
 

 

Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι παρεχόμενες πληροφορίες, αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Erasmus + δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει. 
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Εισαγωγή 

Η	υλοποίηση	του	θετικού	δυναμικού	των	ψηφιακών	μέσων	για	την	επίτευξη	βελτιωμένων	ικανοτήτων	
επιχειρηματικότητας	και	απασχολησιμότητας	των	νέων,	εξαρτάται	από	έναν	αριθμό	προϋποθέσεων	και	
ικανοτήτων,	συμπεριλαμβανομένης	της	αντίστοιχης	εκπαίδευσης	των	διοργανωτών	δραστηριοτήτων	για	τη	
νεολαία.	Οι	διοργανωτές	δραστηριοτήτων	για	την	νεολαία	πρέπει	να	έχουν	τις	δεξιότητες	και	τις	γνώσεις	που	
απαιτούνται	για	την	παροχή	ψηφιακής	οργάνωσης	δραστηριοτήτων	για	νέους,	έχοντας	επίγνωση	του	
συνεχώς	μεταβαλλόμενου	ψηφιακού	περιβάλλοντος	και	της	ανάγκης	προσαρμογής	του	περιεχομένου	
ανάλογα.	Το	έργο	Digitize	Enterprise	στοχεύει	ταυτόχρονα	δύο	ζητήματα:	την	ανεπαρκή	ενσωμάτωση	της	
ψηφιακής	οργάνωσης	δραστηριοτήτων	για	τους	νέους	και	την	έλλειψη	αποτελεσματικών	πρωτοβουλιών	για	
τους	νέους	που	ενισχύουν	την	επιχειρηματικότητα	και	τις	ικανότητες	απασχόλησης	των	νέων.	Κατά	συνέπεια,	
αυτό	θα	έχει	διπλό	αντίκτυπο	στους	νέους.	

	Το	«Digitize	Enterprise»	στοχεύει	στο	συλλογικό	σχεδιασμό,	δοκιμή,	εφαρμογή	νέων	ψηφιακών	εργαλείων	
και	υλικών	για	την	προώθηση	των	δεξιοτήτων	των	νέων	επιχειρήσεων	και	την	ενίσχυση	των	ικανοτήτων	των	
διοργανωτών	δραστηριοτήτων	για	την	νεολαία	που	αγκαλιάζουν	την	ψηφιακή	διοργάνωση	δραστηριοτήτων	
για	νέους.	Είχαμε	επικεντρωθεί	στη	δημιουργία	μιας		εξατομικευμένης	εργαλειοθήκης	Digitize	Enterprise	για	
τους	διοργανωτές	δραστηριοτήτων	για	τη	νεολαία	για	την	αντιμετώπιση	συστάσεων	πολιτικής	που	απαιτούν	
την	ανάπτυξη	και	υλοποίηση	SMART	ψηφιακά	ενισχυμένης	διοργάνωσης	δραστηριοτήτων	για	νέους.	Η	
εργαλειοθήκη	απευθύνεται	σε	διοργανωτές	δραστηριοτήτων	για	την	νεολαία,	για	την	ταυτόχρονη	
υποστήριξη	ψηφιακή	διοργάνωση	δραστηριοτήτων	για	νέους	και	την	παράδοση	μη	τυπικών	επιχειρηματικών	
ευκαιριών	και	ευκαιριών	μάθησης	απασχολησιμότητας.	

Η	Διαδικτυακή	εργαλειοθήκη	για	τους	διοργανωτές	δραστηριοτήτων	για	τη	νεολαία	Digitize	Enterprise	
παρέχει	ένα	πακέτο	30	ειδικών	ψηφιακών	πόρων,	σχεδιασμένους	γύρω	από	την	έννοια	της	«Μικρο-
μάθησης»,	σύντομες	και	συνοπτικές	εκπαιδευτικές	δραστηριότητες,	που	παραδίδονται	σε	μορφές	
πολυμέσων	για	την	προώθηση	συνδυασμένων	μαθησιακών	προσεγγίσεων.	Οι	«εκπαιδευτικές	
δραστηριότητες»	της	εργαλειοθήκης	περιλαμβάνουν	ένα	συνδυασμό	πόρων	(διαδραστικά	παιχνίδια,	
γραφικές	αναπαραστάσεις	δεδομένων,	podcasts,	βίντεο	eLearning	μικρού	μεγέθους,	διαδραστικές	μελέτες	
περιπτώσεων,	διαδραστικές	δοκιμές	&	εργασίες)	που	μπορούν	να	ενσωματωθούν	σε	υπάρχουσες	
δραστηριότητες	εργασίας	για	νέους,	όπως	ομαδική	εργασία,	συζητήσεις,	παιχνίδια	ρόλων	&	τονωτικές	
ασκήσεις.  
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Κεφάλαιο 1: 

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να 

ενσωματώσετε το εγχειρίδιο του	Digitize	

Enterprise για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων 

για τη νεολαία 

 

Βήματα για να μπείτε στην εργαλειοθήκη  

Αυτό το κεφάλαιο αποτελείται από σαφή βήματα σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής και τον τρόπο χρήσης της 

Διαδικτυακής εργαλειοθήκης για τους διοργανωτές δραστηριοτήτων για τη νεολαία Digitize	Enterprise 
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Βήμα 1: επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου  

Το πρώτο βήμα είναι να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου: 

www.digitizeenterprise.org 

 

 Βήμα 2: μπείτε στην εργαλειοθήκη 

 

Αφού μπείτε στον ιστότοπο, θα βρείτε πέντε διαφορετικές ενότητες στην πρώτη σελίδα από τις οποίες 

μπορείτε να επιλέξετε. Πρέπει να επιλέξετε την ενότητα "Εργαλειοθήκη" και θα μεταφερθείτε στο 

περιβάλλον της Εργαλειοθήκης. 
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Βήμα 3: η εργαλειοθήκη 

Αφού κάνετε κλικ στην ενότητα 

Εργαλειοθήκη, θα μεταφερθείτε 

στην πρώτη σελίδα της 

Εργαλειοθήκης. Εδώ μπορείτε να 

δείτε τις 10 διαφορετικές ενότητες 

που έχουν αναπτυχθεί. Κάθε 

ενότητα έχει ένα κουμπί 

πληροφοριών. Κάνοντας κλικ σε 

αυτό μπορείτε να διαβάσετε τι 

είναι η ενότητα και να επιλέξετε 

αυτό που σας ενδιαφέρει 

περισσότερο ή να ξεκινήσετε από 

το πρώτο και να τα ελέγξετε όλα. 

