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1. Σύντομη περίληψη 

Αυτό το παραδοτέο είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται σε συμβούλους 

επιχειρήσεων που είναι χρήστες του SP4CE portal. Οι οδηγίες διατίθενται στην αγγλική, 

ελληνική, ουγγρική, πολωνική και σλοβακική γλώσσα. Περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά 

με το έργο SP4CE, την ιδέα και τη λειτουργικότητα του SP4CE portal καθώς και μια σειρά 

οδηγιών για τη χρήση του. Η προσέγγιση των σεναρίων χρήσης του portal και των μαθησιακών 

χώρων χρησιμοποιείται για να εξηγήσει πώς να πλοηγηθείτε, πώς να συλλέγετε ιδέες για 

προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, πώς να εγγραφείτε ως σύμβουλος, πώς να επικοινωνείτε 

με τους σπουδαστές κλπ. 
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2. Σχετικά με το έργο SP4CE 

Το έργο SP4CE απευθύνεται άμεσα στους στόχους και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στο 

ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

 "βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση της ελκυστικότητας και της συνάφειας", και 

 "Ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας". 

Οι δραστηριότητες του έργου συνδέονται επίσης με τις αρχές συνεχούς επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (C-VET) με προσανατολισμό στην καριέρα. Όλα τα 

αποτελέσματα των έργων και οι δράσεις των σχεδίων συνδέονται με την προώθηση της 

υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση με την υποστήριξη 

εξατομικευμένων μαθησιακών προσεγγίσεων, τη συνεργατική μάθηση και την κριτική σκέψη, 

τη στρατηγική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), των Ανοικτών 

Εκπαιδευτικών Πόρων, της ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, της εικονικής κινητικότητας και 

άλλων καινοτόμων μεθόδων μάθησης. 

Το έργο SP4CE έχει υλοποιηθεί από την κοινοπραξία που αποτελείται από διαφορετικά 

ιδρύματα που ασχολούνται με διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και έχει συμπεριλάβει 

εταίρους με διαφορετική εμπειρία και ικανότητες. Όλοι οι εταίροι έχουν εμπειρία από 

διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 PIAP - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Πολωνία (συντονιστής έργου, 

www.piap.pl) είναι ερευνητικό ινστιτούτο και έχει πλούσια εμπειρία από το συντονισμό 

και τη συμμετοχή σε πολλά διαφορετικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και έρευνας. Παράλληλα, η PIAP έχει εμπειρία σε συνεργασία με βιομηχανικές 

επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 Technical University Kosice, Σλοβακία (www.tuke.sk)  είναι τεχνικό πανεπιστήμιο που 

ασχολείται με τη διδασκαλία και τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της 

εκπαίδευσης, ενισχύοντας τους δεσμούς με τους θεσμούς του ιδιωτικού και του 

δημόσιου τομέα και ανταποκρίνοντας έτσι στις ανάγκες τους και στις ανάγκες της 

κοινωνίας γενικότερα. 

 PRO-MED sp. z o. o., Πολωνία  (http://pro-med.com.pl) έχει την εμπειρία από την 

ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση με βάση την 

ηλεκτρονική μάθηση και τη μεθοδολογία μεικτής μάθησης, δημιουργώντας ένα κοινό 

όραμα για τη Δια Βίου μάθηση στις ευρωπαϊκές χώρες, συλλέγοντας και εφαρμόζοντας 

διαφορετικές μεθόδους για την εκπαίδευση του προσωπικού και των μαθητευόμενων, 

ανακαλύπτοντας μεθόδους για την αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση για το 

προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους, τη συγκέντρωση ευέλικτων μεθόδων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και προσεγγίσεων για τη δημιουργία μιας κουλτούρας 

μάθησης. 

 ASTRA - Zduzenie pre inovacie a rozvoj (http://www.astra-ngo.sk) έχει σημαντική 

εμπειρία στην κατάρτιση για διευθυντικά στελέχη, έχει καλές επαφές με άλλα ιδρύματα 

κατάρτισης και έχει ήδη συμμετάσχει σε πολλά διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά 

προγράμματα.  
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 TREBAG - Property and Project management Ltd, Ουγγαρία (www.trebag.hu) έχει 

πλούσια εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών και μεθοδολογιών 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ. σχετικά με την επαγγελματική 

κατάρτιση) και στην εφαρμογή της μεταφοράς τεχνολογίας και τη διαχείριση της 

καινοτομίας, καθώς και στις μεταφορές τεχνολογίας. 

 IDEC – ΑΙΝΤΕΚ ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας – 

Εκπαίδευση, Ελλάδα (http://www.idec.gr) έχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε διαφορετικά ευρωπαϊκά 

προγράμματα και πρωτοβουλίες. Η IDEC έχει συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη 

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στα ελληνικά κέντρα κατάρτισης. 

Οι εταίροι του έργου SP4CE και το Ανακοινωθέν της Μπριζ περιγράφουν προβλήματα σχετικά 

με την έλλειψη κατάρτισης που αυξάνει την ικανότητα των σπουδαστών σε τομείς που 

χρειάζονται οι επιχειρήσεις και την έλλειψη καινοτόμων λύσεων για τη συνεργασία των 

σπουδαστών-εκπαιδευτών-επιχειρήσεων στις επαγγελματικές και υψηλές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

Η απάντησή μας είναι πλατφόρμα πολλαπλών χρηστών για κοινή προσέγγιση - SP4CE portal 

που παρέχει το χώρο για: 

 Προβλήματα προς επίλυση, ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν / μπορούν να 

δημοσιευθούν από οποιονδήποτε. Στο πλαίσιο του έργου, τις δημοσίευσαν οι 

σύμβουλοι επιχειρήσεων  

 Δημιουργία ομάδων που θέλουν να εργαστούν για τη λύση του προβλήματος 

 Ομαδικές ή ατομικές εργασίες προς επίλυση 

 Καθοδήγηση & συμβουλευτική: υποστήριξη από μέντορες (από το παιδαγωγικό 

προσωπικό διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και συμβούλους (από το προσωπικό 

των επιχειρήσεων) και επικοινωνία με αυτούς 

 Παρουσίαση αναπτυγμένων λύσεων 

 Δημοσίευση της επιλεγμένης λύσης 

Η κοινοπραξία του έργου χρησιμοποίησε εμπειρίες και προσεγγίσεις από δύο έργα LLP: 

 OpenInn project (511583-LLP-1-2010-1-SK-KA3-K3MP) που συντόνιζε η TUKE 

 HIG - The High Growth Coach (UK/10/LLP-LdV/TOI-333) - project που βασίζεται 

στην ανάπτυξη ενός προγράμματος για την εργασία συμβούλων που εργάζονται με 

υψηλής αξίας επιχειρήσεις.  

Τα βασικά οφέλη της χρήσης του SP4CE portal είναι: 

 Αποθήκευση των αποδεκτών και εφαρμοζόμενων λύσεων στα διάφορα προβλήματα 

που διατίθενται στο ευρύ κοινό. 

 Υποστήριξη διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων σε 5 

γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών. 

 Ενθάρρυνση των νέων να εργάζονται ως σχεδιαστές, εφευρέτες και δημιουργοί. 

 Υποστήριξη της αίσθησης της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας. 

 Βελτίωση των δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα των σπουδαστών. 
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 Εισαγωγή νέων μεθόδων μάθησης και συνεργασίας που εφαρμόζονται στις 

καθημερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων. 

 Αύξηση των ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη όλων των ομάδων στόχων. 

 Αύξηση της συνάφειας της προσφοράς και των προσόντων με την αγορά εργασίας και 

ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των τομέων της 

νεολαίας με τον κόσμο της εργασίας. 

 Προώθηση της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση, της κατάρτισης 

και της νεολαίας μέσω της υποστήριξης εξατομικευμένων μαθησιακών προσεγγίσεων, 

της συνεργατικής μάθησης και της κριτικής σκέψης, της στρατηγικής χρήσης της 

Πληροφορίας, των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, της ανοικτής και ευέλικτης 

μάθησης, της εικονικής κινητικότητας και άλλων καινοτόμων μεθόδων μάθησης. 

 Ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης όσων εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας με την καινοτομία και αύξηση 

της ποιότητας και της εμβέλειας της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, 

περιλαμβανομένης της νέας παιδαγωγικής, των μεθοδολογιών που βασίζονται στις 

ΤΠΕ και της χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων. 
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3. Τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος SP4CE 

 

Το κύριο όφελος του συστήματος SP4CE είναι η απομάκρυνση από τη θεμελιώδη σχέση 

σπουδαστή – καθηγητή και καθηγητή - επιχειρηματία (σπουδαστή) - σπουδαστή. Στόχος μας 

είναι να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της 

αγοράς εργασίας, εμπλέκοντας ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) στον καθορισμό 

των στόχων κατάρτισης, των ειδικών καθηκόντων και της συμμετοχής στην αξιολόγηση των 

εκτελεσθέντων καθηκόντων, της διαδικασίας κατάρτισης και της προόδου του μαθητή.  

Η επιλεγμένη πλατφόρμα καθιστά επίσης δυνατή τη διασφάλιση της διαφάνειας της 

διαδικασίας αξιολόγησης και της δυνατότητας online συνεργασίας σε προηγμένα ηλεκτρονικά 

έργα. Παραδείγματα τέτοιας συνεργασίας περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Όλες οι ενέργειες καταγράφονται αυτόματα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως 

εκπαιδευτικά υλικά - παραδείγματα καλών ή κακών πρακτικών. 

Το σύστημα διαθέτει ένα eLearning ανοικτής μάθησης (LMS Learning Management System) 

και μπορεί να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες εργασίες μέσω των εγκαταστάσεων του plugin. 

Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι η δυνατότητα χρήσης του συστήματος από τους χρήστες 

σε μια κατάλληλη στιγμή για αυτούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν 

επαγγελματικά καθήκοντα. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι η δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης σε 

πόρους του συστήματος. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο 

μεμονωμένων πόρων. Αυτό είναι σημαντικό λόγω της παροχής εμπιστευτικών πόρων στους 

σπουδαστές καθώς και της φύσης της εργασίας τους στους χώρους μάθησης. 
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4. Τύποι χρηστών του SP4CE 

 

Ουσιαστικά, το portal (ως σύστημα) δεν ορίζει βασικά τον ρόλο που θα διαδραματίζουν οι 

χρήστες στο σύστημα. Η ανάθεση ρόλων συνήθως πραγματοποιείται στο επίπεδο 

συγκεκριμένων μαθημάτων / χώρων μάθησης. 

Η κύρια ομάδα του συστήματος είναι οι μαθητές, τους δίνονται εργασίες να επιλύσουν. Το 

επίπεδο και η φύση των καθηκόντων εξαρτώνται από το θέμα της κατάρτισης, το πεδίο 

εφαρμογής και τη μεθοδολογία της κατάρτισης. 

Η επόμενη ομάδα είναι οι επιχειρηματίες, σε συμφωνία και σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς, προτείνουν το θέμα της κατάρτισης και των ατομικών καθηκόντων και 

συμμετέχουν επίσης στην κατάρτιση και την αξιολόγηση. 

