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Γλωσσάριο 

Δείτε παρακάτω τους ορισμούς του έγγραφου για λόγους σαφήνειας. 

 

Τυπική μάθηση 

(FL) 

Η μάθηση που παρέχεται σε ένα οργανωμένο και 

δομημένο περιβάλλον (όπως σε ένα ίδρυμα εκπαίδευσης 

ή κατάρτισης ή στην εργασία) και ορίζεται ρητά ως 

μάθηση (όσον αφορά τους στόχους, το χρόνο ή τους 

πόρους). Η τυπική μάθηση είναι σκόπιμη από την άποψη 

του μαθητή. Συνήθως είναι πιστοποιημένη 

Μη τυπική 

μάθηση (NFL) 

Η ενσωματωμένη εκμάθηση σε προγραμματισμένες 

δραστηριότητες που δεν ορίζονται ρητά ως μάθηση (όσον 

αφορά τους μαθησιακούς στόχους, το χρόνο μάθησης ή τη 

μαθησιακή υποστήριξη). Η μη τυπική μάθηση είναι μια 

συνειδητή απόφαση του μαθητή. Τα αποτελέσματα της μη 

τυπικης μάθησης μπορεί να επικυρωθούν και να 

πιστοποιηθούν. Η μη τυπική μάθηση μερικές φορές 

περιγράφεται ως ημι-δομημένη μάθηση. 

Μαθητές Άτομα (νέοι) που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και την 

εφαρμογή για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους 

Οργανώσεις Πάροχοι εκπαίδευσης / κατάρτισης, τόσο FL όσο και NFL 

Σειρά 

Μαθημάτων 

Μια δραστηριότητα κατάρτισης / διδασκαλίας / μάθησης FL ή NFL 

που παρέχεται από οργανισμούς. 

Εργαλεία CL  Τα εργαλεία  (Connected Learning ) εκμάθησης, δηλαδή η 

διαδικτυακή πλατφόρμα και η εφαρμογή για κινητά. 

Εκμάθηση 

πρόσωπο με 

πρόσωπο (F2F) 

Συμβατική μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης, η οποία 

λαμβάνει χώρα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου ένας 

δάσκαλος ή καθηγητής μεταφέρει τις γνώσεις σε έναν ή 

περισσότερους μαθητές. 

Διαδυκτιακή 

μάθηση 

Απόκτηση γνώσεων μέσω της χρήσης οδηγιών που 

παρέχονται μέσω του Διαδικτύου. 

Μικτή μάθηση Ένας συνδυασμός F2F και διαδικτυακής μάθησης. 



  

 

 

 

Open Badges Απλά αντικείμενα που περιλαμβάνουν μια εικόνα με 
ενσωματωμένα μεταδεδομένα, η οποία παίζει το ρόλο μιας οπτικής 
αναπαράστασης ενός τύπου επιτεύγματος, που σχετίζεται με την 
εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, το χώρο εργασίας κ.λπ. 

 

Οι προσδοκίες του αναγνώστη 

 
 Σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε: 

- σύντομη περιγραφή του έργου και των στόχων του · 

- λεπτομερή περιγραφή όλων των ενεργειών που πρέπει να ληφθούν για την επιτυχή χρήση της 

πλατφόρμας Connected Learning. 

- βασικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου (έρευνες, διδακτικό υλικό, 

πρότυπα κ.λπ.) · 

- πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση και τους στόχους του οικολογικού συστήματος Open 

Badges και της μεθοδολογίας Connected Learning · 

- καθοδήγηση για τη χρήση των ψηφιακών διαδρομών μάθησης · 

- εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης · 

- ανατροφοδότηση από τις διεξαγόμενες εκπαιδεύσεις σε κάθε χώρα εταίρο. 

 

Η δημιουργία του Toolkit σχετίζεται στενά με την υποστήριξη Οργανώσεων Νεολαίας, Αρχών και 

Ενώσεων σε μια πόλη ή περιοχή για να δημιουργήσουν τις δικές τους διαδρομές μάθησης 

οπουδήποτε στην Ευρώπη. 

 

Ρόλοι των εμπλεκόμενων αντιπροσώπων 

Οι νέοι, που είναι η κύρια ομάδα-στόχος αυτού του έργου, θα αναφέρονται ως 

μαθητευόμενοι για τους σκοπούς αυτού του εγγράφου. Θα δημιουργήσουν προφίλ στα 

Connected Learning Tools (πλατφόρμα e-learning και εφαρμογή για κινητά), όπου 

μπορούν να δημιουργήσουν Connected Learning Routes (διαδρομές), να 

παρακολουθούν τα μαθήματα που παρακολουθούν αυτήν τη στιγμή ή / και έχουν 

ολοκληρώσει, με μια ενότητα αφιερωμένη σε οποιαδήποτε Open Badges έχουν 

αποκτήσει. 

Οι πάροχοι εκπαίδευσης, ή οι οργανισμοί, είναι εκείνοι οι οργανισμοί που παρέχουν 

εκπαίδευση ή κατάρτιση, είτε είναι τυπικοί είτε μη τυπικοί. Οι οργανισμοί θα 



  

 

 

 

δημιουργήσουν επίσης προφίλ, όπου θα παραθέσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του 

οργανισμού τους, με ενότητες αφιερωμένες σε κάθε συγκεκριμένο μάθημα που 

προσφέρουν. Ο οργανισμός θα εντοπιστεί στον χάρτη, καθώς και όλα τα μαθήματα που 

έχει συμπεριλάβει στην πλατφόρμα. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (δήμοι, συμβούλια, εταιρείες κ.λπ.) θα δημιουργήσουν 

συνέργειες με τους παρόχους εκπαίδευσης και με τις κοινότητές τους και θα 

προωθήσουν τις μαθησιακές δραστηριότητες / εκπαιδεύσεις. Η συμμετοχή, και η 

συμβολή των ενδιαφερομένων θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτης για το προβλεπόμενο 

αντίκτυπο του έργου (αριθμός οργανισμών που ανεβάζουν μαθήματα στην πύλη, πόσοι 

χρησιμοποιούν την πύλη για αναζήτηση πληροφοριών κ.λπ.). 

 

Εισαγωγή 
Σύντομη περιγραφή του έργου 

 

Το έργο ConnectedLearning @ YW στοχεύει στη προσφορά μάθησης σε όλους. Το έργο 

δημιούργησε μια ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα και μια εφαρμογή για κινητά για 

ευκολότερη πρόσβαση, η οποία θα επιτρέψει στα άτομα να περιηγηθούν σε διάφορα σεμινάρια 

και εκπαιδευτικά προγράμματα (τυπική και μη τυπική μάθηση), με βάση συγκεκριμένα φίλτρα, 

όπως γλώσσα, θέμα, ηλικία κ.λπ., που προσφέρονται σε διάφορους τομείς, από 

συγκεκριμένους οργανισμούς. 

Η ομάδα-στόχος του έργου είναι νέοι που μπορούν να επωφεληθούν από την εύκολη 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα, ώστε να 

μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο δίνει έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άτομα που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, νέους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, 

πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα που μιλούν άλλη γλώσσα κλπ 

 

CONNECTEDLEARNING @ YW σκοποί και στόχοι: 

1. Να δημιουργήσει μια βιώσιμη αφοσιωμένη στη νεολαία και συμμετοχική λύση για διάφορες 

οργανώσεις για την νεολαία, πόλεις, περιφέρειες ή συμβούλια για τη χαρτογράφηση, την παροχή, την 

αξιολόγηση, την αναγνώριση και την επικύρωση ποικίλων μαθησιακών ευκαιριών για νέους σε όλη 

την Ευρώπη, με έμφαση στην προώθηση των ψηφιακών ικανοτήτων. 

2. Η προώθηση ανοικτών και καινοτόμων πρακτικών που συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή, 

σύμφωνα με την ψηφιακοποιημένη κοινωνία και οικονομία. 



  

 

 

 

3. Να επιτρέπεται στα περιθωριοποιημένα άτομα, ή σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, να 

αναγνωρίζουν ευκαιρίες μάθησης οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, με εύκολο και φιλικό τρόπο. 

4. Να αναπτύξει μια ανοιχτή, δυναμική και διαδραστική διαδικτυακή πύλη και εφαρμογή για κινητές 

συσκευές που θα χαρτογραφεί χώρους μάθησης στην Ευρώπη, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στους 

νέους για αναζήτηση, ταξινόμηση και φιλτράρισμα ευκαιριών τυπικής και μη τυπικής μάθησης, τόσο 

διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης. 