 

 

e.g. 
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Βήμα 4: διαλέξτε μια ενότητα 

 

 

 

Αφού μπείτε στο 

περιβάλλον μιας 

συγκεκριμένης ενότητας, 

θα δείτε ότι υπάρχουν 

πολλές δυνατότητες. 

Πρώτον, μπορείτε να δείτε 

μια σύντομη περιγραφή 

των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων από τα 

οποία αποτελείται η 

συγκεκριμένη ενότητα. 
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Στη συνέχεια, υπάρχει η 

επιλογή λήψης της 

επισκόπησης της ενότητας, 

προκειμένου να μελετηθεί 

η θεωρία στην οποία 

βασίζονται όλες οι 

ψηφιακές εκπαιδευτικές 

ενότητες. 

 

 

 

Τέλος, σε κάθε ενότητα 

υπάρχουν τα κουμπιά «Πίσω 

στο μενού / Πίσω» και 

«Επόμενο / Επόμενη ενότητα». 

Κάνοντας κλικ σε αυτά μπορείτε 

να επιστρέψετε στο κύριο μενού 

της εργαλειοθήκης ή να δείτε 

την προηγούμενη ψηφιακή 

εκπαιδευτική δραστηριότητα σε 

κάθε ενότητα. Επίσης, μπορείτε 

να επιλέξετε να δείτε την 

επόμενη ή αν διαβάζετε την 

τελευταία εκπαιδευτική 

δραστηριότητα της ενότητας, 

μπορείτε να επιλέξετε να 

συνεχίσετε στην επόμενη 

ενότητα αυτόματα, χωρίς να 

επιστρέψετε στο κύριο μενού. 
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Οι ενότητες  

Η εργαλειοθήκη του έργου Digitize	Enterprise	αποτελείται	από	10	διαφορετικές	ενότητες	μάθησης,	όλες	
συνδεδεμένες	με	την	επιχειρηματικότητα	και	τις	ψηφιακές	δεξιότητες.	Κάθε	ενότητα	περιέχει	τουλάχιστον	3	
διαφορετικές	ψηφιακές	εκπαιδευτικές	δραστηριότητες.	Οι	ψηφιακές	εκπαιδευτικές	δραστηριότητες	είναι	
βίντεο	μικρού	μεγέθους,	γραφικές	αναπαραστάσεις	δεδομένων	(infographics),	διαδραστικές	παρουσιάσεις,	
διαδραστικές	μελέτες	περιπτώσεων,	διαδραστικές	δοκιμές,	podcasts κ.λπ. Παρακάτω, θα βρείτε μια 
λεπτομερή περιγραφή των ενοτήτων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους. 
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1.	Επιχειρηματικότητα	

Η ενότητα «Επιχείρηση» είναι μια βασική εισαγωγή για το τι σημαίνει 

Επιχείρηση και πώς οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν να γίνονται 

καινοτόμοι. Αυτή η ενότητα θα σας δώσει την ευκαιρία να 

εξερευνήσετε πώς μπορείτε να είστε πιο καινοτόμοι και ποιες 

δεξιότητες πρέπει να στοχεύσετε στο μέλλον εάν θέλετε να 

βελτιώσετε τις επιχειρηματικές σας ικανότητες. 

Αυτή η ενότητα αποτελείται από 4	

διαφορετικές ψηφιακές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

 

Η πρώτη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα αυτής της 

ενότητας είναι ένα βίντεο 

μικρού μήκους. Κάνοντας κλικ 

στο κουμπί αναπαραγωγής, 

θα παρακολουθήσετε ένα 

βίντεο για την 

επιχειρηματικότητα και τις 

επιχειρήσεις και θα έχετε μια 

επισκόπηση των βασικών 

αρχών αυτών των θεμάτων. 

Για να δείτε την επόμενη 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, 

κάντε κλικ στο κουμπί 

"ΕΠΟΜΕΝΟ". 
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Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί 

"ΕΠΟΜΕΝΟ", θα 

κατευθυνθείτε ξανά στη 

δεύτερη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα της ενότητας. 

Είναι μια διαδραστική 

παρουσίαση και τα θέματα 

που συζητήθηκαν 

 

 

Η τρίτη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι ένα podcast. Κάνοντας κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής, θα 

έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μια συνέντευξη από έναν πραγματικό επιχειρηματία - ιδιοκτήτη ενός 

καφέ. 
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Η τελευταία εκπαιδευτική 

δραστηριότητα είναι μια 

διαδραστική μελέτη περίπτωσης. 

Περιέχει πληροφορίες για μια 

επιτυχημένη γυναίκα 

επιχειρηματία από το	Albacete της 

Ισπανίας. Σε περίπτωση που 

θέλετε να δείτε τις προηγούμενες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

απλά πρέπει να κάνετε κλικ στο 

κουμπί "ΠΙΣΩ". Αλλά, ας 

συνεχίσουμε τώρα στην επόμενη 

ενότητα. Μπορείτε να το κάνετε 

αυτό κάνοντας κλικ στο «Επόμενη 

Ενότητα» 

  



 

 

Το εγχειρίδιο του διοργανωτή δραστηριοτήτων 
για την νεολαία 

 

16 

2. Βασικά στοιχεία μάρκετινγκ και νεοφυών επιχειρήσεων 

Η ενότητα «Βασικά στοιχεία μάρκετινγκ και νεοφυών επιχειρήσεων» 

στοχεύει να σας δώσει μια γενική εικόνα του πως να δημιουργήσετε 

μια απλή και αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ, κατανοώντας 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας για τις 

νεοφυείς επιχειρήσεις, ποια στοιχεία συνιστούν μια νεοφυή 

επιχείρηση και τα οφέλη της αντισυμβατικής σκέψης. Επίσης θα σας 

δώσει και κάποιες	πληροφορίες	για	 τα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης	

και	το	μάρκετινγκ	μέσω	email	για να τονίσει τη σημασία της χρήσης 

δωρεάν και πολύ αποτελεσματικών τεχνικών μάρκετινγκ. 

