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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στα πλαίσια του εγχειρήματος “Προώθηση της ιδέας της Εταιρικής Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας (ΕΚΥ) και της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑ) σε μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις”, υπ’ αριθμόν 2017-1-PL01- KA2O2-038501.  

Η στήριξη της παραγωγής αυτής της δημοσίευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ταυτίζεται με την έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο αντιπροσωπεύει τις απόψεις 
μόνων των συγγραφέων. Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται εντός της δημοσίευσης αυτής.  
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1. Συνοπτική παρουσίαση 
 

Το εγχείρημα ISORESS στοχεύει στην προώθηση της ιδέας της ΕΚΥ και της βιώσιμης 
ανάπτυξης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διοικούνται από μετανάστες, προσφέροντας σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 
διαμοιράζοντας και μεταφέροντας καινοτόμες πρακτικές, καθώς και παρουσιάζοντας τα 
πλεονεκτήματα που απορρέουν από την πρακτική εφαρμογή των ιδεών αυτών στην κάθε 
επιχείρηση. 

 

Η ΕΚΥ και η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελούν καινοτομίες μόνο για επιχειρηματίες, αλλά 
και για πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς στην Ευρώπη. Γι’ αυτό και το ISORESS προσφέρει 
εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα για 
εκπαιδευτές σε θέματα επιχειρηματικότητας.  

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα τους δώσει τη δυνατότητα να διδάξουν και να 
εκπαιδεύσουν την ομάδα-στόχο των επιχειρηματιών, χρησιμοποιώντας ενημερωμένο 
περιεχόμενο και πηγές.  

 

 

Έχει σχεδιαστεί για μονοήμερη εκπαίδευση εντός σχολικής τάξης (8 ώρες) και για 
εκπαίδευση μέσω διαδικτύου διάρκειας ενός μήνα (42 ώρες). Περιλαμβάνει την περιγραφή 
της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, τους κυρίους στόχους του μαθήματος, καθώς και τις 
αναμενόμενες δεξιότητες στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προϊόντων (γνώσεις, δεξιότητες, 
καθώς και υπευθυνότητα και αυτονομία) του κάθε κεφαλαίου.  

 

Αυτό το έγγραφο αποτελεί το κοινό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
ISORESS για εκπαιδευτές στα Αγγλικά, ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί και εθνικά 
προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας-εταίρου του 
εγχειρήματος, δηλαδή της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Βόρειας Μακεδονίας 
και της Ελλάδας, τα οποία προγράμματα είναι στην επίσημη γλώσσα της κάθε χώρας. 
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2. Μεθοδολογία και Στόχοι 

 

Το ISORESS Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές  χωρίζεται στα παρακάτω κύρια εκπαιδευτικά 
κεφάλαια: 

 Εισαγωγικό μάθημα (διαδικτυακά) / Εισαγωγή (στην τάξη) 
 Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας [ICT], ηλεκτρονική μάθηση [e-

learning] και μικτή μάθηση [b-learning]  
 Εστίαση στους μαθητευόμενους: ψυχολογία και κοινωνικές δεξιότητες 
 Διαπολιτισμική επικοινωνία 
 ΕΚΥ και ΒΑ για εκπαιδευτές 
 Επανάληψη (διαδικτυακά) / Εμπέδωση / Μίνι-εγχείρημα (στην τάξη) 

 
Τα εκπαιδευτικά κεφάλαια του ISORESS για τους εκπαιδευτές θα καλύψουν όλα αυτά τα 
θέματα. 

 

Το μέρος Α απαιτεί μια μέρα εκπαίδευσης σε σχολική τάξη (8 ώρες), το μέρος Β έναν μήνα 
διαδικτυακής εκπαίδευσης (42 ώρες). Και τα δύο μέρη του προγράμματος σέβονται την 
προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση [ECVET], κατά την περιγραφή των εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων (γνώσεις, δεξιότητες καθώς και υπευθυνότητα και αυτονομία) του κάθε 
κεφαλαίου. Το πρόγραμμα 50 ωρών ενδέχεται να ισούται με 2 διδακτικές μονάδες [ECTS]. 
εάν πραγματοποιηθεί από κάποιο πανεπιστήμιο.  