5. Να δημιουργήσει ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (CONNECTED LEARNING ROUTES ) που 

θα χαρτογραφούν και θα συνδέουν χώρους (παρόχους, κέντρα, ιδρύματα κ.λπ.) της Τυπικής και Μη-

Τυπικής Μάθησης, επιτρέποντας έτσι στους νέους να πλοηγούνται καλύτερα στις μαθησιακές 

ευκαιρίες, με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 

6. Να αναπτύξει και να δοκιμάσει πιλοτικά μια συγκεκριμένη Συνδεδεμένη Διαδρομή Μάθησης που 

εστιάζει στην απόκτηση, την αξιολόγηση και την επικύρωση των Ψηφιακών ικανοτήτων. Αυτό θα 

περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση υφιστάμενων ψηφιακών ευκαιριών μάθησης, τη δημιουργία και 

παροχή τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ΕΕ ευκαιριών εκτός σύνδεσης και διαδικτύου, και 

επικύρωση μέσω του συστήματος Open Badges. 

7. Να αναπτυχθεί ένα πακέτο στρατηγικής για τη μελλοντική επέκταση και αναβαθμιζόμενη 

δυνατότητα του εργαλείου σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα την έναρξη μιας μεταρρύθμισης 

πολιτικής ή μιας σύστασης από το επίπεδο της βάσης. 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, το έργο θα βασιστεί στην ανάπτυξη 5 κύριων 

πνευματικών αποτελεσμάτων (Intellectual Outputs) που συνδέονται μεταξύ τους: 

 Μεθοδολογία IO1-The CONNECTEDLEARNING @ YW (IO Leader P1, Co-Leaders P5 / P3). Ο P1 

θα ηγηθεί, υποστηριζόμενος από τον P3, έναν έμπειρο Οργανισμό Νέων που έχει μεγάλη 

εμπειρία με την παροχή NFL. Το P5, το οποίο συνδυάζει τόσο FL όσο και NFL, θα υποστηρίξει 

την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται. Όλοι οι συνεργάτες θα συμμετέχουν στο IO1. 

 IO2 - Η ανοιχτή πλατφόρμα ιστού και η εφαρμογή για κινητά CONNECTEDLEARNING @ YW 

(IO Leader P6, Co-leader P5). Το P6 (Software House) θα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη των τεχνικών λύσεων. Το P5 θα υποστηρίξει το σχέδιο χαρτογράφησης, τη 

συλλογή δεδομένων κ.λπ. τα οποία θα εισαχθούν στα εργαλεία. Όλοι οι συνεργάτες θα 

συμμετάσχουν στο σχεδιασμό του πρωτοτύπου και στην πιλοτική δοκιμή των εργαλείων. 

 IO3 - Τα ψηφιακά πακέτα εκμάθησης (Εργαλείο διδασκαλίας και επικύρωση οικολογικού 

συστήματος - Open Badges) (IO Leader P5, Co-leader P3). Το P5 (IT Center) θα παρέχει τα 

πρότυπα και τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη ψηφιακών πακέτων εκμάθησης για την 

απόκτηση δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας τη συνδυασμένη μάθηση. Κάθε συνεργάτης θα 

αναπτύξει ένα πακέτο εκμάθησης. Το P3 θα οδηγήσει στο σχεδιασμό του οικοσυστήματος των 

Open Badges για τη διαδικασία επικύρωσης και θα καθοδηγήσει όλους τους συνεργάτες να 

πληρούν τις απαιτήσεις. 

 IO4 - Το κιτ εργαλείων CONNECTEDLEARNING @ YW - Ρύθμιση των ψηφιακών διαδρομών 

εκμάθησης (IO Leader P4, Co-leader P7). Η P4, μια καλά συνδεδεμένη ΜΚΟ, θα καθοδηγήσει 



  

 

 

 

τους εταίρους να σχεδιάσουν, να δοκιμάσουν πιλοτικά, να αξιολογήσουν και να εντοπίσουν 

ένα έτοιμο για υλοποίηση Tool Kit με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την πλήρη υλοποίηση 

του έργου. Όλοι οι συνεργάτες θα εντοπίσουν το Εργαλείο και θα προχωρήσουν στη 

χαρτογράφηση μαθησιακών χώρων, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του έργου. 

 IO5 - Το πακέτο στρατηγικής CONNECTEDLEARNING @ YW για αναβάθμιση (IO Leader P2, Co-
leader P7). Το IO5 είναι ένα ουσιαστικό προϊόν αυτού του καινοτόμου και απαιτιτηκού έργου. 
Το P2 ως δίκτυο της ΕΕ θα αναπτύξει το πρότυπο για τη δημιουργία συστάσεων πολιτικής για 
την αναβάθμιση της υλοποίησης του έργου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι οι 
συνεργάτες θα πρέπει να αναπτύξουν τα σχέδιά τους για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα 
των προϊόντων. 

 

 
 
 
Ομάδες στόχου: 

• ΑΜΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ: Νέοι με λιγότερες ευκαιρίες που ζουν σε απομακρυσμένες, 
περιθωριοποιημένες περιοχές ή ανήκουν σε αποκλεισμένες ομάδες νέων με περιορισμένη 
πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης. 

• ΑΜΕΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ: Εργαζόμενοι νεολαίας, οργανώσεις νεολαίας, τοπικά συμβούλια 
κ.λπ. 

Στόχος του Toolkit 

Αυτό το έγγραφο εξυπηρετεί το στόχο να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες 
(εκπαιδευόμενοι και πάροχοι μάθησης) στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και στην εφαρμογή 
για κινητά μέσω της πορείας τους για επέκταση των γνώσεών τους και πιο συγκεκριμένα στον 
ψηφιακό κόσμο. Η Κοινοπραξία Connected Learning, στην οποία περιλαμβάνονται 6 ευρωπαϊκές 
χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία), στοχεύει, αφενός, να 
ενθαρρύνει όλους τους νέους και κυρίως τους περιθωριοποιημένους νέους, που ζουν σε αγροτικές 
περιοχές και αστικές περιοχές για συμμετοχή σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης (LLL) που 



  

 

 

 

προσφέρονται σε διάφορες μορφές και πλαίσια. Και αφετέρου, να ενδυναμώσει τους οργανισμούς 
παρέχοντάς τους μια βήμα προς βήμα μεθοδολογία, η οποία θα τους καθοδηγήσει στην εφαρμογή 
των μαθημάτων κατάρτισης, στις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης και στις διαδικασίες 
αξιολόγησης και επικύρωσης. Επιπλέον, το Toolkit υποστηρίζει οργανισμούς Νεολαίας, Αρχές και 
Συλλόγους σε μια πόλη ή περιοχή για να δημιουργήσουν τις Διαδικτυακές Διαδρομές Μάθησης τους 
οπουδήποτε στην Ευρώπη. 

Επιπλέον, αυτό το έγγραφο εξυπηρετεί το στόχο της διασφάλισης περαιτέρω εκμετάλλευσης και 
βιωσιμότητας των ανεπτυγμένων προϊόντων στο έργο Connected Learning. 

Ερευνητές 

 
Για τους σκοπούς του έργου, κάθε εταίρος διενήργησε έρευνα βασισμένη στη μέθοδο 

Baseline Desk, η οποία διερεύνησε τα βασικά στατιστικά στοιχεία σε κάθε χώρα εταίρο 

σχετικά με την κατάσταση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των νέων, 

ποια είναι η εθνική κατάσταση με την ΥΕ (αριθμός, ανάπτυξη, εθελοντισμός κ.λπ.); 

ποιοι είναι οι τύποι εκπαίδευσης που υπάρχουν στις χώρες εταίρους και ποια προσόντα 

προσφέρονται; τι διαπίστευση δίνεται για FL και NFL και τι αναγνωρίζεται από τους 

εργοδότες; και τα λοιπά. 

 

Στο Παράρτημα μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες πρότυπο με μερικές βασικές ερωτήσεις. 

 

Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία που να ταιριάζει στο πλαίσιο κάθε χώρας 

εταίρου, χρησιμοποιήσαμε τα αποτελέσματα από μια προκαταρκτική ποιοτική έρευνα desk-based 

researches  (αποτελούμενη από δέκα ερωτήσεις) και κάναμε κάποιες έρευνες και στις έξι 

συμμετέχουσες χώρες. Στη συνέχεια συνδυάστηκαν σε ένα πλήρες έγγραφο - μια Συγκριτική Έκθεση 

Ευρετηρίου, η οποία αποσκοπεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του έργου. 

 

Μπορεί να βρεθούν συγκεκριμένες διαφορές στις τρέχουσες ψηφιακές ικανότητες και τα ψηφιακά 

τοπία σε κάθε χώρα εταίρο. Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), όλες 

οι χώρες της ΕΕ βελτίωσαν την ψηφιακή τους απόδοση, ωστόσο υπάρχουν χώρες που έχουν ακόμη 

πολύ δρόμο να διανύσουν. Η κοινή γνώμη αφορά την ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων και την αναγκαιότητα της εμπλοκής των νέων στην ανάπτυξη 

ψηφιακών δεξιοτήτων νωρίτερα. 