Αυτή η ενότητα αποτελείται από 

3	διαφορετικές ψηφιακές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 

Η πρώτη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα είναι ένα βίντεο 

μικρού μήκους, το οποίο σας δίνει 

μια επισκόπηση του τι είναι μια 

στρατηγική μάρκετινγκ και πώς να 

το δημιουργήσετε. Επίσης, 

περιγράφει τα	7	Ps του μάρκετινγκ. 

Για να δείτε το επόμενο ψηφιακό 

μάθημα μάθησης, απλώς κάντε 

κλικ στο  

"ΕΠΟΜΕΝΟ". 

 

 

 

Η δεύτερη εκπαι δευτ ι κή 

δραστηρι ότητα εί ναι  μί α γραφι κή 

αναπαράσταση δεδομένων, η οποί α 

περι έχει  πληροφορί ες  σχετ ι κά με 

τ ι ς  επι χει ρήσει ς  και  το 

μάρκετ ι νγκ. Θα έχετε την ευκαι ρί α 

να εκπαι δεύσετε τον εαυτό σας  με 

δι αδραστ ι κό τρόπο σε αυτό το θέμα 

και  να δεί τε μερι κά παραδεί γματα 

πραγματ ι κής  ζ ωής . Τέλος , υπάρχει  
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μι α δραστηρι ότητα στο μάρκετ ι νγκ, 

την οποί α μπορεί τε να 

ολοκληρώσετε. Εάν θέλετε να 

συνεχί σετε στην επόμενη 

εκπαι δευτ ι κή δραστηρι ότητα, 

μετακι νηθεί τε προς  τα κάτω και  

κάντε κλι κ στο κουμπί  "ΕΠΟΜΕΝΟ". 

 

Τέλος, η Τρίτη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα είναι μια 

διαδραστική παρουσίαση 

που αποτελείται από 

πληροφορίες σχετικά με το 

πώς η τεχνολογία επηρεάζει 

την ανάπτυξη των νεοφυών 

επιχειρήσεων, καθώς και 

ορισμένα πραγματικά 

παραδείγματα και 

διαδραστικές δοκιμές. Στο 

τέλος, θα βρείτε μια εργασία 

για εσάς. Είναι να 

δημιουργήσετε μια viral 

στρατηγική μάρκετινγκ. 

Τώρα, κάντε κλικ στο 

"Επόμενη Ενότητα" και δείτε 

τι θα ακολουθήσει. 

 

 

  



 

 

Το εγχειρίδιο του διοργανωτή δραστηριοτήτων 
για την νεολαία 

 

18 

3. Επιχειρηματικός προγραμματισμός και βιωσιμότητα 

Αυτή η ενότητα σας παρέχει μια επισκόπηση του τι σημαίνει 

επιχειρηματικός σχεδιασμός και βιωσιμότητα στην επιχείρηση. 

Παρουσιάζονται σε όλη τη θεωρία του υλικού και διάφορες 

δραστηριότητες σε αυτά τα θέματα. Ολοκληρώνοντας αυτό το υλικό 

θα είστε σε θέση να αναπτύξετε το δικό σας επιχειρηματικό σχέδιο, να 

αναπτύξετε μια στρατηγική επιχειρηματικής βιωσιμότητας, καθώς και 

να χρησιμοποιήσετε διάφορα διαδικτυακά εργαλεία, τα οποία θα σας 

βοηθήσουν να αναπτύξετε ένα σχέδιο ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Η ενότητα αποτελείται από 

τρείς ψηφιακές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες – 2	βίντεο και 

ένα τεστ. 

 

Πρόκειται για ένα βίντεο 

μικρού μεγέθους σχετικά με 

τον επιχειρηματικό σχεδιασμό 

και τη βιωσιμότητα. Το βίντεο 

δείχνει τι περιλαμβάνει το 

επιχειρηματικό σχέδιο και τι 

είδους πληροφορίες πρέπει να 

συμπληρωθούν σε αυτό, 

καθώς και πληροφορίες για το 

τι σημαίνει βιωσιμότητα. Κάντε 

κλικ στο "ΕΠΟΜΕΝΟ" και δείτε 

τι έπεται.  
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Η επόμενη ψηφιακή 

εκπαιδευτική δραστηριότητα 

είναι και πάλι ένα βίντεο μικρού 

μεγέθους. Αυτό το βίντεο είναι 

ένα σεμινάριο για το πώς να 

αναπτύξετε ένα επιχειρηματικό 

σχέδιο. Το πρότυπο που 

χρησιμοποιείται στο σεμινάριο 

προέρχεται από την πλατφόρμα 

canvanizer. Το βίντεο περιέχει 

λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με το τι ακριβώς πρέπει 

να συμπληρωθεί σε κάθε 

ενότητα του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Τώρα που έχετε 

ολοκληρώσει το βίντεο, κάντε 

κλικ στο κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ" 

και συνεχίστε στην επόμενη 

ψηφιακή εκπαιδευτική ενότητα 

 

Η τελευταία εκπαιδευτική 

δραστηριότητα αυτής της 

ενότητας είναι ένα τεστ. Αυτή 

η ψηφιακή εκπαιδευτική 

δραστηριότητα θα σας δώσει 

την ευκαιρία να αξιολογήσετε 

τις γνώσεις που έχετε 

αποκτήσει, αφού 

ολοκληρώσετε την ενότητα. 