 

Στην ουσία, το Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές τοποθετείται στο Επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων [EQF], το οποίο περιέχει τις παρακάτω περιγραφές1: 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 
(Υπευθυνότητα και 

αυτονομία) 

Ολοκληρωμένες, 
εξειδικευμένες, έγκυρες και 
θεωρητικές γνώσεις εντός ενός 
τομέα εργασίας ή σπουδών και 
γνώση των ορίων αυτών των 
γνώσεων 

Ένα ολοκληρωμένο εύρος 
γνωστικών και πρακτικών 
δεξιοτήτων που απαιτούνται 
για την εύρεση δημιουργικών 
λύσεων σε θεωρητικά 
προβλήματα 

Εξάσκηση στη διοίκηση και την 
επιτήρηση στα πλαίσια 
δραστηριοτήτων εργασίας ή 
σπουδών, όπου υφίσταται 
απροσδόκητη αλλαγή· 
ανασκόπηση και ανάπτυξη των 
επιδόσεων του εαυτού και των 
άλλων 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page  

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
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3. Μέρος ΑΤ: Εκπαίδευση στην τάξη για εκπαιδευτές 
(8 ώρες) 

 

ISORESS – Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές – Εκπαίδευση στην τάξη 
 

Κύρια περιεχόμενα  Κεφάλαιο AT0  
Εισαγωγή (1 ώρα) 

 Κεφάλαιο AT1 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας [ICT], 
ηλεκτρονική μάθηση [e-learning] και μικτή μάθηση 
[b-learning]  (1 ώρα) 

 Κεφάλαιο AT2 
Εστίαση στους μαθητευόμενους: ψυχολογία και 
κοινωνικές δεξιότητες (1 ώρα) 

 Κεφάλαιο AT3 
Διαπολιτισμική επικοινωνία(1 ώρα) 
(1 ώρα) 

 Κεφάλαιο AT4 
Ζητήματα ΕΚΥ και ΒΑ (2 ώρες) 

 Κεφάλαιο ATC 
Εμπέδωση / Μίνι-εγχείρημα (2 ώρες) 

Ομάδα Στόχος εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, εκπαιδευτές σε θέματα επιχειρηματικότητας 

Προϋποθέσεις διδακτικές δεξιότητες, εκπαιδευτές ενηλίκων 

Διάρκεια 8 ώρες εκπαίδευση στην τάξη 

Μεθοδολογία παρουσιάσεις, ασκήσεις, ομαδική εργασία, συζήτηση, 
παιχνίδι ρόλων 

Αξιολόγηση εμπέδωση, επανάληψη, μίνι-εγχείρημα 

Επίπεδο EQF 5 

Διδακτικές μονάδες [ECTS] 2 (συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής 
ηλεκτρονικής μάθησης 42 ωρών) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ AT0 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα … 

αναγνωρίζει τα μέρη 

του μαθήματος και τα 

πνευματικά προϊόντα 

του ISORESS. 

χτίσει σχέσεις με τους άλλους 

συμμετέχοντες του 

μαθήματος. 

ανασκοπήσει την επαγγελματική 

καριέρα / διδακτική πρακτική 

του. 

 είναι σε θέση να βρίσκει που 

βρίσκονται συγκεκριμένα μέρη 

του μαθήματος. 

μοιραστεί λίγη από την διδακτική 

του εμπειρία με τους άλλους 

συμμετέχοντες. 



 

Πνευματικό Προϊόν 5 

Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές 

7 
 

No: 2017-1-PL01-KA202-038501 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ AT1 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας [ICT], 

ηλεκτρονική μάθηση [e-learning] και μικτή μάθηση [b-

learning] 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα … 

διαφοροποιεί τις 

διαφορετικές μαθησιακές 

μεθοδολογίες. 

μετριάζει τα ρίσκα που 

ενέχει η κάθε μέθοδος. 

