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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η κρίση της πανδημίας COVID-19 κατέστησε ακόμη πιο εμφανές πόσο παγκόσμια, ασταθής, και ολοένα πιο 

τεχνολογικά καθοδηγούμενη και εξαρτημένη είναι η κοινωνία και η αγορά εργασίας μας, τονίζοντας την επείγουσα 

ανάγκη των ανθρώπων να αναπτύσσουν ικανότητες για συνεχή προσαρμογή στην αλλαγή και στο ψηφιακό τρόπο 

ζωής, εργασίας και μάθησης.  

Αυτή η ψηφιακή μετάβαση έχει ασκήσει μεγάλη πίεση στο εκπαιδευτικό σύστημα, αναγκάζοντάς την πρόταση 

λύσεων άμεσης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης που συχνά έβγαζαν τόσο τους δασκάλους όσο και τους 

μαθητές εκτός της ζώνης ασφαλείας τους, με τους δασκάλους να μετατρέπουν τις τάξεις σε ψηφιακά περιβάλλοντα 

μάθησης μέσα σε μια νύχτα. οι μαθητές προσαρμόζονται σε νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης σε χρόνο 

ρεκόρ. Οι δάσκαλοι αγωνίστηκαν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για να παρέχουν 

μια αποτελεσματική εμπειρία ηλεκτρονικής μάθησης στους μαθητές τους και οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν πάντα 

τις συγκεκριμένες ψηφιακές, προσωπικές και οριζόντιες ικανότητες για να συμβαδίζουν με την ψηφιακή μάθηση. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι οποίοι είναι 

πιθανότερο να μην εργάζονται, να μην είναι στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση (NEET) και να υποφέρουν από 

κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) πρέπει να συμβάλλει στην κατάρτιση μαθητών που θα 

εγκατέλειπαν τη γενική εκπαίδευση και στην προετοιμασία μιας επιτυχημένης μετάβασης των μαθητών στην αγορά 

εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης έχει δημιουργηθεί για εκπαιδευτικούς, με σαφή εστίαση στους μαθητές. 

Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται εδώ περιγράφει μια διαδικασία και μια προσέγγιση που παρέχει την ευκαιρία 

ανάπτυξης των ικανοτήτων που ορίζονται στο πλαίσιο 2BDigital. Οι προσεγγίσεις στοχεύουν να παρέχουν 

ελκυστικές, σκόπιμες και ουσιαστικές μαθησιακές εμπειρίες που έχουν τις ρίζες τους στις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις φιλοδοξίες των εκπαιδευομένων για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Ο 

μαθησιακός σχεδιασμός αυτού του προγράμματος στοχεύει να είναι ισχυρός, καθώς συνδέεται με τις επείγουσες 

προτεραιότητες της εποχής μας μέσω των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).  

Σε αυτούς τους ανήσυχους καιρούς, με τα ζητήματα ψυχικής υγείας των νέων να αυξάνονται, η πρόσκληση για 

αντιμετώπιση και επίλυση των πονηρών προβλημάτων της εποχής μας είναι θετική και εποικοδομητική άμεσα, 

συνεργατικά και δημιουργικά. Οι μαθησιακές εμπειρίες στοχεύουν να ενδυναμώσουν τους νέους με πρωτοβουλία 

στη μάθησή τους, προσκαλώντας τους να συνεισφέρουν στο τι, γιατί και πώς της μάθησής τους, όπως θα χρειαστεί 

στη ζωή και την εργασία. Ομοίως, οι μαθητές καλούνται να αναλάβουν αυξανόμενη ευθύνη για τη μάθησή τους 

για να προωθήσουν την ιδιοκτησία της δια βίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Ο σχεδιασμός μάθησης στοχεύει να 

ενεργοποιήσει τους μαθητές ως δημιουργούς αξίας στις κοινότητές τους, καθώς διερευνούν τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να βοηθήσουν άλλους να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο.  

Η εστίαση στην ιθαγένεια και την ηθική σκέψη και δράση χτίζει την εμπιστοσύνη, το ανήκειν και το αίσθημα 

ευθύνης. Η συνεργατική μάθηση στη δομή του προγράμματος εκμεταλλεύεται το κοινωνικό δυναμικό και τα 

κίνητρα των νέων, παρέχοντας ασφαλείς χώρους στους εκπαιδευόμενους να πειραματιστούν με σημαντικές 

δεξιότητές απασχολησιμότητας, όπως η επικοινωνία και η διαχείριση ανθρώπων.  

Τα εργαλεία και οι προσεγγίσεις δεν προορίζονται να είναι συντομογραφικά, αλλά μάλλον να λειτουργήσουν ως 

οδηγός για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρμόσουν και να υιοθετήσουν προσεγγίσεις 

όπως τους βολεύει και ενθαρρύνεται ο πειραματισμός με μεγαλύτερη ποικιλία μεθόδων.  



 

 

ΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 

Αυτός ο οδηγός προτείνει μια μεθοδολογία με την οποία θα διδαχθούν, θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν 

οριζόντιες ψηφιακές ικανότητες για μάθηση, εργασία και ζωή στον ψηφιακό κόσμο. 

Ακολουθώντας τις αρχές των ευέλικτων μεθοδολογιών όπως SCRUM και εστιάζοντας στη μάθηση βάσει έργου, 

προσφέρουμε ένα πρόγραμμα για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τις προκλήσεις 

SDG, αναπτύσσοντας παράλληλα βασικές ικανότητες όπως η συνεργασία σε ψηφιακά περιβάλλοντα, η δημιουργία 

περιεχομένου ή η ευεξία στο διαδίκτυο. 

Στον οδηγό θα βρείτε: 

 Ένα πρώτο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς: Εδώ εξηγούμε τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις διαδικασίες 

ανάπτυξης και αξιολόγησης των ικανοτήτων. 

 

 Ένα φύλλο περίληψης για να αναπτύξετε, βήμα προς βήμα, καθένα από τα 5 σπριντ. Περιέχει συνδέσμους 

για τις βασικές δραστηριότητες και τις προτεινόμενες ώρες. 

 

 Ένα φύλλο περίληψης και ένας οδηγός για την ανάπτυξη του σεμιναρίου αναστοχασμού και αναγνώρισης 

για την ολοκλήρωση της μεθοδολογίας. 

 

 Οδηγίες για εκπαιδευτικούς που αντιστοιχούν σε κάθε σπριντ: πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τη 

διευκόλυνση της ανάπτυξης καθενός από τα σπριντ από μεγαλύτερη γνώση του θέματος που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί και των προσεγγίσεων που το προωθούν. 

 

 Σύνδεσμοι με άλλα διαδικτυακά εργαλεία και πόρους που μπορεί να είναι χρήσιμοι για διαδικτυακή 

διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ! 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι μια εκπαίδευση που παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια γενική εικόνα της 

μεθοδολογίας. Περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση της ανάπτυξης και του σχεδιασμού, αλλά επικεντρώνεται 

περισσότερο στον εκπαιδευτικό ως εκπαιδευόμενο, για να τους επιτρέψει να ασχοληθούν με τη μεθοδολογία από 

την οπτική γωνία του μαθητή.  

ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι: 

● Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη συνολική μέθοδο  

● Να παρέχει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη 

μέθοδο 

● Να δημιουργήσει ενδιαφέρον και κίνητρο για τη μέθοδο και τις δυνατότητες της 

διαδικτυακής μάθησης και ανάπτυξης ικανοτήτων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτή η συνεδρία στοχεύει να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη μεθοδολογία και τη 

δομή της εκπαίδευσης, χαρτογραφώντας πώς τα διάφορα στοιχεία ταιριάζουν μεταξύ 

τους για να υποστηρίζουν και να εμπλουτίζουν το ένα το άλλο. Οι συμμετέχοντες θα 

συνεργαστούν για να μοιραστούν απόψεις και εμπειρίες, να κάνουν ερωτήσεις και να 

προετοιμαστούν για τους τρόπους εργασίας στο Διαδίκτυο για την υποστήριξη της 

αποτελεσματικής συνεργασίας και της ευημερίας. 

Η συνεδρία αποτελείται από 6 φάσεις: 

1. Εισαγωγή στο έργο και το πλαίσιο 

2. Εισαγωγή στη μεθοδολογία 

3. Εισαγωγή στη μεθοδολογία αξιολόγησης 

4. Επισκόπηση του περιεχομένου των συνεδρίων (sprint) 

5. Το σεμινάριο προβληματισμού, αξιολόγησης και αναγνώρισης 

6. Αξιολόγηση αναστοχασμού, χαρτοφυλάκιο και badges 

7. Ο ρόλος του συντονιστή 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Οποιοδήποτε μέγεθος 

ΧΡΟΝΟΣ 4-5 ώρες 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Online: Zoom/Teams/Google meet,  

P1_2BDIGITAL INTRODUCTION PLAYLIST.pptx 

Jamboard 

https://docs.google.com/presentation/d/1RV99ofFUSTU9AphAu8SY4_n1gGiBLQuW/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true


 

 

Online energisers  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο εκπαιδευτής κάνει μια σύντομη εισαγωγή στη δραστηριότητα και τον σκοπό, 

δηλαδή στο έργο, το πλαίσιο και τη μέθοδο. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή στο έργο και στο πλαίσιο ικανοτήτων 

P1_2BDIGITAL INTRODUCTION PLAYLIST.pptx 

2. Εισαγωγή στη μεθοδολογία 

P2-2BDIGITAL INTRODUCTION TO METHODOLOGY.pptx 

Δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς: 

● Ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης και ορίστε στόχους 

● Δημιουργήστε την ομάδα ikigai 

● Θέστε κριτήρια επιτυχίας για την εκπαιδευτική εμπειρία 

● Προσδιορίστε προτεραιότητες συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης όταν 

εργάζεστε στο διαδίκτυο σε ομάδες 

● Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας 

● Προσδιορίστε επιχειρήσεις που εργάζονται με Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(ΣΒΑ) 

● Συμπληρώστε το business canvas 

● Θέστε κριτήρια επιτυχίας για την ψηφιακή κοινωνική επιχείρηση 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Άσκηση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι μετατρέπουν τα παραδείγματα σε θετικές 

συμβουλές 

Facilitation exercise - creating tips 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εισαγωγή στη μεθοδολογία αξιολόγησης 

P3-2BDIGITAL INTRODUCTION TO ASSESSMENT METHODOLOGY .pptx 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1cW3ViN-d2iIhT8y6wrplMy5bq_04JXjh/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RV99ofFUSTU9AphAu8SY4_n1gGiBLQuW/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1pv_PX8cCyK_yky19PUGhTF2bK05lkZp5/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zO0-qxzoGIEdjMx6pes9rGw2t0wAu8y7/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1EvTvp0D_waZHuRRjhi_rxSiwBpBxynhO/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true


 

 

ΣΠΡΙΝΤ 1. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ!  

ΣΤΟΧΟΙ ● Να προσδιορίσουν προσωπική ικανότητα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον 

● Να συσχετίσουν την ικανότητα με ολιστικές εμπειρίες ζωής 

● Να κατανοήσουν την αναγνώριση και την ικανοποίηση διαφορετικών 

ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και αναγκών μέσα σε μια ομάδα 

● Να αξιολογούν την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω παροχής και λήψης 

ανατροφοδότησης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτή η συνεδρία στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωριστούν καλύτερα 

μεταξύ τους και να μάθουν για το ψηφιακό μοντέλο Ikigai για να προβληματιστούν 

περαιτέρω σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, τα κίνητρα και τις αξίες τους για 

τη μάθηση, την εργασία και τη ζωή σε έναν διαδικτυακό κόσμο. Οι συμμετέχοντες θα 

συνεργαστούν για να μοιραστούν απόψεις και εμπειρίες, να κατανοήσουν τον εαυτό 

τους και ο ένας τον άλλον, πιο ξεκάθαρα και να εντοπίσουν τρόπους εργασίας στο 

διαδίκτυο για να υποστηρίξουν την αποτελεσματική συνεργασία και την ευημερία. 

Το σπριντ περιλαμβάνει έξι φάσεις: 

1. Ολοκληρώστε την αυτοαξιολόγηση  

2. Θέστε στόχους για κάθε δραστηριότητα  

3. Προσωπικά Ikigai 

4. Δημιουργία ομάδας Ikigai  

5. Group pitch – presenting group identity 

6. Creating rules for online learning and working 

7. Αυτοαξιολογηση και portfolio 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

Οποιοδήποτε μέγεθος 

ΧΡΟΝΟΣ 2 – 3 ώρες 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Online: Zoom/Teams/Google meet,  

Ikigai survey Ikigai self reflection  

Ikigai Mural Group Ikigai template  

Journey folios (create one per student) 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την επισκόπηση της δραστηριότητας και τον στόχο, 

ελέγχοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να 

χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία. 

https://www.jobs4techproject.eu/
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://forms.gle/jCtxUeTHio2APzGX8
https://forms.gle/jCtxUeTHio2APzGX8
https://app.mural.co/invitation/mural/accioncontraelhambre6744/1654692369237?sender=u7adff8459be1f354c6b30854&key=75fc38b2-2f19-4125-b573-000ee45b2449
https://app.mural.co/invitation/mural/accioncontraelhambre6744/1654692369237?sender=u7adff8459be1f354c6b30854&key=75fc38b2-2f19-4125-b573-000ee45b2449
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://forms.gle/jCtxUeTHio2APzGX8
https://app.mural.co/invitation/mural/accioncontraelhambre6744/1654692369237?sender=u7adff8459be1f354c6b30854&key=75fc38b2-2f19-4125-b573-000ee45b2449
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing


 

 

1. Να ολοκληρώσουν το εργαλείο αξιολόγησης ικανοτήτων 

Competence – self analysis: πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό και ομάδα μαθητών 

σας. Μόλις το κάνετε αυτό, στείλτε το ερωτηματολόγιο στους μαθητές σας πριν την 

πρώτη συνεδρία μαζί τους. 

2.  Να θέσουν ατομικούς στόχους για τη δραστηριότητα  

Κάθε συμμετέχοντας αφού λάβει τα αποτελέσματα του, να προσδιορίσει τα 5 δυνατά 

του σημεία σε ψηφιακά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό ημερολόγιο 

(Folio) ανάλογα με τον τομέα σπουδών ή τους μαθησιακούς στόχους του/της. 

Τα άτομα προσδιορίζουν 1-3 στόχους στους οποίους θα ήθελαν να επικεντρωθούν στο 

πρώτο σπριντ. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Ατομίκο Ikigai  

Ο εκπαιδευτής εξηγεί την έννοια του ψηφιακού ikigai. Μετά την αυτοαξιολόγηση, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία 

να αναλογιστούν τα αποτελέσματά τους και να χαρτογραφήσουν τις ικανότητές τους σε ένα μοντέλο Ikigai, 

διευκρινίζοντας τους στόχους και τις προτεραιότητές τους. 

Ikigai self reflection  

Pair - Ο εκπαιδευτής βάζει τους μαθητές σε μικρές ομάδες των 4-5 (ή μεγαλύτερες ανάλογα με το μέγεθος 

ολόκληρης της ομάδας). 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει μια ταυτότητα και ένα προφίλ ομάδας για να 

συστηθεί στην υπόλοιπη τάξη. Κάθε ομάδα θα μαζέψει τις 5 κορυφαίες δυνάμεις των μελών της ομάδας, όπως 

φαίνεται από το διαγνωστικό εργαλείο αξιολόγησης ικανοτήτων. Η ομάδα συζητά τα ευρήματά της από την 

αυτοαξιολόγηση και ολοκληρώνει ένα ομαδικό προφίλ ikigai, χαρτογραφώντας τις ατομικές της ικανότητες στα 

διάφορα τμήματα Ikigai για να δημιουργήσει ένα ομαδικό προφίλ. 

Group Ikigai template  

Group pitch – παρουσίασης της ομάδας 

Συζήτηση ολόκληρης της ομάδας σχετικά με μια καλή εισαγωγική παρουσίαση και τη δημιουργία κριτηρίων 

επιτυχίας. 

Για να παρουσιάσουν την ομάδα τους σε άλλους συμμετέχοντες, κάθε ομάδα δημιουργεί μια παρουσίαση 5 

λεπτών για να μοιραστεί το ομαδικό Ikigai. Η ομάδα αναλογίζεται τις λεπτομέρειες του προφίλ της ομάδας Ikigai 

για να δημιουργήσει ένα όνομα, ένα λογότυπο/εικόνα, ένα θεματικό τραγούδι, δήλωση και περιγραφή  της 

αποστολής, και του πιθανού επαγγέλματος της ομάδας. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το προφίλ της ομάδας της. 

Δημιουργία κανόνων για τη διαδικτυακή μάθηση και εργασία 

Ο εκπαιδευτής ζητά από την ομάδα να προβληματιστεί σχετικά με την εμπειρία της διαδικτυακής μάθησης σε 

αυτή τη δραστηριότητα. Ζητήστε από τις ομάδες να σκεφτούν τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

https://evaluation.jobs4techproject.eu/sesion/login/
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://forms.gle/jCtxUeTHio2APzGX8
https://app.mural.co/invitation/mural/accioncontraelhambre6744/1654692369237?sender=u7adff8459be1f354c6b30854&key=75fc38b2-2f19-4125-b573-000ee45b2449


 

 

Τι σας άρεσε και τι σας άρεσε όταν εργάζεστε σε μια ομάδα στο διαδίκτυο;  

Τι δεν σας άρεσε και τι δεν σας δυσκόλεψε όταν εργάζεστε σε μια ομάδα στο διαδίκτυο; 

Τι ήταν εύκολο; Τι ήταν δύσκολο;  

Τι έχεις μάθει?  

Ποια ζητήματα και προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο σχετικά με την 

ηλεκτρονική επικοινωνία και τη συνεργασία (συμπεριφορική όχι τεχνική).  

Καθένας από τους μαθητές προσδιορίζει 5 κανόνες για θετικές συμπεριφορές συνεργασίας, οι οποίοι βοηθούν 

στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί. Όλη η ομάδα συγκεντρώνεται για να μοιραστεί και 

να συμφωνήσει κανόνες, συμπεριλαμβανομένου του πόσοι θα πρέπει να είναι. Στη συνέχεια, οι κανόνες τίθενται 

σε ψηφιακή μορφή ως σύμβαση ή σύνολο προσδοκιών για τη μάθηση και την εργασία στο διαδίκτυο. Οι ομάδες 

πρέπει να συμφωνήσουν και σε πιθανή ποινή εάν κάποιος παραβιάσει τους κανόνες. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Αναπτύξτε κοινά κριτήρια επιτυχίας για να υποστηρίξετε την αξιολόγηση της εργασίας και να 

αποσαφηνίσετε τις απαιτήσεις της εργασίας 

Οι μαθητές συζητούν και συμφωνούν τα κριτήρια επιτυχίας για την εργασία. Τα κριτήρια επιτυχίας καθορίζουν 

τι θα περιλαμβάνει και τι θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Η συζήτηση για τον προσδιορισμό και τη συμφωνία 

κριτηρίων διευκρινίζει τις απαιτήσεις της εργασίας για τους μαθητές και προωθεί τις επενδύσεις των μαθητών 

στην εργασία καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της, με τρόπους που είναι σχετικοί με τη συμμετοχή και το 

επίπεδο και την ηλικία που ταιριάζει στην ομάδα τους. Τα κριτήρια επιτυχίας βοηθούν τους μαθητές να 

γνωρίζουν πώς φαίνεται η επιτυχία. Όταν οι μαθητές το γνωρίζουν αυτό, είναι πιο πιθανό να προγραμματίσουν 

και να προβλέψουν, να θέσουν στόχους και να αποκτήσουν μια ισχυρότερη αίσθηση του πώς να κρίνουν τη δική 

τους πρόοδο. Τα κριτήρια επιτυχίας παρέχουν επίσης στους μαθητές την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη μάθησή 

τους. John Hattie Learning Intentions & Success Criteria  

Ατομικός προβληματισμός που συνδέεται με τις ικανότητες  

(Φωνητική σημείωση ημερολογίου που αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες της εργασίας) Ο εκπαιδευόμενος 

συμπληρώνει ένα διαδικτυακό ημερολόγιο, στοχαζόμενος τις διαφορές μεταξύ των ομαδικών Ikigai και των 

ατομικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων που θα ήθελε να αναπτύξει περαιτέρω 

(επιτεύχθηκαν οι στόχοι ή όχι). 

Ο προβληματισμός της ομάδας που συνδέεται με την εργασία 

Οι μαθητές μοιράζονται αυτό που πιστεύουν ότι ολόκληρη η ομάδα έκανε καλά στο Sprint 1 και εντοπίζουν έναν 

τρόπο με τον οποίο η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί στο Sprint 2 (χρησιμοποιώντας κριτήρια επιτυχίας). Η 

αξιολόγηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από κοντά ή μέσω μιας ομαδικής συζήτησης σε αίθουσες 

επιμέρους ομάδων Microsoft Teams. Ένας ο καθένας Ο μαθητής λαμβάνει σχόλια από την ομάδα για τη 

συνολική τους απόδοση: 

 Τι κατάφερε να κάνει καλά σε εκείνο το σπριντ; 

https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM


 

 

 Τι συνιστούν να δοθεί προσοχή στα επερχόμενα σπριντ; 

Αναστοχασμός και πορτφόλιο/διαδικτυακό ημερολόγιο 

Οι μαθητές εξετάζουν στοιχεία από την εργασία για να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους στόχους 

ικανότητας που ανέπτυξαν, επιλέγοντας στοιχεία που θα συμπεριληφθούν σε ένα διαδικτυακό ψηφιακό 

ημερολόγιο/ πορτφόλιο. 

Με αυτόν τον τρόπο το πορτφόλιο ικανοτήτων έχει στοιχεία από την ανάπτυξη ικανοτήτων, τον ατομικό 

προβληματισμό και την αξιολόγηση από τους συμμαθητές. 

 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ 

 

ΣΠΡΙΝΤ 2. ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ – ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΣΤΟΧΟΙ  Να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων  

 Να εξερευνήσουν διαφορετικούς ρόλους μέσα σε μια ομάδα  

 Να σχεδιάσουν ένα έργο που κατανέμει τους ρόλους σε μια ομάδα με βάση τις 

δυνάμεις και τα ενδιαφέροντα  

 Να συνεχίσουν να εξετάζουν και να αποδεικνύουν την ανάπτυξη ικανοτήτων σε 

σχέση με προσωπικούς στόχους, να προσδιορίζουν τα επόμενα βήματα και τους 

στόχους βελτίωσης ικανοτήτων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ποιοι είναι οι διαφορετικοί ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν οι εκπαιδευόμενοι όταν 

εργάζονται σε μια ομάδα; 

Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για τα μεμονωμένα μέλη της ομάδας να εργαστούν σύμφωνα 

με τις δυνάμεις τους; 

Σε αυτό το μέρος, θα βοηθήσετε τους μαθητές σας να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 

Digital Lifestyle. Στη συνέχεια, μοιραστείτε τα αποτελέσματά με την υπόλοιπη ομάδα 

https://www.youtube.com/watch?v=PajKgC6ZZP8


 

 

/τάξη. Κάνοντας αυτό, θα μπορείτε να τους κατανέμετε ρόλους με βάση τις ατομικές τους 

δυνάμεις. 

Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα πρακτικής, οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν ένα σχέδιο 

που προσδιορίζει ποιος πρέπει να κάνει τι μέχρι πότε, με στόχο να κατανείμουν εργασίες 

σύμφωνα με τα ευρήματα και τα δυνατά σημεία της αξιολόγησης, παρέχοντας επίσης μια 

λογική για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή εργασιών. 

Αυτό το σπριντ περιλαμβάνει έξι φάσεις: 

1. Στόχοι μάθησης 

2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

3. Συζήτηση αποτελεσμάτων 

4. Άσκηση για σχεδιασμό ενός έργου 

5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

6. Reflection assessment και πορτφόλιο   

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

Οποιοδήποτε μέγεθος 

ΧΡΟΝΟΣ 2 – 3 ώρες 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Online: Zoom/Teams/Google meet,  

Digital lifestyle survey what is your digital lifestyle? , 

Journeyfolios 

Jamboard  

Online form to create contract 

Trello, Asana, for project planning 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο εκπαιδευτής εισάγει την επισκόπηση της δραστηριότητας και τον σκοπό: η 

καθεμία/καθένας να εντοπίσει μεμονωμένα δυνατά σημεία και πώς να εκμεταλλευτεί 

καλύτερα αυτά τα δυνατά σημεία όταν εργάζεται σε μια ομάδα.   

 

Υπάρχουν πολλά βίντεο και εναλλακτικές έρευνες διαθέσιμες στο διαδίκτυο που εξηγούν 

προτιμήσεις για συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Εμείς, επιλέξαμε αυτό: ποιος είναι ο 

ψηφιακός τρόπος ζωής σας;  

 

Και άλλες δύο καλές επιλογές είναι: https://www.srl-o.com/ 

https://www.qzzr.com/widget/quiz/fi9xdWl6emVzLzQ0MTU3OA  

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Set individual goals for activity 

https://www.proprofs.com/quiz-school/personality/playquiz/?title=what-is-your-digital-lifestyle
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://www.proprofs.com/quiz-school/personality/playquiz/?title=what-is-your-digital-lifestyle
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://www.proprofs.com/quiz-school/personality/playquiz/?title=what-is-your-digital-lifestyle
https://www.proprofs.com/quiz-school/personality/playquiz/?title=what-is-your-digital-lifestyle
https://www.srl-o.com/
https://www.qzzr.com/widget/quiz/fi9xdWl6emVzLzQ0MTU3OA
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing


 

 

Σε ένα ομαδικό scrum οι μαθητές μοιράζονται 1-3 ικανότητες που στοχεύουν να αναπτύξουν κατά τη διάρκεια 

της εργασίας, καλώντας τους συμμαθητές τους να σχολιάσουν πώς να βελτιώσουν την κάθε ικανότητα. 

Κάθε ομάδα υπενθυμίζει στον εαυτό της τον ομαδικό στόχο που προσδιορίστηκε στο τέλος του 1ου Σπριντ 

διευκρινίζοντας ποια βήματα μπορεί να χρειαστεί να κάνει η ομάδα για να αναπτύξει/εξασκήσει/ επιτύχει αυτόν 

τον στόχο. 

 

2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Ψηφιακής Συμπεριφοράς 

Οι μαθητές συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο Digital Lifestyle για να προσδιορίσουν τον «τύπο» τους. 

1. Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Οι μαθητές μοιράζονται και συζητούν τα αποτελέσματά τους στις ομάδες τους απαντώντας στις ερωτήσεις: 

 για ποια χαρακτηριστικά ήμουν χαρούμενος; 

 τι με εξέπληξε; 

 τι είδους εργασίες μου αρέσουν; 

 τι είδους εργασίες δεν μου αρέσουν και μου είναι δύσκολο να τις κάνω; 

2. Άσκηση για σχεδιασμό ενός έργου 

Οι μαθητές συγκεντρώνουν μια λίστα με 5 πιθανά έργα, τα οποία συνδέονται με τα ενδιαφέροντα και τις 

αποστολές τους που προσδιορίζονται στο Ikigai. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η ομάδα θα βρει το επιλεγμένο έργο 

ενδιαφέρον, συναρπαστικό, σχετικό (π.χ. οργανώστε ένα διαδικτυακό κουίζ, οργανώστε μια διαδικτυακή 

συναυλία για να αναδείξετε τοπικά ταλέντα, οργανώστε μια διαδικτυακή εποχική αγορά για τοπικούς τεχνίτες, 

οργανώστε έναν διαδικτυακό διαγωνισμό παιχνιδιών υπολογιστή) τα ενδιαφέροντα και τα πάθη τους που 

συνδέονται με μια κοινωνική λύση. 

Κάθε ομάδα επιλέγει ένα έργο και δημιουργεί ένα Σχέδιο Ποιος and Τι για το έργο. Το σχέδιο πρέπει να 

περιλαμβάνει τι πρέπει να γίνει και από ποιον. Η ομάδα πρέπει να στοχεύει στην κατανομή των εργασιών 

σύμφωνα με τα δυνατά σημεία και τους τύπους που προσδιορίζονται στο ερωτηματολόγιο. Η ομάδα πρέπει να 

δημιουργήσει ένα διαφημιστικό φυλλάδιο και έναν λειτουργικό σύνδεσμο ηλεκτρονικής εγγραφής για την 

εκδήλωσή της. 

Είναι πιθανό οι ομάδες να περιέχουν μέλη με παρόμοιες δεξιότητες ή οι ομάδες να μην περιέχουν τις δεξιότητες 

και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τις εργασίες όπως το αντιλαμβάνονται. Αυτή η κατάσταση 

αντανακλά την πραγματική ζωή και οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να προσδιορίσουν πώς θα 

υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον για να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις. 

Προτεινόμενα διαδικτυακά εργαλεία για χρήση για τον προγραμματισμό του έργου: 

- Clickup 

- Trello 

- Asana 

3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τον προγραμματισμό και την κατανομή των εργασιών της σε όλη την 

τάξη περιγράφοντας το σκεπτικό πίσω από τη λήψη των αποφάσεών της. 

 

https://www.proprofs.com/quiz-school/personality/playquiz/?title=what-is-your-digital-lifestyle
https://www.proprofs.com/quiz-school/personality/playquiz/?title=what-is-your-digital-lifestyle
https://clickup.com/
https://trello.com/es
https://asana.com/?noredirect


 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Αναπτύξτε κοινά κριτήρια επιτυχίας για να υποστηρίξετε την αξιολόγηση της εργασίας και να 

ξεκαθαρίσετε τις απαιτήσεις της εργασίας 

Οι μαθητές συζητούν και συμφωνούν τα κριτήρια επιτυχίας για την εργασία. Τα κριτήρια επιτυχίας καθορίζουν 

τι θα περιλαμβάνει και πως θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Η συζήτηση για τον προσδιορισμό και τη συμφωνία 

κριτηρίων διευκρινίζει τις απαιτήσεις της εργασίας για τους μαθητές και προωθεί το ενδιαφέρον των μαθητών 

στην εργασία καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της, με τρόπους που είναι σχετικοί με τη συμμετοχή και το 

επίπεδο και την ηλικία που ταιριάζει στην ομάδα τους. John Hattie Learning Intentions & Success Criteria  

Ατομικός προβληματισμός που συνδέεται με τις ικανότητες 

(φωνητική σημείωση ημερολογίου που αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες της εργασίας). Ο κάθε μαθητής 

συμπληρώνει το διαδικτυακό ημερολόγιο/πορτφόλιο στοχαζόμενος τους ρόλους της ομάδας και τον ρόλο που 

τους έχει ανατεθεί, προσδιορίζοντας ποιες ικανότητες θα ήθελε να αναπτύξει περαιτέρω (επιτεύχθηκαν οι στόχοι 

ή όχι). 

Προβληματισμός της ομάδας που συνδέεται με την εργασία 

Τα άτομα μοιράζονται αυτό που πιστεύουν ότι όλη η ομάδα έκανε καλά στο 2Ο ΣΠΡΙΝΤ και εντοπίζουν έναν 

τρόπο με τον οποίο η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί στο 3Ο ΣΠΡΙΝΤ (χρησιμοποιώντας κριτήρια επιτυχίας). 

Η αξιολόγηση από τους συμμαθητές μπορείς να επιτευχθεί μέσα από κοντά ή μέσα από μια ομαδική συζήτηση 

σε αίθουσες επιμέρους ομάδων Microsoft ή Zoom. Ένας κάθε μαθητής λαμβάνει σχόλια από τους συμπαίκτες 

της ομάδας για τη συνολική τους απόδοση: 

 Τι κατάφερε να κάνει καλά σε εκείνο το σπριντ; 

 Σε τι συνιστούν να δοθεί προσοχή στα επερχόμενα σπριντ; 

Αναστοχασμός και πορτφόλιο/διαδικτυακό ημερολόγιο 

Οι μαθητές εξετάζουν στοιχεία από την εργασία για να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους στόχους 

ικανότητας που ανέπτυξαν, επιλέγοντας στοιχεία που θα συμπεριληφθούν σε ένα διαδικτυακό ψηφιακό 

ημερολόγιο/ πορτφόλιο. 

