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"My biggest motivation? Just to keep challenging myself. I see life almost like one long 
University education that I never had - every day I’m learning something new." 

 

- Richard Branson    -  

 
 

Entrepreneurship is not only a mindset but a skillset. 
 

- Mitchell Kapor    - 
 

 

Εισαγωγή 
 
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει όσους παρέχουν υποστήριξη σε νέους στην αρχή 

της σταδιοδρομίας τους, δηλαδή δασκάλους, συμβούλους νέων, μέντορες ή εκπαιδευτές. Μια 

από τις πιο σημαντικές αποφάσεις ενός νέου είναι η επιλογή του μελλοντικού επαγγέλματος, η 

επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Και μια από τις πιο συναρπαστικές επιλογές είναι η 

δυνατότητα να είσαι επιχειρηματίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ικανούς και επιτυχημένους 

επιχειρηματίες για να είναι πιο επιτυχημένη στον σημερινό παγκόσμιο και ανταγωνιστικό κόσμο. 

Πώς όμως θα επιτευχθεί αυτό; 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος είναι η εκπαίδευση και η υποστήριξη νέων επιχειρηματιών - 

βοηθώντας τους νέους να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες. Το σχέδιο 

Infografia και αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά ακριβώς αυτό. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 
Αφού ολοκληρώσετε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα είστε σε θέση: 

1. Υποστηρίξετε τους νέους στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων; 

2. Να χρησιμοποιείτε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις όπως η παιχνιδοποίηση της 

μάθησης και η μάθηση με βάση τις προκλήσεις; 

3. Να χρησιμοποιείτε τα 15 διαδραστικά infographics του σχεδίου INFOGRAFIA για να 

διδάξετε στους νέους βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες; 

4. Να δημιουργείτε σύγχρονους εκπαιδευτικούς πόρους όπως βίντεο, κουίζ, digital 

breakouts και WebQuests για τους μαθητές σας; 

5. Να χρησιμοποιείτε σύγχρονο λογισμικό και πλατφόρμες για τη δημιουργία ελκυστικού 

μαθησιακού περιεχομένου, όπως π.χ Powtoon, Animaker, Google Forms, Canva, Kahoot, 

QRCode Monkey κ.α. 

6. Να εξηγείτε τί είναι το EntreComp και γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο.  
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Σχέδιο Μαθήματος - Εκπαίδευση Πρόσωπο με Πρόσωπο σε μια Τάξη 
 

Τίτλος Μαθήματος Κύριοι Στόχοι Μάθησης Διάρκεια 

ΗΜΕΡΑ 1 

1.1 Εισαγωγή σε όλο το πρόγραμμα 
κατάρτισης 

 να δημιουργηθεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην ομάδα χρησιμοποιώντας μερικές 
διασκεδαστικές δραστηριότητες που σπάνε τον πάγο. 

 να παρουσιαστεί η ημερήσια διάταξη κατάρτισης. 
 να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να συστηθούν σύντομα και να περιγράψουν την 

εμπειρία τους στον τομέα της εκπαίδευσης των νέων. 
 να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις προσδοκίες τους από την 

κατάρτιση. 

90 

Διάλειμμα 15 

1.2 Εισαγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού 
 να παρουσιαστεί το πρώτο από τα 15 infographics του έργου INFOGRAFIA. 
 να δοκιμαστούν πρακτικά και τα 4 εκπαιδευτικά εργαλεία αυτού του infographic: 

βίντεο, κουίζ, Digital Breakout και WebQuest. 

70 

1.3 Παρουσίαση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 
κατάρτισης 

 να εισαγάγει και να περιγράψει λεπτομερέστερα τα μαθησιακά αποτελέσματα του 
προγράμματος κατάρτισης. 

20 

Διάλειμμα 15 

1.4 INFOGRAFIA MOOC 
 να εξηγηθεί τι είναι το INFOGRAFIA MOOC και πού μπορούν να το βρουν οι 

συμμετέχοντες. 
 να περιγραφεί η δομή αυτής της πολύτιμης εκπαιδευτικής πύλης. 

45 

1.5 Περιεχόμενο του INFOGRAFIA MOOC  
 να δείξει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πύλης. 
 να παρουσιαστεί όλο του εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην πύλη. 

45 

Διάλειμμα 15 

1.6 ENTRECOMP – Σύντομη Εισαγωγή 
 να παρουσιαστεί το ENTRECOMP στους συμμετέχοντες. 
 να διευκρινιστεί τι είναι η ENTRECOMP και πώς και γιατί δημιουργήθηκε. 

30 

1.7 Συμπέρασμα της πρώτης ημέρας 
κατάρτισης 

 να γίνει σύνοψη του τι έμαθαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας 
μάθησης. 

15 
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 να δοθεί στους συμμετέχοντες χώρος για μια σύντομη αξιολόγηση και έκφραση των 
συναισθημάτων τους από την ημέρα μάθησης. 

ΗΜΕΡΑ 2 

2.1 Εισαγωγή της δεύτερης ημέρας 
κατάρτισης 

 να δημιουργηθεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην ομάδα χρησιμοποιώντας κάποια 
διασκεδαστική δραστηριότητα που σπάει τον πάγο.  

 να γίνει υπενθύμιση για την ατζέντα της δεύτερης ημέρας κατάρτισης. 

15 

2.2 ENTRECOMP – Περισσότερες 
Πληροφορίες 

 να δωθεί μια πιο προσεκτική ματιά στην ENTRECOMP. 
 να γίνει εισαγωγή των 15 βασικών επιχειρηματικών ικανοτήτων που ορίζονται στο 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων. 

60 

2.3 INFOGRAFIA MOOC – Πρακτικές 
δοκιμές 

 να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να δοκιμάσουν την πρακτική χρήση της 
εκπαιδευτικής πύλης INFOGRAFIA σε φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και 
ταμπλέτες. 

 δείξτε στους συμμετέχοντες πώς μοιάζουν όλα τα διαδραστικά infographics και πώς 
λειτουργούν στην εκπαίδευση των νέων. 

45 

Διάλειμμα 15 

2.4 INFOGRAFIA MOOC – Συζήτηση 
 να συζητηθούν με τους συμμετέχοντες οι δυνατότητες και το δυναμικό της χρήσης 

διαδραστικών infographics και του INFOGRAFIA MOOC στην εργασία τους με νέους. 
30 

2.5 Παιχνιδοποίηση της Μάθησης 
 να εξηγηθεί τι σημαίνει Παιχνιδοποίηση της Μάθησης και πώς λειτουργεί. 
 να δοθεί στους συμμετέχοντες ένα πρακτικό παράδειγμα. 

80 

Διάλειμμα 15 

2.6 Μάθησε βασισμένη στην πρόκληση  
 να εξηγηθεί τι σημαίνει μάθηση με βάση την πρόκληση και πώς λειτουργεί. 
 να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες ένα πρακτικό παράδειγμα. 

85 

2.7 Συμπέρασμα της δεύτερης ημέρας 
διδασκαλίας 

 να συνοψίσουν τι έμαθαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας 
μάθησης. 

 να δοθεί στους συμμετέχοντες χώρος για μια σύντομη αξιολόγηση και έκφραση των 
συναισθημάτων τους από την ημέρα μάθησης. 

15 

ΗΜΕΡΑ 3 

3.1 Εισαγωγή της τρίτης ημέρας κατάρτισης 
 να δημιουργηθεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην ομάδα χρησιμοποιώντας κάποια 

διασκεδαστική δραστηριότητα που σπάει τον πάγο.  
 να γίνει υπενθύμιση της ατζέντας της τρίτης ημέρας κατάρτισης. 

15 

3.2 Kahoot! - Πλατφόρμα μάθησης 
βασισμένη σε παιχνίδια 

 να παρουσιαστεί το Kahoot! και να εξηγηθεί πώς να το χρησιμοποιήσετε. 35 



 
7 

 να παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα εκπαιδευτικών πόρων που 
δημιουργήθηκαν με αυτό το εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου. 

3.3 Το Κουίζ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο 
 εισαγωγή του κουίζ ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 
 να διδαχθούν στους συμμετέχοντες η διαδικασία δημιουργίας ενός κουίζ. 

30 

Διάλειμμα 15 

3.4 Πως να δημιουργήσετε Κουίζ στο 
Kahoot 

 να γίνει καθοδήγηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας 
δημιουργίας ενός κουίζ με τη χρήση του εργαλείου Kahoot. 

 να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν το δικό τους κουίζ ως σύγχρονο 
εργαλείο μάθησης. 

80 

Διάλειμμα 15 

3.5 Παρουσίαση των Κουίζ που 
δημιουργήθηκαν και Ανταλλαγή 
Εμπειριών 

 να δοθεί στους συμμετέχοντες χώρος για να παρουσιάσουν τα κουίζ σε άλλους 
συμμετέχοντες.  

 ανταλλαγή εμπειριών με τη δημιουργία κουίζ και τη χρήση τους στην εκπαίδευση των 
νέων. 

80 

Διάλειμμα 15 

3.6 Εκπαιδευτικά Κουίζ - Συμβουλές και 
Συζήτηση 

 να συζητηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης κουίζ στην 
εκπαίδευση των νέων. 

 να διατυπωθούν διάφορες πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία κουίζ και την 
πρακτική χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

60 

3.7 Συμπέρασμα της τρίτης ημέρας 
διδασκαλίας 

 να συνοψίσουν τι έμαθαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας 
μάθησης. 

 να δοθεί στους συμμετέχοντες χώρος για μια σύντομη αξιολόγηση και έκφραση των 
συναισθημάτων τους από την ημέρα μάθησης. 

15 

ΗΜΕΡΑ 4 

4.1 Εισαγωγή της τέταρτης ημέρας 
κατάρτισης 

 να δημιουργηθεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην ομάδα χρησιμοποιώντας κάποια 
διασκεδαστική δραστηριότητα που σπάει τον πάγο.  

 να γίνει υπενθύμιση της ατζέντας της τέταρτης ημέρας κατάρτισης. 

15 

4.2 Powtoon – Εργαλείο δημιουργίας 
βίντεο 

 να παρουσιαστεί το Powtoon και να εξηγηθεί ο τρόπος χρήσης του. 
 να παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα εκπαιδευτικών πόρων που 

δημιουργήθηκαν με αυτό το εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου. 

35 

4.3 Το Βίντεο ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο 
 να παρουσιαστεί το βίντεο ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 
 να διδάχθεί στους συμμετέχοντες η διαδικασία δημιουργίας ενός βίντεο. 

30 
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Διάλειμμα 15 

4.4 Πως να Δημιουργήσετε Video στο 
Powtoon 

 καθοδήγηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας 
δημιουργίας ενός βίντεο με τη χρήση του εργαλείου Powtoon. 

 να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο ως σύγχρονο 
εργαλείο μάθησης. 

80 

Διάλειμμα 15 

4.5 Πως να Δημιουργήσετε Video στο 
Powtoon 

 καθοδήγηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας 
δημιουργίας ενός βίντεο με τη χρήση του εργαλείου Powtoon. 

 να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο ως σύγχρονο 
εργαλείο μάθησης. 

60 

4.6 Παρουσίαση των βίντεο που 
δημιουργήθηκαν και ανταλλαγή εμπειριών 

 να δοθεί στους συμμετέχοντες χώρος για να παρουσιάσουν τα βίντεο σε άλλους 
συμμετέχοντες.  