αποφασίζει ποιες 

καινοτόμες μεθόδους θα 

χρησιμοποιεί για θέματα 

που δεν σχετίζονται άμεσα 

με την τεχνολογία 

(περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 

ΕΚΥ). 

εντοπίζει τα προνόμια και 

τα πλεονεκτήματα της κάθε 

μεθοδολογίας και 

εκπαίδευσης, 

χρησιμοποιώντας την ICT. 

χρησιμοποιεί εργαλεία ICT 

για να ενισχύσει τον 

διαπολιτισμικό διάλογο και 

την κατανόηση. 

ενισχύει τα κίνητρα μέσω 

της χρήσης ICT σε δια ζώσης 

τάξη. 

απαριθμεί τα ρίσκα και τις 

δυσκολίες της κάθε 

μεθοδολογίας. 

επιλέγει τη βέλτιστη 

μεθοδολογία ανάλογα με τις 

ανάγκες της ομάδας-στόχου. 

σχεδιάζει μια κατάλληλη 

εκπαίδευση ανάλογα με την 

επιλεγμένη μεθοδολογία. 

 χρησιμοποιεί εργαλεία ICT 

σε εκπαιδευτικά πλαίσια 

(εργαλεία web 2.0), σε 

ψηφιακή και δια ζώσης τάξη. 

αναλαμβάνει τον 

καταλληλότερο ρόλο ως 

εκπαιδευτής ανάλογα με το 

μοντέλο διεξαγωγής της 

εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ AT2 

Εστίαση στους εκπαιδευόμενους: ψυχολογία και 

κοινωνικές δεξιότητες 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα … 

ξεχωρίζει τις 

επαγγελματικές 

από τις κοινωνικές 

δεξιότητες. 

αντιλαμβάνεται και θα 

χρησιμοποιεί σωστά τα 

ουσιώδη μέρη της 

ταξινόμησης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

αντιληφθεί τον αντίκτυπο της 

ψυχολογίας στην 

παραγωγικότητα και τον τρόπο 

σκέψης των ατόμων. 

ταξινομεί 

κοινωνικές 

δεξιότητες ανάλογα 

με τα κοινά 

στοιχεία τους. 

χρησιμοποιεί τα “Κλειδιά” 

που αναφέρονται σε κάθε 

δεξιότητα. 

εστιάζει στην κατανόηση των 

άλλων και θα αναγνωρίζει την 

αξία της μεταξύ φίλων και 

συνεργατών. 

αναγνωρίζει τις 

κοινωνικές 

δεξιότητες που 

σχετίζονται με την 

ψυχολογία. 

διενεργεί αυτό-αξιολόγηση 

και αυτό-παρατήρηση. 

κατανοήσει τη σημαντικότητα της 

αυτοεκτίμησης και της 

αναγνώρισης για τις επιτυχίες 

στην καριέρα ενός ατόμου. 

μάθει πώς να 

βελτιώσει το ρόλο 

του/της εντός μιας 

ομάδας 

καλλιεργήσει ένα ισχυρό 

πνεύμα συνεργασίας για 

εκείνον/εκείνη, αλλά και για 

τους άλλους. 

μεταμορφώσει αυτές τις γνώσεις 

και δεξιότητες σε αποδοτική 

ομαδική εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ AT3 

Διαπολιτισμική επικοινωνία 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής θα …  

κατανοήσει τις 

βασικές έννοιες της 

κουλτούρας. 

αναπτύξει τη δική του/της 

εικόνα για την κουλτούρα. 

επικοινωνεί καλύτερα με άτομα 

από διαφορετικές κουλτούρες. 

κατανοήσει τους 

παράγοντες που 

επηρεάζουν την 

ανθρώπινη 

διαπολιτισμική 

αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία. 

αναγνωρίζει τις πολιτισμικές 

παραλλαγές στα διάφορα 

στυλ επικοινωνίας. 

αξιολογεί το ρίσκο που ενέχουν οι 

συγκρούσεις εξαιτίας 

διαπολιτισμικών παρεξηγήσεων. 