Με αυτόν τον τρόπο το πορτφόλιο ικανοτήτων έχει στοιχεία από την ανάπτυξη ικανοτήτων, τον ατομικό 

προβληματισμό και την αξιολόγηση από τους συμμαθητές. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM


 

 

ΣΠΡΙΝΤ 3: ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΥΑΛΟ 

ΣΤΟΧΟΙ ● Για τον προσδιορισμό των αναγκών των χρηστών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον 

● Να εντοπίσει και να αξιολογήσει λύσεις για την κάλυψη αυτών των αναγκών 

● Να αναγνωρίσει πώς η κοινωνική επιχείρηση αντιμετωπίζει τους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης (sdgs) 

● Να λαμβάνει και να αξιολογεί ανατροφοδότηση για την επανάληψη της 

ανάπτυξης λύσεων 

● Να αντικατοπτρίζει και να αξιολογεί την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω παροχής και 

λήψης ανατροφοδότησης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πάνω σε ποιο κοινωνικό πρόβλημα θα ήθελε να εργαστεί η ομάδα μας;  

Πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα;  

Ποια είναι η ομάδα-στόχος για την οποία λύνουμε το πρόβλημα;  

Υπάρχουν παρόμοιες λύσεις από τις οποίες μπορούμε να μάθουμε; 

Τι κάνουν οι υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

των ΣΒΑ;  

Ποια είναι η καινοτομία στη λύση μας; 

 Τι σχόλια έχουμε λάβει από την ομάδα-στόχο; 

 

Οι μαθητές εντοπίζουν και αναλύουν σημαντικά προβλήματα και προσπαθούν να 

επεξεργαστούν λύσεις, να αναπτύξουν επιλογές και να αξιολογήσουν επιλογές σε σχέση 

με την ανάγκη/πρόβλημα/ομάδα-στόχο. 

Αυτό το σπριντ περιλαμβάνει επτά φάσεις: 

1. Στόχοι μάθησης 

2. Παρουσίαση SDG που εξετάζουν μελέτες περιπτώσεων καλών κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

3. Προσδιορισμός προβλημάτων - Ανάγκες/θέματα καταιγισμού ιδεών στο 

ψηφιακό περιβάλλον 

4. Σκεφτείτε, γίνεται ομάδα και μοιραστείτε 

5. Αξιολόγηση ομαδικών επιλογών 

6. Η τελική απόφαση 
7. Reflection assessment portfolio 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

Οποιοδήποτε μέγεθος 

ΧΡΟΝΟΣ 2 – 3 ώρες 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Online: Zoom/Teams/Google meet,  

Journeyfolios 

Brainstorming tools: jamboard; miro, mural. 

Voting online tools: pollunit; menti 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο εκπαιδευτής κάνει μια περίληψη και παρουσιάζει τον σκοπό της δραστηριότητας, 

δηλαδή τη δημιουργία πολλαπλών λύσεων σε παγκόσμια ζητήματα όπως ορίζονται στα 

SDG, συνδέοντας ατομικές και ομαδικές ψηφιακές προτεραιότητες και δυνάμεις με 

συγκεκριμένα ψηφιακά προβλήματα που ενδιαφέρουν την ομάδα.  

 

https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/
https://miro.com/online-brainstorm-tool/
https://app.mural.co/
https://pollunit.com/en
https://www.mentimeter.com/es-ES


 

 

Όλη η ομάδα προσδιορίζει κριτήρια επιτυχίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικής λύσης. 

Αυτή είναι η ευκαιρία για την ομάδα να ξεκαθαρίσει τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής 

της δραστηριότητας που είναι η δημιουργία πολλαπλών λύσεων σε ένα πρόβλημα ή 

ζήτημα που θα μπορούσε να έχει μια ψηφιακή λύση. Επομένως, τα κριτήρια επιτυχίας 

πρέπει να δίνουν έμφαση στους τρόπους εργασίας για την υποστήριξη του καταιγισμού 

ιδεών και στην ανάγκη για πολλές ιδέες. 

 

Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι διαδικτυακοί πόροι που απεικονίζουν διάφορες κοινωνικές 

επιχειρήσεις και τα SDG που μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα κοινά. 

 

1. Στόχοι μάθησης 

Σε ένα ομαδικό scrum οι μαθητές μοιράζονται 1-3 ικανότητες που στοχεύουν να 

αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της εργασίας, καλώντας τους συμμαθητές τους να 

σχολιάσουν πώς να βελτιώσουν την ικανότητα. 

 

Κάθε ομάδα υπενθυμίζει στον εαυτό της τον ομαδικό στόχο που προσδιορίστηκε στο 

τέλος του 2ου Σπριντ διευκρινίζοντας ποια βήματα μπορεί να χρειαστεί να κάνει η ομάδα 

για να αναπτύξει/εξασκήσει/ επιτύχει αυτόν τον στόχο. 

 

2. Παρουσίαση SDG που εξετάζουν μελέτες περιπτώσεων καλών κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη μάθηση για να αναπτύξουν τη γνώση και την κατανόηση 

των ΣΒΑ και της κοινωνικής επιχείρησης. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 
1. Προσδιορισμός προβλημάτων  

Ολόκληρη η ομάδα σκέφτεται διάφορα τοπικά ζητήματα και προβλήματα που συνδέονται με αποτελέσματα 

από τα ομαδικά Ikigai  π.χ. χώρος για παιχνίδι, χάσμα μεταξύ των φύλων στην τοπική πολιτική εκπροσώπηση, 

διαθεσιμότητα καλής τροφής για παιδιά σε προσιτές τιμές, υπερπληθυσμός γατών στην κοινότητα. 

 

2. Σκεφτείτε, γίνεται ομάδα και μοιραστείτε 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και σκέφτονται μεμονωμένα 5 θέματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο/ 

ερωτήσεις που θέλουν να απαντήσουν (μπορούν να παραμείνουν στην ίδια αρχική ομάδα ή να αλλάξουν). Ο 

δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε ζευγάρια για να συμφωνήσουν μια λίστα με 5 προβλήματα που θα ήθελαν 

να λύσουν. 

 

3. Αξιολόγηση ομαδικών επιλογών 

1. Οι μαθητές αποφασίζουν με ποιο πρόβλημα θέλουν να δουλέψουν 

2. Δημιουργούν και επεξεργάζονται ποικίλες δημιουργικές ψηφιακές επιλογές/λύσεις, διευκρινίζοντας ποιος θα 

είναι η ομάδα-στόχος/ οι πιθανοί χρήστες.  

3. Συγκρίνουν τις λύσεις τους με τις υπάρχουσες λύσεις, πραγματοποιώντας μια ερευνά αγοράς, 

αποφασίζοντας πώς να δημιουργήσουν καινοτομία ή/και να ξεχωρίσουν (μοναδικό σημείο πώλησης)  

4. Κοινοποιούν τις 2 προτιμώμενες αξιολογήσεις τους, περιγράφοντας το σκεπτικό της επιλογής, με ολόκληρη 

την ομάδα/τους πιθανούς χρήστες για να λάβουν τα σχόλιά τους και την αξιολόγηση της λύσης για να 

βοηθήσουν την ομάδα να αποφασίσει για μια ιδέα/λύση. 

 

4. Η τελική απόφαση 



 

 

Κάθε ομάδα δημιουργεί μια ψηφιακή δημοσκόπηση για ολόκληρη την ομάδα για να δει τις προτιμώμενες 

επιλογές της και να επιλέξει την καλύτερη ιδέα/τρόπο δράσης. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Αναπτύξτε κοινά κριτήρια επιτυχίας για να υποστηρίξετε την αξιολόγηση της εργασίας και να 

ξεκαθαρίσετε τις απαιτήσεις της εργασίας 

Οι μαθητές συζητούν και συμφωνούν τα κριτήρια επιτυχίας για την εργασία. Τα κριτήρια επιτυχίας καθορίζουν 

τι θα περιλαμβάνει και πως θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Η συζήτηση για τον προσδιορισμό και τη συμφωνία 

κριτηρίων διευκρινίζει τις απαιτήσεις της εργασίας για τους μαθητές και προωθεί το ενδιαφέρον των μαθητών 

στην εργασία καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της, με τρόπους που είναι σχετικοί με τη συμμετοχή και το 

επίπεδο και την ηλικία που ταιριάζει στην ομάδα τους. John Hattie Learning Intentions & Success Criteria  

Ατομικός προβληματισμός που συνδέεται με τις ικανότητες 

(φωνητική σημείωση ημερολογίου που αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες της εργασίας). Ο κάθε μαθητής 

συμπληρώνει το διαδικτυακό ημερολόγιο/πορτφόλιο στοχαζόμενος τους ρόλους της ομάδας και τον ρόλο που 

τους έχει ανατεθεί, προσδιορίζοντας ποιες ικανότητες θα ήθελε να αναπτύξει περαιτέρω (επιτεύχθηκαν οι στόχοι 

ή όχι). 

Προβληματισμός της ομάδας που συνδέεται με την εργασία 

Τα άτομα μοιράζονται αυτό που πιστεύουν ότι όλη η ομάδα έκανε καλά στο 3Ο ΣΠΡΙΝΤ και εντοπίζουν έναν 

τρόπο με τον οποίο η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί στο 4Ο ΣΠΡΙΝΤ (χρησιμοποιώντας κριτήρια επιτυχίας). 

Η αξιολόγηση από τους συμμαθητές μπορείς να επιτευχθεί μέσα από κοντά ή μέσα από μια ομαδική συζήτηση 

σε αίθουσες επιμέρους ομάδων Microsoft ή Zoom. Ένας κάθε μαθητής λαμβάνει σχόλια από τους συμπαίκτες 

της ομάδας για τη συνολική τους απόδοση: 

 Τι κατάφερε να κάνει καλά σε εκείνο το σπριντ; 

 Σε τι συνιστούν να δοθεί προσοχή στα επερχόμενα σπριντ; 

Αναστοχασμός και πορτφόλιο/διαδικτυακό ημερολόγιο 

Οι μαθητές εξετάζουν στοιχεία από την εργασία για να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους στόχους 

ικανότητας που ανέπτυξαν, επιλέγοντας στοιχεία που θα συμπεριληφθούν σε ένα διαδικτυακό ψηφιακό 

ημερολόγιο/ πορτφόλιο. 

Με αυτόν τον τρόπο το πορτφόλιο ικανοτήτων έχει στοιχεία από την ανάπτυξη ικανοτήτων, τον ατομικό 

προβληματισμό και την αξιολόγηση από τους συμμαθητές. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΡΙΝΤ 

Playlist for SDGs or links to existing youtube videos  

· https://worldslargestlesson.globalgoals.org/ 

 · https://go-goals.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/


 

 

 · https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/ 

 · https://empatico.org/ 

 · https://www.globalgoals.org/ 

 

Εργαλεία για brainstorming:  mural jamboard  

· Minecraft, Kahoot! & Quizziz to increase student engagement by tapping into their gaming mind via Game-

Based Learning & Gamification. 

· OneNote, Wakelet & Flipgrid for asynchronous collaboration within the classroom & indeed beyond - across 

the World! 

· Microsoft Teams & Skype in the Classroom for synchronous learning. 

· Flipgrid for Student Choice & Voice - to develop Student Agency. 

· Microsoft PowerPoint with Recording, Sway, Moviemaker, Video Editor, Paint 3D & the Adobe Creative Cloud 

led by Adobe Spark to nurture creative expression. 

 

Πρότυπα για την αξιολόγηση επιλογών 

Αυτή είναι μια ευκαιρία για τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα πρότυπο αξιολόγηησης μόνοι τους. Το πρότυπο 

πρέπει να περιλαμβάνει 1-5 επιλογές, με μια λίστα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων για κάθε επιλογή και 

μια συνολική σύσταση με ορισμένα συμπεράσματα. 

 

ΣΠΡΙΝΤ 4: HACKATHON. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. 

ΣΤΟΧΟΙ ● Να προσδιορίζουν Τις ανάγκες των χρηστών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον  

● Να εντοπίζουν και να αξιολογούν λύσεις για την κάλυψη αυτών των αναγκών  

● Να αναγνωρίζουν πώς η κοινωνική επιχείρηση αντιμετωπίζει τα sdgs 

● Να αξιολογούν την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω παροχής και λήψης 

ανατροφοδότησης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τι είναι μια εκδήλωση hackathon; 

Τι ψηφιακή λύση θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε για να προσθέσουμε ή να 

δημιουργήσουμε αξία; 

Είναι ρεαλιστική και επιτεύξιμη; 

Τι εργαλεία μέσα υλικά χρειάζονται για την υλοποίηση; 

Ποιες αλλαγές πρέπει να κάνουμε ως απάντηση στα σχόλια των πιθανών χρηστών; 

https://www.globalgoals.org/


 

 

 

Ολόκληρη η ομάδα αναλογίζεται τα SDG και σκέφτεται διάφορες δραστηριότητες/έργα 

ψηφιακών λύσεων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ή να προσθέσουν 

αξία, επιλέγοντας μια ιδέα για διερεύνηση και σχεδιασμό με περισσότερες λεπτομέρειες. 

Κάθε ομάδα επιλέγει ένα θέμα/ανάγκη να εργαστεί για την ολοκλήρωση ενός 

επιχειρηματικού καμβά (BUSINESS CANVA). 

 

Αυτό το σπριντ έχει οκτώ φάσεις: 

1. Set learning goals, giving and receiving feedback 

2. Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα hackathons  

3. Group selects one issue/need to resolve, outlining ideas 

4. Develop an empathy map to clarify the needs to be met 

5. Group completes business canvas for social enterprise idea 

6. Η ομάδα παρουσιάζει ιδέα για σχόλια  

7. Έρευνα για σχόλια  

8. Reflection assessment portfolio 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

Οποιοδήποτε μέγεθος 

ΧΡΟΝΟΣ 2 – 3 ώρες 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Online: Zoom/Teams/Google meet,  

Journeyfolios 

Canvanizer 

Mural for empathy map 

Mural for Social business Canva  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο εκπαιδευτής κάνει μια σύντομη εισαγωγή στη δραστηριότητα, δηλαδή τη δημιουργία 

πολλαπλών λύσεων σε παγκόσμια ζητήματα όπως ορίζονται στους στόχους SDG, 

συνδέοντας ατομικές και ομαδικές ψηφιακές προτεραιότητες και δυνάμεις με 

συγκεκριμένα ψηφιακά προβλήματα που ενδιαφέρουν την ομάδα. Όλη η ομάδα 

προσδιορίζει κριτήρια επιτυχίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικής λύσης. 

 

Αυτή είναι η ευκαιρία για την ομάδα να αποσαφηνίσει τα μαθησιακά αποτελέσματα 

αυτής της δραστηριότητας που είναι η δημιουργία πολλαπλών λύσεων σε ένα πρόβλημα ή 

ζήτημα που θα μπορούσε να έχει μια ψηφιακή λύση. Επομένως, τα κριτήρια επιτυχίας 

πρέπει να δίνουν έμφαση στους τρόπους εργασίας για την υποστήριξη του καταιγισμού 

ιδεών και στην ανάγκη για πολλές ιδέες.  

 

1. Set learning goals, giving and receiving feedback 

Σε ένα ομαδικό scrum οι μαθητές μοιράζονται 1-3 ικανότητες που στοχεύουν να 

αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της εργασίας, καλώντας τους συμμαθητές τους να 

σχολιάσουν πώς να βελτιώσουν την ικανότητα. 

 

Κάθε ομάδα υπενθυμίζει στον εαυτό της τον ομαδικό στόχο που προσδιορίστηκε στο 

τέλος του 3ου Σπριντ διευκρινίζοντας ποια βήματα μπορεί να χρειαστεί να κάνει η ομάδα 

για να αναπτύξει/εξασκήσει/ επιτύχει αυτόν τον στόχο. 

 

       2. Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα hackathons 

https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://app.mural.co/template/e039541c-944d-4d99-8cdb-74979fd2f7c8/ce11b718-75c3-4501-b058-0c8604d0124b?source=global
https://app.mural.co/embed/d49dadcc-61ad-4c85-8db7-4efa4eb66398
https://app.mural.co/embed/d49dadcc-61ad-4c85-8db7-4efa4eb66398
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://canvanizer.com/
https://app.mural.co/template/e039541c-944d-4d99-8cdb-74979fd2f7c8/ce11b718-75c3-4501-b058-0c8604d0124b?source=global
https://app.mural.co/embed/d49dadcc-61ad-4c85-8db7-4efa4eb66398
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing


 

 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται παραδείγματα επιχειρηματιών και καινοτόμων κοινωνικών 

επιχειρήσεων, συνδέοντάς τα με τους ΣΒΑ. Ο εκπαιδευτικός εστιάζει στις ικανότητες και 

τα δυνατά σημεία που απαιτούνται από τους επιχειρηματίες, τονίζοντας πώς αυτές οι 

ικανότητες έχουν αξία για τη μάθηση και την εργασία. Ο δάσκαλος εξηγεί επίσης τη 

διαδικασία του hackathon μοιράζοντας ένα παράδειγμα προς επεξήγηση, εξηγώντας 

επίσης τη συνάφεια της μεθόδου με τον χώρο εργασίας. Το πνεύμα του hackathon απαιτεί 

μια γρήγορη, χρονισμένη και δημιουργική διαδικασία που βασίζεται στη συνεισφορά 

όλων των συμμετεχόντων για τη συνδημιουργία αξίας. 

 

Μοιραστείτε παραδείγματα και ζητήστε από τους μαθητές να προσδιορίσουν ποιες 

ικανότητες μπορούν να δουν να επιδεικνύουν οι κοινωνικοί επιχειρηματίες μέσω της 

επιχείρησής τους. 

 

Transform ART  - Social innovation project 

 

Refugee Friendly - Social innovation project 

 

GREENSIDERS - Englsih 

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

3α. Ερευνήστε και εντοπίστε τις ανάγκες/ζητήματα στο ψηφιακό περιβάλλον (Εάν έχετε ήδη εντοπίσει 

προβλήματα, μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά.) 

Συζήτηση σε ολόκληρη την ομάδα για τον εντοπισμό κοινωνικών ζητημάτων και ψηφιακών προκλήσεων ή που 

θα μπορούσαν να επιλυθούν ψηφιακά. (π.χ. μοναξιά, απάτη, παραπληροφόρηση, εκφοβισμός) 

3β. Η ομάδα επιλέγει ένα ζήτημα/ανάγκη για επίλυση, περιγράφοντας ιδέες 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να επιλέξουν ένα ζήτημα και στην ομάδα τους συλλέγουν ιδέες για να το 

λύσουν. Στη συνέχεια, η ομάδα εξετάζει ιδέες για να επιλέξει μία για να αναπτύξει περαιτέρω. 

4. Αναπτύξτε έναν χάρτη ενσυναίσθησης για να αποσαφηνίσετε τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν 

Οι μαθητές συμπληρώνουν το πρότυπο χάρτη ενσυναίσθησης για να βελτιώσουν την ιδέα που έχουν επιλέξει 

σύμφωνα με τις επιδιωκόμενες ανάγκες του χρήστη-στόχου. 

Συνιστάται να χρησιμοποιήσουν ένα διαδικτυακό εργαλείο, όπως το mural.  

5. H ομάδα συμπληρώνει το business canvas για την ιδέα κοινωνικής επιχειρηματικότητας τους 

Η κάθε ομάδα αναπτύσσει ιδέα για κοινωνική επιχείρηση, χρησιμοποιώντας το πρότυπο Social Business Model 

Canvas, προσδιορίζοντας την αγορά-στόχο, τις δηλώσεις οράματος και αποστολής, τους απαιτούμενους πόρους 

κ.λπ.  

Συνιστάται να χρησιμοποιήσουν ένα διαδικτυακό εργαλείο, όπως το mural και το canvanizer. 

6. Η ομάδα παρουσιάζει ιδέα για σχόλια 

https://www.youtube.com/watch?v=AiuYJKEmwjs
https://www.youtube.com/watch?v=kIJfyQrUudU
https://www.youtube.com/watch?v=0mkIgWYUx1s
https://app.mural.co/template/e039541c-944d-4d99-8cdb-74979fd2f7c8/ce11b718-75c3-4501-b058-0c8604d0124b?source=global
https://app.mural.co/embed/d49dadcc-61ad-4c85-8db7-4efa4eb66398
https://app.mural.co/embed/d49dadcc-61ad-4c85-8db7-4efa4eb66398
https://canvanizer.com/


 

 

Η ομάδα παρουσιάζει την ιδέα της στο ολοκληρωμένο business canvas (pitch) και όλη η ομάδα καλείται να κάνει 

ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν/ιδέα. 

7. Έρευνα για σχόλια 

Οι μαθητές δημιουργούν και μοιράζονται μια σύντομη έρευνα για τη συλλογή σχολίων για την υποστήριξη της 

εύκολης ανάλυσης. 

Μπορούν να σχεδιάσουν την έρευνα μέσω retrotool, mentimeter. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Αναπτύξτε κοινά κριτήρια επιτυχίας για να υποστηρίξετε την αξιολόγηση της εργασίας και να ξεκαθαρίσετε 
τις απαιτήσεις της εργασίας 

Οι μαθητές συζητούν και συμφωνούν τα κριτήρια επιτυχίας για την εργασία. Τα κριτήρια επιτυχίας καθορίζουν 
τι θα περιλαμβάνει και πως θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Η συζήτηση για τον προσδιορισμό και τη συμφωνία 
κριτηρίων διευκρινίζει τις απαιτήσεις της εργασίας για τους μαθητές και προωθεί το ενδιαφέρον των μαθητών 
στην εργασία καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της, με τρόπους που είναι σχετικοί με τη συμμετοχή και 
το επίπεδο και την ηλικία που ταιριάζει στην ομάδα τους. John Hattie Learning Intentions & Success Criteria  

Ατομικός προβληματισμός που συνδέεται με τις ικανότητες 

(φωνητική σημείωση ημερολογίου που αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες της εργασίας). Ο κάθε μαθητής 
συμπληρώνει το διαδικτυακό ημερολόγιο/πορτφόλιο στοχαζόμενος τους ρόλους της ομάδας και τον ρόλο που 
τους έχει ανατεθεί, προσδιορίζοντας ποιες ικανότητες θα ήθελε να αναπτύξει περαιτέρω (επιτεύχθηκαν οι 
στόχοι ή όχι). 

Προβληματισμός της ομάδας που συνδέεται με την εργασία 

Τα άτομα μοιράζονται αυτό που πιστεύουν ότι όλη η ομάδα έκανε καλά στο 4Ο ΣΠΡΙΝΤ και εντοπίζουν έναν 
τρόπο με τον οποίο η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί στο 5Ο ΣΠΡΙΝΤ (χρησιμοποιώντας κριτήρια επιτυχίας). 

Η αξιολόγηση από τους συμμαθητές μπορείς να επιτευχθεί μέσα από κοντά ή μέσα από μια ομαδική συζήτηση 
σε αίθουσες επιμέρους ομάδων Microsoft ή Zoom. Ένας κάθε μαθητής λαμβάνει σχόλια από τους συμπαίκτες 
της ομάδας για τη συνολική τους απόδοση: 

 Τι κατάφερε να κάνει καλά σε εκείνο το σπριντ; 
 Σε τι συνιστούν να δοθεί προσοχή στα επερχόμενα σπριντ; 

Αναστοχασμός και πορτφόλιο/διαδικτυακό ημερολόγιο 

Οι μαθητές εξετάζουν στοιχεία από την εργασία για να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους στόχους 
ικανότητας που ανέπτυξαν, επιλέγοντας στοιχεία που θα συμπεριληφθούν σε ένα διαδικτυακό ψηφιακό 
ημερολόγιο/ πορτφόλιο. 

Με αυτόν τον τρόπο το πορτφόλιο ικανοτήτων έχει στοιχεία από την ανάπτυξη ικανοτήτων, τον ατομικό 
προβληματισμό και την αξιολόγηση από τους συμμαθητές. 

 

https://retrotool.io/
https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM


 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΡΙΝΤ 

Παραδείγματα καλών πρακτικών για κοινωνικές επιχειρήσεις και hackathons 

Παραδείγματα καινοτόμων κοινωνικών επιχειρήσεων 

https://www.playeurope-project.eu/manual-of-success-stories/  

 

Παραδείγματα hackathons 

- Μια λίστα με hackathon για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τον COVID-19. 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-response-covid-19/hackathons-and-events#Hackathons  

 

-CitizensHack2022 είναι μια εκδήλωση hackathon που διοργανώνεται από την UltraHack και υποστηρίζεται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το hackathon είχε ως στόχο να αυξήσει τη συμμετοχή των ευρωπαίων 

πολιτών στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν την πόλη ή τη γειτονιά τους. 

 

Επεξεργάσιμος διαδικτυακός επαγγελματικός καμβάς 

Social Business Model Canvas on MURAL: 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

(https://socialbusinessmodelcanvas.swarthmore.edu/) 

ΣΠΡΙΝΤ 5: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. 

ΣΤΟΧΟΙ ● Να χρησιμοποιούν ανατροφοδότηση για να βελτιώσουν μια ιδέα/λύση  

● Να αναπτύξουν την κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών μιας 

αποτελεσματικής παρουσίασης 

● Να διερευνήσουν διαφορετικές ψηφιακές μεθόδους για την υποστήριξη της 

λήψης αποφάσεων  

● Να προσδιορίσουν εκλεπτυσμένα κριτήρια επιτυχίας για μια ψηφιακή κοινωνική 

επιχείρηση 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αξία της ιδέας που δημιουργήθηκε; Πώς σας φαίνεται 

η λύση μας; Ποια ιδέα είναι η καλύτερη; 

 

Οι μαθητές βελτιώνουν τις ιδέες τους για κοινωνική επιχείρηση σύμφωνα με τα σχόλια 

που έλαβαν και στη συνέχεια παρουσιάζουν τις βελτιωμένες ιδέες τους δείχνοντας πώς οι 

ιδέες τους θα μπορούσαν να γίνουν πράξη. 

 

Αυτό το σπριντ έχει έξι φάσεις: 

1. Set learning goals, giving and receiving feedback 

2. Σε μικρές ομάδες εξετάζουν τα σχόλια και βελτιώνουν την επιχειρηματική 

ιδέα  

3. Η ομάδα παρουσιάζει ενημερωμένες ιδέες συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου 

υλοποίησης  

https://www.playeurope-project.eu/manual-of-success-stories/
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-response-covid-19/hackathons-and-events#Hackathons
https://ultrahack.org/citizenshack-2022
https://app.mural.co/template/612e1574-b457-4d61-89f1-142d7ebad205/8e3ff679-5886-4cc4-838e-afba5218de4c
https://app.mural.co/embed/d49dadcc-61ad-4c85-8db7-4efa4eb66398
https://socialbusinessmodelcanvas.swarthmore.edu/
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing


 

 

4. Ολόκληρη η ομάδα δημιουργεί ενημερωμένα κριτήρια επιτυχίας για μια 

ψηφιακή κοινωνική επιχείρηση 

5. Ολόκληρη η ομάδα ψηφίζει την καλύτερη ιδέα 

6. Reflection assessment portfolio 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

Οποιοδήποτε μέγεθος 

ΧΡΟΝΟΣ 2 – 3 ώρες 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Online: Zoom/Teams/Google meet,  

Journeyfolios 

Digital prototyping tool 

Voting online tools: pollunit; menti 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο εκπαιδευτής εισάγει τη δραστηριότητα και τον σκοπό, δηλαδή να επανεξετάσουν οι 

ομάδες τα σχόλια που έλαβαν και να τροποποιήσουν την ιδέα, την υπηρεσία ή το προϊόν 

σύμφωνα με τα σχόλια, χρησιμοποιώντας την ενημερωμένη ιδέα για να σχεδιάσουν τα 

επόμενα βήματα για την υλοποίηση και τα κριτήρια επιτυχίας για το έργο. Όλη η ομάδα 

προσδιορίζει κριτήρια επιτυχίας για μια ψηφιακή κοινωνική επιχείρηση. 

 

1.  Set learning goals, giving and receiving feedback 

Σε ένα ομαδικό scrum οι μαθητές μοιράζονται 1-3 ικανότητες που στοχεύουν να 

αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της εργασίας, καλώντας τους συμμαθητές τους να 

σχολιάσουν πώς να βελτιώσουν την ικανότητα. 

 

Κάθε ομάδα υπενθυμίζει στον εαυτό της τον ομαδικό στόχο που προσδιορίστηκε στο 

τέλος του 4ου Σπριντ διευκρινίζοντας ποια βήματα μπορεί να χρειαστεί να κάνει η ομάδα 

για να αναπτύξει/εξασκήσει/ επιτύχει αυτόν τον στόχο. 

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 
1. Σε μικρές ομάδες εξετάζουν τα σχόλια και βελτιώνουν την επιχειρηματική ιδέα  

Οι μαθητές εξετάζουν τα σχόλια που έλαβαν σε προηγούμενο σπριντ και τροποποιούν το προϊόν/την υπηρεσία 

τους για να το βελτιώσουν. Οι μαθητές δημιουργούν ένα ψηφιακό πρωτότυπο ή μακέτα για να το 

χρησιμοποιήσουν στην παρουσίαση τους.  

Ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν διαφορετικούς ψηφιακούς πόρους για το πρωτότυπό τους, όπως 

https://uizard.io/es/ ή https://mockitt.wondershare.com/. 

 

2. Η ομάδα παρουσιάζει ενημερωμένες ιδέες συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου υλοποίησης  

Οι μαθητές ερευνούν το Διαδίκτυο για να δημιουργήσουν κριτήρια επιτυχίας για μια παρουσίαση (pitch). 

Χρησιμοποιώντας αυτά τα κριτήρια, κάθε ομάδα αναπτύσσει μια παρουσίαση 3-4 λεπτών για να παρουσιάσει 

την ιδέα της ψηφιακής κοινωνικής επιχείρησης σε ολόκληρη την ομάδα. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://uizard.io/es/
https://pollunit.com/en
https://www.mentimeter.com/es-ES
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://uizard.io/es/
https://mockitt.wondershare.com/


 

 

The Perfect Elevator Pitch - Best Examples and Templates   

 

3. Ολόκληρη η ομάδα δημιουργεί ενημερωμένα κριτήρια επιτυχίας για μια ψηφιακή κοινωνική 

επιχείρηση 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι θα υπάρξει μια σειρά βραβείων για τις καλύτερες επιχειρήσεις. Ολόκληρη η ομάδα 

συλλέγει πιθανές κατηγορίες για διαφορετικά βραβεία και ψηφοφορία ολόκληρης της ομάδας για να επιλέξει 

έναν μικρό αριθμό βραβείων, έτσι ώστε κάθε μικρή ομάδα να μπορεί να σχεδιάσει ένα βραβείο, δηλαδή 

τέσσερις ομάδες θα σχεδιάσουν τέσσερα βραβεία. 

 

4. Κάθε ομάδα έχει μια κατηγορία βραβείου και πρέπει να σχεδιάσει 4 κριτήρια που θα τη 

βοηθήσουν να επιλέξει τη νικήτρια ιδέα στην κατηγορία της. 
Κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει μια ψηφοφορία, έτσι ώστε ολόκληρη η ομάδα να ψηφίσει για κάθε 

κατηγορία βραβείων. Στη συνέχεια, η ομάδα διεξάγει τη ψηφοφορία και παρουσιάζει το βραβείο στις νικήτριες 

ομάδες. 