Η τελευταία ομάδα είναι οι εκπαιδευτικοί που αναθέτουν εργασίες, εποπτεύοντας τη 

διαδικασία μάθησης. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του 

συστήματος και την τελική αξιολόγηση. 

Το ανεπτυγμένο σύστημα επιτρέπει την σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία καθορισμένων 

ομάδων χρηστών υποστηρίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και πόρων μεταξύ των 

χρηστών του συστήματος. 

Είναι επίσης δυνατό να οριστούν πρόσθετοι χρήστες με συγκεκριμένους ρόλους και εργασίες. 

Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου χρήστη είναι ένας αξιολογητής του οποίου ο ρόλος είναι να 

αξιολογήσει τη μαθησιακή διαδικασία. 
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5. Πώς να χρησιμοποιήσετε το SP4CE portal 

Το μενού του portal αποτελείται από επτά επιλογές (Εικόνα 1, Εικόνα 2, Εικόνα 3, Εικόνα 4, 

Εικόνα 5, Εικόνα 6, Εικόνα 7):  

1. Στείλτε μας την πρόταση έργου σας 

2. Καλώς ήρθατε στο SP4CE 

3. Οδηγοί 

4. Χώροι μάθησης 

5. Εκπαιδευτικά υλικά 

6. Συνέδρια 

7. Επικοινωνία 

Το portal που αναπτύχθηκε από την PRO-MED είναι διαθέσιμo σε 5 γλώσσες: Αγγλικά, 

Ελληνικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Σλοβακικά. Η αρχική είσοδος για κάθε επιλογή μενού 

αναπτύσσεται στα αγγλικά από την κοινοπραξία έργου. Ο συντονιστής (PIAP) είναι υπεύθυνος 

για το περιεχόμενο του portal - αγγλικά και πολωνικά. Το περιεχόμενο των γλωσσών των 

συνεργατών καθορίζεται από τους τοπικούς διαχειριστές (Πίνακας 1).  

 

Όνομα Οργανισμός Χώρα Ρόλος 

Anna Czaja PRO-MED Πολωνία Main ADM 

Jacek Zieliński PIAP Πολωνία Local ADM 

Olga Anagnostaki IDEC Ελλάδα Local ADM 

Gabriella Kengyel TREBAG Ουγγαρία Local ADM 

Dana Paľová TUKE, ASTRA Σλοβακία Local ADM 

Πίνακας 1. Τοπικοί διαχειριστές του SP4CE portal 
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Εικ. 1. Στείλτε μας την πρόταση έργου σας 

 

 

Εικ. 2. Καλώς ήρθατε στο SP4CE 
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Εικ. 3. Οδηγοί 

 

 

Εικ. 4. Χώροι μάθησης 
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Εικ. 5. Εκπαιδευτικά υλικά 

 

 

Εικ. 6. Συνέδρια 
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Εικ. 7. Επικοινωνία 
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6. Κίνητρα των χρηστών του SP4CE 

 

Σημαντικό μέρος του συστήματος είναι το κίνητρο των χρηστών για την αποτελεσματική 

χρήση του συστήματος για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. 

Αυτό το έργο απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των χρηστών του συστήματος, κάτι που δεν 

είναι εύκολο και απαιτεί μεγάλη δέσμευση. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί: 

 ανάθεση στους μαθητές καθηκόντων που αντιστοιχούν στα προσόντα τους 

 προσέλκυση της προσοχής των μαθητών μέσω ενδιαφέροντων προκλήσεων  

 συνεχής παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών του συστήματος 

 ακριβής αξιολόγηση των επιτευγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανατροφοδότησης 

σε περιγραφική μορφή, μια συγκεκριμένη βαθμολογία σίγουρα δεν είναι αρκετή 

 έντεχνη χρήση των συστημάτων επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στο σύστημα, 

κυρίως των ειδήσεων και του φόρουμ για τη διανομή πληροφοριών και την επιβολή της 

δραστηριότητας του συστήματος.   

 

Η εμπειρία από τη χρήση του συστήματος SP4CE δείχνει ότι το σύστημα υποστηρίζει διάφορες 

μορφές συνεργασίας όχι μόνο στον άξονα εκπαιδευτικών-επιχειρηματιών-σπουδαστών αλλά 

και στην κοινότητα επίλυσης προβλημάτων καθώς και στην αμοιβαία αξιολόγηση της προόδου 

με τη σύγκριση διαφορετικών λύσεων. 

Οι ενέργειες κινήτρων μπορούν να βασιστούν σε στοιχεία ανταγωνισμού και παιχνιδιού. Το 

σύστημα υποστηρίζει badges και μπορείτε επίσης να οργανώσετε τον κατάλογο των 

βραβευμένων νικητών στο σύστημα. Το σύστημα έρευνας επιτρέπει την αξιολόγηση από 

ομοτίμους της προόδου και της συμπεριφοράς όλων των συμμετεχόντων στο σύστημα.  

 

 
 

Εικ. 8. Παράδειγμα χρήσης badges για κινητοποίηση των χρηστών του συστήματος. 
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7. Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας 

 

Το σύστημα αξιολόγησης που προσφέρει το SP4CE βασίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης 

Μάθησης MOODLE. Το σύστημα δεν επιβάλλει συγκεκριμένη μορφή αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης. Στο μάθημα μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας κλίμακες αξιολόγησης και τις 

εκθέσεις αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των 

καθηκόντων που εκτελούνται από τους σπουδαστές. Η αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει την 

ευρύτερη δυνατή πτυχή της μαθησιακής διαδικασίας και την αυτονομία λήψης αποφάσεων του 

σπουδαστή. Είναι σημαντικό να προωθήσετε συμπεριφορές και δεξιότητες που μπορεί να 

έχουν αξία στην επαγγελματική σταδιοδρομία του σπουδαστή. Η αξιολόγηση πρέπει να 

περιλαμβάνει κατανοητή ανατροφοδότηση που να εξηγεί την αξιολόγηση. 

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της αξιολόγησης ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν 

και να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των παλαιότερα εκτελούμενων θεμάτων και 

καθηκόντων, καθώς και στις αιτιολογημένες αξιολογήσεις τους. 

 
 

Εικ. 9. Προεπισκόπηση αξιολογήσεων  
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Εικ. 10. Παράδειγμα επεξεργασίας των ανατροφοδοτήσεων 

 

Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στο έργο συνιστά την αξιολόγηση ολόκληρης της διαδικασίας 

εκμάθησης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εκπαιδευτικού υλικού από εξωτερικούς 

και εσωτερικούς εμπειρογνώμονες. Αποστολή τους είναι να αξιολογήσουν την ποιότητα της 

κατάρτισης, τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων, να προσαρμόσουν την κατάρτιση στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό απαιτεί την απασχόληση εξειδικευμένων ατόμων. Είναι 

επίσης σημαντικό να συμπεριληφθεί, από την αξιολόγηση, η προετοιμασία για τις επόμενες 

δραστηριότητες και η υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεχούς κατάρτισης. 

Η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την ποιότητα του περιεχομένου της 

κατάρτισης, τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία διδασκαλίας, τη χρησιμότητα της κατάρτισης, 

τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της κατάρτισης, αλλά και τις ειδικές κατευθυντήριες 

γραμμές / συστάσεις για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. 
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8. Παραδείγματα χρήσης του portal 

 

 "Στείλτε μας την πρόταση έργου σας" είναι ο χώρος όπου οι σύμβουλοι που εκπροσωπούν τις 

επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μπορούν να στείλουν την πρότασή τους. Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν δύο επιλογές "Αφήστε μια απάντηση" (blog) ή "Επικοινωνήστε μαζί μας" (e-

mail). Και στις δύο περιπτώσεις, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει ένα θέμα του έργου και 

μια σύντομη περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών για την αποστολή λύσεων 

(Εικ. 11). 

 

 
Εικ. 11.  Αφήστε μια απάντηση 

 

Σύμβουλος 2016-04-17 στις 07:00 

 

Πρόταση έργου: Υποστηρίζοντας τους αρχαρίους του Moodle με οδηγίες που βασίζονται σε 

βίντεο στο YouTube. 

 

Περιγραφή: PRO-MED sp. Z o. O. Ενδιαφέρεται να ετοιμάσει τουλάχιστον 10λεπτες ταινίες 

μικρού μήκους στο YouTube που θα βοηθήσουν έναν εκπαιδευτικό να γίνει διαχειριστής του 

Moodle. Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να παρουσιαστούν στην XI International GUIDE 

Conference 2016: NEW STRATEGIES AND TRENDS. 

 

Παράδειγμα πόρων: https://www.youtube.com/user/moodlehq/videos 

 

Γλώσσα: Αγγλικά, Πολωνικά 

 

Προθεσμία: 31.05.2016 
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Εικ. 12.  Παράδειγμα πρότασης έργου   

 

Οι τοπικοί διαχειριστές επιτρέπουν την προβολή της πρότασης έργου στο portal (Εικ. 12). 

 

 
Εικ. 13.  Παράδειγμα πρότασης έργου στην ενότητα "Αφήστε μια απάντηση" 

 

Η πρόταση του έργου θα πρέπει να διατίθεται στους χώρους μάθησης (Εικ. 14).  

 

Εικ. 14.  Παράδειγμα χώρων μάθησης (Τα μαθήματα μας)  
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9. Σενάρια χρήσης των χώρων μάθησης   

Συνιστάται οι τοπικοί διαχειριστές (πίνακας 2) να είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση των 

χώρων μάθησης (τα μαθήματα μου) στην πλατφόρμα sp4ce.moodle.pl. Από την άλλη, οι 

εγγεγραμμένοι σύμβουλοι μπορούν επίσης να ζητήσουν τα μαθήματα τους. Η προτιμώμενη 

γλώσσα για τη ζήτηση χώρων μάθησης είναι τα Αγγλικά.   

Όνομα Οργανισμός Χώρα Ρόλος 

Anna Czaja PRO-MED Πολωνία Main ADM 

Jacek Zieliński PIAP Πολωνία Local ADM 

Olga Anagnostaki IDEC Ελλάδα Local ADM 

Gabriella Kengyel TREBAG Ουγγαρία Local ADM 

Dana Paľová TUKE, ASTRA Σλοβακία Local ADM 

Πίνακας 2. Τοπικοί διαχειριστές της πλατφόρμας sp4ce.moodle.pl  

 

Η ζήτηση ενός νέου Χώρου Μάθησης φαίνεται στην Εικόνα 15 και 16.  

 

 

Εικ. 15.  Πώς να στείλετε ένα αίτημα για Χώρο Μάθησης (μέρος 1) 
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Εικ. 16.  Πώς να στείλετε ένα αίτημα για Χώρο Μάθησης (μέρος 2) 

 

Μόνο ο βασικός διαχειριστής μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει ένα νέο χώρο μάθησης (Εικ. 

17). 

 

 

Εικ. 17.  Εκκρεμής έγκριση χώρου μάθησης (μάθημα)  
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Ο χώρος μάθησης/το μάθημα μου μπορεί να ιδρυθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του τοπικού 

διαχειριστή (Εικ. 18, Εικ. 19). 