 ανταλλαγή εμπειριών με τη δημιουργία βίντεο και τη χρήση τους στην εκπαίδευση των 
νέων. 

20 

Διάλειμμα 15 

4.7 Εκπαιδευτικά βίντεο - Συμβουλές και 
Συζήτηση 

 να συζητήσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης βίντεο στην 
εκπαίδευση των νέων. 

 να διατυπώσετε διάφορες πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία βίντεο και την 
πρακτική χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

60 

4.8 Συμπέρασμα της τέταρτης ημέρας 
διδασκαλίας 

 να γίνει σύνοψη του τι έμαθαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της τέταρτης ημέρας 
μάθησης. 

 να δοθεί στους συμμετέχοντες χώρος για μια σύντομη αξιολόγηση και έκφραση των 
συναισθημάτων τους από την ημέρα μάθησης. 

15 

ΗΜΕΡΑ 5 

5.1 Εισαγωγή της πέμπτης ημέρας 
κατάρτισης 

 να δημιουργηθεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην ομάδα χρησιμοποιώντας κάποια 
διασκεδαστική δραστηριότητα που σπάει τον πάγο.  

 να γίνει υπενθύμιση της ημερήσιας διάταξης της εκπαίδευσης της τελευταίας ημέρας. 

15 

5.2 Google Forms – Online Form Creator 
 να παρουσιαστούν οι Google Forms και να εξηγηθεί πώς χρησιμοποιούνται. 
 να παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα εκπαιδευτικών πόρων που 

δημιουργήθηκαν με αυτό το εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου. 

35 

5.3 Τα WebQuests ως Εκπαιδευτικό 
Εργαλείο 

 να γίνει εισαγωγή του WebQuest ως εκπαιδευτικού εργαλείου. 
 να διδαχθούν οι συμμετέχοντες τη διαδικασία δημιουργίας ενός WebQuest. 

30 
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Διάλειμμα 15 

5.4 Πως να Δημιουργήσετε ένα WebQuest 
στις Google Forms 

 να γίνει καθοδήγηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας 
δημιουργίας ενός WebQuest με τη χρήση του εργαλείου Google Forms. 

 να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν το δικό τους WebQuest ως ένα 
σύγχρονο εργαλείο μάθησης. 

80 

Διάλειμμα 15 

5.5 Πως να Δημιουργήσετε ένα WebQuest 
στις Google Forms 

 να καθοδηγηθούν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας 
δημιουργίας ενός WebQuest με τη χρήση του εργαλείου Google Forms. 

 να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν το δικό τους WebQuest ως ένα 
σύγχρονο εργαλείο μάθησης. 

60 

5.6 Παρουσίαση των βίντεο που 
δημιουργήθηκαν WebQuests και 
ανταλλαγή εμπειριών 

 να παρέχει στους συμμετέχοντες χώρο για να παρουσιάσουν τα WebQuests σε άλλους 
συμμετέχοντες.  

 ανταλλαγή εμπειριών με τη δημιουργία WebQuests και τη χρήση τους στην εκπαίδευση 
των νέων. 

20 

Διάλειμμα 15 

5.7 Εκπαιδευτικά WebQuests - Συμβουλές 
και Συζήτηση 

 να συζητηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των WebQuests 
στην εκπαίδευση των νέων. 

 να διατυπωθούν οι διάφορες πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία WebQuests και 
την πρακτική χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

45 

5.7 Αξιολόγηση του Προγράμματος 
Κατάρτισης 

 να γίνει σύνοψη του τι έμαθαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
κατάρτισης. 

 να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης. 

20 

5.8 Κλείσιμο του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 

 να προταθούν μελλοντικές μορφές συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών.  
 αποχαιρετισμός των συμμετεχόντων. 

10 
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Εισαγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού 
 

Η ομάδα του σχεδίου INFOGRAFIA ανέπτυξε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την εργαλειοθήκη – ένα 

σετ 15 διαδραστικών infographics. Κάθε infographic σχετίζεται με μία από τις 15 επιχειρηματικές 

δεξιότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στο EntreComp. Κάθε μεμονωμένο διαδραστικό 

infographic περιλαμβάνει μια σειρά από 4 διαφορετικά στοιχεία εκμάθησης προσβάσιμα μέσω 

κωδικών QR που εμφανίζονται στα γραφήματα. Αν είστε περίεργοι για το πώς φαίνεται και 

λειτουργεί ένα τέτοιο infographic, η ευκαιρία σας είναι εδώ. Μπορείτε να δοκιμάσετε το 

infographic 1 τώρα. Διαβάστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο και 

απολαύστε μια μικρή διασκεδαστική μαθησιακή εμπειρία. 
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INFOGRAFIA MOOC 
 

Στις μέρες μας, οι περισσότεροι νέοι εντοπίζουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ένα 

smartphone. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί πόροι του σχεδίου INFOGRAFIA είναι επίσης προσβάσιμοι 

μέσω υπολογιστών, φορητών υπολογιστών και tablet. Εξάλλου, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικού 

περιεχομένου είναι συχνά πιο βολική και αποτελεσματική με τη χρήση φορητού υπολογιστή ή 

υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα έργου του έργου INFOGRAFIA ανέπτυξε την εκπαιδευτική 

πύλη INFOGRAFIA MOOC. 

 

Εάν δεν ξέρετε ακόμα τι σημαίνει MOOC, τότε το MOOC σημαίνει «μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό 

μάθημα». Ο όρος ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008 για να περιγράψει δωρεάν, εύκολα προσβάσιμα, 

εντελώς διαδικτυακά μαθήματα. Τα MOOC δίνουν την ευκαιρία σε όλους να σπουδάσουν δωρεάν 

μέσω διαδικτύου σε οποιονδήποτε σε όλο τον κόσμο. 

 

Ας δούμε πώς είναι το INFOGRAFIA MOOC και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιείτε εσείς, οι 

μαθητές αλλά και οι νέοι γενικότερα. Μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση www.infografia-

mooc.eu 

Η πύλη και όλες οι εκπαιδευτικές πηγές είναι διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες, δηλαδή αγγλικά, 

τσέχικα, γερμανικά, λιθουανικά και ελληνικά. 

 

Στην εικόνα, μπορείτε να δείτε την αρχική σελίδα της εκπαιδευτικής πύλης INFOGRAFIA. 

http://www.infografia-mooc.eu/
http://www.infografia-mooc.eu/
http://www.infografia-mooc.eu
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Εάν επιλέξετε τους εκπαιδευτικούς πόρους, θα εμφανιστεί αυτή η σελίδα. Εδώ μπορείτε να 

επιλέξετε από 3 ομάδες infographics, κόκκινο, πορτοκαλί ή μωβ. Κάθε ένα από αυτά περιέχει 5 

infographics. 

 

 

Για παράδειγμα, η κόκκινη ομάδα περιέχει τα ακόλουθα infographics: 

 Εντοπίζοντας Ευκαιρίες 

 Δημιουργικότητα 

 Όραμα 

 Αξιολογώντας Ιδέες 

 Ηθικός και Βιώσιμος Τρόπος Σκέψης 
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Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ στο infographic Δημιουργικότητα, θα δείτε μια σελίδα όπου 

μπορείτε να ανοίξετε τέσσερις εκπαιδευτικούς πόρους, συγκεκριμένα Quiz, Digital breakout, Video 

και WebQuest. 

 

Αν έχετε διάθεση εξερεύνησης, μπορείτε να εξερευνήσετε ολόκληρη την πύλη μάθησης και να 

δοκιμάσετε τους πόρους εκμάθησης για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. 

 

Το European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) 
 
Το European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) αναπτύχθηκε από το Joint 

Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το EntreComp είναι ένα ευέλικτο πλαίσιο 

αναφοράς που μπορεί να προσαρμοστεί για να υποστηρίξει την κατανόηση και την ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών ικανοτήτων σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αναπτύχθηκε ως πλαίσιο 

αναφοράς για να εξηγήσει τι συνιστά μια επιχειρηματική νοοτροπία. Το EntreComp προσφέρει 

μια ολοκληρωμένη περιγραφή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών που 

απαιτούνται σε επιχειρηματικό πλαίσιο προκειμένου να δημιουργηθεί οικονομική, πολιτιστική ή 

κοινωνική αξία για την κοινότητά αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 
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Το EntreComp είναι ένα ολοκληρωμένο, ευέλικτο πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για να οικοδομήσει 

μια κατανόηση του τι σημαίνει η επιχειρηματικότητα ως ικανότητα και να υποστηρίξει την 

ικανότητά μας να εντοπίζουμε τις ικανότητες που κάνουν κάποιον επιχειρηματία. Σκοπεύει να 

υποστηρίξει και να εμπνεύσει δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας των 

ευρωπαίων πολιτών, να συμβάλει στην αύξηση των ικανοτήτων των ατόμων να συμμετέχουν 

ενεργά στην κοινωνία, να υποστηρίξει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να ενθαρρύνει 

πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η 

επιχειρηματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές πτυχές της ζωής των μεμονωμένων 

πολιτών και σε πολλούς τομείς μιας ευημερούσας κοινωνίας. 

 

Τί είναι Επιχειρηματικότητα?  

Η επιχειρηματικότητα είναι μια έννοια που είναι δύσκολο να οριστεί. Ο σύγχρονος ορισμός της 

είναι «η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης και η ανάληψη ρίσκων, με σκοπό την 

επίτευξη κέρδους» (Λεξικό της Οξφόρδης).  

Αυτός ο ορισμός σκιαγραφεί τις πρακτικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, αλλά κατά 

κάποιο τρόπο χάνει την ουσία αυτού που πραγματικά σημαίνει. Ο καθηγητής του Harvard Business 

School και ειδικός στο θέμα της επιχειρηματικότητας, Howard Stevenson, απλοποίησε τον ορισμό 

ως «την αναζήτηση ευκαιριών πέρα από τους ελεγχόμενους πόρους» (Harvard Business Review, 

2013). Σε αυτόν τον ορισμό, ο επιχειρηματίας είναι οποιοσδήποτε εντοπίζει μια ευκαιρία και 

αποφασίζει να την επιδιώξει ανεξάρτητα από τους πόρους που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Με άλλα 

λόγια, προσδιορίζει τι «θα μπορούσε να είναι» και στη συνέχεια βρίσκουν έναν τρόπο να το «κάνει 

πραγματικότητα», ακόμα κι αν δεν έχει πρόσβαση σε όλους τους απαραίτητους πόρους εκείνη τη 

στιγμή. 

Το EntreComp βασίζεται σε αυτούς τους ορισμούς δηλώνοντας: «Επιχειρηματικότητα είναι όταν 

ενεργείς βάσει ευκαιριών και ιδεών και τις μετατρέπεις σε αξία για τους άλλους. Η αξία που 

δημιουργείται μπορεί να είναι οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική». Η επιχειρηματικότητα 

αφορά τη δημιουργία αξίας και την προσπάθεια μεταμόρφωσης του κόσμου με την επίλυση 

προβλημάτων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την πρόκληση κοινωνικής αλλαγής ή τη 

δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος που προκαλεί τον σημερινό τρόπο με τον οποίο ζούμε τη 

ζωή μας σε καθημερινή βάση. Είναι, επομένως, μια βασική ικανότητα για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας, τη δια βίου μάθηση και την κοινωνική πρόοδο. 
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Η Επιχειρηματική Νοοτροπία 

Εάν η επιχειρηματικότητα είναι μια βασική εγκάρσια ικανότητα για τη δημιουργία αξίας, τότε τι 

εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος διαθέτει επιχειρηματική νοοτροπία; Η επιχειρηματική νοοτροπία 

είναι ένας «τρόπος σκέψης» που επιτρέπει στα άτομα να ξεπερνούν τις προκλήσεις, να είναι 

αποφασιστικά και να αποδέχονται την ευθύνη για τις πράξεις και τα αποτελέσματά τους.  

