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Σύντομη περίληψη  
 

Αυτό το έγγραφο περιέχει μια επισκόπηση των επιτευγμάτων, των αποτελεσμάτων 

και των διδαγμάτων από ήδη υλοποιημένα έργα, καθώς και μια λεπτομερή 

περιγραφή του καινοτόμου θεωρητικού και παιδαγωγικού πλαισίου της 

διαδικτυακής πύλης SP4CE. 

Είναι δομημένο σε 3 κεφάλαια για καλύτερη πλοήγηση μέσω του εγγράφου και των 

υπό εξέταση θεμάτων: 

 Κεφάλαιο 1: Αποτελέσματα και διδάγματα από έργα που έχουν ήδη 

υλοποιηθεί 

 Κεφάλαιο 2: Συνεργατική μάθηση για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία 

 Κεφάλαιο 3: Διαδικτυακή καθοδήγηση και συμβουλευτική 
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1. Αποτελέσματα και διδάγματα από έργα που έχουν 

ήδη υλοποιηθεί 
 

Τα αποτελέσματα από τα ακόλουθα έργα χρησίμευσαν ως βάση για περαιτέρω 

εργασίες στο έργο SP4CE: 

1. «OpenInn2.0»: Ένα Σπίτι Παραγωγής Γνώσης και Μοντέλο Ηλεκτρονικής 

Αξιολόγησης   

2. Εργαστήρια Καινοτομίας για τη Διασφάλιση Ποιότητας της Επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης («iLab2») 

3. «The High Growth Coach» - Ο Σύμβουλος Υψηλής Ανάπτυξης 

4. Έργο «TeleCAD»  

5. Έργο «SIGOLD»  

6. Έργο «INNOVATRAIN TRANSFER»  
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1.1 «OpenInn2.0»: Ένα Σπίτι Παραγωγής Γνώσης και Μοντέλο Ηλεκτρονικής 

Αξιολόγησης  

 

Σκοπός του έργου 

Το έργο OpenInn στοχεύει να: 

 γεφυρώσει το χάσμα εφαρμογής όσον αφορά στη χρήση των ΤΠΕ με 

δημιουργικό τρόπο για την υποστήριξη της μάθησης και της κοινωνικής 

συνοχής συνδέοντας μαζί διαφορετικούς τομείς  

 υποστηρίξει την εξέλιξη μιας σταθερής θετικής αυτοεκτίμησης τόσο των 

μαθητών όσο και των συντονιστών στο μαθησιακό περιβάλλον. Με την 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσω της αυτόνομης μάθησης, επίσης 

δημιουργεί εσωτερικά κίνητρα για μάθηση  

 αυξήσει τις ευκαιρίες για αξιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου των νέων 

ταλέντων και των ομάδων υψηλού κινδύνου 

 παράγει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης που περιέχει 

το θεωρητικό πλαίσιο και τη διδακτική για δημιουργικότητα, με θέματα όπως: 

τρόποι για τη στήριξη του μαθητή για την εισαγωγή νέων ιδεών, αξιολόγηση 

και επιβράβευση δημιουργικών αποτελεσμάτων, μέθοδοι για την παροχή 

οδηγιών για την επίτευξη καινοτόμων λύσεων, παροχή αυτονομίας για τη 

δημιουργική έκφραση τόσο όσων δεν χρησιμοποιούν ακόμα ΤΠΕ όσο και 

προχωρημένων χρηστών στους ειδικούς τομείς τους 

  δημιουργήσει το «Σπίτι Παραγωγής Γνώσης» ως ένα καινοτόμο κοινωνικό 

δίκτυο για την εξερεύνηση δημιουργικών δυνατοτήτων. 

 
 

Σύντομη περιγραφή 

Το έργο OpenInn παρέχει ένα νέο παιδαγωγικό και οργανωτικό μοντέλο στις 

κοινότητες και τους ιδιώτες μέσω της χρήσης ενός διαδικτυακού εργαλείου. Αυτό το 

μοντέλο ενισχύει την τυπική και μη τυπική μάθηση και υποστηρίζει την καινοτόμο 

αξιολόγηση. Το έργο απευθύνεται σε μαθητές, καθηγητές και διευθυντές, και 

βασίζεται στο προσωπικό ενδιαφέρον του ατόμου να ενισχύσει τη δημιουργικότητα 

και την αυτοπεποίθηση του.  

Το OpenInn προσφέρει μια νέα προοπτική σύνδεσης της εκπαίδευσης με τον 

επιχειρηματικό κόσμο με «ανοιχτή καινοτομία». Στα πλαίσια του έργου 

αναπτύχθηκαν ποιοτικά κείμενα και πολυμέσα σε 9 γλώσσες που υποστηρίζουν τον 

ανεξάρτητο μαθητή/εκπαιδευτή και ενισχύουν την ανοιχτή καινοτομία, την 
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αξιολόγηση και τη δημιουργικότητα. Υπάρχει σαφής συνάφεια μεταξύ των γραπτών 

παιδαγωγικών μοντέλων και του τεχνολογικού εργαλείου «Σπίτι Παραγωγής Γνώσης» 

(KGH) για ανοιχτή καινοτομία στην εκπαίδευση. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να 

ενσωματωθεί στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κάθε εταίρου.  

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα KGH ψάχνοντας ιδέες που 

έχουν εκφράσει άλλοι και επίσης αξιοποιώντας τις δικές τους ατομικές δυνατότητες.  

Αυτό δημιουργεί μια νέα μαθησιακή εμπειρία, όπου όχι μόνο νέα ταλέντα, αλλά 

ομάδες επιρρεπείς στην εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού συστήματος, μπορούν 

ενεργά να ασχοληθούν με τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα.  Μέσω της 

συνεργασίας με άλλους, μπορούν να αποκτήσουν νέες προοπτικές για την κατανόηση 

μιας υπόθεσης και για την ανάπτυξη της, και μέσω των νέων προοπτικών θα μπορούν 

να καταλάβουν καλύτερα τους εαυτούς τους. Έτσι ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και 

χτίζεται η βάση για την διερεύνηση των εσωτερικών δυνατοτήτων.   

Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή του πλαισίου «Ανοιχτής Καινοτομίας» στον 

εκπαιδευτικό τομέα για την ανάπτυξη ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου που 

αξιοποιεί τις δυνατότητες των ΤΠΕ για τους εκπαιδευόμενους για περισσότερα από 

15 χρόνια. Είναι σημαντικό να είναι το μοντέλο ανοιχτό για περισσότερους κλάδους 

του εκπαιδευτικού τομέα γιατί ο κλάδος εφαρμογής μπορεί να επεκταθεί ανάλογα 

τους τελικούς χρήστες. 

Αυτό το πλαίσιο στοχεύει στην πρωταρχική ομάδα στόχο που αποτελείται από νέους 

ταλαντούχους στην ανώτερη και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δευτερεύουσα 

ομάδα στόχος είναι άτομα που συνήθως εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα 

στη δευτεροβάθμια, ανώτερη εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και ενήλικες 

που θέλουν να διερευνήσουν περαιτέρω τις ικανότητες τους. Η τρίτη ομάδα στόχος 

είναι καθηγητές και συντονιστές ταλαντούχων νέων και ομάδων σε κίνδυνο 

εγκατάλειψης στη δευτεροβάθμια, ανώτερη εκπαίδευση, επαγγελματική 

εκπαίδευση ή σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα του έργου 

OpenInn μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μακροπρόθεσμες προοπτικές για τους 

μαθητές με ειδικό ερευνητικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον, εμπειρογνώμονες, ΜΜΕ, 

διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων, ΜΚΟ και ομάδες που χρειάζονται περισσότερη 

υποστήριξη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή πύλη για την 

ενίσχυση της δημιουργικότητας.  

Αποτελέσματα του έργου 

Το OpenInn ανέπτυξε ένα πρωτότυπο εργαλείο web 2.0 (Σπίτι Παραγωγής Γνώσης) 

και ένα παιδαγωγικό οδηγό (το μοντέλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης) για να 
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συμμετέχουν τα σχολεία σε ρεαλιστικές διαδικασίες καινοτομίας για τη δια βίου 

μάθηση . 

Όπως προαναφέρθηκε, τα βασικά προϊόντα του έργου OpenInn παρουσιάζονται στη 

διαδικτυακή πύλη του OpenInn (δες εικόνα 1.1.1) και περιλαμβάνουν τον «Οδηγό για 

δημιουργικότητα (ένα ηλεκτρονικό μοντέλο αξιολόγησης)» ο οποίος είναι ένα 

σύνθετο ηλεκτρονικό υλικό που λειτουργεί ως «οδηγός» για καθηγητές που 

χρησιμοποιούν το KGH, αντίστοιχα για καθηγητές που ενδιαφέρονται για τις τάσεις 

καινοτομίας στην εκπαίδευση και για καινοτόμες διδακτικές για την ενίσχυση της 

δημιουργικότητας. Το Σπίτι Παραγωγής Γνώσης (KGH), είναι ένα διαδικτυακό 

εργαλείο. Ένα demo βίντεο και Οδηγός για τη διαδικτυακή πύλη και το KGH 

χρησιμοποιούνται ως υλικά προώθησης, αλλά και ως βοήθεια για τους δυνητικούς 

χρήστες μαζί με το “OpenInn Guidebook“ που είναι το εγχειρίδιο χρήσης για το KGH 

με επεξηγήσεις όλων των χαρακτηριστικών και πληροφορίες για το έργο, την 

κοινοπραξία, τις δραστηριότητες κλπ.  

 
Εικόνα 1.1.1 Εισαγωγική σελίδα από το OpenInn portal 

 

Η διαδικτυακή πύλη είναι πολύγλωσση – όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε 

εννέα γλώσσες: βουλγαρικά, δανέζικα, αγγλικά, γερμανικά, ουγγρικά, ιταλικά, 

πορτογαλικά, σλοβάκικα και ισπανικά.  

Ο «Οδηγός στη δημιουργικότητα» είναι διαδικτυακό υλικό για καθηγητές και επίσης 

διευθυντές σχετικά με τις καινοτόμες τάσεις στην εκπαίδευση και τις καινοτόμες 

διδακτικές για την ενίσχυση της δημιουργικότητας. Το υλικό χωρίζεται σε ενότητες 

που περιέχουν τρόπους υποστήριξης του εκπαιδευόμενου για να εισάγει νέες ιδέες, 

τρόπους πώς να αξιολογήσει και να επιβραβεύσει δημιουργικά αποτελέσματα, 

μεθόδους πώς να δώσει οδηγίες για την επίτευξη καινοτόμων λύσεων, να παρέχει 

αυτονομία για τη δημιουργική έκφραση τόσο των καθηγητών που δε χρησιμοποιούν 

ακόμα τους Η/Υ όσους και αυτών που είναι προχωρημένοι χρήστες του ίντερνετ. Κάθε 

ενότητα αποτελείται από το υλικό αυτό-μάθησης «Παιδαγωγικό πλαίσιο» που 
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παρέχει στον αναγνώστη ένα συνοπτικό θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την αρχή 

ανοιχτής καινοτομίας και την πιθανή της χρήση στον τομέα, κατευθύνοντας και 

αξιολογώντας τη δημιουργικότητα σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο. Η ενότητα με τα 

εργαλεία ΤΠΕ παρέχει μια λίστα με εργαλεία, τις περιγραφές τους και τρόπους πώς 

να χρησιμοποιηθούν στο παιδαγωγικό πλαίσιο. Κάθε εργαλείο περιέχει τρεις 

ενότητες βάσει του επιπέδου ικανοτήτων του χρήστη: χωρίς ανάγκη χρήσης 

εργαλείων ΤΠΕ/ χρήση βασικού επιπέδου εργαλείων ΤΠΕ/ χρήση καινοτόμων και 

προχωρημένου επιπέδου εργαλείων ΤΠΕ. Τα πρακτικά παραδείγματα είναι μια 

ενότητα που συλλέγει ιδιαίτερα σενάρια πώς να εφαρμοστούν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία 

και τη μάθηση για την ενίσχυση της δημιουργικότητας. Τα 25 σενάρια αναπτύχθηκαν 

για διαφορετικά πλαίσια διδασκαλίας και για διαφορετικά επίπεδα γνώσης των 

χρηστών. Τα σενάρια δεν εμφανίζονται σε διαδοχική σειρά αλλά ως ανεξάρτητα 

στοιχεία, που ανήκουν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: είδος εκπαιδευτικού κλάδου 

(μαθητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

πανεπιστημίου, εκπαίδευσης ενηλίκων), επίπεδο γνώσης ΤΠΕ (μη χρήστης ΤΠΕ ή 

αρχάριος, βασικές γνώσεις ΤΠΕ, προχωρημένες γνώσεις ΤΠΕ). Η βιβλιοθήκη πόρων 

περιέχει περισσότερα εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με την ενίσχυση της 

δημιουργικότητας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες ενότητες. 

Το Σπίτι Παραγωγής Γνώσης - KGH (δες εικόνα 1.1.2) υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων 

ιδεών και το διαδικτυακό brainstorming. To KGH επίσης προσφέρει σχολιασμό και 

ψήφιση ιδεών. Αυτές οι δραστηριότητες χωρίζονται σε διαφορετικά «δωμάτια» για 

τη συνεργατική μάθηση («Καινοτόμα ηλεκτρονικά δωμάτια μάθησης» για 

brainstorming και χαρτογράφηση μυαλού «mind-mapping»), χώρος για το ανέβασμα 

αρχείων (όπως ακαδημαϊκές μελέτες, διπλωματικές, portfolios) και ατομική 

«αξιολόγηση δημιουργικότητας» (βάσει του επιπέδου δραστηριότητας, την παροχή 

ιδεών κλπ). 

 

Εικόνα 1.1.2 Αρχική σελίδα του Σπιτιού Παραγωγής Γνώσης 
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Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες 

Η πιλοτική εφαρμογή του OpenInn αφορούσε τη δοκιμή της λειτουργίας και της 

ποιότητας κάθε μέρους της διαδικτυακής πύλης OpenInn. Η κοινοπραξία των εταίρων 

αποφάσισε να διενεργήσει ελέγχους της διαδικτυακής πύλης με τρεις ομάδες 

στόχους– 2 ομάδες με 10-30 μαθητές συμπεριλαμβανομένου ενός 

εκπαιδευτή/συντονιστή και 1 ομάδα μόνο για καθηγητές με 5-20 άτομα. Εκτός από 

τις 25 εθνικές πιλοτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα δανέζικα, τα 

γερμανικά, τα ιταλικά, τα πορτογαλικά, τα σλοβακικά, τα ισπανικά, έγινε και μια 

διεθνής πιλοτική δοκιμή όπου συμμετείχαν 4 χώρες-εταίροι (Δανία, Ουγγαρία, 

Γερμανία και Βουλγαρία) στα αγγλικά, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή πύλη με συνομήλικους τους από άλλες χώρες. 

Συνολικά στις πιλοτικές δοκιμές συμμετείχαν 357 άτομα από οργανισμούς 

διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου, βάσει των ομάδων στόχων του έργου: 

σχολεία δευτεροβάθμιας κλίμακας, επαγγελματικές σχολές, πανεπιστήμια και 

οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων και με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων σε ΤΠΕ – 

καθόλου γνώσεις, βασικές γνώσεις και προχωρημένες γνώσεις σε ΤΠΕ. Κατά τη 

διάρκεια των δοκιμών οι χρήστες δημιούργησαν 113 διαφορετικές προκλήσεις που 

υπήρχαν σε διάφορα δωμάτια καινοτομίας (επιχειρήσεις και οικονομία, κοινωνικά 

θέματα, εκπαίδευση και e-learning, δημιουργία καριέρας, αυτό-ανάπτυξη, τεχνικά 

και οργανωτικές λύσεις, διάφορα άλλα), πρόσθεσαν 165 νέες ιδέες σε αυτές τις 

προκλήσεις και 155 σχόλια.  

 

Διδάγματα από το έργο 

291 χρήστες συμμετείχαν στην τελική ανατροφοδότηση, αντιπροσωπεύοντας το 82% 

όλων των συμμετεχόντων στην πιλοτική δοκιμή. Τα αποτελέσματα μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

 Περίπου 80% των χρηστών συμφωνούν ή συμφωνούν πολύ, ότι η διαδικτυακή 

πύλη OpenInn είναι εύχρηστη και εύκολη στην πλοήγηση, έχει ξεκάθαρο 

περίγραμμα και μορφή, έχει περιεχόμενο ευχάριστο στο διάβασμα και 

ικανοποιητικό χρόνο απόκρισης. Σχετικά με τη δομή της διαδικτυακής πύλης  

OpenInn και τη λειτουργικότητα, οι συμμετέχοντες εκτίμησαν την ανταλλαγή 

ιδεών με άλλους και τη δυνατότητα να παίρνουν απόψεις από άλλους χρήστες 

καθώς και το γενικό πλαίσιο, με τις διαφορετικές περιοχές στο πάνω και στο 

αριστερό μενού, την τοποθέτηση διαφορετικών άρθρων.  
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 Σχεδόν 75% των χρηστών συμφωνούν ή συμφωνούν πολύ, ότι το KGH είναι επίσης 

εύκολο στην πλοήγηση, εύκολο να προσθέτεις καινούριες προκλήσεις, ιδέες, 

ψήφους ή σχόλια, εύκολο να βρίσκεις υπάρχουσες προκλήσεις, ιδέες ή σχόλια. Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων σημείωσε ως καλύτερο χαρακτηριστικό του KGH 

για την ενίσχυση της δημιουργικότητας, τη δυνατότητα διαβάσματος ιδεών από 

άλλους και την ανταλλαγή τους και τον απλό τρόπο προσθήκης προκλήσεων, 

ιδεών, σχολίων και ψήφων και τη δυνατότητα λήψης απαντήσεων από πολλές 

διαφορετικές χώρες. 

 Το τελευταίο ειδικό μέρος της διαδικτυακής πύλης OpenInn – Οδηγός για 

δημιουργικότητα – και τα επιμέρους μέρη του αξιολογήθηκαν μόνο από τους 

καθηγητές, δηλαδή από το 28% της συνολικής ανατροφοδότησης. Η πλειοψηφία 

από αυτούς συμφωνούν ή συμφωνούν πολύ ότι τα ανεπτυγμένα μέρη είναι σαφή 

και εύκολα στην κατανόηση, καλά και λογικά δομημένα και κατάλληλα να 

υποστηρίξουν τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία και τη μάθηση (εικόνες 1.1.3-

1.1.5).  

 

 

 

Εικόνα 1.1.3 Αξιολόγηση του Οδηγού για Δημιουργικότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
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Εικόνα 1.1.4 Αξιολόγηση του Οδηγού για Δημιουργικότητα: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

Εικόνα 1.1.5 Αξιολόγηση του Οδηγού για Δημιουργικότητα: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ 
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1.2 «i-LAB2» –Εργαστήρια Καινοτομίας για τη Διασφάλιση Ποιότητας της 

Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  
 

Σκοπός του έργου 

Τα Εργαστήρια Καινοτομίας για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (iLab2) είναι ένα δίχρονο έργο (2012-2014) που 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci: Μεταφορά 

Καινοτομίας. 

Βασικός στόχος του είναι η βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης μέσω της εφαρμογής των εργαστηρίων καινοτομίας στις διδακτικές 

διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα του έργου, η ομάδα στόχος των ωφελούμενων: 

καθηγητές, εκπαιδευτικοί και διευθυντές των οργανισμών ΕΕΚ, θα αποκτήσει νέες 

ικανότητες στην εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Μια έμμεση ομάδα 

επωφελούμενων, οι μαθητές της ΕΕΚ, θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους, την 

καινοτομία τους, τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, την ομαδική εργασία, την 

αποτελεσματική χρήση των εργαλείων ΤΠΕ μέσω της συμμετοχής σε τάξεις κατά τη 

διάρκεια χρήσης του i-Lab. 

Σύντομη περιγραφή 

Ένα i-Lab (εργαστήριο καινοτομίας) είναι ένα περιβάλλον έμπνευσης καινοτομίας 

που έχει δημιουργηθεί για να μεταφέρει τους χρήστες από το καθημερινό τους 

περιβάλλον σε ένα ξεχωριστό χώρο που ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη και την 

επίλυση προβλημάτων. Βασίζεται στο μοντέλο που είχε δημιουργηθεί από το Royal 

Mail’s Future and Innovation Group στο Rugby της Αγγλίας (1997). Ο αρχικός του 

στόχος ήταν να παρέχει περιβάλλοντα προσομοίωσης ως ένα τρόπο εμπλοκής νέων 

και δυνητικά ανησυχητικών παραγόντων στον οργανωτικό σχεδιασμό και να 

βοηθήσουν τις ομάδες να βρουν ιδέες για μελλοντικές δυνατότητες. Ωστόσο, η ιδέα 

ενός i-Lab εξελίχθηκε ώστε να γίνει ένα ιδιαίτερος χώρος στον οποίο οι ομάδες 

μπορούν να διερευνήσουν και να επεκτείνουν τη σκέψη τους πέρα από τα συνήθη 

όρια υποθέσεων και περιορισμών. 
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Εικόνα 1.2.1 Οι τρεις παράγοντες που σχηματίζουν το πλαίσιο του i-lab 

 

Αποτελέσματα του έργου 

Τα αποτελέσματα εφαρμογής του έργου περιλαμβάνουν κυρίως: 

 Νέα εργαστήρια καινοτομίας στην Πολωνία, Γερμανία, Ρουμανία και Σλοβενία 

 Λογισμικό Virtual Brainstorm (VBS)  

 Οδηγός για Καλές Πρακτικές με περιγραφές από τη νέα εμπειρία 

 Καινοτόμες μέθοδοι στην εκπαίδευση και βελτίωση  

 

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες 

Παρακάτω είναι μια επιλογή σχολίων που δίνουν μια γρήγορη εικόνα των 

ανατροφοδοτήσεων των χρηστών ενός περιβάλλοντος i-Lab: 

“Το αποτέλεσμα της συνεδρίας στο i-Lab ξεπέρασε τα πιο τρελά όνειρα μου: 

Καταφέραμε μέσα σε μια ευχάριστη μέρα αυτό που θα μας έπαιρνε ένα μήνα 

συναντήσεων”. 

“Ήταν τέλειο περιβάλλον που προωθούσε το brainstorming και την ανταλλαγή ιδεών 

με συναδέλφους για ένα έργο συγκεκριμένου ενδιαφέροντος. Η χρήση των 

υπολογιστών ήταν πολύ καλή για τη γρήγορη συλλογή των απόψεων της ομάδας. Το 

Περιβάλλον

Τεχνολογία
Τεχνικές 

συντονισμού
i-Lab 
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i-Lab δίνει πολύ καλές δυνατότητες στην παραγωγή ιδεών και στις απόψεις των 

ατόμων.” 

“Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το βαθμό που το περιβάλλον του i-Lab πυροδότησε 

τις σκέψεις μας και μας βοήθησε να έρθουμε κοντά.” 

“Το i-Lab είναι ένα μέρος που εμπνέει και διασκεδάζει. Είναι σχεδόν σαν μια παιδική 

εμπειρία όπου ξεχνάς κάθε προκατάληψη για  αυτό που πρέπει να κάνεις και ξεκινάς 

από το μηδέν”. 

Διδάγματα από το έργο 

Η μέθοδος ομαδικής εργασίας που εφαρμόζεται στα εργαστήρια καινοτομίας, 

στοχεύει στη βελτίωση των ομαδικών αποφάσεων και βασίζεται στη μέθοδο 

brainstorming που είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Το κατάλληλα διαμορφωμένο 

λογισμικό είναι ένα στοιχείο που αποτελεί πλεονέκτημα για τις λύσεις που 

εφαρμόζονται σε ένα i-Lab. 

Μετά την παρουσίαση του θέματος, οι συμμετέχοντες εισάγουν τις ιδέες τους, 

επιπλέον σχόλια και αξιολογήσεις των προτάσεων στην οθόνη. Ιδέες, αμφιβολίες 

σχετικά με τις προτάσεις και ψήφιση αποτελεσμάτων εμφανίζονται στην οθόνη 

προβολής στο δωμάτιο. Τα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν ανωνυμία, 

ειλικρίνεια και ταχύτητα, καθώς αποκλείονται συζητήσεις, περιορίζει τις 

παρεκβάσεις και επιτρέπει σε όλους να μιλάνε ταυτόχρονα. Μια συνεδρία μισής 

μέρας στο i-Lab έχει αποδείξει ότι παράγει περισσότερες ιδέες και αποτελέσματα 

από μια συνήθη εβδομάδα συναντήσεων ενός τμήματος.  

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το i-Lab είναι ιδιωτικότητα, πολλαπλά πολυμέσα για 

εργασία και ένα ιδιαίτερο πλαίσιο σχεδιασμού που δημιουργεί ένα ζωντανό, 

εμπνευσμένο και δημιουργικό περιβάλλον. Τοίχοι που γράφονται, παιχνίδια και άλλα 

εργαλεία προς χρήση, εντυπωσιασμένοι συμμετέχοντες με ατμόσφαιρα που τους 

φέρνει πίσω στην παιδική τους ηλικία.  

Τα i-Labs αποτελούν ευέλικτους χώρους και εφαρμόζονται από διαφορετικά είδη 

οργανισμών και ιδρυμάτων. Επιχειρήσεις (από μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλες 

πολυεθνικές), δημόσιοι οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων 

πανεπιστημίων), καθώς και κοινωφελή ιδρύματα χρησιμοποιούν τις δυνατότητες και 

τις ευκολίες που προσφέρουν τα i-Labs.  

Τα εργαστήρια καινοτομίας αποτελούν υποστήριξη για την ομαδική εργασία, 

περιλαμβάνοντας εκτός άλλων σχεδιασμό (π.χ. σενάρια δράσης), διαχείριση (π.χ. 

αλλαγών, διαμαχών, έργων), ανάπτυξη (π.χ. στρατηγικών, προϊόντων, υπηρεσιών), 

χαρτογράφηση μυαλού, οργάνωση συμβουλευτικής ή focus groups, εκπαιδεύσεις και 

πολλά άλλα. 
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Επιπλέον, το i-Lab είναι χρήσιμο στην ενσωμάτωση ετερογενών ομάδων, για 

παράδειγμα στην εργασία διεθνών έργων, κοινωνικών συνεδριών με συμμετοχή 

μελών από διαφορετικές ομάδες υποστήριξης. [11] 

 

1.3 Έργο «The High Growth Coach» - Ο Σύμβουλος Υψηλής Ανάπτυξης 

 

Σκοπός του έργου 

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να προσαρμοστεί και να παραδοθεί ένα πρόγραμμα 

ανάπτυξης για τους συμβούλους του Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζονται με 

εταιρείες υψηλής ανάπτυξης για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη αποτελεσματικών 

και ικανών εξειδικευμένων συμβούλων υψηλής ανάπτυξης για αξιοποίηση από τους 

περιφερειακούς και εθνικούς φορείς που ασχολούνται με την καθοδήγηση της 

υψηλής ανάπτυξης στη Ρουμανία, τη Λιθουανία , τη Σλοβενία και την Ουγγαρία. 

Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν: 

• Να αυξήσει την κατανόηση των ενδιαφερόμενων φορέων και συνεργατών 

σχετικά με τις ικανότητες και τις πρακτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης που απαιτούνται για την αποτελεσματική στήριξη των 

επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης 

 

• Να αναπτύξει ένα πλαίσιο ικανοτήτων συμβουλευτικής υψηλής ανάπτυξης 

και ένα εργαλείο αξιολόγησης ικανοτήτων συμβούλων που επιτρέπει τον 

προσδιορισμό των ελλείψεων όσον αφορά τις δυνατότητες και τις 

πραγματικές ικανότητες των συμβούλων υψηλής ανάπτυξης  

 

• Να αναπτύξει 75 δυνητικούς και πραγματικούς Συμβούλους Υψηλής 

Ανάπτυξης 

 

• Να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο Συμβούλων Υψηλής Ανάπτυξης για 

να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

 

Σύντομη περιγραφή 

Το έργο συμβούλων υψηλής ανάπτυξης εφαρμόστηκε πιλοτικά από 18 συμβούλους 

σε κάθε μία από τις πέντε χώρες-εταίρους (Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Λιθουανία, 

Σλοβενία και Ουγγαρία). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) 

όρισε ως στρατηγικό στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική 
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οικονομία της γνώσης στον κόσμο, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης ως τα κύρια μέσα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, της 

οικονομικής ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. Οι εθνικές και 

ευρωπαϊκές πολιτικές για την ΕΕΚ και οι οικονομικές πολιτικές δίνουν αυξανόμενη 

έμφαση στις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις για την οικονομική ανάπτυξη. Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αναγνωριστεί ότι οι ΜΜΕ υψηλής ανάπτυξης απαιτούν 

στήριξη από συμβούλους που κατανοούν τις ανάγκες των εταιρειών υψηλής 

ανάπτυξης και ξέρουν πώς να παραδίδουν συμβουλευτική υψηλής ανάπτυξης. Το 

2007, ο Οργανισμός Ανάπτυξης East Midlands διόρισε την Exponential Training & 

Assessment (ΕΤΑ) για να αναπτύξει και να παραδώσει το Growth Enabler Programme 

για να αντιμετωπίσει μια αποτυχία της αγοράς στην ανάπτυξη συμβούλων υψηλής 

ανάπτυξης. Το έργο αυτό προσάρμοσε και αξιοποίησε αυτό το πρόγραμμα για να 

αναπτύξει ένα βελτιωμένο, με λιγότερους πόρους πρόγραμμα ανάπτυξης 

συμβούλων υψηλής ανάπτυξης για εφαρμογή στις χώρες εταίρους. 

Το έργο Σύμβουλοι Υψηλής Ανάπτυξης περιλάμβανε 3 βασικές ενότητες:  

• Διαδικασίες συμβουλευτικής 

• Ρόλοι συμβουλευτικής 

• Βασικές δεξιότητες συμβούλων 

 

Διαδικασίες συμβουλευτικής 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβούλων σήμερα, στο έργο HGC το μοντέλο του 

«Business Coaching» χρησιμοποιήθηκε ως η διαδικασία συμβουλευτικής. Το 

παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον κύκλο καθοδήγησης ενός συμβούλου 

επιχειρήσεων. Μια διαδικασία κατάρτισης / κύκλος συμβουλευτικής παρουσιάζεται 

σε αυτό το διάγραμμα ως μια διαδικασία: ξεκινώντας από το στάδιο 1, καταλήγοντας 

στο στάδιο 5. Το στάδιο 5 είναι το κλείσιμο του κύκλου συμβουλευτικής, και μπορεί 

να χρησιμεύσει - ως δυνατότητα - ως βάση για ένα νέα συμβουλευτικό κύκλο. Οι 

εργασίες που εκτελούνται σε κάθε στάδιο τοποθετούνται στα κουτιά κάτω από το 

κύριο παράθυρο. 
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Εικόνα 1.3.1 Οι εργασίες που έγιναν σε κάθε στάδιο του έργου 

 

Ρόλοι συμβουλευτικής 

Το έργο Σύμβουλοι Υψηλής Ανάπτυξης έχει ορίσει τους ακόλουθους επτά ρόλους 

συμβούλων: 

- Σύμβουλος (coach) 

- Εκπαιδευτής 

- Συντονιστής 

- Εμπειρογνώμων (advisor) 

- Μεσίτης 

- Σύμβουλος (consultant) 

- Μέντορας 

O “κλασσικός” ρόλος συμβούλου (coach) συμπληρώνεται από τους 6 άλλους ρόλους 

στο έργο HGC. Το εκπαιδευτικό υλικό του HGC παρέχει λεπτομερή εκπαίδευση για 

όλους αυτούς τους ρόλους.  