Τώρα, κάντε κλικ στην 

επιλογή "Επόμενη ενότητα" 

και δείτε την επόμενη. 
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4.	Οικονομική	διαχείριση	και	συγκέντρωση	χρημάτων	(fundraising)	

Σε αυτήν την ενότητα θα εξοικειωθείτε με όρους όπως η οικονομική διαχείριση, η συγκέντρωση 

χρημάτων και η διαδικτυακή συγκέντρωση χρημάτων. Η οικονομική διαχείριση είναι μια από τις πιο 

σημαντικές ενέργειες που πρέπει να αναλάβει μια εταιρεία. Μέσω της οικονομικής διαχείρισης όλοι 

οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας μπορούν να προγραμματιστούν, να ελεγχθούν και να 

παρακολουθούνται. Η συγκέντρωση χρημάτων είναι ένας τρόπος για να λάβετε οικονομική 

υποστήριξη για τον οργανισμό σας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συγκέντρωσης χρημάτων και οι 

άνθρωποι που θέλουν να είναι επιτυχημένοι σε αυτόν τον τομέα πρέπει να έχουν ένα σύνολο 

κατάλληλων δεξιοτήτων. 

 

 

Αυτή	η	εκπαιδευτική	

δραστηριότητα είναι ένα βίντεο 

μικρού	μεγέθους, το οποίο 

περιέχει πληροφορίες σχετικά 

με το τι είναι η οικονομική 

διαχείριση και τι είδους 

δεξιότητες είναι απαραίτητες 

για έναν επιτυχημένο 

οικονομικό διαχειριστή, καθώς 

και πληροφορίες για τη 

συγκέντρωση χρημάτων. Κάντε 

κλικ στο «ΕΠΟΜΕΝΟ» και δείτε 

την	επόμενη	εκπαιδευτική	

δραστηριότητα. 
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Η δεύτερη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα της ενότητας είναι μία 

γραφική αναπαράσταση δεδομένων, η 

οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με 

τη συγκέντρωση χρημάτων και τους 

διαφορετικούς τύπους του, καθώς και 

πληροφορίες σχετικά με το 

crowdfunding. Για να δείτε την επόμενη 

ψηφιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα, 

μετακινηθείτε προς τα κάτω και κάντε 

κλικ στο "ΕΠΟΜΕΝΟ". 
 

 

 

Τέλος, η τελευταία ψηφιακή 

εκπαιδευτική δραστηριότητα 

αυτής της ενότητας είναι ένα 

τεστ. Τώρα, θα έχετε την 

ευκαιρία να αξιολογήσετε τις 

γνώσεις σας. Κάντε κλικ στο 

«Επόμενη Ενότητα» και 

συνεχίστε την ανάγνωσή 

σας. 
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5. Ηγεσία 

Μέσω αυτής της ενότητας θα καταλάβετε τι είναι η ηγεσία, θα 

ξέρετε πώς να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και σε 

συναισθηματικό επίπεδο, να κατανοείτε τα συναισθήματα και τις 

συναισθηματικές καταστάσεις και πώς να αντιμετωπίζετε την 

πολυπλοκότητα. Τέλος, θα είστε σε θέση να διάγετε  μια καλή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Αυτή η ενότητα αποτελείται από 4	

διαφορετικές ψηφιακές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 

 

Η πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα 

είναι μία γραφική αναπαράσταση 

δεδομένων, η οποία περιέχει πληροφορίες 

και συμβουλές σχετικά με τις ενεργές 

δεξιότητες ακρόασης, ένα από τα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά ενός πιθανού 

ηγέτη. Αφού διαβάσετε τη γραφική 

αναπαράσταση δεδομένων, μετακινηθείτε 

προς τα κάτω και κάντε κλικ στο 

"ΕΠΟΜΕΝΟ". 

 

Η δεύτερη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα  είναι μια 

διαδραστική παρουσίαση 

που στοχεύει στον 

καθορισμό της ηγεσίας 

και στην εμφάνιση των 

διαφορετικών στυλ της. 

Κάντε κλικ στο 

"ΕΠΟΜΕΝΟ" και δείτε τι 

έρχεται! 
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Η τρίτη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα είναι μια 

παρουσίαση, η οποία περιέχει 

πληροφορίες και καθορίζει την 

ομάδα. Αυτή εκπαιδευτική 

δραστηριότητα μοιράζεται επίσης 

πληροφορίες σχετικά με τους 

ρόλους των μελών της ομάδας και 

πώς μπορούν να διαιρεθούν 

ανάλογα με τις δυνατότητες των 

ατόμων. Για να δείτε την  

τελευταία ψηφιακή εκπαιδευτική 

δραστηριότητα κάντε κλικ στο 

"ΕΠΟΜΕΝΟ". 

 

Η τέταρτη και τελευταία 

εκπαιδευτική δραστηριότητα 

είναι μια μελέτη περίπτωσης 

που περιέχει την ιστορία μιας 

γυναίκας επιχειρηματία που 

στοχεύει στη μείωση του 

χάσματος μεταξύ φύλου και 

τεχνολογίας, που υπάρχει στον 

τομέα της ηγεσίας. 

Μετακινηθείτε προς τα κάτω 

και κάντε κλικ στο «Επόμενη 

Ενότητα» και θα μεταφερθείτε 

στην έκτη ενότητα της 

εργαλειοθήκης. 

 

 

  



 

 

Το εγχειρίδιο του διοργανωτή δραστηριοτήτων 
για την νεολαία 

 

24 

6. Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 

Η ενότητα «Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων» είναι 

μια ματιά σε ποιες διαδικασίες μπορούν να εφαρμοστούν όταν 

σκεφτόμαστε την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη 

αποφάσεων. Οι αποφάσεις που παίρνει ένας επιχειρηματίας 

μπορεί είτε να τον οδηγήσουν σε επιτυχία ή αποτυχία, οπότε 

είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμόζονται οι σωστές διαδικασίες 

όταν προσεγγίζονται με κάποιο πρόβλημα ή απόφαση. 

Αυτή η ενότητα αποτελείται από 

5 διαφορετικές ψηφιακές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 

 

Αυτή είναι μια διαδραστική παρουσίαση 

σχετικά με το θέμα της κυριαρχίας του 

εγκεφάλου. Η παρουσίαση περιέχει 

πληροφορίες για το πώς λειτουργούν τα 

δύο διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου μας 

(αριστερή - λογική και δεξιά - 

δημιουργικότητα). Επίσης, μπορείτε να 

βρείτε κάποιες δραστηριότητες και 

δοκιμές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να 

μάθετε ποιο από αυτά τα δύο μέρη 

χρησιμοποιείτε κυρίως. Τώρα, κάντε κλικ 

στο "ΕΠΟΜΕΝΟ" και συνεχίστε. 
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Αυτές οι δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα, καθώς είναι ζωτικής 

σημασίας η μία για την άλλη. 

