συναρπαστική και ουσιαστική προσέγγισή της στον κλάδο της ιατρικής. 

Η συνιδρύτρια και CEO της NICO-LAB 

ανέπτυξε έναν εξοπλισμό τεχνολογίας 

αιχμής, ο οποίος στηρίζεται στη 

δημιουργία και την εφαρμογή ενός 

λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, με 

σκοπό να βοηθήσει το νοσηλευτικό 

προσωπικό στο έργο της επείγουσας 

περίθαλψης και, πιο συγκεκριμένα, στη 

διάγνωση εγκεφαλικών επεισοδίων, 

ούτως ώστε να μπορεί να 

εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος σε 

συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όπου ο χρόνος διαδραματίζει κομβικό ρόλο. Έτσι, ανέλαβε ως 

προσωπική αποστολή να αναβαθμίσει την επείγουσα περίθαλψη, συνδέοντας την 

ανθρώπινη με την τεχνητή νοημοσύνη. 

Όπως εξάλλου έχει δηλώσει σε συνέντευξή της, «η καινοτομία είναι θεμελιώδες 

συστατικό για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων, από οποιοδήποτε μέρος του 

κόσμου κι αν προερχόμαστε, γι’ αυτό ας συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να 

συνεργαζόμαστε». 6 

 

TXORIERRI (Xabier & David) – Ισπανία: 

 
6 Θα βρείτε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6225.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6225
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Σε τοπικό, αυτήν τη φορά, επίπεδο, δύο νέοι μαθητευόμενοι του κέντρου κατάρτισης 
Politeknika Ikastegia Txorierri διατύπωσαν την καινοτόμο ιδέα μίας έξυπνης ντουλάπας 
ικανής να διαλέγει την ενδυμασία της ημέρας αναλύοντας απλές πληροφορίες, τις οποίες θα 
παρείχε ο χρήστης. Προκειμένου να στηρίξουν το έργο τους, με το όνομα Infinity Furniture, 
οι Xabier Cuadrado και David Cosgaya αξιοποίησαν δεδομένα που είχε συλλέξει η βρετανική 
εταιρεία λιανικού εμπορίου Marks&Spencer, αναφορικά με το χρόνο που αφιερώνει 
κάποιος/α καθημερινά για να επιλέξει τα ρούχα του. 

 

Θα βρείτε στο YouTube το 

βίντεο με τίτλο Proyecto Armario 

Inteligente, που δημιούργησαν οι 

μαθητευόμενοι, καθώς και άλλα 

σχετικά νέα στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-
robotizado-ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html  

  

Το να ξεκινά κανείς τη δική του επιχείρηση είναι πολύ συναρπαστικό. Είναι πιο 

απαιτητικό, πιο δύσκολο και συγχρόνως, πιο ανταποδοτικό από οτιδήποτε άλλο έχει κάνει 

σε όλη του τη ζωή. 

Σε αντίθεση με άλλους στόχους, το «ξεκίνημα» και το «τέλος» δεν είναι απόλυτα 

ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει μια προκαθορισμένη πορεία. Αντίθετα, ο άνθρωπος την χαράζει 

μόνος του ενώ πορεύεται, με ορατό το ενδεχόμενο να έρθει αντιμέτωπος/η με εκπλήξεις και 

δυσκολίες. Στον παρακάτω πίνακα, κατονομάζονται τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα 

μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πέντε σημαντικότερα πλεονεκτήματα της 

επιχειρηματικότητας 

Ένα ευέλικτο πρόγραμμα 

Είναι συναρπαστικό όσο και ανταποδοτικό 

Προσφέρει επαγγελματική εξέλιξη 

Ενδέχεται να προσφέρει ένα μεγαλύτερο εισόδημα 

Είστε ο/ κύριος/α υπέυθυνος/η  του εαυτού σας 

https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-robotizado-ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html
https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-robotizado-ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html
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Τα πέντε σημαντικότερα μειονεκτήματα  της 

επιχειρηματικότητας  

Θα χρειαστεί να αναλαμβάνετε πολλά καθήκοντα 

Δε θα μπορείτε να αποδεσμεύεστε εύκολα από τη δουλειά σας 

Η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την 

προσωπική ζωή γίνεται πιο δύσκολη 

Τα έσοδα δε θα είναι σταθερά 

Θα έχετε περισσότερες ευθύνες 
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4.2 Design Thinking: ορισμός, πλεονεκτήματα, διαδικτυακά 
εργαλεία διευκόλυνσης  

 
Η ενότητα της τεχνικής Design Thinking είναι ένα από τα τρία διαδικτυακά εργαλεία 

που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος School Starters’ Hub και έχει ως 

πρωταρχικό στόχο να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες δεξιότητες και 

ικανότητες για να διδάξουν το μάθημα που μελετάται υπό το πρίσμα του Design Thinking 

στους/στις μαθητές/τριες τους μέσω μίας καινοτόμου και ενδιαφέρουσας προσέγγισης. Η 

ενότητα αποτελείται τόσο από το θεωρητικό κομμάτι, ρόλος του οποίου είναι να 

αποσαφηνίσει θεμελιώδεις έννοιες, όσο και από το πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει 

χρήσιμες συμβουλές για το πώς να εφαρμόσει κανείς τη μεθοδολογία Design Thinking. Η 

ενότητα της τεχνικής Design Thinking χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια, καθένα από τα οποία 

ολοκληρώνεται με μία λίστα επιλεγμένων διαδικτυακών εργαλείων για την εφαρμογή της 

τεχνικής Design Thinking.  