 

5. Ολόκληρη η ομάδα ψηφίζει την καλύτερη ιδέα 

Στη συνέχεια, ολόκληρη η ομάδα προσδιορίζει τα κριτήρια για να υποστηρίξει μια ψηφοφορία για την 

καλύτερη ιδέα συνολικά. Οι ομάδες κάνουν παρουσιάσεις των ιδεών τους σε όλη την τάξη. Μοιράζονται 

απόψεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση της κάθε ιδέας. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Αναπτύξτε κοινά κριτήρια επιτυχίας για να υποστηρίξετε την αξιολόγηση της εργασίας και να ξεκαθαρίσετε 
τις απαιτήσεις της εργασίας 

Οι μαθητές συζητούν και συμφωνούν τα κριτήρια επιτυχίας για την εργασία. Τα κριτήρια επιτυχίας καθορίζουν 
τι θα περιλαμβάνει και πως θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Η συζήτηση για τον προσδιορισμό και τη συμφωνία 
κριτηρίων διευκρινίζει τις απαιτήσεις της εργασίας για τους μαθητές και προωθεί το ενδιαφέρον των μαθητών 
στην εργασία καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της, με τρόπους που είναι σχετικοί με τη συμμετοχή και 
το επίπεδο και την ηλικία που ταιριάζει στην ομάδα τους. John Hattie Learning Intentions & Success Criteria  

Ατομικός προβληματισμός που συνδέεται με τις ικανότητες 

(φωνητική σημείωση ημερολογίου που αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες της εργασίας). Ο κάθε μαθητής 
συμπληρώνει το διαδικτυακό ημερολόγιο/πορτφόλιο στοχαζόμενος τους ρόλους της ομάδας και τον ρόλο που 
τους έχει ανατεθεί, προσδιορίζοντας ποιες ικανότητες θα ήθελε να αναπτύξει περαιτέρω (επιτεύχθηκαν οι 
στόχοι ή όχι). 

Προβληματισμός της ομάδας που συνδέεται με την εργασία 

Τα άτομα μοιράζονται αυτό που πιστεύουν ότι όλη η ομάδα έκανε καλά στο 5Ο ΣΠΡΙΝΤ. 

Η αξιολόγηση από τους συμμαθητές μπορείς να επιτευχθεί μέσα από κοντά ή μέσα από μια ομαδική συζήτηση 
σε αίθουσες επιμέρους ομάδων Microsoft ή Zoom. Ένας κάθε μαθητής λαμβάνει σχόλια από τους συμπαίκτες 
της ομάδας για τη συνολική τους απόδοση: 

 Τι κατάφερε να κάνει καλά σε εκείνο το σπριντ; 

https://youtu.be/r-iETptU7JY
https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM


 

 

 Σε τι συνιστούν να δοθεί προσοχή στα επερχόμενα σπριντ; 

Αναστοχασμός και πορτφόλιο/διαδικτυακό ημερολόγιο 

Οι μαθητές εξετάζουν στοιχεία από την εργασία για να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους στόχους 
ικανότητας που ανέπτυξαν, επιλέγοντας στοιχεία που θα συμπεριληφθούν σε ένα διαδικτυακό ψηφιακό 
ημερολόγιο/ πορτφόλιο. 

Με αυτόν τον τρόπο το πορτφόλιο ικανοτήτων έχει στοιχεία από την ανάπτυξη ικανοτήτων, τον ατομικό 
προβληματισμό και την αξιολόγηση από τους συμμαθητές. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ● Αναγνωρίζουν και αποδεικνύουν τη μάθηση που αποκτάται μέσω της 

μεθοδολογίας κατάρτισης 

● Γιορτάζουν την πρόοδο κοινοποιώντας το portfolio τους 

● Απονομή badges 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τι μάθαμε;  

Τι πρόοδο έχουμε σημειώσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων μας; 

Τι στοιχεία έχουμε συλλέξει;  

Τι θα κάνουμε μετά;  

 

Οι μαθητές αναλογίζονται την εκπαιδευτική εμπειρία, επιλέγοντας και συγκεντρώνοντας 

πρόσθετα στοιχεία ανάπτυξης ικανοτήτων, παρουσιάζουν και λαμβάνουν τα badges τους. 

 

Αυτό το σεμινάριο έχει τέσσερις φάσεις: 

1. Ατομική πρόοδος των μαθητών και παρουσίαση 

2. Ατομική πρόοδος των μαθητών και παρουσίαση portfolio 

3. Δύο αστέρια και μια ευχή 

4. Badge award  

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

Οποιοδήποτε μέγεθος 

ΧΡΟΝΟΣ 2 – 3 ώρες 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Online: Zoom/Teams/Google meet 

Journeyfolios 

 

https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing


 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο εκπαιδευτής εισάγει το σκοπό της δραστηριότητας, δηλαδή να παρουσιαστούν, να 

αποδειχτούν και να γιορτάσουν τη μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων που 

επιτεύχθηκαν μέσα από αυτή την εκπαιδευτική εμπειρία. 

 

Κάθε ομάδα προετοιμάζει μια παρουσίαση της προόδου σε σχέση με τους στόχους που 

έχουν τεθεί αρχικά στις ομάδες. 

 

Κάθε μαθητής συμπληρώνει το πορτφόλιο του για να το παρουσιάσει σε ολόκληρη την 

ομάδα. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Παρουσιάσεις προόδου της ομάδας 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει την πρόοδό της, παρουσιάζοντας τους στόχους και προβληματισμούς της ομάδας και 

λαμβάνει ανατροφοδότηση από ολόκληρη την ομάδα σε μια ομαδική συζήτηση. 

 

2. Ατομική πρόοδος των μαθητών και παρουσίαση portfolio 

Μεμονωμένα οι μαθητές παρουσιάζουν τα πορτφόλιο τους (συμπεριλαμβανομένων διαφανειών για κάθε 

σπριντ με στόχους και που επιτεύχθηκαν) επισημαίνοντας τι έχουν μάθει και ποιες ικανότητες έχουν 

αναπτύξει. 

 

3. Δύο αστέρια και μια ευχή 

Όλοι οι μαθητές συμβάλλουν στο σχεδιασμό μιας αφίσας σε μια κοινόχρηστη ψηφιακή σελίδα/jamboard στην 

οποία οι μαθητές δημοσιεύουν δύο πράγματα που θα πάρουν από αυτή την εμπειρία και ένα πράγμα που θα 

ήθελαν να συνεχίσουν να αναπτύσσουν. 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

4. Απονομή Badge  

Οι μαθητές διεκδικούν ένα σήμα (BADGE) από το ανοιχτό εργοστάσιο σημάτων. Στη συνέχεια, οι μαθητές 

καλούν τα σχόλια και τις εγκρίσεις από όλη την ομάδα. Οι μαθητές μοιράζονται τα σήματα τους και 

συνδέονται με το φυλλάδιο journeyfolio  

Map of practices gogocarto.fr  
 

  



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Εδώ θα βρείτε μερικές πρόσθετες συμβουλές και εργαλεία που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα για την υλοποίηση 

κάθε σπριντ. 

SPRINT 1 ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Δημιουργώντας ομάδες εργασίας εκπαιδευομένων 

1. Βοήθεια  

Όταν οι μαθητές εργάζονται μαζί σε ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων μάθησης, μπορούν να παρέχουν 

ενθάρρυνση ο ένας στον άλλον ώστε να παραμείνουν παρακινημένοι προς τους στόχους. Έτσι δημιουργείται μια 

θετική και ευχάριστη εμπειρία. 

2. Δέσμευση 

Καθώς κάθε μέλος της ομάδας δεσμεύεται να συμμετέχει πλήρως στην ομάδα, θα πρέπει να δημιουργείται καλή 

επικοινωνία ώστε να είναι ενήμερες όλες οι διαδικασίες. Το να είσαι μέλος μιας ομάδας βοηθά στην 

αποσαφήνιση των εργασιών και στη διατήρηση των κινήτρων. 

3. Επικοινωνία  

Οι ομάδες εργασίας μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να εξελιχθούν ως, άτομα και επαγγελματίες. 

Οι ομάδες εργασίας ενθαρρύνουν τα μέλη να σκέφτονται δημιουργικά και να χτίζουν ισχυρές επικοινωνιακές 

δεξιότητες που βοηθούν επίσης στην καλύτερη κατανόηση του υλικού. Έχει αποδειχθεί ότι όσοι συμμετέχουν 

σε ομάδες εργασίας νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άνεση για την επίτευξη των μαθησιακών τους 

στόχων. Συνολικά, οι περισσότερες επαγγελματικές σταδιοδρομίες απαιτούν συνεργασία με συναδέλφους σε 

έργα, επομένως οι ομάδες εργασίας αποτελούν εξαιρετική πρακτική για την προετοιμασία εισαγωγής στον κόσμο 

της εργασίας. 

 4. “δύο μυαλά σκέφτονται καλύτερα από ένα.”   

Οι μαθητές τείνουν να μαθαίνουν γρηγορότερα δουλεύοντας μέσα σε μια ομάδα σε σχέση με το να εργάζονται 

μόνοι τους. Όταν οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν έννοιες, να αναθεωρήσουν 

το υλικό, να ανταλλάξουν ιδέες και να συζητήσουν μεταξύ τους. Δεδομένου ότι ο καθένας έχει τα ατομικά του 

ταλέντα και γνώσεις, τα μέλη της ομάδας μπορούν να μάθουν το ένα από το άλλο. Τα μέλη της ομάδας μπορούν 

επίσης να διδάξουν τις έννοιες που κατανοούν σε άλλα μέλη της ομάδας. Η εργασία σε ομάδες καθιστά δυνατή 

την εστίαση σε περισσότερα θέματα, καθώς όλοι μαζί μπορούν να καλύψουν περισσότερο υλικό. Ένα ή 

περισσότερα μέλη της ομάδας είναι πιθανό να καταλάβουν κάτι που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Μπορεί να 

φέρουν ιδέες που άλλοι δεν έχουν σκεφτεί. 

 

5 Μαθαίνοντας νέες δεξιότητες 

Υπάρχουν πάντα τρόποι για τη βελτίωση των μεθόδων, τεχνικών και δεξιοτήτων μελέτης. Η συμμετοχή σε μια 

ομάδα μελέτης παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να παρατηρήσουν ποικιλία μεθόδων μελέτης και 

να τις ενσωματώσουν στη μαθησιακή τους εργαλειοθήκη. 



 

 

6. Διδασκαλία εννοιών στα άλλα μέλη της ομάδας 

Η διδασκαλία/εξήγηση πληροφοριών και εννοιών στα άλλα μέλη της ομάδας θα βοηθήσει τους μαθητές να 

ενισχύσουν την κατανόησή τους στις υπό συζήτηση πληροφορίες και έννοιες. 

7. Αλληλεπίδραση – μαθαίνοντας ευχάριστα 

Η μελέτη σε μια ομάδα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση. Η ατομική μελέτη 

μπορεί να είναι πολύ μονότονη και κουραστική και είναι συχνό φαινόμενο όταν μαθαίνετε και εργάζεστε στο 

διαδίκτυο. Η συμμετοχή σε μια ομάδα μελέτης και η μελέτη σε ομαδικό περιβάλλον κάνει τη μάθηση πολύ πιο 

ικανοποιητική και ευχάριστη. 

8. Διαφορετικές Προοπτικές 

Κάθε μέλος της ομάδας έχει διαφορετικές ιδιότητες/ιδέες να προσφέρει στην ομάδα μελέτης. Σε ομάδες, οι 

μαθητές πρέπει να λαμβάνουν και να ενσωματώνουν διαφορετικές απόψεις που μπορούν να τους βοηθήσουν να 

αναπτύξουν τις δικές τους. Η ανταλλαγή ερωτήσεων θα προσφέρουν περισσότερη τροφή για σκέψη ενώ 

παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. 

9. Άλλα οφέλη 

Μερικοί μαθητές μπορεί να είναι απρόθυμοι να κάνουν μια ερώτηση στην τάξη. Συχνά το βρίσκουν πιο εύκολο 

να το κάνουν σε μια μικρή ομάδα μελέτης ή στο διαδίκτυο. Η ακρόαση και η συζήτηση προσθέτουν μια ισχυρή 

ακουστική διάσταση σε μια μαθησιακή εμπειρία. 

2) Τρόποι διαχωρισμού σε ομάδες μελέτης 

Τυχαία – Διαχωρίστε τους μαθητές τυχαία τραβώντας κλήρους ή χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη εφαρμογή. 

Αυτή η προσέγγιση είναι καλή όταν χρειάζεστε ομάδες ίσου μεγέθους και θέλετε οι μαθητές να χωριστούν χωρίς 

διακρίσεις. 

Ομοιογενής - Ομαδοποιήστε μαθητές με βάση παρόμοια επίπεδα ακαδημαϊκής επιτυχίας. Για παράδειγμα, να 

έχουν ίδια βαθμολογία ή οι ικανότητες. 

Ετερογενείς - Ομαδοποιήστε τους μαθητές με βάση διαφορές που παρουσιάζουν. Για να εξισορροπηθούν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως εμπιστοσύνη ή ηγεσία ή υποστήριξη χρειάζονται μαθητές που να 

παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε διαφορετικό βαθμό. Βοηθά επίσης να προσέχουμε ποιος έχει το 

γενικότερο πρόσταγμα σε αυτές τις ομάδες και ποιος συνεργάζεται καλά με ποιόν. 

Ενδιαφέρον - Ομαδοποιήστε τους μαθητές με βάση παρόμοια ενδιαφέροντά. Οι μαθητές έχουν συνήθως 

περισσότερα κίνητρα όταν μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα σε ένα θέμα. 

Στυλ μάθησης - Ομαδοποιήστε τους μαθητές με βάση τους δείκτες πολλαπλής νοημοσύνης ή τις μαθησιακές 

τους προτιμήσεις. Εάν π.χ. ο μαθησιακός τους τύπος είναι οπτικός ή ακουστικός. 

Γνώση ενός θέματος - Οι μαθητές με ομοιότητα γνωστικών πεδίων μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες 

μεταξύ τους που επιβεβαιώνουν την κατανόησή τους και χτίζουν αυτοπεποίθηση. 

Ικανότητα ή Στρατηγική - Η ομαδοποίηση των μαθητών με βάση τις δεξιότητες ή τη μαθησιακή τους 

στρατηγική τους μπορεί να καλύψει τυχόν κενά ή να εμπλουτίσει πεδία μεταξύ τους. 



 

 

Και τελικά… 

Επιλογή μαθητή - Αφήστε τους μαθητές να ομαδοποιηθούν όπως επιθυμούν αυτοί. Η ελεύθερη επιλογή χτίζει 

υπευθυνότητα και ανεξαρτησία. 

3)ΕΙΝΑΙ ΤΟ IKIGAI ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

Το Ikigai είναι ένας ιαπωνικός όρος που ενσωματώνει την ιδέα της ευτυχίας στη ζωή. Ουσιαστικά, το ikigai είναι 

ο λόγος που ξυπνάς το πρωί. Αποτελείται από δύο λέξεις: iki, που σημαίνει ζωή και gai, που περιγράφει την 

έννοια της αξίας. Σε αυτό το έργο χρησιμοποιούμε το Ikigai ως εργαλείο ώστε οι μαθητές να αναλογιστούν και 

να εξετάσουν τα δυνατά σημεία και τα κίνητρά τους, ως έναν τρόπο για να εμπλακούν ουσιαστικά. Η 

χαρτογράφηση των ικανοτήτων τους στα διάφορα τμήματα του μοντέλου θα βοηθήσει τους μαθητές να 

κατανοήσουν καλύτερα τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, τα κίνητρα και τις φιλοδοξίες τους σε σχέση με τον εαυτό 

τους και την καθημερινή τους ζωή. 

Σε αυτήν την περίπτωση, εργαζόμαστε σε μια ψηφιακή έκδοση που επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν 

καλύτερα τον ψηφιακό εαυτό τους. 

Δημιουργία ταυτότητας ομάδας 

Στην ομαδική άσκηση Ikigai, η ομάδα καλείται να επιλέξει τα δυνατά σημεία των μελών της ομάδας που 

προσδιορίζονται μέσω της αυτοαξιολόγησης. Κάθε μέλος της ομάδας θα έχει εντοπίσει 5 δυνατά σημεία, τα 

οποία μπορεί να συνεισφέρει στο προφίλ της ομάδας. Κάθε μέλος της ομάδας, σε συζήτηση με άλλα μέλη της 

ομάδας, συνεισφέρει τα δυνατά του σημεία στο προφίλ της ομάδας Ikigai. 

Κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει καθένα από τα παρακάτω στοιχεία - ένα όνομα, ένα λογότυπο/εικόνα, ένα 

τραγούδι με θέμα (δηλαδή ένα τραγούδι που πιστεύει ότι την αντιπροσωπεύει ή την ενεργοποιεί), μια δήλωση 

αποστολής. 

Επεξήγηση δήλωσης αποστολής και παραδείγματα 

Μια δήλωση αποστολής έχει τρία στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν το σκοπό, τις αξίες και τους στόχους μιας 

ομάδας, οργανισμού ή εταιρείας. Μια δήλωση αποστολής είναι μια συνοπτική εξήγηση του λόγου ύπαρξης του 

οργανισμού. Περιγράφει τον σκοπό του οργανισμού και τη γενική του πρόθεση. Η δήλωση αποστολής 

υποστηρίζει το όραμα και χρησιμεύει για την επικοινωνία του σκοπού και της κατεύθυνσης στους υπαλλήλους, 

τους πελάτες, τους πωλητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. 

1. Starbucks - Να εμπνεύσετε και να καλλιεργήσετε το ανθρώπινο πνεύμα – ένα άτομο, ένα φλιτζάνι και μια 

γειτονιά τη φορά. 

2. Nike - Να φέρει έμπνευση και καινοτομία σε κάθε αθλητή* στον κόσμο. *Αν έχεις σώμα, είσαι αθλητής. 

5. Tesla - Να επιταχύνει τη μετάβαση του κόσμου στη βιώσιμη ενέργεια. 

6. IKEA - Να δημιουργήσετε μια καλύτερη καθημερινότητα για πολλούς ανθρώπους 

7. Sony - Να είσαι μια εταιρεία που εμπνέει και εκπληρώνει την περιέργειά. 

8. Microsoft - Να μπορέσουν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να αξιοποιήσουν πλήρως τις 

δυνατότητές τους 



 

 

9. Google - Να οργανώσει τις πληροφορίες του κόσμου και να τις καταστήσει προσβάσιμες και χρήσιμες. 

10. Adobe - Να δώσει σε σχεδιαστές και προγραμματιστές ιστοσελίδων τα καλύτερα εργαλεία και υπηρεσίες 

στον κόσμο. 

4) Ποια είναι τα στοιχεία μιας καλής παρουσίασης;  

Μερικές συμβουλές για να μοιραστείτε με τους μαθητές σας- είναι καλή ιδέα να ζητήσετε από τους 

μαθητές να συνεισφέρουν ή να αναπτύξουν αυτήν τη λίστα 

1. Δείξτε το πάθος σας και συνδεθείτε με το κοινό σας 

2. Εστιάστε στις ανάγκες του κοινού σας 

3. Απλότητα: Επικεντρωθείτε στο Βασικό Μήνυμά σας 

4. Χαμογελάστε και διατηρήστε την οπτική επαφή με το κοινό σας 

5. Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας αποτελεσματικά 

6. Χρησιμοποιήστε και το σώμα σας 

7. Χαλαρώστε, Αναπνεύστε και Απολαύστε τη διαδικασία 

5) Δημιουργώντας κανόνες για τη διαδικτυακή μάθηση 

Κανόνες συμπεριφοράς και προτεραιότητες της διαδικτυακής μάθησης 

Άρθρο “Online Classroom Management: Five Tips for Making the Shift” 

Πώς να δημιουργήσετε διαδικτυακά έγγραφα lar  

Επεξηγηματικό video στο Youtube 

How to Create a Form with Microsoft Forms 

 

  

https://roomtodiscover.com/online-classroom-management/
https://youtu.be/BOoTBzHM4fQ


 

 

SPRINT 2 Καθοδήγηση 

1) Σχεδιασμός Προγράμματος 

Σχεδιασμός προγράμματος χρησιμοποιώντας το Who Do Game  

Στόχος – Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να τατυτοποιήσουμε τους εταίρους και να θέσουμε στόχους. 

Αριθμός παικτών: 1–10 

Διάρκεια παιχνιδιού: 20–45 minutes 

Υλοποίηση 

Ποιος θέλουμε να κάνει τι; Σχεδόν κάθε προσπάθεια με ουσιαστικό αντίκτυπο απαιτεί την βοήθεια από άλλους. 

Η ανάπτυξη μιας λίστας Ποιος + Δράση είναι ένας απλός τρόπος για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. 

1. Ξεκινήστε με το όραμα. Γράψτε ή οπτικοποιείστε τον μεγάλο στόχο. 

2. Δημιουργήστε έναν πίνακα δύο στηλών σε ένα διαδικτυακό εργαλείο τον οποίο μπορείτε να μοιραστείτε για 

να συνεισφέρουν όλοι και να γράψετε "Ποιος" στα μια στήλη και "Δράση" στην άλλη. 

3. Αναρωτηθείτε: Ποιος εμπλέκεται στην κάθε δραστηριότητα; Ποιος είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις; Τι 

πόρους χρειάζεται; Ποια είναι πιθανά εμπόδιο; Τι υποστήριξη χρειάζεται; Αυτά τα άτομα ή ομάδες μπαίνουν η 

λίστα Ποιος. 

4. Οι Δράσεις είναι συχνά πιο δύσκολες. Για κάθε μια, ρωτήστε: Τι πρέπει να κάνουν ή να κάνουν διαφορετικά; 

Ποιες ενέργειες θα χρειαστούν για την υλοποίηση του στόχου; Αναλύστε κάθε δράση μέχρι να έχετε μια 

επιθυμητή και μετρήσιμη ενέργεια για καθεμία. Δεδομένων όλων των πιθανών στοιχείων στις λίστες, ποια είναι 

τα πιο σημαντικά; Τι έχει προτεραιότητα; 

Στρατηγική 

Ωθήστε τον εαυτό σας προς τη δράση. Όταν κάνετε καταιγισμό ιδεών για τις Δράσεις, υπάρχει μια τάση να 

υιοθετήσετε την εύκολη λύση του «θέλουμε απλώς να καταλάβουν». Τις περισσότερες φορές, όταν θέλετε οι 

άνθρωποι να καταλάβουν κάτι, είναι επειδή θέλετε να αλλάξουν κάτι ή να μάθουν κάτι που στη συνέχεια 

μπορούν να «κάνουν». Ρωτήστε τον εαυτό σας ή την ομάδα: «Τι θα συμβεί μόλις καταλάβουν;» Μην 

παραλείπετε αυτό που πραγματικά αναζητάτε: δράση. 

Ποιος Δράση - Gamestorming  

2) Ανατροφοδότηση 

Για να είναι αποτελεσματική η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι συγκεκριμένη, εποικοδομητική, θετική και 

έγκαιρη. Όταν οι μαθητές χρειάζονται υποστήριξη και ενθάρρυνση, η ανατροφοδότηση θα πρέπει να 

εξισορροπεί τις θετικές παρατηρήσεις με τις προτάσεις για βελτίωση. Πολλοί εκπαιδευτικοί συνιστούν μια 

αναλογία 2-1 θετικών σχολίων μαζί με συμβουλές για βελτίωση. 

Συμβουλές για ομότιμη ανατροφοδότηση: 

https://gamestorming.com/whodo/


 

 

● Βεβαιωθείτε ότι τα σχόλια προορίζονται, πλαισιώνονται και παρουσιάζονται υποστηρικτικά και 

βοηθούν τον παραλήπτη να βελτιωθεί. Διδάξτε στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του 

σώματος και τον τόνο της φωνής όταν παρέχουν ανατροφοδότηση στους ομότιμούς τους. 

● Όσο πιο συχνές γίνονται οι αξιολογήσεις από ομότιμους, τόσο καλύτεροι και πιο άνετοι θα είναι οι 

μαθητές στο να μοιράζονται εποικοδομητική ανατροφοδότηση και τόσο ευκολότερα θα τη δέχονται. 

● Ζητήστε από τους μαθητές να προετοιμάσουν τα σχόλιά τους και να τα σκεφτούν προσεκτικά. Ζητήστε 

τους να καθορίσουν συγκεκριμένα σημεία που θέλουν να συζητήσουν και να σχεδιάσουν πώς θα τα 

προσεγγίσουν. Εάν είναι δυνατόν, δώστε παραδείγματα και σκεφτείτε να προσφέρετε προτάσεις για τη 

βελτίωση της περιοχής εστίασης. 

● Δεν αρέσει σε όλους να ακούν εποικοδομητικά σχόλια με τον ίδιο τρόπο. Μερικοί μαθητές μπορεί να 

απολαμβάνουν την πρόκληση να μάθουν ποιες δεξιότητες μπορούν να βελτιώσουν από την απλή, 

εποικοδομητική κριτική, ενώ άλλοι μπορεί να προτιμήσουν μια πιο ήπια προσέγγιση με προτάσεις και 

καθοδήγηση για βελτίωση. Υποστηρίξτε τους μαθητές σας να διαφοροποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

παρέχουν σχόλια. 

● Απώτερος στόχος είναι η προώθηση μιας «νοοτροπίας ανάπτυξης». Η νοοτροπία μπορεί να έχει τεράστιο 

αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές επεξεργάζονται την εποικοδομητική κριτική. Μια 

«σταθερή» νοοτροπία είναι αυτή που εστιάζει αποκλειστικά στο αποτέλεσμα μιας δράσης. Εάν το άτομο 

αποτύχει στην προσπάθειά του, τότε η σταθερή νοοτροπία θεωρεί ότι ολόκληρη η προσπάθεια είναι 

αποτυχημένη. Αντίθετα, μια νοοτροπία «ανάπτυξης» βρίσκει αξία στη διαδικασία και όχι στο 

αποτέλεσμα. Εάν το άτομο αποτύχει στην προσπάθειά του, η νοοτροπία ανάπτυξης εστιάζει στα 

δευτερεύοντα επιτεύγματα σε όλη τη διαδικασία και εξετάζει πώς αυτά θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα 

σε μελλοντικές προσπάθειες. 

● Βεβαιωθείτε ότι τα σχόλια είναι διαχειρίσιμα. Η παροχή πολλών ιδεών για βελτίωση μπορεί να είναι 

συντριπτική για τους μαθητές. Επιλέξτε από ένα έως τρία παραδείγματα σχολίων για κοινή χρήση, 

ανάλογα με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη βελτίωση των σχολίων. 

● Διδάξτε στους μαθητές σας πώς να εκδηλώνουν ενσυναίσθηση. Η διαδικασία της αποδοχής σχολίων 

μπορεί να είναι άβολη για κάποιους. Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές σας κατανοούν πώς να επιδεικνύουν 

ενσυναίσθηση όταν βρίσκονται στη θέση του σχολιαστή. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν την ενσυναίσθηση για να εξετάσουν πώς μπορεί να αισθάνονται και να αντιδρούν σε 

λάθη, ή κριτικές για τη δουλειά τους. Η ενσυναίσθηση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να έχουν μια 

παραγωγική συζήτηση με θετικό αποτέλεσμα. 

Είναι επίσης καλή ιδέα να επιτρέψετε στον παραλήπτη των σχολίων να απαντήσει στα σχόλια 

 

SPRINT 3 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

1) Αντίστροφη/Ανεστραμμένη μάθηση 

Η αντίστροφη τάξη είναι ένα παιδαγωγικό μοντέλο που αντιστρέφει τα τυπικά στοιχεία διάλεξης και εργασίας 

ενός μαθήματος. Οι μαθητές βλέπουν σύντομες διαλέξεις βίντεο ή άλλο περιεχόμενο πολυμέσων ασύγχρονα 

πριν από τη συνεδρία της τάξης. Στη συνέχεια, ο χρόνος στην τάξη αφιερώνεται στην ενεργό μάθηση, όπως 

συζητήσεις, εργασίες που βασίζονται σε έργα ή προβλήματα, ή εργαστηριακές ασκήσεις. Αυτό το μοντέλο 



 

 

διδασκαλίας επιτρέπει στους εκπαιδευτές να καθοδηγούν τη μάθηση των μαθητών απαντώντας σε ερωτήσεις 

μαθητών και εφαρμόζοντας έννοιες του μαθήματος κατά τη διάρκεια της τάξης. Οι παραδοσιακές 

δραστηριότητες για το σπίτι αποτελούν μέρος της περιόδου σύγχρονης ή κατά πρόσωπο διδασκαλίας με την 

υποστήριξη του εκπαιδευτή. 

Η αντιστροφή της τάξης βασίζεται στην ιδέα ότι ο χρόνος της τάξης χρησιμοποιήθηκε για να εμπλέξει τους 

μαθητές στη μάθηση ενεργητικά και όχι μόνο μέσω της παράδοσης διαλέξεων. Είναι η διαδικασία 

αντικατάστασης των παραδοσιακών διαλέξεων με πιο μαθητοκεντρικές στρατηγικές μάθησης, όπως η 

ενεργητική μάθηση, οι συζητήσεις, η μάθηση βάσει προβλημάτων και άλλες μορφές ομαδικής εργασίας και 

διδασκαλίας από ομότιμους. Η παράδοση περιεχομένου μετακινείται εκτός της τάξης, συχνά μέσω βίντεο ή 

αναγνώσεων πριν από την τάξη. 

Δεν υπάρχει μία φόρμουλα για την αντιστροφή μιας τάξης, καθώς η διαδικασία μπορεί να διαφέρει από 

μάθημα σε μάθημα και τάξη σε τάξη. Ακολουθούν δύο παραδείγματα: 

 Ένας εκπαιδευτής ενσωματώνει μια πρακτική μαθησιακή δραστηριότητα διάρκειας 5-10 λεπτών σε 

μια περίοδο τάξης και, κατά συνέπεια, κάνει διαλέξεις για 5-10 λεπτά λιγότερο. 

 Ένας εκπαιδευτής σχεδιάζει ένα μάθημα στο οποίο το περιεχόμενο παραδίδεται εξ ολοκλήρου μέσω 

τμημάτων βίντεο, ανάγνωσης πριν από την τάξη και ασκήσεων, χρησιμοποιώντας το χρόνο της τάξης 

για δραστηριότητες ομαδικής εργασίας. 

Γιατί να χρησιμοποιήσω την Αντιστροφή της τάξης; 

● Η μετακίνηση περιεχομένου εκτός της τάξης επιτρέπει να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στην τάξη 

σε δραστηριότητες μάθησης, όπως διδασκαλία από ομότιμους ή ενεργητική μάθηση. 

● Διαδραστικές τεχνικές διδασκαλίας, όπως οι δύο που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει αποδειχθεί ότι 

ενισχύουν τη μάθηση (Crouch & Mazur, 2001; Deslauriers, Schelew & Wieman, 2011). 

● Με την έλευση της τεχνολογίας που μπορεί πιο εύκολα να διευκολύνει την παράδοση περιεχομένου, 

όπως λήψη διαλέξεων, βίντεο, podcast και άλλες διαδικτυακές πληροφορίες, υπάρχουν πολλοί τρόποι 

για τους μαθητές να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Η διάλεξη δεν είναι τόσο απαραίτητη για την 

παράδοση περιεχομένου όσο ήταν κάποτε. 

● Οι μαθητές αναφέρουν ότι προτιμούν μαθήματα που έχουν διαδικτυακά στοιχεία (Dahlstrom, 2012). 

Ζητήματα κατά την υλοποίηση της Αντιστροφής 

Η μάθηση εκτός τάξης απαιτεί από τους μαθητές να αυτορυθμίζουν τη μάθησή τους. Για να υποστηρίξετε τους 

μαθητές σε αυτή την ενέργεια, χρησιμοποιήστε αυτές τις τεχνικές: 

 Δηλώστε εξ’αρχής τον χρόνο που απαιτείται για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα. 

 Διατυπώσετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα της κάθε εργασίας και της αξιολόγησης. 

 Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα σχέδιο μάθησης. Αυτό το βήμα είναι πιο κρίσιμο 

για μαθήματα που απαιτούν πολλή διαδικτυακή προεργασία. 

 Χωρίστε τις πιο σημαντικές διαδικτυακές εργασίες σε μικρότερα κομμάτια και δημιουργήστε 

κλιμακωτές προθεσμίες για κάθε μια. 



 

 

 Ενσωματώστε σχόλια από μαθητές. Για παράδειγμα, εάν ζητάτε να απαντήσουν συγκεκριμένες 

ερωτήσεις, συμπεριλάβετε τις απαντήσεις τους ως μέρος της εργασίας. 

 Συμπεριλάβετε κίνητρα για την ολοκλήρωση εργασιών στο διαδίκτυο ή εκτός τάξης. Για παράδειγμα, 

για εργασίες ανάγνωσης, ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν ένα κουίζ πριν από την τάξη ( π.χ. στο 

Canvas’ Prerequisites feature) και αυτά τα κουίζ μπορούν να αποτελούν ένα μικρό μέρος των βαθμών 

των μαθητών. Εναλλακτικά, κάντε ένα γρήγορο πεντάλεπτο κουίζ στην αρχή μιας συνεδρίας και 

επιτρέψτε στους μαθητές να κερδίσουν πόντους για τις σωστές απαντήσεις. 

 Το εργαλείο Canvas’ Prerequisites feature παρέχει κουίζ και θα σας επιτρέψει να παρέχετε στους 

μαθητές πρόσθετες πληροφορίες όταν ολοκληρώσουν ένα κουίζ. 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν προεπισκόπηση του περιεχομένου πριν από το μάθημα. 

Παρέχετε τους την υπευθυνότητα για τις δραστηριότητες πριν από την τάξη σημειώνοντας ότι η μη 

εκτέλεσή τους μειώνει την αξία των δραστηριοτήτων της τάξης. Η θέσπιση βασικών κανόνων μπορεί 

να βοηθήσει. 

 Λάβετε υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της τάξης σας μπορεί να επηρεαστεί 

από το αν οι μαθητές έχουν έρθει ή όχι προετοιμασμένοι στην τάξη. Σκεφτείτε εκ των προτέρων πώς 

θα παρακινήσετε τους μαθητές να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους πριν από την τάξη. Το Faculty 

Focus προσφέρει ένα άρθρο με δύο στρατηγικές για να ενεργοποιήσετε τους μαθητές. 

Ξεκινώντας 

Ξεκινήστε με ένα μικρό βήμα. Επιλέξτε μια τάξη και μια νέα δραστηριότητα που θα θέλατε να δοκιμάσετε. 

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Πώς μπορώ να παραδώσω το περιεχόμενο σε μαθητές εκτός τάξης με ουσιαστικούς τρόπους; 

 Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές στην τάξη που ενθαρρύνει τη ουσιαστική μάθηση; 

Στρατηγικές: 

● Ζητήστε να γίνουν οι αναγνώσεις του υλικού και ζητήστε από τους μαθητές να ολοκληρώσουν ένα 

κουίζ σχετικά με αυτήν την ανάγνωση πριν από το μάθημα. 

● Δημιουργήστε βίντεο σχετικά με ένα θέμα και απαιτούν από τους μαθητές να τα παρακολουθήσουν 

πριν από το μάθημα. 

● Ενσωματώστε κάποιο είδος δραστηριότητας που εμπλέκει τους μαθητές με την ύλη, όπως το να 

έρθουν οι μαθητές στην τάξη με μία ή δύο ερωτήσεις που έχουν σχετικά με το θέμα. 

● Ζητήστε από τους μαθητές να συνεισφέρουν σε διαδικτυακές συζητήσεις ζητώντας τους να βρουν, να 

δημοσιεύσουν και να δημιουργήσουν συνδέσεις με σχετικές διαδικτυακές πληροφορίες. 

Ευκαιρίες Μάθησης: 

● Τεχνικές ενεργητικής μάθησης: Επιτρέψτε στους μαθητές να εφαρμόσουν έννοιες στην τάξη όπου 

μπορούν να ζητήσουν από τους συνομηλίκους ή τους εκπαιδευτές ανατροφοδότηση και διευκρίνιση. 

● Διδασκαλία από ομότιμους: Οι μαθητές μπορούν να διδάξουν ο ένας τον άλλον εξηγώντας έννοιες ή 

δουλεύοντας πάνω σε μικρά προβλήματα. 

https://community.canvaslms.com/t5/Instructor-Guide/How-do-I-add-prerequisites-to-a-module/ta-p/1123
https://community.canvaslms.com/t5/Instructor-Guide/How-do-I-add-prerequisites-to-a-module/ta-p/1123
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/two-strategies-for-getting-students-to-do-the-reading/
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/two-strategies-for-getting-students-to-do-the-reading/


 

 

● Συνεργατική μάθηση: Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν οι μαθητές για να 

βελτιώσουν την κατανόηση και να παρέχουν ευκαιρίες για εφαρμογή της γνώσης. 

● Ομαδική εργασία: Εάν η ομαδική εργασία είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους σχεδιάζετε να 

αξιολογήσετε τους μαθητές σας, το να τους δίνετε χρόνο να κάνουν τις δραστηριότητές τους 

μετριάζουν την ταλαιπωρία της διεξαγωγής συναντήσεων εκτός της τάξης. Αυτό οδηγεί τελικά σε 

λιγότερα προβλήματα συμμετοχής και σας δίνει την ευκαιρία να ελέγξετε τη συνολική πορεία. 

● Μάθηση βάσει προβλημάτων: Αφιερώστε χρόνο στην τάξη δουλεύοντας σε προβλήματα που μπορεί 

να διαρκέσουν ένα εξάμηνο. 

● Συζητήσεις: Επιτρέψτε στους μαθητές να διατυπώσουν τις σκέψεις τους επί τόπου και να αναπτύξουν 

τα επιχειρήματά τους για να υποστηρίξουν τις απόψεις ή τους ισχυρισμούς τους. 

Αξιολόγηση: 

● Η συμμετοχή των μαθητών σε εργασίες στην τάξη σάς επιτρέπει να παρέχετε συνεχή 

ανατροφοδότηση. 

● Οι μαθητές μπορούν επίσης να παρέχουν ανατροφοδότηση μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν σχόλια. 

Αυτό ενθαρρύνει τον διάλογο των μαθητών και επικεντρώνεται στη διαδικασία παρά στο τελικό 

προϊόν. Εξασφαλίζει επίσης ότι οι μαθητές λαμβάνουν ανατροφοδότηση τακτικά και δίνει στους 

μαθητές εξάσκηση στην αξιολόγηση της εργασίας. 

https://www.celt.iastate.edu/teaching/teaching-format/blended-learning-and-the-flipped-classroom/ 

2) Εισαγωγή στο SDGs  

Ποιοι είναι οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης;  

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), γνωστοί και ως Παγκόσμιοι Στόχοι, υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα 

Έθνη το 2015 ως καθολική έκκληση για δράση για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη 

και τη διασφάλιση ότι μέχρι το 2030 όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν ειρήνη και ευημερία. 

Οι 17 SDG αναγνωρίζουν ότι η δράση σε έναν τομέα θα επηρεάσει τα αποτελέσματα σε άλλους και ότι η 

ανάπτυξη πρέπει να εξισορροπεί την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι χώρες έχουν 

δεσμευτεί να δώσουν προτεραιότητα στην πρόοδο για όσους βρίσκονται πιο πίσω. Οι SDG έχουν σχεδιαστεί 

για να τερματίσουν τη φτώχεια, την πείνα, το AIDS και τις διακρίσεις σε βάρος γυναικών και κοριτσιών. Η 

δημιουργικότητα, η τεχνογνωσία, η τεχνολογία και οι οικονομικοί πόροι από όλη την κοινωνία είναι 

απαραίτητα για την επίτευξη των SDG σε κάθε πλαίσιο. 

https://www.celt.iastate.edu/teaching/teaching-format/blended-learning-and-the-flipped-classroom/


 

 

 

Διασυνδεδεμένοι όσο ποτέ άλλοτε, οι νέοι θέλουν και ήδη συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα των κοινοτήτων 

τους, προτείνοντας καινοτόμες λύσεις, οδηγώντας την κοινωνική πρόοδο και εμπνέοντας πολιτικές αλλαγές. 

Είναι επίσης παράγοντες αλλαγής, που κινητοποιούνται για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης 

ανάπτυξης για τη βελτίωση της υγείας του πλανήτη και της ζωής των ανθρώπων. 

Γιατί να διδάσκονται οι SDGs? 

Decade of Action  

The global goals we've made progress on -- and the ones we haven't | Michael Green   

Accelerating action for SDGs  

1. Πλεονεκτήματα για τους εκπαιδευόμενους: 

· Βοηθά τους εκπαιδευόμενους να εξοικειωθούν με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση. 

· Ενθαρρύνει τους μαθητές να κατανοήσουν τις τοπικές κοινότητες στις οποίες ζουν και την ποικιλομορφία του 

κόσμου γύρω τους - να συμμετέχουν και να έχουν φωνή σε θέματα που τους επηρεάζουν. 

· Υποστηρίζει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τη 

διεξαγωγή έρευνας. την ανάπτυξη, την παρουσίαση και την απάντηση σε τεκμηριωμένα επιχειρήματα.  

· Αυξάνει την κατανόηση των κοινωνικών επιστημών, των επιστημονικών και μαθηματικών εννοιών και 

διαδικασιών, εφαρμόζοντάς τα σε πραγματικές συνθήκες και δεδομένα. 

https://youtu.be/jJGho7k3crk
https://youtu.be/N3SQlrmV1cE
https://youtu.be/pu_QZV8CN1M


 

 

· Αναπτύσσει την κριτική σκέψη και εξουσιοδοτεί τους μαθητές να αμφισβητούν τους λανθασμένους ή 

ψευδείς ισχυρισμούς που διατυπώνονται από άλλους - για παράδειγμα, «ψευδείς ειδήσεις» στα μέσα 

ενημέρωσης. 

· Βοηθά τους εκπαιδευόμενους να δουν τα θετικά στοιχεία γύρω τους και να αισθάνονται ενδυναμωμένοι 

καθώς ο καθένας μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην επίτευξη προόδου απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις. 

2. Οφέλη για Εκπαιδευτικούς & τα Σχολεία: 

· Ενισχύει τη σημασία της διαφορετικότητας εντός και εκτός του σχολικού συστήματος. 

· Παρέχει έναν πολύτιμο μηχανισμό μέσω κοινών πρωτοβουλιών μάθησης μεταξύ διαφορετικών βαθμίδων. 

· Προωθεί τη δια βίου μάθηση και την ανάγκη για συνεργασία όλων - Η συνεργασία δασκάλου-μαθητή 

εξασφαλίζει εμπλουτισμένες εμπειρίες μάθησης. 

· Δημιουργεί ένα νήμα για τα σχολεία που θέλουν να τοποθετήσουν την Ανθρωπότητα - συστήματα αξιών και 

ανθρώπινα δικαιώματα στην καρδιά της μάθησης. Η ευρεία, αμοιβαία υποστηρικτική και αλληλοεξαρτώμενη 

φύση των SDGs τις καθιστά εξαιρετικό εργαλείο για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για ολόκληρο το 

σχολικό φάσμα. 

3. Οφέλη για τις κοινότητες και τον ευρύτερο κόσμο: 

· Παρέχει μια εξαιρετική δομή για την επίλυση αμφισβητούμενων και περίπλοκων τοπικών, εθνικών και 

διεθνών ζητημάτων, ιδιαίτερα εκείνων που δημιουργούν μια «Glocal» αίσθηση. 

· Υλοποιεί προγράμματα συμμετοχής τοπικής κοινότητας ή επιχειρήσεων. 

· Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους SDGs εμπλέκει και καλλιεργεί τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

γονέων, κοινοτήτων και επιχειρήσεων. 

 

(https://www.etwinz.com/post/the-importance-of-the-sdgs-in-education) 

3) Διαφορετικές τεχνικές καταιγισμού ιδεών - προϋποθέσεις που απαιτούνται για καταιγισμό 

ιδεών  

Οι καταιγίδες ιδεών συνήθως έχουν τρία βήματα: σύλληψη ιδεών, συζήτηση και κριτική και επιλογή. Οι 

παρακάτω στρατηγικές θα βοηθήσουν εσάς και την ομάδα σας και στα τρία στάδια. 

 1. Συγγραφή ιδεών 

Σε αυτή τη μη λεκτική μέθοδο καταιγισμού ιδεών, όλοι συνεισφέρουν με τρεις ιδέες που σχετίζονται με το 

θέμα του καταιγισμού ιδεών. Διαδικτυακά αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα κοινόχρηστο έγγραφο, 

jamboard ή τοιχογραφία. Δώστε περίπου τέσσερα έως έξι λεπτά για αυτή τη διαδικασία. Στη συνέχεια, ο 

https://www.etwinz.com/post/the-importance-of-the-sdgs-in-education


 

 

καθένας δίνει τις ιδέες του στο άτομο στα δεξιά του (ή στα αριστερά, όποιο προτιμάτε), το οποίο στη συνέχεια 

θα βασιστεί στις ιδέες αυτές, προσθέτοντας σε αυτές. Μετά από άλλα λίγα λεπτά, όλοι θα δώσουν ξανά τα 

χαρτάκια κυκλικά. Μόλις οι ιδέες κάνουν το γύρο του κύκλου, η ομάδα τις συζητά και αποφασίζει ποιες ιδέες 

είναι καλύτερο να ακολουθήσει. 

Αυτή η τεχνική μπορεί να αντιμετωπίσει δύο από τις μεγαλύτερες παγίδες του καταιγισμού ιδεών - την μη 

ισορροπημένη συζήτηση και την αγκίστρωση σε μια μοναδική ιδέα- διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν την 

ευκαιρία να συνεισφέρουν και εξαλείφοντας την προκατάληψη προς την πρώτη ιδέα. 

2. Γρήγορος ιδεασμός 

Στον γρήγορο ιδεασμό, ο καθένας καταγράφει όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες σε ένα καθορισμένο χρονικό 

διάστημα προτού συζητηθούν, κριθούν ή εμπλουτιστούν. Για αυτήν την τεχνική καταιγισμού ιδεών, θα 

χρειαστεί να ορίσετε (και να τηρήσετε) έναν χρονικό περιορισμό, διαφορετικά κινδυνεύετε να χαθεί η αίσθηση 

του επείγοντος. 

Αυτή η άσκηση καταιγισμού ιδεών μπορεί να είναι χρήσιμη για να αποφευχθεί το πολύ συνηθισμένο σενάριο 

όταν μια ιδέα καταρρίπτεται πριν προλάβει να αναπτυχθεί. Επιτρέποντας σε όλους να συλλάβουν τις ιδέες τους 

πριν ξεκινήσει η κριτική, ο γρήγορος ιδεασμός αποφεύγει την αναπόφευκτη, πρόωρη κατάρριψη των ιδεών. Ο 

χρονικός περιορισμός μπορεί επίσης να αποτρέψει τους συμμετέχοντες από το να μιλήσουν για μια ιδέα πριν 

τη μοιραστούν με την ομάδα – ένα κοινό πρόβλημα του καταιγισμού ιδεών. 

3. Καταιγισμός προσωπικοτήτων 

Σε αυτή τη τεχνική, η ομάδα επιλέγει μια γνωστή προσωπικότητα που δεν βρίσκεται στην αίθουσα - θα 

μπορούσε να είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας ή ένα γνωστό δημόσιο πρόσωπο - και συζητά πώς αυτό το 

άτομο θα προσέγγιζε το πρόβλημα ή θα παρουσίαζε την ιδέα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ρωτήσετε: 

Πώς θα αντιμετώπιζε η Oprah Winfrey αυτό το πρόβλημα; Φαίνεται σαν μια ανόητη ερώτηση, αλλά το να 

μπείτε στη θέση κάποιου άλλου μπορεί να βοηθήσει εσάς και την ομάδα σας να προσεγγίσετε το πρόβλημα με 

διαφορετικό τρόπο. 

Οι συμμετέχοντες μπορεί μερικές φορές να ντρέπονται ή να διστάζουν να διατυπώσουν τις δημιουργικές τους 

ιδέες, αλλά αν το όνομα κάποιου άλλου παρουσιάζει τις ιδέες αυτές- της Όπρα, για παράδειγμα - είναι πιο 

πιθανό να τις μοιραστούν. Επίσης, αυτή η μέθοδος καταιγισμού ιδεών αφαιρεί ορισμένα εμπόδια που συνήθως 

περιορίζουν τη δημιουργική σκέψη, όπως οι πόροι και ο χρόνος. 

4. Μέθοδος Ειδητικής εικόνας 

Αυτή η μέθοδος που βασίζεται στην οπτικοποίηση που προτείνεται από τη συγγραφέα και ψυχολόγο Jaqueline 

Sussman χρησιμοποιεί ζωντανές εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο μυαλό μας από όλες τις εμπειρίες της 

ζωής μας. Ξεκινήστε με μια δήλωση προθέσεων: Ζητήστε από την ομάδα να κλείσει τα μάτια της και να ορίσει 

ξεκάθαρα μια πρόθεση για το τι θα δημιουργήσει—για παράδειγμα, ένα καινοτόμο smartphone. Κάθε άτομο 

στην ομάδα θέτει την πρόθεση στο μυαλό του ότι θα βρει ένα νέο σχέδιο τηλεφώνου σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα. 



 

 

Αφού ξεκαθαριστούν οι προθέσεις, ζητήστε από όλους να κλείσουν ξανά τα μάτια τους και να βγάλουν την 

πρώτη ειδυτική εικόνα: τον τρέχοντα σχεδιασμό τηλεφώνου της εταιρείας. Μόλις όλοι στην ομάδα έχουν αυτή 

την εικόνα στο μυαλό τους, μπορείτε όλοι να αρχίσετε να χτίζετε πάνω σε αυτή. Ζητήστε από την ομάδα να 

απεικονίσει το τρέχον σχέδιο στο αγαπημένο τους χρώμα ή στο ιδανικό μέγεθος. Ζητήστε τους να προσθέσουν 

χαρακτηριστικά που θα ήθελαν να περιλάμβανε αρχικά. Ίσως προσθέσουν μια καλύτερη κάμερα ή μεγαλύτερη 

οθόνη. Αφού όλοι καταλήξουν σε μια εικόνα του ιδανικού σχεδιασμού του τηλεφώνου στο μυαλό τους, 

ζητήσετε τυχαία από ένα μέλος της ομάδας να μοιραστεί πώς ακριβώς μοιάζει η βελτιωμένη έκδοση του. 

Καταγράψτε λεπτομερώς αυτήν την ιδέα. Τώρα ζητήστε από όλους να απεικονίσουν τη νέα έκδοση του 

τηλεφώνου και να μοιραστούν τις ιδέες τους. Στο τέλος, μπορείτε να καταλήξετε με εκατοντάδες νέες 

συγκεκριμένες ιδέες—που κυμαίνονται από το χρώμα μέχρι τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος. 

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί καλύτερα όταν ο στόχος δεν είναι η επανεφεύρεση του τροχού αλλά μάλλον η 

βελτίωσή του. Ενώ η ομάδα δεν πρέπει να επικεντρώνεται στο κόστος, οι ιδέες τους θα πρέπει να παραμένουν 

εντός οικονομικού πλαισίου. 

5. Κυκλικός καταιγισμός ιδεών 

Σε έναν κυκλικό καταιγισμό ιδεών, κάθε μέλος της συνάντησης συμμετέχει, συνεισφέροντας μια ιδέα στον 

καταιγισμό ιδεών. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι η ομάδα πρέπει να κάνει το γύρο της ολομέλειας τουλάχιστον 

μία φορά προτού κάποιος μπορέσει να συνεισφέρει μια δεύτερη ιδέα. Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι κανείς δεν 

μπορεί να πει «Η ιδέα μου είχε ήδη ειπωθεί». Μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτό το άτομο στο τέλος 

παρέχοντας του περισσότερο χρόνο να σκεφτεί μια νέα ιδέα. Είναι επίσης καλή πρακτική να δώσετε στην 

ομάδα λίγο χρόνο για να προετοιμάσει ιδέες πριν από τη συνάντηση καταιγισμού. 

Όπως και ο γρήγορος ιδεασμός, αυτή η τεχνική ενθαρρύνει (διαβάστε: απαιτεί) τη συμμετοχή όλων και 

επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να βγάλουν όλες τις ιδέες τους πριν προχωρήσουν στη φάση της κριτικής. 

6. Κλιμάκωση 

Η τεχνική της κλιμάκωσης, αν και είναι λίγο περίπλοκη, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι 

η ομάδα δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αρχικές ιδέες ή από τους πιο δυνατές προσωπικότητες. 

Για να χρησιμοποιήσει την τεχνική κλιμάκωσης, ένας συντονιστής εισάγει πρώτα το θέμα του καταιγισμού 

ιδεών και στη συνέχεια όλοι φεύγουν από την αίθουσα εκτός από δύο άτομα. Αυτοί οι δύο κάνουν καταιγισμό 

ιδεών μαζί για λίγα λεπτά πριν επιστρέψει ένα τρίτο άτομο στο δωμάτιο. Το τρίτο άτομο μοιράζεται μερικές 

από τις ιδέες του, πριν συζητήσει τις ιδέες που συζήτησαν οι δύο πρώτοι. Τα άτομα επιστρέφουν στην αίθουσα 

ένα προς ένα, μοιράζοντας τις ιδέες τους πριν μάθουν για τις άλλες ιδέες που έχουν συζητηθεί. Έξω από το 

δωμάτιο, οι άλλοι συμπαίκτες μπορούν είτε να συνεχίσουν να κάνουν καταιγισμό ιδεών και να καταγράφουν 

ιδέες είτε να δουλέψουν ατομικά, αλλά δεν θα πρέπει να συζητήσουν τις ιδέες τους με κανέναν μέχρι να 

βρεθούν μέσα στην αίθουσα. 

Εάν η ομάδα σας είναι πολύ μεγάλη, είναι προτιμότερο να ακολουθήσετε μια απλούστερη τεχνική, καθώς η 

τεχνική κλιμάκωσης απαιτεί αρκετό χρόνο. 

7. Χαρτογράφηση  



 

 

Μερικές φορές, η πρώτη ιδέα που μοιράζεστε με την ομάδα μπορεί να μην είναι η σωστή, αλλά πυροδοτεί 

άλλες—σε αυτό το σημείο ξεκινάει η χαρτογράφηση. Σε αυτήν την τεχνική, η ομάδα ξεκινά με μια ιδέα και 

στη συνέχεια τις συνδέει με δευτερεύουσες ιδέες με την πρώτη. Η χαρτογράφηση είναι ένας οπτικός τρόπος 

προσέγγισης των καταιγίδων ιδεών και μπορεί να είναι χρήσιμη για όσους σκέφτονται οπτικά. 

8. Starbursting 

Το Starbursting είναι μια τεχνική καταιγισμού ιδεών που μπορεί να εφαρμοστεί όταν μια ομάδα έχει ήδη 

επιλέξει μια ιδέα για να επεξεργαστεί και ενδεχομένως να εκτελέσει. 

Σε μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών, η ομάδα σας θα ξεκινήσει με μια ιδέα ή πρόκληση και στη συνέχεια θα 

δημιουργήσει ένα αστέρι έξι σημείων γύρω από αυτό. Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει μια ερώτηση: ποιος, τι, 

πότε, πού, γιατί και πώς. Για παράδειγμα, σε ποιον στοχεύει αυτό το προϊόν; Πότε θα ήταν η κατάλληλη 

στιγμή να το λανσάρετε; Ποιο είναι το κίνητρό μας για τη δημιουργία αυτού του προϊόντος; 

Επειδή εστιάζει σε ερωτήσεις και όχι σε απαντήσεις, το starbursting ενθαρρύνει την ομάδα να εξετάσει μια 

ιδέα από διαφορετικές οπτικές. Η παρουσίαση μιας ιδέας με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσει το άτομο που 

δημιούργησε την ιδέα από το να χρειαστεί να την υπερασπιστεί ή να βρει πώς να την εκτελέσει μόνο του. 

Αντίθετα, η ομάδα εργάζεται μαζί για να βρει τις λύσεις. 

9. Αλλαγή σκηνικού 

Μεταφέροντας την εργασία σας σε ένα χαλαρό μέρος ή ακόμα και σε διαφορετικό όροφο του κτιρίου σας 

μπορεί να σας βοηθήσει τη ροή των ιδεών. Ο φυσικός χώρος παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς εργάζονται, 

σκέφτονται και αισθάνονται οι εργαζόμενοι. Όταν μια ομάδα κάνει καταιγισμό ιδεών συνεχώς μαζί στο ίδιο 

δωμάτιο, με την ίδια ομάδα ανθρώπων, οι καταιγισμοί ιδεών μπορεί απλά να επαναλαμβάνονται , χωρίς 

έμπνευση. Η αλλαγή του σκηνικού που παρέχεται από έναν καινούργιο χώρο, έστω και για σύντομο χρονικό 

διάστημα, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να σκεφτούν διαφορετικά και να επινοήσουν νέες ιδέες. 

4) Ανάγκες και ζητήματα σε ψηφιακό περιβάλλον 

Ιδανικά οι μαθητές θα έχουν μια συζήτηση για να προσδιορίσουν ποια πιστεύουν ότι είναι τα πιο σημαντικά 

ζητήματα και ανάγκες στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά είναι επίσης δυνατό να συμβάλλον, όπως επεξηγείται στις 

παρακάτω πηγές. 

https://www.techforgood.net/  

https://www.oecd.org/digital/ieconomy/protecting-children-online.htm  

https://gdc.unicef.org/resource/growing-digital-world-benefits-and-risks  

5) Πώς να δημιουργήσετε λύσεις 

Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις που πρέπει να απαντούν οι λύσεις των μαθητών όπως: τι κάνουμε, ποια θα είναι η 

ομάδα-στόχος/ πιθανοί χρήστες, αντιστοίχιση με στόχο κ.λπ. 

https://www.techforgood.net/
https://www.oecd.org/digital/ieconomy/protecting-children-online.htm
https://gdc.unicef.org/resource/growing-digital-world-benefits-and-risks


 

 

Συμπεριλάβετε εξηγήσεις για το τι είναι αυτό και πώς να το κάνετε; Τι είναι μια ομάδα στόχος, κλπ. 

6) Αξιολόγηση επιλογών 

Η αξιολόγηση επιλογών είναι μια μέθοδος υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και υποστήριξης της επιλογής 

της καλύτερης πορείας δράσης ή της καλύτερης ιδέας. Η αξιολόγηση των επιλογών δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να σταθμίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προτάσεων για να λάβουν τεκμηριωμένες 

αποφάσεις. 

• Μόλις οι μαθητές συγκεντρώσουν τις πιθανές ιδέες και λύσεις, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουν μια σωστή 

μεθοδολογία για να αιτιολογήσουν αυτό που αποφασίζουν να προωθήσουν – αυτή η διαδικασία είναι η Εκτίμηση 

επιλογών 

• Η βέλτιστη πρακτική είναι να αξιολογούν πρώτα από όλα διαφορετικές επιλογές σε σχέση με τους στόχους 

τους και να χρησιμοποιούν βαθμολόγηση/σταθμίσεις ή λίστες πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων για να 

εξετάσουν λεπτομερώς τις επιλογές τους 

• Μόλις εντοπίσουν τις λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους τους, αυτές θα μπορούσαν να 

αξιολογηθούν σε σχέση με τα οφέλη και το κόστος και τους κινδύνους, προκειμένου οι μαθητές να λάβουν μια 

απόφαση με βάση συγκεκριμένα στοιχεία 

 

  



 

 

SPRINT 4 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

1) Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που θεωρητικά αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο. Όπως οι 

παραδοσιακές επιχειρήσεις, στοχεύουν να αποκομίσουν κέρδος, οι κοινωνικές επιχειρήσεις λέγεται ότι  

επανεπενδύουν τα κέρδη τους για να δημιουργήσουν κοινωνικές αλλαγές. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν 

να έχουν διαφορετικές μορφές από καφετέριες και κινηματογράφους, μέχρι παμπ και κέντρα αναψυχής και 

εταιρείες λεωφορείων. 

Με την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θεωρητικά δημιουργούν θέσεις 

εργασίας και επανεπενδύουν τα κέρδη τους στην επιχείρησή τους ή στην τοπική κοινότητα. Αυτό τους επιτρέπει 

να λένε ότι αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, δημιουργούν ευκαιρίες, παρέχουν κίνητρα κατάρτισης και 

απασχόλησης σε όσους βρίσκονται εκτός αγοράς, υποστηρίζουν τις κοινότητες και βοηθούν το περιβάλλον. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις υπάρχουν σχεδόν σε κάθε τομέα, από καταναλωτικά αγαθά στην υγειονομική 

περίθαλψη, κοινοτική ενέργεια έως εταιρείες, εστιατόρια, διαχείριση εγκαταστάσεων. Γνωστά παραδείγματα 

στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνουν το The Big Issue, το Change Please και το Eden Project, αλλά υπάρχουν 

πάνω από 100.000 κοινωνικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που συνεισφέρουν 60 δισεκατομμύρια £ στην 

οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και απασχολούν δύο εκατομμύρια ανθρώπους. 

Δημιουργούν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όσους είναι περιθωριοποιημένοι από το εργατικό δυναμικό, 

αλλάζουν τις κοινότητες στις οποίες εργάζονται και κάνουν πραγματικότητα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Ορίζουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως επιχειρήσεις που: 

● Η επιχείρησή έχει μια σαφή κοινωνική ή περιβαλλοντική αποστολή που ορίζεται στα ιδρυτικά της έγγραφα. 

● Είστε μια ανεξάρτητη επιχείρηση και κερδίζετε περισσότερο από το ήμισυ του εισοδήματός σας μέσω 

συναλλαγών (ή αυτό είναι το πλάνο σας) 

● Δηλώνετε την κοινωνική σας αποστολή 

● Επανεπενδύετε ή χαρίζετε τουλάχιστον τα μισά κέρδη ή πλεονάσματα σας για τον κοινωνικό σας σκοπό 

● Είστε λογιστικά διαφανείς σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τον αντίκτυπο που έχετε 

 (https://www.socialenterprise.org.uk/what-is-it-all-about/ ) 

Ευεργετικά αποτελέσματα 

Σύμφωνα με την Social Enterprise Academy, «η ίδρυση μιας κοινωνικής επιχείρησης εμπλέκει τους νέους στις 

πρακτικές και δημιουργικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης, 

αναπτύσσει τις δεξιότητές τους για μάθηση, ζωή και εργασία και εμπλουτίζει την αίσθηση κοινωνικής 

δικαιοσύνης». 

Τα σχολικά προγράμματα κοινωνικής επιχείρησης συνδέονται με τη συμπεριφορά και τον ενθουσιασμό των 

μαθητών. Το παρακάτω έγγραφο παρέχει συνδέσμους σε μια σειρά από τομείς σπουδών και ανάπτυξης βασικών 

δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα και η ηγεσία, οι επιχειρηματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και 

η επίλυση προβλημάτων και η ομαδική εργασία. 

https://www.socialenterprise.org.uk/what-is-it-all-about/


 

 

(social_enterprise_classroom_resource.pdf ) 

2) Εισαγωγή στο hckathons 

Το hackathon είναι μια εκδήλωση όπου οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ομάδες για ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα για να συνεργαστούν σε ένα έργο. Επειδή οι δραστηριότητες είναι συνήθως σύντομες (μόνο 24 ώρες 

ή για ένα Σαββατοκύριακο), οι συμμετέχοντες εργάζονται γρήγορα για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. 