Η επιχειρηματική νοοτροπία μπορούμε να πούμε ότι αποτελείται από 5 βασικά χαρακτηριστικά: 

1. Θετική Νοητική Στάση – Οι αρνητικές σκέψεις μπορούν να υπονομεύσουν την πρόοδο 

προς έναν στόχο. Μια θετική νοοτροπία σάς επιτρέπει να επαναπροσδιορίσετε τις 

δυσκολίες ως ευκαιρίες για μάθηση και ενθαρρύνει την προσέγγιση «μπορώ να το κάνω». 

Μια θετική νοητική στάση όχι μόνο σας παρακινεί να προχωρήσετε προς τους στόχους σας, 

αλλά σας βοηθά επίσης να ξεπεράσετε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην πορεία. 

2. Δημιουργική Νοοτροπία – η δημιουργικότητα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη ενός καινοτόμου 

προϊόντος ή ενός μοναδικού έργου τέχνης, η δημιουργικότητα είναι η δημιουργία 

συνδέσεων, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Μια δημιουργική νοοτροπία σάς δίνει τη 

δυνατότητα να επιλύετε προβλήματα αναπτύσσοντας δημιουργικές λύσεις. Η εξερεύνηση 

και η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς σας είναι μια ζωτική διαδικασία στην προσπάθεια 

να γίνετε πιο δημιουργικοί στοχαστές.  

3. Ικανότητα Πειθούς – η δύναμη της πειθούς μπορεί να σας βοηθήσει να 

διαπραγματευτείτε μια συμφωνία, να εξασφαλίσετε ζωτικής σημασίας επενδύσεις, να 

πουλήσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και να δημιουργήσετε υποστήριξη για μια 

επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η πειθώ δεν έχει να κάνει με την παραπλάνηση. έχει να 

κάνει με το να πείσεις τους άλλους ότι οι ιδέες σου αξίζουν να υποστηριχθούν. Αυτή είναι 

μια βασική τεχνική επικοινωνίας σε κάθε περίπτωση, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να 

εξασφαλίσετε υποστήριξη από άλλους για να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας. 

4. Εσωτερικό Κίνητρο και Ώθηση – Η αυτοπαρακίνηση, η φιλοδοξία και η ορμή είναι βασικά 

προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε επιτυχημένου επιχειρηματία. Η επιτυχία δεν συμβαίνει 

απλά. πρέπει να το θέλεις και να δουλέψεις σκληρά για να το πετύχεις. Ένα κίνητρο για 

επιτυχία μπορεί να είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη για θετικές ενέργειες και 

διασφαλίζει ότι θα συνεχίσετε να εργάζεστε προς την επίτευξη των στόχων σας. 

5. Επιμονή και Ικανότητα να Μαθαίνεις από την Αποτυχία – Το να μαθαίνεις από λάθη και 

αποτυχίες είναι το κλειδί για κάθε επιτυχημένη προσπάθεια. Πολύ λίγες πρωτοβουλίες 



 

 
16 

τρέχουν ομαλά από την αρχή μέχρι το τέλος και πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες στην 

πορεία. Το κλειδί είναι να μην τα παρατάτε όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, αλλά να 

παίρνετε θετικά μαθήματα από τις αποτυχίες σας για να βελτιώσετε τις μελλοντικές σας 

ενέργειες.  

Μια επιχειρηματική νοοτροπία απαιτεί μια συνεχή ανάγκη ανάπτυξης νέων και υπαρχουσών 

δεξιοτήτων, διδαχής από λάθη και λήψης συνεχών πρακτικών ενεργειών. Το EntreComp επιχειρεί 

να εξηγήσει και να κατανοήσει την επιχειρηματική νοοτροπία διερευνώντας τις πολλές 

διαφορετικές πτυχές και ικανότητες ενός επιχειρηματία. 

Εστιάζοντας στο EntreComp 

Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στο πλαίσιο του EntreComp και στις βασικές επιχειρηματικές 

ικανότητες που περιγράφει. Το EntreComp αποτελείται από 3 τομείς ικανοτήτων με 15 

συγκεκριμένες ικανότητες που αναλύονται περαιτέρω σε 60 μέρη που περιγράφουν τι σημαίνει 

κάθε ικανότητα σε πρακτικούς όρους.  

Τα μέρη αυτά ορίζονται σαφώς μέσω μαθησιακών αποτελεσμάτων που μπορούν να μαθευτούν, 

να κατανοηθούν και στη συνέχεια να τεθούν σε πρακτική δράση. Τα μαθησιακά αποτελέσματα 

χαρτογραφούνται σε 8 διαφορετικά επίπεδα προόδου, από αρχάριο έως ειδικό. Ελέγξτε την 

παρακάτω εικόνα για μια περίληψη ολόκληρου του πλαισίου.   

 

 

Περίγραμμα του πλαισίου EntreComp 
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3. Τομείς Ικανοτήτων & 15 Ικανότητες 
 

Η παρακάτω εικόνα περιγράφει τους 3 τομείς ικανοτήτων και τις 15 ικανότητες που 

προσδιορίζονται στο πλαίσιο. Οι 3 περιοχές ικανοτήτων «Ιδέες και Ευκαιρίες», «Πόροι» και 

«Δράση» έχουν σχεδιαστεί για να «αντανακλούν άμεσα τον ορισμό της επιχειρηματικότητας ως 

την ικανότητα να μετατρέπεις ιδέες σε δράση που δημιουργούν αξία για κάποιον άλλον εκτός από 

τον εαυτό σου» (EntreComp, 2016 ). Αυτές οι 3 περιοχές ικανοτήτων του εννοιολογικού μοντέλου 

είναι στενά αλληλένδετοι και εγγενώς συνδεδεμένοι.  

 

Σε αυτές τις 3 περιοχές ικανοτήτων, το πλαίσιο εστιάζει στη συνέχεια σε 15 βασικές 

επιχειρηματικές ικανότητες που αποτελούν τα «δομικά στοιχεία» της επιχειρηματικότητας και της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας. Αυτές οι 15 ικανότητες είναι επίσης «αλληλένδετες και 

διασυνδεδεμένες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέρη ενός συνόλου» (EntreComp, 2016). 

 

 

Οι 

Ικανότητες βάση του EntreComp  
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Αυτό το βίντεο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του Πλασίου EntreComp: 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141?lg=EN 

 

 

Παιχνιδοποίηση της Μάθησης 
 

Η παιχνιδοποίηση της μάθησης είναι μια καθιερωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση που στοχεύει 

στο να παρακινήσει τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες μέσω της χρήσης 

παιχνιδιών ή στοιχείων παιχνιδιού σε περιβάλλοντα μάθησης. Ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί 

η δέσμευση και η αλληλεπίδραση του μαθητή κάνοντας τις μαθησιακές εργασίες ευχάριστες και 

σαν παιχνίδι.  

Η παιχνιδοποίηση είναι η εισαγωγή και η ενσωμάτωση παιχνιδιοποιημένων στοιχείων σε 

καταστάσεις μάθησης εκτός παιχνιδιού. Σύμφωνα με τον Karl Kapp περιλαμβάνει τη “χρήση 

μηχανισμών βασισμένων σε παιχνίδια, αισθητικής και παιγνιώδους σκέψης για την εμπλοκή των 

ανθρώπων, την παρακίνηση για δράση, την προώθηση της μάθησης και την επίλυση 

προβλημάτων” (Karl Kapp, 2012). Μια επιτυχημένη στρατηγική παιχνιδιών θα δώσει τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες χωρίς να 

συνειδητοποιήσει απαραίτητα ότι βελτιώνει αυτές τις ικανότητες.   

 

Οι Θεμελιώδεις Έννοιες της Παιχνιδοποίησης 
 
Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις τρεις βασικές θεμελιώδεις έννοιες πίσω από την παιχνιδοποίηση 

της μάθησης: αξία, αυτονομία και ικανότητα. 

Βίντεο 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141?lg=EN
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Θεμελιώδης Έννοιες της Παιχνιδοποίησης 

 Αξία – Τα αποτελεσματικά παιχνιδοποιημένα στοιχεία προσθέτουν αξία στον 

εκπαιδευόμενο. Οι μαθητές ασχολούνται περισσότερο όταν αισθάνονται ότι βελτιώνουν 

τις ικανότητές τους ως αποτέλεσμα του παιχνιδιού, ειδικά όταν αυτή η ικανότητα μπορεί 

να εφαρμοστεί σε πραγματικές καταστάσεις.  

 Αυτονομία – Τα αποτελεσματικά παιγνιοποιημένα στοιχεία θα πρέπει να επιτρέπουν στον 

εκπαιδευόμενο να επιτύχει ή να αποτύχει λόγω των δικών του επιλογών και αποφάσεων. 

Οι μαθητές έχουν περισσότερα κίνητρα όταν αισθάνονται ότι συμμετέχουν και είναι 

υπεύθυνοι για τη μάθησή τους.  

 Ικανότητες – Τα αποτελεσματικά παιγνιοποιημένα στοιχεία δίνουν τη δυνατότητα στους 

μαθητές να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις υπάρχουσες ικανότητές τους. Καθώς οι 

μαθητές ολοκληρώνουν μια εργασία και προχωρούν στο επόμενο επίπεδο, αποκτούν μια 

αίσθηση της εξέλιξης και της ανάπτυξής τους.   

Οι Βασικές Αρχές της Παιχνιδοποίησης 
 
Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις τέσσερις βασικές αρχές του gamification: Ελευθερία στην Αποτύχια, 

Γρήγορη Ανατροφοδότηση, Πρόοδος και Storytelling. 

 

Gamification Fundamental Concepts 

VALUE AUTONOMY COMPETENCE 
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Αρχές της Παιχνιδοποίησης 

 Ελευθερία στην Αποτυχία – θα πρέπει να υπάρχει κίνδυνος χαμηλού επιπέδου που 

σχετίζεται με τα παιχνιδοποιημένα στοιχεία και οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πολλαπλές 

προσπάθειες για να πετύχουν. Το να μαθαίνεις από την αποτυχία είναι ένα σημαντικό 

μάθημα ζωής και οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να πειραματίζονται, να 

αναλαμβάνουν κινδύνους και να μην αποθαρρύνονται από τον φόβο της αποτυχίας.    

 Γρήγορη Ανατροφοδότηση – Οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση 

ή ανταμοιβές ως αποτέλεσμα των πράξεών τους. Τα Παιχνιδοποιημένα στοιχεία θα πρέπει 

να παρέχουν συχνή και στοχευμένη ανατροφοδότηση καθώς ο εκπαιδευόμενος προχωρά, 

είτε μετά την ολοκλήρωση μιας μεμονωμένης εργασίας είτε στο τέλος κάθε επιπέδου. 

 Πρόοδος – Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν συνεχώς την πρόοδο και 

τη βελτίωση τους καθώς εργάζονται μέσω των παιχνιδιοποιημένων στοιχείων. Οι 

εκπαιδευόμενοι θα είναι περισσότερο αφοσιωμένοι και παρακινημένοι εάν αισθάνονται 

ότι σημειώνουν θετική πρόοδο προς τους στόχους τους.    