γνωρίζει τόσο τα 

εμφανή, όσο και τα 

μη-εμφανή 

γνωρίσματα της 

κουλτούρας. 

αναλύει το πως οι 

κατηγορίες των 

πολιτισμικών αξιών 

ενδέχεται να ενέχουν 

διαφορετικές 

συμπεριφορές. 

γίνει πιο συμπονετικός/-ή και 

βοηθητικός προς τα άτομα από 

άλλες κουλτούρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ AT4 

Ζητήματα ΕΚΥ και ΒΑ 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα … 

αναγνωρίζει τις καλές 

πρακτικές που 

σχετίζονται με 

διαφορετικές 

διαστάσεις της ΕΚΥ, 

του περιβάλλοντος 

και της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. 

προσαρμόζει τις 

δραστηριότητες στις 

ανάγκες των 

μαθητευόμενων. 

επιδεικνύει αυτοπεποίθηση για να 

υποστηρίζει τα ζητήματα ΕΚΥ και ΒΑ 

έναντι άλλων. 

κατανοεί τη δομή του 

προγράμματος για 

επιχειρηματίες. 

ξεχωρίζει ποιες 

δραστηριότητες, που 

σχετίζονται με την ΕΚΥ και 

τη ΒΑ, πρέπει να 

διδάσκονται ανά 

περίπτωση. 

ενημερώνει τους ενδιαφερομένους 

σχετικά με την ΕΚΥ και τη ΒΑ. 

σχετίζει τους σκοπούς 

της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης με τις 

διαστάσεις της ΕΚΥ. 

αναλύει κείμενα που 

σχετίζονται με κανονισμούς 

της ΕΕ και θα τα ερμηνεύει 

σε εθνικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ATC 

Εμπέδωση / Μίνι-εγχείρημα 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα … 

 κατανοεί το προφίλ του 

μαθητευόμενου και του 

εκπαιδευτή. 

σχεδιάζει τη δική του/της 

εκπαιδευτική δραστηριότητα που 

σχετίζεται με την ΕΚΥ και τη ΒΑ. 

 επιλέγει την ύλη που θα 

διδαχθεί και θα 

συγκεντρώνει το απαραίτητο 

υλικό. 

αναπτύσσει σενάρια εντός τάξης, 

λαμβάνοντας υπόψη την ομάδα-

στόχο, την προέλευσή της και τις 

στάσεις της. 

 περιγράφει τα 

χαρακτηριστικά της ομάδας 

(κίνητρα, κοινωνική 

προέλευση, προσδοκίες) 

κλπ... 

βρίσκει λύσεις για να δώσει 

κίνητρα στους συμμετέχοντες. 

  προβλέπει πιθανά προβλήματα 

που ενδέχεται να ανακύψουν κατά 

τη διάρκεια των ασκήσεων και θα 

προτείνει λύσεις. 
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Μέρος BT: Διαδικτυακή εκπαίδευση για εκπαιδευτές (42 ώρες) 

 

 

ISORESS – Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές – Διαδικτυακή εκπαίδευση 
 

Κύρια περιεχόμενα  Κεφάλαιο BT0: 
Εισαγωγικό μάθημα (8 ώρες) 

 Κεφάλαιο BT1: 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας [ICT], 
ηλεκτρονική μάθηση [e-learning] και μικτή μάθηση [b-
learning] (6 ώρες) 

 Κεφάλαιο BT2: 
Εστίαση στους μαθητευόμενους: ψυχολογία και 
κοινωνικές δεξιότητες (4 ώρες) 

 Κεφάλαιο BT3: 
Διαπολιτισμική επικοινωνία (4 ώρες) 

 Κεφάλαιο BT4: 
ΕΚΥ και ΒΑ για εκπαιδευτές (18 ώρες) 

 Κεφάλαιο BTR: 
Επανάληψη (2 ώρες) 

Ομάδα Στόχος εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, εκπαιδευτές σε θέματα επιχειρηματικότητας 