Τα Hackathons είναι συχνά ανταγωνιστικά γεγονότα στα οποία ένα έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός λειτουργικού προϊόντος μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. 

 

Ο όρος "hackathon" είναι ένας συνδυασμός των όρων "hack" και "marathon", όπου το "hack" αναφέρεται στον 

πειραματικό προγραμματισμό και όχι στην παραβίαση της ασφάλειας του υπολογιστή. Η λέξη 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά από το OpenBSD στις 4 Ιουνίου 1999, σε σχέση με μια εκδήλωση κρυπτογραφικής 

ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο Κάλγκαρι, όταν σε 10 προγραμματιστές ανατέθηκε να αποφύγουν 

νομικά ζητήματα που θέτουν τα όρια εξαγωγών των ΗΠΑ σε κρυπτογραφικό λογισμικό. (OpenBSD: 

Hackathons)  

 

Τύποι hackathons 

Αρχικά, τα hackathons αφορούσαν την ανάπτυξη λογισμικού όπως εφαρμογές για κινητά, λειτουργικά 

συστήματα υπολογιστών, ανάπτυξη ιστοσελίδων ή βιντεοπαιχνιδιών. 

 

Σήμερα, πολλά hackathons επικεντρώνονται επίσης στην κοινωνική καινοτομία προτείνοντας λύσεις για τη 

βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, των κυβερνητικών συστημάτων και άλλων προκλήσεων ανθρωπιστικού, 

κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος. 

 

Το hackathon είναι μια εξαιρετική μέθοδος για να εισαγάγετε τους μαθητές στην προσέγγιση έργων βάσει του 

σχεδιασμού. Τα Hackathons προάγουν τη δημιουργικότητα, την ομαδική εργασία και την καινοτομία και 

αποτελούν μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες. 

(https://www.netscout.com/blog/what-do-students-learn-hackathons) 

 

Πληροφορίες για online hackathon 

https://www.learnable-europe.eu/how-to-run-an-online-and-blended-hackathon/  

 

3) Ζητήματα και ανάγκες στο ψηφιακό περιβάλλον 

Οι μαθητές θα προσδιορίσουν ποια πιστεύουν ότι είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα και ανάγκες στο 

διαδικτυακό περιβάλλον, μπορούν επίσης να παραθέσουν διαδικτυακό υλικό όπως στους παρακάτω 

συνδέσμους. 

https://www.oecd.org/digital/ieconomy/protecting-children-online.htm  

https://gdc.unicef.org/resource/growing-digital-world-benefits-and-risks  

4) Εισαγωγή στο business canvas model 

To Business Model Canvas (Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την καταγραφή των τρεχόντων. 

https://drive.google.com/file/d/1_W1BxD_YVpz0Bdnjcf2pv13ahtIqe6S6/view?usp=sharing
http://www.openbsd.org/hackathons.html
http://www.openbsd.org/hackathons.html
https://www.netscout.com/blog/what-do-students-learn-hackathons
https://www.learnable-europe.eu/how-to-run-an-online-and-blended-hackathon/
https://www.oecd.org/digital/ieconomy/protecting-children-online.htm
https://gdc.unicef.org/resource/growing-digital-world-benefits-and-risks


 

 

Αποτελεί μια οπτικοποίηση, χωρίζοντας την επιχειρηματική ιδέα σε «δομικά στοιχεία» σχετικά με την 

ανάπτυξη μις επιχειρηματικής ιδέας ή ενός προϊόντος. 

 

Ο Alexander Osterwalder παρουσίασε τα εννέα «δομικά στοιχεία» του μοντέλου που έγινε γνωστό ως Business 

Model Canvas το 2005, με βάση την προηγούμενη εργασία του για την οντολογία επιχειρηματικών μοντέλων.  

 

(https://web.archive.org/web/20061213141941/http://business-model-design.blogspot.com/2005/11/what-is-

business-model.html). Από τη δημοσίευσή του, έχουν αναπτυχθεί πρόσθετα, για παράδειγμα ειδικά για 

κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

To Business Model Canvas, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς και είναι προσβάσιμο και σε 

ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε ομάδες ατόμων να μπορούν να συνδημιουργούν τα χαρακτηριστικά του 

επιχειρηματικού τους μοντέλου διαδικτυακά. Είναι ένα πρακτικό εργαλείο που ενθαρρύνει τη 

δημιουργικότητα, την κατανόηση, τη συζήτηση και την ανάλυση. 

(https://strategyzer.uservoice.com/knowledgebase/articles/506842-business-model-canvas-and-value-

proposition-canvas)  

 

Χρήση 

(https://socialenterpriseinstitute.co/wp-content/uploads/2018/12/Social-Business-Model-Canvas.pdf)   

1. Συγκεντρώστε την ομάδα σας και συζητήστε τις ιδέες σας και πώς θέλετε η επιχείρηση σας να λειτουργεί 

2. Χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να διευκολύνετε τη συνομιλία. 

3. Προτείνεται να ξεκινήσετε με τα στοιχεία Αγοράς και Αξίας (τα πιο σημαντικά στοιχεία) 

4. Ξεκινήστε να συμπληρώνετε τον καμβά από αριστερά προς τα δεξιά 

5. Αναθεωρήστε τα ενδιάμεσα στάδια της ιδέας (βεβαιωθείτε ότι κάθε μπλοκ συνδέεται με την μπλοκ «αξία») 

 

TIPS 

-Μάθετε από τους ανταγωνιστές σας: Επιλέξτε ανταγωνιστικές εταιρείες ή προσπάθειες και ερευνήστε τα 

επιχειρηματικά τους σχέδια. Με αυτές τις πληροφορίες, θα έχετε καλύτερη κατανόηση του τι θέλουν οι 

πελάτες και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. 

-Χαρτογραφήστε/καταγράψτε μόνο σημαντικές/ουσιώδεις πτυχές της ιδέας σας. 

-Προσπαθήστε να κάνετε την ιδέα σας όσο πιο ξεκάθαρη γίνεται 

- Κάνετε διαλείμματα και επιστρέψτε στην επεξεργασία της ιδέας σας 

 

 

Οι ιδέα σας πρέπει να επικεντρώνονται στην ομάδα – στόχο   

Το πρώτο μέρος για να ξεκινήσετε όταν σχεδιάζετε την επιχειρηματική ιδέα σας είναι οι ανάγκες της ομάδας – 

στόχου, δηλαδή των πελατών σας. 

Μια επιτυχημένη επιχείρηση θα δημιουργήσει τελικά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες της για να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της, επομένως η κατανόηση αυτών των αναγκών είναι κρίσιμη. Ένα 

χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει να το κάνετε αυτό είναι ένας Χάρτης Ενσυναίσθησης. 

 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Χάρτη Ενσυναίσθησης; 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Χάρτη Ενσυναίσθησης για να συνοψίσετε την οπτική γωνία των πελατών 

σας. Ο χάρτης περιλαμβάνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του πελάτη, καθώς και τις προκλήσεις και τα 

https://web.archive.org/web/20061213141941/http:/business-model-design.blogspot.com/2005/11/what-is-business-model.html
https://web.archive.org/web/20061213141941/http:/business-model-design.blogspot.com/2005/11/what-is-business-model.html
https://strategyzer.uservoice.com/knowledgebase/articles/506842-business-model-canvas-and-value-proposition-canvas
https://strategyzer.uservoice.com/knowledgebase/articles/506842-business-model-canvas-and-value-proposition-canvas
https://socialenterpriseinstitute.co/wp-content/uploads/2018/12/Social-Business-Model-Canvas.pdf


 

 

πιθανά οφέλη τους. Είναι αρκετά παρόμοιο με τη δημιουργία της περσόνας ενός πελάτη, αλλά ένας χάρτης 

ενσυναίσθησης κοιτάζει πέρα από τα χόμπι, τα ταλέντα ή τον τρόπο ζωής των πελατών σας σε αυτό που 

βλέπουν, αισθάνονται και σκέφτονται, δίνοντάς σας μια καλύτερη κατανόηση του πώς είναι να είστε αυτοί. 

 

Τα βήματα του Χάρτη Ενσυναίσθησης: 

1) Συνέντευξη/συζήτηση με τον πελάτη σας 

2) Προσθέστε όσα σας μετέφεραν στον Χάρτη Ενσυναίσθησης 

3) Προσθέστε αυτές τις πληροφορίες στο μπλοκ «Αξία της πρότασης» The Value Proposition στο  Business 

Model Canvas. 

https://www.ashtonmcgill.com/business-model-canvas-series-introducing-empathy-map/ 

 

Κριτήρια και ερωτήσεις για το business canva model  

Για καθεμία από τις ακόλουθες ερωτήσεις, αξιολογήστε την απόδοση του επιχειρηματικού σας μοντέλου 

(0:κακή, 10:εξαιρετική): 

 

 Πόσο δύσκολο/ακριβό είναι για τον πελάτη να στραφεί σε κάποιον ανταγωνιστή σας; 

 Μπορεί το επιχειρηματικό μοντέλο σας να παράγει σταθερά έσοδα; 

 Μπορούν να υπάρξουν άμεσα έσοδα; 

 Μπορεί να υπάρξη συμμετοχή χωρίς κόστος από εθελοντές ; 

 Πόσο προστατευμένο είναι το επιχειρηματικό σας μοντέλο από τον ανταγωνισμό; 

 

(https://businessmodelanalyst.com/business-model-assessment/)  

 

 

SPRINT 5 ΟΔΗΓΙΕΣ 

1) Πρωτότυπα 

Μερικές ιδιότητες ενός επιτυχημένου πρωτοτύπου είναι: Να παρουσιάζει την πραγματική λειτουργικότητα του 

προϊόντος (καθώς και σημεία βελτίωσης). Να δείχνει πώς το προϊόν ταιριάζει και αλληλοεπιδρά με άλλα 

επιχειρηματικά στοιχεία (και εάν απαιτούνται προσαρμογές σχεδιασμού ή διαστάσεων) 

Η δημιουργία πρωτοτύπων χρησιμοποιείται για πολλούς λόγους. Ο δημιουργός μπορεί να αναπτύξει ένα μόνο 

για να δει πώς είναι το τελικό προϊόν ή μπορεί να χρειαστεί ένα πλήρες μοντέλο για να δοκιμάσει την εμπειρία 

του χρήστη. Η ανάγκη για το πρωτότυπο θα καθοδηγήσει την ομάδα σε καθένα από τα πέντε στάδια της 

δημιουργίας πρωτοτύπων. 

 

#1: Όραμα 

Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας δημιουργίας πρωτοτύπων, η ομάδα πρέπει να καταλήξει σε ένα γενικό όραμα 

για το προϊόν. Αυτή η φάση μπορεί να περιλαμβάνει σκίτσα, αλλά μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως λεκτική 

περιγραφή, αρκεί να απαντηθούν μερικές βασικές ερωτήσεις: 

https://www.ashtonmcgill.com/business-model-canvas-series-introducing-empathy-map/
https://businessmodelanalyst.com/business-model-assessment/


 

 

· Τι πρόβλημα λύνει; 

· Σε ποια αγορά απευθύνεται; 

· Ποιες άλλες επιλογές είναι διαθέσιμες; 

· Ποια είναι η αναμενόμενη τιμή; 

· Ποιοι είναι οι πόροι και η εργασία που χρειάζονται για τη δημιουργία του; 

Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις δίνει ενδείξεις για το εάν το σχέδιο θα είναι χρήσιμο και εάν η δημιουργία 

του θα είναι σε θέση να δικαιολογήσει το κόστος της. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα μπορεί να προσδιορίσει εάν 

η δημιουργία πρωτοτύπων είναι ακόμη απαραίτητη ή εάν πρέπει να επανεξετάσει το όραμά του. 

 

#2: Εστίαση σε βασικά χαρακτηριστικά 

Ένα συνηθισμένο λάθος των δημιουργών είναι να προσπαθούν να κάνουν το πρωτότυπό τους πανομοιότυπο με 

το τελικό προϊόν. Αν και αυτό είναι χρήσιμο όταν το πρωτότυπο προορίζεται για επίδειξη στους επενδυτές, δεν 

είναι απαραίτητο για τις περισσότερες άλλες ανάγκες. Η ομάδα θα πρέπει να ξεχωρίσει ένα ή δύο βασικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος του στα οποία θα επικεντρωθεί το πρωτότυπό. Λιγότερο κρίσιμα ζητήματα, όπως 

η συνολική εμφάνιση του προϊόντος ή τα προαιρετικά χαρακτηριστικά, δεν είναι απαραίτητα, εκτός εάν αυτά 

είναι οι βασικοί λόγοι για τη δημιουργία των πρωτοτύπων. 

 

#3: Παραγωγή 

Η κατασκευή του πρωτοτύπου είναι το πιο χρονοβόρο μέρος της διαδικασίας, καθώς η ομάδα πρέπει να εξετάσει 

όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι για την ανάπτυξη του πρωτοτύπου με σκοπό 

το καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν ο χρόνος είναι σημαντικός, η ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων μπορεί να είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να προχωρήσετε. Για μαθησιακούς σκοπούς, η εξερεύνηση των πέντε σταδίων της 

δημιουργίας πρωτοτύπων μπορεί να οδηγήσει σε αξιόπιστες εκτιμήσεις σχετικά με τη αποτελεσματικότητα μιας 

ιδέας. 

 

#4: Δοκιμή και τελειοποίηση 

Μετά την κυκλοφορία του αρχικού πρωτοτύπου, η ομάδα θα πρέπει να το αξιολογήσει και να εξετάσει τρόπους 

βελτίωσης της συνολικής διαδικασίας. Αυτό μπορεί να απαιτεί μερικές απλές τροποποιήσεις ή μπορεί να 

περιλαμβάνει την κατάργηση ολόκληρου του αρχικού σχεδίου και την επανέναρξη από το πρώτο βήμα. Σε κάθε 

περίπτωση, η δοκιμή και η τελειοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πολλές φορές για να διασφαλιστεί ότι 

το πρωτότυπο είναι έτοιμο να παρουσιαστεί σε πιθανούς χρήστες. 

#5: Παρουσίαση 

Το στάδιο της παρουσίασης διαφέρει ανάλογα με το σκοπό του πρωτοτύπου. Μπορεί να περιλαμβάνει τη 

δημιουργία πολλαπλών μοντέλων για δοκιμή, την αποστολή του σχεδίου για κατοχύρωση με δίπλωμα 



 

 

ευρεσιτεχνίας ή την επίδειξή του σε πιθανούς επενδυτές. Το στάδιο της παρουσίασης θα βοηθήσει στη 

αναβάθμιση του ενδιαφέροντος. 

2) Εργαλεία διαδικτυακής δημοσκόπησης 

Η δημοσκόπηση στην τάξη περιγράφει ένα εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές για να 

συλλέξουν ανώνυμα ή ημι-ανώνυμα πληροφορίες από τους μαθητές. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να βασίζονται 

σε ψηφιακά εργαλεία (PollEverywhere, iClicker, Socrative, Participatr) όσο και απλά εργαλεία (βάζοντας τους 

μαθητές να σηκώνουν χρωματιστά κομμάτια χαρτιού ή τα χέρια τους). Οι εκπαιδευτές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν δημοσκοπήσεις για πολλούς διαφορετικούς παιδαγωγικούς λόγους, όπως για να ρωτήσουν 

τους μαθητές για τις γνώσεις τους, τις προσωπικές τους απόψεις ή εμπειρίες. να προβλέψουν το αποτέλεσμα μιας 

πειραματικής επίδειξης ή να ελέγξουν την κατανόησή του υλικού του μαθήματος. Η ανωνυμία αυτών των 

εργαλείων επιτρέπει στους μαθητές να αισθάνονται πιο άνετα να συμμετέχουν στη συζήτηση στην τάξη και να 

απαντούν με ειλικρίνεια. Ως εκ τούτου, οι δημοσκοπήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημαντικό εργαλείο 

διαμορφωτικής αξιολόγησης. Οι διαμορφωτικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν τις 

δυνατότητες των μαθητών κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος. Αυτοί οι τύποι αξιολογήσεων επιτρέπουν επίσης 

στους εκπαιδευτές να ανταποκρίνονται πιο άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών. 

Η δημοσκόπηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μετρήσετε άμεσα τις απόψεις και να καταγράψετε τις 

απαντήσεις τους σε μαθησιακές εμπειρίες. Ενεργοποιούν και εμπνέουν τους μαθητές, καθώς μπορεί να 

διαπιστωθεί άμεσα πού βρίσκεται η απόδοσή τους. Υπάρχουν πάρα πολλά δωρεάν εργαλεία για να διαλέξετε 

προκαλώντας την κριτική σκέψη των μαθητών. 

https://doodle.com/online-voting-tool  

https://www.sli.do/ (free version has no more than 3 questions) 

https://www.mentimeter.com/signup  

https://www.poll-maker.com/  

https://www.smartsurvey.co.uk/free-online-polls 

3) Δημιουργώντας μια google δημοσκόπηση  

Η δημιουργία μιας νέας δημοσκόπησης είναι απλή: 

1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://surveys.google.com/your-surveys. 

2. Κάντε κλικ στο + NEW SURVEY. 

3. Στο βήμα 1 (Γράψτε ερωτήσεις), επιλέξτε τους κατάλληλους τύπους ερώτησης και γράψτε τις ερωτήσεις σας. 

Κάντε κλικ στο ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. 

4. Στο βήμα 2 (Επιλογή κοινού), ονομάστε την έρευνά σας και επιλέξτε το κοινό-στόχο σας. Κάντε κλικ στο 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 

5. Στο βήμα 3 (Επιβεβαίωση έρευνας), ελέγξτε τις ερωτήσεις της έρευνας και ελέγξτε τις απαντήσεις. Κάντε 

κλικ στην επιλογή ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ ή ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΚΙΜΗΣ* εάν η έρευνά σας έχει ερωτήσεις ελέγχου. 



 

 

6. Η έρευνά σας αποστέλλεται στην ομάδα μας για έλεγχο και λαμβάνετε ένα email επιβεβαίωσης μόλις 

ξεκινήσει. 

7. Λαμβάνετε ένα άλλο email με έναν σύνδεσμο προς τα αποτελέσματά σας μόλις ολοκληρωθεί η έρευνά σας. 

Μπορείτε να αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα μόλις εγκριθεί η έρευνά σας και υποβληθούν σε επεξεργασία 

τα δεδομένα, κάτι που συνήθως συμβαίνει σε λίγες ώρες. 

4) Διαδικτυακή προώθηση 

Προώθηση ονομάζεται η παρουσίαση μιας ιδέας στο κοινό, με πειστικό τρόπο. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 

τύποι προώθησης, από προσφορές πωλήσεων, παρουσιάσεις χρηματοδότησης, συνεντεύξεις, αλλά ο στόχος είναι 

πάντα ο ίδιος: να πείσετε τους άλλους να δουν τα οφέλη από το προϊόν ή την ιδέα σας και να το αγοράσουν . 

Για να κάνετε ένα καλό πρώτο βήμα θα χρειαστεί να κάνετε τρία πράγματα: 

1. τραβήξτε την προσοχή του κοινού σας 

2. αφηγηθείτε ξεκάθαρα την ιδέα σας 

3. ενεργοποιήστε τη διάθεση του κοινού 

Ζητήματα της διαδικτυακής προώθησης 

Η διαδικτυακή προώθηση είναι πλέον ο νέος κανόνας και οι ιδρυτές startup έπρεπε να προσαρμοστούν γρήγορα 

για να βεβαιωθούν ότι ακολουθούν τις εξελίξεις. Ακολουθεί ένας αλγόριθμός που θα σας βοηθήσει με την 

πρόκληση της διαδικτυακής επικοινωνίας. 

Όλοι έχουμε συγκεκριμένες συνήθειες κατά την επικοινωνίας μας. Μερικές είναι ενισχυτικές για το μήνυμα μας, 

ενώ άλλες διασπούν την προσοχή του κοινού από το μήνυμα που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. 

Τους τελευταίους μήνες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες ιδρυτές 

επιχειρήσεων, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στις διαδικτυακές παρουσιάσεις. Συμμετείχα 

επίσης στο Croydon Business Webinar και δούλεψα με την εξαιρετική ομάδα στην καθοδήγηση του TMRW στο 

Bootcamp συλλογής χρημάτων. 

Ακόμα κι αν η προώθηση δεν είναι μια απλή διαδικασία για εσάς, οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν τους τρόπους 

που να κάνει το κοινό τους να τούς ακούει. Ακολουθούν οι δέκα κορυφαίες συμβουλές μου για τη διαδικτυακή 

προώθηση. 

1. Προσδιορίστε το βασικό σας μήνυμα 

Αναρωτηθείτε: «Αν το κοινό μου θυμόταν μόνο ένα πράγμα από την παρουσίαση μου, ποιο θα έπρεπε να είναι 

αυτό;». Η ελπίδα είναι ότι το κοινό σας θα θυμάται πολλά περισσότερα. Το κεντρικό μήνυμα θα πρέπει να 

διατρέχει την παρουσίαση σας. Χρησιμοποιήστε την κεντρική ιδέα και δημιουργήστε το υπόλοιπο περιεχόμενό 

γύρω από αυτή, βεβαιωθείτε ότι ενισχύετε το μήνυμά σας, αντί να αναλύεστε σε λεπτομέρειες. 

2. Μην χρησιμοποιείτε περιττές εκφράσεις 

Εκφράσεις όπως «χμμ», «αχχ» και λέξεις όπως «είδος» ή «βασικά» θα οδηγήσει το κοινό σας να χάσει την 

εστίασή του. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι το εύρος της εστίασής μας είναι μικρότερο από αυτό ενός 

χρυσόψαρου συνεπώς, οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε για να κρατήσετε την προσοχή του κοινού σας θα σας 



 

 

βοηθήσει. Επειδή θα λαμβάνετε πολύ λιγότερα σχόλια σε διαδικτυακό περιβάλλον από ό,τι θα λαμβάνατε σε μια 

κατά πρόσωπο παρέμβαση, θα πρέπει να καταπολεμήσετε τον πειρασμό να καλύψετε τυχόν κενά στη συνομιλία 

με λέξεις πλήρωσης και περιττές εκφράσεις.  

3. Σηκωθείτε όρθιος  

Το 1967, η μελέτη του Albert Mehrabian για τη μη λεκτική επικοινωνία βρήκε ότι το 55% αυτού που 

επικοινωνείτε είναι μέσω της γλώσσας του σώματος, το 38% μέσω της τονικότητας της φωνής σας και το 

τελευταίο 7% μέσω του κειμένου που λέτε. Έχοντας αυτό κατά νου, θα πρέπει να σκεφτείτε την τα εκφραστικά 

μέσα καθώς και το περιεχόμενο της προώθησής σας. Η ορθοστασία σάς δίνει περισσότερη ενέργεια, περισσότερο 

χώρο για να αναπνεύσετε και μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του άγχους. Χρησιμοποιήστε φορητό 

υπολογιστή, ώστε να μπορείτε να μιλάτε ενώ στέκεστε με το φορητό υπολογιστή στο ύψος των ματιών σας.  

4. Χρησιμοποιήστε ιστορίες  

Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ διαπίστωσε ότι μια ιστορία (όταν λέγεται καλά) είναι 22 φορές 

πιο ισχυρή από ένα γεγονός. Οι άνθρωποι χρειάζονται συναισθηματική σύνδεση για να πιστέψουν κάτι, γι' αυτό 

χρησιμοποιήστε ιστορίες για να εξηγήσετε τι θέλετε κάνετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ξεκάθαρη αρχή, μέση και 

τέλος και συμπεριλάβετε εικόνες που κινητοποιούν συναισθήματα. 

5. Χρησιμοποιήστε λιγότερη ειδική ορολογία 

Οι περισσότερες ομάδες θα δυσκολευτούν από αυτό που ο Donald Miller περιγράφει ως «κατάρα της γνώσης». 

Είστε ειδικός στην εταιρεία και στον τομέα σας, και αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιείται πιο τεχνική γλώσσα. 

Ο εγκέφαλός μας δεν θέλει να απασχολείται προσπαθώντας να βρει σύνθετες λέξεις, γι' αυτό κρατήστε τον λόγο 

σας απλό και χρησιμοποιήστε μεταφορές για να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε από το ακροατήριο σας να σας 

καταλάβει. 

6. Κρατήστε τις διαφάνειές σας όσο πιο απλές γίνεται 

Εάν χρησιμοποιείτε Zoom, Teams ή Skype, όταν μοιράζεστε την οθόνη σας, οι διαφάνειές σας θα κυριαρχούν 

στην οθόνη και θα εμφανίζονται ως μια μικρογραφία. Όταν εκπαιδεύω ενήλικες σε τεχνικές παρουσίασης, τους 

λέω συχνά «Εσύ είσαι η Beyonce και οι διαφάνειές σου είναι οι χορευτές σου». Οι διαφάνειές σας θα πρέπει να 

σας υποστηρίζουν, αντί να κλέβουν τα φώτα της δημοσιότητας ή να κατακλύζουν το κοινό με πάρα πολλές 

πληροφορίες. 

7. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερά σας βρίσκεται στο ύψος των ματιών 

Κανείς δεν θέλει να βλέπει τα ρουθούνια σας, επομένως είτε χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή του 

φορητού υπολογιστή σας είτε μια web κάμερα, βεβαιωθείτε ότι είναι στο ύψος των ματιών και όχι κάτω από το 

πηγούνι σας. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να κοιτάξετε απευθείας στην κάμερα, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να 

αλληλοεπιδράσετε με το κοινό σας. 

8. Χρωματίστε τη φωνή σας όταν μιλάτε 

Επειδή η ποιότητα του ήχου δεν είναι τόσο καλή σε σχέση με το βίντεο, δεν έχετε την πολυτέλεια να 

μουρμουρίζετε! Μπορείτε να προβάρετε τα λόγια σας ή να προπονείτε τη φωνή και τους μύες του προσώπου 

σας. Ένας καλός τρόπος για να προθερμάνετε το σαγόνι σας είναι να φανταστείτε ότι έχετε κολλήσει καραμέλα 

στα δόντια σας. Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα σας σαν να είναι οδοντόβουρτσα και μετακινήστε την κυκλικά προς 

μία κατεύθυνση σαν να καθαρίζετε τα δόντια σας, πριν την επαναφέρετε προς την αντίθετη κατεύθυνση. 



 

 

9. Προσθέστε πάθος 

Εάν φαίνεστε βαριεστημένοι και ακούγεστε χωρίς έμπνευση, θα δυσκολευτείτε να προσελκύσετε το κοινό σας. 

Κάντε ό,τι μπορείτε για να βεβαιωθείτε ότι οδηγείτε το κοινό σας εκεί που θέλετε για να είναι συναισθηματικά 

εμπλεκόμενο. Χαμογελάτε καθώς μιλάτε για να αισθάνεται το κοινό σας τη ζεστασιά και την ενέργεια σας. 

10. Καταγράψτε και παρακολουθήστε τον εαυτό σας 

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν απολαμβάνουν να το κάνουν αυτό, αλλά θα σας δώσει μια καλή ιδέα για το πώς 

εμφανίζεστε στο κοινό σας και ποια σημεία σας χρειάζονται ακόμα λίγη δουλειά. Είναι πραγματικά χρήσιμο να 

παρακολουθείτε το βίντεο χωρίς ήχο, ώστε να μπορείτε απλώς να εστιάσετε στη γλώσσα του σώματός σας. Στη 

συνέχεια, παρακολουθήστε το κλιπ με ήχο, αλλά κοιτάξτε μακριά από την οθόνη, ώστε να μπορείτε να 

σημειώσετε πού προστίθεται η τονικότητα και η ένταση στον τόνο της φωνής σας και ποια στοιχεία μπορείτε να 

ενισχύσετε. 

Η διαδικτυακή παρουσίαση είναι αναμφισβήτητα πιο δύσκολη από την κατά πρόσωπο επαφή. Αλλά αν μάθετε 

πώς να το κάνετε καλά και να εξασκείτε τις δεξιότητές σας θα σας κάνει να ξεχωρίζετε από το πλήθος. Όπως 

λέει ο Malcolm Gladwell, «βρίσκεστε σε έναν αγώνα δρόμου για να επικοινωνήσετε γιατί οι πελάτες σας 

χρειάζονται αυτά τα προϊόντα στη ζωή τους». Βεβαιωθείτε ότι κάνετε ό,τι μπορείτε για να προηγηθείτε. 

Ten tips to help you make the perfect pitch online | Croydon Digital  

https://www.moo.com/blog/business-tips/9-tips-for-making-a-great-pitch  

https://articles.bplans.com/9-things-that-take-a-pitch-from-good-to-great/  

https://www.masterclass.com/articles/business-pitch-tips#10-tips-for-pitching-your-business-to-investors  

 

ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1) Υποστηρίξτε την στήριξη των μαθητών να αναλογιστούν στην ομαδική τους εργασία 

Για να αναπτύξουν ομαδικές δεξιότητες, οι μαθητές πρέπει να κάνουν περισσότερα από το να ολοκληρώσουν 

απλώς ομαδικές εργασίες. Είναι σημαντικό να εστιάζουν σε ομαδικές διαδικασίες αναλογιζόμενοι τα ενδιάμεσα 

βήματα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι μέρος άτυπης εκπαίδευσης τους ή να είναι ενσωματωμένη στην 

αξιολόγηση. Οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία ατομικά ή ομαδικά. Οι μαθητές 

μπορούν να αναλογιστούν τόσο τις διαδικασίες όσο και τα προϊόντα της ομαδικής εργασίας. Κατά την 

ενσωμάτωση στοχαστικών δραστηριοτήτων στην ομαδική εργασία, είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν την 

ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν μέσω του στοχασμού τους σε μελλοντικές εργασίες για να 

βελτιώσουν τη μάθησή τους. 

Διαβάστε το παρακάτω άρθρο για προτεινόμενους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να υποστηρίξετε και να 

διεξάγετε ομαδικό στοχασμό χρησιμοποιώντας λίστες ελέγχου, αξιολόγηση από ομότιμους, συζήτηση στην 

τάξη, ανταπόκριση σε σχόλια και προβληματισμό σχετικά με τεκμήρια αξιολόγησης σε δοκίμια ή ψηφιακό 

χαρτοφυλάκιο. 

https://www.teaching.unsw.edu.au/helping-students-reflect-group-work  

https://www.ed.ac.uk/reflection/reflectors-toolkit/producing-reflections/ways-reflecting/with-others  

https://croydon.digital/2020/06/18/ten-tips-to-help-you-make-the-perfect-pitch-online/
https://www.moo.com/blog/business-tips/9-tips-for-making-a-great-pitch
https://articles.bplans.com/9-things-that-take-a-pitch-from-good-to-great/
https://www.masterclass.com/articles/business-pitch-tips#10-tips-for-pitching-your-business-to-investors
https://www.teaching.unsw.edu.au/helping-students-reflect-group-work
https://www.ed.ac.uk/reflection/reflectors-toolkit/producing-reflections/ways-reflecting/with-others


 

 

2) Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

Η ανατροφοδότηση είναι ουσιαστικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας ανεξάρτητα από το θέμα της. Οι 

άνθρωποι θα θέλουν πάντα να βελτιώνουν την απόδοσή τους, είτε στη δουλειά, στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, 

ή ακόμα και απλώς να μάθουν ένα νέο χόμπι, κάτι που είναι δυνατό μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης. Η 

διαμορφωτική ανατροφοδότηση σημαίνει ότι οι μαθητές μπορούν να πάρουν τον έλεγχο της μάθησής τους. Σε 

αντίθεση με την τελική ανατροφοδότηση, δεν λέει μόνο εάν μια απάντηση είναι σωστή ή λάθος, αλλά και τη 

διαδικασία αναζήτησης της σωστής απάντησης, την οποία οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν σε μελλοντικά 

μαθήματα και αξιολογήσεις. Η ανατροφοδότηση επιτρέπει σε κάθε μαθητή να αξιολογήσει τη δουλειά του για 

προσωπική ανάπτυξη, και όχι μόνο για υψηλότερους βαθμούς. Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση δίνει τη δυνατότητα 

στους μαθητές να επιταχύνουν την κριτική τους σκέψη. 

https://www.nwea.org/blog/2022/27-easy-formative-assessment-strategies-for-gathering-evidence-of-student-

learning/   

3) Two Stars and a Wish 

Όπως έδειξε η έρευνα του Paul Black and Dylan Wiliam’s το 1998, οι στρατηγικές ανατροφοδότησης αυξάνουν 

την απόδοση των μαθητών και το Two Stars and a Wish έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους μαθητές μέσω 

ανατροφοδότηση από ομότιμους και αυτοαξιολόγηση. 