 

Στάδιο 1: 
Δέσμευση

Χτίσιμο 
σχέσης και 

ορισμός 
απαιτήσεων

Συμφωνία 
των 

αποτελεσμάτ
ων και 

επεξήγηση 
των ρόλων

Συμφωνία 
της 

διαδικασίας 
συμβουλευτι

κής

Στάδιο 2: 
Διερεύνηση

Ανάλυση της 
παλαιότερης 

και της 
τρέχουσας 
απόδοσης

Αναλογισμός 
των 

συναισθημά
των

Διερεύνηση 
των θεμάτων 

και των 
προβλημάτων

Στάδιο 3: 
Οραματισμός

Ορισμός της 
επιτυχίας και 

ξεκάθαροι 
στόχοι

Αναγνώριση 
πόρων, 

εμποδίων 
και 

κινδύνων

Αναγνώριση 
των 

επιλογών 
και των 
λύσεων

Στάδιο 4: 
Εφαρμογή

Αξιολόγηση 
όλων των 

επιλογών και 
επιλογή μίας 

ή 
περισσότερων

Ορισμός 
ενεργειών και 
απαιτούμενων 

πόρων

Σχέδιο και 
επικύρωση 
του πλάνου 

δράσης

Στάδιο 5: 
Αναθεώρηση 

και 
διατήρηση

Αναλογισμ
ός της 

προόδου, 
συνόψη 

ενεργειών

Δοκιμή της 
δέσμευσης 

πελατών 
και 

κυριότητας

Συμφωνία 
στρατηγική

ς για 
παρακολού
θηση του 
σχεδίου
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Εικόνα 1.3.2 Οι ρόλοι στο έργο HCG 

 

Βασικές δεξιότητες των συμβούλων 

Αυτό το μέρος είναι το πιο πολύτιμο μέρος για το έργο SP4CE, κάτω από αυτές τις 

επικεφαλίδες ένα λεπτομερές εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί για τους συμβούλους που 

έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του έργου HGC. Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας 

σύμβουλος για να εκπληρώσει το ρόλο του / της είναι: 

 Δημιουργία σχέσης: Δημιουργία σχέσης με τον πελάτη, 

συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας συμβαδίσματος και ομιλίας στην ίδια 

γλώσσα και κατάλληλης μη-λεκτικής συμπεριφοράς  

 Διάλογος με τον πελάτη: Συναλλαγή και διάλογος με πελάτες και 

διαφορετικά επίπεδα διαλόγου συμβουλευτικής  

 Στρατηγικές αμφισβήτησης: Χρήση στρατηγικών αμφισβήτησης 

συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών ερωτήσεων, του μοντέλου TED και 

γνώση επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής  

 Ενεργητική ακρόαση: Ακούστε ενεργά, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η 

σύνοψη, η ανάλυση και η αποσαφήνιση  

 Πρόκληση: Προκαλέστε και αναπτύξτε τα επίπεδα αυτογνωσίας και 

κατανόησης των θεμάτων και των στρατηγικών  

 Κριτική σκέψη: Ενθαρρύνετε τους πελάτες να σκεφτούν κριτικά σχετικά με τα 

θέματα και τα σενάρια 

• "Μαζί θα διερευνήσουμε τα θέματα και θα 
συμφωνήσουμε πώς θα προχωρήσετε"

Σύμβουλος (coach)

• "Μπορώ να σας δείξω, εξηγήσω και 
εκπαιδεύσω ώς να το κάνετε μόνοι σας"

Εκπαιδευτής

• "Θα σας βοηθήσω ως ομάδα να 
διερευνήσετε το πρόβλημα και να 
συμφωνήσετε πώς θα προχωρήσετε"

Συντονιστής

• "Αφήστε με να σας αναλύσω το πρόβλημα 
και να σας προτείνω τι μπορείτε να κάνετε 
για αυτό"

Εμπειρογνώμων 
(advisor)

• "Δεν μπορώ να σας βοηθήσω άμεσα με 
αυτό, αλλά ξέρω κάποιον που μπορεί"

Μεσίτης

• "Θα σχεδιάσω και θα εφαρμόσω τη λύση 
για εσάς"

Σύμβουλος 
(consultant)

• "Έχω υπάρξει σε αυτή τη θέση και τα έχω 
καταφέρει, αφήστε με να μοιραστώ την 
εμπειρία μου μαζί σας"

Μέντορας
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 Προβληματισμός: Υποστηρίξτε τους πελάτες με τις δεξιότητες και τεχνικές 

προβληματισμού  

 Επανεξέταση και Αναγνώριση: Βοηθήστε τους πελάτες να αναγνωρίσουν και 

να επανεξετάσουν την πρόοδο και την ανάπτυξή τους 

 Επικοινωνία: Παροχή αποτελεσματικής ανάδρασης στους πελάτες 

χρησιμοποιώντας μια σειρά από εργαλεία και τεχνικές ανάδρασης 

 Θέσπιση στόχου: Βοηθήστε τους πελάτες να θεσπίσουν καλά δομημένους 

στόχους, καθορίζοντας το όραμά τους για την επιτυχία και οι οποίοι είναι 

σύμφωνοι με τις αξίες, τις ανάγκες και το όραμά τους 

 Σχεδιασμός δράσεων: Βοηθήστε τους πελάτες να προετοιμάσουν σαφή, 

προσανατολισμένα στους στόχους πλάνα δράσης για να πετύχουν τους 

συμφωνημένους στόχους και τις προθεσμίες και υποστηρίξτε τους πελάτες με 

στρατηγικές που θα λύνουν τα εμπόδια, θα αξιολογούν τους πόρους και θα 

αντιμετωπίζουν τα απρόβλεπτα  

 Πόροι συμβουλευτικής: Χρησιμοποιήστε μια ποικιλία από πόρους 

συμβουλευτικής για να διαχειριστείτε τη σχέση σας με τους πελάτες και να 

παρέχετε τις υπηρεσίες σας 

 Μεταφορά Γνώσης: Βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες έχουν την τεχνογνωσία να 

αναλάβουν δράση 

 

Αποτελέσματα του έργου 

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου ήταν:  

• Πλαίσιο ικανοτήτων συμβούλων υψηλής ανάπτυξης και εργαλείο 

αξιολόγησης  

• Πρόγραμμα ανάπτυξης συμβούλων 16 βδομάδων  

• 75 εκπαιδευμένοι σύμβουλοι υψηλής ανάπτυξης 

Ο κύριος αντίκτυπος του προγράμματος ήταν να αυξήσει την ικανότητα των εταίρων 

και των εμπλεκόμενων οργανισμών ΕΕΚ να παρέχουν υψηλή καθοδήγηση για την 

ανάπτυξη των ΜΜΕ. Τα κύρια αποτελέσματα περιλάμβαναν: βελτιωμένη κατανόηση 

των αναγκών κατάρτισης του συμβούλων υψηλής ανάπτυξης, αυξημένη κατανόηση 

των πρακτικών συμβουλευτικής υψηλής ανάπτυξης, των εργαλείων και των τεχνικών, 

βελτίωση της ποιότητας των πρακτικών συμβουλευτικής υψηλής ανάπτυξης, 

βελτίωση της εμπιστοσύνης στη συνεργασία με εταιρείες υψηλής ανάπτυξης, 

διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε μια επιτομή εργαλείων της συμβουλευτικής υψηλής 

ανάπτυξης. 
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Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες 

Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης 

Σε μορφή εργαστηρίου, το πρόγραμμα του HIG παραδόθηκε σε 18 πραγματικούς ή 

δυνητικούς συμβούλους υψηλής ανάπτυξης σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους. 

Αυτοί οι σύμβουλοι έκαναν μια αυτο-αξιολόγηση με βάση το πλαίσιο ικανοτήτων 

υψηλής ανάπτυξης πριν και μετά το πρόγραμμα. Αυτό το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης 

σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τον σύμβουλο σε διάφορους τομείς κατά την φάση 

έναρξης-πριν από το εργαστήριο και σε μια προχωρημένη φάση- έχοντας 

ολοκληρώσει το εργαστήριο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 16 εβδομάδων οι 

εκπαιδευόμενοι σύμβουλοι έπρεπε να ακολουθήσουν ένα σχέδιο μελέτης που θα 

έφτιαχναν για τον εαυτό τους με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές από τους 

διαμεσολαβητές του έργου. Τα ακόλουθα κύρια θέματα ήταν στο επίκεντρο: ο χάρτης 

δικτύωσης των επαγγελματιών συμβούλων, το μοναδικό σημείο πώλησης,  όραμα 

και στόχοι, όροι συμφωνίας συμβουλευτικής, σχέδιο συμβουλευτικής, επιλεγμένα 

εργαλεία για τους συμβούλους υψηλής ανάπτυξης, πρότυπη μελέτη συμβούλων 

υψηλής ανάπτυξης. 

Εν τω μεταξύ οι σύμβουλοι έπρεπε να αναλογιστούν την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων τους και των προσωπικών τους δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Έπρεπε 

να αξιολογούν τους εαυτούς τους κάθε 4 βδομάδες κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης. Το ημερολόγιο τους έδινε μια εικόνα σχετικά με την ανάπτυξη τους στις 

ακόλουθες πτυχές: Δημιουργία σχέσης/ Διάλογος με τον πελάτη / Στρατηγικές 

αμφισβήτησης / Ενεργητική ακρόαση / Πρόκληση / Κριτική σκέψη / Προβληματισμός 

/ Επανεξέταση και Αναγνώριση / Επικοινωνία / Θέσπιση στόχου / Σχεδιασμός 

δράσεων / Πόροι συμβουλευτικής / Μεταφορά Γνώσης 

 

Αξιολόγηση του έργου 

Η αξιολόγηση του έργου και των αποτελεσμάτων του, στήθηκε γύρω από διάφορες 

πτυχές. Οι κύριες φάσεις του έργου, καθώς και οι συναντήσεις του έργου 

αξιολογήθηκαν από τους εταίρους του έργου, παράλληλα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης που είχαν συσταθεί από κοινού από τον εταίρο που ήταν υπεύθυνος για 

την αξιολόγηση και τον συντονιστή του έργου. Οι αξιολογήσεις αυτές έδειξαν μια 

ωραία ατμόσφαιρα εργασίας του έργου και κυρίως την ικανοποίησή των εταίρων για 

τα αποτελέσματα του έργου. Πιο δύσκολες πτυχές ήταν οι μεταφράσεις, λόγω του 

μεγάλου όγκου τους, και η συμμετοχή στα εργαστήρια και σε άλλες δραστηριότητες 

από εκπαιδευτές που έπρεπε να ασχοληθούν με μια αρκετά ετερογενή ομάδα που 

κυμαινόταν από ήδη έμπειρους συμβούλους σε εκπαιδευόμενους συμβούλους. 
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Ωστόσο, η συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου και η εκπαίδευση 

αξιολογήθηκαν πολύ θετικά και πέτυχαν επίσης πολύ καλή αξιολόγηση από την 

Επιτροπή. 

 

Διδάγματα από το έργο 

Η επικοινωνία είναι ο πυρήνας κάθε δραστηριότητας που γίνεται σε ομάδες. Για να 

έχετε ένα καλά λειτουργικό σύστημα επικοινωνίας, θα πρέπει να κατασκευαστεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να το αποδεχθούν και να εξυπηρετεί τον 

ορισμένο στόχο με ένα πιο υποστηρικτικό τρόπο. Ως εκ τούτου, ο ρόλος του 

συμβούλου είναι πολύ σημαντικός, είναι το πρόσωπο κλειδί για την επιτυχία. Οι 

θεμελιώδεις δεξιότητες του/της είναι πολύ καθοριστικές στην όλη διαδικασία, αυτές 

οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο από το εκπαιδευτικό υλικό του 

έργου HGC, ή το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμεύσει ως βοήθημα σε κρίσιμα 

σημεία. 

Τρία ενδιαφέροντα και ενημερωτικά σχήματα δίνουν ένα δείγμα του εκπαιδευτικού 

υλικού. Αυτά τα τρία σχήματα παρουσιάζουν τις στάσεις στις ακόλουθες 

αρμοδιότητες ενός συμβούλου: ακρόαση, ερώτηση και ανατροφοδότηση.  

Βασικές δεξιότητες των αποτελεσματικών ακροατών:1 

 

Εικόνα 1.3.3 Βασικές δεξιότητες των αποτελεσματικών ακροατών 

                                                           
1 High Growth Coach Fundamental Skills Part 1, Training Material  

Ενεργητική 
ακρόαση

Σεβασμός

Γνήσιο 
ενδιαφέρον

Ενσυναίσθηση

Αποσαφήνιση 

Ψυχική 
ευκινησία

Συγχρονισμός
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Πώς οι ερωτήσεις δημιουργούν αξία; :2 

 

Εικόνα 1.3.4 Δημιουργία αξίας μέσω ερωτήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 High Growth Coach Fundamental Skills Part 1, Training Material  

Δημιουργία σαφήνειας και διορατικότητας

Δημιουργία σχέσεσων με τους πελάτες

Διευκόλυνση αναλυτικής σκέψης

Έμπνευση των πελατών για προβληματισμό

Ενθάρρυνση καινοτόμου σκέψης

Πρόκληση υποθέσεων

Υποστήριξη της κυριότητας των πελατών
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Τα «ΝΑΙ» της ανατροφοδότησης3 

 

 

Εικόνα 1.3.5 Τα «ΝΑΙ» της ανατροφοδότησης 

 

  

                                                           
3 High Growth Coach Fundamental Skills Part 1, Training Material  

Ναι
Δημιουργήστε 

σχέση

Καθορίστε την 
ατζέντα του 

πελάτη

Ξεκινήστε την 
ανατροφοδότησ

η θετικά

Ρωτήστε τι πήγε 
καλά

Ρωτήστε τι δεν 
πήγε καλά

Ναι
Απαντήστε σε 
λεκτικά και μη 

λεκτικά 
μηνύματα

Ακούστε ενεργά

Έχετε 
ενσυναίσθηση, 

αλλά μη 
συμφωνείτε

Κάντε 
επικοδομοιτικά 

σχόλια

Να είστε 
αντικειμενικός

Ναι
Κάντε ερωτήσεις 
αποσαφήνισης

Κάντε ερωτήσεις που 
ενθαρρύνουν τον 
προβληματισμό

Κάντε ερωτήσεις 
διερεύνησης

Χρησιμοποιήστε 
τη σιωπή

Συνοψίστε και 
παραφράστε

Ναι
Να είστε 

ξεκάθαρος, 
συγκεκριμένος 

και σαφής

Προσφέρετε 
παρατηρήσεις 

όχι λύσεις

Χρησιμοποιήστε 
ένα μοντέλο 

ανατροφοδότησ
ης

Να είστε γνήσιος

Προχωρήστε 
στην αναγνώριση 

ενεργειών
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1.4 ‘Εργο «TeleCAD» 

 

Η ιδέα του μαθήματος TeleCAD εξελίχθηκε από το μάθημα AutoCAD που γινόταν με 

μορφή ODL (Open Distance Learning) για του φοιτητές Πολιτικούς Μηχανικούς του 

Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Gdansk από το 1996. Το έργο TeleCAD (Teleworkers 

Training for CAD Systems’ Users) είχε συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων Leonardo da Vinci και είχε αναπτυχθεί από το 

Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Gdansk (GUT) σε συνεργασία με τέσσερις ξένους 

οργανισμούς από Ελλάδα (IDEC, ZEUS), Φινλανδία (Pekkala Software Oy), Ιταλία 

(ARGO) και μια πολωνική εταιρεία (Young Digital Poland S.A). [21]. 

 

Σκοπός του έργου  

 

- Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Learning Management System) για 

την προετοιμασία και παράδοση των μαθημάτων εξ αποστάσεως.  

- Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών διαθέσιμα σε 3 μορφές: εκτυπωμένα, CD, 

διαδικτυακά. 

- Διευκόλυνση ομαδικής και εξ αποστάσεως εργασίας για μαθητές, 

εκπαιδευτές και διευθυντές.  

 

Σύντομη περιγραφή 

 

Το μάθημα AutoCAD του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Gdansk παραδιδόταν για 

πολλά χρόνια με τον παραδοσιακό τρόπο – διαλέξεις και δραστηριότητες στο 

εργαστήριο υπολογιστών. Προκειμένου να μειωθούν οι ώρες της δια ζώσης 

εκπαίδευσης γεννήθηκε η ιδέα να μετατραπεί το μάθημα σε μορφή εξ αποστάσεως.  

Για αυτό το σκοπό πολλοί μαθητές έλαβαν μέρος σε ένα πειραματικό μάθημα εξ 

αποστάσεως. Τους δόθηκαν εκτυπωμένα υλικά και έπρεπε να είναι σε επαφή με τον 

καθηγητή μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Η καθοδήγηση και η υποβολή της τελικής 

αξιολόγησης έγιναν μέσω e-mail. Όλοι οι μαθητές ολοκλήρωσαν το μάθημα με 

πιστοποιητικά για το Autodesk.  

 

Μετά την πρώτη δοκιμή έγινε λεπτομερής έρευνα των πειραματικών 

αποτελεσμάτων. Τελικά αποφασίστηκε το μάθημα να αποτελείται από 10 ενότητες. 

Κάθε ενότητα να περιέχει μια ομάδα εργασιών σχεδίασης με τη λύση τους. Τα υλικά 

του μαθήματος προετοιμάστηκαν ως HTML σελίδες τις οποίες μπορείς να δεις 

διαδικτυακά ή σε CD ROM [22].  

 



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

 

25 
 
 

Το μάθημα περιέχει επίσης μια ενότητα με τις βασικές έννοιες τηλεργασίας. Η 

μεθοδολογία τηλεργασίας παρουσιάζεται και τα εργαλεία επικοινωνίας 

περιλαμβάνονται στο TeleCAD LMS. Οι μαθητές πρέπει να προετοιμάζουν τις 

εργασίες σε ομάδες. Η τελική αξιολόγηση του μαθήματος πρέπει να υποβληθεί με 

εσωτερικό e-mail του συστήματος TeleCAD στον εκπαιδευτή. Για να αποδείξει ο 

μαθητής ότι το σχέδιο είναι πραγματικά δικό του, μπορεί να του ζητηθεί να κάνει 

κάποιες αλλαγές στο έργο κατά την παρουσία του εκπαιδευτή.  

 

Αποτελέσματα του έργου 

 

- Από το τέλος του έργου Leonardo da Vinci, το μάθημα TeleCAD προσφέρθηκε 

ως ένα περιβάλλον για τη διδασκαλία AutoCAD και την τηλεργασία για 

μαθητές και άλλους.  

- Τα εκπαιδευτικά υλικά δημοσιεύτηκαν από την πολωνική εκδοτική εταιρεία 

MIKOM (Βαρσοβία) τον Οκτώβριο 2002 [22] σε βιβλίο και CD. 

- Τα εκπαιδευτικά υλικά είναι επίσης διαθέσιμα διαδικτυακά ως Ανοιχτά 

Εκπαιδευτικά Μέσα (OER) [23]. 

- Το μάθημα TeleCAD και η πλατφόρμα προσφέρθηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά 

έργα όπως το EMDEL (Leonardo da Vinci), Meeting of Generations (Grundtvig) 

και CURE (6 Framework) [29]. 

- Η μεθοδολογία TeleCAD συμπεριλήφθηκε στην προσφορά του 

αναγνωρισμένου Autodesk εκπαιδευτικού κέντρου του Πανεπιστημίου 

Τεχνολογίας στο Gdansk (ATC στο GUT) [24]. 

- Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) TeleCAD ήταν έμπνευση για την 

εφαρμογή μάθησης εξ αποστάσεως και μικτής μάθησης στο Πανεπιστήμιο 

Τεχνολογίας του Gdansk. 

- Το 2003 λόγω έλλειψης πόρων για τεχνική ανάπτυξη και βελτιώσεις του 

λογισμικού TeleCAD, το TeleCAD αντικαταστάθηκε με το Moodle [25] . 

- Στον Πίνακα 1 υπάρχει λίστα με τη χρήση του TeleCAD LMS κατά την περίοδο 

2000-2002 [21]. 

 

TeleCAD εφαρμογή Αριθμός χρηστών 

Διεθνής πιλοτική εφαρμογή (2000/2001) 89 

Πιλοτική εφαρμογή Πολωνία (2000/2001) 35 

Εξετάσεις μαθητών  (εξ. 2, 2000/2001) 240 

Εξετάσεις μαθητών  (εξ. 2, 2000/2001) 166 

Επιπλέον εξετάσεις μαθητών (εξ. 4, 2000/2001) 62 
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Επιπλέον εξετάσεις μαθητών (εξ. 3, 2001/2002) 24 

Επιπλέον εξετάσεις μαθητών (εξ. 4, 2001/2002) 40 

Εξετάσεις μαθητών  (εξ. 2, 2001/2002) 259 

Καλοκαιρινό μάθημα 2002 4 

Πίνακας 1.4.1 TeleCAD LMS χρήση κατά την περίοδο 2000-2002 

 

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες 

 

Στο TeleCAD LMS χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης. Τα 

ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν και τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες των 

διευθυντών και των χρηστών. Το εσωτερικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υλικών, συγκεντρώνοντας τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων και την αξιολόγηση των πιλοτικών μαθημάτων [21]. 

Αφού συμπεριλήφθηκε το μάθημα στην προσφορά του Autodesk εκπαιδευτικού 

κέντρου στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Gdansk University, χρησιμοποιήθηκε το 

σύστημα αξιολόγησης που πρότεινε το Autodesk [24], [25]. 

 

 

Εικ. 1.4.1 Εικόνα καλωσορίσματος στο Autodesk του συστήματος αξιολόγησης 
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Εικ.1.4.2 Παράδειγμα αξιολόγησης της απόδοσης του ATC στο GUT 
 

Διδάγματα από το έργο 

 

- Κατά το σχεδιασμό του έργου το πιο σημαντικό ζήτημα ήταν να ληφθούν 

υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των δυνητικών χρηστών. 

- Συνιστάται να υλοποιηθούν τα παραδοτέα του έργου με εμπορικό ή μη 

κερδοσκοπικό τρόπο, προκειμένου να στηριχτεί η βιωσιμότητα του έργου. 

- Λόγω των οικονομικών περιορισμών όσον αφορά στην ανάπτυξη λογισμικού 

και τη βελτίωση συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι λύσεις ανοιχτών πόρων 

που βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος των επαγγελματικών 

κοινοτήτων. 

- Για τη βιωσιμότητα συνιστάται να προσφέρεται ένα πιστοποιητικό που είναι 

διεθνώς αναγνωρισμένο και βοηθά στην αποτελεσματική προώθηση [27], 

[28], [29]. 
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1.5 Έργο «SIGOLD» 

 

Το έργο SIGOLD έφερε μαζί τρεις ομάδες βασικών παικτών – εργαζόμενους 50+, τους 

εργοδότες τους (HRD διευθυντές), και τους εκπαιδευτικούς (δασκάλους και 

εκπαιδευτές), προκειμένου να συμβάλουν και να προετοιμάσoυν μια win-win 

κατάσταση για όλους. Η κύρια ιδέα του SIGOLD έργου ήταν να υποστηρίξει τη 

δημιουργία μιας κοινωνίας που ενσωματώνει τις ηλικίες, βοηθάει τους  

εργαζόμενους 50+ να έχουν ευκαιρία για ενεργό γήρανση ως ενεργοί συμμετέχοντες 

στην κοινωνία και να ωριμάζουν σωστά στην εργασία, στο σπίτι και στις κοινότητές 

τους. 

 

Σκοπός του έργου 

 

Ο βασικός στόχος του έργου ήταν:  

- να βελτιώσει τη θέση των εργαζομένων 50+ στην αγορά εργασίας και στην 

κοινωνία και να αυξήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την 

κατανόηση των άμεσων ομάδων-στόχων: εργαζόμενοι 50+, HRD διευθυντές, 

εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές μέσω της ανάπτυξης νέων μαθημάτων e-learning, 

να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη διάδοση. 

Ο βασικός στόχος του έργου διασπάστηκε στους ακόλουθους επιμέρους στόχους:  

- να αναλύσει την παρούσα κατάσταση στον τομέα της δια βίου μάθησης, την 

εργασία και την απασχολησιμότητα των εργαζομένων 50+ 

- να αναπτύξει τρία μεικτά μαθήματα για τις προσδιοριζόμενες ομάδες-στόχους 

- να δοκιμάσει πιλοτικά τα πρόσφατα δημιουργημένα μαθήματα και να τα 

προσαρμόσει ανάλογα με την ληφθείσα ανατροφοδότηση 

- να διασφαλίσει την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του έργου, την 

υλοποίηση και την αξιοποίηση των προϊόντων του έργου 

- να διαδώσει τα προϊόντα του έργου, τις πληροφορίες σχετικά με το έργο, τις 

δραστηριότητες και την πρόοδο  

 

Σύντομη περιγραφή 

 

Στο πλαίσιο του έργου, διερευνήθηκε η κατάσταση των εργαζομένων 50+, η HRD 

πολιτική που εφαρμόζεται για αυτή την ηλικιακή ομάδα στις επιχειρήσεις, και οι 

μέθοδοι εκπαίδευσης και κατάρτισης ως προς την καταλληλόλητα για τις ομάδες-

στόχους που χρησιμοποιούνται. Με βάση τα στοιχεία από τις 5 χώρες εταίρους του 

έργου (Σλοβακία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία και Ελλάδα) και την ανάλυσή 

τους, αναπτύχθηκε η έκθεση State of the art και ανάλυση των αναγκών, που 

χρησίμευσε ως κύρια βάση για την ανάπτυξη των μεικτών μαθημάτων για 
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εργαζόμενους 50+, HRD διευθυντές και εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα που 

αναπτύχθηκαν ελέγχθηκαν - οι πιλοτικές εφαρμογές όλων των 3 μαθημάτων έγιναν 

σε 5 χώρες σε τέσσερις γλώσσες - αγγλικά, σλοβακικά, γερμανικά, και ελληνικά. Κατά 

τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων και μετά συγκεντρώθηκε η ανατροφοδότηση από 

τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές και αναλύθηκε. Η προσαρμογή των 

πιλοτικών μαθημάτων έγινε σύμφωνα με τα δεδομένα που ελήφθησαν. Η 

προσέγγιση αυτή ενισχύει τη συμβολή της δια βίου μάθησης στην κοινωνική συνοχή, 

την ισότητα των φύλων και την προσωπική ολοκλήρωση των εργαζομένων 50+, 

συμβάλει στη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση των ατόμων όλων των ηλικιών, και 

υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου των μαθημάτων με βάση τις 

ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες του έργου συνέβαλαν επίσης στη δημιουργία ευνοϊκού 

περιβάλλοντος για εργαζόμενους 50+ μέσα από τις δραστηριότητες διάδοσης και 

ευαισθητοποίησης που επικεντρώθηκαν στις έμμεσες ομάδες-στόχους: δημόσιοι 

λειτουργοί, γραφεία εργασίας, συνδικάτα, φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 

Το τελικό διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε τον Απρίλιο 2013 φιλοξένησε σχεδόν 

100 συμμετέχοντες από 10 χώρες. 

 

 

Αποτελέσματα του έργου 

 

- Το ερωτηματολόγιο που επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο των μαθημάτων, στην 

παράδοση και οργάνωση των μαθημάτων, και στην επικοινωνία κατά το μάθημα. 

- Εθνική Έκθεση State of the art και ανάλυσης των αναγκών στον τομέα της δια βίου 

μάθησης, την εργασία και την απασχολησιμότητα των εργαζομένων 50+ 

- Αγγλικά πρωτότυπα των μεικτών μαθημάτων και οι εθνικές τους εκδόσεις στα 

γερμανικά, ελληνικά, και σλοβακικά, οι οποίες δοκιμάστηκαν / πιλοτικά και, στη 

συνέχεια, με βάση την ανατροφοδότηση που ελήφθη προσαρμόστηκαν στην 

τελική τους μορφή 

o Μάθημα για εργαζόμενους 50+: Ενεργός Γήρανση, ευγηρία 

o Μάθημα για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές: Πώς να εκπαιδεύσουν   

εργαζομένους 50+ 

o Μάθημα για HRD διευθυντές: Πώς να μετατρέψουν τα αργυρά χρόνια σε χρυσά 

- Αγγλικός οδηγός «Πώς να σπουδάσετε σε Moodle τα μαθήματα Sigold» 

- Πρακτικά διεθνών συνεδρίων & πρακτικών 

 

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες 

 

Υπήρχαν 2 διαφορετικά εργαλεία για την αξιολόγηση και τη συλλογή 

ανατροφοδότησης: 



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

 

30 
 
 

- Πιλοτική εκπαίδευση: Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης για συμμετέχοντες: 

ερωτήσεις που καλύπτουν το περιεχόμενο των μαθημάτων, την παράδοση και 

οργάνωση μαθημάτων, και την επικοινωνία κατά το μάθημα. 

- Πιλοτική εκπαίδευση: Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης για εκπαιδευτές: 

ερωτήσεις που καλύπτουν το περιεχόμενο των μαθημάτων και την ποιότητα των 

υλικών μελέτης, την παράδοση μαθημάτων με επίκεντρο την αναλογία μεταξύ 

δια ζώσης εκπαίδευση και ανεξάρτητη μελέτη και χρήση Moodle, και τη δυναμική 

της ομάδας. 

Τα ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης χρησιμοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους 

για να συλλέξουν πληροφορίες από τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές του 

πιλοτικού μαθήματος. Όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν υποβλήθηκαν σε 

επεξεργασία και δημοσιεύτηκαν στην έκθεση πιλοτικών δοκιμών. Σε γενικές 

γραμμές, η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και μόνο 

μια πολύ μικρή προσαρμογή ζητήθηκε. 

Παραδείγματα σχολίων: 

- «Τα μαθήματα ήταν πραγματική πρόκληση. Οι εκπαιδευτές ήταν εξαιρετικά 

χρήσιμοι και ο τρόπος που δουλέψαμε ήταν κάτι νέο για μένα. Δεν είναι μόνο το 

on-line μάθημα, αλλά και η πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση ήταν πολύ καλά 

οργανωμένη και με βοήθησε να καταλάβω πώς να κρατήσω μια θετική στάση 

απέναντι στη γήρανση» 

- «Μερικές φορές οι άνθρωποι θα πρέπει να σταματήσουν και να σκεφτούν τα 

γεγονότα της ζωής σχετικά με τη γήρανση. Το κάναμε και ήταν πολύ ενδιαφέρον 

και μας έδωσε κίνητρα» 

- «Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης έλαβα ενθάρρυνση. Νομίζω ότι θα ήταν 

σημαντικό για άλλους επίσης...» 