 

 

 

Αφού συμβουλευτείτε την ενότητα Design Thinking, θα έχετε αποκτήσει τα ακόλουθα 

εφόδια: 

• Εξοικείωση με την ιστορία και τα κύρια στάδια της ανάπτυξης του Design Thinking, 

όπως είναι γνωστό σήμερα 
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• Εξοικείωση με την έννοια του Design Thinking και τη χρήση ορισμών για την 

περιγραφή του 

• Καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας Design Thinking 

• Γνώση των αναγκαίων δεξιοτήτων τις οποίες καλείστε να αναπτύξετε ως ειδικός/η 

στο Design Thinking 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση της εφαρμογής της τεχνικής Design Thinking 

μέσω της παροχής παραδειγμάτων πρακτικής φύσεως για καθένα από τα στάδια 

• Απόκτηση περισσότερων γνώσεων πάνω σε διάφορα σενάρια όπου γίνεται 

εφαρμογή του Design Thinking, κ.λπ. 

Τα κύρια σημεία που καλύπτει η διδακτική ενότητα Design Thinking είναι τα εξής: 

 

1. Εισαγωγή στις τεχνικές Design Thinking 

Πώς ορίζεται το Design Thinkingς σύμφωνα με το IDEO:  

 «Μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην καινοτομία, η οποία αξιοποιεί την 

εργαλειοθήκη του/της σχεδιαστή/στριας, προκειμένου να ενσωματώσει τις ανάγκες του 

ανθρώπου, τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να στεφθεί 

με επιτυχία το επιχειρείν».  

Σύντομη ιστορία της μεθοδολογίας του Design Thinking:   

“Ο John Dewey έκανε το 1938 τη διαπίστωση ότι όλα αλληλοσυνδέονται. Το 

ξέσπασμα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ένα χρόνο μετά έφερε ως συνέπεια μια δυναμική 

πρόοδο στην ανάπτυξη των υπολογιστών και των δικτύων. Όταν ο πόλεμος έληξε το 1945, 

η παγκόσμια οικονομία άρχισε προοδευτικά να ανακάμπτει και να μετατοπίζεται από τη 

Βιομηχανική στη λεγόμενη Μεταβιομηχανική Εποχή, πράγμα που με τη σειρά του οδήγησε 

στη διαμόρφωση του Design Thinking ως έννοιας, προκειμένου να προσαρμοσθεί ο 

άνθρωπος στις νέες συνθήκες που προέκυπταν. Με την πάροδο του χρόνου, οι ανθρώπινες 

κοινωνίες ξεκίνησαν να έρχονται όλο και πιο κοντά η μία στην άλλη, να καταναλώνουν όλο 

και περισσότερο και να αντιμετωπίζουν πιο σύγχρονα και περίπλοκα προβλήματα με 

αβέβαιη έκβαση, για τα οποία καλούνταν να βρουν μία καινοτόμο λύση”. 

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής Design Thinking: 

• Αποσκοπεί στην ικανοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπινων αναγκών 

• Προσεγγίζει προβλήματα, τα οποία είτε είναι υπερβολικά ασαφή ή δεν 

προσδιορίζονται με ευκολία 

• Οδηγεί σε πιο καινοτόμες λύσεις 

• Βοηθά τις επιχειρήσεις να δρουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα 

• Δίνει ώθηση στην ευημερία του τελικού χρήστη 

Αναγκαίες δεξιότητες που κάθε ειδικός στο Design Thinking καλείται να 

αναπτύξει: 
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• Ενσυναίσθηση 

• Συστημική σκέψη 

• Ανατροφοδότηση και συνεχόμενη βελτίωση 

• Διερευνητική νοοτροπία 

• Συνεργασία και διευκόλυνση 

• Εκπαίδευση 

• Ευελιξία στη διαχείριση. 
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2. Στάδια της τεχνικής Design Thinking 

Η τεχνική Design Thinking αποτελείται από τρία βασικά στάδια,  τη φάση του 

λεγόμενου «διπλού διαμαντιού» και της εφαρμογής. Τα στάδια μιας συνηθισμένης 

μεθοδολογίας Design Thinking είναι τα παρακάτω:  

• Ενσυναίσθηση 

• Ορισμός 

• Σύλληψη 

• Ανάπτυξη πρωτοτύπου 

• Εφαρμογή 

 

 

Σχηματική αποτύπωση των φάσεων από https://medium.com/intive-developers/the-5-stages-of-design-

thinking-and-specific-techniques-da26f82e80bf 

 

3. Πεδία εφαρμογής της τεχνικής Design Thinking 

• Στην επιχείρηση 

• Στις επιστήμες υπολογιστών 

• Στην εκπαίδευση 

 

4. Διαδικτυακά εργαλεία διευκόλυνσης 

• Miro: Διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας σε μορφή πίνακα που επιτρέπει στα 

άτομα μιας ομάδας που εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες να συνεργάζονται 

και να εκπονούν έργα με επιτυχία. Η πλατφόρμα περιέχει διάφορα πρότυπα Design 

https://medium.com/intive-developers/the-5-stages-of-design-thinking-and-specific-techniques-da26f82e80bf
https://medium.com/intive-developers/the-5-stages-of-design-thinking-and-specific-techniques-da26f82e80bf
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Thinking και επιτρέπει στις ομάδες να εφαρμόσουν τη διαδικασία Design Thinking 

χωρίς να προκύπτει η ανάγκη να βρίσκονται στο ίδιο μέρος, την ίδια στιγμή. 

Σύνδεσμος: https://miro.com/  

• Sprintbase: Διαδικτυακή πλατφόρμα καινοτομίας η οποία υποστηρίζει παράγοντες 

αλλαγής, διευκολυντές και συνεπείς φορείς καινοτομίας στο να εφαρμόζουν με 

ευλάβεια ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, καθώς και στο να επιλύουν δημιουργικά 

σημαντικές προκλήσεις.   