Πως λειτουργεί 

Εν ολίγοις, το Two Stars and a Wish επικεντρώνεται σε δύο αστέρια - τομείς όπου η δουλειά του μαθητή 

διακρίθηκε - και ένα μια ευχή (Wish) - έναν τομέα όπου επιθυμεί να υπάρξει κάποια βελτίωση. Μπορεί να 

εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους, και ιδανικά και οι τρεις μέθοδοι χρησιμοποιούνται με την πάροδο του 

χρόνου: 

● Επιλέξτε μια εργασία και καλέστε όλη την ομάδα και να υποβάλει σχόλια 

● Χωρίστε την τάξη σε ζευγάρια και βάλτε τους να αξιολογήσουν ο ένας τη δουλειά του άλλου 

● Ζητήστε από κάθε μαθητή να αξιολογήσει τη δική του εργασία 

Το Two Stars and a Wish βοηθά στην ενεργοποίηση των μαθητών και στην ενδυνάμωση τους ως ελεγκτές της 

μάθησης και της έρευνάς τους 

self-regulation of learning leads to student performance improvement. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση 

Τα ψηφιακά εργαλεία που ονομάζονται διαδικτυακοί πίνακες ανακοινώσεων είναι κατάλληλα για καταγραφή 

ιδεών, συζητήσεις και για διαφορετικούς τύπους εικονικής ομαδικής εργασίας. Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο με τη 

λέξη-κλειδί «Διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων» επιστρέφει αρκετά αποτελέσματα για να διαλέξετε και να 

λάβετε τις καταλληλότερες επιλογές για διαφορετικές ηλικίες, ενδιαφέροντα, ή τον χαρακτήρα της εργασίας που 

πρόκειται να πραγματοποιήσετε κ.λπ. 

https://www.nwea.org/blog/2022/27-easy-formative-assessment-strategies-for-gathering-evidence-of-student-learning/
https://www.nwea.org/blog/2022/27-easy-formative-assessment-strategies-for-gathering-evidence-of-student-learning/
https://www.rdc.udel.edu/wp-content/uploads/2015/04/InsideBlackBox.pdf
https://www.nwea.org/blog/2012/self-regulation-of-learning-leads-to-student-performance-improvement/


 

 

(https://www.whiteboardblog.co.uk/2011/09/8-online-noticeboards-wallwisher-and-more/). 

Θα συνιστούσαμε την ψηφιακή πλατφόρμα Padlet (αρχικά Wall Wisher) που επιτρέπει σε μαθητές, καθηγητές και 

οποιονδήποτε έχει τον κατάλληλο σύνδεσμο να εργάζεται σε έναν ή πολλούς ‘τοίχους’ για να μοιράζονται ιδέες 

και να συνεργάζονται στον εικονικό χώρο χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων λέξεων 

και εικόνες, καθώς και βίντεο και συνδέσμους. Όλο το υλικό μπορεί να ενημερωθεί άμεσα και να κοινοποιηθεί 

αμέσως, διατηρώντας τις αναρτήσεις ιδιωτικές, ανοιχτές σε όλους ή κοινόχρηστες με μια συγκεκριμένη ομάδα. Η 

πρόσβαση στο Padlet μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και μετά από 

αυτά για να συνεχιστεί η εργασία για την εξέλιξη των ιδεών τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Το Padlet δίνει σε 

δασκάλους και μαθητές την ευκαιρία να ανταλλάξουν σχόλια. Δείτε τα βήματα δημιουργίας Padlet  

https://www.elo.iastate.edu/resources/instructional-tools/collaborative-tools/padlet/how-to-create-a-padlet-

wall/ και δείτε το video-tutorial https://www.youtube.com/watch?v=7SuAKOoXNsQ 

  

Το Lino.είναι μια δωρεάν υπηρεσία αυτοκόλλητων και καμβά που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ιδεών 

(http://en.linoit.com/). Ωστόσο, ένα πολύ απλούστερο ψηφιακό εργαλείο είναι το Scrumblr, το οποίο συνήθως 

χρησιμοποιείται για διαδικτυακή ανταλλαγή ιδεών μέσω της προσθήκης στη σελίδα αμιγώς κειμένων χωρίς 

συνδέσμους, εικόνες ή βίντεο. Λόγω της απλότητάς του και των λιγότερων περισπασμών που μπορεί να 

προκαλέσουν σύγχυση στους μαθητές, το Scrumblr μπορεί να είναι κατάλληλο για την εργασία σε ζευγάρια. Με 

κλικ στο εικονίδιο + προσθέτετε περισσότερες σημειώσεις και κάνοντας διπλό κλικ στις σημειώσεις μπορείτε να 

προσθέσετε κείμενο. Για τη δημιουργία πιο σύνθετων υλικών, μπορεί να προστεθεί κείμενο στο φόντο. Δείτε μια 

δοκιμαστική έκδοση του Scrumblr http://scrumblr.ca/demo. 

Η λήψη σημειώσεων, εξωτερικών πληροφοριών όσο και των ίδιων των σκέψεων των μαθητών είναι σημαντικά 

εργαλεία μάθησης, καθώς επιτρέπουν τη διατήρηση καταγραφής των πληροφοριών και τη διόρθωση ιδεών που 

παρουσιάζονται σε άλλους. Επιπλέον, η λήψη σημειώσεων διευκολύνει την εκμάθηση του υλικού που μελετάται 

εκείνη τη στιγμή. Ως εκ τούτου, η διαδικτυακή συζήτηση και ανάλυση των ψηφιακών ικανοτήτων στην εργασία 

σε ζευγάρια μπορεί να οργανωθεί με τη λήψη σημειώσεων σε εικονικά αυτοκόλλητα ή τοίχους αντί για μια απλή 

συζήτηση σε αίθουσες επισκέψεων. 

Τεχνικές και εργαλεία 

Εργαλεία: 

Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στο Wiki Open Educational Resources (OER), το οποίο βασίζεται στη Σχολή 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Cambridge, στη διεύθυνση oer.educ.cam.ac.uk. Χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημοσίευση OER που αναπτύχθηκε στη Σχολή και είναι μια εύχρηστη και χρήσιμη συλλογή εργαλείων που 

διατίθενται ελεύθερα. 

Tools - OER in Education  

Many teachers are being tasked with moving their learning experiences online. This naturally involves learning new 

skills, new approaches and embracing new tools. With this in mind, we have curated a list of 64 amazing free online 

tools for teachers. Some of these will make you more productive. Others will help to make your online classrooms 

more fun and engaging. Some of the tools will help you communicate with students and parents and share feedback. 

And some simply aim to reduce your stress levels. 

Πολλοί δάσκαλοι θέλουν να μεταφέρουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών στο Διαδίκτυο. Αυτό φυσικά 

περιλαμβάνει την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, νέων προσεγγίσεων και την υιοθέτηση νέων εργαλείων. Έχοντας 

αυτό κατά νου, έχουμε επιμεληθεί μια λίστα με 64 δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία για δασκάλους. Κάποια από αυτά 

βοηθούν στην παραγωγικότητα. Άλλα θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις διαδικτυακές τάξεις σας πιο διασκεδαστικές 

https://www.whiteboardblog.co.uk/2011/09/8-online-noticeboards-wallwisher-and-more/
https://www.elo.iastate.edu/resources/instructional-tools/collaborative-tools/padlet/how-to-create-a-padlet-wall/
https://www.elo.iastate.edu/resources/instructional-tools/collaborative-tools/padlet/how-to-create-a-padlet-wall/
https://www.elo.iastate.edu/resources/instructional-tools/collaborative-tools/padlet/how-to-create-a-padlet-wall/
https://www.elo.iastate.edu/resources/instructional-tools/collaborative-tools/padlet/how-to-create-a-padlet-wall/
https://www.youtube.com/watch?v=7SuAKOoXNsQ
https://www.youtube.com/watch?v=7SuAKOoXNsQ
http://en.linoit.com/
http://scrumblr.ca/demo
https://oer.opendeved.net/wiki/Tools
https://www.growthengineering.co.uk/8-tips-for-teachers-how-to-make-online-courses-fun/
https://www.growthengineering.co.uk/13-tips-for-teachers-how-to-make-online-classes-fun/
https://www.growthengineering.co.uk/13-tips-for-teachers-how-to-make-online-classes-fun/


 

 

και ελκυστικές. Μερικά από τα εργαλεία θα σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με μαθητές και γονείς και να 

μοιραστείτε σχόλια. Και μερικά απλά στοχεύουν να μειώσουν τα επίπεδα άγχους σας. 

64 Amazing Free Online Tools For Teachers [2022] - Growth Engineering  

Τεχνικές: 

Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στο Wiki Open Educational Resources (OER), το οποίο βασίζεται στη Σχολή 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Cambridge, στη διεύθυνση oer.educ.cam.ac.uk. Χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημοσίευση OER που αναπτύχθηκε στη Σχολή και είναι μια εύχρηστη και χρήσιμη συλλογή τεχνικών ή 

προσεγγίσεων που διατίθενται ελεύθερα. 

Διδακτικές προσεγγίσεις - ΑΕΠ στην Εκπαίδευση 

Ο ιστότοπος Gamestorming αποτελλεί ένα σύνολο εργαλείων και στρατηγικών για την εξερεύνηση νέων ιδεών, για 

την εκτέλεση πειραμάτων και τον έλεγχο υποθέσεων, για τη δημιουργία οδηγιών σχετικά με τη χρήση πρακτικών 

σχεδίασης εκπαιδευτικών υλικών. 

Gamestorming  

Το UDL είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή του Universal Design for Learning, ενός πλαισίου 

για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης με βάση επιστημονικές γνώσεις σχετικά με το πώς μαθαίνουν οι 

άνθρωποι. Αυτές οι οδηγίες προσφέρουν ένα σύνολο προτάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε 

κλάδο ή τομέα για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συμμετέχουν 

σε ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης. 

The UDL Guidelines  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιάση τη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για την αξιολόγηση των 

ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών όπως ορίζονται στο 2BDigital Competence Framework for learning, 
working and living in a digital world κατά την υλοποίηση ενός σχεδίου κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

https://www.growthengineering.co.uk/64-amazing-free-online-tools-for-teachers/
https://gamestorming.com/
https://udlguidelines.cast.org/
https://2bdigitalproject.eu/framework/
https://2bdigitalproject.eu/framework/


 

 

Η αξιολόγηση των ψηφιακών εγκάρσιων ικανοτήτων έχει σχεδιαστεί για να διεξάγεται σύμφωνα με το μοντέλο 

που απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα:

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι στόχοι του σεμιναρίου των μαθητών είναι: 

1. Να δωθεί στους μαθητές η ευκαιρία για αυτοανάλυση και κατανόηση των επιπέδων στα οποία κατέχουν τις 

αντίστοιχες ψηφιακές ικανότητες. 

2. Να προωθηθεί η κατανόηση των μαθητών σχετικά με το θέμα των 15 ψηφιακών ικανοτήτων (περισσότερα στο 

κείμενο ψηφιακές ικανότητες) και τα αντίστοιχα επίπεδα. 

3. Να προετοιμάσει τους μαθητές για τις αξιολογήσεις που θα διεξαχθούν στο τέλος κάθε σπριντ καθώς και στο 

αντίστοιχο σεμινάριο. 

Οι φάσεις της πραγματοποίησης του εισαγωγικού σεμιναρίου: 

Φάση 1. Χρήση του εργαλείου αξιολόγησης ψηφιακών ικανοτήτων του έργου, προσφέρει στους μαθητές ένα 

τεστ αυτοανάλυσης που αποτελείται από 15 καταστάσεις με τέσσερις επιλογές συμπεριφοράς και τους ζητείται να 

αποφασίσουν ποια από αυτές τις επιλογές θα ήταν πιο πιθανό να υιοθετήσουν για να λύσουν το εκάστοτε ζήτημα. 

Η κάθε κατάστασης σχετίζεται με τη χρήση μιας από τις 15 ψηφιακές δεξιότητες. Με βάση αυτό το τεστ, οι μαθητές 

προσδιορίζουν τα επίπεδα γνώσης αυτών των ψηφιακών τους ικανοτήτων. Στο τέλος αυτής της φάσης ο 

εκπαιδευτικός οργανώνει μια συζήτηση ρωτώντας τους μαθητές πώς αλλιώς θα ενεργούσαν σε κάθε μία από τις 

προτεινόμενες καταστάσεις. Μια τέτοια συζήτηση χρειάζεται για να τονιστεί η ψηφιακή εμπειρία, να αναπτυχθούν 

οι ικανότητες των μαθητών για να κατανοήσουν τι είδους ακαδημαϊκή υποστήριξη, εκπαιδευτικές τεχνικές και 

ψηφιακή υποστήριξη πρέπει να τους προσφέρεται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. 

Φάση 2. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις 15 ψηφιακές ικανοτήτες, και μέσω του εργαλείου αξιολόγησης 

ψηφιακών ικανοτήτων του έργου αξιολογούν και αναλύουν τις καταστάσεις που παρουσιάζονται στο τεστ. 

Φάση 3. Όταν οι μαθητές έχουν κατανοήσει το θέμα των ψηφιακών ικανοτήτων και των τεσσάρων επιπέδων και 

έχουν εντοπίσει τις ικανότητες τους που είναι περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένες, είναι έτοιμοι να 

δημιουργήσουν τα ατομικά τους ψηφιακά τους χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, κάθε μαθητής θα αποφασίσει με ποιες 



 

 

πέντε ψηφιακές ικανότητες θα εργαστεί και θα αναπτύξει στο πλαίσιο του έργου κοινωνικής καινοτομίας, 

καθορίζοντας τους στόχους ανάπτυξης του. 

ΦΑΣΗ 1 Χρήση του εργαλείου αξιολόγησης ψηφιακών ικανοτήτων του έργου 

 

Jobs4Tech Εργαλείο Αξιολόγησης Ικανοτήτων 

Αυτή η αρχική αξιολόγηση των Ψηφιακών ικανοτήτων που σχετίζονται με τη μάθηση, την εργασία και τη διαβίωση 

σε έναν ψηφιακό κόσμο θα γίνει μέσω του upgraded version of the J4T digital competence evaluation tool, d που 

αναπτύχθηκε από την Action against Hunger στο πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+ project Jobs4tech: vocational 

education and training and jobs for a technological and virtual future.  

 

Το εργαλείο αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών μέσω διαδικτύου, μέσω 

μιας ψηφιακής πλατφόρμας, και έχει προσαρμοστεί στο πλαίσιο του έργου 2BDigital με σκοπό την πρόσβασή και 

μέσω φορητών συσκευών. Το εργαλείο παρέχει στους δασκάλους αναφορές σχετικά με την αρχική απόδοση κάθε 

μαθητή και της ομάδας. Επιτρέπει τον προσδιορισμό του αρχικού επιπέδου ικανοτήτων του μαθητή, την 

προσαρμογή της εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες του και διασφαλίζει 

ίσες ευκαιρίες για όλους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης. 

Το εργαλείο παρέχει επίσης στους μαθητές προσωπικές αναφορές για το επίπεδο ικανοτήτων τους και τους 

εισάγει στο πλαίσιο του 2BDigital competences. Μόνο αφού κάνουν το τεστ στους μαθητές εμφανίζονται τα 

επίπεδα γνώσης των οριζόντιων ψηφιακών ικανοτήτων που αντιστοιχούν στις απαντήσεις τους:  

 Επίπεδο 0 – δεν προσφέρεται ψηφιακή λύση κατά την εφαρμογή της οριζόντιας ικανότητας, για την 

επίλυση της κατάστασης.  

 Επίπεδο 1 – «Ανακάλυψη», αναζήτηση και εντοπισμός ευκαιρίας εφαρμογής των οριζόντιων ικανοτήτων 

μέσω της ψηφιακής λύσης σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό το επίπεδο είναι ένα σημείο εκκίνησης 

για μαθητές με μικρή ή καθόλου εμπειρία στις ικανότητες που βασίζονται στην υποστήριξη άλλων για να 

ολοκληρώσουν μια εργασία.  

 Επίπεδο 2 – «Πείραμα», με χρήση ψηφιακών εργαλείων στην πράξη για την αντιμετώπιση της εργασίας. 

Αυτό το επίπεδο δείχνει αυξανόμενη ανεξαρτησία να εργάζεστε μόνοι και με συνομηλίκους σε γνωστές 

και άγνωστες καταστάσεις.  

 Επίπεδο 3 – «Βελτίωση», προηγμένη ψηφιακή συμπεριφορά που περιλαμβάνει και άλλα άτομα σε αυτήν 

και δημιουργεί μια κοινή αξία. Αυτό το επίπεδο υποδηλώνει ικανότητα λήψης αποφάσεων και 

δυνατότητα εργασίας ατομικά και ομαδικά για την ολοκλήρωση άγνωστων εργασιών.  

Αυτή η Φάση βοηθά τους μαθητές να αναγνωρίσουν τις ψηφιακές ικανότητες που κατέχουν Για να βοηθήσουμε 

τους μαθητές να κατανοήσουν το θέμα των ψηφιακών ικανοτήτων, περνάμε στη Φάση 2. 

 

ΦΑΣΗ 2 Κατανόηση του θέματος των ψηφιακών ικανοτήτων  

 

Για την κατανόηση του θέματος των ψηφιακών ικανοτήτων και των επιπέδων κατανόησής τους που ερμηνεύονται 

και συστηματοποιούνται στο IO1, οι ψηφιακές ικανότητες έχουν κατηγοριοποιηθεί σε πέντε πίνακες - έναν πίνακα 

για καθεμία από τις πέντε ομάδες ψηφιακών ικανοτήτων - Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή 

δημιουργικότητα , Κριτική σκέψη σε ψηφιακό περιβάλλον και Πολιτότητα σε ψηφιακό περιβάλλον (βλ. Πίνακες 

1, 2, 3, 4 και 5). Τα μέρη που είναι χρωματισμένα με πράσινο αποτελούν τις ρουμπρίκες για την αξιολόγηση της 

γνώσης της ψηφιακής ικανότητας. Για τη διευκόλυνση των μαθητών, παρέχονται επίσης απεικονίσεις των 

αντίστοιχων επιπέδων (χρωματισμένες με μπλε) για το τεστ αυτοαξιολόγησης και τη δημιουργία αντίστοιχων 

https://j4therramienta-pre.accioncontraelhambre.org/sesion/login/
https://www.jobs4techproject.eu/
https://www.jobs4techproject.eu/


 

 

συνδέσεων μεταξύ των ορισμών των ψηφιακών ικανοτήτων που βασίζονται στη χρήση τους στην πράξη. Η 

συντομογραφία DC χρησιμοποιείται για την ψηφιακή ικανότητα. Αυτοί οι πέντε πίνακες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο πρώτο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής για να έχουν οι μαθητές ένα εφαρμοσμένο 

παράδειγμα του επιπέδου ικανοτήτων τους. Από εκεί και πέρα, το αναπτυγμένο Πλαίσιο Ικανοτήτων 2BDIGITAL 

με τις περιγραφές, τις ικανότητες και τα επίπεδα προόδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά. 



 

 

      

Digital competences and levels of mastery: Rubrics for students’ self- and peer-assessment 

Table 1 

Rubrics to assess and illustrations to understand the levels of mastery of digital competences in the group “Digital communication”   

Ψηφιακές ικανότητες και επίπεδα κατανόησης: Ρουμπρίκες για την αυτοαξιολόγηση των μαθητών  

Πίνακας 1  

Ρουμπρίκες για την αξιολόγηση και κατανόηση των επιπέδων ψηφιακών ικανοτήτων στην «Ψηφιακή επικοινωνία» 

DC DC Ορισμοί & επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Ανάγ
νωσ
η & 
γρα
φή 

 
Ορισμός 

 
Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Ανάγνωση και γραφή με τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων 

Βρίσκω άλλες λύσεις 
εκτός από τις 
ψηφιακές 

Χρησιμοποιώντας 
ψηφιακά εργαλεία 
και βασικές 
λειτουργίες 
αναζήτησης και 
φιλτραρίσματος, 
μπορώ να διαβάζω 
και να γράφω απλά 
και σύντομα κείμενα. 

Μπορώ να επιλέξω και να 
αξιολογήσω τις κατάλληλες 
πληροφορίες και να 
χρησιμοποιήσω κατάλληλα 
ψηφιακά εργαλεία και 
μεθόδους για να 
επικοινωνήσω γραπτώς. 

Μπορώ να διεξάγω 
διαδικτυακή έρευνα και να 
χρησιμοποιώ διάφορα 
ψηφιακά εργαλεία και 
μεθόδους για να 
παρουσιάσω δεδομένα και 
πληροφορίες με 
ελκυστικούς και 
αποτελεσματικούς 
τρόπους. 

 
Επεξήγηση 

 
Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Ο εκπαιδευτικός σας ενημέρωσε 

ότι οι περισσότεροι millennials 

(76%) είναι πιθανό να ξοδέψουν 

περισσότερα για τα κατοικίδια 

ζώα τους παρά για τον εαυτό 

τους, συμπεριλαμβανομένης της 

Θα διάβαζα υλικό 
για τις συνήθειες 
δαπανών των 
millennials από τη 
βιβλιοθήκη μου για 

Θα έψαχνα στο 
google για να βρω 
πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας 
κατάλληλες λέξεις-
κλειδιά. 

Θα αναζητούσα σχετικές 
μελέτες στο Google 
Scholar ή σε άλλη 
συγκεκριμένη μηχανή 
αναζήτησης και θα 
χρησιμοποιούσα τα 

Θα διεξήγαγα μια μελέτη 
κάνοντας ερωτήσεις σε 
Instagram (μέσα από 
stories) ή άλλους μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, 
συλλέγοντας 



 

 

DC DC Ορισμοί & επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

αγοράς ειδών πολυτελείας για 

κατοικίδια. Σας προσκάλεσε να 

μελετήσετε αυτό το φαινόμενο 

και να γράψετε μια έκθεση για 

παρουσίαση σε μια διαδικτυακή 

συνάντηση. 

Ποιο από τα πιο κάτω είναι 
πιο πιθανό να έκανες; 

να γράψω την 
έκθεση. 

ευρήματα για να κάνω 
μια καλή παρουσίαση 
χρησιμοποιώντας 
διαδικτυακά εργαλεία 
σχεδίασης και 
δημοσίευσης, όπως το 
Canva. 

πραγματικά δεδομένα 
από millennials και θα 
ετοίμαζα μια έκθεση σε 
μορφή βίντεο 
χρησιμοποιώντας 
λογισμικό κινούμενων 
σχεδίων, όπως το Doodly 

Ομιλί
α και 
ακρό
αση 

 
Ορισμός 

 
Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Επικοινωνώ διαδικτυακά 
χρησιμοποιώντας μια σειρά 
εργαλείων που προσαρμόζονται 
στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις 
των διαδικτυακών 
περιβαλλόντων.  

Βρίσκω λύσεις 
διαφορετικές από τις 
ψηφιακές. 

Μπορώ να ακούω 
ενεργά και να 
προσαρμόζω το λόγο 
μου ώστε να 
ταιριάζει στις 
ανάγκες του κοινού 
και στα διάφορα 
διαδικτυακά 
εργαλεία. 

Μπορώ να ενσωματώσω 
ιδέες άλλων στη συζήτηση 
και να παρουσιάζω τις 
ιδέες μου με ελκυστικούς 
τρόπους.  

Μπορώ να ενθαρρύνω 
ενεργά και να ακούω τις 
ιδέες των άλλων, 
χρησιμοποιώντας τη 
γλώσσα του σώματος και 
την ενσυναίσθηση. Μπορώ 
να παρουσιάσω τις δικές 
μου ιδέες με δυναμικούς 
και πειστικούς τρόπους. 

 
Επεξήγηση 

 
Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 



 

 

DC DC Ορισμοί & επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Κατά τη διάρκεια της ομαδικής 

εργασίας σε ένα διαδικτυακό 

μάθημα, πρέπει να αναπτύξετε 

μια στρατηγική για το πώς θα 

ξεπεράσετε το άγχος. 

 

 Ποιο από τα πιο κάτω είναι πιο 

πιθανό να έκανες;  
 

Θα έκλεινα το 
μικρόφωνο μου και 
θα σταματούσα το 
βίντεο για να 
ρωτήσω τη μαμά 
μου πώς ξεπερνά 
το άγχος για να 
μεταφέρω τις ιδέες 
στην ομάδα μου. 

Θα άκουγα ενεργά 
τους συμμαθητές 
μου και θα 
εξέφραζα τις 
σκέψεις μου 
σχετικά με 
ενδιαφέρουσες 
λύσεις, όπως η 
ακρόαση "μουσικής 
απελευθέρωσης 
από το στρες" στο 
YouTube 

Θα ενθάρρυνα την ομάδα 
μου να μοιραστούν τις 
εμπειρίες τους και θα 
χρησιμοποιούσα αυτά τα 
σχετικά δεδομένα για τη 
δημιουργία ενός δικτύου 
λύσεων μέσω ενός 
διαδικτυακού Mind 
Mapping εργαλείου. Στη 
συνέχεια θα το 
χρησιμοποιούσα για 
περαιτέρω συζήτηση και 
διαδικτυακό καταιγισμό 
ιδεών 

Θα άκουγα τους 
συμπαίκτες μου με 
μεγάλη προσοχή για να 
καταλάβω ακριβώς τι 
είδους άγχος βιώνουν. 
Καθώς είναι ένα βασικό 
θέμα που επηρεάζει την 
ευημερία μας, θα 
πρότεινα την εγγραφή 
ενός βίντεο με τα 
διάφορα σχετικά θέματα 
για την ευαισθητοποίηση 
σε επίπεδο σχολείου και 
κοινότητας. 

Δημι
ουργ

ία 
περι
εχομ
ένου 

 
Ορισμός 

 
Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Δημιουργία πληροφοριών σε 
ψηφιακά μέσα για έναν 
καθορισμένο τελικό 
χρήστη/κοινό σε συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα. 

Βρίσκω λύσεις 
διαφορετικές από τις 
ψηφιακές. 

Μπορώ να 
δημιουργήσω απλό 
διαδικτυακό 
περιεχόμενο 
πολυμέσων 
χρησιμοποιώντας 
κείμενο και εικόνες. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω 
ψηφιακά εργαλεία για να 
δημιουργήσω και να 
παρουσιάσω 
διαφορετικούς τύπους 
δεδομένων και 
πληροφοριών σε 
συγκεκριμένο κοινό, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες τους. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω 
διαφορετικά ψηφιακά 
εργαλεία και τεχνικές για 
να αναπτύξω και να 
δημιουργήσω περιεχόμενο 
που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε 
διάφορα μέσα, όπως 
ψηφιακά, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, εκπομπές ή 
έντυπα. 

 
Επεξήγηση 

 
Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 



 

 

DC DC Ορισμοί & επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Σας δίνεται η ευκαιρία να 

συμμετάσχετε σε ένα συνέδριο 

μαθητών με μια παρουσίαση 

με θέμα «Οφέλη της ζωής σε 

μια μικρή πόλη». 
 

Θα μιλούσα με τους 
συγγενείς μου που 
ζουν σε μια μικρή 
πόλη για να 
συγκεντρώσω 
απόψεις και να τις 
συγκεντρώσω για 
να τις παρουσιάσω 
στο συνέδριο 

Θα δημιουργούσα μια 
παρουσίαση Power 
Point. 

Καθώς το κοινό μου είναι 
μαθητές και 
ανταποκρίνεται 
καλύτερα σε 
περιεχόμενο κινουμένων 
σχεδίων, θα 
δημιουργούσα μια 
παρουσίαση Canva με 
κινούμενό περιεχόμενο 

Θα δημιουργούσα ένα 
βίντεο και θα το 
μετέδιδα μέσω του 
YouTube για να 
προσεγγίσω μεγαλύτερο 
κοινό. 

 

 

 

Table 2 

Rubrics to assess and illustrations to understand the levels of mastery of digital competences in the group “Digital collaboration”  

DC DC Ορισμοί & επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Συνε
ργασ

ία 

 
Ορισμός 

 
Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Εργαστείτε σε ομάδες 
χρησιμοποιώντας διαδικτυακή 
κοινή χρήση εγγράφων και 
αρχείων, σχολιασμού και 
επισήμανσης εγγράφων, κοινή 
χρήση ημερολογίου, e-mail, 
άμεσων μηνυμάτων, wiki, 
ιστολόγια, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, επεξεργασία βίντεο 
και ήχου κ.λπ.  
 

Βρίσκω λύσεις 
εκτός από την 
ψηφιακή αυτές. 

Μπορώ να εργάζομαι 
χρησιμοποιώντας 
διαδικτυακά εργαλεία, 
επιδεικνύοντας και 
ενσυναίσθηση προς 
τους άλλους για να 
προσδιορίσω κοινούς 
στόχους. 

Μπορώ να εντοπίσω 
ασφαλείς ψηφιακές 
μεθόδους και πιθανούς 
κινδύνους όταν 
συνεργάζομαι με μια 
ομάδα διαδικτυακά. 

Μπορώ να συνεισφέρω στη λήψη 
ομαδικών αποφάσεων στο 
διαδίκτυο με εποικοδομητικό 
τρόπο, αναλαμβάνοντας 
πρωταγωνιστικούς ρόλους εάν 
χρειάζεται. 



 

 

DC DC Ορισμοί & επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

 
Επεξήγηση 

 
Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Εσείς και η ομάδα σας θα 
εκπονήσετε ένα νέο έργο που θα 
διαδικτυακά. 
 

Θα προτείνω 
να 
συναντηθούμε 
στο σχολείο και 
να 
ανταλλάξουμε 
ιδέες. 

Θα συνεργαζόμουν 
με την ομάδα μου 
χρησιμοποιώντας το 
Zoom (ή κάτι 
παρόμοιο), εάν το 
προτιμούν οι άλλοι 

Θα προσφερόμουν να 
κάνουμε ανταλλαγή 
ιδεών γράφοντας τις 
ιδέες μας σε 
πραγματικό χρόνο 
χρησιμοποιώντας το 
Google Docs 
λαμβάνοντας υπόψη 
όλες τις ιδέες χωρίς 
κριτική και 
εκφράζοντας με 
σεβασμό τις απόψεις 

Θα πρότεινα στην ομάδα έναν 
τρόπο να εργάζεται πιο 
αποτελεσματικά, χωρίζοντας 
σε υποομάδες ενδιαφερόντων 
και να χωριστούμε σε 
breakout rooms 
χρησιμοποιώντας έναν 
διαδικτυακό πίνακα 
ανακοινώσεων όπως το Padlet 
για να καταγράφουμε τις ιδέες 
μας. 

Προσ
ωπικ

ή 
Εξέλι

ξη 

 
Ορισμός 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Προσδιορίστε και αναπτύξτε 
πτυχές του εαυτού σας, 
συμπεριλαμβανομένων. 
 

Βρίσκω μη- 
ψηφιακές λύσεις 
. 