 Storytelling – Τα πιο αποτελεσματικά gamified στοιχεία περιλαμβάνουν μια συναρπαστική 

ιστορία ή μια δυνατή αφήγηση. Η δόμηση μαθησιακών στόχων μέσα σε μια ιστορία και η 

ενεργή απαίτηση από τους μαθητές να συμμετάσχουν στην ιστορία θα αυξήσει την 

απόλαυση και τη δέσμευσή τους στη διαδικασία μάθησης. 

Gamification Principles 

Freedom  

to fail 

Rapid  

feedback 
Progression Storytelling 
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Μάθηση με βάση την Πρόκληση 

Η μάθηση με βάση την πρόκληση είναι ένας μηχανισμός για την προσθήκη gamified στοιχείων σε 

μαθησιακούς πόρους. Επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση προκλήσεων στα μαθησιακά 

περιβάλλοντα και παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο εμπλοκής των εκπαιδευόμενων και την 

υποστήριξη τους, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα του 

πραγματικού κόσμου.  

Η μάθηση με βάση τις προκλήσεις ως πλαίσιο μάθησης αναπτύχθηκε και ξεκίνησε για πρώτη φορά 

στην Apple Inc. το 2008 στο πλαίσιο του προγράμματος "Apple Classrooms of Tomorrow - Today" 

(Apple Inc., 2008). Το πλαίσιο χρησιμοποιείται πλέον σε εκπαιδευτικά, επιχειρηματικά και 

επαγγελματικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η στρατηγική μπορεί 

να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ποικίλες προκλήσεις, 

αποκτώντας παράλληλα γνώσεις περιεχομένου και ικανότητες που θα υποστηρίξουν την 

προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 

Οι 3 βασικές φάσεις της μάθησης με βάση την πρόκληση (CBL) 

Το πλαίσιο μάθησης με βάση την πρόκληση χωρίζεται σε τρεις αλληλένδετες φάσεις που 

περιλαμβάνουν ολόκληρη τη διαδικασία: ενεργοποίηση, διερεύνηση και δράση. Κάθε φάση 

περιλαμβάνει δραστηριότητες που προετοιμάζουν τον εκπαιδευόμενο να προχωρήσει στην 

επόμενη φάση. Η υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου είναι μια συνεχής διαδικασία τεκμηρίωσης, 

προβληματισμού και ανταλλαγής πληροφοριών (Challenge-based Learning. org, 2018). 

Οι 3 φάσεις του CBL: 

 Ενεργοποίηση - Οι μαθητές χρησιμοποιούν ουσιαστικές ερωτήσεις για να αναπτύξουν μια 

προσωπική και πραγματοποιήσιμη πρόκληση - ένα πραγματικό πρόβλημα που μπορεί να 

επιλυθεί στο σχολείο ή στην κοινότητά τους. 

 Διερεύνηση - Οι μαθητές αναπτύσσουν μαθησιακές εμπειρίες με βάση το πλαίσιο και 

διεξάγουν αυστηρή, βασισμένη στο περιεχόμενο και τις έννοιες, έρευνα για να 

δημιουργήσουν τα θεμέλια για τις λύσεις που επιλέγουν. 

 Πράξη - Οι μαθητές εφαρμόζουν τις λύσεις τους σε αυθεντικά περιβάλλοντα, λαμβάνουν 

ανατροφοδότηση και μαθαίνουν από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους. 
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Το βίντεο εξηγεί τι είναι η CBL (Challenge-based learning / Μάθηση με βάση την πρόκληση). 

https://youtu.be/MyiFPIJivPY 

 

Kahoot! – Πλατφόρμα μάθησης βασισμένη σε παιχνίδια 

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μάθετε πώς να δημιουργείτε σύγχρονους εκπαιδευτικούς 

πόρους, όπως βίντεο, κουίζ ή διαδικτυακές δοκιμασίες. Θα εξετάσουμε τα καλύτερα εργαλεία και 

πλατφόρμες για τη δημιουργία τους και θα δοκιμάσετε πρακτικά την προετοιμασία τους. Ας 

ξεκινήσουμε με τη δημιουργία κουίζ στην πλατφόρμα Kahoot. 

 

To Kahoot! είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης που χρησιμοποιεί παιχνίδια τύπου κουίζ για 

να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν, κάνοντας τις πληροφορίες ελκυστικές με διασκεδαστικό 

τρόπο. Ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα για την εκμάθηση με βάση τα κουίζ, είναι εντυπωσιακό 

πως το Kahoot! εξακολουθεί να προσφέρει μια δωρεάν πλατφόρμα, η οποία το καθιστά ιδιαίτερα 

προσιτό τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Είναι επίσης ένα χρήσιμο 

VIDEO 

https://youtu.be/MyiFPIJivPY
https://youtu.be/MyiFPIJivPY
https://youtu.be/MyiFPIJivPY
https://youtu.be/MyiFPIJivPY
https://youtu.be/MyiFPIJivPY
https://youtu.be/MyiFPIJivPY
http://www.kahoot.com/
https://youtu.be/MyiFPIJivPY
https://youtu.be/MyiFPIJivPY
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εργαλείο για μια υβριδική τάξη που χρησιμοποιεί τόσο την ψηφιακή μάθηση όσο και τη μάθηση 

στην τάξη. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το Kahoot! στις περισσότερες συσκευές από 

οποιαδήποτε τοποθεσία έχοντας απλά σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

Βίντεο: Τι είναι το Kahoot!? https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q 

Αυτό το βίντεο θα σας δώσει πληροφορίες για το τι είναι το Kahoot! 

 

 

 

Βίντεο: Πως να κάνετε ένα Κουίζ στο Kahoot  https://youtu.be/CGmvvTUx4SI 

Αυτό το βίντεο θα σας δείξει εν συντομία πώς να δημιουργήσετε ένα κουίζ στην πλατφόρμα του 

Kahoot! 

VIDEO 

VIDEO 

https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q
https://youtu.be/CGmvvTUx4SI
https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q
https://youtu.be/CGmvvTUx4SI
https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q
https://youtu.be/CGmvvTUx4SI
https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q
https://youtu.be/CGmvvTUx4SI
https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q
https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q
https://youtu.be/CGmvvTUx4SI
https://youtu.be/CGmvvTUx4SI
https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q
https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q
https://youtu.be/CGmvvTUx4SI
https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q
https://youtu.be/CGmvvTUx4SI
https://youtu.be/CGmvvTUx4SI
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Το Κουίζ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο 

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε κουίζ στην εκπαίδευση; Όταν πολλοί από εμάς ήμασταν νέοι, 

αγαπούσαμε τα κουίζ στα αγαπημένα μας εβδομαδιαία περιοδικά. Για παράδειγμα, αυτά που 

συνυπολογίζουν αν ήσασταν τύπος "κυρίως Α/Β/Γ". Τώρα μπορούμε να ετοιμάσουμε 

διασκεδαστικά κουίζ για τους μαθητές μας. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για τη δημιουργία 

ελκυστικών, διασκεδαστικών διαδικτυακών κουίζ. Το κουίζ είναι σαν ένα μίνι μυστήριο που πρέπει 

να λύσετε. Τα κουίζ βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: "Πόσα 

ξέρω γι' αυτό;" "Ποια θα είναι η βαθμολογία μου;" ή "Θα πετύχω καλύτερα αποτελέσματα στα 

κουίζ από άλλους μαθητές;" Ακολουθούν μερικοί λόγοι που μπορεί να σας κάνουν να σκεφτείτε 

να χρησιμοποιείτε συχνότερα κουίζ με τους μαθητές σας. 

Τα κουίζ είναι διασκεδαστικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι αν η μάθηση είναι διασκεδαστική, 

μαθαίνουμε καλύτερα και ευκολότερα. 

Τα κουίζ αυξάνουν την αυτοπεποίθηση. Τα καλά στοχευμένα, προσαρμοσμένα κουίζ μπορούν να 

ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση. Όταν οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν ερωτήσεις του κουίζ 

και να επιτύχουν, η αυτοπεποίθησή τους αυξάνεται. 

Τα κουίζ μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να προσδιορίσουν την πρόοδο τους. Είτε το κουίζ 

είναι μια αξιολόγηση πριν, στη μέση ή στο τέλος του μαθήματος, μπορεί πραγματικά να σας 

βοηθήσει να ανακαλύψετε τι γνωρίζουν ήδη οι μαθητές ή τι έχουν μάθει. Αν επιτρέψετε να γίνει 

επανειλημμένα το κουίζ σε διάφορα στάδια της μαθησιακής ενότητας, οι μαθητές μπορούν να 

δουν την πρόοδό τους. 

Τα κουίζ μπορούν να υποστηρίξουν την ατομική μάθηση. Όταν μαθαίνουμε σε μια ομάδα, συχνά 

συμβαίνει κάποιοι μαθητές να είναι παθητικοί. Ωστόσο, αν οι μαθητές κάνουν το κουίζ, 

συμμετέχουν ενεργά στα μαθήματα. Τα στοιχεία παιχνιδοποίησης στο κουίζ αυξάνουν τα κίνητρα 

για συμμετοχή στη διαδικασία μάθησης. 

Τα αποτελέσματα του κουίζ βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να διαπιστώσουν πώς πάνε τα 

μαθήματα και πώς μπορούν να τα βελτιώσουν. Οι μαθητές μερικές φορές φαίνεται να 

καταλαβαίνουν τα πάντα, αλλά το κουίζ θα παρέχει στον καθηγητή αντικειμενικά δεδομένα. 
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Τα κουίζ είναι ιδανικά για ομαδικά μαθήματα. Ένα κουίζ στο τέλος του μαθήματος είναι ένας 

καλός τρόπος για να συνοψίσετε τις γνώσεις που διδάχθηκαν και να ανακαλύψετε τι έχουν μάθει 

οι μαθητές. 

Τα κουίζ είναι ιδανικά για αξιολόγηση στο τέλος ενός θέματος και δίνουν κίνητρο για μάθηση. 

Ένα κουίζ στο τέλος ενός μαθήματος ή μιας ενότητας εργασίας είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος 

για να διαπιστώσετε πόσα έχουν μάθει οι μαθητές. Αν οι μαθητές έχουν συνηθίσει να κάνουν ένα 

κουίζ στο τέλος της μαθησιακής ενότητας, δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη διδασκαλία. 

Τα κουίζ είναι καλά για επανάληψη. Οι γνώσεις που δεν επαναλαμβάνονται ξεχνιούνται με την 

πάροδο του χρόνου. Τα κουίζ είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρήσετε 

τις γνώσεις στο μυαλό σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Τα κουίζ μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών. Η τήρηση 

αρχείων με τις βαθμολογίες και τις απαντήσεις των μαθητών παρέχει αποδείξεις ότι ο 

εκπαιδευτικός αξιολογεί τακτικά και παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές. Τα αποτελέσματα 

των μαθητών στα κουίζ παρέχουν ανατροφοδότηση τόσο στον μαθητή όσο και στον καθηγητή. 