Σύνδεσμος: https://sprintbase.io/  

• MURIAL: Ένας χώρος όπου η ομάδα σας θα μπορεί να συνεργάζεται εξ αποστάσεως 

και να επιλύει προβλήματα πιο αποτελεσματικά με έναν εύκολο ως προς τη χρήση 

ψηφιακό καμβά. Ξεφεύγοντας από τα πρότυπα ενός συνηθισμένου διαδικτυακού 

πίνακα, το MURAL διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά διευκόλυνσης, οργανωμένες 

μεθόδους και την εμπεριστατωμένη γνώση την οποία έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις 

για να αναβαθμίσουν την ομαδική εργασία.  

Σύνδεσμος: https://www.mural.co/  

• Overlap Associates: Συμβουλευτική εταιρεία σχεδιασμού που συνεργάζεται με 

επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων 

τους και υποστηρίζει την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των ομάδων, την 

αναθεώρηση των επιχειρηματικών στρατηγικών, τη συνεργασία στην πράξη και τη 

διαμόρφωση καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών. Η εταιρεία παρέχει εντελώς 

δωρεάν μοντέλα Design Thinking, συμπεριλαμβανομένων φύλλων εργασίας χάρτη 

ενσυναίσθησης, πίνακα ανατροφοδότησης, κ.λπ. 

Σύνδεσμος: https://overlapassociates.com/ideas-resources/#resources  

 
 

4.3 Εισαγωγή στο ψηφιακό μάρκετινγκ: κάνοντάς το όσο πιο 
απλό και κατανοητό γίνεται για τους μαθητές/τριες σας  

 
Η διδακτική ενότητα Ψηφιακού Μάρκετινγκ του School Starters Hub παρέχει γνώσεις 

και δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μια ιδέα ή ένα προϊόν μπορεί να προωθηθεί 

αποτελεσματικότερα σε μία ομάδα-στόχο κάνοντας χρήση εργαλείων και τεχνικών 

ψηφιακού μάρκετινγκ. Μπορείτε, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις, τις 

συμβουλές και τις τεχνικές που έχετε αποκομίσει από την ενότητα αυτήν και να τις 

μεταβιβάσετε στους/στις μαθητές/τριες σας. Η ενότητα Ψηφιακού Μάρκετινγκ χωρίζεται 

σε πέντε κεφάλαια. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, θα βρείτε μια λίστα προκλήσεων που 

μπορείτε να αναθέσετε στους/στις μαθητές/τριες σας αφού ολοκληρώσετε κάθε πτυχή του, 

προκειμένου να αξιολογήσετε σε πιο βαθμό το έχουν κατανοήσει. Στο Παράρτημα 1, θα 

βρείτε ολόκληρη τη λίστα προκλήσεων, ενώ έχετε τη δυνατότητα να θέσετε διαφορετικές 

προκλήσεις όπου κρίνετε ότι είναι κατάλληλο. 

https://miro.com/
https://sprintbase.io/
https://www.mural.co/
https://overlapassociates.com/ideas-resources/#resources
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Αφού μελετήσουν την ενότητα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, οι μαθητές/τριες θα 

είναι σε θέση: 

✓ Να κατανοήσουν τη σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ 

✓ Να συνειδητοποιήσουν τις διαφορές ανάμεσα στο παραδοσιακό και το ψηφιακό 

μάρκετινγκ 

✓ Να σκιαγραφήσουν τα διάφορα είδη και τις στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ, 

καθώς και περιεχομένου 

✓ Να εξοικειωθούν με διάφορα είδη εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου 

✓ Να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές της Βελτιστοποίησης Μηχανών Αναζήτησης 

(Search Engine Optimization / SEO) 

✓ Να βελτιώσουν τις δεξιότητες μάρκετινγκ μέσω της χρήσης μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 

✓ Να αντιληφθούν τη σημασία του μάρκετινγκ μέσω ενημερωτικών δελτίων 

(newsletter) 

✓ Να βελτιώσουν συνολικά τις δεξιότητές τους στο μάρκετινγκ μέσω της χρήσης 

ψηφιακών εργαλείων και στρατηγικών  
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Τα κύρια σημεία κάθε κεφαλαίου: 
 

1. Εισαγωγή στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
 

Ορισμός του Ψηφιακού Μάρκετινγκ:  
“Είναι η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της χρήσης ψηφιακών μέσων για την 

επικοινωνία με τον/την  καταναλωτή/τρια. Βασική επιδίωξή του είναι η προώθηση ενός brand 
μέσω διαφόρων μορφών ψηφιακών μέσων. Το ψηφιακό μάρκετινγκ δεν περιορίζεται στο 
διαδικτυακό και περιλαμβάνει, αντίθετα, κανάλια τα οποία δεν προϋποθέτουν σύνδεση στο 
διαδίκτυο. Περιλαμβάνει ιδιότητες κινητών τηλεφώνων (SMS ή MMS), μάρκετινγκ μέσω της 
χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακή διαφήμιση προβολής και οποιαδήποτε άλλη 
μορφή κοινωνικών μέσων”. 7 

 
Τα πλεονεκτήματα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ: 

• Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα ευρύτερο κοινό 
• Μπορείτε να διαπιστώσετε με ακρίβεια τα αποτελέσματα της καμπάνιας 

προώθησής σας 
• Μπορείτε πιο εύκολα να τραβήξετε την προσοχή ενός συγκεκριμένου κοινού, 

το οποίο είναι πιο πιθανό να ενδιαφερθεί για το προϊόν σας  
• Συμφέρει περισσότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους μάρκετινγκ, από 

οικονομική άποψη. 
 
Διάφορα είδη Ψηφιακού Μάρκετινγκ:  

• Μάρκετινγκ περιεχομένου 
• Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (SEO) 
• Διαφήμιση βάση του μοντέλου «πληρωμής ανά επίσκεψη» 
• Μάρκετινγκ μέσω Social Media  
• Μάρκετινγκ μέσω ενημερωτικών δελτίων (newsletter) 
• Μάρκετινγκ δικτύου συνεργατών (Affiliate Marketing)  

 
2. Μάρκετινγκ περιεχομένου 

Ορισμός: δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ποιότητας με σκοπό την 
προσέλκυση πελατών. Πρόκειται για μία από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές που μπορούν 
να εφαρμόσουν επιχειρηματίες, προκειμένου να βρουν νέους πελάτες ή να διατηρήσουν 
όσους ήδη ανήκουν στην πελατειακή βάση τους.  