 

Εικ. 18.  Παράδειγμα χώρου μάθησης (Μάθημα μου) – Αρχική οθόνη 

 

 

Εικ. 19.  Παράδειγμα ενός χώρου μάθησης που έχει ζητηθεί (Μάθημα μου)  
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Όταν ο χώρος μάθησης (Μάθημα μου) είναι έτοιμος στέλνεται μήνυμα στον τοπικό διαχειριστή 

(Εικ. 19). 

 

Εικ. 20.  Παράδειγμα έγκρισης ενός χώρου μάθησης (μαθήματος)  
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10. Σενάριο χρήσης του SP4CE Portal στην T-Systems 

10.1. Σκοπός του case study 

Σήμερα, οι ΤΠΕ διακατέχουν όλο και περισσότερο τους διάφορους τομείς της ανθρώπινης 

ζωής. Υπάρχουν ενστάσεις από τους φοιτητές ότι η εκπαίδευση δεν συνδέεται επαρκώς με την 

πρακτική. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα πανεπιστήμια να προετοιμάσουν τους 

φοιτητές για πρακτική άσκηση, είναι απαραίτητο να ενταχθούν ενεργά στην εκπαίδευση. Στην 

περίπτωσή μας, ένα καλό παράδειγμα παρουσιάζεται από τη συνεργασία με την εταιρεία T-

Systems. Η T-Systems χρησιμοποιεί συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) για πολυεθνικές εταιρείες και ιδρύματα του δημόσιου τομέα. Σε αυτή τη βάση, η T-

Systems προσφέρει στους εταιρικούς και επιχειρηματικούς πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις για 

το δικτυωμένο μέλλον των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Η T-Systems παρέχει υποστήριξη 

σε επιχειρήσεις σε όλες τις βιομηχανίες. Στην T-Systems καθοδηγούνται από τρεις βασικές 

αξίες: την καινοτομία, την απλότητα και την ικανότητα. Οι λύσεις για τους πελάτες βασίζονται 

σε αποδοτικές και καινοτόμες τεχνολογίες και σε μια σαφή κατανόηση των αναγκών των 

πελατών. 

Αυτή η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία στην σχολή μας 

(Οικονομική Σχολή, TUKE) μέσω πρακτικών διαλέξεων, ασκήσεων και εξειδικευμένων 

θεμάτων που αφορούν τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και τις διαδικασίες της εταιρείας, 

μέσω πρακτικής άσκησης των φοιτητών μας απευθείας στην εταιρεία ή μέσω διαφόρων 

φοιτητικών διαγωνισμών και την προμήθεια εργασίας. Πολύ συχνή μορφή συνεργασίας είναι 

η εργασία σε πραγματικά έργα, όπως συμμετοχή στη λύση διαφορετικών προβλημάτων μέσω 

της πτυχιακής εργασίας και του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η αναζήτηση φοιτητών για 

τέτοιου είδους εργασία δεν είναι εύκολη. Προς το παρόν, η διαδικασία αυτή διεξάγεται ως εξής: 

η εταιρεία προσφέρει ένα πρόβλημα / συνεργασία στη διοίκηση των διδασκόντων. Στη 

συνέχεια, αναζητείται ο καθηγητής που ενδιαφέρεται για τέτοια εργασία χρησιμοποιώντας τη 

λίστα αλληλογραφίας της σχολής. Στη συνέχεια ο καθηγητής προσπαθεί να βρει τους φοιτητές. 

Αυτή η διαδικασία διαρκεί πολύ χρόνο (περίπου λίγες εβδομάδες) όταν κανείς δεν γνωρίζει αν 

θα υπάρχει ζήτηση από την πλευρά των φοιτητών για ένα τέτοιο έργο / συνεργασία. Σε πολλές 

περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι οι εταιρείες να σταματούν να προτείνουν ένα τέτοιο είδος 

συνεργασίας στα πανεπιστήμια παρά το ενδιαφέρον των πανεπιστημίων. Παρά το γεγονός ότι 

και στις δύο πλευρές της διαδικασίας υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία, η συνεργασία συχνά 

δεν συμβαίνει επειδή οι πιθανοί συμμετέχοντες δεν ενημερώνονται επαρκώς και εγκαίρως.  

10.2. Εφαρμογή των χώρων μάθησης SP4CE 

Το Portal SP4CE (που διατίθεται στο sp4ce.eu) παρουσιάζει ενδιαφέρουσες λύσεις του 

παραπάνω περιγραφέντος προβλήματος. Το portal περιέχει ηλεκτρονικές πληροφορίες για το 

ίδιο το έργο SP4CE, οδηγούς για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (συμβούλους, μέντορες, 
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φοιτητές), ενδιαφέροντα μαθησιακά υλικά, συμβολές σε διάφορα συνέδρια και από την άποψη 

της παραπάνω περιγραφόμενης προβληματικής λύσης, περιγραφή της πρόκλησης / κλήσης: 

"Στείλτε μας την πρότασή σας". Μέσω αυτής της πρόκλησης μπορεί κανείς να ζητήσει βοήθεια. 

Είναι εργαλείο αναζήτησης ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την επίλυση διαφορετικών 

προβλημάτων ή για την αναζήτηση εταίρων για μελλοντική συνεργασία σε διάφορους τομείς. 

Στην περίπτωση της αντιστοιχίας των συμμετεχόντων στην πρόκληση, ο διαχειριστής 

δημιουργεί ένα χώρο μάθησης, εξειδικευμένο χώρο, όπου όλοι μπορούν να συνεργαστούν μετά 

την εγγραφή τους σε ένα σύστημα. Αυτή η διαδικασία πρόκλησης λειτουργεί βάσει της αρχής 

που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου EACEA "OpenInn2.0: Μοντέλο δημιουργίας γνώσης 

και μοντέλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης", όπου η πλατφόρμα Γνώσης δημιουργήθηκε με σκοπό 

τη δημιουργία ομάδων ερευνητών και καινοτόμων λύσεων σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. 

Ποιοι είναι οι χρήστες;  

 Σύμβουλος - υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στην T-Systems, ο 

οποίος καθορίζει την πρόκληση. Η πρόκληση περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η 

πρόταση έργου, η περιγραφή, οι πόροι του παραδείγματος, η γλώσσα και η προθεσμία 

για την επίτευξη της λύσης / των αποτελεσμάτων. 

 Μέντορας - καθηγητής πανεπιστημίου, απαντά στην πρόκληση, προσθέτει σχόλια, 

προτείνει χρονοδιάγραμμα και πιθανή ομάδα μαθητών. 

 Φοιτητές - φοιτητές με ενδιαφέρον για θέματα πρόκλησης 

Πώς χρησιμοποιήθηκαν οι χώροι μάθησης; 

 Διαβάστε γενικές πληροφορίες - όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε γενικές 

πληροφορίες (σχετικά με το έργο SP4CE, διαφορετικό είδος οδηγών, εκπαιδευτικό 

υλικό, έγγραφα συνεδρίου κλπ.). 

 Αναζήτηση συνεργάτη μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων - μέσω συνδέσμου: "Στείλτε 

μας την πρότασή σας", μπορεί κάποιος να δημοσιεύσει μια πρόκληση για την 

αναζήτηση νέων συνεργατών, λύση προβλήματος. 

 

Πόροι 

Δεν υπάρχει ανάγκη για κάποιο ειδικό λογισμικό για τη χρήση της πύλης sp4ce.eu. Η πύλη 

είναι προσβάσιμη μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης ιστού (π.χ. Google Chrome, 

Mozilla Firefox, IE κλπ.). 

Η μελέτη περίπτωσης 

Η εταιρεία T-Systems είναι παγκόσμια εταιρεία με μεγάλη πελατεία, που σημαίνει μια σειρά 

εγγράφων έργου, επομένως ψάχνει για πιθανούς εργαζόμενους κάθε χρόνο. Η διοίκηση της 

εταιρείας αποφάσισε να προετοιμάσει τους μελλοντικούς υπαλλήλους της κατά τη διάρκεια 

της μελέτης τους στον τομέα της διαχείρισης έργων. Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων πρέπει να 

βρει κατάλληλους υποψήφιους για τη συνεργασία αυτή. 
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Πώς πραγματοποιήθηκε; 

 Χρησιμοποιώντας το portal sp4ce.eu, αντιπρόσωπος του τμήματος HR δημοσιεύει την 

πρόκληση (Εικ. 20).  

 

 

HR Σύμβουλος 2016-04-15 στις 

06:51 

Πρόταση έργου: Πώς να γράψετε 

ένα καλό IT project. 

Περιγραφή: Η T-Systems ψάχνει 

για νέους που ενδιαφέρονται για τη 

διαχείριση έργων να συμμετάσχουν 

στην ανάπτυξη προτάσεων έργων 

στην εταιρεία μας. Θα παρασχεθούν 

όλοι οι πόροι που απαιτούνται για 

την ανάπτυξη προτάσεων έργων. 

Γλώσσες: Αγγλικά, Σλοβακικά 

Προθεσμία: 20.09.2016 

Εικ. 21 Screenshot του sp4ce.eu portal και παράδειγμα της δημοσιευμένης πρόκλησης 

 Ο καθηγητής πανεπιστημίου απαντά στην πρόκληση. 

 Μέσω εργαλείου συζήτησης στο portal περιγράφεται λεπτομερώς η απαίτηση και η 

επιχείρηση συζητεί με τον καθηγητή. 

 Δεδομένου ότι και οι δύο πλευρές της επικοινωνίας συμφωνούν στο γεγονός ότι υπάρχει 

ανάγκη για υλικά που δεν μπορούν να δημοσιευθούν δημοσίως, ο Διευθυντής 

Ανθρωπίνων Πόρων ζητά από τον διαχειριστή του portal να ανοίξει ένα νέο Χώρο 

Mάθησης (LR) για νεοσυσταθείσα ομάδα 

10.3. Ευρήματα, συστάσεις και παραλλαγές 

Πώς αναπτύσσεται η συνεργασία της κοινοπραξίας 

Με τη δημοσίευση της πρόκλησης, το SP4CE portal παρουσιάζει μια πύλη για την καθιέρωση 

συνεργασίας. Στη συνέχεια η κλήση αυτή μετασχηματίζεται σε χώρο μάθησης, όπου η 

συνεργασία μπορεί πραγματικά να πραγματοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα χρησιμοποιώντας 

διάφορα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας SP4CE. Το πλεονέκτημα αυτής της ανοικτής πύλης 

SP4CE είναι ότι σε μια πρόκληση μπορούν να απαντήσουν χρήστες από διαφορετικά ιδρύματα, 

τα οποία μπορούν να συνεργαστούν και σε άλλα έργα σε άλλους τομείς.  
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Πιθανοί κίνδυνοι 

 Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους χρήστες, δηλαδή 

παρά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, κανείς δεν θα απαντήσει και ο οργανισμός που 

έθεσε την πρόκληση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους συνεργασίας. 

 Ένας άλλος κίνδυνος μπορεί να παρουσιαστεί από το μεγάλο ενδιαφέρον για 

συνεργασία και να γίνει δύσκολη η απόφαση έναρξης συνεργασίας. 