Προϋποθέσεις διδακτικές δεξιότητες, εκπαιδευτές ενηλίκων 

Διάρκεια 42 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης  

Μεθοδολογία ασκήσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες/καλές πρακτικές, 
βίντεο 

Αξιολόγηση επανάληψη μετά από κάθε κεφάλαιο 

Επίπεδο EQF 5 

Διδακτικές μονάδες [ECTS] 2 (συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στην 
τάξη διάρκειας 8 ωρών) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ BT0 

Εισαγωγικό μάθημα 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Υποκεφάλαιο BT0_1  ISORESS - Πρόγραμμα για επιχειρηματίες περιεχόμενα 

Υποκεφάλαιο BT0_2  ISORESS – Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές 

Υποκεφάλαιο BT0_3  ISORESS – ΕΚΥ και  ΒΑ



 

Πνευματικό Προϊόν 5 

Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές 

14 
 

No: 2017-1-PL01-KA202-038501 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ BT1 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας [ICT], 

ηλεκτρονική μάθηση [e-learning] και μικτή μάθηση [b-

learning] 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Εισαγωγή BT1 

Υποκεφάλαιο BT1_1  Η μικτή μάθηση αναλυτικά 

Υποκεφάλαιο BT1_2  Ρόλος του καθηγητή 

Υποκεφάλαιο BT1_3  Εργαλεία ICT  

Υποκεφάλαιο BT1_4  Η Moodle αναλυτικά 

Επανάληψη BT1  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ BT2 

Εστίαση στους μαθητευόμενους: ψυχολογία και 

κοινωνικές δεξιότητες 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Εισαγωγή BT2 

Υποκεφάλαιο BT2_1  Αυτογνωσία 

Υποκεφάλαιο BT2_2  Αυτοπεποίθηση 

Υποκεφάλαιο BT2_3  Συναισθηματική ευφυία 

Υποκεφάλαιο BT2_4  Διαχείριση συγκρούσεων 

Υποκεφάλαιο BT2_5  Επικοινωνία 

Υποκεφάλαιο BT2_6  Ομαδική εργασία 

Επανάληψη BT2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ BT3 

Διαπολιτισμική επικοινωνία 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Εισαγωγή BT3 

Υποκεφάλαιο BT3_1  Πολιτισμική συνείδηση και νόρμες 

Υποκεφάλαιο BT3_2  Προκαταλήψεις και στερεότυπα 

Υποκεφάλαιο BT3_3  Διαπολιτισμική λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία 

Υποκεφάλαιο BT3_4  Αντίληψη του χρόνου 

Υποκεφάλαιο BT3_5            Πολιτισμικά συμβάντα 

Επανάληψη BT3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ BT4 

ΕΚΥ και ΒΑ για εκπαιδευτές 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Εισαγωγή BT4 

Υποκεφάλαιο BT4_1  Περιβάλλον  

Υποκεφάλαιο BT4_2  Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές 

Υποκεφάλαιο BT4_3  Ζητήματα Καταναλωτών 

Υποκεφάλαιο BT4_4  Συμμετοχή και Ανάπτυξη της Κοινότητας 

Υποκεφάλαιο BT4_5             Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Υποκεφάλαιο BT4_6  Εργασιακές Πρακτικές 

Επανάληψη BT4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ BTR 

Επανάληψη 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Υποκεφάλαιο BTR_1  Κουίζ 

Υποκεφάλαιο BTR_2  Περιπτωσιολογικές μελέτες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ BT0 

Εισαγωγικό μάθημα 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα … 

απαριθμεί όλα τα 

Πνευματικά Προϊόντα 

του εγχειρήματος 

ISORESS, τους σκοπούς 

τους και τα κύρια 

περιεχόμενά τους. 

επιλέγει το υλικό και τον 

τύπο των δραστηριοτήτων. 

επιδεικνύει θέληση για να διδάξει 

ζητήματα που σχετίζονται με την 

ΕΚΥ και τη ΒΑ. 

αναγνωρίζει τις βασικές 

έννοιες της ΕΚΥ, της ΒΑ, 

των συγκεκριμένων 

τομέων, καθώς και τη 

σημαντικότητα τους στο 

επιχειρείν. 