 
Είδη περιεχομένου: 
• Άρθρα & αναρτήσεις σε blog 
• Βίντεο 
• Γραφήματα 
• Εκτυπώσιμα υλικά 
• Δημοσιεύσεις σε κοινωνικά μέσα 
• Ενημερωτικά δελτία (newsletter) 

 

 
7 https://web.archive.org/web/20171129124232/http:/lexicon.ft.com/Term?term=digital-

marketing  

https://web.archive.org/web/20171129124232/http:/lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing
https://web.archive.org/web/20171129124232/http:/lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing
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Σε αυτό το κεφάλαιο, θα βρείτε πληροφορίες και βίντεο σχετικά με διάφορα είδη 
εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου και πώς μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει. 

 
 

3. Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine Optimization / SEO) 
 
Ορισμός της Βελτιστοποίησης Μηχανών Αναζήτησης:  
“Πρόκειται για τη διαδικασία αύξησης της επισκεψιμότητας ενός ιστότοπου, καθώς και 

την έκθεση του κοινού στο brand σας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, μέσω της παροχής 
αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης χωρίς χρέωση.”8 

 
Μερικές χρήσιμες συμβουλές ως προς τη Βελτιστοποίηση των Μηχανών Αναζήτησης:  

• Μεριμνήστε ώστε το περιεχόμενό σας να είναι συναφές και χρήσιμο. 
Διαμορφώστε ένα σαφές, τεκμηριωμένο, ενδιαφέρον και εύκολο ως προς την 
αναζήτηση περιεχόμενο.  

• Ενσωματώστε λέξεις στα URLs, οι οποίες να είναι συναφείς με το περιεχόμενο 
και τη δομή του ιστοτόπου, γιατί είναι πιο φιλικές για την περιήγηση των 
επισκεπτών στον ιστότοπό σας 

• Αποφύγετε τις περιττές λέξεις-κλειδιά. 
• Οργανώστε τα θέματά σας με σαφήνεια. 
• Συνεχίστε να τροφοδοτείτε τον ιστότοπο με νέο και ξεχωριστό περιεχόμενο. 

Το νέο περιεχόμενο θα προτρέπει τους/τις υπάρχοντες/υπάρχουσες 
επισκέπτες/τριες σας να επιστρέφουν και θα προσελκύει νέο κοινό. 

• Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι ακριβές, σαφές και κατανοητό 
 

4: Μάρκετινγκ με τη βοήθεια των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 
Ορισμός του μάρκετινγκ με τη βοήθεια των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: η 

χρήση πλατφόρμων κοινωνικών μέσων και δικτύων για την πώληση και προώθηση των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας εταιρείας. Έχει να κάνει με τη δημοσίευση περιεχομένου 
σε λογαριασμούς κοινωνικών μέσων, με σκοπό τη συναναστροφή με τον πελάτη, την 
ανάπτυξη του brand σας και την αύξηση των πωλήσεων, καθώς και της επισκεψιμότητας 
του ιστοτόπου σας.9  

 
Τα πλεονεκτήματα του Μάρκετινγκ με τη βοήθεια των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: 

• Αυξάνει την ενημέρωση αναφορικά με το brand. 
• Αυξάνει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο. 
• Το περιεχόμενο γίνεται διαθέσιμο γρηγορότερα και ευκολότερα. 
• Τακτική επαφή με την ομάδα-στόχο. 
• Συμφέρει από οικονομική άποψη. 

 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές για το μάρκετινγκ με τη 

βοήθεια των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, πληροφορίες αναφορικά με το καταλληλότερο 

 
8 https://moz.com/beginners-guide-to-seo/why-search-engine-marketing-is-necessary  
9 https://buffer.com/social-media-marketing  

https://moz.com/beginners-guide-to-seo/why-search-engine-marketing-is-necessary
https://buffer.com/social-media-marketing
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είδος περιεχομένου για όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, καθώς και tutorials για 
επιχειρηματικές σελίδες στο Facebook. 

 
 

5. Μάρκετινγκ μέσω ενημερωτικών δελτίων 
 
Το μάρκετινγκ μέσω ενημερωτικών δελτίων συνιστά ένα ισχυρό κανάλι προώθησης. 

Πρόκειται, στην ουσία, για ένα είδος ψηφιακού μάρκετινγκ, το οποίο μέσω της αποστολής 
e-mail, επιδιώκει την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μίας εταιρίας ή την επαφή 
της με τους καταναλωτές. Το μάρκετινγκ μέσω ενημερωτικών δελτίων διαδραματίζει 
ουσιαστικό ρόλο στη στρατηγική μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, διότι αυξάνει την ενημέρωση 
αναφορικά με το brand, βοηθά στη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες και δίνει ώθηση 
στις πωλήσεις μέσω της αποστολής διαφόρων ενημερωτικών e-mail. 

 
Τα πλεονεκτήματα του Μάρκετινγκ μέσω ενημερωτικών δελτίων: 

• Είναι πιο πιθανό να δει κανείς ένα e-mail απ’ ό, τι μια ανάρτηση στα κοινωνικά 
δίκτυα. Ένα e-mail θα παραμείνει στο φάκελο εισερχόμενων μέχρι να 
διαβαστεί ή να διαγραφεί. 

• Το 90% των e-mail καταλήγουν στο φάκελο εισερχόμενων του παραλήπτη, 
ενώ μόλις το 2% όσων σάς ακολουθούν, βλέπουν τις δημοσιεύσεις σας στη ροή 
τους στο Facebook. 