 Περιορισμοί χρόνου - σε περίπτωση που καθοριστεί χρονικό όριο για την επίτευξη της 

απάντησης ή της λύσης, μπορεί να συμβεί κανείς να μην καταφέρει να ανταποκριθεί 

στην πρόκληση κατά τη διάρκεια του αναμενόμενου χρόνου. 

Τι να μην κάνεις / προσέχεις 

Είναι σημαντικό να καθορίσετε την πρόκληση με ακρίβεια με χρήσιμες λεπτομέρειες για να 

αποφύγετε παρεξηγήσεις. Μια πολύ γενική πρόκληση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη 

ενδιαφέροντος άλλων χρηστών. 

10.4. Περίληψη  

Συστάσεις 

Είδος εκπαίδευσης 

Μη τυπική 

μάθηση 

Επαγγελματική 

εκπαίδευση  

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  
Πανεπιστήμιο 

   X 

Ρόλοι χρήστη 

Σύμβουλος 

(επιχείρηση)  

Μέντορας 

(καθηγητής) 
Εκπαιδευόμενοι 

X X X 

Θέματα 

Διαχείριση έργου  

Βασικοί σκοποί και καθήκοντα 

Επιχείρηση  

 Βρείτε εξειδικευμένους και δραστήριους νέους υπαλλήλους, 

πιθανούς συνεργάτες για άλλα έργα 

Φοιτητές 

 Δημιουργήστε μια επαφή με την εταιρεία 
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11. Σενάριο χρήσης του SP4CE Portal για συνεργασία του TUKE University με την T-

Systems 

11.1. Σκοπός του case study 

Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή πύλη sp4ce.eu δημοσιεύθηκε πρόσκληση για σύσταση 

συνεργασίας στον τομέα διαχείρισης έργων. Και οι δύο πλευρές - η εταιρεία T-Systems και η 

Οικονομική Σχολή, TUKE (FoE, TUKE) - συμφώνησαν για αυτή τη συνεργασία και τις 

λεπτομέρειες της. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σχετικά με τις λεπτομέρειες συνεργασίας 

ανακάλυψαν ότι ορισμένα σημαντικά υλικά δεν μπορούν να δημοσιευθούν δημοσίως, αλλά 

χρειάζονται χώρο μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες, όπου υλικά, νέες προτάσεις έργων, 

εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας κλπ. θα μπορούσαν να διατεθούν περιορισμένα βάσει του 

ρόλου των χρηστών το σύστημα. 

11.2. Εφαρμογή των χώρων μάθησης SP4CE 

Η πλατφόρμα SP4CE και οι χώροι μάθησης (διαθέσιμα στη διεύθυνση http://sp4ce.moodle.pl/) 

επιτρέπουν την εγγραφή και την ανάθεση ρόλων (Εικ. 21). Για τη χρήση αυτού του χώρου, 

κάθε χρήστης πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα. Το φάσμα των λειτουργιών και των εργαλείων 

εξαρτάται από το ρόλο του χρήστη στο συγκεκριμένο χώρο. Οι πιθανοί ρόλοι είναι 

διαχειριστής, σχεδιαστής μαθημάτων, καθηγητής, σπουδαστής, επισκέπτης και εγγεγραμμένος 

χρήστης. Με βάση το ρόλο που έχει ο χρήστης έχει στη διάθεσή του διαφορετική ομάδα πηγών, 

εργαλεία. 

 

Εικ. 12 Οθόνη καλωσορίσματος στους χώρους μάθησης SP4CE  

Κάθε χώρος μάθησης SP4CE αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εταιρεία 

και δημοσιεύει πηγές για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το ίδιο το πρόβλημα. Ο 

καθηγητής βοηθά το σύμβουλο να παρέχει υλικά χρήσιμα για τους μαθητές, να προετοιμάσει 

χώρο για συζήτηση, διαδραστική συνεργασία, νέες προτάσεις λύσεων και αξιολόγηση. 
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Ποιοι είναι οι χρήστες;  

 Σύμβουλος - Διευθυντής HR της εταιρείας T-Systems, ο οποίος παρέχει υλικά χρήσιμα 

για τους φοιτητές, προετοιμάζει χώρο για συζήτηση, διαδραστική συνεργασία, νέες 

λύσεις και αξιολόγηση. 

 Μέντορας - δίνει μια εισαγωγή στο θέμα, τις βασικές ιδέες και τους στόχους που πρέπει 

να επιτευχθούν, βοηθά τους μαθητές να καθιερώσουν μια επιτυχημένη συνεργασία με 

συμβούλους από τις εταιρείες, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της δομής του χώρου 

μάθησης χρησιμοποιώντας διαφορετικά διαθέσιμα χαρακτηριστικά. 

 Σπουδαστές - σε σχέση με τον σύμβουλο και τον καθηγητή προσπαθούν να βρουν λύση 

στο παρεχόμενο πρόβλημα, να επεξεργαστούν εκτιμήσεις, να προετοιμάσουν 

προτάσεις έργων. 

Πώς χρησιμοποιήθηκαν οι χώροι μάθησης; 

 Ο σύμβουλος σε συνεργασία με τον μέντορα (καθηγητή) προετοιμάζει τη δομή του 

χώρου μάθησης. Σε αυτή τη φάση συζητούν τα διαθέσιμα και χρήσιμα χαρακτηριστικά 

του χώρου μάθησης, τα είδη των δραστηριοτήτων που πρέπει να γίνουν από τους 

μαθητές (Assignments, Feedback, Chat, Forum, Workshop), τους πόρους (Book, File, 

Folder, Label, Page). Συμφωνούν ως προς τις μεθόδους αξιολόγησης των τελικών 

αποτελεσμάτων, τον τρόπο δημοσίευσης και το επίπεδο πρόσβασης. 

 Ο μέντορας απευθύνεται στους φοιτητές - σε διαλέξεις, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο για να εγγραφούν στο σύστημα και προετοιμάζει το 

χώρο μάθησης. 

 Οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν τα παρεχόμενα υλικά και άλλους πόρους, να 

επικοινωνήσουν με το μέντορα ή το σύμβουλο, να εργαστούν σε προτάσεις έργων, να 

αναζητήσουν ή να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες. 

 Οι σύμβουλοι και οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται όλα τα συγκεκριμένα καθήκοντα που 

πρέπει να γίνουν κατά τη λύση του προβλήματος. Η ομάδα χρηστών αποτελείται από 

μέλη με δική τους εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη, γνώση σχετικά με το πρόβλημα 

που πρέπει να επιλυθεί. Χρησιμοποιώντας αυτό το συνεργατικό περιβάλλον, οι 

φοιτητές απομακρύνονται από τις συνήθεις σπουδές τους για να συνεργαστούν με 

άλλους με διαφορετικές ιδέες και γνώσεις και με ανθρώπους από πραγματικές εταιρείες. 

Όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους ικανότητες και δεξιότητες για να 

επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. 

 Οι σύμβουλοι και οι μέντορες μπορούν να αξιολογήσουν τη δραστηριότητα των 

φοιτητών. 

Πόροι 

Για να έχετε πρόσβαση στο χώρο μάθησης απαιτείται η εγγραφή στο σύστημα και κλειδί 

πρόσβασης. Το κλειδί παρέχεται μέσω επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον 

σύμβουλο. Για την εργασία στο χώρο μάθησης δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό, απλά ένα 

πρόγραμμα περιήγησης ιστού (δηλ. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE a pod.). Ίσως η 
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επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και εργασιών απαιτεί κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό, 

αλλά οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με αυτό μέσα στο χώρο μάθησης. Για την 

προετοιμασία των προτάσεων έργων οι φοιτητές πρέπει να χρησιμοποιούν συνήθεις εφαρμογές 

MS Office - MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 

Η μελέτη περίπτωσης 

Η εταιρεία T-Systems είναι μια παγκόσμια εταιρεία με μεγάλη πελατεία, που σημαίνει μια 

σειρά εγγράφων έργου, επομένως ψάχνει για πιθανούς υπαλλήλους κάθε χρόνο. Η διοίκηση 

της εταιρείας αποφάσισε να προετοιμάσει τους μελλοντικούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια 

της μελέτης τους στον τομέα της διαχείρισης έργων. Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων πρέπει να 

βρει κατάλληλους υποψήφιους για τη συνεργασία αυτή. 

Μετά από συμφωνία μεταξύ του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και του 

καθηγητή του FoE TUKE, ο εκπρόσωπος του τμήματος HR ζήτησε από τον διαχειριστή 

πλατφόρμας SP4CE να δημιουργήσει ένα χώρο μάθησης με τίτλο "Tvorba projektov pre 

podporu regionálneho rozvoja". Τέλος, ο χώρος χρησιμοποιήθηκε από 1 σύμβουλο από την 

εταιρεία T-Systems, 1 μέντορα από το FoE TUKE και από 16 φοιτητές. 

Ο κύριος στόχος της χρήσης του χώρου μάθησης ήταν να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών 

για το αντικείμενο σπουδών τους και ταυτόχρονα να προσεγγίσει την επίλυση κάποιου 

υπάρχοντος προβλήματος στην πραγματικότητα με δημιουργικό τρόπο, να αναπτύξει επαφή με 

πραγματική εταιρεία. Ο χώρος μάθησης συγκέντρωνε όλες τις γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει 

ο συμμετέχων κατά την επιτυχή προετοιμασία της πρότασης έργου. 

Πώς πραγματοποιήθηκε; 

 Ο σύμβουλος και ο καθηγητής προετοιμάζουν τη δομή του χώρου μάθησης (Εικ. 22) 

που περιέχει εισαγωγικές παρουσιάσεις για τους κύριους στόχους, τους στόχους του 

χώρου μάθησης, πόρους σημαντικούς για την ανάπτυξη προτάσεων έργων, βέλτιστες 

πρακτικές και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που 

απαιτούνται από τους φοιτητές. Προσαρμόζουν το χώρο μάθησης σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της εταιρείας σε σχέση με τις παιδαγωγικές αρχές. Ταυτόχρονα, 

περιγράφουν τον τρόπο συμμετοχής της δημιουργικής προσέγγισης και τα είδη των 

εργαλείων λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν στις συγκεκριμένες φάσεις ανάπτυξης 

προτάσεων έργου (περίπου 10 ώρες). 
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Εικ. 23 Screenshot του χώρου μάθησης “Tvorba projektov pre podporu regionálneho 

rozvoja“  

 Βάσει των παρεχόμενων πόρων, οι φοιτητές αρχίζουν να επεξεργάζονται τις προτάσεις 

έργων τους - καθορίζουν το πρώτο σχέδιο της πρότασης έργου (όνομα του έργου, 

διάρκεια του έργου, εκτιμώμενος προϋπολογισμός, στόχος του έργου, περιγραφή του 

αιτούντος, ομάδα στόχος) 20-24 ώρες - εξαρτάται από την έρευνα των φοιτητών στο 

περιβάλλον τους για το τι θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρόταση έργου). 