- «Ο τρόπος που αυτά τα σεμινάρια δομήθηκαν με βοήθησε να κατανοήσω τις 

ανάγκες των εργαζομένων 50+. Οι συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια των 

σεμιναρίων ήταν πολύ συναρπαστικές και μου άρεσαν» 

- «Τα σεμινάρια με βοήθησαν να καταλάβω τι  χρειάζονται οι εργαζόμενοι 50+στην 

αγορά και την κοινωνία. Η αλληλεπίδραση μου με τους εκπαιδευτές ήταν 

φανταστική» 

 

Διδάγματα από το έργο 

Με βάση την ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες, αλλά 

και από τους συμμετέχοντες του τελικού συνεδρίου του έργου μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το πρόβλημα - πρόκληση 

από την άποψη όλων των βασικών παικτών (50+ άτομα, εκπαιδευτές και δάσκαλοι, 

και εργοδότες – υπεύθυνοι προσωπικού), οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν άμεσα 
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την κατάσταση στο χαμηλότερο επίπεδο και στη συνέχεια να επηρεάσουν και τους 

αρμοδίους που ενεργούν στα υψηλότερα επίπεδα (π.χ. πολιτικούς). 
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1.6 Έργο «INNOVATRAIN TRANSFER» 

 

Σκοπός του έργου 

 

Η μεταφορά του έργου INNOVATRAIN πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών 

2012-2014 στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci: Μεταφορά του 

Προγράμματος Καινοτομίας. Το έργο INNOVATRAIN TRANSFER είχε ως στόχο να 

συμβάλει στην αύξηση των ΜΜΕ και στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου της 

καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας τους με την παροχή μέσων για το 

προσωπικό της εταιρείας για τη βελτίωση της κατανόησης της σημασίας και της 

συνάφειας της διαδικασίας της καινοτομίας και του ελέγχου της. Η προσέγγιση του 

έργου ήταν να προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση σε λογική τιμή η οποία θα 

καλύπτει τις ανάγκες των ΜΜΕ σε όλες τις πτυχές του τομέα της καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων πτυχών, όπως για παράδειγμα καινοτόμες 

προηγμένες τεχνολογικές λύσεις. 

 

Σύντομη περιγραφή 

 

Η ιδέα του έργου ήταν να υλοποιήσει το φιλόδοξο σχέδιο μεταφοράς και 

προσαρμογής των αποτελεσμάτων από ένα επιτυχημένο ισπανικό έργο, από μια 

κοινοπραξία που αποτελείται από διαφορετικές χώρες.  

 

Ανάμεσα στις πολλές θεωρητικές και πρακτικές επεξεργασίες των διαφόρων πτυχών 

της καινοτομίας και προσεγγίσεις διαχείρισης της καινοτομίας, δύο μαθήματα που 

βασίζονται σε δύο επιτυχημένα έργα, INNOVATRAIN και AIM - Επιτάχυνση των 

καινοτόμων ιδεών στην αγορά, επιλέχθηκαν να ενταχθούν και να μεταφερθούν στο 

νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης που προορίζεται να καλύψει το κενό ανάμεσα 

στην τρέχουσα πρακτική διαχείριση της καινοτομίας και των state-of-the-art 

επιτευγμάτων στον τομέα αυτό. 

 

Έτσι, ο κύριος στόχος του έργου INNOVATRAIN TRANSFER ήταν να δημιουργήσει 

μαθήματα e-learning που ασχολούνται με προσεγγίσεις και λύσεις για μια προηγμένη 

διαχείριση της διαδικασίας της καινοτομίας και την εισαγωγή των προτύπων της 

καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο την αύξηση του δυναμικού καινοτομίας των ΜΜΕ. 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει περιεχόμενο που σχετίζεται με την απόκτηση νέων 

ιδεών και γνώσεων για τη βελτίωση της επιχείρησης, την ανάπτυξη των προϊόντων 

της, την τόνωση της βιομηχανικής καινοτομίας, την αλληλεπίδραση των πελατών, την 

κοινή χρήση των μεθόδων της γνώσης και τη διαχείριση της διαδικασίας της 

καινοτομίας. 
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Η ανεπτυγμένη μεθοδολογία του έργου περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται 

για την οργάνωση και την παροχή αποτελεσματικής κατάρτισης 

συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία 

περιεχομένου, την εισαγωγή του στο σύστημα των ΤΠΕ, την προτεινόμενη δομή των 

μαθημάτων / κατάρτισης και τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτέλεση του 

μαθήματος. 

 

Αποτελέσματα του έργου 

 

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου 

συνδέονται άμεσα με τους καθορισμένους στόχους του έργου. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει περιεχόμενο που σχετίζεται με την απόκτηση νέων ιδεών 

και γνώσεων για την υποστήριξη της διαδικασίας της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, 

την τόνωση της βιομηχανικής καινοτομίας, καθώς και με τις μεθόδους διαχείρισης 

της διαδικασίας της καινοτομίας. Το μάθημα που αναπτύχθηκε στο έργο χωρίζεται 

σε δύο ενότητες κατάρτισης και παρέχει στους εκπαιδευόμενους την παγκόσμια και 

συστηματοποιημένη προσέγγιση για τις σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με την 

καινοτομία και βοηθά τους επαγγελματίες στην εφαρμογή ενός Συστήματος 

Διαχείρισης Καινοτομίας στο πλαίσιο των δικών τους οργανώσεων, που καλύπτει την 

όλη διαδικασία από το στάδιο της ιδέας έως την ανάλυση των επιπτώσεων, και τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις οργανώσεις στην εισαγωγή, ανάπτυξη και διατήρηση 

ενός πλαισίου για τις συστηματικές πρακτικές διαχείρισης της καινοτομίας. Το 

περιεχόμενο της ενότητας 1 «Καινοτομία και Διαχείριση Καινοτομίας σε γενικές 

γραμμές» βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα του έργου AIM και τη προσέγγιση για 

την ανάπτυξη ενός συστήματος για την υποστήριξη της συλλογής καινοτόμων ιδεών 

και σχετικών γνώσεων σε όλη την διευρυμένη επιχείρηση για την προώθηση της 

βιομηχανικής καινοτομίας. Το περιεχόμενο AIM εμπλουτίστηκε με κάποιες γενικές 

βασικές έννοιες για την καινοτομία και τη διαχείριση της καινοτομίας. Σκοπός είναι 

να παρέχει τα πιο σημαντικά γενικά θέματα σχετικά με την καινοτομία και να 

υποστηρίξει τους νεοφερμένους και τους επαγγελματίες στην εφαρμογή μιας 

προσέγγισης για την προηγμένη διαχείριση της καινοτομίας και την υποστήριξη του 

συστήματος των ΤΠΕ στις οργανώσεις τους, καλύπτοντας όλη τη διαδικασία από την 

έναρξη της διαδικασίας έως την ανάλυση των επιπτώσεων. Η ενότητα 2 «Εισαγωγή 

του Προτύπου Διαχείρισης της Καινοτομίας» είναι η επέκταση του INNOVATRAIN 

μαθήματος και ασχολείται με την εισαγωγή του Ισπανικού προτύπου UNE 166000: 

2006 - Έρευνα, Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας (Ε & Α & i). Η μεθοδολογία 

INNOVATRAIN εμπλουτίστηκε με επεξεργασία νέων δίγλωσσων σεναρίων μάθησης 

συμπεριλαμβανομένης της κλασσικής εκπαίδευσης, της μικτής κατάρτισης και της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Νέα εφαρμοσμένα χαρακτηριστικά ΤΠΕ περιλαμβάνουν 
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web 2.0 δυνατότητες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης μέσω 

της επαφής μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των συμβούλων. 

 

Τα προϊόντα του έργου περιλαμβάνουν: 

- Πλήρες σετ μαθημάτων για τη γενική καινοτομία και την εισαγωγή του προτύπου 

Καινοτομίας, παραδείγματα για το ισπανικό πρότυπο UNE 166000: 2006 Έρευνας, 

Ανάπτυξης και Διαχείριση Καινοτομίας (Ε & Α & i). Τα μαθήματα διαρθρώνονται 

σε δύο ενότητες, σύμφωνα με τις θεματικές ομάδες, 

- Μεθοδολογία κατάρτισης που αποτελείται από τις κατευθυντήριες γραμμές για 

τη δημιουργία του συστήματος INNOVATRAIN TRANSFER, την αξιοποίηση, τη 

διαχείριση και την περαιτέρω αξιολόγηση. Περιλαμβάνει μεθόδους για την 

προσαρμογή και τη δημιουργία του περιεχομένου των μαθημάτων, καθώς και την 

οργάνωση και την εκτέλεση των μαθημάτων που παρασκευάζονται για 

εκπαιδευτές και συμβούλους , τη δημιουργία και την εκτέλεση του μαθήματος 

- Προσαρμοσμένη πλατφόρμα ΤΠΕ με βάση το διεθνώς αποδεκτό Moodle LMS, το 

οποίο επιτρέπει φιλική προς το χρήστη πλοήγηση μέσα από το λογικά δομημένο 

περιεχόμενο και περιλαμβάνει τμήματα, κινούμενες εικόνες και βίντεο που 

απεικονίζουν συγκεκριμένες φάσεις κατά μήκος της διαδικασίας της καινοτομίας. 

- Ένα σύνολο προτύπων για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που περιέχουν 

έρευνα και δομημένη συνέντευξη, που παρασκευάζεται κατά το αρχικό στάδιο 

του έργου. Είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. 

 

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες 

 

Η αξιολόγηση του έργου έγινε από: 

- εσωτερική αξιολόγηση από τους εταίρους του έργου. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε 

ένα από τα προϊόντα του έργου «σύνολο προτύπων για τη συλλογή και την 

ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών»  

- εξωτερική αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες σε όλες τις χώρες των εταίρων 

- αξιολόγηση από την πολωνική Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος Leonardo da 

Vinci 

 

Σε γενικές γραμμές, το σύστημα INNOVATRAIN TRANSFER αξιολογήθηκε ως καλό. 

Από την αξιολόγηση που έγινε μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι εκτός από 

ήσσονος σημασίας δυσκολίες στην πλοήγηση του μαθήματος, που συνδέονται π.χ. 

με κουμπιά εργασίας, η συνολική λειτουργικότητα του συστήματος ήταν σαφής, 

διαισθητική και εύκολη στη χρησιμοποίηση. Οι ερωτηθέντες σε γενικές γραμμές 

έδωσαν επίσης θετικά σχόλια για το περιεχόμενο των μαθημάτων. Έδωσαν επίσης 

ορισμένες συστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 
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προετοιμασία της εμπορικής έκδοσης. Τα θέματα προς αντιμετώπιση περιλαμβάνουν 

επανεξέταση των τίτλων των μαθημάτων για να γίνουν πιο ενδιαφέροντες για τους 

φοιτητές, τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, την προσθήκη πραγματικών 

περιπτωσιολογικών μελετών / παραδειγμάτων των υφιστάμενων επιχειρήσεων και 

την παροχή περισσότερων εξωτερικών συνδέσεων με πρόσθετα υλικά που 

συνδέονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων. 

 

Διδάγματα από το έργο 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και της επαφής με τους τελικούς χρήστες, 

κυρίως από τις επιχειρήσεις, οι εταίροι του έργου INNOVATRAIN TRANSFER 

απέκτησαν νέες γνώσεις σχετικά με την καινοτομία, ειδικά το πώς η καινοτομία 

αναγνωρίζεται από τις επιχειρήσεις, το πραγματικό επίπεδο της καινοτομίας και τις 

πραγματικές ανάγκες κατάρτισης στον τομέα αυτό. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν 

να οργανώσουν νέες εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με την καινοτομία. 
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2. Συνεργατική μάθηση για τη δημιουργικότητα και 

την καινοτομία  

2.1 Χρήση ΤΠΕ για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

 

Σκοπός της ενότητας 

Η ενότητα επικεντρώνεται στην σύντομη περιγραφή του νοήματος των ΤΠΕ στις 

σύγχρονες διαδικασίες εκπαίδευσης και παρουσιάζει κάποια εργαλεία ενισχύοντας 

τη δημιουργικότητα των μαθητών.  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο αναγνώστης θα διαβάσει και θα μάθει για τoν ρόλο και τον αντίκτυπο των ΤΠΕ 

σχετικά με τις αλλαγές των διαδικασιών εκπαίδευσης έτσι ώστε να είναι πιο 

ενδιαφέρον για τη νέα γενιά. Θα μάθει σχετικά με τα εργαλεία που μπορούν να 

βοηθήσουν την ενίσχυση της δημιουργικότητας και την κριτική σκέψη των μαθητών. 

Εισαγωγή 

Η νέα γενιά των μαθητών συνήθως αποδίδεται ως ψηφιακή ιθαγενής, NetGen ή 

Google Generation [4]. Μεγαλώνουν περιβαλλόμενοι από την τεχνολογία και είναι 

χαρακτηριστικό για αυτούς να εκμεταλλεύονται τις ΤΠΕ σε διαφορετικές καταστάσεις 

ζωής, χωρίς να αποκλείεται η μάθηση, με φυσικό τρόπο. Στην περίπτωση των νέων, 

ως μεγαλύτερο κίνητρο εκμάθησης αναγνωρίζεται η μάθηση μέσα από τον 

πειραματισμό και την εξερεύνηση, η οποία χρησιμοποιεί:  

 τα στοιχεία του παιχνιδιού, 

 τη διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων από σκέψη και αναζήτηση για 

κάτι διαφορετικό, 

 τον ευφάνταστο τρόπο σκέψης για την επίτευξη ενός στόχου, 

 την πραγματοποίηση συνδέσεων με τα προηγούμενα 

 και τη νέα μάθηση και κριτική σκέψη για τις ιδέες, τις δράσεις και τα 

αποτελέσματα. 

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζουν τους περισσότερους από τους βασικούς δείκτες της 

δημιουργικής σκέψης. Και όλες αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να 

υποστηρίζονται από ΤΠΕ [1].  

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη διαδικασία μάθησης 
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Με βάση το [4] θα μπορούσε να αναφερθεί ότι λόγω της πίεσης από την ΕΕ, η 

πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι εξοπλισμένα με 

παραδοσιακά ΤΠΕ (υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες και σύνδεση με το 

Διαδίκτυο). Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των οποίων επενδύει και σε άλλες 

συσκευές, όπως οι φορητοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά μικροσκόπια, web-κάμερες, 

κ.λπ. Διάφορα ευρωπαϊκά σχολεία χρησιμοποιούν Moodle, wikis, blogs και επίσης 

έχουν τη δική τους σελίδα. Διαδικτυακές πλατφόρμες θα μπορούσαν να παρέχουν 

την πρόσβαση των γονέων σε εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες, τα οποία θα 

τους βοηθήσουν να κατανοήσουν νέες προσεγγίσεις μάθησης και να υποστηρίξουν 

τα παιδιά τους στο σπίτι με τα μαθήματά τους. 

Ωστόσο, η κύρια έλλειψη μηχανοργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας έγκειται 

στην ικανότητα στις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών. Πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ ακριβώς ως επέκταση ή αντικατάσταση των παραδοσιακών εργαλείων 

(διαδραστικός πίνακας ως αντικατάσταση του μαυροπίνακα, παρουσιάσεις PPT ως 

αντικατάσταση των εντύπων βιβλίων) και το Internet χρησιμοποιείται κυρίως για την 

πρόσβαση σε νέες πληροφορίες για το δάσκαλο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 

του για τα μαθήματα. 

Η ικανότητα ΤΠΕ περιλαμβάνει την κατάλληλη επιλογή, χρήση και αξιολόγηση των 

ΤΠΕ. Παρουσιάζει την ικανότητα να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα μέσα, να 

χρησιμοποιούν, να αναπτύσσουν, να δημιουργήσουν και να επικοινωνούν 

πληροφορίες, να λύσουν προβλήματα, να αναπτύξουν ιδέες, να δημιουργήσουν και 

να ελέγξουν, κλπ χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία. [3] Οι ΤΠΕ βοηθούν να 

αναπτύξουν μια ιδέα για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (για παράδειγμα, μια σειρά 

από σημειώσεις, ένα γράφημα, ένα μοντέλο υπολογιστικών φύλλων ή web σελίδας, 

μια γραφική επεξεργασία εικόνας, μια ακολουθία βίντεο ή κινουμένων σχεδίων 

μικρής διάρκειας) που μπορούν να προβληθούν, να ακουστούν και να 

προβληματίσουν, προκειμένου να προχωρήσουμε δημιουργικά σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. [1]. Οι ΤΠΕ επιτρέπουν το αυτόνομο μοντέλο μάθησης που προωθεί την 

έναρξη, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη με την ανεξάρτητη έρευνα, γιατί 

οι μαθητές αναμένεται να συλλέγουν, επιλέγουν, αναλύουν, οργανώνουν, 

επεκτείνουν, μετατρέπουν και παρουσιάζουν τις γνώσεις χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ 

στην αυθεντική και ενεργητική μάθηση παράδειγμα. [9] 

Ως ζωτικής σημασίας παράγοντας για τη δυνατότητα χρήσης του κατάλληλου 

εργαλείου ΤΠΕ φαίνεται να είναι η διδασκαλία των μαθητών να χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ πριν από την εφαρμογή τους για ένα συγκεκριμένο θέμα και τη λύση του 

προβλήματος. 
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Εργαλεία ΤΠΕ, όπως διαδραστικοί πίνακες, εξοπλισμός προβολής βίντεο και 

μικροσκόπια που συνδέονται με τους υπολογιστές, υπολογιστικά φύλλα που 

παρασκευάζονται για να καταγράψουν και να μοντελοποιήσουν δεδομένα , CD-ROM, 

παρουσιάσεις με βίντεο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικά 

τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και εργαλεία για την ενίσχυση των κινήτρων, τη 

συμμετοχή των μαθητών και τη δημιουργικότητα μέσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Εξαρτάται από τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από το δάσκαλο. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχει γενική καθοδήγηση σχετικά με το πώς να αναπτύξουν στην 

πραγματικότητα τη δημιουργικότητα στην πράξη [4]. 

Τα εργαλεία ΤΠΕ και  κοινωνικών υπολογιστών μπορούν να επηρεάσουν τη μάθηση 

ως εξής: 

 υποστηρίζοντας διαφορετικές αισθήσεις με απεικονίσεις πολυμέσων και 

παραστάσεις, σε υλικά που αναπτύχθηκαν από τους καθηγητές και 

παρέχοντας νέες ευκαιρίες για δημιουργικότητα για τους φοιτητές 

 υποστηρίζοντας τη συνεργασία με τη νέα διαδικτυακή παραγωγή, το 

σχολιασμό και τα εργαλεία δικτύωσης, τη βελτίωση τόσο των συνολικών όσο 

και των ατομικών επιδόσεων 

 υποστηρίζοντας τη διαφοροποίηση και τη διαφορετικότητα διαβιβάζοντας 

στους εκπαιδευτικούς μία μεγάλη ποικιλία διδακτικών και μεθοδολογικών 

εργαλείων που μπορούν να τοποθετηθούν στους αντίστοιχους στόχους 

μάθησης 

 ενδυναμώνοντας τους μαθητές να προσαρμόσουν τη μαθησιακή διαδικασία 

τους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον αμοιβαίας συνδρομής, 

προβληματισμού, κριτικής και αλληλεπίδρασης με τους καθηγητές και τους 

συμμαθητές τους, συνδυάζοντας τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση. [10] 

Η επιρροή των ραγδαίων αλλαγών στον τομέα των ΤΠΕ εκτιμάται επίσης στην 

εκπαίδευση. Με το καλωσόρισμα των έξυπνων τεχνολογιών στην έξω-σχολική ζωή, 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αλληλεπιδρούν (να μάθουν, να ανακαλύψουν, να 

συνεργαστούν, να δημιουργήσουν και να μοιράσουν) σε ένα ασφαλές, 

διασκεδαστικό, εμπνευσμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Το Σχήμα 2.1.1 

παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα ιδεών για το πώς να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. 
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Εικόνα 2.1.1: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Πηγή: [2] 



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

40 
 

ΤΠΕ εργαλεία για την ενίσχυση τη δημιουργικότητας 

Μόνο η αντικατάσταση των παραδοσιακών εργαλείων με ΤΠΕ δεν οδηγεί στη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία. Ο συνδυασμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

περισσότερο χώρο για τις δύο πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας [4]. Με βάση 

τις αλλαγές στον τομέα των τεχνολογιών, όπως η εμφάνιση και η υιοθέτηση του Web 

2.0 και των τεχνολογιών cloud, η φύση της διδασκαλίας και η εκμάθηση των 

τεχνολογιών γίνεται πιο κοινωνική, συλλογική και πολυτροπική [5]. Η σύγκλιση των 

τηλεπικοινωνιών με τους υπολογιστές έχει δημιουργήσει πολλές δυνατότητες για τη 

χρήση μιας ποικιλίας νέων τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία και στο 

εκπαιδευτικό σύστημα [6]. Οι ΤΠΕ προτείνουν νέο χώρο για την πρόσβαση, την 

επέκταση, τη μετατροπή και την ανταλλαγή ιδεών σε διαφορετικά στυλ και μορφές. 

Βοηθούν το μαθητή να μοιραστεί μαθησιακούς πόρους και χώρους, να προωθήσει 

τις αρχές της μαθητοκεντρικής και συνεργατικής μάθησης και να ενισχύσουν την 

κριτική σκέψη, τη δημιουργική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων [6]. 

Εργαλεία όπως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, My Space, Twitter), 

σελιδοδείκτες ανταλλαγής, πολυμέσα (Flickr, YouTube), online gaming (Second Life) 

και το blogging προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους να εκφράσουν τη 

δημιουργικότητά τους, είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό και έχουν ανατροφοδότηση. 

Τα δίκτυα καινοτομίας μπορεί να είναι συστάδες, επιχειρηματικά οικοσυστήματα και 

κοινότητες πρακτικής, στρατηγικές συμμαχίες ή ζωντανά εργαστήρια. Η 

δημιουργικότητα θα μπορούσε να ενισχυθεί με τα ακόλουθα εργαλεία [8]: 

 Τα Blogs αναπτύσσουν τη δημιουργική σκέψη και τις δεξιότητες γραφής των 

μαθητών, διότι μπορούν να δημοσιεύουν ό, τι θέλουν και να σχολιάσουν ή να  

μοιραστούν το υλικό άλλων, ανοιχτά γράφοντας για θέματα που τους 

ιντριγκάρουν και δίνοντας διέξοδο στις ιδέες τους, χωρίς να χρειάζεται να 

ανησυχούν για τη βαθμολόγηση ή γραμματικά λάθη. Το Blogging κάνει τους 

μαθητές να νιώσουν υπεύθυνοι για τη μάθησή τους και ενθαρρύνονται να 

ενσωματώσουν τη δημιουργικότητα στη μάθηση τους μέσω αυτών, τα οποία 

δεν μπορούσαν να κάνουν πριν. Πολύ γνωστά και δημοφιλή είναι τα Edublogs, 

Blogger, WordPress. 

 Τα εργαλεία κινουμένων σχεδίων και κόμικς είναι ωραία εργαλεία για την 

εκπαίδευση, επειδή οι μαθητές αγαπούν τα κινούμενα σχέδια και τα κόμικς. 

Χρησιμοποιώντας τα στη διδασκαλία, οι μαθητές αυτόματα εμπλέκονται 

περισσότερο από ποτέ. Η δημιουργία δικών τους κόμικς ή κινουμένων 

σχεδίων τους δίνει την ευκαιρία να αφήσουν χαλαρές τις δημιουργικές τους 

δυνάμεις και να σκαλίσουν τον κόσμο της δημιουργικότητας χωρίς κανένα 

εμπόδιο. Ένας από τους δικτυακούς τόπους με τέτοιους πόρους είναι η 

ιστοσελίδα ‘Cartoons for the Classroom’. 

 Τα Mind-Mapping και Brainstorming εργαλεία τονώνουν τη δημιουργικότητα 

των μαθητών και παρέχουν διαφορετικούς τρόπους για να διασυνδέσουν τις 
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σκέψεις τους. Το Brainstorming για θέματα είναι ένας πολύ καλός 

συνεργατικός τρόπος στις σημερινές πρακτικές διδασκαλίας, ο οποίος 

ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν έξω από το κουτί και δημιουργικά. 

Χρησιμοποιώντας ΤΠΕ οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν μια σειρά από 

εύκολα και δωρεάν εργαλεία για να κάνουν φανταστικούς mind-maps και 

οπτικά γραφήματα για να απεικονίσουν ένα θέμα ή μια έννοια. Εφαρμογές 

όπως το online Brainstorming, το λογισμικό χαρτογράφησης μυαλού, Πίνακες 

για κατανεμημένη συνεργασία, SpiderScribe, Wise Mapping, ChartTool, 

Creately και άλλα, βοηθούν την δημιουργία ιδεών (ιδεασμός) και επιτρέπουν 

σε μια ομάδα να συμμετάσχει σε μια συνεδρία ιδεασμού χωρίς να είναι 

σωματικά μαζί. Πιο πολύπλοκα εργαλεία - πλατφόρμες για τη διαχείριση της 

διαδικασίας της δημιουργικότητας και πλατφόρμες Crowdsourcing - βοηθούν 

στη διαχείριση της διαδικασίας δημιουργικότητας. 

 Τα Infographics αντιπροσωπεύουν δεδομένα με ένα πολύχρωμο και 

ελκυστικό τρόπο. Με τη χρήση δωρεάν εργαλείων για infographics, οι μαθητές 

μπορούν να δημιουργήσουν φοβερές γραφικές παραστάσεις, οι οποίες 

καθιστούν την ερμηνεία των πληροφοριών ευκολότερα και ταχύτερα. 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους για 

να δημιουργήσουν ένα infographic για ένα θέμα, ιδέα ή ό, τι θέλουν. 

Μπορούν να μοιράζονται αυτά τα infographics και επίσης να τα 

ενσωματώσουν στο blog στην τάξη τους. Μερικά δωρεάν εργαλεία για τη 

δημιουργία γραφημάτων είναι Wordle, Tableau, Inkspace, και πολλά άλλα. 

 Εργαλεία βίντεο και ήχου επιτρέπουν στους μαθητές να δημιουργήσουν τα 

δικά τους βίντεο / έξοδο ήχου και να τα μοιραστούν με την τάξη τους στο blog 

της τάξης ή στην ιστοσελίδα του σχολείου. Μερικά εργαλεία δημιουργίας 

βίντεο για τους μαθητές και τους δασκάλους είναι Jing, Camstudio, Screenr, 

κ.λπ. Μερικά εργαλεία καταγραφής ε ήχου ίναι Vocaro, Audio Pal, Record MP3 

και πολλά άλλα. 

 Τα εργαλεία ψηφιακής αφήγησης παρουσιάζουν ένα ισχυρό μέσο για να 

επικοινωνούν με τους άλλους. Βελτιώνουν τις δημιουργικές ικανότητες των 

μαθητών και τους βοηθά να εξερευνήσουν τη σημασία της δικής τους 

εργασίας και εμπειρίας. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές 

τους ψηφιακές ιστορίες με πολλά διαθέσιμα δωρεάν εργαλεία, δηλαδή, Story 

Bird, PicLits, Slidestory και περισσότερα. Στο παρόν υπάρχουν διαθέσιμες 

επίσης εφαρμογές για τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούν οι 

μαθητές και μπορούν να δημιουργήσουν την ιστορία τους οποτεδήποτε και 

οπουδήποτε. 

 Τα παιχνίδια είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την προώθηση της 

συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια κρατούν 

τους μαθητές δραστηριοποιημένους με τη μελέτη τους, αναφλέγουν το 

διαδραστικό και ευφάνταστο στοιχείο στον τρόπο σκέψης τους και το 
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αναδεύουν προς τη δημιουργικότητα. Μερικά εκπαιδευτικά παιχνίδια 

ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο είναι Capital Penguin, Grammar Gorillas, 

FunBrain.com και περισσότερα. 

Συμπεράσματα 

Όπως δείχνει η εμπειρία, οι μαθητές χρειάζονται ένα επίπεδο ικανότητας, το οποίο 

έχει λιγότερο να κάνει με λειτουργικές δεξιότητες επειδή χρησιμοποιούν ΤΠΕ με 

φυσικό τρόπο και χωρίς το φόβο της αποτυχίας. Η NetGen ήδη σκέφτεται ψηφιακά, 

αλλά πρέπει να μάθει πώς να εφαρμόσει αυτές τις ισχυρές μορφές τεχνολογίας, με 

τρόπους που τους επιτρέπουν να εργαστούν δημιουργικά, να καινοτομήσουν και να 

αναπτύξουν πρωτότυπα αποτελέσματα, και με την δεοντολογική χρήση άλλων πηγών 

χωρίς plagiarising ή επίτηδες επιβλαβή για άλλους . [10] 

Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας ανοιχτής καινοτομίας απαιτεί ανταμοιβή της 

ομαδικής εργασίας και οργανωτικές αλλαγές που ενισχύουν την εσωτερική και 

εξωτερική συνεργασία. Τα παγκόσμια δίκτυα καινοτομίας σχηματίζονται. Και αυτό 

είναι το κλειδί ρόλος της εκπαίδευσης να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σε θέση να 

συνεργαστούν και να μοιραστούν τις ιδέες τους με άλλους, χωρίς το φόβο της 

αποτυχίας.  
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2.2 Τεχνικές δημιουργικότητας  

 

Η δημιουργικότητα είναι αυτό-εκπληρούμενη προφητεία [51]. 

Σκοπός της ενότητας 

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τη δημιουργικότητα, τα επίπεδα 

επάρκειας της δημιουργικότητας και να εξηγήσει και να περιγράψει 4 τεχνικές 

δημιουργικότητας που χρησιμοποιούνται μαζί με τις πιο κοινές και διαδεδομένες 

τεχνικές δημιουργικότητας όπως brain writing and brain storming. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά τη μελέτη της ενότητας θα μπορείτε να: 

– Χαρακτηρίζετε και περιγράφετε 4 επίπεδα επάρκειας της δημιουργικότητας 

– Κάνετε λίστα με 7 δημιουργικές νοοτροπίες 

– Περιγράφετε και εξηγείτε τις 4 τεχνικές δημιουργικότητας 

 

Εισαγωγή 

Η δημιουργική διαδικασία είναι μια συνεχής άσκηση. Ό, τι κάνουμε που δεν είναι 

συνήθεια είναι δημιουργικό. Η αξιοποίηση της δημιουργικής δύναμης και η τροπή 

προς την κατεύθυνση νέων ιδεών και την επίλυση των προβλημάτων είναι αυτό για 

το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. [52] 

Η δημιουργικότητα ανήκει στις στρατηγικές ικανότητες και σύμφωνα με το [49] είναι 

ένα μέρος μιας σειράς από πλήρεις λειτουργικές και συμπεριφορικές ιδιότητες που, 

όταν αξιοποιηθούν πλήρως, μπορεί να βοηθήσουν να φτάσουμε στην επαγγελματική 

επιτυχία. 