 

Μια έρευνα σχετικά με τις βασικές μετρήσεις νεολαίας στις χώρες εταίρους δείχνει ότι ο ορισμός της 

εργασίας των νέων διαφέρει από χώρα σε χώρα και είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση σε ευρωπαϊκό 



  

 

 

 

πλαίσιο. Με βάση την έρευνα, η ευθύνη για την εργασία των νέων ποικίλλει μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χωρών από δημόσιους φορείς σε τρίτους τομείς. 

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Συγκριτικού Δείκτη σχετικά με τη μη τυπική εκπαίδευση ψηφιακών 

δεξιοτήτων, υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ της εργασίας των νέων και των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Η μη-τυπική μάθηση και η άτυπη μάθηση θεωρούνται εξίσου σημαντικές με την 

τυπική μάθηση όσον αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 

Όσον αφορά την επίσημη εκπαίδευση, θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ενημερωμένες ψηφιακές 

δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Απαιτεί μια πιο διαδεδομένη και 

ευκολότερη επικύρωση, προκειμένου να καταστούν αυτές οι δεξιότητες πιο αναγνωρίσιμες και 

μεταβιβάσιμες - με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η απασχολησιμότητα και η κινητικότητα των νέων. 

  

Όσον αφορά τους τύπους παρόχων εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 

μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα ψηφιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως και για μια ισχυρότερη 

συνεργασία αποτελεί προτεραιότητα στην Ευρώπη. Η τυπική μάθηση είναι πιο ανεπτυγμένη σε 

διάφορους βαθμούς, ενώ η μη τυπική μάθηση είναι ένα λιγότερο ανεπτυγμένο, συμφιλιωμένο και 

ελεγχόμενο πεδίο - ένα πραγματικό χάσμα σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά τον όγκο και τον τύπο των παρόχων μη τυπικής 

μάθησης, μπροστά από τις οποίες είναι δύο κύριες προκλήσεις - η έλλειψη αναγνωρισμένων 

προσόντων και ο ανταγωνισμός από τους παρόχους τυπικής μάθησης. Εκτός αυτού, δεν υπάρχει 

τυπική πηγή πληροφοριών για αυτούς τους παρόχους NFL, κάτι που αποτελεί βασικό πρόβλημα που 

απαιτεί βαθιά εξέταση. 

 

Η διαδικασία αναγνώρισης της τυπικής μάθησης είναι γνωστή ως διαπίστευση. Το ΕΠΠ, στο οποίο 

συμμετέχουν όλοι οι εταίροι CL, είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, με στόχο να 

καταστούν τα προσόντα πιο κατανοητά σε διάφορες χώρες και συστήματα. Ωστόσο, η αναγνώριση 

και επικύρωση της μη τυπικής μάθησης είναι μια πραγματική πρόκληση για την Ευρώπη. Όσον αφορά 

την αναγνώριση της άτυπης μάθησης, το Mozilla και το MacArthur Foundation ξεκίνησαν το έργο Open 

Badges - Τα Open Badges είναι απλά αντικείμενα που περιλαμβάνουν μια εικόνα με ενσωματωμένα 

(μεταδεδομένα). Παίζουν βασικό ρόλο στη μεθοδολογία Connected Learning. 

 

Όσον αφορά τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, υπάρχουν σε διάφορες μορφές σε όλη την 

Ευρώπη. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει παρόμοια προσφορά με τις διαδρομές 

χαρτογράφησης, διαπίστευσης και μάθησης Connected Learning που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 

τρέχοντος έργου ERASMUS +. 



  

 

 

 

 

Σύμφωνα με τη συγκριτική έκθεση, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών εταίρων, 
ιδίως σε σχέση με την τρέχουσα ψηφιακή ανταγωνιστικότητά τους, παρόλα αυτά όλοι συμφωνούν 
ότι απαιτείται κοινή ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους 
οποίους αυτό το συγκεκριμένο έργο είναι σημαντικό και εύστοχο για να λειτουργήσει ως μέσο για 
την κάλυψη των κενών που υπάρχουν όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη χώρα αλλά και σε όλες τις 
εμπλεκόμενες χώρες εταίρους. Επιπλέον, η έκθεση αυτή συγκεντρώνει όλες τις συστάσεις που 
έγιναν σχετικά με το έργο. 

 

Η πλήρης αναφορά συγκριτικού ευρετηρίου συνδέεται παρακάτω με τις αντίστοιχες γλώσσες των 
συνεργατών: 

 

Αγγλικά 

Ελληνικά 

Γερμανός 

Βούλγαρος 

Ιταλικά 

Σουηδικά 

 
Μεθοδολογία 
 
Μεθοδολογία για νέους 

 
Μέσα στο έργο Connected Learning αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η εφαρμογή 

για κινητά με διαδραστικό χάρτη. Εκεί οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν εύκολα μόνο με το όνομά 
τους, τα στοιχεία επικοινωνίας και μια σύντομη παράγραφο σχετικά με τα δυνατά τους σημεία, τα 
ενδιαφέροντα τους, τα ταλέντα τους, και τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα τους κ.λπ. 

 
Μετά από αυτή τη διαδικασία τους επιτρέπεται να φιλτράρουν και να αναζητούν μαθήματα 

που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να εντοπίσουν τα 
μαθήματά τους και να έχουν μια οπτική αναπαράσταση αυτών που έχουν ολοκληρώσει όπως και μια 
ενότητα αφιερωμένη στα Open Badges. Στην καρτέλα "αναζήτηση" οι μαθητές μπορούν να 
αναζητήσουν μαθήματα ή να χρησιμοποιήσουν τα φίλτρα στη δεξιά πλευρά της σελίδας, να τα 
προσθέσουν στη λίστα επιθυμιών τους και να αναπτύξουν τη μεμονωμένη διαδρομή CL. 



  

 

 

 

 

Όταν περάσουν επιτυχώς την προβλεπόμενη αξιολόγηση και ολοκληρώσουν ένα συγκεκριμένο 
μάθημα, ο πάροχος το σημειώνει ως μια επιτυχημένη ολοκλήρωση για κάθε μαθητή. Οι μαθητές 
μπορούν να αναζητήσουν συγκεκριμένους οργανισμούς σε μια δεδομένη περιοχή, καθώς η 
πλατφόρμα παρέχει φίλτρα που επιτρέπουν την εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων καρφιτσών στον 
χάρτη. 

Οι οργανισμοί δημιουργούν επίσης ένα προφίλ στην πλατφόρμα με σχετικές πληροφορίες και 
έτσι μπορούν να ανεβάζουν διδακτικό υλικό (ή να παρέχουν έναν σύνδεσμο σε αυτά) και να τα 
μοιράζονται με τους μαθητές. 

 
Εντός του έργου ένας άλλος στόχος είναι η δημιουργία μαθησιακών διαδρομών με στόχο τη 

χαρτογράφηση και τη σύνδεση χώρων FL και NFL, που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να 
πλοηγηθούν καλύτερα στις διαθέσιμες μαθησιακές ευκαιρίες. Στην πλατφόρμα χρησιμοποιούνται 
διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας (F2F, blended ή online), μία από τις οποίες επιτρέπει την εξ 
αποστάσεως μάθηση και υποστηρίζει ιδιαίτερα μειονεκτούντες νέους να συμμετέχουν πλήρως. 

 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: Μεθοδολογία για νέους 
 

Μεθοδολογία για τους παρόχους μάθησης 
 
Οι οργανισμοί (κολέγια, εκπαιδευτικά κέντρα, ενώσεις, σχολεία κ.λπ.) που παρέχουν ευκαιρίες 

πληροφόρησης και εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, να 
ενημερώσουν σχετικά με τις δραστηριότητές τους, να προσεγγίσουν και να συνεργαστούν με άλλους 
κοινοτικούς και εθνικούς οργανισμούς, να προσελκύσουν μαθητές σε όλη την ΕΕ όπως επίσης να 
ενισχύσουν και να διευρύνουν τις στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση της ανάγκης της σημερινής 
νεολαίας, ιδίως των νέων χωρίς προνόμια. 

 
Για να γίνουν μέλη του CL, οι οργανισμοί μπορούν εύκολα να εγγραφούν. Θα πρέπει να 

δημιουργήσουν ένα προφίλ που αποτελείται από στοιχεία επικοινωνίας και μια σύντομη περιγραφή 
(εάν ο οργανισμός έχει υποκαταστήματα σε περισσότερες από μία τοποθεσίες, πρέπει να 
δημιουργηθεί ξεχωριστό προφίλ για κάθε ένα από αυτά). Κατά τη δημιουργία ενός μαθήματος, ο 
πάροχος πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό (μπορούν να εκχωρηθούν 
ετικέτες για να βρεθεί εύκολα το μάθημα). Οι πληροφορίες του μαθήματος πρέπει να περιλαμβάνουν 
μια σύντομη περιγραφή, τον τρόπο διδασκαλίας (συν τον τόπο διεξαγωγής εάν είναι F2F ή 
συνδυασμός και των δύο ), τυχόν προϋποθέσεις, ημερομηνία έναρξης, διάρκεια και συχνότητα, 
ηλικιακή ομάδα στόχου, γλώσσα, εάν έχει εγκριθεί, εξεταστεί ή / και πιστοποιηθεί , η τιμή, 
οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλες πρόσθετες λεπτομέρειες είναι δυνατές. 