 Στη συνέχεια οι φοιτητές πρέπει να χωρίσουν την πρότασή τους σε επιμέρους στόχους 

και συγκεκριμένες δραστηριότητες του έργου που περιέχουν πιο λεπτομερείς 

πληροφορίες (περίπου 20-24 ώρες - εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του έργου). 

 Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας ανάπτυξης προτάσεων έργου, θα πρέπει 

ο φοιτητής να συζητά την πρόοδο και τις ιδέες του με τον καθηγητή, το σύμβουλο και 

άλλους συναδέλφους της τάξης. Μπορούν να χρησιμοποιούν on-line συνομιλία, 

φόρουμ συζητήσεων ή τη δυνατότητα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. 

 Οι φοιτητές σχεδιάζουν την παρουσίαση του έργου τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική 

παρουσίαση που αφορά ειδικά τους στόχους του έργου, τους επιμέρους στόχους, την 

αιτιολόγηση του σκοπού του έργου, την περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα 

αποτελέσματα, τον απαιτούμενο προϋπολογισμό και τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα 

(3-8 ώρες ανάλογα τις δεξιότητες ΤΠΕ του φοιτητή). 

 Οι φοιτητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε κοινό μάθημα, όπου κατά τη συζήτηση 

άλλοι φοιτητές πρέπει να προσθέσουν σχόλια και να αξιολογήσουν το έργο άλλων. 

Αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν μέρος της τελικής αξιολόγησης του έργου των 

φοιτητών από το σύμβουλο και τον καθηγητή. 

11.3. Ευρήματα, συστάσεις και παραλλαγές 

Βασικά ευρήματα 

Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του SP4CE, ο καθηγητής παίζει ρόλο διαμεσολαβητή που 

βοηθά τον εκπρόσωπο της εταιρείας (σύμβουλο) να καθορίσει τα καθήκοντα που πρέπει να 

επιλυθούν και τις πηγές που χρειάζονται για να κατανοήσουν βαθύτερα το πρόβλημα. Από την 

άλλη πλευρά, ο καθηγητής βοηθά τους φοιτητές, μέσω της χρήσης προσαρμοσμένων 
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μαθησιακών προσεγγίσεων, μεθόδων συνεργατικής μάθησης και κριτικής σκέψης, στην 

ανάπτυξη λύσεων και επικοινωνιών με εκπροσώπους της εταιρείας. Βασική θετική πτυχή είναι 

ότι οι φοιτητές χρησιμοποιούν οικείο περιβάλλον στο οποίο είναι εξοικειωμένοι. 

Πώς αναπτύσσεται η συνεργασία της κοινοπραξίας 

Οι φοιτητές αναπτύσσουν την άποψή τους για το θέμα και τη δημιουργική τους προσέγγιση 

στις λύσεις του. Μαθαίνουν μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να εφαρμόσουν στις 

καθημερινές τους δραστηριότητες. 

Πιθανοί κίνδυνοι 

Η ανάπτυξη της πρότασης του έργου διαρκεί περισσότερο (ιδιαίτερα εάν οι φάσεις της 

ανάπτυξης προτάσεων έργων κατανέμονται σε όλο το εξάμηνο - περίπου 4 μήνες), λόγω του 

πιο περίπλοκου στόχου της εργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας γίνεται στο σπίτι, 

περίπου 50 ώρες. Σε περίπτωση ανάγκης για μελέτη του έργου με εργαλεία ΤΠΕ, υπάρχει η 

δυνατότητα μελέτης αυτών των υλικών από το σπίτι και η υποστήριξη από το σύμβουλο ή τον 

καθηγητή on-line / off-line μέσω του χώρου μάθησης. 

Τι να μην κάνεις / προσέχεις 

Μην επιλέξετε υπερβολικά πολύπλοκες προκλήσεις έργου οι οποίες δεν αφορούν τους 

φοιτητές. Η έλλειψη ιδεών μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε απογοήτευση και 

αποθάρρυνση. Μερικές φορές είναι δύσκολο για τους φοιτητές να ξεκινήσουν, το μυαλό τους 

μπλοκάρει στην διερεύνηση ενός προβλήματος και την πρόταση λύσεων, σε τέτοιες 

περιπτώσεις συχνά βοηθά να δώσετε παραδείγματα για το πώς να προχωρήσουν. 

Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του έργου, είναι απαραίτητο να περιγράφονται με ακρίβεια 

όλες οι φάσεις και οι προσδοκίες του αποτελέσματος, να παρέχονται παραδείγματα και 

ενεργητική ανατροφοδότηση στους φοιτητές σχετικά με τη δραστηριότητα. 

11.4. Περίληψη  

Συστάσεις 

Είδος εκπαίδευσης 

Μη τυπική 

μάθηση 

Επαγγελματική 

εκπαίδευση  

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  
Πανεπιστήμιο 

   X 

Ρόλοι χρήστη 

Σύμβουλος 

(επιχείρηση)  

Μέντορας 

(καθηγητής) 

Εκπαιδευόμενος – 

συμμετέχων σε 

workshops 
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X X X 

Θέματα 

Διαχείριση έργου  

Βασικοί σκοποί και καθήκοντα 

Επιχείρηση  

 Παροχή πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων στους 

φοιτητές για τη διαχείριση του έργου σε πραγματικές συνθήκες των 

επιχειρήσεων  

 Εύρεση ειδικευμένων και παρακινημένων νέων υπαλλήλων 

 Δυνατότητα βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Πρόσβαση σε διαφορετικές ενδιαφέρουσες, καινοτόμες και μη 

παραδοσιακές λύσεις των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουν 

(και εντός της επιχείρησης συνήθως αντιμετωπίζονται από 

παραδοσιακές προσεγγίσεις ή υπάρχει έλλειψη εργοδοτών για το 

συγκεκριμένο πεδίο, αντίστοιχα) 

 Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές γνώσεις 

και δεξιότητες των φοιτητών. 

 Δυνατότητα επηρεασμού του περιεχομένου και του τρόπου 

εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Καθηγητές 

 Πρόσβαση σε επαφές με ανθρώπους από εξωτερικές εταιρείες - 

πιθανή μελλοντική συνεργασία όχι μόνο μέσω του SP4CE, αλλά 

σε έργα, εταιρική εκπαίδευση κλπ. 

 Προσέγγιση της επισκόπησης στις απαιτήσεις της αγοράς - πώς 

να συνδέσετε την εκπαίδευση με την πρακτική ζωή και να 

βελτιώσετε το περιεχόμενο και το ύφος της εκπαίδευσης. 

 Δυνατότητα δοκιμής μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, μικτής 

μάθησης, αντίστοιχα, τι μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση 

στο πανεπιστήμιο. 

Φοιτητές 

 Επίτευξη πρακτικών δεξιοτήτων στον τομέα διαχείρισης έργων 

 Σύνδεση με την πραγματικότητα - ομαδική εργασία μέσα σε 

πραγματική ομάδα εταιρείας 

 Δυνατότητα ελέγχου της μορφής συνεργασίας με διαφορετικά 

άτομα (έθνος, εξειδίκευση κ.λπ.) 
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12. Σενάριο χρήσης του SP4CE Portal– Workshops στο  Gdańsk University of Technology 

12.1. Σκοπός του case study 

Οργάνωση του SP4CE -The European Fusion 360 Designathon στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο του Γκντανσκ 

12.2. Εφαρμογή των χώρων μάθησης SP4CE  

Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο Σχεδιασμού - Fusion 360 

Designathon. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk Fusion 360, διοργάνωσαν διήμερα εργαστήρια στο 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Γκντανσκ για την προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας 

σε συνδυασμό με το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Autodesk Fusion 360. 

Ο γενικός στόχος αυτής της δέσμευσης ήταν να παρουσιάσει το πρόγραμμα SP4CE και να 

καταστήσει τους συμμετέχοντες εξοικειωμένους με ένα εργαλείο συνεργασίας, την πλατφόρμα 

Moodle, που χρησιμοποιήθηκε από τους εταίρους του έργου και τους συμμετέχοντες, για να 

πραγματοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρωμένο στα βασικά εγχειρίδια της 

Autodesk Fusion 360 να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο Σχεδιασμού – DesignNow, 

Ευρωπαϊκός σχεδιασμός Fusion 360 Designathon. 

Η PRO-MED, μια εταιρεία που συνεργάζεται με επαγγελματικά ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, έχει σχεδιάσει το πρωτότυπο SP4CE. Η λειτουργία του εστιάζεται στα εξής: 

• Προώθηση του έργου SP4CE σε διεθνή συνέδρια 

• Δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων έργων που εκτελούν έργα στην ειδική πλατφόρμα 

Moodle 

• Ανάπτυξη μαθησιακών χώρων για τη διευκόλυνση της εργασίας σε πολλαπλά προγράμματα 

από διαφορετικά πεδία γνώσης 

Χάρη στη συνεργασία με την εταιρεία PRO-MED sp. z oo, το εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό 

κέντρο Autodesk του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ και το Κέντρο Εκπαίδευσης 

και Εξ Αποστάσεως Μαθηματικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ, διήμερα 

σεμινάρια SP4CE διοργανώθηκαν στις 20-21 Ιανουαρίου 2017 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

του Γκντανσκ, αφιερωμένα σε φοιτητές, διδακτορικούς και πανεπιστημιακούς καθηγητές του 

Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Γκντανσκ και του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ.  

Πώς χρησιμοποιήθηκε το SP4CE portal  

Η πύλη http://sp4ce.moodle.pl/ χρησιμοποιήθηκε σε κάθε στάδιο των προπαρασκευαστικών 

εργασιών και κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Δημιουργήθηκαν 3 χώροι μάθησης. 

Δημιουργήθηκε αρχικά ένας χώρος μάθησης για τους διοργανωτές. Εδώ δημοσιεύθηκαν οι 

βασικές πληροφορίες για το έργο: 

• ημερομηνία και τόπος των εργαστηρίων, 

• διάρκεια των εργαστηρίων, 

• υποχρεωτικός αριθμός συμμετεχόντων, 
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• πόροι που παρέχονται από την Autodesk. 

Οι διοργανωτές χρησιμοποίησαν το φόρουμ ειδήσεων και το φόρουμ συζήτησης για το 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων και επικοινωνίας. 

 

Εικ. 24 Χώρος μάθησης του Fusion 360 Designathon  

 

Ο δεύτερος χώρος μάθησης δημιουργήθηκε για τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο, με τις 

απαραίτητες οργανωτικές πληροφορίες, ένα πίνακα ανακοινώσεων και λειτουργίες του φόρουμ 

συζητήσεων. 
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Εικ. 25 Χώρος μάθησης του Fusion 360 Designathon  

Ο ίδιος χώρος μάθησης χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση της συμμετοχής και τη 

συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο.  

 

Εικ. 26 Οι συμμετέχοντες του Fusion 360 Designathon  
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Η δεύτερη μέρα των εργαστηρίων διοργανώθηκε στον τρίτο χώρο μάθησης. Επικεντρώθηκε 

στο μαραθώνιο DesignNow και σε ομαδικά προγράμματα. Αξιοποιώντας τις λειτουργίες της 

πλατφόρμας Moodle, οι διοργανωτές των εργαστηρίων χώρισαν τους συμμετέχοντες σε ομάδες 

και δημιούργησαν χωριστά φόρουμ συζήτησης για κάθε ομάδα. 