• Το μάρκετινγκ μέσω ενημερωτικών δελτίων είναι το ιδανικότερο κανάλι 
επικοινωνίας για να λάβει κανείς πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες. 
Πρόκειται για ένα πολύ πιο επαγγελματικό μέσο, διότι οι καταναλωτές 
αναμένουν να λάβουν τις πληροφορίες αυτές από e-mail παρά από τα 
κοινωνικά μέσα. 

 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ακόμη χρήσιμες συμβουλές για την κατάρτιση μιας 

κατάλληλης λίστας, μια γενική εικόνα των διαφόρων ειδών ενημερωτικών δελτίων που 
μπορούν να σταλούν στο πλαίσιο μιας καμπάνιας προώθησης, και, τέλος, κατατοπιστικά 
βίντεο για τη χρήση του Mailchimp, ενός από τα δημοφιλέστερα εργαλεία μάρκετινγκ στην 
αγορά. 
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5 – Επίλογος  
 
Ο παρών οδηγός αποσκοπεί στην παροχή τεχνικών και λιγότερο τεχνικών εργαλείων, 

προκειμένου να δώσει σε εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εφαρμόσουν το πρόγραμμα  

School Starters Hub (SSH) στις δικές τους σχολικές μονάδες. Επιδιώκει να προτρέψει τους 

παράγοντες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εξετάσουν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους 

και να ξεφύγουν από τις τετριμμένες εκπαιδευτικές συνταγές, ούτως ώστε να είναι 

προετοιμασμένοι/ες για τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή 

κοινωνία του αύριο.  

Η πρώτη ενότητα επεξηγεί λεπτομερώς το μοντέλο του SSH ως προς το θεωρητικό 

σκέλος. Επιτρέπει σε όποιον/α αναγνώστη/στρια δεν είναι εξοικειωμένος/η με το 

πρόγραμμα να εμβαθύνει στις τεχνικές λεπτομέρειες μίας τέτοιας πρωτοβουλίας. 

Η δεύτερη ενότητα αφορά το πρακτικό σκέλος του SSH και τους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να εφαρμοστεί στο σχολείο σας. Παρέχει συγκεκριμένες και εβδομαδιαίες 

επιχειρησιακές οδηγίες & κατευθύνσεις, που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι 

οδηγίες αυτές αποτελούν από κοινού ένα πλαίσιο και προσαρμόζονται στις ανάγκες σας και 

τους διαθέσιμους πόρους σας. 

Η τρίτη και τελευταία ενότητα αναλύει τις διάφορες διδακτικές ενότητες που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SSH από εταίρους με τεχνογνωσία στο 

επιχειρείν, το ψηφιακό μάρκετινγκ και το Design Thinking. Στην ουσία, τα υποκεφάλαια 

αυτά είναι τα παράγωγα εκείνα της τεχνογνωσίας των εταίρων του SSH, τα οποία καλείστε 

να μεταβιβάσετε στους/στις μαθητές/τριες σας.  

Το SSH υπενθυμίζει, τέλος, στον αναγνώστη & στην αναγνώστρια ότι, όποια κι αν 

είναι η θέση του/της, μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό αντίκτυπο ακόμη και με 

ελάχιστους διαθέσιμους πόρους. Ο παρών οδηγός επιθυμεί να διδάξει σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/τριες ότι προϋπόθεση για να παράγει κανείς καλές ιδέες και να μάθει νέα πράγματα 

δεν είναι η ευμάρεια ή η ευφυΐα. Θέλοντας να μεταφέρει την ιδέα αυτήν, ο οδηγός κλείνει στο 

σημείο αυτό με μία χαρακτηριστική δήλωση του Arthur Ashe, άλλοτε πρωταθλητή του 

τέννις:  

 

“Ξεκίνα απ’ όπου βρίσκεσαι.  

           Χρησιμοποίησε ό, τι έχεις.  

        Κάνε ό, τι μπορείς.”  
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6 - Παραρτήματα 

► 1ο Παράρτημα. Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης 

 

► 2ο Παράρτημα. Πρόσκληση διαγωνισμού για υποβολές  

 

► 3ο Παράρτημα. Υπόδειγμα για το υλικό μέσω του οποίου θα γίνει επίσημη παρουσίαση 

της επιχειρηματικής ιδέας (υποβολή σχεδιου ή υπόδειγμα Canvas ή δημιουργία βίντεο) -

PIT (μέρος του διαγωνισμού)  

 

► 4ο Παράρτημα. Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και ανάλυσης του προφίλ των ομαδών  

 

 

Παράρτημα 1. Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης 
 
Το όνομα της ομάδας σας:  Το όνομά σας:  

Ημερομηνία:   
Τι αποκομίσατε από τη συνεδρία αυτήν; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι πετύχατε κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνετε για να υλοποιήσετε την 

επιχειρηματική ιδέα σας; 
 
 
 
 
 
Ποιες πηγές χρησιμοποιήσατε; 
 

o Διαδίκτυο 
o Βιβλία 
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o Ό, τι σας συνέστησε ο/η εκπαιδευτικός 
o Άλλο:……………………………… 

 
 
Ποιες δυσκολίες συναντήσατε κατά 

τη διάρκεια της συνεδρίας;: 
 
 
 
 
 

Πώς ξεπεράσατε τις δυσκολίες 
αυτές; Μόνος, /-η ή με τη βοήθεια της 
ομάδας σας;  

   

 

Παράρτημα 2. Contest call for submissions 
 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Προτεινόμενοι κανονισμοί 
 

 

Άρθρο 1 
Γενική θεώρηση 

1 - Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αρχές συμμετοχής και την απονομή των βραβείων 
για την ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών που υποβάλλονται στο 
διαγωνισμό. 

2 -Ο διαγωνισμός διεξάγεται ταυτόχρονα σε 4 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, 
Κύπρο και Βουλγαρία. 