αναπτύξει ένα προφίλ 

μαθητευόμενου. 

αναζητά πρακτικές λύσεις για τη 

διαχείριση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

αναγνωρίζει τα βασικά 

σημεία της 

μεθοδολογίας για την 

διεξαγωγή του 

προγράμματος. 

 δείχνει ενδιαφέρον για ζητήματα 

που σχετίζονται με την ΕΚΥ και τη 

ΒΑ. 

αναγνωρίζει και θα 

χαρακτηρίζει την 

ομάδα-στόχο 

μαθητευόμενων. 

 αποφασίζει το βέλτιστο τρόπο 

παρουσίασης των περιεχομένων 

του προγράμματος. 

εντοπίζει ορισμένα 

προβλήματα που 

ενδέχεται να 

ανακύψουν κατά τη 

διεξαγωγή του 

προγράμματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ BT1 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας [ICT], 

ηλεκτρονική μάθηση [e-learning] και μικτή μάθηση [b-

learning] 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα …  

απαριθμεί κάποιες 

από τις πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες 

ιστοσελίδες, που 

σχετίζονται με τη 

διαδικτυακή 

εκπαίδευση. 

χρησιμοποιεί εργαλεία ICT 

σε εκπαιδευτικά πλαίσια 

(εργαλεία web 2.0), σε 

ψηφιακή και δια ζώσης 

τάξη. 

προωθεί τη δημιουργικότητα μέσω 

ψηφιακών εργαλείων. 

συγκρίνει διάφορα 

διαδικτυακά εργαλεία 

για την παρουσίαση 

εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. 

χρησιμοποιεί εργαλεία ICT 

για να ενισχύσει τον 

διαπολιτισμικό διάλογο και 

την κατανόηση. 

αποφασίζει ποιες καινοτόμες 

μεθόδους θα χρησιμοποιεί για 

θέματα που δεν σχετίζονται άμεσα 

με την τεχνολογία (περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά, ΕΚΥ). 

αναγνωρίζει τα 

βασικά εργαλεία 

αναζήτησης 

περιεχομένου και 

δημιουργίας 

φωτογραφιών και 

βίντεο. 

επιλέγει το βέλτιστο 

μοντέλο που προσφέρει 

κάθε μεθοδολογία. 

ενισχύει τα κίνητρα μέσω της 

χρήσης ICT σε δια ζώσης τάξη. 

αναγνωρίζει εργαλεία επικοινωνεί μέσω επεξεργάζεται περιεχόμενο ως 
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στην πλατφόρμα 

Moodle. 

διαφορετικών ψηφιακών 

εργαλείων και πυλών. 

εκπαιδευτής σε διαδικτυακές 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες. 

γνωρίζει τα 

διαφορετικά μοντέλα 

μικτής μάθησης. 

χρησιμοποιεί με ασφάλεια 

το διαδικτυακό υλικό, 

λαμβάνοντας υπόψη της 

άδειες και τον GDPR. 

δημιουργεί διαδικτυακό υλικό που 

ενδέχεται να υποκαταστήσει την 

παραδοσιακή μάθηση στην τάξη. 

κατανοεί τις 

προϋποθέσεις της 

κάθε μεθοδολογίας 

και της κάθε ομάδας-

στόχου. 

χρησιμοποιεί διάφορες 

ψηφιακές συσκευές και 

είδη, ως υποστηρικτικά 

εργαλεία για την 

εκπαίδευση. 

επιλέγει τις βέλτιστες μεθόδους 

αξιολόγησης για την εκπαίδευση 

που έλαβε χώρα. 

αναγνωρίζει τα 

διαφορετικά βήματα 

της υιοθέτησης μιας 

εκπαιδευτικής 

μεθοδολογίας. 

 συμμετέχει ενεργά σε διαφορετικές 

πλατφόρμες 

γνωρίζει τα 

διαφορετικά 

Συστήματα 

Διαχείρισης της 

Μάθησης. 