 

Εικ. 27 Χώρος μάθησης για συμμετέχοντες στη δεύτερη μέρα του εργαστηρίου Fusion 360 

Designathon  

Τα αρχεία με έργα που σχεδιάστηκαν από μεμονωμένες ομάδες φορτώθηκαν στη συνέχεια 

στο χώρο μάθησης στην πλατφόρμα Moodle.  

 



 

2014-1-PL1-KA200 – 003341 
 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission under the ERASMUS+ 
Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

37 
 

 

Ποιοι είναι οι χρήστες; 

 

Σύμβουλος- εκπρόσωπος της εταιρείας PRO-MED, υπεύθυνος για τη διοργάνωση 

εργαστηρίων 

Μέντορας - εκπαιδευτής της Autodesk Fusion 360, εκπαιδευτής που διοργανώνει εργαστήρια 

Φοιτητής - παρακολουθεί εργαστήρια 

 

Πώς γίνεται η χρήση του SP4CE Portal; 

 

 Ένας σύμβουλος (δάσκαλος) δημιουργεί τη δομή του χώρου μάθησης σε συνεργασία 

με τον καθηγητή (μέντορα). Σε αυτό το στάδιο, ο σύμβουλος και ο μέντορας συζητούν 

τα υπάρχοντα και χρήσιμα χαρακτηριστικά και εργαλεία του χώρου μάθησης, τους 

τύπους των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί στους φοιτητές (ομάδες έργου, 

συνομιλία, φόρουμ και εργαστήριο) και τους πόρους (βιβλία, αρχεία, online πόροι) που 

χρησιμοποιούνται στο χώρο μάθησης. Επίσης, και οι δύο συμφωνούν πως πρέπει να 

αξιολογηθεί η τελική απόδοση των φοιτητών και να καθοριστούν επίπεδα πρόσβασης. 

 Ο σύμβουλος εισάγει τους συμμετέχοντες στο χώρο μάθησης, οι συμμετέχοντες 

εγγράφονται στο σύστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο και ο 

σύμβουλος αποδίδει κλειδί πρόσβασης στο χώρο μάθησης. 

 Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους και άλλα υλικά, να 

επικοινωνήσουν με το σύμβουλο, τον μέντορα και άλλους σπουδαστές, να εργαστούν 

για τις ανατεθείσες εργασίες ή / και τα έργα, να περιηγηθούν ή να ζητήσουν νέες 

πληροφορίες. 

 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δεξιότητες 

και τις ικανότητές τους για να επιτύχουν την καλύτερη τελική απόδοση. 

 Οι σύμβουλοι (δάσκαλοι) και οι μέντορες μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά 

όλα τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους φοιτητές. 

 Οι σύμβουλοι και οι μέντορες μπορούν επίσης να αξιολογήσουν τις επιδόσεις των 

φοιτητών. 

 

Πόροι 

 

Οι χρήστες πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο σύστημα για να αποκτήσουν ένα κλειδί πρόσβασης 

για να έχουν πρόσβαση στους Χώρους Μάθησης. Υπάρχει μια επιλογή ηλεκτρονικής εγγραφής 

και το κλειδί μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον μέντορα ή τον 
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διαχειριστή του συστήματος. Δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό για τη χρήση όλων των 

λειτουργιών των Χώρων Μάθησης, εκτός από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο με 

επιλογή του χρήστη (Google Chrome, Mozilla Firefox και Microsoft Edge). Η επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων και εργασιών μπορεί να απαιτεί ειδικό λογισμικό, αλλά οι 

χρήστες πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων. Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν 

τα MS Office - MS Word, MS Excel και MS PowerPoint - όταν εργάζονται σε προτάσεις έργων 

ή / και αναφορές. 
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12.3. Ευρήματα, συστάσεις και παραλλαγές 

Η τρέχουσα έκδοση του συστήματος προσφέρει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική υποστήριξη της ενεργού μάθησης. Οι ρόλοι των χρηστών διακρίνονται σαφώς. 

Το σύστημα απλοποιεί τη μάθηση καθώς παρακολουθεί ενεργά τη διαδικασία μάθησης και τη 

διάδοση των πόρων. Επιπλέον, η διαδικασία εκμάθησης μπορεί να είναι ευρέως 

εξατομικευμένη, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο δεδομένων των ευρέων 

και ποικίλων πεδίων γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που καλύπτονται από τις εργασίες της 

PRO-MED. 

Συνεργασία εταίρων 

Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα εργαστήρια ευρωπαϊκού σχεδίου Fusion 360 

Designathon έλαβαν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης. Μερικοί από τους 

εκπαιδευόμενους δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται για άλλα προγράμματα της PRO-MED. 

Πιθανοί κίνδυνοι 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την ανάθεση καθηκόντων στους συμμετέχοντες στο εργαστήριο: 

ανεπαρκής κατάρτιση πριν από την ανάθεση καθηκόντων στους εκπαιδευόμενους. Οι κίνδυνοι 

περιλαμβάνουν επίσης μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων που συμμετέχουν στα εργαστήρια, 

οπότε θα ήταν δύσκολο να υιοθετηθεί μια ατομική προσέγγιση στους εκπαιδευόμενους ή το 

ανεπαρκές επίπεδο δυσκολιών των καθηκόντων σε σχέση με τα επίπεδα δεξιοτήτων και 

γνώσεων των συμμετεχόντων στα εργαστήρια. 

Τι να μην κάνετε / Τι να γνωρίζετε 

Οι εκπαιδευόμενοι δεν πρέπει να ανατίθενται πολύπλοκες / ασαφείς εργασίες. Με τον τρόπο 

αυτό, οι φοιτητές δεν λαμβάνουν καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς τους. 

Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές μπορεί να αισθάνονται απογοητευμένοι από καθήκοντα τα 

οποία βρίσκουν πολύ δύσκολα. Συχνά συμβαίνει επίσης οι φοιτητές να δυσκολεύονται να 

αρχίσουν να εργάζονται για το έργο και ο σύμβουλος θα πρέπει να παρακινήσει ενεργά τους 

φοιτητές και να τους προσφέρει πλήρη υποστήριξη, ιδιαίτερα στην αρχή, παραδείγματος χάριν 

παρουσιάζοντας παραδείγματα λύσεων σε παρόμοια προβλήματα. 

Είναι σημαντικό να τοποθετήσετε τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς πόρους και τα αρχικά 

υλικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους με το 

δικό τους ρυθμό και με θέματα που επιλέγονται από τους ίδιους. 
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12.4. Περίληψη  

Συστάσεις 

Είδ ος εκπαίδευσης 

Μη τυπική 

μάθηση 

Επαγγελματική 

εκπαίδευση  

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  
Πανεπιστήμιο 

   X 

Ρόλοι χρήστη 

Σύμβουλος 

(επιχείρηση)  

Μέντορας 

(καθηγητής) 

Εκπαιδευόμενος – 

συμμετέχων σε 

workshops 

X X X 

Θέματα 

Εκπαίδευση που αφορά στις βασικές λειτουργίες του Autodesk Fusion 

360  

Βασικοί σκοποί και καθήκοντα 

Επιχείρηση (PRO-MED) 

 Παροχή αίθουσας συνεδριάσεων και εξοπλισμού που 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων 

 Δημιουργία χώρων μάθησης για τους διοργανωτές και τους 

συμμετέχοντες 

 Συνεχής ανταλλαγή οργανωτικών πληροφοριών 

 Αντιστοίχιση πόρων στην πλατφόρμα SP4CE 

 Παρακολούθηση της συμμετοχής στο εργαστήριο 

 Έλεγχος των εργασιών που εκτελούνται από τους 

συμμετέχοντες στο εργαστήριο 

Μέντορες (PRO-MED και ACSA PG) 

 Κοινοποίηση σχεδίων για τη διοργάνωση των εργαστηρίων 

 Αναγνώριση των απαιτήσεων για τους χώρους εργαστηρίων και 

τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 Διενέργεια εργαστηρίων διάρκειας 2 ημερών 

 Καθιέρωση συνθηκών συνεργασίας, μεθόδων επαλήθευσης και 

τήρησης αρχείων για την τεκμηρίωση της αποκτηθείσας γνώσης 

Εκπαιδευόμενοι – συμμετέχοντες σε workshops 

 Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων σχετικά με τη λειτουργία του 

λογισμικού της Autodesk Fusion 360 

 Συμμετοχή στο DesignNow 
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 Δημιουργία ομαδικών εργασιών σε θέματα που έχουν ανατεθεί 

από τους διοργανωτές του εργαστηρίου 

 Τεκμηρίωση των αποκτηθεισών πρακτικών δεξιοτήτων 
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13. Σενάρια χρήση του SP4CE portal – IDEC σύμβουλοι επιχειρήσεων 

 

13.1. Στόχος του case study 

Σήμερα, οι ΤΠΕ διακατέχουν όλο και περισσότερο τους διάφορους τομείς της ανθρώπινης 

ζωής. Πολλοί σπουδαστές συμμερίζονται την άποψη ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση δεν 

συνδέεται επαρκώς με την πρακτική. Για να μπορέσουν τα πανεπιστήμια και οι επαγγελματικές 

σχολές να προετοιμάσουν τους σπουδαστές για την αγορά εργασίας, είναι απαραίτητο να 

ενταχθεί ενεργά στην εκπαίδευση. Στην περίπτωσή μας, ένα ωραίο παράδειγμα παρουσιάζεται 

από τη συνεργασία μεταξύ τριών μερών: εταιρείες, σύμβουλοι, σπουδαστές. 

Η IDEC Α.Ε. είναι μια εταιρεία συμβούλων για επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τομέων, 

ιδιωτικών ή δημόσιων. Μεταξύ άλλων υπηρεσιών, η IDEC παρέχει καθοδήγηση σε άτομα που 

θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να αναζητήσουν χρηματοδότηση 

επενδύσεων. Στη βάση αυτή, οι σύμβουλοι της IDEC αναπτύσσουν επιχειρηματικά σχέδια για 

τους πελάτες τους. 

Η IDEC συνεργάζεται επίσης με διάφορους οργανισμούς κατάρτισης, παρέχοντας 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη διοίκηση και τη διαχείριση της ποιότητας και / ή την 

υλοποίηση έργων. 

Πολύ συχνά, η IDEC ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ οργανισμών κατάρτισης και 

εταιρειών. Οι πάροχοι μάθησης μπορούν να ανταλλάξουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα 

και τα φρέσκα μυαλά των σπουδαστών τους με πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις για 

τους σπουδαστές τους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας από τους σπουδαστές στις διαδικασίες R&D και να εκμεταλλευτούν 

τη δημιουργικότητα νέων μυαλών με τη δυνατότητα να σκέφτονται έξω από το κουτί. 