Η πρώτη (6.2.1.) είναι ένα 

βίντεο, το οποίο περιέχει 

δραστηριότητες επίλυσης 

προβλημάτων. Αυτές οι 

δραστηριότητες είναι σενάρια 

επίλυσης προβλημάτων, τα 

οποία πρέπει να διαβάσετε και 

να λύσετε το πρόβλημα μέσα σε 

μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Τώρα που έχετε λύσει 

τα προβλήματα, κάντε κλικ στο 

"ΕΠΟΜΕΝΟ" και δείτε το 

επόμενο. 

 

 

 

Η δεύτερη (6.2.2.) αποκαλύπτει 

μια μέθοδο επίλυσης 

προβλημάτων. Διαβάστε τις 

πληροφορίες και προσπαθήστε να 

καταλάβετε πώς λειτουργεί η 

μέθοδος της απόφασης επίλυσης 

προβλημάτων. Τώρα, είστε 

έτοιμοι να προχωρήσετε 

περισσότερο κάνοντας κλικ στο 

κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» 
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Το ίδιο με τις επόμενες δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Συνδέονται και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά 

 

Η πρώτη (6.3.1.) Είναι 

μια διαδραστική 

παρουσίαση, η οποία 

στοχεύει στον 

καθορισμό της επίλυσης 

προβλημάτων και θα 

σας δείξει ποια είναι η 

σχεδιαστική σκέψη και 

τα χαρακτηριστικά της. 

Αφού ολοκληρώσετε την 

ανάγνωση, μπορείτε να 

κάνετε κλικ στο 

"ΕΠΟΜΕΝΟ" και να 

μελετήσετε την 

τελευταία εκπαιδευτική 

δραστηριότητα. 

 

Η άλλη (6.3.2.) είναι ένα φύλλο 

εργασίας σχεδιαστικής σκέψης. 

Είναι μια διαδραστική 

δραστηριότητα που μπορείτε να 

εκπληρώσετε για να κατανοήσετε 

καλύτερα την έννοια της 

σχεδιαστικής σκέψης. Διαβάστε 

τις απαιτήσεις και συμπληρώστε 

τις πληροφορίες. Μόλις 

ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, 

κάντε κλικ στην επιλογή "Επόμενη 

ενότητα" και ανακαλύψτε 

περισσότερα! 
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7. Δημιουργία δικτύων 

Αυτή η ενότητα θα σας δείξει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες 

δικτύωσης σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Για να γίνει αυτό, η 

ενότητα θα εισαγάγει ψηφιακό περιεχόμενο, εργαλεία και 

δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την 

παράδοση της εκπαίδευσης 

Αυτή η ενότητα αποτελείται από 6	

διαφορετικές ψηφιακές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 

Ο σκοπός της επόμενης 

εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας σε 

αυτήν την ενότητα είναι 

να εξηγήσει πώς 

μπορούν να 

προσαρμοστούν οι 

εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες κατά 

την πρακτική άσκηση. 

Για περισσότερες 

πληροφορίες, κάντε κλικ 

στο «ΕΠΟΜΕΝΟ». 

 

 

 

Πρόκειται για ένα βίντεο 

μικρού μεγέθους που σας 

δίνει την ευκαιρία να δείτε 

λεπτομερώς τα βήματα για 

μια επιτυχημένη δράση 

δικτύωσης. Αφού 

ολοκληρώσετε την 

παρακολούθηση του βίντεο, 

κάντε κλικ στο "ΕΠΟΜΕΝΟ" 

και δείτε τι ακολουθεί. 
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Η τρίτη και η τέταρτη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι μία γραφική αναπαράσταση δεδομένων σχετικά 

με τα θέματα της συμμαχίας matchmaker. Διαβάστε τις επιχειρηματικές ιστορίες σε όλο τον κόσμο και 

σχολιάστε με τους συνομηλίκους σας τη γνώμη σας. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στο κουμπί 

"ΕΠΟΜΕΝΟ" 

 

 

Χρησιμοποιήστε τις 

πληροφορίες των 

προσωπικοτήτων που 

αναφέρονται στις 

προηγούμενες γραφικές 

αναπαραστάσεις 

δεδομένων και 

απαντήστε στη δοκιμή 

που θα βρείτε στην 

πέμπτη ψηφιακή 

εκπαιδευτική 

δραστηριότητα. Αφού 

ολοκληρώσετε και 

υποβάλετε τη δοκιμή, 

κάντε κλικ στο κουμπί 

«ΕΠΟΜΕΝΟ». 
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Κάντε κλικ στο κουμπί	"Κουίζ Kahoot" και θα μεταφερθείτε σε ένα κουίζ σχετικά με τη δικτύωση και τις 

επιχειρηματικές συμμαχίες. Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει από τις προηγούμενες 

ψηφιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και απαντήστε στο κουίζ. Μόλις ολοκληρώσετε το κουίζ, κάντε 

κλικ στο «Επόμενη ενότητα» και συνεχίστε περαιτέρω στην εργαλειοθήκη. 
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8. Διαχείριση άγχους και χρόνου 

Η ενότητα "Διαχείριση πίεσης και χρόνου" στοχεύει να δώσει στους 

συμμετέχοντες μια αυξημένη ευαισθητοποίηση για μια μεγάλη ποικιλία 

τεχνικών διαχείρισης του άγχους και του χρόνου, να κατανοήσουν τη 

σημασία του άγχους και της διαχείρισης του χρόνου και πώς να 

σχεδιάσουν να μειώσουν το άγχος στο χώρο εργασίας από την αρχή. 

Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να μάθουν για τα επίπεδα άγχους τους 

μέσω των δραστηριοτήτων. 