3 -Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Μια πρώτη φάση αφορά το εθνικό 
επίπεδο κάθε χώρας και θα ακολουθήσει μια δεύτερη φάση, όπου θα συμμετέχουν οι 
νικητές & νικήτριες από κάθε χώρα. 

4 -Τα βραβεία που θα απονεμηθούν στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού θα 
ανακοινωθούν από την Οργανωτική Επιτροπή κατά την έναρξη της περιόδου υποβολής 
αιτήσεων στην πλατφόρμα School Starters´Hub. 

 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

Το έργο School Starters´Hub έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές & τις μαθήτριες να 
αναπτύξουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που μπορούν να τους οδηγήσουν με 
επιτυχία αρχικά στην ενεργή συμμετοχή τους με την σχολική κοινότητα και στη συνέχεια 
στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 
 

Άρθρο 3 
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Επωφελούμενοι/ες 

1 – Μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

Άρθρο 4 
Διαγωνισμός 

 
1 - Οι εθνικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2022. 
Προκειμένου οι επιχειρηματικές ιδέες να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να αναρτηθούν στην 
εκπαιδευτική πλατφόρμα του School Starters´Hub (https://training-schoolstarter.eu/)  
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  
2 - Πρώτα θα επιλεγεί ένας νικητής/ μία νικήτρια για κάθε εθνικό διαγωνισμό, που θα 
εκπροσωπεί μια επιχειρηματική ιδέα και στη συνέχεια οι τέσσερις νικητές/τριες – 
ένας/μία από κάθε χώρα - καθώς και επιχειρηματικές ιδέες από άλλες χώρες, εκτός αυτών 
που συμμετέχουν στο έργο, θα διαγωνιστούν για να αναδειχθούν οι νικητές του 
ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Είναι προτιμότερο οι ιδέες να είναι διατυπωμένες στα αγγλικά, 
αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα μεταφραστούν στα αγγλικά, εφ’ όσον διακριθούν.* 
3 - Ο νικητής ή η νικήτρια του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στο συνέδριο 
που θα πραγματοποιηθεί στο Μπιλμπάο το Οκτώβριο του 2022.  
4 - Για να συμμετάσχουν στον εθνικό διαγωνισμό οι μαθητές & οι μαθήτριες θα πρέπει να 
υποβάλουν την επιχειρηματική τους ιδέα συμπληρώνοντας το πρότυπο Canvas που είναι 
διαθέσιμο στην  εκπαιδευτική πλατφόρμα του School Starters´Hub (https://training-
schoolstarter.eu/)  ή να ανεβάσουν ένα βίντεο με την παρουσίαση της επιχειρηματικής 
τους ιδέας. 
Παρακαλούμε να τηρήσετε τις παρακάτω προδιαγραφές σχετικά με την συμπλήρωση του 
Canvas Business Model 
 
 

• Γραμματοσειρά – Times New Roman 

• Μέγεθος γραμματοσειράς – 12 

• Το video και το Canvas model 

• Διάρκεια του video: 4 λεπτά 
 

* Για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό οι συμμετοχές και τα Video θα πρέπει να είναι 
στα αγγλικά, διαφορετικά ειδικά για το Video θα πρέπει να υπάρχουν υπότιτλοι.  
 

 

Άρθρο 5 
Βραβεία 

1- Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία: 
α) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 1ο βραβείο. Ο νικητής/η νικήτρια του ευρωπαϊκού διαγωνισμού 

θα αναδειχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 
β) 4 εθνικοί νικητές/τριες 
 
2 - Στο σχολείο και στον/στην Σύμβουλο Εκπαιδευτικό θα απονεμηθεί επίσης ένα 
πιστοποιητικό συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

https://training-schoolstarter.eu/
https://training-schoolstarter.eu/
https://training-schoolstarter.eu/
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3 – Το είδος των βραβείων θα ανακοινωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή κατά την 
έναρξη του διαγωνισμού. 
 
 

Άρθρο 6 
Επίσημη ανακοίνωση του Διαγωνισμού 

1 - Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από τους εταίρους του έργου School Starters´Hub, με 
τη δυνατότητα συμμετοχής σχολείων τουλάχιστον από τις χώρες των εταίρων. 
2 - Η προκήρυξη που ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, σύστημα αξιολόγησης της επιχειρηματικής ιδέας, την προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων, τον τρόπο υποβολής των επιχειρηματικών ιδεών, τη μορφή των βραβείων 
και τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 

Άρθρο 7 
Προθεσμία υποβολών 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημερών από 
την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού. Ο νικητής του ευρωπαϊκού διαγωνισμού 
θα αναδειχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 
 

Άρθρο 8 
Αιτήσεις 

1 - Οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
- Έντυπο αίτησης, με τα ονόματα των μαθητών/τριών καθώς και το όνομα του/της 
συμβούλου καθηγητή/τριας 
- Η ιδέα που υποβάλλεται στο διαγωνισμό και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 
- Δήλωση του σχολείου με την οποία πιστοποιούνται οι προϋποθέσεις αποδοχής. 
 

Άρθρο 9 
Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής 

1 - Οι εθνικές κριτικές επιτροπές αποτελούνται από τρία μέλη (έναν πρόεδρο και δύο 
μέλη) και η σύνθεσή τους θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα με την προκήρυξη του 
διαγωνισμού. 
2 - Κάθε κριτική επιτροπή θα έχει τουλάχιστον έναν εμπειρογνώμονα που δεν εργάζεται 
στα σχολεία-εταίρους.   
3 - Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τους προέδρους των εθνικών 
κριτικών επιτροπών. 