 
Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους διδακτικό υλικό, 

υποστηριζόμενο από διαφορετικές αξιολογήσεις για κάθε μάθημα, που απαιτείται για την 
ολοκλήρωσή του. Ως μέθοδος επικύρωσης χρησιμοποιούνται τα Open Badges που μπορούν να 
σχεδιαστούν από τον πάροχο. 

 



  

 

 

 

Για να δούμε ποιος έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο μάθημα, θα είναι διαθέσιμη μια «καρτέλα 
μαθητευόμενου», όπου ο πάροχος θα έχει την ευκαιρία να αφαιρέσει ή να προσθέσει άτομα και να 
επισημάνει εκείνους που έχουν ολοκληρώσει το μάθημα.  
  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: Μεθοδολογία για παρόχους 

 

Οικοσύστημα Open Badges 

Τα Open Badges είναι μια οπτική αναπαράσταση ενός τύπου επιτεύγματος, που σχετίζεται με 
την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, το χώρο εργασίας κ.λπ. Δημιουργούνται επίσημα από τη Mozilla και 
τα διαχειρίζεται η IMS Global Learning Consortium®. Σήμερα, πολλοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων σχολείων, κολλεγίων, πανεπιστημίων, διαφορετικών εκπαιδευτικών 
οργανισμών και εταιρειών, εκμεταλλεύονται το πρότυπο Open Badge. Τα σήματα μπορούν να 
αποκτηθούν για οποιοδήποτε επίτευγμα ή εμπειρία, όπως γνώση, επικοινωνία, συνεργασία, και 
συμμετοχή της κοινότητας κ.λπ. 

 
Το σήμα έχει τη μορφή αρχείου εικόνας, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τις 

δεξιότητες, τις γνώσεις και τα επιτεύγματα που αποκτήθηκαν. Τα μεταδεδομένα επιτρέπουν την 
πρόσβαση και τον έλεγχο στο μέλλον, είναι λεπτομερή και συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα 
τυπικά πεδία δεδομένων, όπως: εκδότης, ημερομηνία έκδοσης, περιγραφή του σήματος, σύνδεσμος 
προς τα κριτήρια αξιολόγησης, σύνδεσμος προς τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον κάτοχο του 
σήματος, σύνδεσμος με συγκεκριμένο πλαίσιο ικανοτήτων και ετικέτες, το οποίο θέτει ένα Open 
Badge σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έτσι, όταν ένας παραλήπτης κερδίζει σήμα, η φορητή εικόνα του 
μπορεί να εμφανίζεται σε οποιαδήποτε εφαρμογή συμβατή με Open Badges. Ο παραλήπτης μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τα κερδισμένα σήματα ως στοιχεία που σχετίζονται με το επίτευγμα. Επιπλέον, η 
επίτευξη δύο σημάτων μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τον παραλήπτη, όσον αφορά την προσωπική 
και εκπαιδευτική του ανάπτυξη. 

 
Μέσα στο έργο, με βάση το σχεδιαζόμενο πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων, τα Open Badges 

έχουν χρησιμοποιηθεί για το σύστημα αξιολόγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης για τις 
αποκτηθείσες ψηφιακές δεξιότητες.  

 
Τα Open Badges μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές για να επιτύχουν νέες συνεργασίες, 

θέσεις εργασίας, πρακτική άσκηση και πλουσιότερες διασυνδέσεις μεταξύ άλλων δια βίου μαθητών. 
Τα σήματα μπορούν να προστεθούν στο βιογραφικό τους, στο LinkedIn, στο FB και σε άλλα σχετικά 
προφίλ, καθώς και σε portfolios εκτός από το Πιστοποιητικό Europass. 

 



  

 

 

 

Για καθεμιά από τις εκπαιδευτικές ενότητες, η κοινοπραξία Connected Learning δημιούργησε 
τα αντίστοιχα σήματα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας ενότητας, οι μαθητές κερδίζουν το σήμα. 
Αυτά τα σήματα διατίθενται για κέρδη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της εφαρμογής για 
κινητά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους σκοπούς μάθησης και αξιολόγησης του έργου. 

 

Πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά 

 
Προκειμένου να παρέχεται στους νέους της ΕΕ, ιδίως σε περιθωριοποιημένους νέους ή σε 

νέους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, η εύκολη πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης 

και κατάρτισης είναι σημαντική. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα και μια 

εφαρμογή για κινητά, έτσι ώστε να μπορούν να βρεθούν και να παρακολουθηθούν εύκολα μαθήματα 

και εργαστήρια κατάρτισης. 

 

Η ιδέα όλων των συνέταιρων είναι να κάνουν τη συμμετοχή όσο το δυνατόν πιο εύκολη και 

απλή. Για να τοποθετήσετε έναν οργανισμό στο χάρτη, απαιτείται να δημιουργηθεί ένα προφίλ (δείτε 

περισσότερα: Για παρόχους) και η καρφίτσα του πρέπει να τοποθετηθεί στον χάρτη. Ένα από τα κύρια 

οφέλη για τους οργανισμούς είναι ότι μπορούν να προωθήσουν την εκπαίδευσή τους δωρεάν και με 

έναν ολοκληρωμένο, προσιτό και ελκυστικό τρόπο για τους μαθητές σε όλη την Ευρώπη. 

 

Η πλατφόρμα Connected Learning και η εφαρμογή για κινητά είναι δυναμική και διαδραστική. 

Αποτελείται από χρήσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία και πηγές για την ψηφιακή ανάπτυξη των νέων, 

μερικά από τα οποία έχουν περιθωριοποιημένο υπόβαθρο. Οι αναπτυγμένες ενότητες ηλεκτρονικής 

μάθησης από την κοινοπραξεία CL διατίθενται στην πλατφόρμα σε έξι διαφορετικές γλώσσες, και 

διαθέτει συνολικά τριάντα πέντε μαθήματα. 

 

Κάθε ενότητα βασίζεται στα στοιχεία του Πλαισίου και περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος, 

πρακτικά παραδείγματα, σχετικές πηγές, υλικό αλλά και άρθρα κ.λπ. Παρέχονται δοκιμές αρχικής 

και τελικής επικύρωσης και για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος  και έτσι ο 

εκπαιδευόμενος αποκτά ένα Open Badge ως ψηφιακό πιστοποιητικό για τις αποκτηθείσες 

ικανότητες. Με αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό ο μαθητευόμενος μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως 

εικονικό βιογραφικό δεξιοτήτων και προσόντων. 

 

Η συνδεδεμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και η εφαρμογή για κινητά αναμένεται να 

παρέχουν στους παρόχους και τους εκπαιδευόμενους NFL βασικές πληροφορίες και επιλογές για 

ευκαιρίες μάθησης, να ενισχύσουν περαιτέρω τις ψηφιακές ικανότητες των νέων, να αναβαθμίσουν 

τις μεθόδους και τις υπηρεσίες στους οργανισμούς νεολαίας και να ενθαρρύνουν την αλλαγή, την 

καινοτομία αλλά και την ανάπτυξη μέσω της ενθάρρυνσης της LLL και της επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 



  

 

 

 

 

Μπορείτε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εδώ: 

https://connectedlearningmap.com/ 

Εφαρμογή για κινητά: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.connectedlearningmap.app 

 

Οδικός χάρτης για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής ενότητας 

 

 
Για να είναι επιτυχημένο και χρήσιμο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απαιτείται να είναι ακριβώς 

δομημένο. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ωφεληθούν πλήρως και οι 

εκπαιδευτικοί θα διευκολυνθούν στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας και παρουσίασης ενός λειτουργικού προγράμματος κατάρτισης, 

είναι απαραίτητη η συμπερίληψη συνεκτικών σταδίων, καθώς και ο προσδιορισμός των κύριων 

βημάτων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα 

καλυφθεί οτιδήποτε έχει προγραμματιστεί. Κάτι τέτοιο αποτελεί εγγύηση για την αποφυγή ορισμένων 

κοινών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης, όπως η αδύναμη 

διαχείριση του χρόνου, το να μην γνωρίζεις τον πραγματικό σκοπό της εκπαίδευσης αυτής, 

συμπεριλαμβάνοντας έτσι ανακριβείς πληροφορίες και σύγχυση του κοινού. 