Κύριοι στόχοι της δημιουργικής διαδικασίας σκέψης είναι να σκεφτούμε πέρα από 

τα υφιστάμενα όρια, να ξυπνήσουμε την περιέργεια, να απομακρυνθούμε από την 

λογική, τις συμβατικές ιδέες και τις τυποποιημένες διαδικασίες, να στηριχθούμε στην 

φαντασία, στο αποκλίνον, το τυχαίο και να εξετάσουμε πολλαπλές λύσεις και 

εναλλακτικές λύσεις [54 ]. 

Ο πίνακας 2.2.1 δείχνει τα επίπεδα επάρκειας της δημιουργικότητας 

 

 

 



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

44 
 

 

 

Επίπεδο 1: 

Βασικό 

Επίπεδο 2: Μεσαίο Επίπεδο 3: 

Προχωρημένο 

Επίπεδο 4: 

Εμπειρογνώμων 

Δημιουργεί νέες 

ιδέες σχετικά με 

τη δουλειά 

του/της 

Δημιουργεί πολλές 

νέες και 

δημιουργικές ιδέες 

Αναπτύσσει 

καινοτόμες ιδέες 

και μεθόδους 

λειτουργίας 

Συνεχώς δημιουργεί 

και εφαρμόζει 

πρωτότυπες ιδέες για 

τον εαυτό του, 

αντιμετωπίζοντας 

απλά και σύνθετα 

προβλήματα 

Δοκιμάζει 

παλιές λύσεις 

στα 

προβλήματα, 

αλλά ψάχνει για 

νέες μεθόδους 

όταν προκληθεί  

Ψάχνει για νέες και 

πιο 

αποτελεσματικές 

μεθόδους, 

κάνοντας συνδέσεις 

με προηγούμενες 

άσχετες ιδέες 

Κυνηγάει νέες 

μεθόδους και 

λύσεις, σκέφτεται 

έξω από το κουτί, 

συνδέει άσχετες 

ιδέες, δε φοβάται 

να χρησιμοποιήσει 

ανορθόδοξες 

μεθόδους 

Χρησιμοποιεί την 

ανάλυση και 

διασταύρωση 

πληροφοριών από μία 

κατάσταση σε μια 

άλλη για να λύσει 

προβλήματα 

Είναι 

δημιουργικός 

και συνεισφέρει 

σε συνεδρίες 

brainstorming  

Είναι αυθεντικός 

και φέρει 

προστιθέμενη αξία  

σε συνεδρίες 

brainstorming 

Κινητοποιεί και 

καθοδηγεί τους 

άλλους να 

παράγουν νέες 

ιδέες σε συνεδρίες 

brainstorming  

Βγάζει τον καλύτερο 

εαυτό των άλλων σε 

συνεδρίες 

brainstorming, 

οδηγώντας τους να 

ανακαλύψουν νέες 

συνδέσεις, νέες λύσεις 

και νέους τρόπους να 

γίνουν οι εργασίες 

 

Πίνακας 2.2.1 Επίπεδα επάρκειας της δημιουργικότητας 

Σύμφωνα με τον Bryan W. Mattimore [55], [58] υπάρχουν 7 νοοτροπίες: 

1) Η περιέργεια - χωρίς περιέργεια, η δημιουργική διαδικασία δεν έχει το βασικό 

υλικό που χρειάζεται 
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2) Η διαφάνεια - και ενεργό και δημιουργικό άνοιγμα προς τους άλλους και τις 

ιδέες τους 

3) Η αποδοχή της ασάφειας - η ικανότητα να διασκεδάσει αντιφατικές, ασαφείς, 

ή / και ελλιπείς πληροφορίες 

4) Η αναζήτηση και η μεταφορά αρχών - αυτή η νοοτροπία αποτελείται από 2 

μέρη: 1) τη νοητική συνήθεια εντοπισμού συνεχώς δημιουργικών αρχών που 

ενυπάρχουν σε μια ιδέα και 2): την προσαρμογή των εντοπισμένων αρχών ή 

ιδεών σε ένα άλλο πλαίσιο για τη δημιουργία μιας νέας ιδέας. 

5) Η αναζήτηση για την ακεραιότητα - η επιθυμία να ανακαλύψει και η 

πεποίθηση ότι υπάρχει μια σύνδεση που ενώνει τα φαινομενικά ετερόκλητα 

στοιχεία φτιάχνοντας το παζλ στο δημιουργικό μυαλό του ως ένα ενιαίο 

ολοκληρωμένο σύνολο. 

6) Η Συνειδητή Γνώση 

7) Η δημιουργία κόσμων - η ικανότητα να φανταστεί εντελώς νέους κόσμους, 

τόπους, ανθρώπους και πράγματα 

 

Οι παραπάνω νοοτροπίες που περιεγράφηκαν υπάρχουν σε όλους μας. Για να 

εκπαιδεύσουμε συνειδητά και να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητα μας μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε μια απλή τεχνική όπως να απαντήσουμε τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

– Γιατί; Πώς λειτουργεί; 

– Ποια είναι η μάθηση εδώ; 

– Τι μπορεί να επιλύσει αυτή τη φαινομενική αντίφαση; Ή, αν και οι δύο από 

αυτές τις αντιφάσεις είναι σωστές, ποιες ιδέες θα μπορούσαν να 

συνεπάγονται; 

– Ποια είναι η αρχή σε αυτό το πράγμα που μπορεί να ισχύει για το άλλο 

πράγμα; 

– Τι θα το έκανε αυτό μια απλή ή όμορφη λύση; 

– Τι μου λέει η διαίσθησή μου ; 

– Εάν επρόκειτο να μπούμε σε εντελώς νέο κόσμο, πώς φαντάζομαι ότι αυτός ο 

κόσμος θα μοιάζει ...... ..; 

 

Τεχνικές δημιουργικότητας 

Η δημιουργικότητα δεν είναι μια έμφυτη ποιότητα μόνο για λίγα επιλεγμένα άτομα. 

Η δημιουργικότητα είναι παρούσα σε όλους. Μπορεί να μαθευτεί, να εξασκηθεί και 

να αναπτυχθεί με τη χρήση δοκιμασμένων τεχνικών που, ενισχύοντας και τονώνοντας 

τις δημιουργικές ικανότητες, ιδέες και δημιουργικά αποτελέσματα, μπορεί να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να μετακινηθούν από τον κανονικό τρόπο επίλυσης 

προβλημάτων τους, ώστε να μπορέσουν να εξετάσουν ένα ευρύ φάσμα 
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εναλλακτικών λύσεων και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και ποιότητα της 

εργασίας. "Η δημιουργικότητα είναι έτσι κατασκευασμένη ως ικανότητα που μας 

επιτρέπει να ορίσουμε νέες σχέσεις μεταξύ των εννοιών ή γεγονότων, οι οποίες δεν 

φαίνονταν εμφανώς να συνδέονται πριν, και οι οποίες οδηγούν σε μια νέα 

κατάσταση γνώσης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1998). Η γνώση και η πληροφορία 

αποτελούν τη βάση για τη δημιουργικότητα. Βασικά σημεία για να αυξήσετε ή να 

ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα σε ένα σχολείο ή εταιρεία είναι: 

– να είστε χαρούμενοι, να διασκεδάζετε 

– να κρατάτε τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά 

– να εμπιστεύεστε, να αποδέχεστε την αποτυχία 

– να έχετε επαφές με εξωτερικές πηγές πληροφόρησης 

– να έχετε ανεξαρτησία, να παίρνετε πρωτοβουλίες 

– να υποστηρίζετε τη συλλογική λήψη αποφάσεων και τη συνεισφορά των 

υπαλλήλων 

– να πειραματίζεστε με νέες ιδέες  

Παρακάτω δίνονται οι τεχνικές δημιουργικότητας που έχουν επιλεγεί μεταξύ 

πολυάριθμων αναφορών σε πολλές επαγγελματικές δημοσιεύσεις και 

χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτές και τους διευθυντές. Υπό την προϋπόθεση 

ότι το brainstorming και το brain writing είναι ευρέως γνωστά, έχουμε επιλέξει 

κάποιες άλλες τεχνικές για να διευρύνουν την άποψή μας. 

Πίνακας ιστοριών (story boarding) 

Είναι μια τεχνική δημιουργικότητας για τη στρατηγική και το σενάριο σχεδιασμού 

που βασίζεται στο brainstorming και χρησιμοποιείται κυρίως από ομάδες. Απαιτεί 

έναν αρχηγό, έναν γραμματέα και λαμβάνει χώρα σε μια ομάδα 8-12 ατόμων. Ο 

αρχηγός οργανώνει τις ιδέες που δημιουργούνται από το brainstorming σε μια λογική 

σειρά σε έναν άσπρο πίνακα δημιουργώντας μια ιστορία. Η τεχνική αυτή επιτρέπει 

τον εντοπισμό των διασυνδέσεων των ιδεών και πώς όλα τα κομμάτια ταιριάζουν 

μεταξύ τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστούν τα ζητήματα, τα 

προβλήματα, να λυθεί ένα πολύπλοκο πρόβλημα και να καθοριστούν τρόποι για να 

εφαρμόσουν λύσεις. Η διαδικασία του πίνακα ιστοριών περιλαμβάνει τέσσερις 

φάσεις: α) τον σχεδιασμό, β) τις ιδέες, γ) την οργάνωση και δ) την επικοινωνία. Κάθε 

φάση περιλαμβάνει μια δημιουργική συνεδρία (διαρκεί 45 λεπτά) και μια κρίσιμη 

συνεδρία, στην οποία οι συμμετέχοντες κρίνουν τον πίνακα ιστοριών τους. 

– Η φάση σχεδιασμού ξεκινάει με τον ορισμό του προβλήματος ή το θέμα προς 

εξέταση – η επικεφαλίδα του θέματος. Επικεφαλίδα στόχου, μια άλλη στήλη 

και μια άλλη, συνήθως 10-12, επικεφαλίδες (τίτλοι στηλών) γράφονται στον 

πίνακα και γίνεται brainstorm για να βρεθούν ιδέες που θα μπουν κάτω από 

τις επικεφαλίδες (η επικεφαλίδα στόχου είναι η πρώτη στη λίστα).  
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– Στη δεύτερη φάση – τον πίνακα ιδεών, οι συμμετέχοντες παίρνουν μια στήλη 

του πίνακα σχεδιασμού, η οποία γίνεται επικεφαλίδα θέματος και τα στοιχεία 

αυτής της στήλης γίνονται επικεφαλίδες νέων ιδεών. 

– Στην τρίτη φάση – τον πίνακα οργάνωσης, οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν 

ποιος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των επιλεγμένων λύσεων, τι πρέπει 

να συμβεί και πότε. 

– Στην τελευταία φάση – τον πίνακα επικοινωνίας, οι συμμετέχοντες 

προσδιορίζουν με ποιους πρέπει να επικοινωνήσουν όλα τα γεγονότα που 

προσδιορίζονται στον πίνακα οργάνωσης να λάβουν χώρα. Μέσω της 

διαδικασίας, παρουσιάζονται στον υπεύθυνο οπτικά γραφικά για να 

συνοψίσουν ή να παρουσιάσουν σχετικά σημεία. Αυτά μπορεί να είναι 

στρατηγικά μοντέλα, μέρη ή πράγματα [56]. 

 

Δεν κάνω τίποτα 

Do Nothing (Δεν κάνω τίποτα) είναι μια τεχνική που περιγράφεται από τον Brian Clegg 

στο βιβλίο του «Crash Course in Creativity».  

Σύμφωνα με το [56] μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο σε μια 

κατάσταση, όταν κάνουμε την παραδοχή ότι κάτι πρέπει να γίνει σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο θέμα / πρόβλημα, αλλά τι θα συμβεί αν "δεν κάνουμε τίποτα"; 

Σταματήστε και σκεφτείτε για λίγο, είτε μόνοι σας είτε ως ομάδα, σχετικά με τα 

αποτελέσματα, αν δεν κάνετε τίποτα. 

Αυτό συνήθως οδηγεί σε ένα από τα τρία πιθανά αποτελέσματα: 

– Το πρόβλημα δε χρειάζεται να επιλυθεί  

– Θα έχετε καλύτερη εικόνα ποια είναι τα οφέλη επίλυσης του προβλήματος 

– Θα δημιουργήσετε κάποια επιπλέον προβλήματα προς επίλυση 

 

Lotus Blossom 

Σύμφωνα με το [60] αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σχεδιασμό 

σεναρίων και είναι χρήσιμη για την πρόβλεψη στρατηγικών σεναρίων. Είναι 

σχεδιασμένη για ομάδες και χρησιμοποιείται για να παρέχει μια βαθύτερη ματιά σε 

διάφορες λύσεις στα προβλήματα. Ξεκινά με μια κεντρική ιδέα πυρήνα που 

περιβάλλεται από οκτώ άδεια κουτιά ή κύκλους. Χρησιμοποιώντας το brainstorming, 

οκτώ πρόσθετες ιδέες (λύσεις ή θέματα) γράφονται σε αυτά τα πλαίσια. Στο επόμενο 

βήμα, κάθε μία από αυτές τις οκτώ ιδέες γίνεται ο πυρήνας ενός άλλου συνόλου οκτώ 

περιβάλλοντων άδειων κουτιών, τα οποία συμπληρώνονται από νέες ιδέες, 

χρησιμοποιώντας brainstorming. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου μια 
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ικανοποιητική λύση ή ένας ικανοποιητικός αριθμός ιδεών προκύψουν όπως 

περιγράφεται π.χ. στο [56]. 

Λίστες ελέγχου 

Αυτή η δημιουργική τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση του προϊόντος 

ή την τροποποίηση. Πρόκειται για την εφαρμογή μιας σειράς λέξεων, ρημάτων, 

επιθέτων ή φράσεων που περιέχονται σε καταλόγους ή πίνακες σε ένα υπάρχον 

προϊόν ή υπηρεσία ή στα χαρακτηριστικά του. Η λίστα ελέγχου Osborn είναι η πιο 

γνωστή και περιλαμβάνει τα ρήματα: θέτω σε άλλες χρήσεις, προσαρμόζω, 

τροποποιώ, μεγεθύνω, ελαχιστοποιώ, υποκαθιστώ, αναδιατάσσω, αντιστρέφω και 

συνδυάζω. Κάθε ρήμα περιέχει επίσης ένα διευρυμένο ορισμό με τη μορφή 

ερωτήσεων. Για παράδειγμα, η περιγραφή του ρήματος υποκαθιστώ είναι: Ποιος 

άλλος αντ 'αυτού; Τι άλλο αντ 'αυτού; Άλλο συστατικό; Άλλο υλικό; Άλλη διαδικασία; 

Άλλη εξουσία; Άλλο μέρος; Άλλη προσέγγιση; Άλλο τόνο της φωνής; [53]. Η μέθοδος 

είναι να εφαρμοστεί κάθε ένα από τα ρήματα και η περιγραφή του σε ένα προϊόν ή 

υπηρεσία. Η λίστα ελέγχου του Osborn, επίσης είναι γνωστή ως τρεχάλα, ορίζει ποια 

γράμματα αναφέρονται στις δράσεις υποκαθιστώ, συνδυάζω, προσαρμόζω, 

μεγεθύνω, θέτω σε άλλη χρήση, εξαλείφω και αναδιατάσσω. 

Τεχνικές δημιουργικότητας με βάση τους υπολογιστές  

Τεχνικές που στηρίζονται σε υπολογιστές για την τόνωση της ανθρώπινης 

δημιουργικής διαδικασίας έχουν άμεσο και ρεαλιστικό στόχος, ο οποίος είναι η 

εφαρμογή των υπολογιστικών μοντέλων (λογισμικά) για τη δημιουργία και την 

οργάνωση ιδεών για δημιουργική εργασία. Χρησιμοποιούνται συχνότερα στον 

προγραμματισμό της έρευνας, το σχεδιασμό του προϊόντος, την απόκτηση γνώσεων, 

τη λήψη αποφάσεων, τα κίνητρα, κλπ Μπορούμε να διακρίνουμε τις ομάδες των 

ηλεκτρονικών τεχνικών δημιουργικότητας, όπως μοντέλα AI, συστήματα 

επεξεργασίας ιδεών και απεικόνισης και γραφικά συστήματα. 

Συμπεράσματα 

Σε αυτή την ενότητα είχαμε μια πιο προσεκτική ματιά στη δημιουργικότητα και τον 

ορισμό της. Εξηγήσαμε και περιγράψαμε τα 4 επίπεδα επάρκειας της 

δημιουργικότητας, εισήγαμε 7 δημιουργικές νοοτροπίες και την απλή τεχνική των 

ερωτήσεων για κάθε μία από τις δημιουργικές νοοτροπίες, προκειμένου να είμαστε 

σε θέση συνειδητά να εκπαιδεύουμε και να αναπτύσσουμε τη δημιουργικότητά μας. 

Στο κύριο μέρος της ενότητας εισαγάγαμε 4 τεχνικές δημιουργικότητας που 

χρησιμοποιούνται μαζί με τις πιο κοινές και διαδεδομένες τεχνικές δημιουργικότητας 

όπως brain writing και brain storming. 
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2.3 Εκπαίδευση ενηλίκων – καινοτόμες διδακτικές  

 

Σκοπός της ενότητας 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις νέες 

έννοιες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Καθώς το έργο SP4CE αφορά στη 

συνεργασία σε ένα εικονικό περιβάλλον τονίζεται η ολοκαίνουργια θεωρία μάθησης 

"Κοννεκτιβισμός" και οι διαφορές της από τα άλλα (ενηλίκων) εκπαιδευτικά μοντέλα. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές (καθώς και οι εκπαιδευόμενοι και μεσολαβητές) 

συμβουλεύονται να μάθουν για αυτή τη θεωρία και πώς αυτή αντανακλάται στην 

πραγματική ζωή. Η ενότητα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των κύριων 

θεωριών μάθησης, μια πιο λεπτομερή εικόνα για τη θεωρία του Κονεκτιβισμού και 

ένα γράφημα για τη σύγκριση του διαφόρων μοντέλων. Περαιτέρω αναφορές 

περιλαμβάνουν παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου και 

περαιτέρω μελέτες σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Να προσδιορίσει τις διάφορες θεωρίες μάθησης 

 Να κάνει εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές να υιοθετήσουν τη σωστή μέθοδο 

εκμάθησης, διδασκαλίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

 Να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά του Κονεκτιβισμού 

 Να βρουν κίνητρα για την εμπλοκή στην εφαρμογή αυτών των νέων τεχνικών 

 Να είναι σε θέση να καλύψουν τις εκπαιδευτικές διαφορές μεταξύ των γενεών 

 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση ενηλίκων, η καινοτομία, και οι διδακτικές: αυτές είναι οι τρεις βασικές 

λέξεις που πρέπει να κατανοήσουμε προκειμένου να σχεδιάσουμε τις τάσεις της 

σύγχρονης παιδαγωγικής διδακτικής στον τομέα. 

Η διδακτική είναι κατανοητή ως η τέχνη της διδασκαλίας. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

παραγόντων που χαρακτηρίζει τη διδασκαλία. Δεδομένης της προέλευσης της έχει 

μια χροιά ηθικού ζητήματος, και συνηθίζουμε να την αναφέρουμε στην επίσημη 

εκπαίδευση και τη ρύθμισή της. Ωστόσο, όπως θα δούμε, πηγαίνει πέρα από τα 

συνήθη όρια της εκπαίδευσης στην αίθουσα και ειδικά με ενήλικες επεκτείνεται σε 

πάρα πολλούς παράγοντες με μεγάλη έμφαση στην μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι σχετικά μια νέα έννοια στην ιστορία της εκπαίδευσης. 

Παραδοσιακά η εκπαίδευση θεωρήθηκε ως κάτι που σχετίζεται με παιδιά και νέους 

στο περιβάλλον της τάξης. Αν λάβουμε υπόψη διάσημους παιδαγωγούς, όπως ο 

Comenius, για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε ότι πολλές τεχνικές, μεθοδολογίες, 

διευθετήσεις στην αίθουσα και γενικότερα παιδαγωγικές έννοιες προορίζονταν για 

τη διδασκαλία των νέων γενεών σε επισήμως οργανωμένο σκηνικό. 



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

50 
 

Ωστόσο, οι ενήλικες έχουν άλλα υπόβαθρα, ανάγκες, προσδοκίες και δυνατότητες 

από τα παιδιά και, επομένως, νέες παιδαγωγικές μέθοδοι θα πρέπει να εφαρμόζεται 

με αυτούς.  

Αν και έχουν υπάρξει πολλές μελέτες, έρευνες που πραγματοποιούνται και 

μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν για αυτή την ηλικιακή ομάδα, η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών σε πολλές χώρες εξακολουθεί να εστιάζει στην εκπαίδευση των 

παιδαγωγών για μαθητές και ως εκ τούτου, η εκπαίδευση των ενηλίκων συχνά δεν 

παίρνει τις απαιτούμενες επαγγελματικά και ποικίλες συμπεριφορές. 

Καινοτομία σημαίνει “εισαγωγή ή χρήση νέων ιδεών ή μεθόδων” (15) 

(http://www.merriam-webster.com/dictionary/innovative). Δεν είναι και τόσο 

εμφανές πώς θα αποφασίσουμε τι θεωρείται ότι είναι καινοτόμο. Υπάρχουν πολλές 

μέθοδοι που θα θεωρούνταν καινοτόμες, αν είχαν εισαχθεί στην παιδαγωγική πριν 

από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν επίσης παλαιότερες διδακτικές 

που εφαρμόζονται σε νεότερα πεδία που στη συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται να 

είναι πολύ καινοτόμες. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δώσουμε μερικά παραδείγματα από 

τις τάσεις που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες διδακτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Το πλαίσιο διδακτικής 

Για να κατανοήσουμε το πλαίσιο των διδακτικές που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να πάρουμε μια εικόνα για τις διάφορες θεωρίες μάθησης 

στην παιδαγωγική. Οι θεωρίες μάθησης καθορίζουν πολλούς παράγοντες στη 

διδασκαλία. Ο τρόπος που ένας δάσκαλος σκέφτεται για τους μαθητές τα στυλ 

μάθησης και τις έννοιες αντικατοπτρίζεται στην θεωρία μάθησης. Υπάρχουν 

διάφορες απόψεις και κατηγοριοποιήσεις σχετικά με τις θεωρίες μάθησης. Οι πιο 

συχνά αναφερθείσες είναι συμπεριφορισμός, γνωσιοκρατία, κονστρουκτιβισμός και 

(πρόσφατα) Κοννεκτιβισμός. 

  

1. Ο συμπεριφορισμός ενδιαφέρεται για την εξέταση της συμπεριφοράς και τις 

παρατηρήσιμες αλλαγές. Ως εκ τούτου, ο συμπεριφορισμός στη διδασκαλία 

επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς. 

2. Η γνωσιοκρατία ενδιαφέρεται να εξετάσει τις διαδικασίες της σκέψης πίσω 

από τη συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, η γνωσιακή θεωρία μάθησης τονίζει την 

απόκτηση (περιλαμβανομένης της αναδιοργάνωσης) των γνωστικών δομών. 

3. Ο κονστρουκτιβισμός υποστηρίζει ότι η γνώση κατασκευάζεται μέσα από την 

αλληλεπίδραση της υπάρχουσας γνώσης και των ατομικών (ή κοινωνικών) 

εμπειριών. (πηγή) 

4. Ο κοννεκτιβισμός είναι μια ολοκαίνουργια προσέγγιση, η οποία ισχυρίζεται 

ότι η μάθηση "επικεντρώνεται στην σύνδεση εξειδικευμένων συνόλων 

πληροφοριών, καθώς και ότι οι συνδέσεις που θα μας επιτρέψουν να 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/innovative
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μάθουμε περισσότερα είναι πιο σημαντικές από την τρέχουσα κατάσταση της 

γνώσης μας.» (16) 

 

Από τις παραπάνω τέσσερις βασικές θεωρίες μάθησης, ο Συμπεριφορισμός και η 

Γνωσιοκρατία θεωρούνται οι πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις της επιστημολογίας και 

της μάθησης, της διδασκαλίας, ενώ ο Κονστρουκτιβισμός και ο Κοννεκτιβισμός 

θεωρούνται να είναι πιο σύγχρονες και καινοτόμες προσεγγίσεις. Ωστόσο, δεν 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο σε όλες τις 

περιστάσεις. Οι παιδαγωγοί θα πρέπει πάντα να εξετάσουν το κοινό-στόχο τους, τις 

δυνατότητες, τους πόρους και τα υλικά τους και πολλούς άλλους παράγοντες για να 

αποφασίσουν ποια μορφή μπορούν να υιοθετήσουν στην τρέχουσα «αποστολή»  της 

διδασκαλίας τους. 

Καθώς το έργο SP4CE αφορά στη συνεργασία σε ένα εικονικό περιβάλλον με μια 

καινούρια καινοτομική οπτική, θεωρούμε σημαντικό να τονίσουμε τον κοννεκτιβισμό 

και να επικεντρωθούμε στις πιο καινοτόμες πτυχές του.  

Ο κοννεκτιβισμός με λίγα λόγια 

 

Κοννεκτιβισμός ονομάζεται μια θεωρία μάθησης για τη ψηφιακή εποχή. Επιδιώκει να 

εξηγήσει την περίπλοκη μάθηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικά και 

δικτυωμένο κόσμο. Η γνώση γεννιέται και γίνεται παρωχημένη τόσο γρήγορα, ώστε 

το να γνωρίσουμε τα γεγονότα και τις πληροφορίες είναι ξεπερασμένο. Πλέον 

χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε στη βάση της μεταβαλλόμενης γνώσης και να 

μαθαίνουμε πώς και πού θα πάρουμε ενημερωμένες πληροφορίες και γνώσεις. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο το κύριο κανάλι της γνώσης και της πληροφορίας είναι 

η δικτύωση. Είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι συνδέσεις και τα πρότυπα και να 

γίνεται μια σύνδεση μεταξύ των διαφόρων κόμβων των βάσεων γνώσης. "Οι 

συνδέσεις που μας κάνουν να είμαστε σε θέση να μαθαίνουμε περισσότερα είναι πιο 

σημαντικές από την τρέχουσα κατάσταση γνώσης" (17)  

Ο George Siemens, ο κύριος διασπορέας και ιδεολόγος του κοννεκτιβισμού 

παραθέτει τα κύρια χαρακτηριστικά του κοννεκτιβισμού ως εξής: 

Αρχές του κοννεκτιβισμού: 

 Η μάθηση και η γνώση στηρίζονται στην πολυμορφία των απόψεων. 

 Η μάθηση είναι μια διαδικασία που συνδέει εξειδικευμένους κόμβους ή 

πηγές πληροφοριών. 

 Η μάθηση μπορούν να ύπαρχει σε μη-ανθρώπινες συσκευές. 

 Η ικανότητα να μαθαίνεις περισσότερα είναι πιο κρίσιμη από ό, τι είναι 

σήμερα γνωστό 



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

52 
 

 Η ανατροφή και η διατήρηση των συνδέσεων είναι απαραίτητη για τη 

διευκόλυνση της συνεχούς μάθησης. 

 Η δυνατότητα να βλέπεις τις συνδέσεις μεταξύ των πεδίων, των ιδεών και των 

εννοιών είναι μια βασική δεξιότητα. 

 Η επικαιρότητα (ακριβής, σύγχρονες γνώσεις) είναι η πρόθεση όλων των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων του κοννεκτιβισμού. 

 Η λήψη αποφάσεων είναι από μόνη της μια διαδικασία μάθησης. Επιλέγοντας 

το τι πρέπει να μάθεις και το νόημα των εισερχόμενων πληροφοριών βλέπεις 

μέσα από το φακό μιας μετατοπισμένης πραγματικότητας. Ενώ υπάρχει μια 

σωστή απάντηση τώρα, μπορεί να είναι λάθος αύριο λόγω των μεταβολών 

του κλίματος πληροφοριών που επηρεάζουν την απόφαση. 

 

Σύγκριση μεταξύ διαφόρων μοντέλων μάθησης 

Η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και συντονιστές του σήμερα 

είναι να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων εργαλείων διδασκαλίας, 

συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών εργαλείων ΤΠΕ, αλλά και να ενημερωθούν 

για τις νέες μορφές μάθησης και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων. Είναι πιθανό 

οι μαθητές να μην είναι πλήρως προετοιμασμένοι ακόμη να χρησιμοποιούν τη 

σύγχρονη τεχνολογία και να αποκτούν και να επεξεργάζονται νέες πληροφορίες με 

τρόπους που προσφέρει ο κοννεκτιβισμός. Γι 'αυτό και είναι σημαντικό ένας 

δάσκαλος να είναι προετοιμασμένος επίσης στη θεωρία σχετικά με τις διάφορες 

μορφές μάθησης και τα μοντέλα και να προσαρμόζεται στο ακροατήριό του. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε το διάγραμμα George Siemens για τα διάφορα μοντέλα 

μάθησης για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές να 

προσανατολιστούν: 

 

Ιδιότητα Συμπεριφορισμ

ός 

Γνωσιοκρατία Κονστρουκτιβισμ

ός 

Κοννεκτιβισμός 

Πώς 

προκύπτει η 

μάθηση 

Μαύρο κουτί—

βασικό 

επίκεντρο στην 

παρατήρηση 

της 

συμπεριφοράς 

Δομημένη, 

υπολογιστική 

Κοινωνικά, η 

έννοια 

δημιουργείται 

από κάθε μαθητή 

(ατομικά)  

Διανέμεται σε ένα 

δίκτυο, κοινωνικά, 

τεχνολογικά 

ανεπτυγμένο, 

αναγνωρίζοντας και 

ερμηνεύοντας πρότυπα   

Παράγοντες 

που 

επηρεάζουν 

Είδος 

επιβράβευσης, 

τιμωρία, 

ερέθισμα 

Υπάρχον 

σχήμα, 

προηγούμενες 

εμπειρίες  

Δέσμευση, 

συμμετοχή, 

κοινωνική, 

πολιτιστική 

Διαφορετικότητα του 

δικτύου, δύναμη δεσμών, 

γενικό πλαίσιο  
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Ρόλος της 

μνήμης 

Μνήμη είναι η 

γραφή 

επαναλαμβανό

μενων 

εμπειριών – 

όπου η 

ανταμοιβή και η 

τιμωρία έχουν 

τη μεγαλύτερη 

επιρροή  

Κωδικοποίηση

, αποθήκευση, 

ανάκτηση 

Προηγούμενη 

γνώση σε 

συνδυασμό με το 

τρέχον πλαίσιο 

Προσαρμοστικά 

πρότυπα, 

αντιπροσωπευτική της 

τρέχουσας κατάστασης, 

υπάρχουσα στα δίκτυα 

Πώς γίνεται 

η μεταφορά 

Ερέθισμα, 

απάντηση 

Η 

αναπαραγωγή 

γνώσης 

φτιάχνει τον 

«γνώστη» 

Κοινωνικοποίηση Σύνδεση με άτομα και 

αύξηση του δικτύου 

(κοινωνικά/ 

εννοιολογικά/ βιολογικά)   

Είδη 

μάθησης 

Μάθηση που 

βασίζεται στις 

εργασίες 

Συλλογισμός, 

σαφής γνώση, 

επίλυση 

προβλημάτων 

Κοινωνική, 

ασαφής 

(“ill defined”) 

Σύνθετη μάθηση, ταχέως 

μεταβαλλόμενος 

πυρήνας, ποικίλες πηγές 

γνώσης 

 

Πίνακας 2.3.1 Τι είναι κοννεκτιβισμός; George Siemens, Σεπτέμβριος 12, 2009 

 

Συμπεράσματα 

Η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς του σήμερα, τους εκπαιδευτές και τους 

συντονιστές είναι να εξετάσουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις μεθόδους 

μάθησης και να προσαρμόσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους αναλόγως. Αυτό 

απαιτεί μια εντελώς νέα προσέγγιση πολλών παραγόντων της διδασκαλίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του δασκάλου, της διάταξης στην τάξη, του ρόλου 

και των αρμοδιοτήτων των εκπαιδευομένων, καθώς και των στόχων και των 

απαιτούμενων αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και πολλών άλλων. 