Τα κουίζ ενθαρρύνουν τους μαθητές να προοδεύουν και να μελετούν. Κάνοντας κουίζ, οι 

μαθητές λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τις απαντήσεις τους. Και μπορεί να τους 

βοηθήσει να εντοπίσουν τους τομείς που πρέπει να αναπτύξουν. Οι μαθητές αποκτούν μια γενική 

εικόνα της προόδου των σπουδών τους και παρακινούνται να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 

 

Τα κουίζ μπορούν να αποτελέσουν θέμα για συζήτηση. Ο δάσκαλος και οι μαθητές μπορούν να 

συζητήσουν για τη διαδικασία διδασκαλίας, τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της μελέτης. 

 

Ετοιμάστε ένα Κουίζ στο Kahoot! 

Το κουίζ είναι ένα χρήσιμο και σύγχρονο εργαλείο μάθησης. Για να μάθετε πώς να εκμεταλλεύεστε 

την πλατφόρμα Kahoot, πρέπει να αποκτήσετε πρακτική εμπειρία και να πειραματιστείτε λίγο στο 

Kahoot. Ο στόχος σας είναι να προετοιμάσετε ένα σύντομο κουίζ στην πλατφόρμα Kahoot και στη 

συνέχεια να δοκιμάσετε τη χρήση του με άλλους συμμετέχοντες σε αυτό το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. 
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Επιλέξτε ένα θέμα κουίζ, ετοιμάστε έναν τίτλο για το κουίζ και αρκετές ερωτήσεις (για παράδειγμα, 

5 έως 8). Στη συνέχεια, ανοίξτε την πλατφόρμα Kahoot και ετοιμάστε ένα σύντομο αλλά τέλειο 

κουίζ. 
 

Θέμα Κουίζ 

 
 

Τίτλος Κουίζ 
 

 

Ερωτήσεις Κουίζ 
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Μόλις έχετε έτοιμο το κουίζ, είναι ώρα για την αναπαραγωγή του κουίζ. Είστε ο δάσκαλος και οι 

συνάδελφοί σας είναι οι μαθητές. Δείξτε τους πώς λειτουργεί το κουίζ σας και προσπαθήστε να το 

κάνετε με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο, γιατί η μάθηση μπορεί να είναι διασκεδαστική. 

 

Εκπαιδευτικά Κουίζ – Συμβουλές και Συζήτηση 

Απαντήστε και συζητήστε τις παρακάτω ερωτήσεις στην ομάδα: 

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα οφέλη από τη χρήση κουίζ στην εκπαίδευση των νέων; 

 Ποια είναι τα μειονεκτήματα της χρήσης κουίζ στην εκπαίδευση των νέων; 

 Ποια είναι η εμπειρία σας από τη χρήση κουίζ στη διδασκαλία; 

 Ποιες πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία και τη χρήση κουίζ θα προτείνατε σε 

άλλους; 

 Τι σας αρέσει και τι όχι στην πλατφόρμα Kahoot; 

Powtoon – Εργαλείο Δημιουργίας Βίντεο 

Τα εκπαιδευτικά βίντεο και τα βίντεο εκμάθησης ανήκουν στα πιο δημοφιλή εργαλεία 

διδασκαλίας σήμερα. Οι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης και 

αρχίζουν να παρακολουθούν βίντεο στο YouTube ή να πληρώνουν για βίντεο και μαθήματα μέσω 

πλατφορμών όπως το Patreon. Τα εκπαιδευτικά βίντεο είναι ελκυστικά για τους μαθητές και 

αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Αν δεν θέλετε να γίνετε ένας 

παλιομοδίτης δάσκαλος, θα πρέπει να μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε 

εκπαιδευτικά βίντεο. Και τώρα έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία να το κάνετε. Ας ρίξουμε μια ματιά 

σε ένα από τα καλύτερα εργαλεία δημιουργίας βίντεο. 

 

https://www.powtoon.com/
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Το Powtoon είναι ένας διαδικτυακός κατασκευαστής βίντεο, που σημαίνει ότι μπορείτε να 

δημιουργήσετε ένα βίντεο χωρίς να κάνετε λήψη λογισμικού. Θα λειτουργήσει οπουδήποτε σε 

οποιονδήποτε υπολογιστή ή Mac. Το Powtoon προσφέρει έναν δωρεάν λογαριασμό, απλώς  

πρέπει να συνδεθείτε και να ξεκινήσετε να δημιουργείτε επαγγελματικά βίντεο. 

 

Βίντεο: Πως να χρησιμοποιείς το Powtoon    https://youtu.be/O3K8v1ub4-Q 

Αυτό το βίντεο θα σας δείξει πώς να χρησιμοποιήσετε το Powtoon. 

Το Βίντεο ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο 

Τα οφέλη από τη χρήση βίντεο σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι πολλά και αναμφισβήτητα. 

Η ελκυστικότητα και η αποτελεσματικότητά τους τα καθιστούν πλεονέκτημα τόσο για τους 

μαθητές όσο και για τους καθηγητές. 

Οφέλη για τους φοιτητές: 

 Τα βίντεο δημιουργούν μια πιο ελκυστική αισθητηριακή εμπειρία από ό,τι η χρήση 

έντυπου υλικού. Οι μαθητές βλέπουν και ακούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

μαθαίνουν. 

 Τα εκπαιδευτικά βίντεο παρέχουν μια εκπαιδευτική πηγή που μπορεί να παρακολουθηθεί 

από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα σε πολλές 

συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Αυτό σας επιτρέπει να 

χρησιμοποιείτε εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην τάξη, στο σπίτι ή και οπουδήποτε αλλού. 

 Τα βίντεο αυξάνουν τη συγκράτηση γνώσεων επειδή μπορούν να σταματήσουν και να 

αναπαραχθούν όσες φορές χρειάζεται. Μπορούν επίσης να επαναλαμβάνονται πολύ 

καιρό μετά τη διδασκαλία του μαθήματος. 

VIDEO 

https://youtu.be/lEQiZQi-aGY
https://youtu.be/lEQiZQi-aGY
https://youtu.be/lEQiZQi-aGY
https://youtu.be/O3K8v1ub4-Q
https://youtu.be/O3K8v1ub4-Q
https://youtu.be/lEQiZQi-aGY
https://youtu.be/lEQiZQi-aGY
https://youtu.be/lEQiZQi-aGY
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 Είναι πολύ χρήσιμα για την εκμάθηση όλων των θεμάτων, αλλά ιδιαίτερα εκείνων που 

είναι πολύπλοκα και αρκετά «οπτικά», όπως είναι οι διαδικασίες βήμα προς βήμα. 

 Αυξάνουν τις γνώσεις στον τομέα του ψηφιακού γραμματισμού και της επικοινωνίας, που 

αποτελούν βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

 

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς: 

 Τα εκπαιδευτικά βίντεο αυξάνουν την παρακίνηση των μαθητών, γεγονός που συμβάλλει 

στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αν οι μαθητές ενδιαφέρονται για το θέμα, 

μαθαίνουν περισσότερο και καλύτερα. 

 Τα βίντεο επιτρέπουν στους καθηγητές να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 

εναλλασσόμενης τάξης ή "μικτής" μάθησης. Ωστόσο, τα βίντεο είναι επίσης ωφέλιμα για 

τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παραδοσιακές τάξεις. 

 Τα εκπαιδευτικά βίντεο διευκολύνουν τις ευκαιρίες απομακρυσμένης μάθησης, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να μπορούν να προσεγγίσουν μαθητές σε όλο τον κόσμο. 

 Τα βίντεο είναι επίσης διαθέσιμα στους μαθητές στο σπίτι. Αυτό αποτελεί σημαντικό 

πλεονέκτημα για την επανάληψη ή τη διδασκαλία πιο αργών μαθητών που χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να μάθουν. 

 Τα βίντεο εμπλουτίζουν τη διδασκαλία και επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να κάνουν 

τη διδασκαλία πιο ελκυστική και αποτελεσματική. 

 Τα βίντεο επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν περισσότερο στην 

πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται να ξοδεύουν τόσο 

πολύ χρόνο για μετωπική διδασκαλία και παρουσίαση υλικού, καθώς οι μαθητές μπορούν 

να τα μάθουν από βίντεο στο σπίτι. 

 

Ετοιμάστε ένα Βίντεο στο Powtoon! 

Το βίντεο είναι ένα πολύτιμο και σύγχρονο εργαλείο μάθησης. Για να μάθετε πώς να 

εκμεταλλεύεστε την πλατφόρμα Powtoon, πρέπει να αποκτήσετε πρακτική εμπειρία. Ο στόχος σας 

είναι να προετοιμάσετε ένα σύντομο βίντεο στην πλατφόρμα Powtoon και στη συνέχεια να το 

παρουσιάσετε στους άλλους συμμετέχοντες σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
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Επιλέξτε ένα θέμα βίντεο, προετοιμάστε τον τίτλο του βίντεο, την εισαγωγή, το κύριο μέρος και 

την τελική περίληψη. Και στη συνέχεια, ανοίξτε το Powtoon και ετοιμάστε ένα σύντομο 

εκπαιδευτικό βίντεο. Μπορείτε να προετοιμάσετε ένα βίντεο μόνο με κείμενο ή να ηχογραφήσετε 

το κείμενο με τη φωνή σας και να προσθέσετε φωνητικό κομμάτι, εξαρτάται από εσάς. 

 
 

Θέμα Βίντεο 

Η επιλογή του θέματος του βίντεο είναι ζωτικής σημασίας. Το θέμα πρέπει να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του κοινού-στόχου ή στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Το 

θέμα του βίντεο δεν πρέπει να είναι εκτενές. Το θέμα του βίντεο θα πρέπει να έχει μια 

συγκεκριμένη πρακτική δεξιότητα ή γνώση που θα βοηθήσει τα μέλη του κοινού-στόχου στην 

εργασία τους ή στην προσωπική τους ζωή. 

 

 
 

Τίτλος Βίντεο 

Ο τίτλος του βίντεο πρέπει να είναι σύντομος, σαφής και ελκυστικός για το κοινό-στόχο. 

 

 
 

Εισαγωγικό μέρος του βίντεο 

Ο σκοπός των πρώτων προτάσεων του βίντεό σας είναι να δεσμεύσετε και να ενημερώσετε 

τον θεατή για το θέμα του βίντεο και γιατί θα πρέπει να συνεχίσει να το παρακολουθεί. Η 

εισαγωγή του βίντεο θα πρέπει να απαντά στις βασικές εσωτερικές ερωτήσεις του θεατή:  

 γιατί να αφιερώσω χρόνο για να παρακολουθήσω αυτό το βίντεο  

 γιατί θα με βοηθήσει αυτό το βίντεο 

 

 

 

 

 
 

Κύριο Μέρος του Βίντεο 
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Το περιεχόμενο του κύριου μέρους εξαρτάται από το συγκεκριμένο θέμα του βίντεο. Έχετε 

πολλές επιλογές, για παράδειγμα, αν το βίντεό σας αφορά τις δεξιότητες, μπορείτε να: 

 εξηγήσετε πώς λειτουργεί η δεξιότητα. 

 δείξετε πώς να χρησιμοποιείτε τη δεξιότητα βήμα προς βήμα. 

 εξηγήσετε τη δεξιότητα σε ένα πρακτικό παράδειγμα. 

 εξηγήσετε την ουσία της δεξιότητας, καθώς και τα αίτια και τις συνέπειες μιας 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς. 

 παρουσιάσετε κρίσιμα ή συναρπαστικά γεγονότα και απαραίτητες γνώσεις σχετικά με 

τη δεξιότητα. 