Επιπλέον, τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιρειών μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

την αλληλεπίδραση με τους σπουδαστές προκειμένου να βρουν τον καλύτερο υποψήφιο για 

μια θέση εργασίας. Δοκιμάζοντας τους υποψήφιους στις πραγματικές δραστηριότητες της 

εταιρείας, οι εργοδότες μπορούν να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες των σπουδαστών να 

μεταφέρουν τις θεωρητικές γνώσεις τους στην πράξη, ενώ οι σπουδαστές μπορούν να μάθουν 

αν αυτή η συγκεκριμένη δουλειά ταιριάζει καλύτερα στις δυνατότητές τους. 

Η συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο κοινοτήτων συνεπάγεται μια διαδικασία δυναμικής 

ανταλλαγής πληροφοριών και αυτό συμβαίνει συνήθως μέσω ενός διαδικτυακού δικτύου.  

Εφαρμογή του SP4CE portal 

Το Portal SP4CE (που διατίθεται στο sp4ce.eu) παρουσιάζει ενδιαφέρουσες λύσεις για τη 

συνεργατική μάθηση που περιγράφεται παραπάνω. Η πύλη περιέχει ηλεκτρονικές πληροφορίες 

για το ίδιο το έργο SP4CE, οδηγούς για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (συμβούλους, 
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μέντορες, σπουδαστές), ενδιαφέροντα μαθησιακά υλικά, συνεισφορές στα διάφορα συνέδρια 

και ένα ειδικό μέρος - πρόκληση / πρόσκληση: "Στείλτε μας την πρότασή σας". Μέσω αυτής 

της πρόκλησης μπορεί κανείς να ζητήσει βοήθεια. Πρόκειται για ένα εργαλείο αναζήτησης 

ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την επίλυση διαφορετικών προβλημάτων ή για την 

αναζήτηση εταίρων για μελλοντική συνεργασία που λειτουργεί σε διαφορετικές περιοχές. Όταν 

οι συμμετέχοντες αποδέχονται μια πρόκληση, ο διαχειριστής δημιουργεί ένα χώρο μάθησης, 

ένα εξειδικευμένο μέρος, όπου όλοι μαζί μπορούν να συνεργαστούν μετά την εγγραφή σε ένα 

σύστημα. Αυτή η διαδικασία πρόκλησης βασίζεται στην αρχή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

του έργου "OpenInn2.0: Μονάδα Δημιουργίας Γνώσης και μοντέλο ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης", όπου η πλατφόρμα δημιουργίας Γνώσης χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία 

ομάδων ερευνητών και καινοτόμων λύσεων σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα.  

Ποιοι είναι οι χρήστες; 

 Σύμβουλοι - ιδιοκτήτες ή / και διαχειριστές εταιρειών. Θέτουν την πρόκληση και 

παρέχουν πληροφορίες όπως η ιδέα του έργου, η περιγραφή, οι διαθέσιμοι πόροι και η 

προθεσμία για την επίτευξη της λύσης / των αποτελεσμάτων. 

 Μέντορας, απαντά στην πρόκληση, προσθέτει σχόλια, παρέχει εργαλεία, προτείνει 

χρονοδιάγραμμα. 

 Φοιτητές του Πανεπιστημίου και σπουδαστές της ΕΕΚ που ενδιαφέρονται για τα 

θέματα της πρόκλησης. 

Πώς χρησιμοποιούν το portal; 

 Διαβάζουν τις γενικές πληροφορίες - όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε γενικές 

πληροφορίες (σχετικά με το έργο SP4CE, διαφορετικό είδος οδηγών, εκπαιδευτικό 

υλικό, έγγραφα συνεδρίου κλπ.). 

 Αναζήτηση εταίρου - μέσω συνδέσμου: "Στείλτε μας την πρότασή σας" οποιοσδήποτε 

μπορεί να δημοσιεύσει μια πρόκληση για την αναζήτηση νέων συνεργατών, λύση 

προβλήματος. 

Πόροι 

Δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικό λογισμικό για τη χρήση του portal sp4ce.eu. Η πύλη είναι 

προσβάσιμη μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης ιστού (π.χ. Google Chrome, 

Mozilla Firefox, IE κ.λπ.) 

Η μελέτη περίπτωσης 

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων με πελάτες που επιθυμούν να αναπτύξουν δικά τους 

επιχειρηματικά σχέδια, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση επενδύσεων. Η 

IDEC αποφάσισε να εμπλέξει σπουδαστές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να τους 

καθοδηγήσει για την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων για ορισμένους πελάτες της. 

Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία τόσο για τους σπουδαστές να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε 
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πραγματικά εργασιακά καθήκοντα και για τις εταιρείες να έρχονται σε επαφή με νέους 

μελλοντικούς υπαλλήλους και να βρουν πιθανούς υποψήφιους για εργασία. 

Πώς υλοποιήθηκε; 

 Χρησιμοποιώντας την πύλη sp4ce.eu, ο σύμβουλος της IDEC δημοσιεύει μια πρόκληση 

(Εικ. 2).  

 

 

Πρόταση έργου: Επιχειρησιακό 

σχέδιο χρηματοδότησης επενδύσεων 

Περιγραφή: Η IDEC αναζητά 

δραστήριους νέους που 

ενδιαφέρονται για τη διαχείριση 

έργων, για την εκπόνηση 

επιχειρηματικού σχεδίου για 

επιχειρήσεις. Θα παρασχεθούν όλες 

οι πληροφορίες και οι πόροι που 

απαιτούνται για την εκπόνηση του 

επιχειρηματικού σχεδίου. 

Γλώσσα: Ελληνικά 

Εικ. 28 Screenshot του sp4ce.eu portal και παράδειγμα δημοσιευμένης πρόσκλησης 

 Η πρόκληση προωθείται στους οργανισμούς κατάρτισης με τους οποίους συνεργάζεται 

η IDEC. 

 Μέσω εργαλείου συζήτησης στην πύλη, ο σύμβουλος περιγράφει την απαίτηση 

λεπτομερέστερα και το συζητά με τις εταιρείες. 

 Δεδομένου ότι αμφότερες οι πλευρές της επικοινωνίας συμφωνούν με το γεγονός ότι 

υπάρχει ανάγκη για υλικά που δεν μπορούν να δημοσιευθούν δημοσίως, ο σύμβουλος 

ζητά από τον διαχειριστή της πύλης να ανοίξει ένα νέο χώρο μάθησης (LR) για 

νεοσυσταθείσα ομάδα. 

Ευρήματα, συστάσεις και παραλλαγές 

Πώς αναπτύσσεται η συνεργασία κοινοπραξίας 

Μέσω της δημοσιευμένης πρόκλησης, το portal SP4CE παρουσιάζει μια πύλη για την 

καθιέρωση συνεργασίας. Στη συνέχεια, η πρόσκληση μετατρέπεται σε χώρο μάθησης, όπου η 

συνεργασία μπορεί πραγματικά να πραγματοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα χρησιμοποιώντας 

διάφορα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας SP4CE. Το πλεονέκτημα αυτής της ανοιχτής πύλης 

SP4CE είναι ότι οι χρήστες από διαφορετικά ιδρύματα μπορούν να απαντήσουν σε μία 

πρόκληση και μπορούν να συνεργαστούν περαιτέρω και σε άλλα έργα σε άλλους τομείς. 
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Πιθανοί κίνδυνοι 

 Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους χρήστες, δηλαδή 

παρά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, κανείς δεν θα απαντήσει και ο ενδιαφερόμενος 

θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους συνεργασίας. 

 Ένας άλλος κίνδυνος μπορεί να προκύψει από το μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία 

και θα ακολουθήσει μια σκληρή απόφαση σχετικά με το ποιος πρέπει να συνεργαστεί. 

 Περιορισμοί χρόνου - σε περίπτωση που τεθεί ένα χρονικό όριο για την επίτευξη της 

απάντησης ή της λύσης, μπορεί να συμβεί κανείς να μην καταφέρει να απαντήσει στο 

κάλεσμα στον αναμενόμενο χρόνο. 

Τι να μην κάνετε/ τι να προσέχετε 

Είναι σημαντικό να ορίσετε την πρόκληση με μεγάλη ακρίβεια με χρήσιμες λεπτομέρειες για 

να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Μια πολύ γενική πρόκληση δεν θα μπορούσε να είναι 

ενδιαφέρουσα για τους χρήστες. 

Περίληψη 

Συστάσεις 

Είδος εκπαίδευσης 

Μη τυπική 

μάθηση 

Επαγγελματική 

εκπαίδευση  

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  
Πανεπιστήμιο 

 X  X 

Ρόλοι χρήστη 

Σύμβουλος 

(επιχείρηση)  

Μέντορας 

(καθηγητής) 
Σπουδαστές 

X X X 

Θέματα 

Επχειρηματικό σχέδιο 

Βασικοί σκοποί και καθήκοντα 

Επιχείρηση 

 Απόκτηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα χρησιμοποιηθεί 

για χρηματοδότηση επενδύσεων 

 Εύρεση ειδικευμένων και παρακινημένων νέων υπαλλήλων 

Σπουδαστές 

 Εξάσκηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους 

 Δημιουργία επαφής με την εταιρεία 
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13.2. Σενάρια χρήσης χώρων μάθησης 

Στόχος του case study 

Χρησιμοποιώντας την πύλη sp4ce.eu, δημοσιεύθηκε πρόκληση για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών σχεδίων. Και οι δύο πλευρές - η εταιρεία συμβούλων και οι εταιρείες που 

επιθυμούν να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο - συμφώνησαν σε αυτή τη συνεργασία 

και στις λεπτομέρειες της. Κατά τη διάρκεια συζητήσεων σχετικά με τις λεπτομέρειες 

συνεργασίας, ανακάλυψαν ότι ορισμένα από τα σημαντικά υλικά δεν μπορούν να 

δημοσιευθούν δημοσίως, αλλά χρειάζονται κάποιο χώρο μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες, 

όπου τα υλικά θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα με περιορισμένο τρόπο βάσει του ρόλου των 

χρηστών στο σύστημα. 

Εφαρμογή των χώρων μάθησης του SP4CE  

Η πλατφόρμα SP4CE και οι χώροι μάθησης (διαθέσιμοι στο http://sp4ce.moodle.pl/) 

επιτρέπουν την εγγραφή του χρήστη και την ανάθεση ρόλου (Εικ. 29). Για τη χρήση αυτού του 

χώρου, κάθε χρήστης πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα. Το διαθέσιμο φάσμα λειτουργιών και 

εργαλείων εξαρτάται από το ρόλο του χρήστη στο συγκεκριμένο χώρο μάθησης. Οι πιθανοί 

ρόλοι είναι διαχειριστής, σχεδιαστής μαθημάτων, δάσκαλος, σπουδαστής, επισκέπτης και 

εγγεγραμμένος χρήστης. Με βάση το ρόλο του, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του διαφορετική 

ομάδα πηγών, εργαλεία. 

 

Εικ. 29 Οθόνη καλωσορίσματος στους χώρους μάθησης 

Οι χώροι μάθησης SP4CE περιλαμβάνουν δημοσιεύσιμες πληροφορίες για όλες τις εταιρείες 

για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν το γενικό πλαίσιο κάθε εταιρείας. Ο 

σύμβουλος παρέχει λεπτομερέστερες (εμπιστευτικές) πληροφορίες και υλικά που είναι 

χρήσιμα για τους σπουδαστές για την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων.    
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Ποιοι είναι οι χρήστες; 

 Εκπαιδευτής - ιδιοκτήτης ή / και διευθυντής εταιρειών, ο οποίος παρέχει πληροφορίες, 

ανοίγει θέματα συζήτησης, αξιολογεί το επιχειρηματικό σχέδιο. 