 

Το κλειδί για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού μαθήματος είναι 

η δομή ενός προκαταρκτικού σχεδίου ή ενός οδικού χάρτη. Το κύριο πράγμα που πρέπει να γίνει 

πρώτα είναι ο καθορισμός του θέματος της εκπαίδευσης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

λαμβάνοντας υπόψη την ομάδα-στόχο και τις ανάγκες της. 

 

Η ακόλουθη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδικός χάρτης για την εφαρμογή ενός καλά 

οργανωμένου εκπαιδευτικού μαθήματος: 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ. 

 

Ένα ουσιαστικό βήμα πριν από τη δημιουργία ενός λειτουργικού προγράμματος κατάρτισης είναι ο 

προσδιορισμός της ομάδας στόχου και των αναγκών τους, καθώς και τα πιθανά εμπόδια που μπορεί 

να προκύψουν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής τους σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. 

 



  

 

 

 

Το έργο Connected Learning απευθύνεται σε νέους και ειδικά σε αυτούς που ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες κοινότητες ή με λιγότερες ευκαιρίες (άμεση ομάδα στόχου) και σε νέους 

εργαζόμενους που έχουν άμεση πρόσβαση σε νέους ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες NFL (έμμεση 

ομάδα στόχου). Αντιμετωπίζει τις ανάγκες τους για πιο αφοσιωμένη επίσημη και μη τυπική 

εκπαίδευση διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε πολλά διαδικτυακά μαθήματα και εργαστήρια, 

επιτρέποντάς τους να παρακολουθήσουν αυτά που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Οι πιο 

συγκεκριμένες ανάγκες τους μπορούν να εντοπιστούν με διαφορετικούς τύπους ερευνών ή 

αναφορών, για παράδειγμα. Μόλις αποφασιστούν, μπορείτε να μπείτε στην ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ 

 

Ως εκπαιδευτής, αφενός  θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τι είδος θέματος θα προκαλέσει το 

ενδιαφέρον του μαθητή, και αφετέρου θα είναι χρήσιμο για αυτούς,. Το θέμα που αποφασίζετε να 

παρουσιάσετε πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού-στόχου. Για παράδειγμα, στις 

μέρες μας, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι εξαιρετικά απαραίτητες κατά την υποβολή αίτησης για 

εργασία. Επιπλέον, η εκπαίδευση αυτο-ανάπτυξης είναι επίσης ευρέως διαδεδομένη και 

προτιμώμενη. 

 

Συνεργάτες από την κοινοπραξεία Connected Learning ανέπτυξαν και ανέβασαν ένα μάθημα στην 

πλατφόρμα e-learning. Το μεταφορτωμένο υλικό καλύπτει τις ακόλουθες έξι ενότητες: 

 

Ενότητα 1: Επιχειρηματικές αρχές 

Ενότητα 2: Μάρκετινγκ 

Ενότητα 3: Σχεδιασμός & Προϋπολογισμός 

Ενότητα 4: Καινοτόμος μάθηση 

Ενότητα 5: Κοινωνικές δεξιότητες 

Ενότητα 6: Thinking ahead 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Ο προσδιορισμός των μαθησιακών στόχων, δηλαδή των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αναμένεται 

να αποκτήσουν οι μαθητές μέχρι το τέλος του μαθήματος, είναι ένα βασικό βήμα προς την 

ολοκλήρωση μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες του κοινού-στόχου και το αντικείμενο του μαθήματος. Για να διατηρήσετε τους 

συμμετέχοντες αφοσιωμένους και παρακινημένους καθ 'όλη τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας, θέστε ως στόχο μόνο 3 μαθησιακούς στόχους για κάθε μάθημα εκπαίδευση. 



  

 

 

 

Η μέθοδος S.M.A.R.T είναι πολύ χρήσιμη κατά τον καθορισμό των εκπαιδευτικών σκοπών. Αυτή η 

μέθοδος καλύπτει τους ακόλουθους τύπους στόχων: 

SPECIFIC 

(Συγκεκριμένο) 

MEASURABLE 

(Μετρήσιμο) 

ACHIEVABLE 

(Επιτεύξιμο) 

RELEVANT 

(Σχετικό) 

TIME-BOUND 

(Χρονικός 

περιορισμός) 

 

 

ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Αφού αποσαφηνίσει τις ανάγκες της ομάδας στόχου, το θέμα που θα παρουσιαστεί και τους 

μαθησιακούς στόχους, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του διδακτικού υλικού που απαιτείται 

για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να 

θυμάστε είναι ότι το υλικό πρέπει να είναι συνεπές με τους μαθησιακούς στόχους. 

 

Μπορούν να φορτωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε οποιαδήποτε μορφή (απλό κείμενο, 

παρουσιάσεις, βίντεο κ.λπ.) και κάθε εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει πώς θα παρουσιάσει το 

μάθημα. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες στο μάθημα πρέπει να είναι κινητήρια και καινοτόμα, 

προκειμένου να διατηρούν τους μαθητές αφοσιωμένους όλη την ώρα. 

 

Μια χρήσιμη συμβουλή για τους εκπαιδευτικούς κατά την ανάπτυξη διδακτικού υλικού είναι να 

χρησιμοποιήσετε το 5E Learning Model (Μοντέλο μάθησης), το οποίο βασίζεται στην εποικοδομητική 

προσέγγιση της μάθησης. Περιλαμβάνει 5 φάσεις μάθησης μέσω των οποίων οι μαθητές έχουν την 

ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις από τις εμπειρίες που θα αποκομίσουν. Ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει τα στάδια των 5 E: 

 

Engage (Εμπλοκή) Εμπλοκή των μαθητών σε δύσκολες καταστάσεις, προκειμένου να 

αποκτήσουν γνώσεις και να δημιουργηθούν ερωτήματα. 

Explore 

(Εξερεύνηση) 

Οι μαθητές ερευνούν ένα φαινόμενο, προκειμένου να αποκτήσουν τη 

γνώσεις και να δημιουργήσουν ιδέες. 

Explain 

(Επεξήγηση) 

Οι μαθητές εξηγούν το φαινόμενο, προκειμένου να αποκτήσουν και να 

εφαρμόσουν νέες γνώσεις. 

Elaborate 

(Ανάπτυξη) 

Οι μαθητές εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε νέες καταστάσεις. 



  

 

 

 

Evaluate 

(Αξιολόγηση) 

Οι μαθητές αναλογίζονται τις γνώσεις τους, και αξιολογούν τη 

διαδικασία εκμάθησης. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το διδακτικό υλικό πρέπει να παρουσιάζεται στους μαθητές με 

διαδραστικό τρόπο που θα τους ενθαρρύνει να αποκτήσουν μακροχρόνιες γνώσεις. 

 

Ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών διδασκαλίας μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο και κάθε εκπαιδευτής 

μπορεί να αποφασίσει ποια είναι πιο κατάλληλη για αυτόν και το κοινό του. 

 

Εξετάστε μερικές από τις ακόλουθες ιδέες: 

 

 

• Χρήση υλικού ήχου και βίντεο - η προσθήκη υλικού ήχου ή βίντεο θα μετατρέψει την πορεία 

σας σε πιο ελκυστική για τους μαθητές σας. 

• Συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων, εργασιών και ερωτήσεων - θα ήταν πολύ χρήσιμο να 

δώσετε κάτι στους μαθητές σας να σκεφτούν ή να αναλύσουν. Για παράδειγμα, προσθέστε στο 

μάθημά σας κάποιο είδος εργασίας και ζητήστε στους μαθητές να το αξιολογήσουν, να πουν 

την γνώμη τους και πιθανές αποφάσεις/λύσεις. Αυτό θα ενθαρρύνει τους μαθητές να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν και με αυτό τον τρόπο θα θυμούνται πιο εύκολα όλα 

όσα έχουν διαβάσει και διαβάσει. 

• Προσθέστε φωτογραφίες και υπερσυνδέσμους - είναι εξαιρετική απόφαση εάν δεν θέλετε οι 

μαθητές σας να βαρεθούν να προσθέσετε μερικές φωτογραφίες, διαγράμματα ή 

υπερσυνδέσμους σε ενδιαφέροντα και αντικειμενοστραφή άρθρα, βίντεο, ιστότοπους, 

ιστολόγια κ.λπ. 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Σαν μεθοδολογία αξιολόγησης μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο συμπερίληψης αξιολογήσεων 

και κουίζ για κάθε μάθημα. Η προσθήκη μιας αρχικής και τελικής αξιολόγησης είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος, αφενός, για τους μαθητές να ελέγξουν την πρόοδό τους και, αφετέρου, για τους εκπαιδευτές 

να δουν πόσο αποτελεσματικός είναι ο τρόπος διδασκαλίας τους. 