Αυτή η ενότητα 

αποτελείται από τρεις 

διαφορετικές ψηφιακές 

εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

 

Η πρώτη ψηφιακή εκπαιδευτική 

δραστηριότητα αυτής της 

ενότητας είναι ένα βίντεο 

μικρού μεγέθους, το οποίο 

εξηγεί λεπτομερώς πώς 

μπορείτε να διαχειριστείτε το 

άγχος σας. Αφού 

παρακολουθήσετε το βίντεο, 

κάντε κλικ στο "ΕΠΟΜΕΝΟ" και 

ανακαλύψτε τις δύο τελευταίες 

ψηφιακές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες αυτής της 

ενότητας 

 

 

 

Η δεύτερη ψηφιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα 

της ενότητας είναι μία γραφική αναπαράσταση 

δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου. 

Η γραφική αναπαράσταση δεδομένων περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό της 

διαχείρισης του χρόνου και των τεχνικών που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση 

του χρόνου σας. Μόλις ολοκληρώσετε την 

ανάγνωση της γραφικής αναπαράστασης 

δεδομένων, μετακινηθείτε προς τα κάτω και κάντε 
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κλικ στο κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ" και δείτε την 

τελευταία ψηφιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 

Η τελευταία ψηφιακή 

εκπαιδευτική δραστηριότητα 

της ενότητας είναι ένα 

έγγραφο που περιέχει τη 

συνέντευξη ενός νεαρού 

επιχειρηματία από την 

Ιρλανδία. Το θέμα της 

συνέντευξης είναι πώς η 

τεχνολογία μπορεί να 

επηρεάσει τη διαχείριση του 

χρόνου και του άγχους. Τώρα, 

ανακαλύψτε περισσότερα 

κάνοντας κλικ στο κουμπί 

"Επόμενη ενότητα". 
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9. Κριτική σκέψη 

Αυτή η ενότητα θα δείξει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες των κρίσιμων 

τρόπων σκέψης σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Για να γίνει αυτό, η 

μονάδα θα εισαγάγει κάποιο ψηφιακό περιεχόμενο, εργαλεία και 

δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω των μεθόδων ΜΤΕ. 

Αυτή η ενότητα 

αποτελείται από τέσσερις 

διαφορετικές ενότητες 

 

Η πρώτη ψηφιακή εκπαιδευτική 

δραστηριότητα είναι ένα 

ενημερωτικό δελτίο, το οποίο 

εξηγεί τις ψηφιακές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

αυτής της ενότητας και πώς 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

να εφαρμοστούν κατά τη 

διάρκεια της εξάσκησης τους. Για 

να εξερευνήσετε τις ψηφιακές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

αυτής της ενότητας, κάντε κλικ 

στο κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ". 

 

 

 

Η δεύτερη ψηφιακή εκπαιδευτική 

δραστηριότητα είναι μία γραφική 

αναπαράσταση δεδομένων. Είναι 

ένας οδηγός για την κριτική σκέψη, 

ο οποίος εξηγεί λεπτομερώς τα 

βήματα προς την κριτική σκέψη. 

Κάντε κύλιση προς τα κάτω και 

κάντε κλικ στο "ΕΠΟΜΕΝΟ" για να 

ανακαλύψετε περισσότερα. 
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Κάντε κλικ στο κουμπί "Μελέτη περίπτωσης" και θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα, έχει αναπτυχθεί 

μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με την κριτική σκέψη για την επιχειρηματικότητα. Διαβάστε τη μελέτη 

περίπτωσης και συζητήστε τη με τους συναδέλφους σας. Μόλις διαβάσετε τη μελέτη περίπτωσης 

κάντε κλικ στο «ΕΠΟΜΕΝΟ» και συνεχίστε περαιτέρω 

 

Η τελευταία ψηφιακή εκπαιδευτική 

δραστηριότητα της ενότητας είναι ένα 

διαδραστικό τεστ για την κριτική 

σκέψη. Τώρα, θα έχετε την ευκαιρία 

να δοκιμάσετε τις γνώσεις που έχετε 

αποκτήσει κατά τη διάρκεια των 

προηγούμενων ψηφιακών 

μαθημάτων. Μόλις ολοκληρωθεί το 

δοκιμαστικό κλικ, στο κουμπί 

«Επόμενη ενότητα». 
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10. Δημιουργικότητα και καινοτομία 

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να βελτιώσει τη δημιουργικότητά σας και τις 

ικανότητες καινοτομίας, να κατανοήσετε τα οφέλη της καινοτομίας για τα 

επιχειρηματικά σας έργα και πώς η δημιουργικότητα θα μπορούσε να 

βελτιώσει τη διαδικασία στην καινοτομία εφαρμόζοντας διαφορετικές 

τεχνικές και μεθόδους. 

Η ενότητα αποτελείται 

από τρεις διαφορετικές 

ενότητες. 

 

 

Η πρώτη ψηφιακή εκπαιδευτική 

δραστηριότητα της τελευταίας 

ενότητας είναι ένα βίντεο μικρού 

μεγέθους που εξηγεί τις έννοιες 

της δημιουργικότητας και της 

καινοτομίας και συνεχίζει να τις 

συγκρίνει. Αφού 

παρακολουθήσετε το βίντεο, 

κάντε κλικ στο κουμπί 

"ΕΠΟΜΕΝΟ". 

 

Η δεύτερη ψηφιακή εκπαιδευτική 

ενότητα είναι και πάλι ένα βίντεο που 

εξηγεί την έννοια του χάρτη 

ενσυναίσθησης και εξηγεί πώς μπορεί να 

αναπτυχθεί ο χάρτης. Τώρα που έχετε 

ολοκληρώσει την παρακολούθηση του 

βίντεο, συνεχίστε στην	επόμενη και 

τελευταία ψηφιακή εκπαιδευτική	

δραστηριότητα, κάνοντας κλικ στο 

κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ". 
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Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο 

σημαντικό, είναι το τεστ για τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

Κάντε το τεστ και αξιολογήστε τις 

γνώσεις σας. Τώρα, αν σας άρεσε η 

εργαλειοθήκη, μπορείτε να την 

ξεκινήσετε από την αρχή ή να 

ελέγξετε ξανά τις αγαπημένες σας 

ενότητες. 