Στη σημερινή διδασκαλία (και στο έργο SPACE) οι ειδικές προκλήσεις της 

συνεργασίας είναι: 

• Μάθηση ενηλίκων με μια παλαιότερη νοοτροπία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον 

μάθησης 

• Χάσμα γενεών μεταξύ των εκπαιδευομένων (φοιτητών και επιχειρηματιών) και των 

μεντόρων σε οποιαδήποτε κατεύθυνση 

• Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται οι οποίες δεν προσφέρουν το τεχνολογικό 

υπόβαθρο που απαιτείται για νέο τύπο μάθησης και συνεργασίας. 



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

54 
 

2.4 Συνεργατική μάθηση από την σκοπιά των συμβούλων 
 

Σκοπός της ενότητας 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 

οφέλη της συνεργατικής μάθησης μεταξύ του τομέα της εκπαίδευσης και του τομέα 

των επιχειρήσεων. Θα δείξει παραδείγματα και μεθόδους ανταλλαγής γνώσεων και 

εμπειριών και θα δώσει κίνητρα στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στη 

συνεργατική διαδικασία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Προσδιορισμός των επωφελούμενων 

 Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών συνεργατικής μάθησης 

 Εξοικείωση με τα ανοιχτά πρότυπα καινοτομίας 

 Εύρεση κινήτρων για εμπλοκή στη διαδικασία 

 

Εισαγωγή 

Συνεργατική μάθηση είναι η κατάσταση όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα 

μαθαίνουν μαζί. Η βασική ιδέα είναι ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται 

αλληλεπιδρούν, χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις ικανότητες του άλλου, 

ζητώντας ο ένας τον άλλο για πληροφορίες, αξιολογώντας τις ιδέες τους (peer 

review), ανταλλάσσοντας σχόλια, κ.λπ. 

Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί πρόσωπο με πρόσωπο (π.χ. συζητήσεις, ομάδα 

μελέτης), από απόσταση (π.χ. σε απευθείας σύνδεση φόρουμ, chat room, πλατφόρμα 

e-learning, wikis, κλπ) ή και τα δύο σε συνδυασμό ως μικτή λύση. 

Η συνεργατική μάθηση παλιότερα ήταν πιο συχνή μεταξύ των μαθητών οι οποίοι 

αποτελούσαν μια ομάδα μελέτης ή μπορούσε να συμβεί μέσα από μια σχέση 

μαθητή-δασκάλου. Σήμερα, η συνεργατική μάθηση περιλαμβάνει επίσης εταιρείες, 

σχηματίζοντας διάφορα είδη συνεργατικών ομάδων: κοινότητες μάθησης, 

κοινότητες πρακτικής, ομάδες έργου και άλλες. 

 

Δυνητικοί επωφελούμενοι από τη συνεργατική μάθηση 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας οργανισμός μπορεί να επωφεληθεί από τη 

δημιουργία κοινοτήτων. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιο είναι το πιο σωστό είδος 

της κοινότητας που πρέπει να αναπτυχθεί. Η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων 

και των σχολείων περιλαμβάνει μια διαδικασία δυναμικής ανταλλαγής πληροφοριών 

συνήθως μέσω ενός online δικτύου. Ορισμένοι τύποι συνεργατικών δικτύων είναι τα 

ακόλουθα: 
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Εικόνα 2.4.1  Είδη συνεργατικών δικτύων 

 

Ευκαιρίες που προκύπτουν από τη συνεργατική μάθηση 

Από τη σχέση μεταξύ των κόσμων της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων 

προκύπτουν οφέλη τόσο για την καινοτομία όσο και για τη μάθηση. Τα σχολεία ή / 

και οι πάροχοι μάθησης μπορούν να ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα της έρευνας 

τους και τα φρέσκα μυαλά των μαθητών τους, να σκέφτονται έξω από το κουτί, με 

πραγματικές προκλήσεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων για τους μαθητές τους. 

Η εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα για το μαθητή, αλλά για να βοηθήσει το μαθητή 

να βρει την καλύτερη σταδιοδρομία για τον εαυτό του, η επαφή με τις τρέχουσες 

τάσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει παράλληλα. Με τον τρόπο αυτό, οι 

μαθητές γνωρίζουν τις εξελίξεις για να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες της αγοράς των 

επιχειρήσεων, μπορούν να επιλέξουν την σταδιοδρομία τους και την ανάπτυξη τους 

Clusters

• μπορούν να περιέχουν τις ΜΜΕ και τα σχολεία (ΕΕΚ, υψηλότερη ή 
εκπαίδευση ενηλίκων

• στόχος τους είναι να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ

Κοινότητες 
πρακτικών

• ομάδες ανθρώπων με κοινό ενδιαφέρον σε κάποιο θέμα ή 
πρόβλημα και συνεργάζονται τακτικά για να μοιραστούν ιδέες, να 
βρουν λύσεις και να δημιουργήσουν καινοτομίες
συγγένεια

Δίκτυα 
συγγένειας

• ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται προσωπικά συμφέροντα, π.χ. 
σωματεία εργαζομένων και ενώσεις

• οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν τη δικτύωση, την 
καθοδήγηση και την αντιπροσώπευσης μιας συλλογικής φωνής

Living Labs

• ανοικτά συστήματα καινοτομίας σε πραγματικές συνθήκες ζωής 
στοχεύουν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 
υποδομών

• εμπλέκουν τους τελικούς χρήστες από το πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης
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πιο συνειδητά και, επιπλέον, θα αποκτήσουν την αίσθηση της χρησιμότητας 

βλέποντας τα αποτελέσματα της έρευνάς τους να μετατρέπονται σε πραγματικά 

σχέδια ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. 

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα 

της έρευνας από τους μαθητές σε διαδικασίες R&D και να αξιοποιήσουν τη 

δημιουργικότητα των φρέσκων νέων μυαλών με τη δυνατότητα σκέψης έξω από το 

κουτί. Επιπλέον, οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν την αλληλεπίδραση με τους μαθητές για να βρουν τον καλύτερο 

υποψήφιο για μια θέση εργασίας. Δοκιμάζοντας τους αιτούντες σε κάποια 

πραγματική δραστηριότητα της εταιρείας, οι εργοδότες μπορούν να αναγνωρίσουν 

τις δεξιότητες των μαθητών να μεταφέρουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη, 

ενώ οι μαθητές μπορούν να μάθουν εάν αυτή η συγκεκριμένη εργασία ταιριάζει 

καλύτερα στις δυνατότητές τους. 

Επομένως, η συνεργατική μάθηση μπορεί να είναι μια λύση win-win και για τους δύο: 

 

 

 

 

Εικόνα 2.4.2. Ευκαιρίες από τη συνεργατική μάθηση 

Μαθητές Επιχειρήσεις

χρήση των 
αποτελεσμάτων 

έρευνας

δημιουργικές/ 
καινοτόμες ιδέες

διαχείριση 
προσωπικού

αίσθημα 
χρησιμότητας

ανάπτυξη καριέρας

τρέχουσες τάσεις 
στις επιχειρήσεις
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Ανοιχτά μοντέλα καινοτομίας 

Η ανοιχτή καινοτομία προκύπτει από την ιδέα ότι ένας οργανισμός αλληλοεπιδρά με 

το περιβάλλον του και υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών εντός και εκτός αυτού. 

«Ελεύθερη» δε σημαίνει χωρίς οικονομικό κόστος, καθώς μπορεί να υπάρχουν 

πληρωμές για πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης. Σημαίνει ότι μπορεί να 

υπάρχει ανταλλαγή και πρόσβαση στις πληροφορίες και στην τεχνολογία χωρίς 

περιορισμούς.  

Η επίλυση προβλημάτων, αντί να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις εσωτερικές 

ικανότητες και στη δεξαμενή γνώσης του οργανισμού, εμπλέκει εξωτερικούς παίκτες 

στη διαδικασία της καινοτομίας, προκειμένου να αποκτηθούν πληροφορίες σχετικά 

με τις ανάγκες ή τις λύσεις. 

Τα μοντέλα αυτά θα μπορούσαν να φέρουν πιο κοντά οργανισμούς όπως 

πανεπιστήμια, ΜΜΕ, νεοσύστατες εταιρείες, προμηθευτές καθώς και πελάτες. 

Μερικά παραδείγματα των ανοικτών εργαλείων καινοτομίας είναι η μέθοδος 

βασικούς χρήστη, τα εργαλεία, οι διαγωνισμοί καινοτομίας ή ιδεών, η μετάδοση στις 

πλατφόρμες αναζήτησης και οι ανοικτές κοινότητες καινοτομίας. Τα εργαλεία 

μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας της καινοτομίας 

[48]. 
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Εικόνα 2.1. 3 Ανοιχτά μοντέλα και εργαλεία καινοτομίας 

Συμπεράσματα 

Η συνεργατική μάθηση υπόσχεται αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 

παραγωγή ιδεών και λύσεων και ωφελεί αμοιβαία τόσο τους μαθητές όσο και τις 

επιχειρήσεις. Οι μαθητές παρακινούνται να συμμετάσχουν σε προκλήσεις με βάση 

την πραγματική εργασία, ενώ οι εταιρείες παίρνουν δεδομένα για την διαδικασία της 

καινοτομίας τους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις 

πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες πριν επιλέξουν την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας τους, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν την αποτελεσματική 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, βρίσκοντας τον πιο αποτελεσματικό υποψήφιο 

για μια θέση εργασίας. 

 

  

•βασικός χρήστης

•ανταγωνισμός ιδεών

•εργαλεία

•εργαλεία

•βασικοί 
εμπειρογνώμονες

•focus groups

•κοινότητες

•βασικός χρήστης

•ανταγωνισμός ιδεών

•κοινότητες

•κοινότητες

•συμβατικές μέθοδοι
e.g. shadowing

έναρξη 
αγοράς

αναγνώριση 
αναγκών

ανάπτυξη 
ιδεών

ανάπτυξη 
προϊόντων
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2.5 Ενίσχυση των δυνατοτήτων με MOOCs 

 

 

Σκοπός της ενότητας 

 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μια συνοπτική ματιά της θέσης των MOOCs στο πλαίσιο 

της ιστορίας και της θεσμικής συμμετοχής. Προτείνουμε τον ορισμό των MOOCs ως 

ανοικτό, ευέλικτο, καινοτόμο περιβάλλον μάθησης για εκείνους που ψάχνουν για 

νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας. 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 

 Κατανόηση της ιδέας των MOOC και των οφελών τους για οργανισμούς και 

ιδιώτες 

 Αναγνώριση των MOOCs ως καλή πρακτική  

 

Εισαγωγή 

 

 “Η εκπαίδευση δεν είναι πλέον ένα εφάπαξ γεγονός, αλλά μια δια βίου 

εμπειρία. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λιγότερο παθητική ακρόαση (να μην 

υπάρχουν μεγάλες διαλέξεις) και πιο ενεργή. Η εκπαίδευση θα πρέπει να 

ενδυναμώσει τους μαθητές να επιτύχουν όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στη ζωή.” 

https://www.udacity.com/us  

“Οι νέες δεξιότητες και οι γνώσεις σας κάνουν έναν πιο πολύτιμο υπάλληλο, 

είτε δουλεύετε για τον εαυτό σας, για έναν εργοδότη ή για μελλοντικό εργοδότη. Με 

το σημερινό χώρο εργασίας που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, είναι σημαντικό ο 

καθένας να συνεχίζει να μαθαίνει νέες και επικαιροποιημένες παλιές δεξιότητες για 

να παραμένει ή να γίνει ανταγωνιστικός στο χώρο εργασίας. Η ALISON είναι για όσους 

κάνουν τα πρώτα τους βήμα για μια νέα ή καλύτερη δουλειά.” 

 http://alison.com/subsection/?section=about 

 

Δύο παραδείγματα ορισμών MOOC 

 

“Ένα Μαζικό, Ανοικτό, Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) είναι ένα online μάθημα με 

στόχο την απεριόριστη συμμετοχή και την ανοιχτή πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. 

Εκτός από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά υλικά, όπως μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, 

αναγνώσματα και προβλήματα, πολλά MOOCs παρέχουν διαδραστικά φόρουμ 

χρηστών για την υποστήριξη των κοινοτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ φοιτητών, 

καθηγητών και βοηθών διδασκαλίας (TAS). Τα MOOCs είναι μια πρόσφατη εξέλιξη 

https://www.udacity.com/us
http://alison.com/subsection/?section=about
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στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που εισήχθη για πρώτη φορά το 2008 και 

αναδείχθηκε ως ένας δημοφιλής τρόπος μάθησης το 2012. »[30] 

 

"Online μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και 

στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε και οπουδήποτε εφ 'όσον έχει 

σύνδεση στο internet, είναι ανοιχτά σε όλους χωρίς προσόντα εισόδου, και 

προσφέρουν μια online πλήρη / ολοκληρωμένη εμπειρία μαθήματος δωρεάν". Στην 

Ευρώπη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχει ισχυρή υποστήριξη του 

ορισμού αυτού [31]. 

 

Η αρχή των MOOCs 

 

Τα Μαζικά, Ανοικτά, Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) ξεκίνησαν στον Καναδά και τις 

ΗΠΑ. Έχουν λάβει σημαντική κάλυψη των μέσων ενημέρωσης από τις αρχές του 2012. 

Η άνοδός της αναγνώρισης τους υποστηρίχθηκε από γνωστούς φορείς παροχής 

υπηρεσιών, όπως Udacity, Coursera και EDX. 

Τα MOOCs εμφανίστηκαν στην Ευρώπη το 2013. Άρχισαν με την πανευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία OpenupEd και διαφορετικές (περιφερειακές) πλατφόρμες MOOC όπως 

FutureLearn, Iversity, FUN, UNEDcoma, Miriada X. Τον Σεπτέμβριο του 2013, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία Opening Up Education για την 

περαιτέρω ενίσχυση της Ανοικτής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2013). Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μια σειρά έργων MOOC 

για παράδειγμα τα EMMA. 

 

Παραδείγματα αποτελεσμάτων ερευνών για τα MOOCs 

 

Από τις 24 Ιουλίου 2012, έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2014, κατά μέσο όρο 1.300 νέοι 

συμμετέχοντες προσχώρησαν σε ένα μάθημα στο HarvardX ή MITx ανά ημέρα, για 

συνολικά 1.000.000 μοναδικούς συμμετέχοντες και 1,7 εκατομμύρια συνολικά 

συμμετέχοντες. Με την αύξηση στη δεύτερη και την τρίτη έκδοση των μαθημάτων, οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συμμετοχή στις δεύτερες εκδόσεις μειώθηκε κατά 43 

τοις εκατό, ενώ υπήρχε σταθερή συμμετοχή μεταξύ των εκδόσεων δύο και τρία. 

Υπήρχαν ακραίες τιμές, όπως το μάθημα HarvardX CS50x (Εισαγωγή στην Επιστήμη 

των Υπολογιστών), το οποίο διπλασιάστηκε σε μέγεθος, ίσως λόγω της αυξημένης 

ευελιξίας των φοιτητών: Οι μαθητές σε αυτό το μάθημα θα μπορούσαν να 

συμμετάσχουν σε μια πολυετή περίοδο με το δικό τους ρυθμό, και να ολοκληρώσουν 

το μάθημα ανά πάσα στιγμή. 

 

Για να συνοψίσουμε την έρευνα οι ακόλουθες δηλώσεις διατυπώθηκαν: 

1. Η συμμετοχή σε επαναλαμβανόμενα μαθήματα μειώθηκε και στη συνέχεια 

σταθεροποιήθηκε. 



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

61 
 

2. Μια μικρή πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε MOOC επιδιώκουν την 

πιστοποίηση, και πολλοί συμμετέχοντες είναι καθηγητές. 

3. Οι ακαδημαϊκοί τομείς έχουν σημασία στη συμμετοχή, την πιστοποίηση, και 

τη δικτύωση του μαθήματος. 

4. Όσοι επιλέγουν τα fee-based ID-verified πιστοποιητικά πιστοποιούνται σε 

υψηλότερα ποσοστά. 

Οι Hollands & Tirthali (2014) αξιολόγησαν την λογοτεχνία και πήραν συνέντευξη από 

83 άτομα από 62 ιδρύματα των ΗΠΑ για MOOCs. Αναφέρουν μια σειρά θεσμικών 

στόχων, οι οποίοι πέφτουν σε μία από τις έξι κατηγορίες: 

1. Επέκταση της εμβέλειας του ιδρύματος και της πρόσβασης στην εκπαίδευση 

2. Οικοδόμηση και διατήρηση της επωνυμίας 

3. Βελτίωση της οικονομίας μέσω της μείωσης του κόστους ή της αύξησης των 

εσόδων 

4. Βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες των 

MOOC και των φοιτητών στις πανεπιστημιουπόλεις 

5. Καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση 

6. Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση 

 

Συμπεράσματα 

 

Τα MOOCs είναι μια νέα μορφή η οποία βοηθά να εκπαιδεύσει πολλούς ανθρώπους 

και να προσφέρει μια λύση για την αυξανόμενη ανάγκη για προσιτή τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Με τη χρήση των ΤΠΕ για την ψηφιοποίηση του περιεχομένου της 

εκπαίδευσης, επιτρέποντας μαζική διανομή και εξατομικευμένη μάθηση μπορούν 

επίσης να υποστηρίξουν τη μείωση του κόστους της εκπαίδευσης. Ευέλικτες, 

καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και φιλικές προς το χρήστη μέθοδοι παράδοσης 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα MOOCs υποστηρίζουν εγκάρσιες ικανότητες, e-

δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή, τη δημιουργικότητα και ευελιξία και μια σταθερή 

κατανόηση του επιλεγμένου τομέα και, τέλος, βοηθούν στην εύρεση θέσεων 

εργασίας [31]. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα 

(MOOCs) και άλλες μορφές ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs) μπορείτε να 

βρείτε στο [34]. 
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2.6 Μέθοδοι αναγνώρισης των αναγκών μιας επιχείρησης  

 

Σκοπός της ενότητας 

 

Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στην περιγραφή των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων 

προσεγγίσεων για την ταυτοποίηση των αναγκών της επιχείρησης, η οποία συνήθως 

περιλαμβάνει τη συλλογή μεγάλου όγκου πληροφοριών από την εταιρεία, και 

μεθόδους για την ανάλυση των δεδομένων. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 

Ο αναγνώστης θα διαβάσει και θα μάθει για τις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες των 

επιχειρήσεων και θα εξοικειωθεί με το ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών, σχετικά με 

τις μεθόδους αναγνώρισης των αναγκών των επιχειρήσεων και τις πιο κοινές 

προσεγγίσεις σε αυτές τις μεθόδους, σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς 

που σχετίζονται με τη διαδικασία και, τέλος, σχετικά με τις επιλεγμένες μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται. 

 

Εισαγωγή 

 

Η επιχείρηση έχει κύρια ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν επιχειρησιακές ανάγκες που 

θα ήθελαν την επιχείρηση να αντιμετωπίζει και η επιχείρηση υπάρχει για την κάλυψη 

των αναγκών αυτών [63]. Οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να εντοπίζονται και να 

αξιολογούνται από την άποψη της σημασίας τους για την επιχείρηση και από την 

άποψη των σχετικών προτεραιοτήτων αυτών των αναγκών σε σχέση με άλλες και σε 

σχέση με τις προτεραιότητες της ίδιας της επιχείρησης. Επιχειρησιακή ανάγκη είναι 

μια έκφραση για κάτι επιθυμητό για την άμεση στήριξη των δραστηριοτήτων του 

τελικού χρήστη της επιχείρησης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πράγματα όπως οι 

λιανικές πωλήσεις, η ψυχαγωγία, οι υπηρεσίες τροφίμων, καθώς και τα 

επαγγελματικά ταξίδια. 

 

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε ή όλα από τα 

ακόλουθα: την καταπολέμηση μιας απειλής, την εκπλήρωση ενός στόχου πολιτικής, 

την πιο αποτελεσματική εκτέλεση των επιχειρήσεων, την αξιοποίηση των 

τεχνολογικών δυνατοτήτων, την ικανοποίηση νέων επιχειρησιακών αναγκών, την 

αντικατάσταση παρωχημένων συστημάτων, τη δημιουργία ολοκληρωμένων 

επιχειρήσεων με άλλους, και ούτω καθεξής. 

 

Εκτός από τις λειτουργικές ανάγκες, υπάρχουν επιχειρησιακές ανάγκες που 

σχετίζονται με τα ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία που η επιχείρηση έχει και που 

επιτρέπουν την αποστολή να ολοκληρωθεί. Ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία είναι 
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πράγματα, όπως το προσωπικό, οι εγκαταστάσεις, τα δίκτυα επικοινωνιών, οι 

εγκαταστάσεις υπολογιστών, οι πολιτικές και οι πρακτικές, τα εργαλεία και οι 

μέθοδοι, η χρηματοδότηση και οι συνεργασίες, ο εξοπλισμός και οι προμήθειες, και 

ούτω καθεξής. Μια ανάγκη των επιχειρήσεων είναι μια έκφραση για κάτι επιθυμητό 

για την άμεση στήριξη των εσωτερικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Εσωτερικές 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν τέτοια πράγματα όπως τις προβλέψεις της αγοράς, 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη προϊόντων, την κατασκευή, και την 

παροχή υπηρεσιών. 

 

Ο κύριος στόχος των αναγκών των επιχειρήσεων οι οποίες συνήθως σχετίζονται με 

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας που επιτυγχάνεται μέσω των δραστηριοτήτων 

είναι να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, και να βρεθούν και να εξαλειφθούν τα 

απόβλητα. Τα απόβλητα αντιπροσωπεύουν όσα δεν συμβάλλουν στην αποστολή της 

επιχείρησης ή όσα δεν μπορούν ευλόγως να αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν 

από την επιχείρηση. 

 

Μέθοδοι αναγνώρισης των αναγκών μιας επιχείρησης 

 

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό των αναγκών των 

επιχειρήσεων και μπορούν να περιλαμβάνουν διάφορες στάσεις και την υιοθέτηση 

μιας αναλυτικής και διαγνωστικής προσέγγισης για να προσπαθήσουν να 

καθορίσουν τι απαιτείται. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας [64] οι μέθοδοι ταυτοποίησης των αναγκών 

των επιχειρήσεων πρέπει να είναι οι εξής: 

 Έρευνες/συνεντεύξεις εργατικού δυναμικού  

 Έρευνες/ συνεντεύξεις επιχείρησης/εργοδότη  

 Βάσεις δεδομένων εθνικών επαγγελμάτων και δεξιοτήτων 

 Μελέτες σε επίπεδο τομέα 

 

Όλοι οι προαναφερθέντες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα για 

την καλύτερη αναγνώριση των αναγκών επιχείρησης. 

Γενικά η διαδικασία της ταυτοποίησης των επιχειρησιακών αναγκών μπορεί να 

περιγραφεί με τα ακόλουθα σημαντικά βήματα: 

• ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών 

• επιλογή και χρήση ερευνητικών μεθόδων για τον προσδιορισμό των αναγκών της 

εταιρείας 

• προσδιορισμός σχεδιασμού των οργανωτικών, την εργασιακών και των 

προσωπικών αναγκών 

• συλλογή δεδομένων, ανάλυση και παρουσίαση 

• αναφορά των δεδομένων 

• διάδοση των αποτελεσμάτων 



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

65 
 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες έρευνες και συνεντεύξεις πρέπει να περιέχουν 

σύνολα ερωτήσεων. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε εύκολες στην κατανόηση 

ερωτήσεις ή να παρέχουμε σωστή περιγραφή για την αποφυγή παρεξηγήσεων ή 

διαφορετικής αντίληψης της ερώτησης. Ο αριθμός και η μορφή ερωτήσεων (ανοικτές 

ή κλειστές) καθορίζουν την πολυπλοκότητα του ερωτηματολογίου / συνέντευξης. 

Η οργάνωση της έρευνας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες και κανονισμούς 

ESOMAR (ESOMAR είναι η απαραίτητη οργάνωση για την ενθάρρυνση, την 

προώθηση και την ανάδειξη της έρευνας αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο) [65] οι 

οποίοι σε γενικές γραμμές περιγράφονται παρακάτω. 

 

Βασικές αρχές για τη διεξαγωγή της έρευνας: 

 Η έρευνα αγοράς πρέπει να είναι νόμιμη, έντιμη, ειλικρινής και αντικειμενική 

και να διεξάγεται σύμφωνα με τις κατάλληλες επιστημονικές αρχές. 

 Οι ερευνητές δεν θα πρέπει να ενεργούν με οποιοδήποτε τρόπο που θα 

μπορούσε να φέρει ανυποληψία στο επάγγελμα έρευνας αγοράς ή να 

οδηγήσουν σε απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό. 

 Η έρευνα αγοράς πρέπει να διεξάγεται με επαγγελματική ευθύνη και να είναι 

σύμφωνη με τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, όπως είναι γενικά 

αποδεκτός στις επιχειρήσεις. 

 Η έρευνα αγοράς πρέπει να είναι σαφώς διακριτή και διαχωρισμένη από μη 

ερευνητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εμπορικών 

δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε μεμονωμένους ερωτηθέντες (π.χ. 

διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, direct marketing, απευθείας πωλήσεις 

κλπ). 

Τιμιότητα: 

 Η έρευνα αγοράς δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση της εμπιστοσύνης των 

ερωτηθέντων ή εκμετάλλευση της έλλειψης πείρας ή γνώσεων. 

 Οι ερευνητές δεν πρέπει να προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις για τις 

δεξιότητες, την εμπειρία ή τις δραστηριότητές τους, ή για εκείνα του 

οργανισμού τους. 

Διαφάνεια: 

 Οι ερευνητές να συστήνονται αμέσως και απερίφραστα να δηλώνουν το 

σκοπό της έρευνας. 

 Οι ερωτηθέντες θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξουν την ταυτότητα και 

την καλή πίστη του ερευνητή χωρίς δυσκολία. 

 Οι ερευνητές κατόπιν αιτήματος να επιτρέπουν στον πελάτη να μεριμνήσει 

για τον έλεγχο της ποιότητας της συλλογής δεδομένων και την προετοιμασία 

των δεδομένων. 

 Οι ερευνητές πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους κατάλληλες τεχνικές 

λεπτομέρειες των ερευνητικών σχεδίων που πραγματοποιούνται για τους 

πελάτες. 
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 Οι ερευνητές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα έργα έρευνες αγοράς 

σχεδιάζονται, διεξάγονται, αναφέρονται και τεκμηριώνονται με ακρίβεια, με 

διαφάνεια και αντικειμενικότητα. 

Οι ερωτώμενοι πρέπει να ενημερώνεται πριν χρησιμοποιηθούν τεχνικές 

παρατήρησης ή συσκευές ελέγχου για ερευνητικούς σκοπούς, εκτός εάν αυτά 

χρησιμοποιούνται ανοιχτά σε δημόσιο χώρο και δεν συλλέγονται προσωπικά 

δεδομένα. Εάν το επιθυμούν οι ερωτηθέντες, η εγγραφή ή σχετικό τμήμα της, πρέπει 

να καταστραφεί ή να διαγραφεί. Σε περίπτωση απουσίας της ρητής συγκατάθεσης 

των ερωτηθέντων η προσωπική ταυτότητα πρέπει να προστατεύεται. Οι ερευνητές 

πρέπει να έχουν μια πολιτική απορρήτου, η οποία να είναι άμεσα προσβάσιμη από 

τους ερωτηθέντες από τους οποίους συλλέγονται δεδομένα και η συλλογή 

δεδομένων κατά τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από τους ερωτηθέντες οι 

ερευνητές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι: 

 οι ερωτηθέντες γνωρίζουν το σκοπό της συλλογής 

 οι ερωτηθέντες γνωρίζουν οποιαδήποτε δραστηριότητα ελέγχου της 

ποιότητας συμπεριλαμβανομένης της εκ νέου επαφής. 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται και συγκρατούνται πρέπει να είναι: 

 συλλεγμένες για καθορισμένους ερευνητικούς σκοπούς και να μην 

χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς 

αυτούς 

 κατάλληλες, συναφής και όχι υπερβολικές σε σχέση με το σκοπό της έρευνας 

για την οποία συλλέγονται ή / και να μην υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία 

 διαθέσιμες μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο οι 

πληροφορίες συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε περαιτέρω επεξεργασία. 

Ασφάλεια της επεξεργασίας  

Οι ερευνητές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέτρα 

ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χειραγώγηση ή 

αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

διαβιβάζονται σε τρίτους, πρέπει να αποδειχθεί ότι υπόκεινται τουλάχιστον σε 

ισοδύναμο επίπεδο μέτρων ασφαλείας. 

Επίσης δημόσια δεδομένα, ειδικές εκθέσεις και τομεακή ανάλυση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των αναγκών επιχείρησης. Καλό παράδειγμα 

και πηγή πληροφοριών είναι η Eurostat βάση δεδομένων [66] που περιέχει 

στατιστικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Τα στατιστικά δεδομένα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση των τάσεων και την πρόβλεψη 

των μελλοντικών αναγκών. 

Είναι επίσης σημαντικό να χρησιμοποιούνται διαφορετικές πηγές δεδομένων 

(εκθέσεις, στατιστικές βάσεις δεδομένων, και αποτελέσματα ανάλυσης) για σύνθετη 

και αξιόπιστη ταυτοποίηση των αναγκών. 

 

Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 
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Για να είναι αποτελεσματική η μελέτη των αναγκών της επιχείρησης πρέπει να 

χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάλυση των πληροφοριών [67]. 