 χρησιμοποιεί αξιόπιστες πηγές, 

πλατφόρμες, φόρα και δίκτυα. 

απαριθμεί τις 

απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την 

κάθε μεθοδολογία και 

μοντέλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ BT2 

Εστίαση στους μαθητευόμενους: ψυχολογία και 

κοινωνικές δεξιότητες 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα … 

ορίζει την 

αυτογνωσία, τη 

συναισθηματική 

ευφυία και τις 

κοινωνικές 

δεξιότητες. 

υπολογίζει τη 

συναισθηματική ευφυία 

του/της. 

διαχειρίζεται τα συναισθήματά 

του/της κατά τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις στο χώρο 

εργασίας. 

κατανοεί τα 

συναισθήματα και 

το ρόλο τους στην 

καθημερινή ζωή. 

αναλαμβάνει δράση για να 

ελέγξει τα συναισθήματά 

του/της. 

διαχειρίζεται-κατανοεί τις 

περιστάσεις στον εργασιακό χώρο 

που σχετίζονται με 

συναισθήματα. 

προσφέρει 

συμβουλές για να 

βελτιώσει την 

επικοινωνία. 

επικοινωνεί με κατάλληλο, 

επαρκή, ευσεβή και 

ξεκάθαρο τρόπο. 

εντοπίζει και θα χρησιμοποιοεί 

κατάλληλους πόρους που 

απαιτούνται σε συγκεκριμένες 

στιγμές. 

συνειδητοποιήσει 

τη σημασία της 

ομαδικής εργασίας. 

εργάζεται αποδοτικά εντός 

μιας ομάδας. 

εκφράζει ξεκάθαρα την άποψή 

του/της σεβόμενος/-η τους 

άλλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ BT3 

Διαπολιτισμική επικοινωνία 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα … 

κατανοήσει την 

ανάγκη και τη 

σημαντικότητα της 

μάθησης και της 

ανακάλυψης της 

διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας. 

μάθει καλύτερα την ίδια 

του/της την κουλτούρα και 

το πως αυτή επηρεάζει τις 

αξίες, τα πιστεύω, και τις 

πεποιθήσεις του/της. 

μάθει την πολιτισμική του 

ταυτότητα και θα εκτιμήσει 

αυτήν των άλλων. 

ερμηνεύει τις 

πολιτισμικές 

διαφορές στη λεκτική 

και μη-λεκτική 

επικοινωνία. 

αναγνωρίζει τις 

παρεξηγήσεις και θα ξέρει 

ότι ενδέχεται να προκύψουν 

ορισμένες που βασίζονται σε 

πολιτισμικές διαφορές στη 

λεκτική και μη-λεκτική 

επικοινωνία. 

επικοινωνεί καλύτερα σε ένα 

διαπολιτισμικό περιβάλλον και 

θα ξέρει πως να χειριστεί μια 

πολυπολιτισμική τάξη. 

θυμάται ότι οι 

άνθρωποι διατηρούν 

αρνητικές στάσεις και 

το τι σημαίνει 

προκατάληψη και 

στερεότυπα. 

αναγνωρίζει τις δικές του/της 

στερεοτυπικές και 

προκατειλημμένες στάσεις, 

καθώς και των άλλων 

αντιμετωπίζει τα στερεότυπα και 

θα κατανοεί την πολιτισμική 

ταυτότητα. 

ορίζει την 

πολυπλοκότητα της 

εντοπίζει τα συμβάντα που 

οφείλονται σε 

διαπολιτισμικές διαφορές 

υιοθετεί στρατηγικές για να 

βελτιώσει τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία, ώστε να αποφύγει 
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κουλτούρας. και θα γνωρίζει πως να τα 

αντιμετωπίζει. 

συμβάντα που οφείλονται σε 

διαπολιτισμικές διαφορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ BT4 

ΕΚΥ & ΒΑ για εκπαιδευτές 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα … 

γνωρίζει όλες τις ασκήσεις 

που έχουν δημιουργηθεί για 

επιχειρηματίες στη 

διαδικτυακή και εντός τάξης 

Εκπαίδευση για 

επιχειρηματίες. 