 

  

Καλή 

διασκέδαση! 
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Κεφάλαιο 2: 

Ενσωματώνοντας μη τυπικές μεθόδους 

εκπαίδευσης στους ψηφιακούς πόρους 

 

Περιγραφή Υλικού  

Περιγραφή Υλικού Το Digitize	Enterprise έχει σχεδιάσει, δοκιμάσει και εφαρμόσει νέα ψηφιακά εργαλεία και 

υλικά για να προωθήσει τις δεξιότητες των νέων επιχειρήσεων και να ενισχύσει τις ικανότητες των οργανωτών 

δραστηριοτήτων για νέους να αγκαλιάσουν την ψηφιακή διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους. 

 Οι συνεργάτες του	 Digitize	 Enterprise έχουν δημιουργήσει μια σειρά μαθημάτων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να μάθουν για διάφορους τομείς της επιχείρησης και της επιχειρηματικότητας. Όλοι θα 

έχουν διαδικτυακή πρόσβαση σε όλα αυτά ως υλικό ανοιχτού κώδικα. Οι ενότητες που περιλαμβάνονται έχουν 

ένα εύρος τρόπων παράδοσης και μια ποικιλία μαθησιακών στόχων και αναμένεται να επιτευχθούν με την 

επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ενότητας.  

Οι μαθησιακοί στόχοι παρατίθενται παρακάτω σε σχέση με κάθε ενότητα: 
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Ενότητα 1:  

Επιχειρηματικότητα 

Ενότητα 2: 

Επίλυση προβλημάτων και λήψη 

αποφάσεων 

Μαθησιακοί στόχοι:  

ü Απόκτηση μι α βασι κής  κατανόησης  του τ ι  

σημαί νει	επιχείρηση. 

ü Κατανόηση του τ ι  σημαί νει  να εί στε 

επι χει ρηματ ί ας  και  βήματα γι α να 

γί νετε ένας. 

ü Προσδι ορι σμός  των χαρακτηρι στ ι κών 

ενός  επι χει ρηματ ί α και  το σύνολο 

δεξ ι οτήτων που απαι τεί ται  γι α να εί ναι  

επι τυχής .  

ü Χρήση ψηφι ακών εργαλεί ων γι α να 

μετρήσετε πόσο προηγμένες  εί ναι  οι  

επι χει ρηματ ι κές  σας  δεξ ι ότητες . 

Μαθησιακοί στόχοι:  

ü Κατανόηση διαφορετικών σεναρίων που 

θα απαιτούσαν επίλυση προβλημάτων και 

λήψη αποφάσεων . 

ü Προσδιορισμός διαφορετικών μεθόδων 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

λάβετε μια λογική απόφαση όταν 

αντιμετωπίζετε ένα πρόβληµα. 

ü Συνειδητοποίηση της διαφοράς μεταξύ 

του αριστερού εγκεφάλου και του δεξιού 

εγκεφάλου σκέψης . 

ü Εκμάθηση του πώς να χρησιμοποιείτε 

αποτελεσματικά τις δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων για να προσδιορίσετε μια 

επιχειρηματική ιδέα. 
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Ενότητα 3:  

Ηγεσία 

Ενότητα 4: 

Κριτική σκέψη 

Μαθησιακοί στόχοι:  

ü Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων μεταξύ 

των μελών του οργανισμού.  

ü Αποτελεσματική επικοινωνία και σε 

συναισθηματικό επίπεδο, κατανόηση των 

συναισθημάτων και των συναισθηματικών 

καταστάσεων. 

ü Αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας 

Διεξαγωγή μιας καλής διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

ü Καλύτερη κατανόηση της έννοιας της 

κριτικής σκέψης. 

ü Προώθηση	των	οφελών	της κριτικής σκέψης 

σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. 

ü Απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων και 

μεθόδων για να διδάξουμε και να 

προωθήσουμε τον κριτικό τρόπο σκέψης 

στην επιχείρηση.  

ü Να δοθεί η δυνατότητα στους διοργανωτές 

δραστηριοτήτων για τη νεολαία να 

παρατηρούν κριτικά τις ιδέες πριν 

ενεργήσουν. 

Ενότητα	5:		

Οικονομική	διαχείριση	και	

συγκέντρωση	χρημάτων	(fundraising)	

Ενότητα 6:  

Επιχειρηματικός προγραμματισμός και 

βιωσιμότητα 
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Μαθησιακοί στόχοι:  

ü Γνώση του τι είναι η οικονομική 

διαχείριση και πώς μπορείτε να έχετε 

κέρδος  

ü Να είστε σε θέση να προετοιμάσετε τη 

δική σας κατάσταση λογαριασμού 

εσόδων.  

ü Εκμάθηση του τι σημαίνει συγκέντρωση 

χρημάτων και τους διαφορετικούς 

τύπους συλλογής κεφαλαίων.  

ü Εκμάθηση του τι είναι η διαδικτυακή 

συγκέντρωση χρημάτων και το 

crowdfunding. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

ü Γνώση του τι είναι ένα επιχειρηματικό 

σχέδιο και τι να συμπεριλάβετε σε αυτό. 

ü Γνώση του τι σημαίνει βιωσιμότητα στις 

επιχειρήσεις. 

ü Γνώση	 του τι είναι μια στρατηγική 

βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.  

ü Γνώση	του τι είναι ένα σχέδιο ηλεκτρονικού 

επιχειρείν και τις διαφορές του από ένα 

παραδοσιακό επιχειρηματικό σχέδιο. 

Ενότητα 7: 

Διαχείριση άγχους και χρόνου 

Ενότητα 8: 

Βασικά στοιχεία μάρκετινγκ και 

νεοφυών επιχειρήσεων 

Μαθησιακοί στόχοι:  

ü Εκμάθηση μιας ποικιλίας τεχνικών 

διαχείρισης άγχους.  

ü Βελτιωμένη συνειδητοποίηση τεχνικών 

διαχείρισης χρόνου που θα μειώσουν το 

άγχος.  

ü Κατανόηση	 του πώς επηρεάζει η 

τεχνολογία το άγχος που σχετίζεται με την 

εργασία. 

ü Κατανόηση και επίγνωση των επιπέδων 

άγχους τους. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

ü Μαθησιακοί στόχοι: Μάθετε τις βασικές 

διαφορές μεταξύ μιας νεοφυούς 

επιχείρησης και μιας μικρής επιχείρησης.  