Μπορώ να 
προσδιορίσω τις 
ανάγκες, τις επιθυμίες 
και τα ενδιαφέροντά 
μου στο διαδίκτυο για 
να αναπτύξω 
προσωπικούς στόχους 
ψηφιακής μάθησης. 

Μπορώ να ιεραρχώ και να 
αναλαμβάνω δράση για 
να αντιμετωπίσω τις 
ανάγκες, τις επιθυμίες, τα 
ενδιαφέροντα και τους 
στόχους μου 
χρησιμοποιώντας 
διαδικτυακά εργαλεία και 
τεχνικές. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω 
ψηφιακές τεχνολογίες 
εκμάθησης για να εκπληρώσω τις 
ανάγκες, τις επιθυμίες, τα 
ενδιαφέροντα και τους στόχους 
μου, προσδιορίζοντας τα 
απαραίτητα επόμενα βήματα για 
περαιτέρω βελτίωση. 

 
Επεξήγηση 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 



 

 

DC DC Ορισμοί & επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Εμπνεόμενοι από το παράδειγμα 
ενός φίλου σας, αποφασίσατε να 
μάθετε να φτιάχνετε πρωτότυπο 
υλικό βίντεο χρησιμοποιώντας 
ένα λογισμικό, όπως το Camtasia.  
 

Θα καλούσα τον 
φίλο μου και θα 
του ζητούσα να 
μου δείξει πώς 
λειτουργεί. 

Θα περιηγούμουν στο 
Διαδίκτυο για να βρω 
υλικό για αυτό το 
λογισμικό και θα 
παρακολουθούσα 
μαθήματα για να 
προσδιορίσω τι θα 
μπορούσε να με 
ενδιαφέρει και τι 
πρέπει να μάθω. 

Θα κατέβαζα αυτό το 
λογισμικό και θα 
εξασκούμουν με μερικά 
βίντεο επεξεργάζοντας & 
προσθέτοντας 
διαφορετικά εφέ, 
εισάγοντας μέσα κ.λπ. 

Θα αναζητούσα διαδικτυακές 
εκπαιδεύσεις, εκπαιδευτικά 
βίντεο και φόρουμ για το 
εργαλείο, για να καλύψω τις 
μαθησιακές μου ανάγκες και 
επίσης να δημιουργήσω βίντεο 
και να τα ανεβάσω για να λάβω 
σχόλια σχετικά με συγκεκριμένες 
πτυχές όπως το περιεχόμενο, τη 
μορφή κ.λπ. και να τα 
ενσωματώσω σε βελτιωμένες 
εκδόσεις. 

Διαφορ
ετικότ
ητα 
και 
Ένταξη 

 
Ορισμός 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Αναγνωρίστε και εκτιμήστε τις 
διαφορές μεταξύ των ανθρώπων.  

Βρίσκω λύσεις 
εκτός των 
ψηφιακών 

Μπορώ να 
προσδιορίσω τους 
τρόπους με τους 
οποίους η τεχνολογία 
μπορεί να βοηθήσει 
άτομα με διαφορετικές 
ανάγκες. 

Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω 
λογισμικό/ψηφιακές 
εφαρμογές και 
κατάλληλες συσκευές για 
να αναπτύξω, να 
επικοινωνήσω/να 
μοιραστώ πληροφορίες 
συμπεριλαμβάνοντας όλα 
τα άτομα της ομάδας. 

Μπορώ να επιδείξω 
ενσυναίσθηση, συμπόνια, 
ανεκτικότητα και κατανόηση 
των αναγκών, των 
ενδιαφερόντων και των 
εμπειριών άλλων ανθρώπων για 
να προωθήσω την ενεργό ένταξη 
όλων, αναπτύσσοντας τη χρήση 
περιεκτικών και βοηθητικών 
προσεγγίσεων στο διαδίκτυο. 

 
Επεξήγηση 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 



 

 

DC DC Ορισμοί & επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Ενημερώνεστε ότι σε ένα 
διαδικτυακό σεμινάριο για τις 
επιλογές σταδιοδρομίας θα 
εργαστείτε σε μια ομάδα με έναν 
νέο μαθητή από την Κίνα που 
ντρέπεται να συμμετάσχει επειδή 
δεν μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα 
σας.  

Θα του 
χαμογελούσα σε 
μια διαδικτυακή 
συνάντηση για 
να δείξω τη 
θετική μου 
στάση και να τον 
ενθαρρύνω να 
συμμετάσχει. 

Θα μάθαινα μερικούς 
συνηθισμένους 
χαιρετισμούς και 
εκφράσεις στα 
κινέζικα 
χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή Duolingo 
για κινητά εκ των 
προτέρων για να κάνω 
τον συμπαίκτη μου να 
νιώσει ευπρόσδεκτος. 

Θα τον/την ρωτούσα για 
την εμπειρία του/της από 
τη συμμετοχή σε 
διαδικτυακά σεμινάρια 
και τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων, για να δω αν 
μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ο ένας τον 
άλλον, θα 
χρησιμοποιούσα τη 
Μετάφραση Google για να 
εκφράσω τις βασικές μου 
ιδέες στα κινέζικα και να 
ρωτήσω για τους λόγους 
εγγραφής του/της το 
σεμινάριο. Θα τον/την 
προσκαλούσα να 
ανταλλάξει κάποια 
ψηφιακά εργαλεία 
χρήσιμα στη διαδικασία 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού, όπως 
το Career Explorer 

Θα προσπαθούσα πριν 
ξεκινήσουμε να δουλεύουμε, να 
μπορέσουμε να γνωρίσουμε ο 
ένας τα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες και τις δυσκολίες του 
άλλου για να συμμετάσχουμε στο 
σεμινάριο και να σκεφτούμε μαζί 
πώς να τα λύσουμε.  

 

 

 

 

 

 

Table 3 



 

 

Rubrics to assess and illustrations to understand the levels of mastery of digital competences in the group “Digital creativity”  

DC DC Ορισμοί και Επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Δημ
ιου
ργί
α 

Αξι
ών 

 
Ορισμός 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Προσδιορίστε και 
δημιουργήστε διαφορετικούς 
τύπους αξίας  
 

Βρίσκω λύσεις 
εκτός των 
ψηφιακών 

Μπορώ να 
αναγνωρίσω 
διαφορετικούς τύπους 
αξίας που μπορώ να 
δημιουργήσω για τον 
εαυτό μου και τους 
άλλους σε ένα 
διαδικτυακό 
περιβάλλον.. 

Μπορώ να βελτιώσω τα 
υπάρχοντα ψηφιακά 
προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες, ώστε να 
ανταποκρίνονται καλύτερα 
στις ανάγκες μου, των 
συνομηλίκων μου και της 
κοινότητάς μου. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την 
ψηφιακή τεχνολογία για να 
σχεδιάσω, και να βελτιώσω 
σταδιακά ένα πρωτότυπο για να 
δείξω την αξία που θέλω να 
δημιουργήσω. 

 
Επεξήγηση 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Η γειτόνισσα σου η Αλίκη 

σου ζήτησε να προσέχεις 

τον σκύλο της όσο λείπει για 

δύο εβδομάδες. Ξέρετε ότι ο 

σκύλος είναι πολύ φιλικός, 

επομένως είναι αγαπητός 

από όλους. Η Αλίκη ανέφερε 

ότι δεν υπάρχουν 

ξενοδοχεία για σκύλους 

στην πόλη σας. 

 

Θα μιλούσα με 
άλλους γείτονες 
και θα 
δημιουργούσα 
ένα ειδικό 
«πρόγραμμα 
φροντίδας 
σκύλων» για να 
σχεδιάσω ποιος 
θα φροντίσει 
τον σκύλο και 
πότε για να 
βοηθήσω την 
κατάσταση. 

Θα συζητούσα αυτήν 
την ερώτηση στα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 
(Facebook, Twitter, 
Instagram) για να 
προσδιορίσω πόσο 
επίκαιρο είναι αυτό 
το πρόβλημα στην 
πόλη μου και ποιες 
θα μπορούσαν να 
είναι οι καλύτερες 
λύσεις. 

Θα ανέπτυσσα μια 
επιχειρηματική ιδέα 
ψηφιακής κοινωνικής 
καινοτομίας για 
συνταξιούχους που 
αγαπούν τα σκυλιά και 
θα ήθελαν να κερδίσουν 
επιπλέον χρήματα 
φροντίζοντας τους όταν 
χρειάζεται. Για αυτό θα 
συμμετείχα και σε ένα 
εργαστήριο ψηφιακής 
κοινωνικής καινοτομίας. 

Θα δημιουργούσα μια ομάδα στο 
Facebook για να συνδέσω 
ιδιοκτήτες σκύλων και πιθανούς 
οικοδεσπότες, όπως 
συνταξιούχους. Θα 
δημιουργούσα ένα βίντεο 
«Αφήστε τον σκύλο σας μαζί 
μας» χρησιμοποιώντας 
περιεχόμενο που βασίζεται σε 
διαφορετικές πηγές σχετικά με 
την ψυχολογία και τις συνήθειες 
των σκύλων και θα το 
κοινοποιούσα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για να δω 
την πιθανή αποδοχή του. 

Pro
ble
m 

 
Definition 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 



 

 

DC DC Ορισμοί και Επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Sol
vin

g 

Ανάλυση ενός προβλήματος ή 
ζητήματος για τον εντοπισμό 
πιθανών λύσεων Βρίσκω 
λύσεις εκτός των ψηφιακών. 

Βρίσκω λύσεις 
εκτός των 
ψηφιακών 

Μπορώ να εντοπίσω 
ένα κοινό ψηφιακό 
πρόβλημα, να βρω και 
να εφαρμόσω μια λύση 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω 
την ψηφιακή τεχνολογία 
για να δημιουργήσω και να 
αξιολογήσω πολλαπλές 
επιλογές για την επίλυση 
ενός προβλήματος ή 
ζητήματος 

Μπορώ να εντοπίζω στοιχεία για 
την αξιολόγηση του αντίκτυπου της 
δραστηριότητας του έργου και της 
προτεινόμενης λύσης με τη χρήση 
ψηφιακής τεχνολογίας. 

 
Illustration 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Εσείς και οι συμμαθητές σας 

μερικές φορές λαμβάνετε 

εικόνες σε μη τυπικές 

μορφές αρχείων με 

προεκτάσεις διαφορετικές 

από .jpg, τις οποίες δεν 

μπορείτε να ανοίξετε στον 

υπολογιστή σας. Αυτή τη 

φορά λάβατε μια εικόνα με 

επέκταση .psd. 
 

Θα έπαιρνα 
τηλέφωνο τον 
φίλο μου που 
είναι 
επαγγελματίας 
πληροφορικής 
και θα του 
ζητούσα να μου 
λύσει το 
πρόβλημα. 

Θα έψαχνα στο 
google για να 
καταλάβω ποιου 
λογισμικού είναι 
αυτό το αρχείο και 
ποιο πρόγραμμα 
χρειάζεται για να το 
ανοίξει. 

Θα μελετούσα 
διαφορετικές 
διαδικτυακές πηγές για 
να αποκτήσω πολλαπλές 
επιλογές για την επίλυση 
αυτού του προβλήματος 
για εμένα και τους 
συμμαθητές μου. 

Θα έφτιαχνα απλές συμβουλές με 
βάση το τι βρήκα στο διαδίκτυο 
και θα τις έστελνα στους 
συμμαθητές μου για να τους 
βοηθήσω να κατανοήσουν για 
ποιο σκοπό δημιουργούνται μη 
τυπικά αρχεία εικόνας και πώς 
να τα ανοίγουν τόσο στον 
υπολογιστή όσο και στο κινητό. 

Inn
ova
tion 

 
Ορισμός 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Ανάπτυξη και εισαγωγή νέων 
ιδεών ή διαδικασιών για τη 
δημιουργία αξίας ή την 
επίτευξη βελτίωσης. 

Βρίσκω λύσεις 
εκτός των 
ψηφιακών 

Μπορώ να βρω 
παραδείγματα 
καινοτόμων 
ψηφιακών προϊόντων, 
υπηρεσιών και 
λύσεων. 

Μπορώ να προσδιορίσω 
πώς αναπτύσσεται μια 
ψηφιακή λύση με τη χρήση 
ψηφιακής 
δημιουργικότητας και τον 
πιθανό αντίκτυπό της σε 
ένα κοινό. 

Μπορώ να αξιολογώ πώς μια 
ψηφιακή λύση ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του επιδιωκόμενου έργου 
και του αντίστοιχου κοινού. 

 
Επεξηγήσεις 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 



 

 

DC DC Ορισμοί και Επεξηγήσεις Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Η μαμά σου σου θύμισε να 

επισκεφτείς τη γιαγιά σου 

μένει μόνη της και 

χρειάζεται παρέα. Αν και της 

είπατε να έρθει να ζήσει μαζί 

σας, η γιαγιά θέλει να ζήσει 

μόνη της στο δικό της 

διαμέρισμα. Είναι δύσκολο 

να βρεις χρόνο καθώς 

μελετάς και εργάζεσαι. 
 

Επισκεπτόμουν 
τη γιαγιά μαζί με 
μια φίλη μου για 
να 
διασκεδάσουμε 
μιλώντας και να 
της κάνουμε 
παρέα.  

Θα έβρισκα 
διαδικτυακά 
ψηφιακά εργαλεία 
και υπηρεσίες για 
ηλικιωμένους για να 
υπάρχει ένα 
επιπλέον βοήθημα 
για τη γιαγιά μου 
όταν δεν είμαστε 
δίπλα της  

Θα διερευνούσα ποιο 
λογισμικό και υλικό 
χρησιμοποιούνται για τη 
δημιουργία ψηφιακών 
προϊόντων και 
υπηρεσιών για 
ηλικιωμένους. Θα έλεγχα 
ποιες τεχνολογίες 
φαίνονται πιο ασφαλείς 
και δεν θα έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις 
στη σωματική και 
ψυχική υγεία της γιαγιάς 
μου.  . 

Θα εκτιμούσα πόσο εφαρμόσιμες, 
φιλικές προς το χρήστη και 
αποτελεσματικές είναι οι λύσεις 
που προσφέρονται από 
διαφορετικά ψηφιακά προϊόντα 
(π.χ. συνομιλία, συναγερμοί για 
λήψη φαρμάκων, δημιουργία 
λιστών μπακάλη, έλεγχος του 
καιρού, προστασία απορρήτου, 
κλήσεις hands-free, φωνητικός 
έλεγχος για κλείδωμα πορτών, 
ρύθμιση φώτων και 
θερμοστατών κ.λπ.) για να 
βελτιώσετε την ποιότητα ζωής 
της. 

 

 

 

Table 4 

Rubrics to assess and illustrations to understand the levels of mastery of digital competences in the group  

“Critical thinking in a digital environment”  

DC 
DC Ορισμοί και 

Επεξηγήσεις 
Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Pla
nni
ng 

 
Definition 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 



 

 

DC 
DC Ορισμοί και 

Επεξηγήσεις 
Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

and 
Ma
nag
em
ent 

Σχεδιασμός, 
παρακολούθηση και 
έλεγχος δραστηριοτήτων  

Βρίσκω λύσεις 
εκτός των 
ψηφιακών 

Μπορώ να προσδιορίσω 
απλά βήματα για τον 
σχεδιασμό μιας 
διαδικτυακής 
δραστηριότητας 

Καταλαβαίνω πώς να 
οργανώνω, να αποθηκεύω, 
να μοιράζομαι, να χειρίζομαι 
και να προστατεύω 
ψηφιακές πληροφορίες σε 
μια διαδικτυακή 
δραστηριότητα. 

Μπορώ να προσαρμόζω τα σχέδιά 
μου για την επίτευξη των στόχων 
μου σε μια διαδικτυακή 
δραστηριότητα για να διαχειρίζομαι 
αλλαγές που είναι εκτός του ελέγχου 
μου και να διαχειρίζομαι τον 
κίνδυνο. 

 
Ορισμοί  

Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Σας προσφέρεται να 
οργανώσετε ένα 
πολιτιστικό φεστιβάλ 
στην περιοχή σας. 

Θα καλούσα την 
οργανωτική 
επιτροπή σε ένα 
καφέ για να 
συζητήσουμε το 
concept του 
φεστιβάλ. 

Θα δημιουργούσα μια 
ομάδα WhatsApp για 
να συζητάμε τακτικά 
τα βήματα που πρέπει 
να γίνουν σε διάφορα 
στάδια της 
διοργάνωσης του 
φεστιβάλ. 

Θα πρότεινα να 
συνεργαστώ με τον 
ψηφιακό πίνακα 
ανακοινώσεων Padlet ή 
κάτι παρόμοιο για να 
σχεδιάζω και να 
διαχειρίζομαι 
δραστηριότητες, να 
γράφω ιδέες, οι οποίες 
μπορούν να διατηρηθούν 
ιδιωτικές, να 
δημοσιοποιηθούν ή να 
κοινοποιηθούν σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα 
ανάλογα με τις ανάγκες 
μας. 

Θα χρησιμοποιούσα ένα 
διαδικτυακό λογισμικό 
προγραμματισμού εκδηλώσεων 
(π.χ. JIRA) για τη διαχείριση 
διαδικασιών, την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων και τη 
συζήτηση της κοινής μας 
δουλειάς για την επίτευξη 
απόλυτης διαφάνειας σε κάθε 
βήμα, τη λήψη ενημερωμένων 
πληροφοριών, τη βελτίωση της 
απόδοσης της ομάδας, τη 
διαχείριση κινδύνων και την 
προσαρμογή του πλάνου όταν 
χρειάζεται. 

Lea
rni

 
Επεξηγήσεις  

Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 



 

 

DC 
DC Ορισμοί και 

Επεξηγήσεις 
Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

ng 
to 

Lea
rn 

Επίγνωση της δικής μου 
μαθησιακής διαδικασίας 
και των αναγκών μου, 
εντοπισμός των 
διαθέσιμων 
διαδικτυακών εργαλείων , 
ευκαιριών και ικανότητα 
ώστε να ξεπερνώ τα 
εμπόδια για να μαθαίνω 
με επιτυχία. 

Βρίσκω λύσεις 
εκτός των 
ψηφιακών 

Μπορώ να εντοπίζω 
ψηφιακά εργαλεία που 
υποστηρίζουν τις 
ευκαιρίες μάθησης και 
να προσκομίζω 
ψηφιακά στοιχεία για 
να δείξω την πρόοδό 
μου. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω 
την ανατροφοδότηση για να 
προσδιορίσω τα επόμενα 
βήματα για να αναπτύξω την 
ψηφιακή μου επάρκεια μέσω 
τόσο των επιτυχιών όσο και 
των αποτυχιών. 

Μπορώ να χρησιμοποιώ ψηφιακά 
στοιχεία και ανατροφοδότηση για 
να αναστοχάζομαι και να επεκτείνω 
τους μαθησιακούς μου στόχους σε 
σχέση με τις μελλοντικές μου 
ευκαιρίες και επιλογές 

 
Illustration 

 
Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Για τη μελλοντική σου 

καριέρα πρέπει να 

βελτιώσετε τις 

δεξιότητές σου στο 

λογισμικό Excel. 
 

Θα έβρισκα έναν 
δάσκαλο που θα 
μπορούσε να 
εξηγήσει 
λεπτομέρειες 
που δεν κατέχω 
στο Excel. 

Θα συμμετείχα σε ένα 
φόρουμ του Excel για 
διάφορες συμβουλές 
και κόλπα για να 
βελτιώσω τις γνώσεις 
και τις δεξιότητές μου 
στο Excel και για να 
λάβω στοιχεία για τα 
μαθησιακά μου 
αποτελέσματα 
συγκρίνοντας τις 
λύσεις μου με 
επαγγελματίες στο 
φόρουμ του Excel. 

Θα συμμετείχα σε ένα 
διαδικτυακό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης για να 
βελτιώσω τις ικανότητές 
μου στο Excel και να 
σχεδιάσω την πρόοδό μου 
χρησιμοποιώντας τακτικά 
σχόλια από δασκάλους και 
συμμαθητές και 
λαμβάνοντας υπόψη 
αξιολογήσεις στο τέλος 
του μαθήματος, ατομικές 
συνομιλίες μετά το 
μάθημα κ.λπ. 

Θα μελετούσα τις διαδικτυακές 
αγγελίες εργασίας, θα ανέλυα τις 
απαιτήσεις των εργοδοτών 
σχετικά με το Excel, θα 
συμμετείχα σε διαδικτυακές 
συνεντεύξεις με πιθανούς 
εργοδότες, θα έλυνα εργασίες 
χρησιμοποιώντας το Excel για να 
αξιολογήσω την ετοιμότητά μου 
για αυτήν τη δουλειά και θα 
εντόπιζα σε τι χρειάζομαι 
βελτίωση μέσω συμμετοχής σε 
διαδικτυακά μαθήματα, φόρουμ 
κ.λπ. 

 
Ορισμοί  

Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 



 

 

DC 
DC Ορισμοί και 

Επεξηγήσεις 
Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Refl
ecti
on 

Επανεξέταση και 
αξιολόγηση 
προηγούμενης σκέψης 
και δράσης για να μάθω 
από αυτήν. 

Βρίσκω λύσεις 
εκτός των 
ψηφιακών 

Μπορώ να εντοπίσω τι 
είναι καλό και τι θα 
μπορούσε να βελτιωθεί 
σε μια ολοκληρωμένη 
διαδικτυακή 
δραστηριότητα. 

Μπορώ να κρίνω αν και πώς 
πέτυχα τους στόχους μου, 
ώστε να μπορώ να 
αξιολογήσω την επίδοσή μου 
στο διαδίκτυο και να μάθω 
από αυτήν. 

Μπορώ να αναστοχάζομαι τα 
επιτεύγματά μου (και των άλλων) 
και τις προσωρινές αποτυχίες ως 
ευκαιρίες για να να αναπτυχθούν, να 
μάθουν και να βελτιώσω την 
ικανότητά μου να λειτουργώ σε ένα 
ψηφιακό περιβάλλον 

 
Επεξηγήσεις  

Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Θέλεις να γίνεις 

διάσημος vlogger. 

Επομένως, φτιάχνεις 

βίντεο στο κινητό σου 

τηλέφωνο με σκοπό να 

τα δημοσιεύσεις στο 

YouTube. Θέλεις να 

εντοπίσεις τα 

ελαττώματα της 

απόδοσής σου και να τα 

εξαλείψεις για να 

βελτιώσεις την 

ποιότητα της δουλειάς 

σου.  
 

Θα ζητούσα από 
έναν φίλο μου να 
δει τα βίντεο μου 
και να μου πει τη 
γνώμη του για 
αυτά. 

Θα αξιολογούσα την 
ποιότητα του βίντεο 
από την ποιότητα του 
ήχου και της εικόνας, 
θα πρόσθετα μερικά 
απλά εφέ (π.χ. αργή 
κίνηση, ήχος φόντου 
κ.λπ.) για να το κάνω 
πιο ευχάριστο. 

Θα λάμβανα υπόψη τα 
likes, τα σχόλια, τον 
αριθμό των συνδρομητών 
και τις ώρες 
παρακολούθησης για να 
βελτιώσω το περιεχόμενο 
και την ποιότητά μου. Θα 
έβαζα στον εαυτό μου 
προσωπικούς 
ρεαλιστικούς στόχους 
όσον αφορά τα like, τα 
σχόλια. Στη συνέχεια θα 
τα ανέλυα και θα έβλεπα 
τι λειτουργεί καλύτερα για 
τη βελτίωση του 
περιεχομένου και της 
ποιότητάς της δουλειάς 
μου. 

Θα παρακολουθούσα και θα 
ανέλυα το περιεχόμενο διάσημων 
vlogger, θα σκεφτόμουν νέες 
στρατηγικές για να δημιουργήσω 
καινοτόμα vlog και θα μάθαινα 
να χρησιμοποιώ πιο προηγμένο 
υλικό και λογισμικό για να 
βελτιώσω την ποιότητα και το 
περιεχόμενο και να κερδίσω 
συνδρομητές. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5 

Rubrics to assess and illustrations to understand the levels of mastery of digital competences in the group  

“Citizenship in a digital environment”  

 

DC Ορισμοί και Επεξηγήσεις Επίπεδο s of digital competence mastery 

W
ell
be
in
g 

 
Ορισμοί  

Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Χρήση εμπειριών και 
σύγκριση των συνθηκών 
ζωής με τους κοινωνικούς 
κανόνες και αξίες για την 
προώθηση του να 
αισθάνομαι καλά και να 
λειτουργώ καλά  

Βρίσκω λύσεις 
εκτός των 
ψηφιακών 

Μπορώ να προσδιορίσω 
ενέργειες για τη 
φροντίδα του εαυτού 
μου και των άλλων στο 
διαδίκτυο για την 
προστασία των 
προσωπικών μου 
πληροφοριών και της 
ασφάλειάς μου. 

Μπορώ να εντοπίζω τους 
κινδύνους και τις αρνητικές 
επιπτώσεις της εργασίας στο 
διαδίκτυο για να αναλάβω 
δράση για την υποστήριξη 
της φροντίδας της 
σωματικής, ψυχικής και 
κοινωνικής υγείας, της 
ασφάλειας και της ιδιωτικής 
ζωής του εαυτού μου και των 
άλλων στο διαδίκτυο. 

Μπορώ να σχεδιάζω και να 
αξιολογώ δράσεις για την 
προώθηση μιας θετικής ψηφιακής 
φήμης και ενός θετικού ψηφιακού 
αποτυπώματος, φροντίζοντας τη 
δική μου και των άλλων σωματική, 
ψυχική και κοινωνική υγεία κατά τη 
διαδικτυακή μου δραστηριότητα. 



 

 

DC Ορισμοί και Επεξηγήσεις Επίπεδο s of digital competence mastery 

 
Επεξηγήσεις  

Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Έχετε κάνει εγγραφή σε μια 
διαδικτυακή εκπαίδευση 
όπου η ομαδική εργασία 
παίζει βασικό ρόλο. Καθώς 
θα πρέπει να επικοινωνείτε 
και να συνεργάζεστε πάντα 
σε ένα διαδικτυακό 
περιβάλλον, σας ζητείται να 
σκεφτείτε κάποιες κοινές 
συμφωνίες για να 
συνεργαστείτε καλύτερα. 
 
 

Θα έγραφα τα 
κύρια βασικά 
στοιχεία της 
θετικής και 
αρνητικής 
διαδικτυακής 
επικοινωνίας με 
βάση τις 
προηγούμενες 
εμπειρίες μου και 
θα μοιραζόμουν 
τις σκέψεις μου. 

Θα ήθελα να 
υπογραμμίσω τη 
σημασία της 
αντιμετώπισης των 
διαδικτυακών 
συναδέλφων και φίλων 
με τόσο σεβασμό όσο και 
στην πραγματική ζωή. 
Θα πρότεινα επίσης να 
δώσουμε ιδιαίτερη 
προσοχή στην 
προστασία των 
προσωπικών 
πληροφοριών και της 
φήμης και να 
διασφαλίσουμε ότι όλοι 
κατανοούν τις συνέπειες 
της δημοσίευσης 
φωτογραφιών και 
βίντεο, προσέχουν την 
συμπεριφορά τους για να 
μην προσβάλλω άλλους 
κ.λπ. 

Καθώς γνωρίζω τους 
κινδύνους του εθισμού στο 
Διαδίκτυο και του 
διαδικτυακού εκφοβισμού 
και των προβλημάτων 
ψυχικής, σωματικής και 
κοινωνικής υγείας που 
προκαλούνται από αυτά, θα 
ενθαρρύνω μια συζήτηση για 
να μοιραστούμε και να 
συμφωνήσουμε ένα σύνολο 
συμπεριφορών που θα μας 
κάνει να αισθανόμαστε άνετα 
στο διαδίκτυο και μια σειρά 
από ενέργειες προς αποφυγή. 

Θα ένιωθα σίγουρη ότι θα 
υποστηρίξω τους συμμαθητές μου 
ώστε να σκέφτονται προληπτικά 
πριν παρέχουν προσωπικές 
πληροφορίες στο διαδίκτυο, από 
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης έως χρήση εφαρμογών, 
email και ιστοσελίδες που 
επισκέπτονται για να αφήσουν ένα 
θετικό διαδικτυακό ίχνος και να 
διασφαλίσουν ότι τίποτα δεν θα 
επηρεάσει αρνητικά το μέλλον τους. 
Θα τους πρότεινα εργαλεία για να 
ελέγξουν και θα συστήσω το 
ScamAdviser για να μάθουν για το 
ηλεκτρονικό ψάρεμα και την κλοπή 
ταυτότητας, τις απατές 
εργοδότησης, τις συνδρομές, τις 
ηλεκτρονικές αγορές και άλλες 
απάτες για να προστατευθούν. 

 
Ορισμοί  

Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 



 

 

DC Ορισμοί και Επεξηγήσεις Επίπεδο s of digital competence mastery 

Η
θι
κ
ή 
σ

κέ
ψ
η 
κ
αι 
δ
ρ
ά
σ
η 
 

Εντοπισμός ιδεών και 
δράσεων και ευθυγράμμισή 
τους με κοινές αξίες Βρίσκω 
λύσεις εκτός των ψηφιακών 
Μπορώ να εντοπίσω τη 
διαφορά μεταξύ ηθικών και 
ανήθικων ενεργειών στο 
διαδίκτυο. 

Μπορώ να 
περιγράψω με 
δικά μου λόγια τη 
σημασία της 
δικτυακής 
δεοντολογίας, της 
ακεραιότητας και 
των ηθικών αξιών 
σε ένα ψηφιακό 
περιβάλλον. 

Βρίσκω λύσεις εκτός των 
ψηφιακών 

Μπορώ να περιγράψω με 
δικά μου λόγια τη σημασία 
της δικτυακής δεοντολογίας, 
της ακεραιότητας και των 
ηθικών αξιών σε ένα 
ψηφιακό περιβάλλον. 

Μπορώ να εφαρμόζω την ηθικούς 
κανόνες για να συμβάλλω σε ένα 
θετικό περιβάλλον στο διαδίκτυο. 

 
Ορισμοί  

Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

Είσαι συντονιστής 
συνομιλίας σε ένα 
διαδικτυακό παιχνίδι. Πρέπει 
να διασφαλίσεις ότι υπάρχει 
σεβασμός στην επικοινωνία. 
Ωστόσο, ορισμένοι παίκτες 
χρησιμοποιούν βρισιές, 
προσβάλλουν άλλους, και 
δείχνουν ασέβεια. 
 

Σημειώνω τα 
ψευδώνυμα 
αγενών παικτών 
για να ασχοληθώ 
μαζί τους 
αργότερα. 

Θα ταύτιζα την ανήθικη 
συμπεριφορά με την 
τάση για τοξικότητα που 
μπορεί να περιγράφει και 
ως σεξουαλική 
παρενόχληση, ρητορική 
μίσους, απειλές βίας, και 
άλλη καταχρηστική 
συμπεριφορά. Θα ένιωθα 
βέβαιος ότι θα μπορώ να 
αντιμετωπίσω τέτοια 
περιστατικά. 

Θα εξηγούσα τους κανόνες 
συμπεριφοράς κατά τη 
διάρκεια των διαδικτυακών 
παιχνιδιών, δίνοντας έμφαση 
στη σημασία της τήρησης 
ηθικών αξιών και της ανοχής 
και σεβασμού.   

Θα συμμετείχα στην δημιουργία 
κανόνων για διαδικτυακά παιχνίδια 
για την προώθηση του σεβασμού 
στο διαδικτυακό περιβάλλον. 

Βι
ω
σι
μ

ότ
η
τ
α 

 
Επεξηγήσεις  

Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 

 
 Σχεδιάζω, 
παρακολουθώ και αξιολογώ 
τη δράση και διαχειρίζομαι 
τους πόρους για την κάλυψη 
των τρεχουσών αναγκών 
καθώς και προβλέπω 
μελλοντικές. 