προσαρμόζει τις ασκήσεις 

στις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων. 

δημιουργεί το δικό του/της 

εκπαιδευτικό υλικό στους 

τομείς των ΕΚΥ και ΒΑ. 

αναγνωρίζει τα κύρια επίσημα 

έγγραφα που σχετίζονται με 

την ΕΚΥ και τη ΒΑ, τα οποία 

έχουν δημοσιευθεί από 

εθνικές και Ενωσιακές 

αρχές/ιδρύματα. 

παρουσιάζει την ΕΚΥ και τη 

ΒΑ χρησιμοποιώντας 

ενεργητικές μεθόδους. 

υποστηρίζει ενεργά τους 

μαθητευόμενους κατά τη λύση 

προβλημάτων που σχετίζονται 

με την ΕΚΥ και τη ΒΑ. 

απαριθμεί τα κύρια θέματα 

που συζητήθηκαν κατά την 

εκπαίδευση και τους 

αντίστοιχους τομείς τους: 

Περιβαλλοντική/Βιώσιμη ανάπτυξη 
Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές 
Ζητήματα Καταναλωτών 
Συμμετοχή και Ανάπτυξη της 
Κοινότητας 
Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Εργασιακές Πρακτικές 

ξεχωρίζει ποιες ασκήσεις, 

που σχετίζονται με την ΕΚΥ 

και τη ΒΑ, πρέπει να γίνονται 

ανά περίπτωση. 

αναζητά στο διαδίκτυο 

επιπλέον υλικό που σχετίζεται 

με την ΕΚΥ και τη ΒΑ (συνεχής 

μάθηση). 

ορίζει τις βασικές έννοιες και 

ιδέες που σχετίζονται με την 

ΕΚΥ και τη ΒΑ. 

 αναζητά πηγές γνώσεων που 

σχετίζονται με την ΕΚΥ και τη 

ΒΑ σε περίπτωση 

αμφιβολίας/αντιπαράθεσης. 
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ταξινομεί τους διαφορετικούς 

τύπους δραστηριοτήτων εντός 

των κυρίων τομέων της ΕΚΥ 

και της ΒΑ. 

 ανανεώνει συχνά τις γνώσεις 

του πάνω στην ΕΚΥ και τη ΒΑ. 

παρουσιάζει πολλές πρακτικές 

ΕΚΥ και ΒΑ χρησιμοποιώντας 

ζωντανά παραδείγματα. 

 διαμοιράζει ιδέες σχετικά με 

την ΕΚΥ και τη ΒΑ σε 

επιχειρηματίες. 

ξεχωρίζει μεταξύ ΕΚΥ, μη-ΕΚΥ 

και επίσημες/νόμιμες 

προϋποθέσεις σχετικά με 

ορισμένες επιχειρησιακές 

πρακτικές. 

 επιδεικνύει αυτοπεποίθηση 

για να βοηθήσει σε ζητήματα 

ΕΚΥ και ΒΑ. 

αναγνωρίζει και θα απαριθμεί 

τις ικανότητες και τις 

δεξιότητες που σχετίζονται με 

την ΕΚΥ και τη ΒΑ, τις οποίες 

πρέπει να κατέχει ένας 

επιχειρηματίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ BTR 

Επανάληψη 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Υπευθυνότητα και αυτονομία 

Με το πέρας αυτού του Κεφαλαίου ο/η εκπαιδευόμενος/-η εκπαιδευτής/-τρια θα … 

εμπεδώσει τις γνώσεις από 

όλα τα μέρη του 

προγράμματος. 

 εντοπίζει και θα επιλύει 

βασικά προβλήματα και 

διλήμματα που σχετίζονται με 

την εκπαίδευση 

επιχειρηματιών. 

  δείχνει κατανόηση έναντι της 

διαφορετικότητας εντός της 

ομάδας και θα τη λαμβάνει 

υπόψη του/της κατά την 

παράδοση του μαθήματος. 