ü Κατανοήστε πώς να χρησιμοποιήσετε 

εργαλεία για να δημιουργήσετε μια 

αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ.  

ü Μάθετε μερικά από τα κύρια 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

τεχνολογίας για τις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις.  

ü Αυξημένη γνώση και συνειδητοποίηση 

δωρεάν εργαλείων μάρκετινγκ στο 

διαδίκτυο. 
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Η μη τυπική εκπαίδευση και τα οφέλη της  

Η μη τυπική εκπαίδευση (ΜΤΕ) έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας όρος που είναι αναπόσπαστος στον τρόπο 

με τον οποίο σχεδιάζουμε την εκπαίδευση σήμερα. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές γνωρίζουν τώρα 

περισσότερο από ποτέ ότι οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. 

 Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ότι η μη τυπική εκπαίδευση είναι πολύ διαφορετική από την παραδοσιακή 

εκπαίδευση. Από το 1973,	ο	Kleis, ορίζει την ΜΤΕ ως οποιαδήποτε σκόπιμη και συστηματική εκπαιδευτική 

επιχείρηση (συνήθως εκτός της παραδοσιακής σχολικής εκπαίδευσης) στην οποία το περιεχόμενο 

προσαρμόζεται στις μοναδικές ανάγκες των μαθητών (ή μοναδικές καταστάσεις) προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η μάθηση και να ελαχιστοποιηθούν άλλα στοιχεία που απασχολούν συχνά τους επίσημους 

δασκάλους του σχολείου (δηλ. λήψη ρόλων, επιβολή πειθαρχίας, σύνταξη αναφορών, επίβλεψη αίθουσας 

μελέτης κ.λπ.) 

Η μη τυπική εκπαίδευση πρέπει να συνάδει με τις ακόλουθες αρχές: 

• Εστίαση στην ικανοποίηση των αναγκών των συμμετεχόντων. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει μειονεκτούσες, περιθωριοποιημένες ομάδες και συγκεκριμένες 

κατηγορίες ατόμων όπως η νεολαία, οι ενήλικες, οι γυναίκες, οι φτωχοί και τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες. 

• Ευελιξία της οργανωτικής διαδικασίας και του προγράμματος σπουδών που μπορούν 

να αλλάξουν. 

• Το πόσο ευέλικτο είναι το πρόγραμμα εξαρτάται από το αντικείμενο και τους σκοπούς 

του προγράμματος. Μαθητοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση. 

• Ένας εκπαιδευόμενος είναι μια κρίσιμη μορφή στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Ταυτόχρονα, ο μαθητής παίζει ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησης που θα πρέπει να 

προσαρμοστεί στις ικανότητες και τις περιστάσεις τους. 

• Οι ανθρώπινες σχέσεις στη διαδικασία της άτυπης μάθησης είναι ανεπίσημες . Το 

δημοκρατικό  και χωρίς οδηγίες στυλ  χαρακτηρίζει τη ΜΤΕ  

• Η ΜΤΕ επικεντρώνεται στις πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις, στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας. 

 

  

Διαβάστε	περισσότερα: 

https://www.legit.ng/1221153-

what-formal-education-

everything-know.html 
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Τρόποι παράδοσης 

Υπάρχει μια αρκετά πλήρης λίστα πιθανών μεθόδων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία της 

μη τυπικής εκπαίδευσης. Η χρήση τονωτικών ασκήσεων, 

ομαδικής εργασίας, συζητήσεων, παιχνιδιού ρόλων και 

προσομοιωμένων	παιχνιδιών	είναι	συχνά	αναπόσπαστο	μέρος	

της	 επιτυχημένης	 μη	 τυπικής	 εκπαίδευσης.	 Το	 Digitize	

Enterprise	έχει	επίγνωση	των	διαφορετικών	τρόπων	μάθησης	

των	 δυνητικών μαθητών και έχει υιοθετήσει μια ποικιλία 

τέτοιων μεθόδων. Οι ψηφιακοί πόροι που δημιουργούνται σε 

αυτό το έργο έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνονται και 

να υποστηρίζονται μη τυπικά χρησιμοποιώντας συνδυασμούς 

των ακόλουθων μορφών εκμάθησης / εκπαιδευτικού υλικού: 

v Γραφικές αναπαραστάσεις 

δεδομένων		

v MP4/κινούμενα	σχέδια		

v Έγγραφα	Google		

v Pdf’s	

v Διαδικτυακά	κουίζ		

v Κείμενο		

v Prezi	

v Ταινίες		

v Παρουσιάσεις	PowerPoint		

v Εικόνες	Jpeg		

v Podcasts	

v Παιχνίδια 

 

Παιχνίδια 

Κάθε ενότητα του προγράμματος	 Digitize	 Enterprise	 έχει	

ενσωματώσει	 μια	 ποικιλία	 δραστηριοτήτων	 ΜΤΕ	 που	 είναι	

πρακτικές	 και	 διαδραστικές	 και	 εμπίπτουν	 στις διάφορες 

κατηγορίες ή μεθόδους που περιγράφηκαν προηγουμένως. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν έναν συνδυασμό 

ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων και τα πιθανά σχέδια 

συνεδρίας επιτρέπουν την συμπερίληψη διαφόρων μεθόδων 

από τον παρεχόμενο κατάλογο. Το περιεχόμενο έχει ευελιξία 

που επιτρέπει στον διαμεσολαβητή να χρησιμοποιεί μεθόδους 

όπως απαιτείται, όπως εισαγωγή / δραστηριότητες να σπάσει 

ο πάγος, ομαδική εργασία ή τονωτικές δραστηριότητες, ακόμη 

και δραστηριότητες περίληψης. 

v Διαδραστικά κουίζ 

(διαδικτυακά ή/και εκτός 

διαδικτύου  

v Δοκιμασίες. Π.χ.: Δοκιμασία 

με μαρσμέλοου  

v Παιχνίδι ρόλων / Σενάρια 

v Δραστηριότητες συσχετισμού 

λέξεων  

v Κινούμενη Συζήτηση 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των ψηφιακών πόρων στη μη τυπική 
εκπαίδευση μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή της ενότητας στην Εργαλειοθήκη 