 εξηγήσετε γιατί η δεξιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την εργασία ή την προσωπική 

ζωή. 
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Τελικό μέρος του βίντεο – Περίληψη 

Μια περίληψη θα πρέπει να υπάρχει στο τέλος κάθε βίντεο, καθώς η επανάληψη είναι 

απαραίτητη για να διατηρηθεί η γνώση περισσότερο. Επομένως, σε αυτό το τελευταίο μέρος, 

θα πρέπει να επαναλάβετε τα πιο σημαντικά σημεία του βίντεο. Μπορείτε επίσης να 

προσθέσετε ένα ισχυρό επιχείρημα για το γιατί να μεταφέρετε την ικανότητα ή τη γνώση στην 

πραγματική ζωή. Ακόμη και εδώ, ανάλογα με το θέμα του βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε από 

διάφορες επιλογές, για παράδειγμα, μπορείτε: 

 Επαναλάβετε σύντομα τα κύρια σημεία του βίντεο και προσθέστε μερικές τελικές 

πληροφορίες ή προτάσεις. 

 Επαναλάβετε πώς λειτουργεί η δεξιότητα και προσθέστε μερικές συστάσεις για 

εφαρμογή στην εξάσκηση. 

 Επαναλάβετε τις κύριες ιδέες του βίντεο και δώστε έμφαση πόσο σημαντική είναι η 

δεξιότητα ή η γνώση για την καθημερινή ζωή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μόλις το βίντεό σας είναι έτοιμο, ήρθε η ώρα να το δείξετε σε άλλους ανθρώπους σε αυτό το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και αν είστε γενναίοι, μπορείτε να δημοσιεύσετε το βίντεο στο YouTube 
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ή στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό θα σας δώσει ανατροφοδότηση. Και δεν είναι πάντα 

υπέροχα, αλλά είναι πάντα χρήσιμα! 

 

Εκπαιδευτικά βίντεο – Συμβουλές και Συζήτηση 

Απαντήστε και συζητήστε τις παρακάτω ερωτήσεις στην ομάδα: 

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πλεονεκτήματα της χρήσης βίντεο στην εκπαίδευση των 

νέων; 

 Ποια είναι τα μειονεκτήματα της χρήσης βίντεο στην εκπαίδευση των νέων; 

 Ποια είναι η εμπειρία σας από τη χρήση βίντεο στη διδασκαλία; 

 Ποιες πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία και τη χρήση βίντεο θα προτείνατε σε 

άλλους; 

 Τι σας αρέσει και τι όχι στην πλατφόρμα Powtoon; 

Google Forms – Διαδικτυακός Δημιουργός Φόρμας 

Σε αυτό το μέρος της κατάρτισης, θα παρουσιάσουμε ένα σύγχρονο εργαλείο διδασκαλίας που 

ονομάζεται WebQuest. Τα WebQuests αξιοποιούν τη μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών σήμερα, το 

Διαδίκτυο. Θα μάθετε επίσης για τα Google Forms, ένα εργαλείο για την προετοιμασία έντυπων, 

ερευνών και κουίζ. Χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό, θα αναπτύξετε το WebQuest σας. 

 

Το Google Forms είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό λογισμικό που σας επιτρέπει να δημιουργείτε 

έρευνες, κουίζ και φόρμες. Αποτελεί μέρος της σουίτας εφαρμογών της Google που βασίζονται 

στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των Google Docs, Google Sheets, Google Slides και άλλων. 
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Βίντεο: Πως να χρησιμοποιείται τις Google Forms  https://youtu.be/p4llNhYinuM 

Αυτό το βίντεο θα σας δείξει εν συντομία πώς να χρησιμοποιείτε τις Φόρμες Google. 

 

Το WebQuest ως Εκπαιδευτικό  
Εργαλείο 

Το WebQuest είναι ένας εκπαιδευτικός πόρος βασισμένος σε προκλήσεις και βασίζεται σε μια 

μεθοδολογία διαδικτυακής έρευνας που διεγείρει την κριτική διερεύνηση και τη δημιουργική 

σκέψη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απλό και πλούσιο μοντέλο για τις διαστάσεις των 

εκπαιδευτικών χρήσεων του Παγκόσμιου Ιστού. Βασίζεται σε διερευνητικές διαδικασίες μάθησης 

για την ανάπτυξη γνώσεων. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση 

μεθοδολογιών μάθησης WebQuest θα συμβάλει στην προώθηση υψηλής ποιότητας, καινοτόμου 

εκπαίδευσης των νέων. 

Από τη σκοπιά του έργου INFOGRAFIA, τα WebQuests προσφέρουν καινοτόμους μαθησιακούς 

πόρους που είναι αξιομνημόνευτοι, συναρπαστικοί, δημιουργικοί και ευχάριστοι, καθώς 

εστιάζουν στην εμπλοκή, την έμπνευση και τη διασκεδαστική μάθηση. Οι προκλήσεις του 

WebQuest που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του έργου έχουν ως θέμα την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών ικανοτήτων στους νέους. 

VIDEO 

GOOGLE  

FORMS 

https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
https://youtu.be/p4llNhYinuM
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Ας δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά και τη δομή μιας τυπικής πρόκλησης WebQuest. Κάθε 

WebQuest έχει μια γενική δομή που αποτελείται από διάφορα βήματα ή δομικά στοιχεία, όπως 

περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα. Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία σε ένα τυπικό WebQuest: 

 Εισαγωγή 

 Εργασία 

 Διαδικασία και Πόροι 

 Αυτοαξιολόγηση 

 Συμπέρασμα 

 

Δομή του WebQuest  

 

1. Εισαγωγή 

Η εισαγωγή θα πρέπει να παρέχει το πλαίσιο και να προετοιμάζει το σκηνικό για την πρόκληση 

που ακολουθεί. Είναι η αρχή του μαθησιακού ταξιδιού που πρόκειται να ξεκινήσει ο μαθητής. 

Στόχος της εισαγωγής είναι να κάνει τη δραστηριότητα επιθυμητή και διασκεδαστική για τους 

μαθητές. Όταν οι προκλήσεις σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις προηγούμενες εμπειρίες ή τα 

μελλοντικά σχέδια των μαθητών, είναι εγγενώς πιο ενδιαφέρουσες. Ο γενικός στόχος είναι να 

εμπλέξει και να ενθουσιάσει τους μαθητές στην αρχή κάθε WebQuest, ώστε να τους ενθαρρύνει 

να ολοκληρώσουν την πρόκληση. 

 

2. Εργασία 

Εισαγωγή Εργασία
Διαδικασία 
και Πόροι

Αυτοαξιολόγ
ηση

Συμπέρασμα
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Μια καλή εργασία εξηγεί με σαφήνεια και ακρίβεια τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές. Θα πρέπει να 

είναι παρακινητική και ενδιαφέρουσα και να περιλαμβάνει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων που οι μαθητές θα χρησιμοποιούν στην καθημερινή ζωή. Ο στόχος της 

εργασίας είναι να παρέχει στον εκπαιδευόμενο μια σαφή πρόκληση και να περιγράφει τον στόχο 

που πρέπει να επιτευχθεί. Όσο πιο σχετικό και συναρπαστικό είναι το έργο, τόσο πιο ελκυστικό 

θα είναι για τον μαθητή. 

 

3. Διαδικασία και Πόροι 

Μια διαδικασία είναι μια λεπτομερής περιγραφή των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν οι 

εκπαιδευόμενοι για να ολοκληρώσουν την εργασία. Περιλαμβάνει ένα σύνολο βημάτων και 

ερευνητικών εργασιών με τη χρήση προκαθορισμένων πηγών που βασίζονται κυρίως στο 

διαδίκτυο και είναι συνήθως σε μορφή "κλικ". Η διαδικασία θα πρέπει να είναι σαφώς δομημένη 

και να ακολουθεί μια σαφώς καθορισμένη "πορεία". Ο στόχος της διαδικασίας είναι να 

καθοδηγήσει τον χρήστη στο μαθησιακό ταξίδι, οδηγώντας τον βήμα προς βήμα στα στάδια της 

πρόκλησης.  

 

Οι πόροι θα πρέπει να είναι διαδικτυακοί σύνδεσμοι όπως βίντεο, άρθρα, ιστοσελίδες, ιστολόγια 

κ.λπ. που θα χρειάζεται να επισκεφθεί ο μαθητής για να ολοκληρώσει την πρόκληση. Οι σύνδεσμοι 

θα πρέπει να ενσωματώνονται απευθείας στο WebQuest για να διασφαλίζεται η ευκολία χρήσης, 

η διαδραστικότητα και η δυνατότητα αναπαραγωγής. 

 

4. Αυτοαξιολόγηση 

Η αυτοαξιολόγηση είναι μια ευκαιρία για τους εκπαιδευόμενους να επανεξετάσουν τι έχουν κάνει 

και να προβληματιστούν σχετικά με το τι έχουν επιτύχει. Εάν η διαδικασία του WebQuest 

περιελάμβανε τη δημιουργία απτών "προϊόντων" (π.χ. αφίσες, βίντεο ή παρουσιάσεις κ.λπ.), τότε 

αυτή είναι η ευκαιρία για τους εκπαιδευόμενους να τα παρουσιάσουν στον εκπαιδευτή ή σε 

άλλους συμμετέχοντες. Η αυτοαξιολόγηση πρέπει να επικεντρώνεται στα θετικά επιτεύγματα και 

να είναι ειλικρινής όσον αφορά τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Στόχος της αυτοαξιολόγησης 

είναι να αντικατοπτρίζει τη συνολική πρόκληση του WebQuest και τα επιτεύγματα του μαθητή. 

Θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για ανάλυση και αξιολόγηση της απόδοσης, καθώς και για 

αναστοχασμό σχετικά με το τι έχει διδαχθεί ή επιτευχθεί. 

 

5. Συμπέρασμα 
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Ένα καλό συμπέρασμα θα πρέπει να παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να προβληματιστούν 

σχετικά με την όλη διαδικασία της WebQuest. Θα ήταν καλύτερο να προτρέψετε τους μαθητές να 

σκεφτούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις 

τους σε πραγματικές καταστάσεις. Το συμπέρασμα θα πρέπει να μεταφέρει τη μαθησιακή 

εμπειρία πέρα από την πρόκληση και να τη συσχετίσει με την καθημερινή ζωή των μαθητών. 

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές κατανοούν τι τους δίδαξε η πρόκληση και πώς 

μπορούν να αξιοποιήσουν εποικοδομητικά και θετικά αυτή την εμπειρία στη ζωή τους. 

 

Ετοιμάστε ένα WebQuest σε Google Forms 

Το WebQuest είναι ένα μοναδικό και σύγχρονο εργαλείο μάθησης. Για να μάθετε πώς να το 

προετοιμάζετε, πρέπει να αποκτήσετε πρακτική εμπειρία. Ο στόχος σας είναι να προετοιμάσετε 

ένα απλό WebQuest στο Google Forms και στη συνέχεια να το παρουσιάσετε σε άλλους 

συμμετέχοντες σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Πρώτον, για έμπνευση, ρίξτε μια ματιά σε κάποια WebQuest που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος INFOGRAFIA. Η ομάδα έργου έχει αναπτύξει απλές διαδικτυακές δοκιμασίες που 

θα σας χρησιμεύσουν ως καλό παράδειγμα. Στη συνέχεια, προετοιμάστε το περιεχόμενο και των 

πέντε τμημάτων του WebQuest. Στη συνέχεια, σχεδιάστε το WebQuest στο Google Forms. Και 

τέλος, επιδείξτε τη δουλειά σας στους συναδέλφους σας από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 
 

Θέμα WebQuest  

 

 
 

Τίτλος WebQuest  

 

 
 

Εισαγωγή 
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Εργασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασία και Πόροι 
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Αυτοαξιολόγηση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Συμπέρασμα 
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Μόλις ετοιμάσετε το WebQuest, παρουσιάστε το σε άλλους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση. 