Κάθε διάγνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την πεποίθηση ότι πρόκειται να 

λύσει τα πραγματικά σημαντικά προβλήματα, και ότι θα λύσει το πρόβλημα στην 

πηγή του, αντί να ασχολούμαστε μόνο με τις συνέπειες. Υπάρχουν τρεις συνήθως 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και μπορεί να μας οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των 

ζητούμενων αναγκών. 

 

Μεθοδολογία 5W (5 why) 

 

Αυτή η μέθοδος [68] περιλαμβάνει την κατ 'επανάληψη ερώτηση «γιατί», έτσι ώστε 

η φύση του προβλήματος και η λύση του να γίνεται όλο και πιο εμφανής. Το όνομα 

της μεθόδου σημαίνει να ρωτήσω 5 ερωτήσεις, αλλά δεν είναι πάντα 5 ερωτήσεις 

που πρέπει να ζητηθούν - μερικές φορές μόνο 3 ή 4 ερωτήσεις είναι αρκετές, αλλά 

υπάρχουν και φορές που για να φτάσετε στο κάτω μέρος του προβλήματος, είναι 

απαραίτητο να κάνετε περισσότερες ερωτήσεις. Αυτή η μέθοδος απευθύνεται σε δύο 

πτυχές. Η πρώτη αφορά τις αιτίες του προβλήματος (γιατί το πρόβλημα προέκυψε) 

και η δεύτερη την καθοριστικότητα του (γιατί δεν εντοπίστηκε το πρόβλημα το 

συντομότερο που υπήρξε). 

 

Η χρήση της μεθόδου μπορεί να διαιρεθεί σε τρία βήματα: 

 τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πρόβλημα, αναλύσαμε τις ακόλουθες 

πτυχές: 

o τι πραγματικά συμβαίνει και πότε αυτό συνέβη, 

o ποια είναι η κλίμακα του προβλήματος, αν έχουμε προβλήματα, κλπ, 

o τι είδους απειλή θέτει αυτό το θέμα (για τον πελάτη, το χρήστη, την εταιρεία 

κ.λπ.), 

 εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων που μπορεί να μας βοηθήσουν να 

προσδιορίσουμε την αιτία και την ακριβή περιγραφή του προβλήματος, 

 ανάλυση του προβλήματος, αντιμετώπιση και διόρθωση. 

 

Με βάση την ανάλυση των 5W στο επόμενο στάδιο γίνεται προτάσεις για προληπτικά 

και διορθωτικά μέτρα για την εξάλειψη των πηγών αναδυόμενων προβλημάτων. 

 

Ishikawa διάγραμμα 

Η δεύτερη προτεινόμενη προσέγγιση είναι η χρήση του διαγράμματος Ishikawa. Το 

διάγραμμα είναι ένα δημοφιλές εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της 

ανάλυσης αιτίου και αποτελέσματος. Χρησιμοποιώντας αυτό το διάγραμμα 

μπορούμε να επιδείξουμε μια σημαντική σχέση που προκύπτει μεταξύ των αιτίων και 
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να ανακαλύψουμε την πηγή της βλάβης ή δυσλειτουργίας της διαδικασίας. Στη 

μέθοδο αυτή οι αιτίες των προβλημάτων χωρίζονται σε έξι βασικές κατηγορίες: 

 

 μέθοδοι, 

 υλικά, 

 διαχείριση, 

 άνθρωποι, 

 μηχανές, 

 περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

Ανάλογα με το πεδίο στο οποίο χρησιμοποιείται η γραφική παράσταση μπορείτε 

επίσης να χρησιμοποιήσετε και άλλες κατηγορίες. Ο πυρήνας κάθε κατηγορίας στη 

συνέχεια παρατείνεται κατά μία επιπλέον αιτία μέχρι εντοπιστεί πλήρως η αιτία του 

προβλήματος. 

 

Pareto-Lorenz ανάλυση 

 

Αυτή η ανάλυση [69] είναι ο διαχωρισμός των παραγόντων και των τάσεων που είναι 

σχετικές από τις περιθωριακές. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε να 

βελτιώσουμε αυτές τις αιτίες που βρίσκονται στη ρίζα πολλών προβλημάτων στην 

εταιρεία, να επιλέξουμε ποιες διαδικασίες προβλέπουν τη βελτιστοποίηση και να 

ορίσουμε τη βελτίωση των σημαντικότερων προϊόντων από την άποψη των 

πωλήσεων. 

Η προσέγγιση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε εταιρεία που ενεργεί σε μια 

κατάσταση περιορισμένης πρόσβασης σε πόρους, πρέπει να επιλέξει τα σημαντικά 

προβλήματα βάζοντας στην άκρη τα ασήμαντα προβλήματα για αργότερα. Η 

βελτίωση της αποδοτικότητας της διαδικασίας κατά το ήμισυ για το μεγαλύτερο 

μέρος των προϊόντων της εταιρείας θα πρέπει να φέρει πολύ περισσότερα οφέλη από 

την πιο σημαντική βελτίωση της διαδικασίας που υποστηρίζει το περιθώριο των 

δραστηριοτήτων της. 

 

Συμπεράσματα 

 

Όπως παρουσιάστηκε υπάρχουν πολλοί παράγοντες και πολλοί τρόποι με τους 

οποίους οι ανάγκες των επιχειρήσεων μπορούν να εντοπιστούν στην επιχείρηση. Εάν 

η διαδικασία αυτή δεν γίνει με σωστό τρόπο, τότε ο οργανισμός δεν θα 

συνειδητοποιήσει τα οφέλη της αναγνώρισης κάποιων επιχειρηματικών αναγκών 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν, που είναι ενδεχομένως η απόκτηση μεγαλύτερου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ή η επίτευξη στρατηγικών στόχων ή η 

εκμετάλλευση της ευκαιρίας που παρουσιάζεται στην αγορά. Αυτό μπορεί να έχει 

άμεση επίδραση στην στρατηγική επιτυχία, και στο κάτω μέρος της γραμμής, του 
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οργανισμού. Μόλις εντοπιστεί, η ανάγκη των επιχειρήσεων θα πρέπει να 

καταγράφεται για να ξεκινήσει ένα σχέδιο ανάπτυξης μιας λύσης για αυτή την 

επιχείρηση ανάγκη. Ο τρόπος που η ανάγκη των επιχειρήσεων ορίζεται καθορίζει 

ποιες θα πρέπει να εξεταστούν ως εναλλακτικές λύσεις, από ποιους 

ενδιαφερόμενους θα ζητηθεί η γνώμη και ποιες προσεγγίσεις λύσεων θα 

αξιολογηθούν. Μετά τον εντοπισμό των αναγκών η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει 

τα έργα για να βρει κατάλληλες λύσεις για τα προβλήματα που βρέθηκαν και που θα 

οδηγήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της επιχείρησης. 
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3. Διαδικτυακή καθοδήγηση και συμβουλευτική  

3.1        Το “παιδαγωγικό μοντέλο της εικονικής εταιρείας”  

 

Το “παιδαγωγικό μοντέλο της εικονικής εταιρείας” έχει χρησιμοποιηθεί ως 

παιδαγωγική έννοια στο έργο OpenInn, που ήταν ένα από τα προηγούμενα έργα του 

SP4CE. Στην επόμενη ενότητα η μέθοδος θα περιγραφεί σε λεπτομέρειες για να 

βοηθήσει τους καθηγητές (που ονομάζονται μέντορες στο έργο SP4CE) στην 

καθοδήγηση τους, εν μέρει με βάση το υλικό του OpenInn. Ο κύριος στόχος της 

καινοτόμου διδακτικής μεθόδου «παιδαγωγικό μοντέλο εικονικής εταιρείας» είναι 

να δημιουργήσει ισχυρά εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές, τους φοιτητές, καθώς το 

ισχυρότερο κίνητρο δημιουργεί ισχυρότερη δέσμευση. 

Εσωτερικά κίνητρα:.. "Η διέγερση που οδηγεί ένα άτομο να υιοθετήσει ή να αλλάξει 

τη συμπεριφορά για τη δική του εσωτερική ικανοποίηση ή εκπλήρωση. Τα εσωτερικά 

κίνητρα συνήθως αυτο-εφαρμόζονται, και πηγάζουν από μια άμεση σχέση μεταξύ 

του ατόμου και της κατάστασης. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στο σχεδιασμό 

της μάθησης ή της κατάρτισης. [46]" 

Τα βήματα του «μοντέλου εικονικής εταιρείας» βάσει των αποτελεσμάτων του έργου 

OpenInn [47]: 

 

Εικόνα 3.1.1 Τα βήματα του «μοντέλου εικονικής εταιρείας» 

 

Βήμα 1: Θέτω βασικούς κανόνες- Έγγραφο αξιών

Βήμα 2: Θέτω τον κοινό στόχο - Brainwriting

Βήμα 3: Αναθεωρώ και συζητώ τον Κοινό Στόχο

Βήμα 4: Αναθεωρώ και καταγράφω τους υπάρχοντες 
πόρους υποστήριξης

Βήμα 5 - 10(+/-): Συζητήσεις κατά πρόσωπο/ online / κοινόχρηστα 
έγγραφα

Βήμα 11 (+/-): Κλείσιμο: Ορισμός των επιτευγμάτων και των 
εμπειριών
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• Βήμα 1: Θέτουμε τους βασικούς κανόνες – Έγγραφο αξιών 

Το πρώτο βήμα είναι να ορίσουμε τους βασικούς κανόνες και τις αξίες της ομάδας, 

αλλά και να συμφωνήσουμε σχετικά με αυτούς με τους μαθητές. Κάθε μαθητής 

καλείται να δώσει τον ορισμό του για κάθε σημείο της παρακάτω λίστας και να τον 

μοιραστείτε με τους συμμαθητές του / της στο έγγραφο που ονομάζεται «Έγγραφο 

Αξιών». Το έγγραφο αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ενός Google εγγράφου ή 

οποιοδήποτε άλλου κοινόχρηστου εγγράφου. 

Σημεία που πρέπει να οριστούν στο Έγγραφο Αξιών: 

 

Εικόνα 3.1.2 Σημεία που πρέπει να οριστούν στο Έγγραφο Αξιών 

Αν είναι απαραίτητη η συζήτηση για να διευκρινιστούν μέρη από αυτό, αυτό μπορεί 

να γίνει στο ίδιο έγγραφο ή χρησιμοποιώντας το Skype ή το Google Talk ή κατά τη 

διάρκεια μιας προσωπικής συνάντησης, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή που ταιριάζει 

στην ομάδα. Το έγγραφο με μια σύντομη περιγραφή του κάθε σημείου μπορεί να 

δημοσιευθεί σε ένα blog και θα πρέπει να επισημαίνεται ως κοινό πλαίσιο για τη 

συνεργασία. Όταν το έγγραφο αξιών μοιράζεται και επικυρώνεται, το σύνολο γίνεται 

μια ομάδα. 

• Βήμα 2: Θέτουμε τον κοινό στόχο – Brainwriting 

Στο επόμενο βήμα ο κοινός στόχος της ομάδας πρέπει να οριστεί μέσα από μια 

διαδικασία brainwriting, με τη βοήθεια του Google Docs ή άλλου κοινόχρηστου 

Είμαι ομάδα. 

- σημαίνει για μένα...

Είμαι ο εαυτός μου.

-σημαίνει για μένα...

Είμαι δημιουργικός. 

- σημαίνει για μένα...

Είναι σοβαρό παιχνίδι.

- σημαίνει για μένα...

Διασκεδάζω.

- σημαίνει για μένα...

Δέσμευση.

σημαίνει για μένα...

Παίρνω αποφάσεις.

- σημαίνει για μένα...

Δίνω αμοιβαία 
υποστήριξη.  

- σημαίνει για μένα...
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εγγράφου, όπου κάθε μαθητής θα βάλει ανεξάρτητα ιδέες του / της. Το brainwriting 

μπορεί επίσης να γίνει κατά πρόσωπο εάν υπάρχει η δυνατότητα. Σε αυτό το στάδιο 

η ομάδα ορίζει ένα κοινό στόχο. Τα χαρακτηριστικά του κοινού στόχου θα 

ακολουθήσουν το PURE SMART μοντέλο που αναπτύχθηκε επίσης στο έργο OpenInn. 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητηθεί από τα μέλη της ομάδας να ορίσουν τον κοινό 

στόχο έχοντας κατά νου τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

Εικόνα 3.1.3 Οι ερωτήσεις για τον ορισμό των κοινών στόχων 

• Βήμα 3: Αναθεωρούμε και συζητάμε τον Κοινό Στόχο 

Όταν τελειώσει το βήμα του brainwriting, τα αποτελέσματα πρέπει να 

αναθεωρηθούν, να συζητηθούν και να συμφωνηθούν. Ο δάσκαλος / μέντορας θα 

P προσωπικά και θετικά εκφρασμένα (να 
πηγαίνουμε προς κάτι και όχι αποφεύγοντας 

κάτι)

U (You) εξαρτάται από το ενδιαφέρον σας, τις 
πράξεις σας, για τον εαυτό σας

R να είναι αληθινός και ρεαλιστικός

E οικολογικός (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
επιπτώσεις για όσους εμπλέκονται στην 

επίτευξη του στόχου)

S συγκεκριμένος (σαφώς ορισμένος χωρίς 
γενικότητες)

M μετρήσιμος (τι πρέπει να κάνω και πώς θα 
ξέρω ότι το έκανα)

A απαιτείται συγκεκριμένη ομαδική δράση

R υλοποίηση (απαιτείται αληθινή και ισχυρή 
βάση)

T με χρονοδιάγραμμα (πρέπει να ορίζεται προθεσμία για 
την επίτευξη του στόχου για να μην είναι μόνο όνειρο)
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καθοδηγήσει την ομάδα μέσα από ερωτήσεις σε συμφωνία σχετικά με τον κοινό 

στόχο. Ο κοινός στόχος πρέπει να συνοψίζεται σε 1 ή 2 προτάσεις. 

• Βήμα 4: Αναθεωρούμε και καταγράφουμε τους υπάρχοντες πόρους 

υποστήριξης  

Όταν ο κοινός στόχος έχει οριστεί, η ομάδα χτίζει έναν κατάλογο με τα σημεία όπου 

ορίζονται "θετικά πράγματα", ο κατάλογος αυτός μπορεί να γραφτεί στα Google 

Έγγραφα. Η ομάδα θα πρέπει να κάνει μια ανασκόπηση των υφιστάμενων πόρων της 

ομάδας: δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες, επαφές, ειδικά υπόβαθρα, πηγές 

πληροφόρησης, κ.α. - οτιδήποτε, που μπορεί να είναι χρήσιμο στις συζητήσεις. Αυτή 

η «λίστα πόρων» μπορεί να χρησιμεύσει ως βοήθεια στην μετέπειτα διαδικασία, 

ιδίως σε περιπτώσεις που κολλάνε. Η φάση αυτή επικεντρώνεται στις πολύ θετικές 

πτυχές για να δημιουργήσει ένα καλό συναίσθημα που θα μας βοηθήσει στην 

οικοδόμηση της επόμενης φάσης. 

• Βήμα 5 - 10(+/-): Συζητήσεις κατά πρόσωπο / online / κοινόχρηστα έγγραφα 

Έχοντας τις «αξίες», τον «κοινό στόχο» και τη «λίστα πόρων» είναι καιρός για το βήμα 

των συζητήσεων. Αυτές οι συναντήσεις για την ομάδα του θα μπορούσε να είναι κατά 

πρόσωπο, σε (τάξη) δωμάτια ή μέσω των προγραμμάτων Skype ή Google Hangout. 

Στις συναντήσεις οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν, να ελέγξουν, να δοκιμάσουν, 

να υποστηρίξουν, να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να υποστηρίζονται από το 

δάσκαλο / μέντορα για το έργο αυτό. Εικονικές συναντήσεις είναι επίσης δυνατές, 

π.χ. για τα μέλη της ομάδας που χρειάζονται να ελέγξουν την κατάσταση της 

ομαδικής εργασίας στο σπίτι. Κατά τις συναντήσεις αυτές η ίδια η ομάδα μπορεί να 

προσδιορίσει ποια μέθοδο εργασίας θέλουν να ακολουθήσουν, για παράδειγμα, να 

μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο κοινόχρηστο έγγραφο των Εγγράφων 

Google. 

Πόσες συζητήσεις χρειάζεται μια ομάδα; Εξαρτάται εντελώς από την ομάδα και τους 

πόρους τους. Ίσως 3 συζητήσεις είναι αρκετές ή ίσως περισσότερες από 6 

συναντήσεις / συζητήσεις είναι απαραίτητες. Αυτό που είναι σημαντικό στη σειρά 

των συζητήσεων είναι να έχουμε μια συζήτηση κλείσιμο - αυτή περιγράφεται στο 

επόμενο βήμα. 

• Βήμα 11 (+/-): Κλείσιμο: Ορισμός των επιτευγμάτων και των εμπειριών 

Η τελική συνάντηση χρησιμεύει ως κλείσιμο της όλης συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια 

της τελικής συζήτησης συνάγονται τα συμπεράσματα, και η ομάδα πρέπει να 

αναλύσει το έργο καλύπτοντας αυτά τα σημεία: 
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 τι έχει δημιουργηθεί; 

 τι έχει μαθευτεί; 

 ποιες είναι οι κύριες εμπειρίες; 

 τι γίνεται με τον κοινό στόχο; 

 παρακολούθηση του έργου. 

 

Ο ρόλος του καθηγητή / μέντορα 

Στο έργο SP4CE ο δάσκαλος που βοηθά τους μαθητές ονομάζεται «μέντορας». Ο ρόλος 

του δασκάλου / συμβούλου είναι διαφορετικός από την κλασική ρόλο των 

εκπαιδευτικών, σε αυτή τη διαδικασία ο δάσκαλος καθοδηγεί την ομάδα μέσα από μια 

σειρά διαδικασιών για τον ορισμό και την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Αυτός ο κοινός 

στόχος ορίζεται από την ίδια την ομάδα στο πρώιμο στάδιο του μαθήματος, αργότερα 

ο δάσκαλος υποστηρίζει την όλη διαδικασία που θα καθοδηγήσει την ομάδα στο στόχο. 

Ο δάσκαλος / μέντορας θα καθοδηγούν τους μαθητές / εκπαιδευόμενους στην επιλογή 

των ρόλων τους και προωθώντας την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των 

εκπαιδευομένων. Οι ρόλοι στην ομάδα των σπουδαστών βασίζονται στην προσωπική 

κλίση και τη φιλοδοξία του κάθε μαθητή στην ομάδα. 

Σε αυτή την προσέγγιση ο δάσκαλος είναι μάλλον ένας συντονιστής της ομάδας παρά 

ένας παραδοσιακός δάσκαλος. Οι δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες της ομάδας θα 

βοηθήσουν να βρείτε λύσεις για τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω 

εταιρεία. Ως εκ τούτου, ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι μόνο ένας υποστηρικτικός 

"καταλύτης" και συντονιστής και όχι ο αρχηγός της ομάδας. Εκπαιδευτής, συντονιστής, 

σύμβουλος και μέντορας - οι ρόλοι αυτοί θα πρέπει να είναι στο προσκήνιο όταν 

ασχολείται με την ομάδα. 

Τι θα πρέπει να κάνει/λέει ο συντονιστής της ομάδας; 

Εδώ είναι μια σύντομη και βασική λίστα προτεινόμενων συμπεριφορών. Η κύρια ιδέα 

είναι να επιτραπεί η δημιουργικότητα και η συνεργασία όσο το δυνατόν περισσότερο 

στο έργο της ομάδας και να είναι θετική όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Χρησιμοποιώντας το «και» στην αρχή της πρότασης σας προσθέτετε πράγματα στην 

αρχική ιδέα και την αναπτύσσετε περαιτέρω, ενώ η χρήση του «αλλά» ακολουθείται 

από κριτική, αρνητικές παρατηρήσεις και δεν οδηγεί σε ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, σας 

προτείνουμε να χρησιμοποιείτε "και" αντί του "αλλά" όταν ξεκινάτε μια παρατήρηση, 

και η στάση σας πρέπει να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας αντί να 

επικρίνει. Χρησιμοποιώντας το «πώς», ως ερώτηση εκκίνησης επιτρέπει επίσης 

περισσότερη στήριξη και ανάπτυξη, ενώ το "γιατί" ψάχνει για τις αιτίες ή 

επικεντρώνεται στο πρόβλημα και την οδήγηση της προσοχής μακριά από τη λύση. (Για 
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περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να ελέγξετε τις ιστοσελίδες που 

προσφέρονται στις περαιτέρω αναγνώσεις.) 

 

Εικόνα 3.1.4 Η προτεινόμενη συμπεριφορά για τον συντονιστή της ομάδας 

Τι ΔΕΝ θα πρέπει να κάνει/λέει ο συντονιστής της ομάδας; 

Αυτή είναι η λίστα των «ΜΗ», επίσης, σύντομη και βασική. Η κύρια ιδέα είναι να 

περιορίσει τα αρνητικά σχόλια και τις συμπεριφορές στην ομάδα, όσο και από την 

πλευρά του μέντορα / καθηγητή. Τα «όχι» και τα «αλλά» και οι αρνητικές κριτικές δεν 

επιτρέπουν στις λύσεις να αναπτυχθούν, ως εκ τούτου, παρακαλώ προσπαθήστε να τα 

εξαλείψετε από την ομάδα (και, επίσης, από την πλευρά του δασκάλου). Επίσης το 

«γιατί» μάλλον επικεντρώνεται στους λόγους και όχι τόσο πολύ στη λύση, γι' αυτό 

παρακαλώ επίσης να προσπαθήσετε να αποφύγετε τις ερωτήσεις που αρχίζουν με 

"γιατί". (Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να ελέγξετε τις ιστοσελίδες που 

προσφέρονται στην προηγούμενη υποσημείωση.) Καλή τύχη! 

 

Δώστε θετική ανατροφοδότηση!

Ενθαρρύνετε όλα τα μέλη της ομάδας να πουν τις ιδέες τους!

Ενθαρρύνετε τη συζήτηση των ιδεών!

Ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδας να εξηγήσουν τις ιδέες τους!

Χρησιμοποιήστε το "και" και "πώς" στην αρχή της πρότασης σας!

Επικεντρωθείτε στις λύσεις!

Συνοψίστε τα συμπεράσματα, διευκρινίστε σημαντικά σημεία!

Λάβετε σοβαρά υπόψη όλα τα σχόλια, και αξιολογήστε τα δίκαια!
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Εικόνα 3.1.5 Η λάθος συμπεριφορά από τον συντονιστή της ομάδας 

 

  

Μην κάνετε κριτική!

Αποφύγετε τα κριτικά και αρνητικά σχόλια, να είστε εποικοδομητικοί!

Μην αφήνετε ένα άτομο να μονοπωλεί τη συζήτηση!

Μην αφήνετε τον εαυτό σας να μονοπωλεί τη συζήτηση!

Μην αφήνετε μια άποψη να κυριαρχήσει!

Ελέγξτε τις προκαταλήψεις σας, προσπαθήστε να τις ξεχάσετε!

Αποφύγετε να χρησιμοποειίτε "αλλά" και "γιατί" στην αρχή των προτάσεων!

Αποφύγετε τις ερωτήσεις "ναι ή όχι", δοκιμάστε τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις!
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3.2 Ανοιχτά εκπαιδευτικά μέσα 

 

Στόχος της ενότητας 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μια γρήγορη άποψη για την κατάσταση των ΑΕΜ 

(Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων) στο πλαίσιο της ιστορίας και της θεσμικής 

συμμετοχής. Προτείνουμε να θεωρείτε τα ΑΕΜ ως ένα εργαλείο για τη συλλογή 

πραγματικών μαθησιακών εμπειριών που μπορεί να συνδέονται με τον εργοδότη ή 

τις απαιτήσεις του επαγγελματικού τομέα. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Κατανόηση της έννοιας και των πλεονεκτημάτων των ΑΕΜ 

 Δυνατότητα αναζήτησης ενός συγκεκριμένου ΑΕΜ 

 Αναγνώριση των ΑΕΜ ως καλή πρακτική 

 

Εισαγωγή 

 

Το 2001 το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), ανακοίνωσε ότι η 

πλειοψηφία των μαθημάτων του στο διαδίκτυο είναι δωρεάν [34]. 

 

Επειδή ο αριθμός των ιδρυμάτων που προσφέρουν δωρεάν ή ανοικτού 

εκπαιδευτικού λογισμικού μαθήματα αυξάνεται, η UNESCO διοργάνωσε το 1ο 

Παγκόσμιο ΑΕΜ Φόρουμ το 2002, όπου ο όρος Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μέσα (ΑΕΜ) 

υιοθετήθηκε και ορίζεται ως «διδασκαλία, μάθηση και έρευνα υλικών σε 

οποιοδήποτε μέσο, ψηφιακό ή με άλλο τρόπο, που βρίσκονται στο δημόσιο τομέα ή 

έχουν απελευθερωθεί κάτω από μια ανοικτή άδεια που επιτρέπει την χωρίς κόστος 

πρόσβαση, χρήση, προσαρμογή και αναδιανομή από τους άλλους χωρίς ή με 

περιορισμένη περιορισμούς. Η ανοιχτή αδειοδότηση είναι χτισμένη εντός του 

υφιστάμενου πλαισίου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται 

από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και σέβεται την πατρότητα του έργου»[35]. 

 

Η UNESCO πιστεύει ότι τα ΑΕΜ στηρίζουν όχι μόνο μια στρατηγική ευκαιρία για τη 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, αλλά επίσης διευκολύνουν τον πολιτικό 

διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων. Έχοντας την υποστήριξη του Ιδρύματος 

Hewlett, η UNESCO δημιούργησε μια παγκόσμιο wiki Κοινότητα ΑΕΜ το 2005 για να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν την 

παραγωγή και χρήση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων. Η  UNESCO έχει αναπτύξει 

μια νέα, καινοτόμα πλατφόρμα ΑΕΜ που θα προσφέρει επιλεγμένες δημοσιεύσεις 

της UNESCO ως ΑΕΜ και θα επιτρέπει στις κοινότητες πρακτικής, 

συμπεριλαμβανομένων καθηγητών, μαθητών και επαγγελματιών της εκπαίδευσης 
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να αντιγράψουν ελεύθερα, να προσαρμόσουν και να μοιραστούν τους πόρους της. Η 

UNESCO είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Ποιότητας (OPAL), 

η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη ενός πλαισίου για τις πρακτικές ΑΕΜ που 

βελτιώνει την ποιότητα και την καινοτομία στην εκπαίδευση. Η UNESCO προσφέρει 

πολλές πολύτιμους συνδέσμους που συνιστώνται για επίσκεψη [36], [37], [38], [39] 

 

Ένας από τους πιο δημοφιλή ορισμούς που διατυπώθηκε από το Ίδρυμα William and 

Flora Hewlett είναι «μέσα διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας που βρίσκονται στο 

δημόσιο τομέα ή έχουν απελευθερωθεί με άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας που 

επιτρέπει την ελεύθερη χρήση τους και επαναπροσδιορισμό της χρήσης από άλλους. 

Τα ανοιχτά εκπαιδευτικά μέσα περιλαμβάνουν πλήρη μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, 

εκπαιδευτικές ενότητες, σχολικά βιβλία, βίντεο συνεχούς ροής, τεστ, λογισμικό, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλα εργαλεία, υλικά, ή τεχνικές που χρησιμοποιούνται για 

να στηριχθεί η πρόσβαση στη γνώση "[40] 

 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD), ορίζει ως ΑΕΜ: 

"Ψηφιοποιημένα υλικά που προσφέρονται ελεύθερα και ανοιχτά για τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, και αυτο-μαθητές για χρήση και επαναχρησιμοποίηση 

για διδασκαλία, μάθηση και έρευνα. Τα ΑΕΜ περιλαμβάνουν μαθησιακό 

περιεχόμενο, λογισμικά εργαλεία για την ανάπτυξη, χρήση και διανομή του 

περιεχομένου και την εφαρμογή των πόρων, όπως οι ανοικτές άδειες »[41]. 

 

Το έργο WikiEducator προτείνει ότι τα ΑΕΜ αναφέρονται "στους εκπαιδευτικούς 

πόρους (σχέδια μαθήματος, κουίζ, διδακτέα ύλη, εκπαιδευτικές ενότητες, 

προσομοιώσεις, κλπ) που είναι ελεύθερα διαθέσιμοι για χρήση, 

επαναχρησιμοποίηση, προσαρμογή, καθώς και ανταλλαγή" [42]. 

 

Πώς μπορείτε να βρείτε ένα συγκεκριμένο ΑΕΜ; 
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Η επαναχρησιμοποίηση 

των υφιστάμενων ΑΕΜ 

εξοικονομεί χρόνο και 

προσπάθεια. Δεν υπάρχει 

καμία ανάγκη να 

δημιουργήσω κάτι από το 

μηδέν. Πολλοί 

εκπαιδευτικοί αναζητούν 

μονωμένα στοιχεία 

πολυμέσων για χρήση 

μέσα στα μαθήματα τους, 

όπως φωτογραφίες, 

γραφικά, βίντεο και ήχο. 

Η σελίδα ιδρύθηκε από το 

Open Professionals 

Education Network 

(OPEN) [43] 

https://open4us.org/find-

oer/#GeneralSearch βοηθά 

στην εύρεση στοιχείων 

πολυμέσων ανοιχτής 

άδειας. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2.1 Πώς να βρω ένα συγκεκριμένο ΑΕΜ 

Δύο παραδείγματα συστάσεων ΑΕΜ 

 

"Το W3Schools 

είναι μια 

εκπαιδευτική 

ιστοσελίδα που 

προσφέρει 

tutorials 

ανάπτυξης 

ιστοσελίδων. 