Άρθρο 10 
Αξιολόγηση των συμμετοχών 

1 - Οι κριτικές επιτροπές, που ορίζονται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, είναι 
υπεύθυνες για την απόφαση σχετικά με την ανάδειξη της καλύτερης επιχειρηματικής 
ιδέας σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2 - Κατά την αξιολόγηση των υποβολών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 
παράμετροι: 

Κριτήρια αξιολόγησης της επιχειρηματικής ιδέας - Μοντέλο canva.  
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Κριτήρια 
αξιολόγησης 

3
% 

Άψογη Επαρκής Ανεπαρκής 

Περιγραφή της 
επιχείρησης που 
σκοπεύει να 
δημιουργήσει η 
ομάδα 

2
20 

Ολοκληρωμένη 
απάντηση. 
Ξεκάθαρη 
αποσαφήνιση της 
έννοιας. Εντοπισμός 
όλων των 
σημαντικών 
στοιχείων, με 
παραπομπές σε 
συναφή 
παραδείγματα. 
Παροχή 
πληροφοριών που 
δεν προσφέρονται 
στην αίθουσα.  

Ικανοποιητικά 
ολοκληρωμένη 
απάντηση. Ένδειξη 
κατανόησης της 
έννοιας. 
Εντοπισμός των 
σημαντικότερων 
στοιχείων. Παροχή 
πληροφοριών 
σχετικά με ό, τι 
διδάχθηκε στην 
αίθουσα. 

Η απάντηση 
υποδηλώνει 
σύγχυση ως προς 
την κατανόηση. 
Ελλιπής κατανόηση 
της έννοιας. 
Εντοπισμός 
ορισμένων μόνο 
σημαντικών 
στοιχείων. Παροχή 
ελλιπών 
πληροφοριών 
σχετικά με ό, τι 
διδάχθηκε στην 
αίθουσα. 

Κατά πόσο η 
συγκεκριμένη ιδέα 
μπορεί να 
διαμορφωθεί σε 
επιχειρηματική 
πρωτοβουλία. 

2
20 

Εντοπίζεται 
δυνατότητα 
προσδιορισμού, 
βελτιστοποίησης ή 
αναθεώρησης των 
σκοπιμοτήτων της 
δημιουργίας του 
προϊόντος ή της 
υπηρεσίας. 

Η επιχειρηματική 
ιδέα δεν 
προσδιορίζει με 
βεβαιότητα την 
απαιτούμενη 
σκοπιμότητα και 
είναι μερικώς μόνο 
τεκμηριωμένη. 

Δεν υποδηλώνει 
κατανόηση της 
έννοιας σε 
ικανοποιητικό 
βαθμό. Ελλιπής 
απάντηση. 
Παραλείπονται 
σημαντικά 
στοιχεία. Κακή 
χρήση όρων. 

Προσδιορισμός των 
στόχων που πρέπει 
να επιδιωχθούν με 
τη δημιουργία της 
εταιρείας και 
λεπτομερής 
περιγραφή των 
στρατηγικών που 
πρέπει να 
ακολουθηθούν για 
την επίτευξή τους. 

2
20 

Το project είναι 
ευρύτερα 
κατανοητό και 
προσδιορίζει τους 
στόχους και τα 
κριτήρια για την 
υλοποίησή του.  

Οι στρατηγικές 
αποσαφηνίζονται 
με πολύ απλό και 
όχι τόσο πειστικό 
τρόπο. 

Δεν αποδεικνύεται 
κατανόηση της 
έννοιας σε 
ικανοποιητικό 
βαθμό. Ελλιπής 
απάντηση. 
Παραλείπονται 
σημαντικά 
στοιχεία. Κακή 
χρήση όρων. 

Το project πρέπει να 
είναι πειστικό, όχι 
μόνο για τον/την 
δημιουργό του, αλλά 
και για όλους όσους 
έχουν πρόσβαση σε 
αυτό, καθώς από 
αυτό θα εξαρτηθεί 

2
20 

Η προσέγγιση του 
project και η 
επιχειρηματική ιδέα 
γίνονται 
κατανοητές με 
σαφή και πειστικό 
τρόπο. 

Η επιχειρηματική 
ιδέα δεν έχει 
αναλυθεί με σαφή 
τρόπο, ούτε 
αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον τρόπο 
δράσης. 

Η απάντηση είναι 
ελλιπής ή μη 
κατανοητή. 
Παραλείπονται 
ουσιαστικά 
στοιχεία της 
έννοιας. 
Παρουσιάζει μια 
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αν οι διαθέσιμοι 
οικονομικοί πόροι 
επαρκούν ή όχι για 
την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας μας. 

λανθασμένη 
αντίληψη της 
έννοιας. 
Επισημαίνει 
λανθασμένα ό, τι 
είναι ήδη γνωστό. 
Ασαφής 
προσπάθεια 
προσέγγισης του 
προβλήματος. 

Οργάνωση 
(ως προς τον 
παρουσιαστή/στρια 
και τον τρόπο 
παρουσίασης) 

2
20 

Ο/Η 
παρουσιαστής/στρι
α και η προφορική 
παρουσίαση 
φανερώνουν σωστή 
προετοιμασία, και 
σπάνια γίνεται 
αναφορά σε 
σημειώσεις κατά τη 
διάρκεια της 
παρουσίασης 

Ο/Η 
παρουσιαστής/στρι
α και η προφορική 
παρουσίαση 
φανερώνουν 
σχετικά καλή 
προετοιμασία, και 
συχνά γίνονται 
παραπομπές σε 
σημειώσεις κατά τη 
διάρκεια της 
παρουσίασης 

Ο/Η 
παρουσιαστής/στρ
ια και η προφορική 
παρουσίαση 
φανερώνουν 
σχετικά καλή 
προετοιμασία, 
ωστόσο όλη η 
παρουσίαση 
γίνεται μέσα από 
ανάγνωση των 
διαφανειών 

 

Κριτήρια αξιολόγησης της επιχειρηματικής ιδέας - Προφορική παρουσίαση (βασισμένη στο 
Video) 

 

Κριτήρια 
αξιολόγησης 

3
% 

Άψογη Επαρκής Ανεπαρκής 

Περιγραφή της 
επιχείρησης που 
σκοπεύει να 
δημιουργήσει η 
ομάδα 

3
30 

Ολοκληρωμένη 
απάντηση. 
Ξεκάθαρη 
αποσαφήνιση της 
έννοιας. Εντοπισμός 
όλων των 
σημαντικών 
στοιχείων, με 
παραπομπές σε 
συναφή 
παραδείγματα. 
Παροχή 
πληροφοριών που 
δεν προσφέρονται 
στην αίθουσα.  