 Μέντορας - σύμβουλος, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εργασία, 

προσδιορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, βοηθά τους σπουδαστές να 

καθιερώσουν επιτυχημένη συνεργασία με τους εκπαιδευτές των εταιρειών και 

αναπτύσσει τη δομή του χώρου μάθησης χρησιμοποιώντας διαφορετικά διαθέσιμα 

χαρακτηριστικά. 

 Οι σπουδαστές - σε σχέση με τον μέντορα προσπαθούν να βρουν λύση στο παρεχόμενο 

πρόβλημα, να επεξεργαστούν εκτιμήσεις και να προετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια. 

Πώς χρησιμοποιούν τους χώρους μάθησης; 

 Ο μέντορας (σύμβουλος) σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή προετοιμάζει τη δομή του 

χώρου μάθησης. Σε αυτή τη φάση συζητούν τα διαθέσιμα και χρήσιμα χαρακτηριστικά 

του χώρου, τα είδη των δραστηριοτήτων που πρέπει να γίνουν από τους σπουδαστές 

(Assignments, Feedback, Chat, Forum, Workshop), τους πόρους (Book, File, Folder, 

Label, Page, URL ) που θα χρησιμοποιηθούν. Συμφωνούν σχετικά με τις μεθόδους 

αξιολόγησης των τελικών αποτελεσμάτων, τον τρόπο δημοσίευσης και το επίπεδο 

πρόσβασης. 

 Ο μέντορας απευθύνεται στους σπουδαστές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με 

άλλο τρόπο να εγγραφούν στο σύστημα και να προετοιμάσουν το χώρο μάθησης. 

 Οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν τα παρεχόμενα υλικά και άλλους πόρους, να 

επικοινωνήσουν με το μέντορα ή τον εκπαιδευτή, να εργαστούν σε επιχειρηματικά 

σχέδια, να αναζητήσουν ή να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες. 

 Η χρήση αυτού του συνεργατικού περιβάλλοντος απομακρύνει τους σπουδαστές από 

τις συνήθεις σπουδές τους και τους δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλα άτομα, 

με διαφορετικές ιδέες και γνώσεις, και με ανθρώπους από πραγματικές εταιρείες. Όλοι 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους ικανότητες και δεξιότητες για να επιτύχουν 

το καλύτερο αποτέλεσμα. 

 Οι εκπαιδευτές και οι μέντορες αξιολογούν και επισημαίνουν τη δραστηριότητα των 

σπουδαστών. 

Πόροι 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χώρο μάθησης, απαιτείται η εγγραφή στο σύστημα και ένα 

κλειδί πρόσβασης. Το κλειδί παρέχεται μέσω επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον μέντορα. Για την είσοδο στο χώρο μάθησης, δεν 

απαιτείται ειδικό λογισμικό, απλά ένας web-browser (δηλ. Google Chrome, Mozilla Firefox, 

IE a pod.). Ίσως η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και εργασιών απαιτεί κάποιο 

συγκεκριμένο λογισμικό, αλλά οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με αυτό μέσα στο 

χώρο μάθησης. Για την προετοιμασία των προτάσεων έργων οι σπουδαστές πρέπει να 

χρησιμοποιούν συνήθεις εφαρμογές MS Office - MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 
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Η μελέτη περίπτωσης 

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων με πελάτες που επιθυμούν να αναπτύξουν δικά τους 

επιχειρηματικά σχέδια, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση επενδύσεων. Η 

IDEC αποφάσισε να εμπλέξει σπουδαστές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να τους 

καθοδηγήσει για την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων για μερικούς από τους 

πελάτες της. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία τόσο για τους μαθητές να δοκιμάσουν τον εαυτό 

τους σε πραγματικές εργασίες εργασίας και για τις εταιρείες να έρχονται σε επαφή με νέους 

μελλοντικούς υπαλλήλους και να βρουν πιθανούς υποψήφιους για εργασία. 

Μετά από συμφωνία μεταξύ της εταιρείας συμβούλων και των ιδιοκτητών / διαχειριστών 

εταιρειών, ο σύμβουλος της IDEC ζήτησε από τον διαχειριστή πλατφόρμας SP4CE να 

δημιουργήσει ένα χώρο μάθησης με την επωνυμία "Επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων". Τέλος, ο χώρος μάθησης χρησιμοποιήθηκε από 15 εκπαιδευτές από 15 

εταιρείες, 1 μέντορα από την IDEC και 15 σπουδαστές. 

Ο κύριος στόχος της χρήσης του χώρου μάθησης ήταν να αυξήσει το ενδιαφέρον των 

σπουδαστών για το αντικείμενο σπουδών τους και ταυτόχρονα να προσεγγίσει με δημιουργικό 

τρόπο την επίλυση προβλημάτων της πραγματικής εργασίας και να αναπτύξει επαφή με 

πραγματική εταιρεία. Περιείχε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για να γνωρίζει ο 

σπουδαστής κατά την επιτυχή προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Πώς υλοποιήθηκε; 

 Ο εκπαιδευτής και ο μέντορας προετοιμάζουν τη δομή του χώρου μάθησης. 

 Με βάση τους πόρους που παρέχονται, οι σπουδαστές αρχίζουν να επεξεργάζονται τα 

επιχειρηματικά τους σχέδια - καθορίζουν τον πρώτο σκελετό του επιχειρηματικού 

σχεδίου (περίπου 20-24 ώρες). 

 Στο επόμενο βήμα, οι σπουδαστές πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω το επιχειρηματικό 

σχέδιο που περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες (περίπου 20-24 ώρες - εξαρτάται από 

την πολυπλοκότητα της επιχείρησης). 

 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης ολόκληρου του επιχειρηματικού σχεδίου, 

ο σπουδαστής θα πρέπει να συζητά την πρόοδο και τις ιδέες του με τον μέντορα, τον 

εκπαιδευτή και άλλους συναδέλφους της τάξης. Μπορούν να χρησιμοποιούν on-line 

συνομιλία, φόρουμ συζητήσεων ή τη δυνατότητα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. 

 Οι σπουδαστές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και άλλοι σπουδαστές μπορούν να 

προσθέσουν σχόλια και να αξιολογήσουν το έργο άλλων. Αυτές οι αντιδράσεις 

αποτελούν μέρος της τελικής αξιολόγησης του σχεδίου των σπουδαστών από τον 

εκπαιδευτή και τον μέντορα. 

13.3. Ευρήματα, συστάσεις και παραλλαγές 

Βασικά ευρήματα 
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Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του SP4CE, ο σύμβουλος διαδραματίζει ρόλο 

διαμεσολαβητή βοηθώντας τον εκπρόσωπο της εταιρίας να καθορίσει τις πληροφορίες που 

απαιτούνται εξ ονόματός της για να δώσει μια ευρύτερη εικόνα της εταιρείας και των 

δυνατοτήτων της. Από την άλλη πλευρά, ο σύμβουλος βοηθά τους σπουδαστές, μέσω της 

χρήσης προσαρμοσμένων μαθησιακών προσεγγίσεων, μεθόδων συνεργατικής μάθησης και 

κριτικής σκέψης, στην ανάπτυξη λύσεων και επικοινωνιών με εκπροσώπους της εταιρείας. 

Βασική θετική πτυχή είναι ότι οι σπουδαστές χρησιμοποιούν ένα περιβάλλον με το οποίο είναι 

εξοικειωμένοι. 

Πώς αναπτύσσεται η συνεργασία κοινοπραξίας 

Οι σπουδαστές αναπτύσσουν τις ιδέες τους και εφαρμόζουν τη δημιουργικότητά τους για να 

προσφέρουν λύσεις. Μαθαίνουν μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να εφαρμόσουν στην 

καθημερινή τους ζωή. 

Πιθανοί κίνδυνοι 

Η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων απαιτεί περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο, λόγω 

του πιο περίπλοκου στόχου του έργου. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας γίνεται στο σπίτι, 

περίπου 50 ώρες. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν αυτά τα υλικά από το 

σπίτι και να έχουν υποστήριξη από το μέντορα μέσω του χώρου μάθησης on-line / off-line. 

Τι να μην κάνετε/ τι να προσέχετε 

Μην θέσετε μια πολύ περίπλοκη πρόκληση με την οποία οι σπουδαστές δεν έχουν καμία σχέση. 

Η έλλειψη ιδεών μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε απογοήτευση και αποθάρρυνση. Μερικές 

φορές είναι δύσκολο για τους σπουδαστές να ξεκινήσουν, το μυαλό τους μπλοκάρει στην 

εύρεση της πρότασης κάποιων λύσεων, σε τέτοιες περιπτώσεις συχνά βοηθά να δώσετε 

παραδείγματα για το πώς να προχωρήσουν. 

Είναι απαραίτητο να περιγράψουμε με ακρίβεια όλες τις φάσεις και τις προσδοκίες του 

αναμενόμενου αποτελέσματος, να δώσουμε παραδείγματα και να δώσουμε ενεργητική 

ανατροφοδότηση στους σπουδαστές. 

13.4. Περίληψη 

Συστάσεις 

Είδος εκπαίδευσης 

Μη τυπική 

μάθηση 

Επαγγελματική 

εκπαίδευση  

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  
Πανεπιστήμιο 

 X  X 

Ρόλοι χρήστη 
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Σύμβουλος 

(επιχείρηση)  

Μέντορας 

(καθηγητής) 
Σπουδαστές 

X X X 

Θέματα 

Επιχειρηματικό σχέδιο 

Βασικοί σκοποί και καθήκοντα 

Επιχείρηση 

 Εύρεση ειδικευμένων και παρακινημένων νέων υπαλλήλων 

 Πρόσβαση σε διαφορετικές ενδιαφέρουσες, καινοτόμες και μη 

παραδοσιακές λύσεις των προβλημάτων που πρέπει να 

αντιμετωπίσουν (και εντός της επιχείρησης συνήθως 

αντιμετωπίζονται από παραδοσιακές προσεγγίσεις ή έχουν 

έλλειψη εργοδοτών για τον συγκεκριμένο τομέα, αντίστοιχα) 

 Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές γνώσεις 

και δεξιότητες των σπουδαστών. 

Σύμβουλοι 

 Παροχή πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων σε 

πραγματικές συνθήκες των επιχειρήσεων στους σπουδαστές 

 Δυνατότητα επηρεασμού του περιεχομένου και του τρόπου 

εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Δυνατότητα βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Σπουδαστές 

 Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στον τομέα της διαχείρισης 

έργων 

 Επικοινωνία με την πραγματικότητα - ομαδική εργασία μέσα 

στην πραγματική ομάδα της εταιρείας 

 Δυνατότητα ελέγχου της μορφής συνεργασίας με διαφορετικά 

άτομα (εθνικότητας, εξειδίκευσης κ.λπ.) 

 

 