Καλύπτει 

θέματα όπως 

HTML, CSS, 

JavaScript, PHP, 

ASP.Net, SQL και 
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πολλά άλλα. Το 

W3Schools έχει 

πάνω από 35 

εκατομμύρια 

επισκέψεις το 

μήνα και είναι η 

πιο δημοφιλής 

ιστοσελίδα 

ανάπτυξης 

ιστοσελίδων στο 

διαδίκτυο. »[44] 

«Τι συμβαίνει 

στον εγκέφαλό 

μας όταν 

παίρνουμε μια 

απόφαση; Τι 

ενεργοποιεί 

έναν νευρώνα 

να στείλει ένα 

μήνυμα; Τι είναι 

ο νευρικός 

κωδικός; Αυτό 

το βιβλίο για 

προχωρημένους 

προπτυχιακούς 

και αρχάριους 

μεταπτυχιακούς 

φοιτητές 

αρχίζουν 

παρέχει μια 

διεξοδική και 

επίκαιρη 

εισαγωγή στα 

πεδία των 

υπολογιστικών 

και θεωρητικών 

νευροεπιστημώ

ν. »[45]  

 
 

Εικόνα 3.2.2 παραδείγματα συστάσεων ΑΕΜ 
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Συμπεράσματα 

Παραδείγματα των οφελών των ΑΕΜ είναι τα εξής: 

 αυξημένες ευκαιρίες για ποιοτική μάθηση και ευελιξία των πόρων, 

 ελευθερία πρόσβασης (π.χ. στην εργασία / το σπίτι / το εργοτάξιο), 

 υποστήριξη για μαθητοκεντρικές, αυτο-κατευθυνόμενες, peer-to-peer και 

κοινωνικές / άτυπες μεθόδους μάθησης, 

 ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της απελευθέρωσης των ΑΕΜ που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν και να επαναπροσδιορίσουν το πλαίσιο τους σε 

διαφορετικές θεματικές περιοχές, 

 δυνατότητα για τη δοκιμή υλικών φυσικά πριν από την εγγραφή, 

 συγκέντρωση πραγματικών εμπειριών μάθησης που συνδέονται με τον 

εργοδότη ή τον επαγγελματικό τομέα. 
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3.3 Αξιολόγηση δημιουργικών αποτελεσμάτων 

 

Στόχος της ενότητας 

Αυτή η ενότητα σκοπεύει να δείξει ότι η δημιουργικότητα δεν είναι μια αφηρημένη 

έννοια ή το ίδιο το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να εξυπηρετεί ένα σκοπό και το 

αποτέλεσμα της δημιουργικότητας θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο 

στόχο. Ως εκ τούτου, απαιτείται να περιλαμβάνονται μέθοδοι αξιολόγησης για να 

εκτιμούμε το επίπεδο των δημιουργικών αποτελεσμάτων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Μέθοδοι αξιολόγησης δημιουργικότητας 

 Πρακτικές μέθοδοι ανατροφοδότησης 

 Προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης για δημιουργική εργασία 

 Χαρακτηριστικά της αξιολόγησης 

 

Εισαγωγή 

Η δημιουργικότητα είναι μια έννοια στην οποία θα μπορούσαν να δοθούν πολλοί 

διαφορετικοί ορισμοί, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει π.χ. εφαρμογή κάτι νέου, 

παραγωγή κάτι πρωτότυπου, έμπνευση άλλων, δημιουργία ενός αισθήματος, 

δημιουργία μιας σκέψης, κ.λπ. Η διαδικασία αξιολόγησης της δημιουργικότητας 

ξεκινά από την αρχή του καθήκοντος και περιλαμβάνει τρία βήματα: 

1. προσδιορισμός των στόχων / αναμενόμενα αποτελέσματα, 

2. επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων δεικτών 

υλοποίησης, 

3. συμφωνία σχετικά με τις μεθόδους για συγκέντρωση πληροφοριών και τα 

εργαλεία για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

 

Γιατί αξιολογούμε τη δημιουργικότητα; 

Οι δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες δεν καταλήγουν πάντα πολύτιμες για τους 

δημιουργούς τους. Πολλές από αυτές δεν περνούν ποτέ στην αγορά ή ακόμα και αν 

το κάνουν, δεν είναι εμπορική επιτυχία. Μια πρώτη αξιολόγηση της δημιουργικής 

ιδέας σας θα σας δώσει την ευκαιρία να βελτιώσετε την ιδέα σας ή να γλιτώσετε το 

χρόνο σας από τη μη σπατάλη περισσότερης σκέψης και ενέργειας σε μια μη-

κερδοφόρα διαδικασία [49]. 

Υπάρχουν ορισμένα σημαντικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να 

αποφασίσετε, όπως: 

• η τεχνική βιωσιμότητα 
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• η ζήτηση για το δημιουργικό αποτέλεσμα 

• το κόστος της αποτελεσματικής παραγωγής 

• η σκοπιμότητα της εμπορευματοποίησης 

Αυτή η αρχική εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης θα ταξινομήσει την ιδέα σας σε 

μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

Εικόνα 3.3.1  Κατηγοριοποίηση των ιδεών σύμφωνα με την εφικτότητα τους 

 

Πώς αξιολογούμε τα δημιουργικά αποτελέσματα; 

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι μέρος οποιουδήποτε σχεδίου και 

θα πρέπει να ξεκινήσει στην αρχή του. Τα μοντέλα αξιολόγησης που δίνουν απλά μια 

ανατροφοδότηση στους μαθητές στο τέλος της διαδικασίας της μάθησης, δεν 

επιτρέπουν βελτίωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αντιθέτως, η μέθοδος 

αξιολόγησης θα πρέπει να στηρίξει τις προσαρμογές στο χρόνο, να δώσει συμβουλές, 

να εισάγει νέες ιδέες, να εντοπίσει τα προβλήματα και να προτείνει λύσεις. 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να είναι πιο ευέλικτες και να προσαρμόζονται στη 

στρατηγική της μαθησιακής διαδικασίας. 

Η αξιολόγηση μιας δημιουργικής διαδικασίας είναι πιο περίπλοκη, γιατί συνήθως δεν 

υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι να εντοπίσει τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία και να δείξει τους τρόπους για τη βελτίωση των 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΝΙΚΗΣ

υψηλός αντίκτυπος, υψηλή 
προτεραιότητα

ΤΑΚΤΙΚΕΣ

εύκολες σε εκτέλεση, ασήμαντος 
αντίκτυπος

ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ

χαμηλός αντίκτυπος, δύσκολη 
εκτέλεση

ΤΡΕΛΕΣ

δύσκολη επίτευξη, αλλά σημαντική 
πρόοδος
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αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να δημιουργούν νέες ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη και 

κίνητρα για σκληρότερες προσπάθειες. 

Μερικές πρακτικές μέθοδοι ανατροφοδότησης είναι: 

 

 

Εικόνα 3.3.2 Πρακτικές μέθοδοι ανατροφοδότησης για την αξιολόγηση δημιουργικών 

αποτελεσμάτων 

 

Κριτήρια αξιολόγησης και δείκτες επιτυχίας 

Όταν αξιολογούμε τη δημιουργική εργασία πρέπει να λάβουμε υπόψη τους 

ακόλουθους δείκτες: 

• Ποια ήταν η αρχική ιδέα; 

• Πόσες ιδέες προέρχονται από αυτή; 

• Ποιες είναι οι προοπτικές των ιδεών; 

• Ποια θα είναι η τελική έκβαση (-εις); 

• Ποια είναι η σημασία του αναμενόμενου αντίκτυπου; 

Μεταξύ άλλων, τα κριτήρια αξιολόγησης θα μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα 

 

Γραπτή ή προφορική ανατροφοδότηση

Αυτο- αξιολόγηση

Αξιολόγηση από συναδέρφους (Peer assessment)

Τράπεζες δηλώσεων ανατροφοδότησης

Διαδραστική ανατροφοδότηση

Βαθμοί

Διόρθωση από συναδέρφους και ανατροφοδότηση

Portfolio
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Εικόνα 3.3.3 Κριτήρια αξιολόγησης δημιουργικής εργασίας 

 

Συμπεράσματα 

Η δημιουργικότητα είναι το σημείο τομής των τριών περιοχών: τεχνογνωσία, 

δεξιότητες δημιουργικής σκέψης και κίνητρο. Είναι μια διαδικασία του 

υποσυνείδητου, αλλά μπορεί να προωθηθεί στο σωστό περιβάλλον. Οι συνεργατικές 

εργασίες απαιτούν δημιουργικότητα και τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας θα 

πρέπει να αξιολογούνται με εποικοδομητικό τρόπο. 

Η επιλογή της μεθόδου αξιολόγησης θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, διότι είναι 

σημαντικό η αξιολόγηση να οδηγήσει σε κίνητρα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη 

για το μαθητή και όχι το αντίθετο. Η εστίαση στα τεστ και την κριτική θα μπορούσε 

να αυξήσει το άγχος και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημιουργικότητα [50]. 
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3.4 Υποστήριξη εξατομικευμένων διαδικασιών μάθησης 

 

Στόχος της ενότητας 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισάγει την ιδέα της εξατομίκευσης της 

εκπαίδευσης και της εξατομικευμένης μάθησης, καθώς και την πιθανή χρήση των 

ΤΠΕ για την υποστήριξη της εξατομικευμένης μάθησης. Θα εξηγήσουμε επίσης τις 

σχέσεις μεταξύ εξατομικευμένης μάθησης και της δια βίου μάθησης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά από μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να: 

– εξηγήσετε τον όρο εξατομικευμένη μάθηση 

– ονομάσετε τα πέντε τυπικά βασικά συστατικά της εξατομικευμένης μάθησης 

– περιγράψετε τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ για την υποστήριξη 

εξατομικευμένης μάθησης 

 

Εισαγωγή 

Η ιδέα της εξατομίκευσης της εκπαίδευσης μπορεί να αναχθεί στον ΧΙΧ αιώνα, όταν 

η Helen Parkhurst [59] δημιούργησε το Σχέδιο Dalton δηλώνοντας ότι ο κάθε μαθητής 

μπορεί να προγραμματίσει το πρόγραμμα σπουδών του ή της, προκειμένου να 

καλύψει τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του ή της, να προωθήσει 

την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία, να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες και το 

αίσθημα ευθύνης του μαθητή απέναντι στους άλλους. 

Σύμφωνα με το [58], ο όρος εξατομικευμένη μάθηση, ή εξατομίκευση, αναφέρεται 

σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθησιακών εμπειριών, 

διδακτικών προσεγγίσεων και στρατηγικών ακαδημαϊκής υποστήριξης που 

προορίζονται για την αντιμετώπιση διακριτών μαθησιακών αναγκών, 

ενδιαφερόντων, φιλοδοξιών, ή πολιτιστικών υποβάθρων των φοιτητών. Ο άλλος 

ορισμός δίνεται στο [60] αναφέρει ότι: Εξατομικευμένη μάθηση είναι η προσαρμογή 

της παιδαγωγικής, του προγράμματος σπουδών και μάθησης από τους μαθητές ή για 

τους μαθητές, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και 

τις προσδοκίες τους. Η εξατομικευμένη μάθηση θεωρείται γενικά ως μια εναλλακτική 

λύση για τη λεγόμενη «one-size-ταιριάζει σε όλους» προσέγγιση στην εκπαίδευση 

στην οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν, για παράδειγμα, να παρέχουν σε όλους τους 

μαθητές σε ένα δεδομένο μάθημα τον ίδιο τύπο της διδασκαλίας, τις ίδιες εργασίες, 

και τις ίδιες αξιολογήσεις με μικρή διακύμανση ή τροποποίηση από μαθητή σε 

μαθητή. Η εξατομικευμένη μάθηση μπορεί επίσης να ονομασθεί μαθητοκεντρική 

μάθηση, δεδομένου ότι ο γενικός στόχος είναι να δώσει πρωταρχική σημασία στις 

ατομικές μαθησιακές ανάγκες στις σημαντικές εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές 
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αποφάσεις, και όχι να προτιμηθεί αυτό που θα μπορούσε να είναι πιο βολικό, ή πιο 

εύκολο από πλευράς οργάνωσης για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. Η ιδέα της 

εξατομίκευσης εφαρμόζεται ευρέως στην ηλεκτρονική μάθηση. 

Πρέπει να αναφερθεί στην αρχή ότι η εξατομικευμένη μάθηση δεν είναι μια 

επιστροφή στις μαθητοκεντρικές θεωρίες, και δεν είναι για να κάνει τους μαθητές/ 

σπουδαστές να μάθουν από μόνοι τους. Το σκεπτικό της εξατομικευμένης μάθησης 

είναι να βελτιώσει τις προδιαγραφές με επίκεντρο τη διδασκαλία και τη μάθηση 

σχετικά με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Η εξατομικευμένη μάθηση συνήθως έχει πέντε βασικά συστατικά που όλοι πρέπει να 

καταλάβουν για να κάνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση και 

το σχεδιασμό της δικής τους μάθησης: 

1. Μαθαίνοντας πώς να μάθουν: βοήθεια των μαθητών να αναπτύξουν ένα 

ρεπερτόριο δεξιοτήτων μάθησης και στρατηγικών για να υποστηρίξουν την 

ανάπτυξή τους ως αυτο-κατευθυνόμενοι μαθητές 

2. Αξιολόγηση για τη μάθηση: χρησιμοποίηση μιας σειράς τεχνικών 

αξιολόγησης, με έμφαση στην διαμορφωτική αξιολόγηση που εμπλέκει το 

μαθητή. 

3. Διδασκαλία και μάθηση στρατηγικών: ανάπτυξη πλήρους ρεπερτορίου 

στρατηγικών, με μαθητή και δάσκαλο να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το 

ποια να χρησιμοποιήσουν και πότε. 

4. Επιλογή προγράμματος σπουδών: παροχή στους εκπαιδευόμενους 

καθοδηγούμενων ευκαιριών να αναπτύξουν τις ατομικές διαδρομές μάθησης 

που αναπτύσσουν τις δεξιότητες και όχι τη γνώση. 

5. Καθοδήγηση και υποστήριξη: διασφάλιση ότι οι μαθητές έχουν μια σχέση 

mentoring ένας-προς-έναν με έναν ενήλικα, και ότι θα ωφεληθούν από την 

αμοιβαία υποστήριξη. 

 

ΤΠΕ ως υποστήριξη της εξατομικευμένης μάθησης 

Η εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και τα 

ψηφιακά εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου έκαναν την εξατομικευμένη μάθηση 

διαθέσιμη στο ευρύτερο κοινό. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα των ΤΠΕ στη 

μάθηση, όπως αναφέρεται στο [61]: 

– Οι ΤΠΕ μπορούν να παρουσιάσουν το περιεχόμενο σε μια συναρπαστική και 

ελκυστική μορφή 

– Οι ΤΠΕ βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να καταγράφουν και να 

παρακολουθούν συνεχώς την πρόοδο του κάθε μαθητή 
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– Οι ΤΠΕ επιτρέπουν προσαρμοσμένη παράδοση του σχετικού εκπαιδευτικού 

υλικού σε κάθε μαθητή 

– Οι ΤΠΕ μπορούν να δημιουργήσουν virtual κοινωνικές κοινότητες μεταξύ των 

διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ομάδων μαθητών ή εκπαιδευτικών 

– Οι ΤΠΕ διευκολύνουν τις δεξιότητες «μαθαίνοντας να μαθαίνω» 

 

Οι ΤΠΕ επιτρέπουν την εφαρμογή των παραπάνω συστατικών της εξατομικευμένης 

μάθησης ως εξής: 

– Για την αξιολόγηση της μάθησης: Η αξιολόγηση σε ένα κλασικό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα συνήθως περιορίζεται σε εξετάσεις στο τέλος μιας ενότητας μάθησης. 

Συνήθως συνοδεύεται από βαθμολογία και πρωταρχικός στόχος της είναι να 

συγκρίνει τα επιτεύγματα των μαθητών με προδιαγραφές. Πιο λεπτομερής 

αξιολόγηση των αναγκών, ικανοτήτων και της προόδου των μαθητών ήταν 

πάρα πολύ δύσκολο να εκτελέσει. Οι πρόοδοι στα διάφορα συστήματα 

διαχείρισης μάθησης (LMS) έκανε πραγματικότητα μια αυτοματοποιημένη 

αξιολόγηση που συμβαίνει καθόλη τη διαδικασία της μάθησης. Τα πλήρη 

στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των 

τεστ πολλαπλών επιλογών, τα χαρτοφυλάκια, τα έργα σε εξέλιξη, τα 

αποτελέσματα των συνομιλιών, κλπ μπορούν να συλλέγονται με τον 

επιθυμητό ρυθμό. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις 

πληροφορίες για να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα σχετικά με 

την προσαρμογή της διδασκαλίας σε κάθε μαθητή. 

– Για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση: Ακόμα και οι καλύτεροι 

δάσκαλοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις καθολικές στρατηγικές διδασκαλίας 

για την παράδοση των μαθημάτων στους μαθητές στην παραδοσιακή τάξη. 

Έτσι, η προσέγγιση «ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους» είναι ένα βασικό μέτρο 

για να κρατήσει τις τάξεις σε ροή. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας κάνουν την 

εξατομικευμένη διδασκαλία δυνατή μέσω της προσαρμογής των στρατηγικών 

μάθησης και του περιεχομένου σε κάθε μαθητή. Αυτή η προσέγγιση έχει γίνει 

ιδιαίτερα δημοφιλής στα e-Learning, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στην 

τάξη, όταν η επιλεκτική διανομή ψηφιακού περιεχομένου γίνεται μέρος της 

εξατομικευμένης διδασκαλίας. 

– Για εξατομίκευση του προγράμματος σπουδών: Οι μαθητές μέσα σε μια 

ομάδα στο τυπικό περιβάλλον της τάξης πρέπει να ακολουθήσουν το ίδιο 

πρόγραμμα μάθησης σε ένα ρυθμό που επιτρέπει ακόμα και στους κακούς 

μαθητές να μαθαίνουν το υλικό. Αυτό υπονομεύει την πρόοδο των 

ταλαντούχων σπουδαστών. Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

των κινητών συσκευών μάθησης μπορεί να γίνει εξατομίκευση όχι μόνο των 

μέσων μάθησης, αλλά και των προγραμμάτων σπουδών για κάθε μαθητή. Σε 

κάθε άτομο στην τάξη μπορεί να παρουσιάζεται το υλικό που αυτός ή αυτή 
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χρειάζεται. Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης θα παρακολουθεί τις εξελίξεις 

του κάθε μαθητή στην τάξη, εξασφαλίζοντας ότι το βασικό υλικό θα 

καλύπτεται από τον καθένα, αλλά και δίνοντας την ευκαιρία για μια σε βάθος 

εντατική διδασκαλία στους καλύτερους μαθητές. 

– Για την αλλαγή στην οργάνωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: Η εμφάνιση 

των τεχνολογιών της πληροφορίας δεν έχει αλλάξει τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Στα περισσότερα, οι υπολογιστές εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται κυρίως ως εργαλεία για τη διδασκαλία των τεχνολογιών 

της πληροφορίας και δεν αλλάζουν τον τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν 

άλλα θέματα. Όταν χρησιμοποιούνται για την εξατομικευμένη διδασκαλία και 

τη μάθηση, οι υπολογιστές και οι φορητές συσκευές μετατρέπουν τις 

αντίστοιχες διαδικασίες και επίσης αλλάζουν την οργάνωση των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάταξη της τάξη επανασχεδιάζεται ώστε να 

αντανακλά τη μετατόπιση της προσοχής από το δάσκαλο στους μαθητές. Αντί 

των τυπικών γραμμών των πινάκων, η διαρρύθμιση της τάξης μπορεί να 

οργανωθεί με τέτοιο τρόπο που οι μαθητές - εξοπλισμένοι με μεμονωμένους 

υπολογιστές ή ταμπλέτες - θα κοιτάζουν ο ένας τον άλλο και το δάσκαλο. Οι 

αλλαγές του προγράμματος στην τάξη και η αντίστοιχη προσαρμογή της 

κατανομής των πόρων λόγω της ανάγκης να παρέχουν μια ευρύτερη επιλογή 

του αναλυτικού προγράμματος μπορεί να διαμεσολαβείται μέσω LMS. 

– Για τη μετακίνηση της εκπαίδευσης πέρα από την τάξη: Σε έναν κόσμο χωρίς 

τις τεχνολογίες της πληροφορίας, η συμμετοχή των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί τη φυσική παρουσία τους στην τάξη. 

Σήμερα, το μαθησιακό περιεχόμενο μπορεί να παραχθεί από 

εμπειρογνώμονες σε ψηφιακή μορφή και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί 

επανειλημμένα για τη διδασκαλία φοιτητών. Με τη χρήση των Web 2.0 

εργαλείων και των κοινωνικών δικτύων, οι μαθητές μπορούν να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους πέρα από την τάξη. Η πρόοδός τους μπορεί να 

παρακολουθείται σε απευθείας σύνδεση. Οι κινητές συσκευές και η σύνδεση 

στο Internet επιτρέπουν στους μαθητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 

ένα οικείο περιβάλλον μάθησης όπου κι αν βρίσκονται. 

 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η εξατομικευμένη μάθηση θα μπορούσε να 

μειώσει τις σχεσιακές και ηθικές διαστάσεις της εκπαίδευσης. Για να αποφευχθεί 

αυτό, η εξατομίκευση δεν θα πρέπει να γίνεται στα άκρα, γιατί γίνεται παρόμοια με 

την αυτο-μάθηση. Ο δάσκαλος που χρησιμοποιεί εξατομικευμένη μάθηση στην τάξη 

θα πρέπει να τη συνδυάζει με άλλες τεχνικές διδασκαλίας (διδασκαλία σε μικρές 

ομάδες, mentoring, κλπ). 

Εξατομικευμένη μάθηση, προσαρμοσμένη μάθηση και δια βίου μάθηση 
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Η εξατομικευμένη μάθηση αναγνωρίζει ότι οι μαθητές αρχίζουν τη μαθησιακή 

εμπειρία τους από διαφορετικά σημεία αφετηρίας και ότι διαθέτουν μοναδικά 

ταλέντα, ικανότητες και δεξιóτητες που δεν έχουν προηγουμένως αναγνωριστεί ή δεν 

έχουν χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στη 

μάθηση. Αναγνωρίζει ότι οι μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να μαθαίνουν και να 

έχουν πρόσβαση σε διάφορες ευκαιρίες και να υποστηρίζονται για να πετύχουν στην 

ενήλικη ζωή. [60] 

Στην εξατομικευμένη μάθηση οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με μεμονωμένους 

μαθητές για να αξιολογήσουν τα προηγούμενα επιτεύγματα και τις εμπειρίες 

(προσωπικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές) του μαθητή, τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες του. Στη συνέχεια σχεδιάζουν τι να κάνουν και να 

πετύχουν για να φτάσουν οι μαθητές εκεί που θέλουν. Προσδιορίζονται τα 

προτεινόμενα βήματα για τους μαθητές και τίθενται οι στόχοι που έχουν 

συμφωνηθεί έτσι ώστε να έχουν την καλύτερη ευκαιρία για την επίτευξη των 

μελλοντικών στόχων τους. Οι ημερομηνίες αναθεώρησης καταγράφονται και οι 

μέθοδοι υποστήριξης προγραμμαίζονται σε ένα έγγραφο που καλείται συχνά 

ατομικό σχέδιο μάθησης. Αυτό το σχέδιο είναι, στην πραγματικότητα, ένας χάρτης 

πορείας για τη δια βίου μάθηση. 

Με βάση το [62] για να συμβούν αυτά τα σχέδια, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν 

δικαιώματα, το οποίο σημαίνει ότι: 

– θα συμμετέχουν στην κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας, τον 

προγραμματισμό και την παράδοση, στον προγραμματισμό και στην παροχή 

tutorials, στην καθοδήγηση συνομήλικων, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη 

ενός προγράμματος επιπλέον δραστηριοτήτων. Η συμμετοχής των 

εκπαιδευομένων στις παραπάνω δραστηριότητες υποστηρίζει την ιδέα της 

εξατομικευμένης μάθησης. Βοηθά επίσης τους εκπαιδευόμενους να έχουν 

μεγαλύτερη επίγνωση των πράξεών τους και των συνεπειών, των εισφορών 

και των ανταμοιβών. 

– θα είναι ενημερωμένοι: για τα κριτήρια αξιολόγησης των προσόντων που 

μελετώνται, τις μεθόδους υποστήριξης και πώς μπορεί να επιτευχθούν, την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, τα βήματα που πρέπει να ληφθούν 

για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων, τις δυνατότητες εξέλιξης και 

τις καθημερινές λειτουργίες των σχολείων τους. Αν οι μαθητές 

ενημερώνονται, είναι σε καλύτερη θέση να κάνουν επιλογές που θα τους 

δώσουν την καλύτερη ευκαιρία για επιτυχία. 

– θα εισακούγονται: τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη και να ενεργούν σύφμωνα με τις απόψεις των εκπαιδευομένων. Τα 

σεμινάρια και η ανατροφοδότηση είναι σημαντικά για αυτό. 
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Συμπεράσματα 

 

Μέσα σε αυτή την ενότητα δώσαμε προσοχή στην ιδέα της εξατομίκευσης της 

εκπαίδευσης και της εξατομικευμένης μάθησης και των πέντε τυπικών βασικών 

συνιστωσών της εξατομικευμένης μάθησης. Εξηγήσαμε επίσης πώς οι ΤΠΕ μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εξατομικευμένης μάθησης σε 

διαφορετικά μέρη και φάσεις . Ρίξαμε μια πιο προσεκτική ματιά στις σχέσεις μεταξύ 

εξατομικευμένης μάθησης και δια βίου μάθησης. 

 

  



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

92 
 

4. Λεξιλόγιο 
 

Affinity group: μια ομάδα που σχηματίζεται γύρω από ένα κοινό συμφέρον ή 

κοινό στόχο, στον οποίο επίσημα ή ανεπίσημα ανήκουν τα άτομα. Τα affinity 

groups γενικά αποκλείεται να είναι υπό την αιγίδα της οποιαδήποτε 

κυβερνητικήw υπηρεσίαw, και οι σκοποί τους πρέπει να είναι κυρίως μη-

εμπορικοί.  

AI (artificial intelligence) μοντέλα της δημιουργικότητας: αφορά την επίλυση 

μη-ποσοτικών, αδόμητων προβλημάτων. Στόχος είναι η περίπου αναπαράσταση 

γνώσης και συλλογιστικής και η δημιουργία έξυπνων, λογικών, και αυτόνομων 

παραγόντων. 

AutoCAD: μια εμπορική εφαρμογή λογισμικού για 2D και 3D computer-aided 

design (CAD) - διαθέσιμο από το 1982 ως desktop εφαρμογή και από το 2010 ως 

ένα κινητό δίχτυο και cloud-based εφαρμογή στην αγορά ως AutoCAD 360. 

Brainstorming: διαδικασία για την παραγωγή δημιουργικών ιδεών και λύσεων, 

μέσω της εντατικής και ελεύθερης ομαδικής συζήτησης. Κάθε συμμετέχων 

ενθαρρύνεται να σκέφτεται δυνατά και να προτείνει όσες ιδέες είναι δυνατόν, 

δεν έχει σημασία αν είναι φαινομενικά παράξενες ή περίεργες. Ανάλυση, 

συζήτηση, ή κριτική των αναφερθέντων ιδεών επιτρέπεται μόνο όταν η 

συνεδρίαση αναζήτησης ιδεών έχει ολοκληρωθεί και η συνεδρία αξιολόγησης 

αρχίζει.  

Brainwriting: μια τεχνική παρόμοια με Brainstorming. Υπάρχουν πολλές 

ποικιλίες, αλλά η γενική διαδικασία είναι ότι όλες οι ιδέες καταγράφονται από 

το άτομο που τις σκέφτηκε . Στη συνέχεια περνάνε στο επόμενο πρόσωπο που 

τις χρησιμοποιεί ως έναυσμα για τις δικές τους ιδέες. 

Cluster: μια σειρά από πράγματα που ολοένα δένονται ή συμβαίνουν κοντά 

μεταξύ τους, ή μια σειρά από πρόσωπα ή πράγματα που ομαδοποιούνται. 

e-learning: η παράδοση της μάθησης, κατάρτισης ή προγράμματος εκπαίδευσης 

με ηλεκτρονικά μέσα. Το E-learning περιλαμβάνει τη χρήση ενός υπολογιστή ή 

μιας ηλεκτρονικής συσκευής (π.χ. κινητό τηλέφωνο) με κάποιο τρόπο για την 

παροχή κατάρτισης, εκπαιδευτικού ή διδακτικού υλικού. 

ESOMAR -

World Association of Opinion and Marketing Research Professionals:   ένας 

οργανισμός για την ενθάρρυνση, την προώθηση και την ανάδειξη της έρευνας 

αγοράς σε όλο τον κόσμο. 
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Eurostat: στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στο 

Λουξεμβούργο. Αποστολή της είναι να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 

στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ 

χωρών και περιφερειών. 

Focus group: μια μορφή ποιοτικής έρευνας στην οποία μια ομάδα ανθρώπων 

ρωτάται για τις αντιλήψεις, απόψεις, πεποιθήσεις και στάσεις προς ένα προϊόν, 

υπηρεσία, ιδέα, διαφήμιση, ιδέα, ή τη συσκευασία. 

Group tutorials: κάτι που προσφέρει ιδιαίτερη, συχνά εξατομικευμένη 

διδασκαλία, συγκεκριμένα: ένα βιβλίο ή τάξη που παρέχει εκπαίδευση σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή, ένα πρόγραμμα που παρέχει οδηγίες για τη χρήση ενός 

συστήματος ή λογισμικού. 

 

iLab2:  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με βασικότερο στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω 

της χρήσης των i-Labs (εργαστήρια καινοτομίας) στις διδακτικές μεθόδους. 

Lead-user: οι χρήστες ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που προς το παρόν 

βιώνουν ανάγκες ακόμα άγνωστες στο ευρύ κοινό και οι οποίοι επίσης θα 

επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό εάν επιτύχουν μια λύση σε αυτές τις ανάγκες. 

Επειδή οι lead users καινοτομούν, θεωρούνται ότι είναι παράδειγμα ή ο τύπος 

του δημιουργικού καταναλωτή, δηλαδή, οι πελάτες, οι οποίοι προσαρμόζουν, 

τροποποιούν, ή μετατρέπουν μια προσφορά. 

Living Lab: μια έννοια έρευνας, με επίκεντρο το χρήστη, οικοσύστημα ανοιχτής 

καινοτομίας, που συχνά λειτουργεί σε ένα εδαφικό πλαίσιο (π.χ. πόλη, οικισμός, 

περιοχή), ενσωματώνοντας ταυτόχρονες διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας 

στο πλαίσιο μιας δημόσιας-ιδιωτικής εταιρικής σχέσης. Η ιδέα βασίζεται σε μια 

προσέγγιση συνδημιουργίας συστηματικής χρήσης ενσωματώνοντας τις 

διαδικασίες έρευνας και της καινοτομίας. Αυτά ενσωματώνονται μέσω της συν-

δημιουργίας, της εξερεύνησης, του πειραματισμού και της αξιολόγησης 

καινοτόμων ιδεών, σεναρίων, εννοιών και συναφών τεχνολογικών αντικειμένων 

σε περιπτώσεις χρήσης στην πραγματική ζωή. 

Moodle: ένα σύστημα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό διαχείρισης 

μάθησης γραμμένο σε PHP που διανέμεται υπό την GNU General Public License, 

και αναπτύχθηκε βασισμένο στις παιδαγωγικές αρχές. Το Moodle 

χρησιμοποιείται για μικτή μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και άλλα έργα 

ηλεκτρονικής μάθησης στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, σε χώρους εργασίας και 

σε άλλους τομείς. 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development 
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Portfolio: ένας τύπος χαρτοφύλακα και αναφέρεται σε μια συλλογή από 

πράγματα ανάλογα με τον όρο που ακολουθεί. Παραδείγματα είναι το 

χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων, το χαρτοφυλάκιο της 

σταδιοδρομίας, ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο κ.α.  

State of the Art:  το επίπεδο ανάπτυξης (όπως μιας συσκευής, διαδικασίας, 

διεργασίας, τεχνικής ή επιστήμης) σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρόνο 

συνήθως ως αποτέλεσμα των σύγχρονων μεθόδων σε μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. 