Ικανοποιητικά 
ολοκληρωμένη 
απάντηση. Ένδειξη 
κατανόησης της 
έννοιας. 
Εντοπισμός των 
σημαντικότερων 
στοιχείων. Παροχή 
πληροφοριών 
σχετικά με ό, τι 
διδάχθηκε στην 
αίθουσα. 

Η απάντηση 
υποδηλώνει 
σύγχυση ως προς 
την κατανόηση. 
Ελλιπής κατανόηση 
της έννοιας. 
Εντοπισμός 
ορισμένων μόνο 
σημαντικών 
στοιχείων. Παροχή 
ελλιπών 
πληροφοριών 
σχετικά με ό, τι 
διδάχθηκε στην 
αίθουσα. 

Κατά πόσο η 
συγκεκριμένη ιδέα 
μπορεί να 

2
20 

Εντοπίζεται 
δυνατότητα 
προσδιορισμού, 

Η επιχειρηματική 
ιδέα δεν 
προσδιορίζει με 

Δεν υποδηλώνει 
κατανόηση της 
έννοιας σε 
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διαμορφωθεί σε 
επιχειρηματική 
πρωτοβουλία. 

βελτιστοποίησης ή 
αναθεώρησης των 
σκοπιμοτήτων της 
δημιουργίας του 
προϊόντος ή της 
υπηρεσίας. 

βεβαιότητα την 
απαιτούμενη 
σκοπιμότητα και 
είναι μερικώς μόνο 
τεκμηριωμένη. 

ικανοποιητικό 
βαθμό. Ελλιπής 
απάντηση. 
Παραλείπονται 
σημαντικά 
στοιχεία. Κακή 
χρήση όρων. 

Προσδιορισμός των 
στόχων που πρέπει 
να επιδιωχθούν με 
τη δημιουργία της 
εταιρείας και 
λεπτομερής 
περιγραφή των 
στρατηγικών που 
πρέπει να 
ακολουθηθούν για 
την επίτευξή τους. 

2
20 

Το project είναι 
ευρύτερα 
κατανοητό και 
προσδιορίζει τους 
στόχους και τα 
κριτήρια για την 
υλοποίησή του.  

Οι στρατηγικές 
αποσαφηνίζονται 
με πολύ απλό και 
όχι τόσο πειστικό 
τρόπο. 

Δεν αποδεικνύεται 
κατανόηση της 
έννοιας σε 
ικανοποιητικό 
βαθμό. Ελλιπής 
απάντηση. 
Παραλείπονται 
σημαντικά 
στοιχεία. Κακή 
χρήση όρων. 

Το project πρέπει να 
είναι πειστικό, όχι 
μόνο για τον/την 
δημιουργό του, αλλά 
και για όλους όσους 
έχουν πρόσβαση σε 
αυτό, καθώς από 
αυτό θα εξαρτηθεί 
αν οι διαθέσιμοι 
οικονομικοί πόροι 
επαρκούν ή όχι για 
την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας μας. 

2
20 

Η προσέγγιση του 
project και η 
επιχειρηματική ιδέα 
γίνονται 
κατανοητές με 
σαφή και πειστικό 
τρόπο. 

Η επιχειρηματική 
ιδέα δεν έχει 
αναλυθεί με σαφή 
τρόπο, ούτε 
αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον τρόπο 
δράσης. 

Η απάντηση είναι 
ελλιπής ή μη 
κατανοητή. 
Παραλείπονται 
ουσιαστικά 
στοιχεία της 
έννοιας. 
Παρουσιάζει μια 
λανθασμένη 
αντίληψη της 
έννοιας. 
Επισημαίνει 
λανθασμένα ό, τι 
είναι ήδη γνωστό. 
Ασαφής 
προσπάθεια 
προσέγγισης του 
προβλήματος. 

 

 

Παράρτημα 3. Πρότυπο βασισμένο στο Canvas Model, για 
την καταγραφή της επιχειρηματικής ιδέας από τους μαθητές & τις 
μαθήτριες  

 

Canvas Model 
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Παράρτημα 4. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς 
Το όνομα 

της ομάδας: 

Το όνομα της 

επιχειρηματικής ιδέας: 

Το όνομα του μαθητή: 

 Άψογη  Καλή  Μέτρια Ανεπαρκής 

Ποιότητα, 

πρωτοτυπία και 

συνοχή της 

επιχειρηματικής 

ιδέας 

    

Προτάσεις για βελτίωση: 

 

Εταίροι -  
Συνεργάτες 

Δράσεις -  
Ενέργειες 

Σημεία Αναφοράς -  
προτάσεις 

Πελατειακές σχέσεις Τμήματα Πελατών 

 

  
    

Βασικοί πόροι Κανάλια  
Επικοινωνίας 

  

Κόστος στησίματος επιχείρησης Ροές εσόδων 
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Ποιότητα 

της παρουσίασης 

(επίπεδο χρήσης 

μητρικής 

γλώσσας, 

γραφικών, 

προφορικής 

επικοινωνίας)  

    

Προτάσεις για βελτίωση: 

 

Εκδήλωση 

περιέργειας, 

ενδιαφέροντος 

και ενεργούς 

συμμετοχής κατά 

τη διάρκεια των 

συνεδριών 

    

Προτάσεις για βελτίωση: 

 

Άλλα σχόλια/παρατηρήσεις: 

 

  

 

 