Μπορούν να σας δώσουν αξιολόγηση. 

 

 

WebQuests – Συμβουλές και Συζήτηση 
 

Απαντήστε και συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις στην ομάδα: 

 Έχετε συναντήσει ποτέ WebQuests στο εκπαιδευτικό σας ταξίδι; 

 Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα οφέλη της χρήσης των WebQuests στην εκπαίδευση 
των νέων; 

 Ποια είναι τα μειονεκτήματα της χρήσης WebQuests στην εκπαίδευση των νέων; 

 Ποια είναι η εμπειρία σας από τη χρήση WebQuests στη διδασκαλία; 

 Ποιες πρακτικές συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία και τη χρήση διαδικτυακών 
ερωτηματολογίων θα συνιστούσατε σε άλλους; 

 Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα WebQuests στη διδασκαλία;      
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ΜΕΡΟΣ 2: Αυτοκατευθυνόμενη διαδικτυακή μάθηση 
 

Αυτό το μέρος μάθησης βασίζεται στο μέρος μάθησης που έχετε ήδη ολοκληρώσει στην 

αίθουσα διδασκαλίας. Στο πλαίσιο της αυτοεκπαίδευσης, έχετε τώρα την ευκαιρία να 

εμβαθύνετε περαιτέρω στις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές σας.  

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μέρους της εκπαίδευσης, θα είστε σε θέση να: 

 Χρησιμοποιείτε άμεσα όλους τους εκπαιδευτικούς πόρους που αναπτύχθηκαν από το 

έργο INFOGRAFIA στη διδασκαλία των νέων επιχειρηματιών και των νέων γενικά. 

 Χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία, πλατφόρμες και λογισμικό που είναι χρήσιμα για τη 

δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων. 

Η ομάδα έργου INFOGRAFIA έχει ετοιμάσει 60 εκπαιδευτικούς πόρους, 

συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών βίντεο, κουίζ, Digital Breakouts και διαδικτυακών 

ερωτήσεων. Αυτοί οι πόροι χωρίζονται σε 15 infographics. Κάθε infographic επικεντρώνεται σε 

μια διαφορετική βασική επιχειρηματική ικανότητα. 

Για να χρησιμοποιήσετε ενεργά αυτά τα διδακτικά εργαλεία στη διδασκαλία, πρέπει να τα 

γνωρίζετε, να τα δοκιμάσετε και να τα κατακτήσετε. Κάντε λοιπόν ό,τι κάνουν οι νέοι. Πάρτε 

ένα κινητό τηλέφωνο, σαρώστε κωδικούς QR και απολαύστε μια διασκεδαστική μάθηση 

εξερευνώντας και τους 60 μαθησιακούς πόρους που περιλαμβάνονται στα 15 infographics. 

Επιπλέον, έχουμε επιλέξει ένα εξαιρετικό λογισμικό που είναι εύκολα προσβάσιμο. 

Εξοικειωθείτε με αυτό το λογισμικό και προσπαθήστε να το συμπεριλάβετε στην 

εργαλειοθήκη σας, ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε σύγχρονους 

εκπαιδευτικούς πόρους.  

Αν έχετε ολοκληρώσει τη διδασκαλία στην τάξη και αν ολοκληρώσετε αυτή την ηλεκτρονική 

μελέτη, σας εγγυόμαστε ότι είστε ένας σύγχρονος παιδαγωγός που μπορεί να προετοιμάσει 

και να εφαρμόσει μια σύγχρονη και διασκεδαστική διδασκαλία και όχι μόνο για τις 

επιχειρηματικές ικανότητες. Και αξίζει τον κόπο! 
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Καλή τύχη στην 

αυτοδιδασκαλία! 
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Εντοπίζοντας Ευκαιρίες 
 
Όνομα δεξιότητας: Εντοπισμός Ευκαιριών 

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τη φαντασία και τις ικανότητές σας για να προσδιορίσετε 

ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούν αξία. 

Descriptors:  

 Προσδιορίστε και εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες για να δημιουργήσετε αξία εξερευνώντας το 

κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό τοπίο. 

 Προσδιορίστε τις ανάγκες και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

 Εγκαθιδρύστε νέες συνδέσεις και συγκεντρώστε διάσπαρτα στοιχεία για να 

δημιουργήσετε ευκαιρίες από τις οποίες προκύπτει δημιουργία αξίας. 
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Δημιουργικότητα 
 
Όνομα δεξιότητας: Δημιουργικότητα 

Συμβουλή: Αναπτύξτε δημιουργικές και σκόπιμες ιδέες. 

Descriptors: 

▪ Αναπτύξτε πολλές ιδέες και ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας, συμπεριλαμβανομένων 

καλύτερων λύσεων σε υπάρχουσες και νέες προκλήσεις. 

▪ Εξερευνήστε και πειραματιστείτε με καινοτόμες προσεγγίσεις. 

▪ Συνδυάστε τη γνώση και τους πόρους σας για να επιτύχετε πολύτιμα αποτελέσματα. 

 



 

 
45 

QRCode Monkey 

Ο δωρεάν Κατασκευαστής Κωδικών QR για Κωδικούς QR Υψηλής Ποιότητας 

 

Χρησιμοποιήσαμε κωδικούς QR στο πλαίσιο του έργου INFOGRAFIA. Οι νέοι σαρώνουν αυτούς 

τους κωδικούς και ανοίγουν τους μαθησιακούς πόρους απευθείας στα smartphones τους. Η 

δημιουργία κωδικών QR είναι πολύ απλή και μπορείτε να τους δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας, 

για παράδειγμα, την πλατφόρμα QRCode Monkey. Δοκιμάστε το και μάθετε το. Είναι μια πολύτιμη 

και πρακτική δεξιότητα. 

Το QRCode Monkey είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δωρεάν online κατασκευαστές κωδικών 

QR. Η υψηλή ανάλυση των κωδικών QR και οι ισχυρές επιλογές σχεδιασμού το καθιστούν έναν 

από τους καλύτερους δωρεάν κατασκευαστές κωδικών QR στο διαδίκτυο που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για όλους τους σκοπούς. 

Το QRCode Monkey δεν έχει επίσης περιορισμούς. Όλοι οι παραγόμενοι κωδικοί QR θα 

λειτουργούν για πάντα, δεν λήγουν και δεν έχουν όρια σάρωσης όπως βλέπετε σε άλλους 

εμπορικούς κατασκευαστές κωδικών QR. Οι κωδικοί QR που δημιουργούνται είναι στατικοί, οπότε 

ο μόνος περιορισμός είναι ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ξανά τον κωδικό QR. 

Κάντε τον κωδικό QR σας να φαίνεται πραγματικά μοναδικός με πολλές επιλογές σχεδιασμού και 

χρωμάτων. Μπορείτε να προσαρμόσετε το σχήμα και τη μορφή των γωνιακών στοιχείων και το 

σώμα του κώδικα QR. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τα δικά σας χρώματα για όλα τα στοιχεία του 

κώδικα QR. Προσθέστε ένα χρώμα διαβάθμισης στο σώμα του κωδικού QR και κάντε το να 

ξεχωρίζει πραγματικά. Οι ελκυστικοί κωδικοί QR μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των 

σαρώσεων. 

Το QRCode Monkey προσφέρει κωδικούς QR ποιότητας εκτύπωσης με υψηλή ανάλυση. Κατά τη 

δημιουργία του κωδικού QR ρυθμίστε το μέγεθος των εικονοστοιχείων στην υψηλότερη ανάλυση 

για να δημιουργήσετε αρχεία .png σε ποιότητα εκτύπωσης. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε 

διανυσματικές μορφές όπως .svg, .eps, .pdf για την καλύτερη δυνατή ποιότητα.  

https://www.qrcode-monkey.com/
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Όλοι οι παραγόμενοι κώδικες QR είναι 100% δωρεάν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ό,τι 

θέλετε. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους εμπορικούς σκοπούς.  

Μη διστάσετε να μεταβείτε στο YouTube και να βρείτε μερικά εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με 

αυτό το υπέροχο εργαλείο. 

Όραμα 
 
Όνομα δεξιότητας: Όραμα 

Συμβουλή: Εργαστείτε στο πως να οραματίζεστε το μέλλον σας. 

Descriptors: 

 Φανταστείτε το μέλλον. 

 Αναπτύξτε ένα όραμα για να μετατρέψετε τις ιδέες σε δράση. 

 Περιγράψτε μελλοντικά σενάρια για να καθοδηγήσετε την προσπάθεια και τη δράση. 
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Αξιολογώντας Ιδέες 
 
Όνομα δεξιότητας: Αξιολογώντας Ιδέες 

Συμβουλή: Αξιοποιήστε στο έπακρο τις ιδέες και τις ευκαιρίες. 

Descriptors: 

 Προσδιορίστε τι σημαίνει αξία από κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική άποψη. 

 Αναγνωρίστε τις πιθανές δυνατότητες που έχει μια ιδέα και προσδιορίστε κατάλληλους 

τρόπους για να αξιοποιηθεί στο έπακρο. 
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CANVA 

Canva – ένα εξαιρετικό εργαλείο γραφικού σχεδιασμού 

Εάν δημιουργείτε σύγχρονους πόρους διδασκαλίας για μαθητές, δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς 

ένα εργαλείο δημιουργίας γραφικών. Οι ελκυστικές εικόνες και τα γραφικά στοιχεία ανήκουν στα 

εργαλεία διδασκαλίας. Φυσικά, μπορείτε να επενδύσετε εκατοντάδες ώρες στην εκμάθηση του 

Photoshop, αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ πιο απλό εργαλείο, το οποίο είναι 

επίσης πολύ διαισθητικό και προσφέρει εξαιρετικές επιλογές και επαγγελματικά πρότυπα σχεδόν 

για τα πάντα. Εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα Canva και συμπεριλάβετέ την στην εργαλειοθήκη 

σας. 

Το Canva είναι ένα πλήρες εργαλείο σχεδιασμού για όποιον δεν είναι έμπειρος σχεδιαστής. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι το βλέπουν ως εργαλείο σχεδίασης μιας εικόνας, αλλά είναι πολύ 

περισσότερο. Μπορείτε να σχεδιάσετε τα πάντα, όπως αφίσες, φυλλάδια, αναρτήσεις στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, γραφήματα και άλλα. Μπορείτε είτε να ξεκινήσετε από την αρχή είτε με τα 

πρότυπά τους. 

Κύρια χαρακτηριστικά Canva: 

 Ικανότητα δημιουργίας σχεδίων από το μηδέν ή χρήσης προτύπων, 

 Δυνατότητα προσθήκης κειμένου και εικόνων σε ένα σχέδιο, 

 Ευρύ φάσμα γραμματοσειρών και εικόνων για να διαλέξετε, 

 Δυνατότητα αποθήκευσης και κοινής χρήσης των σχεδίων σας, 

 Απλή και διαισθητική διεπαφή που κάνει το σχεδιασμό εύκολο, 

Μπορείτε ακόμη και να ανεβάσετε τις δικές σας φωτογραφίες και να τις προσθέσετε στα πρότυπα 

του Canva χρησιμοποιώντας την drag and drop επιφάνεια. Είναι σαν να έχετε μια βασική έκδοση 

του Photoshop που δεν απαιτεί εκτεταμένες γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφιών για να τη 

χρησιμοποιήσετε. 