Μπορείτε να προσθέσετε ένα κουίζ μετά από κάθε θέμα ενός μαθήματος, καθώς είναι πολύ χρήσιμο 

για τους μαθητές να αφομοιώσουν τις πληροφορίες που τους μεταφέρατε. Η πλατφόρμα 



  

 

 

 

ηλεκτρονικής μάθησης επιτρέπει στους παρόχους να επιλέξουν νεά από τους διάφορους τρόπους που 

διατίθενται για να ανεβάζουν ερωτήσεις στο κουίζ (πολλαπλές επιλογές, αναπτυσσόμενη λίστα, 

Σωστό ή λάθος κ.λπ.). 

 

Διδακτικό υλικό 
 

Μέσα στο έργο, η κοινοπραξία Connected Learning είχε αναπτύξει διδακτικό υλικό, το οποίο βασίζεται 

σε ένα Ψηφιακό Πλαίσιο Ικανότητας, με ενσωματωμένα σημεία αναφοράς και δείκτες που βοηθούν 

τους μαθητές και τους μέντορες τους (Εργαζόμενοι Νεολαίας) να παρακολουθούν, να αξιολογούν και 

να επικυρώνουν την πρόοδό τους για την απόκτηση των στοχευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω 

των open badges. Το Πλαίσιο αποτελεί πολλά θέματα στο διδακτικό υλικό, καθορισμένη γνώση, 

δεξιότητες και αυτονομία. Μέσω των δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία μάθησης 

όπου οι μαθητές θα αποκτήσουν όλα όσα πρωτοαναφέρθηκαν μετά από κάθε μάθημα. Η μαθησιακή 

προσέγγιση είναι σκόπιμα κατασκευασμένη με ευέλικτο τρόπο. Αυτό επιτρέπει στους νέους να 

λαμβάνουν την επιθυμητή γνώση με πολλούς τρόπους, όπως: δια ζώσης, διαδικτυακά ή συνδυασμός 

και των δύο πρωτοαναφερόντων . Όλες οι μαθησιακές ενότητες αναφέρονται στο επίπεδο EQF 3-4 

(μεσαίο επίπεδο). 

 

Λίγα λόγια για το EQF…1 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualification Framework) (EQF) βασίζεται σε μαθησιακά 

αποτελέσματα για όλους τους τύπους και τα επίπεδα προσόντων και μεταφράζει τα επιτευχθέντα 

αποτελέσματα μεταξύ άλλων εθνικών πλαισίων προσόντων. Ο κύριος στόχος του πλαισίου είναι να 

συμβάλει στη βελτίωση των προσόντων των ανθρώπων σε σχέση με τη διαφάνεια, τη συγκρισιμότητά 

τους (να συγκρίνουν τα προσόντα από διαφορετικές χώρες και ιδρύματα) και τη φορητότητα. Το EQF 

αποτελείται από 8 επίπεδα (το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο και 8 το υψηλότερο επίπεδο). 

 

Η σχέση με το ΕΠΠ επιτρέπει στις χώρες να καθιερώσουν μια σαφή και διαφανή σχέση μεταξύ των 

εθνικών επιπέδων προσόντων και των οκτώ επιπέδων ΕΠΕΠ. 

 

 

 

Μαθησιακές ενότητες 

                                                

 
1 Πηγή: https://www.cedefop.europa.eu/bg/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf 



  

 

 

 

Με βάση την εμπειρία των συνεργατών, αναπτύχθηκαν διδακτικές ενότητες που σχετίζονται 

με την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Όλα αυτά μεταφράζονται σε γλώσσες συνεργατών (Αγγλικά, 

Ιταλικά, Γερμανικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Σουηδικά) και είναι διαθέσιμα (μετά την εγγραφή) στην 

πλατφόρμα e-learning και στην εφαρμογή για κινητά με τη μορφή διαδικτυακών μαθημάτων.2. 

 

 Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου για κάθε αναπτυγμένη 

ενότητα εκμάθησης. 

 

 

 

Ενότητα: Επιχειρηματικές αρχές 

 

Αυτή η ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση των βασικών 

στοιχείων της επιχείρησης, καθώς και στην εξοικείωση των 

εκπαιδευτών με βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται σε 

επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Επίσης, σε αυτή την ενότητα θα 

βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι ηγέτες των μεγάλων εταιρειών. 

 

 

 

Ενότητα: Προϋπολογισμός και προγραμματισμός 

 

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές αρχές για την 

εκτίμηση του Προϋπολογισμού και τη δημιουργία του 

Επιχειρηματικού σχεδίου για μια νεοσύστατη επιχείρηση. Απαντά 

στις ερωτήσεις: Τι είναι ο Προϋπολογισμός, γιατί είναι ωφέλιμος, 

πώς να προετοιμάσετε έναν και ποια είναι τα κύρια συστατικά 

του; Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο; Στρατηγικές, πιθανοί 

κίνδυνοι και σημαντικές αναλύσεις που σχετίζονται με την επιτυχή 

νεοσύστατη επιχείρηση. 

 
 

 

 

                                                

 
2 Σύνδεσμοι προς τις εκπαιδευτικές ενότητες σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα 2 



  

 

 

 

Ενότητα: Καινοτόμος μάθηση 

 

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στη διαδικασία της καινοτόμου 

μάθησης για νέους. Χωρίζεται σε τρία θέματα Ιδεασμός - 

Σχεδιασμός σκέψης, Προώθηση - Branding στα Social Media και 

Υλοποίηση - Ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση έργων. Κάθε 

θέμα ασχολείται με τις γνώσεις και τις ικανότητες που 

υποστηρίζουν την επιτυχία στη δημιουργία αλλά και τη 

δημιουργία μιας ευκαιρίας στο χώρο εργασίας, προκειμένου να 

στηρίξουν τους νέους στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης, 

υποστηρίζοντας την είσοδο των ελεύθερων επαγγελματιών στον 

επαγγελματικό χώρο , συμβατικές εργασίες ή συνεργασίες ή / 

και να εξελιχθούν ως αυτοεργατοδοτούμενοι εντός ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος. 

 

 

Ενότητα: Μάρκετινγκ 

 

Το μάρκετινγκ είναι ένα ενδιαφέρον και απαιτητικό θέμα που 

περιλαμβάνει μια ποικιλία δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η 

ενότητα που επικεντρώνεται σε αυτόν τον τομέα στοχεύει στο να 

παρέχει στους μαθητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις και 

τεχνογνωσίες σχετικά με το μάρκετινγκ, ώστε να τους βοηθήσει 

να αποκτήσουν νέες ικανότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στην επαγγελματική τους ζωή και 

(μελλοντική) καριέρα. 

 

 

Ενότητα: Κοινωνικές Δεξιότητες 

 

Η ενότητα εστιάζει σε: Προσωπική ανάπτυξη, ρητορική, μάθηση και ανάπτυξη. Το μάθημα θα 

δώσει στους νέους τα εργαλεία μέσω των οποίων μπορούν να ενισχύσουν την προσωπική τους 

απόδοση όταν συμμετέχουν σε μια δημόσια συζήτηση, να αναπτύξουν το βιογραφικό τους κ.λπ. 

Οι νέοι θα μάθουν επίσης τη σχέση μεταξύ υγείας / διατροφής και αποτελεσμάτων μελέτης. 

 



  

 

 

 

 

 

Ενότητα: Thinking Ahead 

 

Αυτή η ενότητα στοχεύει στο να παρέχει στους μαθητές σαφή 

κατανόηση σχετικά με τα οφέλη, τις προκλήσεις, τους 

κινδύνους, τις μεθόδους και τις πρακτικές εφαρμογές για την 

επέκταση μιας επιχείρησης. Θα εξοπλίσει επίσης τους μαθητές 

με τα εργαλεία που χρειάζονται για να λάβουν ενημερωμένες 

και υπολογισμένες επιχειρηματικές αποφάσεις για κερδοφορία, 

κλιμάκωση και οικονομική βιωσιμότητα. 

 

 

Εγγραφείτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. 