Tutorial: Ένα άρθρο «βήμα προς βήμα», η δημοσίευση επιτρέπει στους χρήστες 

να μάθουν εύκολα πώς να χρησιμοποιούν το λογισμικό, να προγραμματίζουν ή 

να δημιουργούν γραφικά. Αυτός ο όρος είναι επίσης προγράμματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ή παρουσιάσεις εκτέλεσης τέτοιων λειτουργιών. 

UNE 166000: 2006 (πρότυπο): μια ισπανική σειρά προτύπων για τη διαχείριση 

της καινοτομίας. 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

 

WEB 2.0: ο όρος που περιγράφει μια δεύτερη γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, η 

οποία επικεντρώνεται στην ικανότητα των ανθρώπων να συνεργάζονται και να 

μοιράζονται online πληροφορίες. Αναφέρεται στη μετάβαση από στατικές 

σελίδες Web HTML σε ένα πιο δυναμικό Web που είναι πιο οργανωμένο και 

βασίζεται στην εξυπηρέτηση Web εφαρμογών για τους χρήστες, ενώ 

περιλαμβάνει και ανοικτή επικοινωνία με έμφαση στις Web-based κοινότητες 

χρηστών, και στην πιο ανοικτή ανταλλαγή πληροφοριών. 

WikiEducator: ένα διεθνές διαδικτυακό έργο της κοινότητας για την από κοινού 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να 

επαναχρησιμοποιήσουν, να προσαρμόσουν και να μοιραστούν χωρίς κανένα 

περιορισμό. Το WikiEducator ξεκίνησε το 2006 και υποστηρίζεται από τον μη 

κερδοσκοπικό Ίδρυμα Open Education Resource (OER). 

Αδύναμο σημείο: ένα χαρακτηριστικό που είναι ανεπαρκές ή ελλιπές, μια 

ατέλεια του χαρακτήρα. 

Αξιολόγηση: στην εκπαίδευση αναφέρεται στην ευρεία ποικιλία μεθόδων ή 

εργαλείων που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση, τη 

μέτρηση, και την τεκμηρίωση της ακαδημαϊκής ετοιμότητας, της προόδου της 

μάθησης, της απόκτησης δεξιοτήτων, ή των εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών. 
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Αξιολόγηση από ομοτίμους (peer assessement): μια διαδικασία κατά την οποία 

οι μαθητές ή οι ομότιμοι τους βαθμολογούν εργασίες ή τεστ σύμφωνα με τα 

κριτήρια που θέτει ο καθηγητής. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται για την 

εξοικονόμηση του χρόνου των καθηγητών και για τη βελτίωση της κατανόησης 

των υλικών από τους μαθητές καθώς και για τη βελτίωση των μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων τους. 

Αμφισβήτηση: ενθαρρύνει τους πελάτες να αναλάβουν την ευθύνη και να είναι 

υπόλογοι, επικυρώνουν την κατανόηση του πελάτη, την αντίληψη και τη 

δέσμευση στα σχέδια, και κρατάει τους πελάτες υπόλογους για την πρόοδο και 

τη συνέχεια. 

 

Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μέσα: ελεύθερα προσβάσιμα, ανοιχτής άδειας έγγραφα 

και μέσα που είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση 

καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς. 

 

Ανοικτή Άδεια χρήσης: ένα δωρεάν, αντίγραφο χωρίς άδεια για λογισμικά και 

άλλα είδη εργασιών. 

 

Αποτίμηση: ένας συστηματικός προσδιορισμός της αξίας ενός θέματος και της 

σημασίας, με τη χρήση κριτηρίων που διέπονται από ένα σύνολο προτύπων. 

 

Άτυπη εκπαίδευση: ένας γενικός όρος για την εκπαίδευση έξω από ένα πρότυπο 

σχολικό περιβάλλον 

Αυτο-αξιολόγηση: συνεχιζόμενη διαδικασία μέσω της οποίας οι διαχειριστές σε 

όλα τα επίπεδα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των επιδόσεών τους σε 

όλους τους τομείς ευθύνης, και καθορίζουν ποιες βελτιώσεις απαιτούνται. 

Βίντεο: ηλεκτρονική τεχνολογία που βασίζεται σε μια αλληλουχία εικόνων που 

μπορούν να εγγραφούν, να παραχθούν, να μεταφερθούν και να αναπαραχθούν 

δίνοντας την ψευδαίσθηση της κίνησης. 

Γνωσιοκρατία: η ψυχολογία της μάθησης η οποία τονίζει την ανθρώπινη νόηση 

ή νοημοσύνη ως ένα ειδικό όργανο που επιτρέπει στον άνθρωπο να σχηματίσει 

υποθέσεις και να αναπτυχθεί πνευματικά. (Γνωσιοκρατία) είναι επίσης γνωστή 

ως γνωστική ανάπτυξη. 

 

Γραφικά: οπτικές εικόνες ή σχέδια σε κάποια επιφάνεια, όπως ένας τοίχος, 

καμβάς, οθόνη, χαρτί, ή πέτρα για ενημέρωση, απεικόνιση, ή διασκέδαση. 
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Δεξιότητα: η αποκτηθείσα ικανότητα εκτέλεσης μιας εργασίας με 

προκαθορισμένο αποτέλεσμα συχνά μέσα σε ένα δεδομένο διάστημα χρόνου, 

ενέργειας, ή και των δύο. 

Δεξιότητες «Μαθαίνοντας να μαθαίνω»: η ικανότητα επιδίωξης και επιμονής 

στη μάθηση για την οργάνωση της ατομικής μάθησης, π.χ. μέσω της 

αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των πληροφοριών, τόσο 

μεμονωμένα όσο και σε ομάδες. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει την επίγνωση 

της διαδικασίας μάθησης ενός ατόμου και των αναγκών, προσδιορίζοντας τις 

διαθέσιμες ευκαιρίες, και την ικανότητα να ξεπεραστούν τα εμπόδια, 

προκειμένου να μάθει με επιτυχία. Η δεξιότητα αυτή σημαίνει απόκτηση, 

επεξεργασία και αφομοίωση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και 

αναζήτηση και χρησιμοποίηση καθοδήγησης. Η δεξιότητα «Μαθαίνοντας να 

μαθαίνω» εμπλέκει τους μαθητές στην αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων και 

εμπειριών της ζωής, ώστε να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες σε διάφορα πλαίσια: στο σπίτι, στην εργασία, στην εκπαίδευση 

και κατάρτιση. Τα κίνητρα και η εμπιστοσύνη αποτελούν σημαντικά στοιχεία της 

ικανότητας ενός ατόμου. 

Δέσμευση: δώστε χρόνο για να αναπτύξετε σχέσεις με τους πελάτες, 

προσκαλέστε τους πελάτες να αναθεωρήσουν και να προβληματιστούν σχετικά 

με το προηγούμενο σχέδιο δράσης, βοηθήστε τους πελάτες να καθορίσουν τις 

απαιτήσεις τους, συζητήστε τις προσδοκίες των πελατών για την καθοδήγηση 

που πρέπει να παραδοθεί. 

 

Δημιουργική νοοτροπία: για να είστε εξαιρετικά δημιουργικός χρειάζεστε 

αρχικά τη σωστή δημιουργική νοοτροπία. Να έχετε την προοπτική, τη στάση και 

τις πεποιθήσεις που σαν ενισχύουν και σας υποστηρίζουν να είστε όσο 

δημιουργικός μπορείτε. Χωρίς αυτό, η δημιουργικότητα θα είναι σε κίνδυνο και 

θα περιορίζεται. Η ζωή σε μια δημιουργική κατάσταση του νου ή με μια 

νοοτροπία δημιουργικότητας σημαίνει ότι έχετε την ικανότητα να ζείτε με έναν 

τρόπο που σας επιτρέπει να σκέφτεστε, αισθάνεστε και ενεργείτε με βαθιά 

προσωπική ελευθερία, σκοπό και αξίες. Το να είστε δημιουργικοί σας επιτρέπει 

να ενσωματώνετε τη χαρά και την αυθεντικότητα, σχηματίζοντας στόχους στη 

ζωή. Το πώς οι άνθρωποι αισθάνονται σχετικά με τη δημιουργικότητα έχει 

επιπτώσεις στο πώς αισθάνονται για τα πάντα στη ζωή. Η δημιουργική 

νοοτροπία θέτει τις βάσεις για την επαγγελματική σας επιτυχία, καθώς και το 

σκοπό της ζωής σας. 

Δημιουργική Σκέψη: ειδικές διαδικασίες σκέψης που βελτιώνουν την ικανότητα 

να είμαστε δημιουργικοί. Μια βέλτιστη κατάσταση του μυαλού για την 

παραγωγή νέων ιδεών. Σκόπιμη σκέψη τρόπων που βελτιώνουν την πιθανότητα 



SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

97 
 

να προκύψουν νέες σκέψεις. Βέλτιστη ικανότητα του εγκεφάλου για να 

σκεφτούμε νέες ιδέες. Η ικανότητα να σκεφτούμε πρωτότυπες, ποικίλες και 

περίτεχνες ιδέες. Μια σειρά από ψυχικές ενέργειες που παράγουν οι αλλαγές 

και οι εξελίξεις της σκέψης. Η διαδικασία της εξερεύνησης πολλαπλών 

κατευθύνσεων των ενεργειών ή των σκέψεων. Μερικές φορές ονομάζεται 

αποκλίνουσα σκέψη, διότι τα πρότυπα σκέψης και περιοχές πεποιθήσεων 

διευρύνονται. 

Δημιουργικότητα: ένα φαινόμενο κατά το οποίο σχηματίζεται κάτι νέο και 

κάπως πολύτιμο. Το στοιχείο που δημιουργήθηκε μπορεί να είναι άυλο (όπως 

μια ιδέα, μια επιστημονική θεωρία, μια μουσική σύνθεση ή ένα αστείο) ή 

πρωτότυπο φυσικό αντικείμενο (όπως μια εφεύρεση, ένα λογοτεχνικό έργο ή 

μια ζωγραφική). 

Δια Βίου Μάθηση: η συνεχής, εθελοντική, και με αυτενέργεια επιδίωξη της 

γνώσης είτε για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Ενισχύει την 

κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και την προσωπική 

ανάπτυξη, αυτο-βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την 

απασχολησιμότητα. 

 

Διαδικτυακό μάθημα: με σκοπό να δεσμεύσει και να τονώσει το μαθητή, και 

δεν είναι απλά μια συλλογή πόρων. Παρέχει μεγάλη ευελιξία, δίνοντας την 

ευκαιρία να μάθετε με το δικό σας ρυθμό, στο δικό σας χώρο. 

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: Η Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων ασχολείται 

κυρίως με τη διαχείριση των ανθρώπων μέσα στους οργανισμούς, εστιάζοντας 

σε πολιτικές και συστήματα. Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού στους 

οργανισμούς συνήθως αναλαμβάνουν μια σειρά από δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των παροχών των εργαζομένων, το σχεδιασμό 

πρόσληψης των εργαζομένων, την «κατάρτιση και την ανάπτυξη», την 

αξιολόγηση της απόδοσης και της ανταμοιβής (π.χ., τη διαχείριση αμοιβών και 

παροχών). 

Διαχείριση Καινοτομίας: η έννοια περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για τη διαχείριση όλων των διαστάσεων της καινοτομίας, από την καινοτομία 

στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές διαδικασίες σε οργανωτικά 

και επιχειρηματικά μοντέλα, μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των 

διαδικασιών, ανάπτυξη και βελτίωση. 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που 

ασχολείται με εργασιακά θέματα, ιδιαίτερα τα διεθνή πρότυπα εργασίας, την 

κοινωνική προστασία, και τις ευκαιρίες εργασίας για όλους. 
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Δικαιούχος: με την ευρύτερη έννοια είναι φυσικό πρόσωπο ή άλλη νομική 

οντότητα που λαμβάνει χρήματα ή άλλα οφέλη από έναν ευεργέτη. 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: ένας όρος που αναφέρεται για 

δημιουργίες της διάνοιας, για τις οποίες το μονοπώλιο έχει εκχωρηθεί σε 

καθορισμένους ιδιοκτήτες από το νόμο. 

Δικτύωση: η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών, πόρων, αμοιβαίας στήριξης 

και ευκαιριών χάρη στις αμοιβαίες επαφές. 

Εικόνες: ένα από τα πολλά είδη των μέσων που μπορεί να πάρει μορφή όπως 

φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα ή γραφικά. 

Εικονική κοινότητα: μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα, ιδέες και συναισθήματα μέσω του Διαδικτύου ή άλλων δικτύων 

συνεργασίας. 

 

Εκπαίδευση ενηλίκων: μια πρακτική κατά την οποία οι ενήλικες συμμετέχουν 

σε συστηματικές και διαρκής αυτο-εκπαίδευσης δραστηριότητες, προκειμένου 

να αποκτήσουν νέες μορφές γνώσης, δεξιότητες, στάσεις ή αξίες. Αυτό μπορεί 

να σημαίνει οποιαδήποτε μορφή μάθησης στην οποία συμμετέχουν ενήλικες 

πέρα από την παραδοσιακή εκπαίδευση, συμπεριλαμβάνοντας βασικές γνώσεις 

για την προσωπική ολοκλήρωση, ως δια βίου μάθηση. 

Εμπορευματοποίηση: να προσφέρουμε κάτι για πώληση, ή να κάνουμε κάτι 

διαθέσιμο προς πώληση. Περιλαμβάνει επίσης ένα βήμα από το εργαστήριο στο 

εμπόριο. 

Ενδιαφερόμενο μέρος: ένα άτομο, ομάδα ή οργάνωση που έχει ενδιαφέρον ή 

ανησυχία για έναν οργανισμό ο οποίος μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί 

από την οργάνωση δράσεων, στόχων και πολιτικών. 

Ενεργητική ακρόαση: μια τεχνική επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στην 

παροχή συμβουλών, κατάρτισης και επίλυσης συγκρούσεων, η οποία απαιτεί 

τους ακροατές να δώσουν ανατροφοδότηση στον ομιλητή για ό, τι ακούσουν, 

επαναλαμβάνοντας εκ νέου ή παραφράζοντας με δικά τους λόγια τι έχουν 

ακούσει, για να το επιβεβαιώσουν, και επιπλέον, για να επιβεβαιώσουν την 

κατανόηση και των δύο μερών. 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να 

ορίσει το πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που είναι ένας τρόπος 

παροχής της εκπαίδευσης και διδασκαλίας, συχνά σε ατομική βάση, για τους 

φοιτητές που δεν είναι φυσικά παρόντες σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον, 

όπως μια σχολική τάξη. 
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Εξ Αποστάσεως Μάθηση: ένας τρόπος παροχής της εκπαίδευσης και 

διδασκαλίας, συχνά σε ατομική βάση, για τους φοιτητές που δεν είναι φυσικά 

παρόντες σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον, όπως μια σχολική τάξη. Η εξ 

αποστάσεως μάθηση παρέχει πρόσβαση στη μάθηση, όταν η πηγή των 

πληροφοριών και οι μαθητές χωρίζονται από το χρόνο και την απόσταση, ή και 

τα δύο. 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Γενικά γνωστή ως επαγγελματική 

και τεχνική εκπαίδευση (CTE) ή Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

κατάρτιση (TVET) προετοιμάζει τους ανθρώπους για συγκεκριμένα 

επαγγέλματα, τέχνες και επαγγελματική σταδιοδρομία σε διάφορα επίπεδα 

όπως το εμπόριο, μία τέχνη, μια τεχνική ή μια υψηλή επαγγελματική θέση σε 

σταδιοδρομίες, όπως η λογιστική, η νοσηλευτική, κλπ Τα τεχνικά επαγγέλματα 

συνήθως βασίζονται σε χειρωνακτικές ή πρακτικές δραστηριότητες και είναι 

παραδοσιακά μη ακαδημαϊκά, αλλά σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα. Μερικές φορές αναφέρεται ως τεχνική εκπαίδευση, καθώς ο 

εκπαιδευόμενος αναπτύσσει άμεσα τεχνογνωσία σε μια συγκεκριμένη ομάδα 

τεχνικών. Η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να είναι σε επίπεδο 

δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνεχούς επιμόρφωσης, 

και σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επίγνωση: διαθέτει τις γνώσεις, πληροφορίες, ή την κατανόηση π.χ. πολύ γνώση 

σχετικά με τη σημασία της δημιουργικότητας. Επίδειξη έξυπνης 

ευαισθητοποίησης και επινοητικότητας. 

Εργαλειοθήκη: μια σειρά από εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να 

χρησιμοποιούνται μαζί ή για ένα συγκεκριμένο σκοπό. 

Ευελιξία: η ικανότητα να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στις περιστάσεις και να 

σκεφτούν προβλήματα και δραστηριότητες με νέους, δημιουργικούς τρόπους. 

Ζήτηση: η προθυμία ενός αγοραστή και η ικανότητα να πληρώσει ένα τίμημα 

για μια συγκεκριμένη ποσότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Η ζήτηση 

αναφέρεται στο πόσο (ποσότητα) ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι επιθυμητή 

από τους αγοραστές σε διάφορες τιμές. 

Ήχος: μετάδοση, λήψη και αναπαραγωγή του ήχου. 

Θεωρία μάθησης: εννοιολογικά πλαίσια που περιγράφουν το πώς 

απορροφούνται πληροφορίες, επεξεργάζονται και διατηρούνται κατά τη 

διάρκεια της της μάθησης 

Ισχυρό σημείο: κάτι στο οποίο ένας υπερέχει, φόρτε. 
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Καινοτομία: μια νέα ιδέα, πιο αποτελεσματική διάταξη ή διαδικασία. 

Κίνητρο: εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που διεγείρουν την επιθυμία 

και την ενέργεια στους ανθρώπους να έχουν συνεχώς ενδιαφέρον και να 

δεσμεύονται για μια θέση εργασίας, ένα ρόλο ή θέμα, ή να προσπαθούν για την 

επίτευξη ενός στόχου. 

Κοινότητα πρακτικής: μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται μια τέχνη ή / και 

ένα επάγγελμα. Μπορεί να εξελιχθεί φυσικά, λόγω του κοινού συμφέροντος των 

μελών σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή περιοχή, ή μπορεί να δημιουργηθεί ειδικά 

με στόχο την απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με τον τομέα τους. 

Κοννεκτιβισμός: μια υπόθεση της μάθησης η οποία τονίζει τον ρόλο του 

κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου. 

Κονστρουκτιβισμός: βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση συμβαίνει όταν οι 

μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδικασία κατασκευής της γνώσης σε 

αντίθεση με την παθητική λήψη πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι είναι οι 

ιθύνοντες του νοήματος και της γνώσης. 

Λίστα ελέγχου του Osborn: ένα απλό εργαλείο για την υποστήριξη δημιουργίας 

ιδεών, η λίστα ελέγχου Osborn είναι μια ολοκληρωμένη λίστα με ερωτήσεις για 

τις ιδέες και τα προβλήματα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 

μεμονωμένα είτε σε ομάδες. 

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα: ένα λογισμικό υπολογιστή με τον πηγαίο κώδικα 

του που διατίθεται με άδεια στην οποία ο κάτοχος των πνευματικών παρέχει τα 

δικαιώματα για τη μελέτη, την αλλαγή, και τη διανομή του λογισμικού σε 

οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα 

μπορεί να αναπτυχθεί με ένα συνεργατικό δημόσιο τρόπο. 

 

Μαθησιακή εμπειρία: αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση, μάθημα, 

πρόγραμμα ή άλλη εμπειρία στην οποία λαμβάνει χώρα η μάθηση, είτε αυτό 

συμβαίνει σε παραδοσιακές ακαδημαϊκές ρυθμίσεις (σχολεία, αίθουσες 

διδασκαλίας) ή μη-παραδοσιακές ρυθμίσεις (έξω-από-το σχολείο τοποθεσίες, 

υπαίθρια περιβάλλοντα), ή αν περιλαμβάνει παραδοσιακές εκπαιδευτικές 

αλληλεπιδράσεις (μαθητές μαθαίνουν από εκπαιδευτικούς και καθηγητές) ή μη-

παραδοσιακές αλληλεπιδράσεις (μαθητές μαθαίνουν μέσα από παιχνίδια και 

διαδραστικές εφαρμογές λογισμικού). 

Μαθησιακό αποτέλεσμα: η προδιαγραφή του τι πρέπει να μάθει ένας φοιτητής 

ως αποτέλεσμα μιας περιόδου καθορισμένης και καθοδηγούμενης μελέτης. Τα 

μαθησιακά αποτελέσματα ασχολούνται με τα επιτεύγματα του μαθητή και όχι 

τις προθέσεις του δασκάλου (που εκφράζονται στους στόχους μιας ενότητας ή 
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ενός μαθήματος). Μπορούν να λάβουν πολλές μορφές και μπορεί να είναι 

ευρείας ή στενής φύσης. 

Μαθητοκεντρική μάθηση: αναφέρεται σε μια μεγάλη ποικιλία από 

εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθησιακές εμπειρίες, διδακτικές προσεγγίσεις και 

στρατηγικές ακαδημαϊκής υποστήριξης που προορίζονται για την αντιμετώπιση 

των ξεχωριστών μαθησιακών αναγκών, των ενδιαφερόντων, των φιλοδοξιών, ή 

των πολιτισμικών υποβάθρων των φοιτητών και των ομάδων των μαθητών. Για 

την επίτευξη αυτού του στόχου, τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι σύμβουλοι 

επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων, από την 

τροποποίηση εργασιών και στρατηγικών διδασκαλίας στην τάξη έως τον εξ 

ολοκλήρου επανασχεδιασμό των τρόπων με τους οποίους οι μαθητές 

ομαδοποιούνται και διδάσκονται σε ένα σχολείο. 

 

Μη-τυπική εκπαίδευση: οργανωμένη (ακόμα και αν είναι μόνο χαλαρά 

οργανωμένη) μορφή της εκπαίδευσης, η οποία δεν είναι μέρος της τυπικής 

εκπαίδευσης, αλλά μπορεί ή δεν μπορεί να καθοδηγείται από ένα επίσημο 

πρόγραμμα σπουδών. 

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): επιχειρήσεις των οποίων ο αριθμός 

προσωπικού και είτε ο κύκλος εργασιών είτε ο συνολικός ισολογισμός 

εμπίπτουν κάτω από ορισμένα όρια. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του 

μεγέθους μιας επιχείρησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και στην ΕΕ όπως 

ορίζονται στη σύσταση της ΕΕ 2003/361. 

Μικτή μάθηση: έναν επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο οποίο ένας μαθητής 

μαθαίνει τουλάχιστον εν μέρει μέσω της παράδοσης του περιεχομένου και 

διδασκαλίας μέσω ψηφιακών και ηλεκτρονικών μέσων με κάποιο στοιχείο 

ελέγχου των φοιτητών που αφορά την πάροδο του χρόνου, του τόπου, τη 

διαδρομή, ή το ρυθμό. Στην προσέγγιση της μικτής μάθησης οι μέθοδοι της 

τάξης συνδυάζονται με δραστηριότητες μέσω υπολογιστή. 

Οραματισμός: ενθαρρύνει τους πελάτες να διερευνήσουν τις πεποιθήσεις και τα 

συναισθήματά τους σχετικά με το θέμα της καθοδήγησης, βοηθάει τους πελάτες 

να αναπτύξουν μια σαφή κατανόηση του τι θέλουν να επιτύχουν. Βοηθά τους 

πελάτες να προβλέψουν και να καθορίσουν πώς μοιάζει η επιτυχία. Ενθαρρύνει 

τους πελάτες να εξηγήσουν γιατί είναι σημαντικό να είναι επιτυχείς και 

υποστηρίζει τους πελάτες να καθορίσουν σαφείς στόχους. Βοηθάει τους 

πελάτες να εντοπίσουν δυνητικούς πόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

για να επιτύχουν και να προσδιορίσουν πιθανά εμπόδια και κινδύνους για την 

επίτευξη του στόχου και βοηθάει τους πελάτες να διερευνήσουν εναλλακτικές 

λύσεις για την αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων. 
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Οικονομικά αποδοτικό: οικονομικότερο σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 

που λαμβάνονται για τα χρήματα που δαπανήθηκαν. 

 

Πάροχος υπηρεσιών: μια εταιρεία που παρέχει στους οργανισμούς 

συμβουλευτικές, νομικές, real estate, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, επικοινωνίας, 

αποθεματοποίησης, επεξεργασίας, και πολλές άλλες υπηρεσίες. 

Περιβάλλοντα Προσωπικής Μάθησης: συστήματα που βοηθούν τους μαθητές 

να αναλάβουν τον έλεγχο και να διαχειρίζονται τη δική τους μάθηση. Αυτό 

περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για τους εκπαιδευόμενους για να: 

θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους (με την υποστήριξη των 

καθηγητών τους), να διαχειρίζονται τη μάθησή τους, τόσο το περιεχόμενο όσο 

και τη διαδικασία, να επικοινωνούν με τους άλλους στη διαδικασία της 

μάθησης. 

 

Περιέργεια: Η επιθυμία να μάθει ή να ξέρει περισσότερα σχετικά με κάτι ή 

κάποιον, φιλοπεριέργεια 

Πιστοποίηση: αναφέρεται στην επιβεβαίωση ορισμένων χαρακτηριστικών ενός 

αντικειμένου, προσώπου, ή οργανισμού. Η επιβεβαίωση αυτή είναι συχνή, αλλά 

όχι πάντα, και παρέχεται από κάποια μορφή εξωτερικής αξιολόγησης, 

εκπαίδευσης, αξιολόγησης, ή ελέγχου. 

Πρόγραμμα σπουδών: ένα συνολικό πακέτο μαθησιακών δραστηριοτήτων που 

αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος κατάρτισης. 

Αποτελείται από τρία κύρια συστατικά τα οποία είναι το περιεχόμενο ή οι 

πληροφορίες που πρέπει να μεταδοθούν, η οργάνωση του προγράμματος 

σπουδών καθώς και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται. 

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci: ένα υποπρόγραμμα στο πλαίσιο του 

προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που χρηματοδοτεί συγκεκριμένα σχέδια στον 

τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Σκέψη έξω από το κουτί: μια αλληγορία που σημαίνει να σκεφτόμαστε 

διαφορετικά, αντισυμβατικά, ή από μια νέα προοπτική. Αυτή η φράση 

αναφέρεται συχνά στη νέα ή δημιουργική σκέψη. 

Σταδιοδρομία: ο τρόπος που προοδεύετε στην εργασία σας, είτε σε μια θέση 

εργασίας ή σε μια σειρά από θέσεις εργασίας. 

Συμπεριφορισμός: στην εκπαίδευση επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη 

άποψη για τη μάθηση: μια αλλαγή στην εξωτερική συμπεριφορά που 
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επιτυγχάνεται με τη χρήση ενίσχυσης και επανάληψης για την διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς. 

Συνεργατική μάθηση: μια κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα 

μαθαίνουν ή προσπαθούν να μάθουν κάτι μαζί. Σε αντίθεση με την περίπτωση 

της ατομικής μάθησης, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη συνεργατική 

μάθηση επωφελούνται από τους πόρους και τις ικανότητες του άλλου (ζητούν ο 

ένας από τον άλλον παροχή πληροφοριών, αξιολογούν ο ένας τον άλλον για τις 

ιδέες του, παρακολουθούν ο ένας τον άλλο στην εργασία, κ.λπ.). 

Συντονιστής: περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σε άτομα και ομάδες για να 

διερευνήσουν μια σειρά από ζητήματα και προκλήσεις μέσω της χρήσης μιας 

ποικιλίας εργαλείων και τεχνικών. 

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: μια εφαρμογή λογισμικού για τη διαχείριση, 

την τεκμηρίωση, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την 

παράδοση μαθημάτων ή προγραμμάτων κατάρτισης ηλεκτρονικής 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας (που ονομάζεται επίσης e-learning). 

Τεχνική βιωσιμότητα: αναφέρεται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα 

προσφέρονται. Θα κάνει το προϊόν ό, τι προορίζεται να κάνει; 

 

Τεχνικές δημιουργικότητας: οι μέθοδοι που ενθαρρύνουν δημιουργικές 

δράσεις, στις τέχνες ή στις επιστήμες. Αυτές επικεντρώνονται σε μια ποικιλία 

πτυχών της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών για την 

παραγωγή ιδεών και αποκλίνουσας σκέψης, των μεθόδων της εκ νέου 

διαμόρφωσης των προβλημάτων, των αλλαγών στο συναισθηματικό περιβάλλον 

και ούτω καθεξής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρη επίλυσης 

προβλημάτων, καλλιτεχνική έκφραση, ή θεραπεία. Ορισμένες τεχνικές απαιτούν 

ομάδες των δύο ή περισσότερων ατόμων, ενώ άλλες τεχνικές μπορεί να 

επιτευχθεί από ένα άτομο. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν παιχνίδια με τις 

λέξεις, γραπτές ασκήσεις και διαφορετικούς τύπους αυτοσχεδιασμού, ή 

αλγορίθμους για την προσέγγιση των προβλημάτων. 

Τεχνογνωσία: ειδικές δεξιότητες ή γνώσεις, η δεξιότητα ή γνώση που έχει ένας 

εμπειρογνώμονας. 

ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών): αναφέρεται σε τεχνολογίες 

που παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω των τηλεπικοινωνιών. 

Επικεντρώνεται κυρίως στις τεχνολογίες της επικοινωνίας, που περιλαμβάνουν 

το Internet, ασύρματα δίκτυα, κινητά τηλέφωνα και άλλα μέσα επικοινωνίας. 
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Τυπική εκπαίδευση: συνήθως από εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς με 

συστηματικό τρόπο εκ προθέσεως μέσα σε ένα σχολείο, ακαδημία / κολέγιο / 

ινστιτούτο ή πανεπιστήμιο. 

Χαρτογράφηση μυαλού: ένα διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την οπτική 

οργάνωση πληροφοριών. Ένας χάρτης σκέψεων συχνά δημιουργείται γύρω από 

μια έννοια, που είναι ως εικόνα στο κέντρο μιας κενής σελίδας, και στην οποία 

προστίθενται σχετικές αναπαραστάσεις ιδεών, όπως εικόνες, λέξεις και μέρη 

λέξεων. Οι σημαντικές ιδέες συνδέονται άμεσα με την κεντρική ιδέα, και άλλες 

ιδέες διακλαδίζονται έξω από αυτές. 

Χώρος εργασίας: η φυσική τοποθεσία όπου κάποιος εργάζεται. Μια τέτοια θέση 

μπορεί να κυμαίνεται από ένα σπίτι-γραφείο έως ένα μεγάλο κτίριο γραφείων ή 

εργοστάσιο. 
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 Alla Zusman, Overview of Creative Methods availabale at 

http://www.ideationtriz.com/paper_Overview_of_Creative_Methods.asp  
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 Coursera http://coursera.org/ 

 Edx https://www.edx.org/ 
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