Μη διστάσετε να μεταβείτε στο YouTube και να βρείτε μερικά εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με 

αυτό το υπέροχο εργαλείο. 

https://www.canva.com/


 

 
49 

Ηθικός και Βιώσιμος Τρόπος Σκέψης 
 
Όνομα Δεξιότητας: Ηθικός και Βιώσιμος Τρόπος Σκέψης 

Συμβουλή: Αξιολογήστε τις συνέπειες και τον αντίκτυπο των ιδεών, των ευκαιριών και των 

δράσεων. 

Descriptors: 

 Αξιολογήστε τις συνέπειες των ιδεών που αποφέρουν αξία και την επίδραση της επιχειρηματικής 

δράσης στην κοινότητα-στόχο, την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

 Σκεφτείτε πόσο βιώσιμοι είναι οι μακροπρόθεσμοι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί 

στόχοι και την πορεία δράσης που επιλέγεται. 

 Ενεργήστε υπεύθυνα. 
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Αυτογνωσία και Αυτοαποτελεσματικότητα 
 
Όνομα δεξιότητας: Αυτογνωσία και Αυτοαποτελεσματικότητα 

Συμβουλή: Πίστεψε στον εαυτό σου και συνέχισε να εξελίσσεσαι. 

Descriptors: 

 Προβληματιστείτε σχετικά με τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και τις επιθυμίες σας 

βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

 Προσδιορίστε και αξιολογήστε τις ατομικές και ομαδικές σας δυνάμεις και αδυναμίες. 

 Πιστέψτε στην ικανότητά σας να επηρεάζετε την πορεία των γεγονότων, παρά την 

αβεβαιότητα, τις αναποδιές και τις προσωρινές αποτυχίες. 
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ANIMAKER 
 

Animaker – ένα απλό εργαλείο δημιουργίας βίντεο

 

Στο πλαίσιο του έργου INFOGRAFIA, δημιουργήσαμε βίντεο χρησιμοποιώντας το POWTOON, ένα 

σπουδαίο εργαλείο που σας έχουμε ήδη παρουσιάσει. Ωστόσο, αν έχετε περιορισμένο 

προϋπολογισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φθηνότερα εργαλεία, όπως το Animaker, το οποίο 

θα σας παρουσιάσουμε τώρα. Το Animaker είναι ένα συγκλονιστικά απλό εργαλείο δημιουργίας 

βίντεο κινουμένων σχεδίων, βασισμένο στο cloud, για να δημιουργήσετε μόνοι σας εκπληκτικά 

εκπαιδευτικά, προσωπικά, επιχειρηματικά και διαφημιστικά βίντεο. 

 

Αν θέλετε να δημιουργήσετε όμορφα κινούμενα σχέδια με χαμηλό προϋπολογισμό, θα πρέπει 

σίγουρα να ρίξετε μια ματιά στο Animaker! Το λογισμικό είναι εύχρηστο και προσιτό, ώστε να 

μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό βίντεο χωρίς να σπάσετε τον προϋπολογισμό σας 

ή να ξοδέψετε όλο το χρόνο σας μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Ακόμη και οι επαγγελματίες 

χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένο λογισμικό για τη δημιουργία βίντεο κινουμένων σχεδίων στις 

μέρες μας, και αυτή η πλατφόρμα το πάει ένα βήμα παραπέρα με την αυτοματοποίηση και την 

αποθήκευση στο cloud. Το Animaker είναι μια εξαιρετική υπηρεσία που κάνει τη δημιουργία 

βίντεο κινουμένων σχεδίων απλή και διασκεδαστική. Με την πλατφόρμα που βασίζεται στο cloud, 

μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε εξαιρετικής εμφάνισης κινούμενα σχέδια χωρίς να χρειάζεται 

να ανησυχείτε για την εγκατάσταση λογισμικού ή την πρόσληψη ενός επαγγελματία για να κάνει 

τη δουλειά για εσάς. 

 

Σημαντικά χαρακτηριστικά: 

 Η εφαρμογή δημιουργίας βίντεο είναι εύκολη στη χρήση και δεν απαιτεί προηγούμενη 

εμπειρία στη δημιουργία βίντεο.  

 Η εκμάθηση της χρήσης της εφαρμογής είναι πανεύκολη.  

 Απλά σύρετε και αποθέστε χαρακτήρες και άλλα στοιχεία για να δημιουργήσετε βίντεο 

κινουμένων σχεδίων. 

https://www.animaker.com/
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 Μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας το βίντεό σας σε HD ή full HD ή να το μοιραστείτε 

στο YouTube. 

 Η εφαρμογή υποστηρίζει όλα τα κύρια προγράμματα περιήγησης. 

 Η πρώτη εφαρμογή δημιουργίας βίντεο κινουμένων σχεδίων που χρησιμοποιεί την 

κίνηση της κάμερας και την κίνηση των αντικειμένων μαζί με ομαλό τρόπο. 

 Η βιβλιοθήκη διαθέτει μια τεράστια συλλογή από χαρακτήρες, φόντα, ιδιότητες, εφέ, 

ήχους και μουσική για να διαλέξετε.  

 Μπορείτε είτε να ηχογραφήσετε φωνή είτε να ανεβάσετε μια προηχογραφημένη. 

Μη διστάσετε να μεταβείτε στο YouTube και να βρείτε μερικά εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με 

αυτό το υπέροχο εργαλείο. 
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Κίνητρο και Επιμονή  
 
Όνομα δεξιότητας: Κίνητρο και Επιμονή 

Συμβουλή: Μείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα παρατάτε. 

Descriptors: 

 Να είστε αποφασισμένοι να μετατρέψετε τις ιδέες σε πράξη και να ικανοποιήσετε την 

ανάγκη σας για επίτευξη. 

 Να είστε έτοιμοι, υπομονετικοί και να συνεχίσετε να προσπαθείτε να πετύχετε τους 

μακροπρόθεσμους ατομικούς ή ομαδικούς σας στόχους. 

 Να είστε ανθεκτικοί κάτω από πίεση, αντιξοότητες και προσωρινή αποτυχία.  
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Κοινητοποίηση Πόρων 
 
Όνομα δεξιότητας: Κινητοποίηση Πόρων 

Συμβουλή: Συγκεντρώστε και Διαχειριστείτε τους πόρους που χρειάζεστε. 

Descriptors: 

 Αποκτήστε και διαχειριστείτε τους υλικούς, μη υλικούς και ψηφιακούς πόρους που 

απαιτούνται για τη μετατροπή των ιδεών σε δράση. 

 Αξιοποιήστε στο έπακρο τους περιορισμένους πόρους. 

 Αποκτήστε και διαχειριστείτε τις παραμέτρους που απαιτούνται σε οποιοδήποτε στάδιο, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, νομικών, φορολογικών και ψηφιακών ικανοτήτων. 
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Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός 
Όνομα δεξιότητας: Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός 

Συμβουλή: Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής τεχνογνωσίας. 

Descriptors: 

 Υπολογίστε το κόστος μετατροπής μιας ιδέας σε δραστηριότητα που δημιουργεί αξία. 

 Σχεδιάστε, βάλτε σε εφαρμογή και αξιολογήστε τις οικονομικές αποφάσεις με την πάροδο 

του χρόνου. 

 Διαχειριστείτε τη χρηματοδότηση για να βεβαιωθείτε ότι η δραστηριότητά που δημιουργεί 

αξία μπορεί να διαρκέσει μακροπρόθεσμα. 
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Κινητοποίηση Άλλων 
Όνομα δεξιότητας: Κινητοποίηση Άλλων. 

Συμβουλή: Εμπνεύστε και ενθουσιάστε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Descriptors: 

 Εμπνεύστε και ενθουσιάστε σχετικούς φορείς. 

 Λάβετε την υποστήριξη που απαιτείται για την επίτευξη πολύτιμων αποτελεσμάτων. 

 Επιδείξτε αποτελεσματική επικοινωνία, πειθώ, διαπραγμάτευση και ηγεσία.
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Παίρνοντας Πρωτοβουλία 
Όνομα δεξιότητας: Παίρνοντας Πρωτοβουλία. 

Συμβουλή: Τολμήστε το. 

Descriptors: 

 Ξεκινήστε διαδικασίες που δημιουργούν αξία. 

 Λάβετε υπόψη τις προκλήσεις. 

 Εργαστείτε και δράστε ανεξάρτητα για την επίτευξη των στόχων, την τήρηση των 

προθέσεων και την εκτέλεση προγραμματισμένων καθηκόντων. 

 



 

 
58 

Οργάνωση και Διοίκηση 
Όνομα δεξιότητας: Οργάνωση και Διοίκηση. 

Συμβουλή: Δώστε προτεραιότητα, οργανώστε και παρακολουθήστε. 

Descriptors: 

 Θέστε μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους. 

 Καθορίστε προτεραιότητες και σχέδια δράσης. 

 Προσαρμοστείτε σε απρόβλεπτες αλλαγές. 
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Αντιμετωπίζοντας την Ασάφεια, την Αβεβαιότητα και τον Κίνδυνο 
Όνομα δεξιότητας: Αντιμετωπίζοντας την Ασάφεια, την Αβεβαιότητα και τον Κίνδυνο 

Συμβουλή: Πάρτε αποφάσεις σχετικά με την ασάφεια, την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο. 

Descriptors: 

 Λάβετε αποφάσεις όταν το αποτέλεσμα της εν λόγω απόφασης είναι αβέβαιο, όταν οι 

διαθέσιμες πληροφορίες είναι αποσπασματικές ή διφορούμενες ή όταν υπάρχει κίνδυνος 

ακούσιων αποτελεσμάτων. 

 Στο πλαίσιο της διαδικασίας δημιουργίας αξίας, συμπεριλάβετε δομημένους τρόπους 

δοκιμής ιδεών και πρωτοτύπων από τα αρχικά στάδια για να μειώσετε τους κινδύνους 

αποτυχίας. 

 Χειριστείτε τις ταχέως κινούμενες καταστάσεις άμεσα και ευέλικτα. 
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Εργασία με Άλλους 
Όνομα δεξιότητας: Εργασία με Άλλους. 

Συμβουλή: Ενώστε τις δυνάμεις σας, συνεργαστείτε και δικτυωθείτε. 

Descriptors: 

 Ενώστε τις δυνάμεις σας και συνεργαστείτε με άλλους για να αναπτύξετε ιδέες και να τις 

μετατρέψετε σε δράση. 

 Δικτυωθείτε. 

 Επιλύστε τις συγκρούσεις και αντιμετωπίστε θετικά τον ανταγωνισμό όταν είναι 

απαραίτητο. 
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Μαθαίνοντας μέσω της Εμπειρίας 
 
Όνομα δεξιότητας: Μαθαίνοντας μέσω της Εμπειρίας. 

Συμβουλή: Μάθετε κάνοντας. 

Descriptors: 

 Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη δημιουργία αξίας, ως ευκαιρία 

μάθησης. 

 Μάθετε με άλλους, συμπεριλαμβανομένων συναδέλφων και μεντόρων. 

 Σκεφτείτε και μάθετε τόσο από την επιτυχία όσο και από την αποτυχία (της δικής σας και 

των άλλων ανθρώπων). 
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