 

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους για τις ενότητες μάθησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 

 

Προγραμματισμός και προϋπολογισμός –  

https://connectedlearningmap.com/?post_type=course&p=3084  

 

Επιχειρηματικές αρχές –  

 

Καινοτόμος μάθηση -–  https://connectedlearningmap.com/course/digital-project-management-

tools-cge-erfurt-e-v/  

 

Μάρκετινγκ -–  https://connectedlearningmap.com/course/marketing-2/  

 

Κοινωνικές Δεξιότητες – https://connectedlearningmap.com/course/soft-skills/  

 

Thinking Ahead - https://connectedlearningmap.com/course/thinking-ahead-by-emphasys-

centre-2/  

 

 

 

 

 

 

https://connectedlearningmap.com/?post_type=course&p=3084
https://connectedlearningmap.com/course/digital-project-management-tools-cge-erfurt-e-v/
https://connectedlearningmap.com/course/digital-project-management-tools-cge-erfurt-e-v/
https://connectedlearningmap.com/course/marketing-2/
https://connectedlearningmap.com/course/soft-skills/
https://connectedlearningmap.com/course/thinking-ahead-by-emphasys-centre-2/
https://connectedlearningmap.com/course/thinking-ahead-by-emphasys-centre-2/


  

 

 

 

Ελεγχος και αξιολόγηση 

Αυτά τα πρότυπα θα χρησιμοποιηθούν από τους Παροχείς Μάθησης / Εκπαιδευτικούς / Λέκτορες 

μετά την εκπαίδευση, προκειμένου να παρακολουθείτε η πρόοδος και η απόκτηση δεξιοτήτων από 

τους Εκπαιδευόμενους. Υπάρχουν επίσης πρότυπα ερωτηματολογίων για ανάλυση μελέτης, τα 

οποία δημιουργήθηκαν στην αρχή του προγράμματος Connected Learning για την αξιολόγηση του 

εθνικού τοπίου των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ανάγκη βελτίωσής τους μεταξύ των χωρών 

εταίρων. 

 

• Ερωτηματολόγιο για νέους 

• Ερωτηματολόγιο για παρόχους μάθησης 

• Ερωτηματολόγιο για τη χρησιμότητα του μαθήματος 

 

Μπορείτε να βρείτε πρότυπα στον ιστότοπο Connected Learning: http://connected-youth.eu/io4/ 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Καλές πρακτικές από χώρες εταίρων 

 

ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ  ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

Βόρεια 

Ιρλανδία 

Ulster University 

Open Educational 

Resources 

Νέοι - Ιδιαίτερα 

μετά την 

πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (ηλικίας 

15 έως 18 ετών) 

Να παρέχει μια ποικιλία από σύντομα μαθήματα- σεμινάρια σε νέους από 

όλους τους κλάδους του Πανεπιστημίου. Στόχος είναι να αυξηθεί η 

φιλοδοξία ως προς την παρακολούθηση της τριτοβάθμια εκπαίδευση και να 

αναπτυχθεί η μάθηση σε τοπικούς τομείς όπως η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, οι επιχειρήσεις, η τέχνη και η ιστορία. Εκτός από την 

εκπαίδευση των νέων, παρέχονται πακέτα πηγών για τους εκπαιδευτικούς 

ώστε να το ενσωματώσουν στην τάξη, εάν είναι επιθυμητό. 

https://openeducation.blac

kboard.com/site/ulsteruniv

ersity  

 
Holistic Kidz NI Παιδιά όλων των 

ηλικιών 

Διαδικτυακές συνεδρίες υποστήριξης και χαλάρωσης για νέους ώστε να 

μάθουν πώς να διαχειρίζονται το άγχος και τη πίεση της καθημερινής ζωής. 

https://www.holistickidz.co

m  

 
Alison Περιθωριοποιημένοι 

και μειονεκτούντες 

ενήλικες σε διάφορα 

επίπεδα 

Κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση αφιερωμένη στο να δίνει τη 

δυνατότητα σε οποιονδήποτε, να μελετά οτιδήποτε, οπουδήποτε, 

οποιαδήποτε στιγμή, δωρεάν online, σε οποιοδήποτε επίπεδο θέματος. Τα 

μαθήματα κυμαίνονται από IT έως επιχείρηση έως διδασκαλία έως 

προσωπική ανάπτυξη. Είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε 

περισσότερες από 25 χώρες παγκοσμίως. 

https://alison.com/  

Ιταλία 
WeSchool Μαθητές γυμνασίου 

(14 έως 19 ετών) και 

εκπαιδευτικοί 

Το WeSchool, πρώην «Oilproject» είναι μια πλατφόρμα που ιδρύθηκε από 

πρώην μαθητές και προσφέρει μαθήματα πολλών θεμάτων μέσα στην 

ψηφιακή βιβλιοθήκη. Η πλατφόρμα είναι δωρεάν τόσο για μαθητές όσο και 

για εκπαιδευτικούς. 

https://www.weschool.co

m/ 

 

 
Lacerba  Νέοι ενήλικες 

ιδιωτικές εταιρείες 

και εκπαιδευτικοί 

Η Lacerba είναι μια πλατφόρμα που προσφέρει μαθήματα για την ανάπτυξη 

ψηφιακών δεξιοτήτων στα ακόλουθα θέματα: Κωδικοποίηση, Μάρκετινγκ, 

https://lacerba.io/ 

 

https://openeducation.blackboard.com/site/ulsteruniversity
https://openeducation.blackboard.com/site/ulsteruniversity
https://openeducation.blackboard.com/site/ulsteruniversity
https://www.holistickidz.com/
https://www.holistickidz.com/
https://alison.com/
https://www.weschool.com/
https://www.weschool.com/
https://lacerba.io/


  

 

 

 

Επιχειρήσεις, Σχεδιασμός Ιστού και Προσωπική Επωνυμία. Η πλατφόρμα 

προσφέρει επίσης δωρεάν μαθήματα και σεμινάρια. 

 
TRIO Ανοιχτό σε όλους 

τους πολίτες 

Το TRIO είναι το διαδικτυακό σύστημα εκμάθησης της Τοσκάνης που 

καθιστά διαθέσιμο σε όλους, εντελώς δωρεάν, εκπαιδευτικά προϊόντα και 

υπηρεσίες σε εγκάρσια ή εξειδικευμένα θέματα. Προσφέρει περίπου 900 

εκπαιδευτικά προϊόντα διαθέσιμα στο διαδίκτυο οποιαδήποτε στιγμή της 

ημέρα, την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης κατόπιν αιτήματος 

μετά την ολοκλήρωση της τελικής δοκιμής ή όλων των ενδιάμεσων δοκιμών 

τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας μέσω υπηρεσιών γραφείου βοήθειας, 

καθοδήγησης και προσανατολισμού στην προσφορά κατάρτισης, . Όπως 

επίσης και την ευκαιρία συμμετοχής στην κοινωνική διάσταση της 

διαδικτυακής μάθησης μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, του αγγλικού και 

διδακτικού εργαστηρίου πληροφορικής (English and IT didactic laboratory )  

και της Κοινότητας (the Community). Προσφέρετε επίσης  εξατομικευμένη 

πρόσβαση για οργανισμούς μέσω της ενεργοποίησης και διαχείρισης ενός 

Web Learning Group (WLG). 

https://www.progettotrio.i

t/ 

 

Γερμανία 
Αναβάθμιση της 

ψηφιακής 

εργασίας για νέους 

- πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής 

μάθησης για 

εκπαιδευτικούς 

Εκπαιδευτικοί, 

καθηγητές, μαθητές 

Η πλατφόρμα αναβάθμισης της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία e-

Learning, η οποία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική ακαδημία, την 

ηλεκτρονική κοινότητα και την τράπεζα δεδομένων e-Resource, 

προορίζεται να φέρει επανάσταση στη συνδυασμένη μάθηση για τους 

νέους και τους εργαζομένους νέους. Εδώ οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 

μπορούν να βρουν διάφορα μαθήματα σχετικά με τις εφαρμοσμένες 

δεξιότητες βαθιάς τεχνολογίας. 

http://digital-

youthwork.4learning.eu  

 
DICIPASS - 

Πλατφόρμα 

ψηφιακής 

πολιτότητας για 

την ηλεκτρονική 

μάθηση των νέων 

Εκπαιδευτικοί, 

καθηγητές, μαθητές 

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης DICIPASS προσφέρει ένα μοναδικό 

σύνολο μαθημάτων γύρω από το θέμα της Ψηφιακής Πολιτότητας. Με τη 

λειτουργία «Μελέτη εστίασης», οι μαθητές μπαίνουν εντελώς στο 

περιβάλλον των μαθημάτων και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο έπακρο 

κάθε μάθημα. 

http://dicipass.4learning.e

u  

https://www.progettotrio.it/
https://www.progettotrio.it/
http://digital-youthwork.4learning.eu/
http://digital-youthwork.4learning.eu/
http://dicipass.4learning.eu/
http://dicipass.4learning.eu/


  

 

 

 

 
Πλατφόρμα 

Skyrocket  

Κοινωνικοί 

επιχειρηματίες, 

νεοσύστατοι, 

καινοτόμοι 

Η πλατφόρμα Skyrocket αναπτύχθηκε από το Social Impact gGmbH και 

προσφέρει τον σχεδιασμό αξιόλογων προτάσεων, κοινωνικό επιχειρηματικό 

μοντέλο, διαχείριση επιπτώσεων, μαθήματα κυκλικής οικονομίας, όπου η 

θεωρία συνδυάζεται με εργαλεία για την εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι νέοι κοινωνικοί επιχειρηματίες. 

https://skyrocketplatform.

eu/en/academy  

Βουλγαρία 
Το UCHA SE είναι 

μια διαδικτυακή 

πλατφόρμα, η 

οποία υποστηρίζει 

τους μαθητές κατά 

τη διάρκεια των 

σπουδών τους. 

Μαθητές από 1η 

έως 12η τάξη 

Η πλατφόρμα παρέχει υλικό σε όλους τους κλάδους καθώς και στα 

μαθήματα στο σχολείο με ενδιαφέρον τρόπο και σε απλή γλώσσα 

https://ucha.se/?gclid=Cjw

KCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-

7gf9Zg6BH36g9TLo4UBGvh

P5Q2HDjzdZdBgNOUliBZuN

mhQShXM7RRoC9o0QAvD

_BwE  

 
Το SOFTUNI 

FOUNDATION 

υποστηρίζει την 

εκπαίδευση στον 

τομέα των 

ψηφιακών 

δεξιοτήτων και 

τεχνολογιών 

Νέοι, ενήλικες και 

δάσκαλοι 

Μια ΜΚΟ που υποστηρίζεται από το πανεπιστήμιο λογισμικού παρέχει 

εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνει δια ζώσης μαθήματα και διαδικτυακά. 

https://softuni.foundation/  

Κύπρος 
Η ΑΚΤΙΝΑ είναι 

γνωστή για την 

παροχή 

μαθημάτων και 

υπηρεσιών 

πληροφορικής 

Νέοι, Εργαζόμενοι 

για νέους, Ενήλικες, 

επαγγελματίες 

Το AKTINA είναι ένας οργανισμός κατάρτισης πληροφορικής, ο οποίος 

παρέχει ένα συνδυασμό διαδικτυακών και προσωπικών μαθημάτων. 

https://aktina.com.cy/  

 
Το CSP Academy 

παρέχει μια σειρά 

μαθημάτων 

Νέοι, Εργαζόμενοι 

για νέους, Ενήλικες, 

επαγγελματίες 

Το CSP είναι ένα είναι ένα Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο 

βοηθά τις εταιρείες και τους ιδιώτες να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στις 

επιχειρήσεις, παρέχοντας μια σειρά μαθημάτων πληροφορικής και 

https://scp.ac.cy/  

https://skyrocketplatform.eu/en/academy
https://skyrocketplatform.eu/en/academy
https://ucha.se/?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7gf9Zg6BH36g9TLo4UBGvhP5Q2HDjzdZdBgNOUliBZuNmhQShXM7RRoC9o0QAvD_BwE
https://ucha.se/?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7gf9Zg6BH36g9TLo4UBGvhP5Q2HDjzdZdBgNOUliBZuNmhQShXM7RRoC9o0QAvD_BwE
https://ucha.se/?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7gf9Zg6BH36g9TLo4UBGvhP5Q2HDjzdZdBgNOUliBZuNmhQShXM7RRoC9o0QAvD_BwE
https://ucha.se/?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7gf9Zg6BH36g9TLo4UBGvhP5Q2HDjzdZdBgNOUliBZuNmhQShXM7RRoC9o0QAvD_BwE
https://ucha.se/?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7gf9Zg6BH36g9TLo4UBGvhP5Q2HDjzdZdBgNOUliBZuNmhQShXM7RRoC9o0QAvD_BwE
https://ucha.se/?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7gf9Zg6BH36g9TLo4UBGvhP5Q2HDjzdZdBgNOUliBZuNmhQShXM7RRoC9o0QAvD_BwE
https://softuni.foundation/
https://aktina.com.cy/
https://scp.ac.cy/


  

 

 

 

πληροφορικής και 

επιχειρήσεων 

επιχειρήσεων (μερικά πληρωμένα, κάποια δωρεάν). Τα μαθήματα είναι 

διαδικτυακά και δια ζώσης. 

Σουηδία 
Το NTI είναι ένας 

ιδιωτικός 

παράγοντας, ο 

οποίος παρέχει όλα 

τα μαθήματα 

γυμνασίου 

Νέοι> 20 

Ενήλικες, 

επαγγελματίες 

Παρέχει διαδικτυακά μαθήματα www.nti.se 

 
Η HEA είναι ένας 

κοινοτικός 

παράγοντας που 

παρέχει όλα τα 

μαθήματα 

γυμνασίου 

Νέοι> 20 

Ενήλικες, 

επαγγελματίες 

Παρέχει ένα συνδυασμό διαδικτυακών και δια ζώσης μαθημάτων. www.hufb.se 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Documents/Ina/Work/Connected%20Learning/IO4/Toolkit/Good%20practices/www.nti.se
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Συμβουλές και πράγματα που πρέπει να αποφύγετε 
Αυτή η ενότητα αναφέρεται στην εύκολη και επιτυχημένη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Οι οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση και θέλουν να προσεγγίσουν περισσότερα 

άτομα μέσω της πλατφόρμας Connected Learning πρέπει να ανεβάσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό 

ως εκπαιδευτικά μαθήματα. Για οργανισμούς που δεν έχουν αυτήν την εμπειρία, υπάρχουν 

εκπαιδευτικά βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=xkSeHimJGF8), τα οποία μπορούν να 

βοηθήσουν και να διευκολύνουν τη διαδικασία. 

Σε γενικές γραμμές, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι εύκολη στην πλοήγηση και αποτελείται από 

γνωστές λειτουργίες που συνήθως αντιμετωπίζουν οι χρήστες σε αυτού του είδους τους ιστότοπους. 

Για περισσότερες οδηγίες, μπορείτε επίσης να ελέγξετε ξανά το έγγραφο Μεθοδολογία για παρόχους, 

ενότητα 7 (ανεβασμένο στη σελίδα 12 σε αυτό το έγγραφο). 

Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να εξετάσει ένας πάροχος μάθησης είναι η δομή του μαθησιακού τους 

υλικού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα προσφέρει διάφορους τρόπους για το πώς μπορεί να δομηθεί το 

μάθημα. Πάρτε το χρόνο σας και δείτε ποιες είναι οι προτεινόμενες επιλογές μέσα στην πλατφόρμα 

και επιλέξτε αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στο μάθημά σας. 

Αφού ανεβάσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο ή κάνετε μια αλλαγή στο περιεχόμενο ή τις ρυθμίσεις, 

κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" για να βεβαιωθείτε ότι η τροποποίησή σας θα παραμείνει. 

Όταν ανεβάζετε το εκπαιδευτικό υλικό από το μάθημά σας και δεν έχετε αρκετό χρόνο για να το 

ολοκληρώσετε, μπορείτε απλώς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να συνεχίσετε άλλη φορά. Δεν 

χρειάζεται να κάνετε ακόμη το μάθημα ορατό. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ολοκληρώσετε την 

επόμενη μέρα ή κάποια άλλη ώρα. 

  

Μερικές συμβουλές για τους μαθητές θα ήταν να χρησιμοποιούν τα φίλτρα για ευκολότερη πλοήγηση 

μέσω της πλατφόρμας ή εάν γνωρίζουν ήδη το όνομα της επιθυμητής σειράς μαθημάτων για να το 

βρουν στην ενότητα αναζήτησης. Μόλις επιλέξετε το μάθημα, μπορείτε να δείτε αν πληρώνεται, ποιο 

είναι το πρόγραμμα σπουδών, εάν πρέπει να ολοκληρώσετε άλλο μάθημα πριν από αυτό, κ.λπ. 

Πριν εγγραφείτε στο μάθημα, μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα σπουδών και να δείτε αν 

ανταποκρίνεται στις μαθησιακές προσδοκίες σας, ποια είναι η χρονική διάρκεια που θα ανοίξει το 

μάθημα και ποια είναι τα άλλα μαθήματα που προσφέρει αυτός ο πάροχος μάθησης. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Αναφορές: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Baseline Desk Based research 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Μαθήματα εκμάθησης στις γλώσσες των συνεργατών μας: 

 Βουλργάρικα –  

Бюджет и бизнес планиране (Budget and Business planning)  

Бизнес принципи (Business principles) 

Иновативно обучение (Innovative Learning) 

Визия за развитие (Thinking ahead) 

Междуличностни умения (Soft Skills) 

Маркетинг (Marketing) 

 

 Ελληνικά –  

Επαγγελματικές Δεξιότητες (Soft Skills) 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Thinking Ahead) 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗ (Innovative Learning) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (Business Principles) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Budget and Business Planning) 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Marketing) 

 

 Σουηδικά –  

 

 Ιταλικά –  

BUDGET e BUSINESS PLANNING 

Principii di Business 

Competenze Trasversali 

Business 

MARKETING 

 

 Γερμανικά –  

Geschäftsgrundsätze (Business Principles) 

Soft Skills (auf Deutsch) 

Marketing (auf Deutsch) 

Innovatives Lernen (Innovative Learning) 

Voraus denken (Thinking Ahead) 

Haushalts- und Geschäftsplanung (Budget and Business Planning) 
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