Βρίσκω λύσεις 
εκτός των 
ψηφιακών 

Μπορώ να αναφέρω 
παραδείγματα φιλικής 
προς το περιβάλλον 
συμπεριφοράς που 
ωφελεί μια διαδικτυακή 
κοινότητα και τη χρήση 
της ψηφιακής 
τεχνολογίας 

Μπορώ να χρησιμοποιώ 
ψηφιακά εργαλεία και 
τεχνικές για την υποστήριξη 
φιλικής προς το περιβάλλον 
διαδικτυακής συμπεριφοράς.
  

Μπορώ να αξιολογώ τον αντίκτυπο 
και να εντοπίζω τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον για να επιλέγω τα πιο 
βιώσιμα ψηφιακά εργαλεία και 
τεχνικές. 

 
Ορισμοί  

Επίπεδο  0 Επίπεδο  1 Επίπεδο  2 Επίπεδο  3 



 

 

DC Ορισμοί και Επεξηγήσεις Επίπεδο s of digital competence mastery 

Στο σχολείο σας γίνεται ένα 
διαγωνισμός μεταξύ των 
τάξεων για να δείτε ποια έχει 
τη μικρότερη επίδραση στο 
περιβάλλον στο τέλος της 
χρονιάς. 
 

Θα πρότεινα να 
κάνουμε 
περισσότερες 
διαδικτυακές 
εργασίες για τη 
μείωση του 
κόστους 
μεταφοράς και του 
κόστους που 
σχετίζεται με την 
κατανάλωση νερού 
και ηλεκτρικής 
ενέργειας στο 
σχολείο. 

Καθώς γνωρίζω πώς η 
ψηφιοποίηση μπορεί να 
συμβάλει στην 
ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, θα πρότεινα 
ορισμένα ψηφιακά μέτρα 
που μπορούν να ληφθούν 
όταν δουλεύουμε στο 
διαδίκτυο, όπως η χρήση 
οικολογικών μηχανών 
αναζήτησης (ecosia ή 
goodsearch), η μείωση 
των ψηφιακών 
απορριμμάτων ή η χρήση 
μαύρων wallpapers στις 
συσκευές  μας. 

Θα έδειχνα πώς μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά 
εργαλεία και τεχνικές για να 
υποστηρίξουμε μια φιλική 
προς το περιβάλλον 
διαδικτυακή συμπεριφορά, 
όπως μείωση του 
διαδικτυακού μας 
αποτυπώματος με 
απενεργοποίηση συσκευών ή 
μείωση της φωτεινότητας της 
οθόνης όταν δεν 
χρησιμοποιείται, 
παρακολούθηση βίντεο σε 
χαμηλότερη ανάλυση, 
προώθηση ήχου αντί για 
βιντεοκλήσεις , περιορίζοντας 
τον αριθμό των email που 
αποστέλλονται, 
συμπεριλαμβανομένης της 
«απάντηση σε όλους» κ.λπ. Θα 
προσφέρω εθελοντικά να 
υποστηρίξω άλλους να 
ακολουθήσουν αυτές τις 
τεχνικές 

Θα κοινοποιούσα επίσημα 
στατιστικά στοιχεία και 
διαγράμματα για να δείξω την 
κλίμακα του αυξανόμενου 
αρνητικού αντίκτυπου των 
ψηφιακών εργαλείων και 
τεχνολογιών στο περιβάλλον 
(π.χ. το 2018, υπολογίστηκε ότι 
μόνο η διαδικτυακή ροή βίντεο 
απελευθέρωσε περισσότερους 
από 300 εκατομμύρια τόνους 
CO2 στο ατμόσφαιρα, που 
ισοδυναμεί με τις συνολικές 
ετήσιες εκπομπές GHG (αέρια 
θερμοκηπίου) της Ισπανίας 
https://dig.watch/trends/digital-
and-environment). Θα 
προωθούσα νέες ψηφιακές 
συνήθειες μέσω της ανάπτυξης 
«Οδηγιών ελαχιστοποίησης 
ψηφιακών κινδύνων» και θα 
ξεκινούσα ένα σχετικό 
διαδικτυακό κίνημα. 

https://dig.watch/trends/digital-and-environment
https://dig.watch/trends/digital-and-environment


 

 

ΦΑΣΗ 3 Κάθε μαθητής διαλέγει έως και τρεις ψηφιακές ικανότητες για να εργαστεί  

 

Δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργασία σε ζευγάρια μέσω Zoom ή Microsoft Teams 

χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων όπως το Padlet, το Lino.lt, το Scrumblr κ.λπ. Μια 

τέτοια συζήτηση στοχεύει σε:  

1. Κατανόηση του θέματος των ψηφιακών ικανοτήτων και των επιπέδων ανάπτυξής τους γράφοντας σε 

αυτοκόλλητα ή padlet τις έννοιες από τους Πίνακες 1, 2, 3, 4 και 5, οι οποίες δεν είναι πλήρως σαφείς ή είναι 

εντελώς νέες. Οι έννοιες τέτοιων όρων πρέπει να συζητηθούν με τον συνεργάτη τους και να διερευνηθούν 

περαιτέρω στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες εξηγήσεις, ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμος για διαβούλευση.  

2. Να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα αποτελέσματα του τεστ 

και να συζητήσουν εάν συμφωνούν ή διαφωνούν χρησιμοποιώντας τους Πίνακες 1, 2, 3, 4 και 5 για τα 

επιχειρήματά τους. Είναι σημαντικό οι μαθητές να είναι σε θέση να θεμελιώσουν τις απόψεις τους.  

3. Να αποφασίζουν (οι μαθητές) ποιες τρεις ψηφιακές ικανότητες θέλουν να αναπτύξουν, ώστε στην αρχή του 

Sprint 1 να μπορούν να δημιουργήσουν μια βάση για μεμονωμένα ψηφιακά χαρτοφυλάκια ώστε να 

παρουσιάζονται με τον καλύτερο τρόπο (βλ. IO2).  

4. Ανταλλαγή ιδεών (από μαθητές) για το πώς μπορούν να αναπτύξουν ορισμένες ψηφιακές εγκάρσιες 

ικανότητες και να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους.  

5. Επιλογή (από τους μαθητές) των τριών ψηφιακών ικανοτήτων που θα εργαστεί ο καθένας τους κατά τη 

διάρκεια των πέντε σπριντ του έργου κοινωνικής επιχειρηματικότητας (βλ. IO2) και το επίπεδο ικανοτήτων που 

θέλει να επιτύχει. 

 

Σηματνικό! Οι έννοιες που χρησιμοποιούνται μπορεί να έχουν συγκεκριμένες έννοιες στο ψηφιακό 

πλαίσιο. Αυτό θα πρέπει να μελετηθεί επιπρόσθετα. Για παράδειγμα, το Επίπεδο 1 της ψηφιακής 

ικανότητας «Ηθική σκέψη και δράση» περιγράφεται ως «Μπορώ να εντοπίσω τη διαφορά μεταξύ 

ηθικών και ανήθικων ενεργειών στο διαδίκτυο» (βλ. Πίνακα 5). Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι οι 

μαθητές μπορεί να γνωρίζουν πτυχές ανήθικων ενεργειών στο διαδίκτυο - ψηφιακή λογοκλοπή, 

παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και κλοπή λογισμικού, ακατάλληλη χρήση πόρων υπολογιστών 

για τη λειτουργία της δικής τους επιχείρησης στο Διαδίκτυο, πειρατεία μέσων, επιθέσεις ransomware, 

κλοπή ταυτότητας, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας , οικονομική κλοπή κ.λπ. 

 

 

  

 

 

 

ASSESSMENT IN SPRINTS 1,2,3,4 AND 5 



 

 

Στο τέλος κάθε σπριντ, οι μαθητές πρέπει να διεξάγουν αυτοαξιολόγηση (ατομικά) και αξιολόγηση στην 

ολομέλεια (βλ. IO2) για να παρακολουθούν την πρόοδό τους, να επισημάνουν τις προκλήσεις και να 

σχεδιάσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί, σχετικά με την επιτυχία 

της εργασίας, τους δικούς τους στόχους ικανοτήτων και την ανάπτυξή τους ως μέρος μιας ομάδας. 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Η αυτοαξιολόγηση θα είναι τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική. Το ποιοτικό μέρος που ονομάζεται διαμορφωτική 

αξιολόγηση είναι αυτό που βασίζεται στους προβληματισμούς των μαθητών. Η διαμορφωτική αξιολόγηση 

παρακολουθεί τη μάθηση και παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 

δασκάλους για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους και από τους μαθητές για τη βελτίωση της μάθησής τους. 

Στο έργο 2BDigital, η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει ως στόχους:  

1) Βοηθήσει τους μαθητές να αναλύσουν τη μαθησιακή τους διαδικασία και τα αποτελέσματά τους και να 

εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους που σχετίζονται με τη χρήση καθορισμένων ψηφιακών 

ικανοτήτων κατά την εκπλήρωση των εργασιών που έχουν προγραμματιστεί για το τρέχον σπριντ.  

2) Να παρέχει την ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματά τους 

που βιώνουν κατά τη διάρκεια κάθε σπριντ, συμπεριλαμβανομένου του τι τους άρεσε ή δεν τους άρεσε.  

3) Να ενισχύσει την επίγνωση των μαθητών για την απόδοση της ομάδας τους, τι πήγε καλά και τι όχι, ώστε να 

αποφασίσουν τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση των μαθησιακών τους 

αποτελεσμάτων και την εξέλιξη των ψηφιακών τους ικανοτήτων.  

4) Να παρέχει ανατροφοδότηση στους δασκάλους για τα επιτεύγματα των μαθητών, τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν, τις μαθησιακές ανάγκες, τις ψηφιακές έννοιες, τα φαινόμενα, τις τεχνικές και τις διαδικασίες 

που οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν και τις ψηφιακές ικανότητες που δυσκολεύονται να 

αποκτήσουν.  

5) Να επιτρέψει στους δασκάλους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αμέσως και να αποφασίσουν τι είδους 

προσαρμογές θα γίνουν στην ακαδημαϊκή υποστήριξη, τις εκπαιδευτικές τεχνικές και την ψηφιακή παροχή 

στους μαθητές στα επερχόμενα σπριντ για να βοηθήσουν τους μαθητές να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους. Οι ερωτήσεις του προβληματισμού που προσφέρονται για διαμορφωτική 

αξιολόγηση θα μπορούσαν να είναι παρόμοιες με αυτές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.  

Οι ερωτήσεις για τη διαμορφωτική αξιολόγηση 

 

No Ερωτήσεις για αυτοαξιολόγηση Διάσταση 

1. Τι πράγματα έμαθα σήμερα; 

Μάθηση 

2. Τι κατάφερα να κάνω καλά σε αυτό το σπριντ; Παρακαλώ εξηγήστε. 

3. Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισα σήμερα; Παρακαλώ εξηγήστε. 

4. 
Τι πρέπει να κάνω με άλλο τρόπο στο επόμενο σπριντ για να βελτιώσω τα 

αποτελέσματά μου; Παρακαλώ εξηγήστε. 

5. Πράγματα που πρέπει να δοκιμάσει η ομάδα. Εργασία σε 

ομάδες 6. Εστιάστε σε πειράματα, βελτιώσεις διαδικασιών, καλές συνήθειες κ.λπ. 



 

 

No Ερωτήσεις για αυτοαξιολόγηση Διάσταση 

7. Με εκτιμούσαν οι συμπαίκτες μου; Παρακαλώ σχολιάστε. 

8. Ήμουν αντικειμενικός με τους συμπαίκτες μου; Παρακαλώ σχολιάστε. 

9. 
Σε ποιο επίπεδο δούλεψα με τις τρεις ψηφιακές ικανότητες που είχαν 

προγραμματιστεί για αυτό το σπριντ; Παρακαλώ εξηγήστε. 

Ψηφιακές 

Δεξιότητες 

10. 
Τι μου άρεσε/δεν μου άρεσε στη σημερινή δραστηριότητα; Παρακαλώ 

εξηγήστε. 
Συναισθήματα 

11. 
Συσχέτιση με ποιο χρώμα, γεύση, ζώο, λουλούδι ή μουσική όταν περιγράφω 

τα συναισθήματα. Παρακαλώ εξηγήστε. 

 

Σημαντικό! Στην αρχή του Sprint 1, οι εκπαιδευόμενοι αναλογίζονται τα αποτελέσματα της 

αυτοαξιολόγησης για να προσδιορίσουν ένα προφίλ δεξιοτήτων, δηλαδή ένα επίπεδο για καθεμία από τις 15 

ικανότητες. Ωστόσο, σε κάθε σπριντ οι μαθητές θα πρέπει κυρίως να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε 

τρεις ψηφιακές ικανότητες. Για να κατανοήσετε ποιες τρεις ικανότητες θα μπορούσαν να επιλεγούν για το 

τρέχον σπριντ, στην αρχή κάθε σπριντ προσφέρεται στους μαθητές η λίστα των πραγματικών ψηφιακών 

ικανοτήτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο της δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθεί σε αυτό το 

σπριντ (βλ. IO2). 

 

Ψηφιακά εργαλεία για τη διαμορφωτική αξιολόγηση 

Οι προτιμήσεις των δασκάλων για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για αξιολόγηση διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό 

ανάλογα με διάφορους παράγοντες - θέματα μελέτης που διδάσκουν, ηλικία των μαθητών, ενδιαφέροντα, 

εξειδίκευση κ.λπ. Καθώς η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν έχει αξία βαθμολογίας, όλα τα εργαλεία 

προορίζονται στη λήψη σχολίων με ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου, όπως "Μου άρεσε να εργάζομαι σε 

ομάδα όταν δημιουργώ αξία. 

Ωστόσο, οι δάσκαλοι μπορούν να οργανώσουν σύντομες έρευνες μετά το σπριντ και δημοσκοπήσεις κάνοντας 

ερωτήσεις για να λάβουν συνοπτικά σχόλια από όλους τους μαθητές ταυτόχρονα και να αναλύσουν τα 

αποτελέσματα μαζί. Για έναν τέτοιο σκοπό, οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν συνήθως την παιχνιδοποιημένη 

πλατφόρμα μάθησης Kahoot (https://kahoot.com/what-is-kahoot/), εργαλεία αξιολόγησης όπως το Mentimeter 

(https://www.mentimeter.com/) ή παρόμοια λογισμικά (AnswerGarden, https://answergarden.ch/; eSurvey 

Creator, https://www.surveyhero.com/esurveycreator-is-now-surveyhero; Lino.It http://en.linoit.com/; 

Plickers, https://get.plickers.com/, etc.). Αυτά τα εργαλεία αξιολόγησης είναι διασκεδαστικά και ενισχύουν τη 

διάδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού.  

However, to ensure deeper analysis of own learning performance and gaps, changes in mastery of digital 

competences, and feelings and emotions experienced by students, as well as to get an opportunity for collecting 

individual feedbacks from students, some other digital tools could be more suitable. The questions given in 

Table 6 can be offered for students’ reflection, that is for self-assessment, using several online survey tools:  

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η ορθότερη ανάλυση της μαθησιακής απόδοσης, οι αλλαγές στην απόκτηση των 

ψηφιακών ικανοτήτων και των συναισθημάτων που βιώνουν οι μαθητές, καθώς και για να δοθεί η ευκαιρία 

συλλογής ατομικών ανατροφοδοτήσεων από τους μαθητές, ορισμένα άλλα ψηφιακά εργαλεία θα μπορούσαν 

να είναι πιο κατάλληλα . Οι ερωτήσεις που δίνονται στον Πίνακα 6 μπορούν να προσφερθούν για 

https://kahoot.com/what-is-kahoot/
https://www.mentimeter.com/
https://answergarden.ch/
https://www.surveyhero.com/esurveycreator-is-now-surveyhero
http://en.linoit.com/
https://get.plickers.com/


 

 

προβληματισμό των μαθητών, δηλαδή για αυτοαξιολόγηση, χρησιμοποιώντας διάφορα διαδικτυακά εργαλεία 

έρευνας: 

● Google Forms, διαιδκτυακά έγγραφα, εύκολα στη χρήση και το διαμοιρασμόμ καθώς και ερευνητικά 

εργαλεία με δυνατότητα συλλογής απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο (https://www.google.com/intl/en-

GB/forms/about/). Τα Google Forms μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα γρήγορο, εύκολο και δωρεάν 

διαδικτυακό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης για την υποβολή ερωτήσεων κλειστού και ανοιχτού 

τύπου. Για την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με την εμπειρία τους που αποκτήθηκε σε 

κάθε σπριντ, ο δάσκαλος λαμβάνει τις απαντήσεις τους σε ένα υπολογιστικό φύλλο οργανωμένο με 

χρονολογική σειρά υποβολής των απαντήσεων.  

● Moodle platform, παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό διαχείρισης μάθησης ανοιχτού κώδικα το οποίο μπορεί 

να προσαρμοστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Το Moodle είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 

περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης που παρέχει το πιο ευέλικτο σύνολο εργαλείων για την υποστήριξη 

100% διαδικτυακών μαθημάτων χρησιμοποιώντας σειρά ενσωματωμένων λειτουργιών, 

συμπεριλαμβανομένων και εργαλείων αξιολόγησης (https://docs.moodle.org/400/en/About_Moodle). 

● SurveyPlanet, χρησιμοποιείται για τη δωρεάν δημιουργία διαδικτυακών ερευνών με απεριόριστες 

ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν που βοηθούν στη δημιουργία και τη διεξαγωγή έρευνας στην 

εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και άλλους τομείς (https://surveyplanet.com/).  

● Reetro ένα απλό αλλά αποτελεσματικό δωρεάν εργαλείο για την υποβολή σχολίων, την παρακολούθηση 

και τη συμμετοχή μαθητών/μελών ομάδας, τη διαχείριση απρογραμμάτιστων δραστηριοτήτων και την 

αποφυγή περισπασμών (https://reetro.io/).  

ΟΜΟΤΙΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Καθώς το έργο κοινωνικής επιχειρηματικότητας πρόκειται να υλοποιηθεί σε ομάδες, είναι λογικό να 

προσφέρουμε στους μαθητές να έχουν επίσης μια σύντομη συνεδρία αξιολόγησης από ομοτίμους μετά την 

αυτοαξιολόγηση. Αυτή η ενέργεια στοχεύει στο να αποφευχθεί ο αντίκτυπος της γνώμης της ομάδας στην 

αρχική αυτοαξιολόγηση, αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο για επανεξέταση των αποτελεσμάτων της 

αυτοαξιολόγησης υπό το πρίσμα της επακόλουθης αξιολόγησης των ομοτίμων. Η αξιολόγηση από ομοτίμους 

μπορεί να υλοποιηθεί ως εξής: Μέσω μιας ομαδικής συζήτησης σε αίθουσες επιμέρους ομάδων Microsoft ή 

Zoom. Ένας ένας ο καθένας Ο μαθητής λαμβάνει σχόλια από τους υπόλοιπους της ομάδας για τη συνολική του 

απόδοση: 

 Τι κατάφερε να κάνει καλά σε εκείνο το σπριντ. 

 Σε τι συνιστούν να δοθεί προσοχή στα επερχόμενα σπριντ που σχετίζονται με τις ψηφιακές ικανότητες 

που σχεδιάζονται να αναπτυχθούν. 

Επίσης, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση από ομοτίμους για την εξέλιξη των ικανοτήτων τους με βάση το Πλαίσιο 

Ικανοτήτων 2BDIGITAL. Μια τέτοια αξιολόγηση είναι χρήσιμη για δύο λόγους:  

● Στην αρχή κάθε σπριντ, κάθε μαθητής ενημερώνει σε ποιες ψηφιακές ικανότητες θα επικεντρωθεί σε 

αυτό το σπριντ.  

● Όλοι οι μαθητές κατανοούν τα επίπεδα προόδου των ικανοτήτων και είναι σε θέση να παρακολουθούν 

πώς ο καθένας τους αξιοποιεί τις ψηφιακές ικανότητες κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας. 

Αυτή η ανατροφοδότηση μπορεί να ενσωματωθεί στο ημερολόγιο εκμάθησης μετά τη συζήτηση. Στο τέλος 

ανταλλάσσουν συμβολικά ηλεκτρονικά δώρα (βίντεο, μουσική, gifs, μερικά αστεία μιμίδια κ.λπ.). Αυτή η 

συνεδρία θα μπορούσε να οργανωθεί χρησιμοποιώντας μια από τις διαδικτυακές πλατφόρμες Padlet, Lino.It ή 

Scrumblr, έτσι ώστε οι βασικές ιδέες όχι μόνο να διατυπώνονται προφορικά αλλά και να καταγράφονται σε 

πίνακες ανακοινώσεων ή αυτοκόλλητα.  

https://www.google.com/intl/en-GB/forms/about/
https://www.google.com/intl/en-GB/forms/about/
https://docs.moodle.org/400/en/About_Moodle
https://surveyplanet.com/
https://reetro.io/


 

 

Σημαντικό! Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να σχολιάζουν την απόδοση των άλλων με θετικό και 

εποικοδομητικό τρόπο, ώστε να μην απομονώνεται κανείς. Η ανατροφοδότηση που δίνεται πρέπει να είναι 

προσανατολισμένη στην περαιτέρω ανάπτυξη. 

 

Σημαντικό! Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να σχολιάζουν την απόδοση των άλλων με θετικό και 

εποικοδομητικό τρόπο, ώστε να μην απομονώνεται κανείς. Η ανατροφοδότηση που δίνεται πρέπει να είναι 

προσανατολισμένη στην περαιτέρω ανάπτυξη.  

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Αυτό το σεμινάριο στοχεύει στην αναγνώριση της προόδου, και στην ανάπτυξη των μαθητών των δικών τους 

στόχων καθώς και στη διάδοση των αποτελεσμάτων τους με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτές τους.  

Η αθροιστική αξιολόγηση είναι το είδος αξιολόγησης που πραγματοποιείται στο τέλος μιας εκπαίδευσης ή ενός 

προγράμματος. Εάν η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την πρόοδο των 

μαθητών στην πορεία και να παρέχει ανατροφοδότηση, επιτρέποντας αναθεωρήσεις και διορθώσεις λαθών, η 

αθροιστική αξιολόγηση είναι η τελική βαθμολόγηση που αντικατοπτρίζει την επάρκεια των μαθητών. Η 

αθροιστική αξιολόγηση είναι η διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της απόδοσης του 

μαθητή συγκρίνοντας αυτά που γνωρίζουν με αυτά που έχουν μάθει σχετικά με τους καθορισμένους στόχους. 

Στο έργο 2BDigital οι μαθητές πρόκειται να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες πραγματοποιώντας ένα 

έργο κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η αθροιστική αξιολόγηση θα μπορούσε να είναι η σύγκριση των 

επιπέδων ψηφιακών ικανοτήτων στο τέλος του έργου με τα επίπεδα που ορίζονται στο Πλαίσιο Ικανοτήτων 

2BDIGITAL. 

Στην περίπτωσή μας, η αθροιστική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό στο σεμινάριο 

Reflection & Recognition με βάση: 

1. Παρουσιάσεις προόδου της ομάδας (βλ. IO 2).  

2. Ατομική πρόοδος των μαθητών και παρουσίαση χαρτοφυλακίου (βλ. IO2). Με βάση προηγούμενες 

αυτοαξιολογήσεις και αξιολογήσεις από ομοτίμους των επιπέδων ψηφιακών ικανοτήτων. 

Διαμορφωτικές αξιολογήσεις των μαθητών και οριστικός προβληματισμός σχετικά με το τι έμαθαν, 

την πρόοδο που έχουν σημειώσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, ποια στοιχεία έχουν 

συγκεντρώσει κ.λπ.  

3. Τελική αξιολόγηση από ομοτίμους. Οι μαθητές μπορούν να παρέχουν τελική ανατροφοδότηση 

σχετικά με το επίπεδο που πιστεύουν ότι οι συνομήλικοι τους έχουν αποκτήσει, με βάση τα στοιχεία 

που παρουσιάζονται. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να έχουν μια ευρύτερη αντίληψη και να 

ενσωματώσουν τις απόψεις των άλλων.  

4. Δύο αστέρια και μια ευχή. Αυτή η δραστηριότητα θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας συλλογικής 

τοιχογραφίας στην οποία οι μαθητές μπορούν να προσδιορίσουν νέους στόχους ικανοτήτων στους 

οποίους θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται μετά το πιλοτικό πρόγραμμα. 

Πρόκειται για μια σύνθετη εργασία που βασίζεται σε διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο. Επιπλέον, αυτή η εργασία δεν συνδέεται άμεσα με έναν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο, 

του οποίου τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται σε ρουμπρίκες που παρέχονται στα εκπαιδευτικά πρότυπα. 



 

 

Επομένως, οι ρουμπρίκες αθροιστικής αξιολόγησης για το 2BDigital πρόκειται να αναπτυχθούν για να 

ταιριάζουν στον στόχο του.  

Είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαστάσεις της αθροιστικής αξιολόγησης - 

αξιολόγηση που βασίζεται στην ομαδική εργασία και στην ατομική αξιολόγηση.  

Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης από ομοτίμους μπορεί να 

δημιουργήσει μια πιο ρεαλιστική εικόνα της ανάπτυξης της γνώσης ψηφιακών ικανοτήτων καθώς ενώνει τις 

πτυχές εσωτερικής (αυτοαξιολόγησης) και εξωτερικής (αξιολόγησης από ομοτίμους). Ο τρόπος για να το 

κάνετε αυτό μπορεί να είναι διπλός. Συνιστούμε να προχωρήσετε με μια πιο στοχαστική προσέγγιση, πάντα με 

βάση το πλαίσιο και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Ή από μια πιο ποσοτική προσέγγιση που θα μπορούσε 

επίσης να είναι χρήσιμη για τους εκπαιδευτές. 

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
Πώς να την πραγματοποιήσετε φαίνεται στον Πίνακα 10 για την περίληψη Μαθητή Α. Κάθε μαθητής παίρνει 

(από το εργαλείο αξιολόγησης ικανοτήτων Jobs4tech)/δημιουργεί ένα γράφημα ιστού, το οποίο δείχνει 

ομοιότητες και διαφορές στην αντίληψη του/της και των συμμαθητών του για το πόσο καλά κατέχει τις πέντε 

ψηφιακές ικανότητες. Μια τέτοια σύγκριση δίνει πολλή τροφή για σκέψη. προάγει τη μεταγνωστική δύναμη 

των μαθητών, δηλαδή την ικανότητα να αναλύουν, να δομούν και να βελτιώνουν τη δική τους διαδικασία 

σκέψης.  

Ο μαθητής Α μπορεί, για παράδειγμα, να σκεφτεί «Γιατί νομίζω ότι το επίπεδο της ψηφιακής μου ικανότητας 

«Σχεδιασμός και διαχείριση» έχει αυξηθεί ενώ οι ομότιμοί μου πιστεύουν ότι δεν έχει αλλάξει;» Ή «Οι ομότιμοί 

μου θεωρούν ότι η πρόοδός μου στα «Διαφορετικότητα και ένταξη» και «Ευημερία» είναι υψηλότερη από ό,τι 

φαντάζομαι για τον εαυτό μου. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό;». Έχουν ήδη συγκεντρώσει τα στοιχεία που 

υποστηρίζουν τη δική τους άποψη, αλλά τώρα θα πρέπει να εξετάσουν άλλες πτυχές και αντιλήψεις που 

μπορούν να διευρύνουν τις δικές τους. Αυτή η μεταγνωστική ανάλυση θα φέρει στοιχεία για την αξιολόγηση 

της ανάπτυξης ικανοτήτων που θα συμπεριληφθούν στο ψηφιακό χαρτοφυλάκιο που θα παρουσιαστεί κατά τη 

διάρκεια αυτού του σεμιναρίου. Φυσικά, ο μαθητής Α θα συζητήσει αυτά τα ευρήματα με τους μαθητές Β και 

Γ για να διευκρινίσουν τις απόψεις τους και να καταλήξουν σε κοινή κατανόηση. 

 



 

 

 

Figure 3. Αυτο-αξιολόγηση έναντι ομοτίμων των επιπέδων ψηφιακής ικανότητας μαθητή A 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
Αυτή η αριθμητική αξιολόγηση προτείνεται για εκείνους τους εκπαιδευτές που μπορεί να προτιμούν να έχουν 

αποτελέσματα με βάση τη βαθμολογία, αν και ενθαρρύνουμε τη χρήση της στοχαστικής προσέγγισης όποτε 

είναι δυνατόν για να είναι πιο ευθυγραμμισμένη με τους γενικούς στόχους και τη μεθοδολογία του έργου. Οι 

βασικές έννοιες της αθροιστικής αξιολόγησης θα μπορούσαν να βασιστούν στις ακόλουθες προτάσεις:  

● Το επίπεδο 1 των ψηφιακών ικανοτήτων αντιστοιχεί στον χαμηλότερο θετικό βαθμό καθώς θεωρείται 

ότι κάτω από αυτό η ψηφιακή ικανότητα δεν εκδηλώνεται στις ενέργειες και τις λύσεις των μαθητών.  

● Το επίπεδο 3 αντιστοιχεί στον υψηλότερο βαθμό.  

● Οι βαθμολογίες (βαθμοί) που αντιστοιχούν στους άλλους βαθμούς μεταξύ της χαμηλότερης θετικής 

και της υψηλότερης βαθμολογίας μπορούν να προσδιοριστούν διαιρώντας την βαθμολογία μεταξύ του 

επιπέδου 1 και του επιπέδου 3 στον αριθμό των βαθμών.  

 

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να επεξηγηθεί με το ακόλουθο παράδειγμα: Πίνακας 10 Συνδυασμός 

αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από ομοτίμους των επιπέδων κυριαρχίας ψηφιακής ικανότητας  

 

Ψηφιακή Ικανότητα 

Δμιουργί

α 

Περιεχομ

ένου 

Διαφορετικό

τητα και 

συμπερίληψ

η 

Σχεδιασμός 

και 

διαχείριση  

Μάθηση  Ευημερία  

Τεστ αυτοαξιολόγησης: αρχικό 

επίπεδο  
1 0 1 1 1 

0

0.5

1

1.5

2
Content creation

Diversity & inclusion

Planning &
management

Learning to learn

Wellbeing

Self-analysis test: initial level

Mean of the scores of digital competence mastery levels in the five sprints: self-assessment

Mean of the scores of digital competence mastery levels in the five sprints: peer-assessment

Self analysis based on the online evidence gathered in the journeyfolio: final level



 

 

Ο μέσος όρος βαθμολογιών 

αυτοαξιολόγησης και 

αξιολόγησης από ομοτίμους 

των επιπέδων ψηφιακών 

ικανοτήτων στα πέντε σπριντ 

1,56 1,75 1,5 1,85 1,75 

 

Είναι προφανές ότι ο μαθητής Α είχε κάποια ανάπτυξη των πέντε ψηφιακών ικανοτήτων. Αλλά πώς να τον 

βαθμολογήσετε στο τέλος του έργου; Η απεικόνιση του Πίνακα 10 στο Σχήμα 4 δίνει το παράδειγμα. 

 

 

 

Figure 4. Συνδυασμός αποτελεσμάτων αυτο-αξιολόγησης και αξιολόγησης από ομοτίμους των ψηφιακών 

δεξιοτήτων 

 

Για να βασιστούμε στο «Σύστημα Βαθμολόγησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων: Οδηγίες χρήσης» 

δημιουργήσαμε ένα σύστημα βαθμολόγησης «Άριστα», «Πολύ καλό», «Καλό», «Ικανοποιητικό», «Επαρκές», 

«Αδύναμο» και « Πολύ αδύναμο» (Schola Europaea, 2020) τηρώντας τη βασική έννοια του 2BDigital που 

αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. Πίνακα 11). Ο βαθμός «Επαρκής» ξεκινά με το επίπεδο 1 (βαθμολογείται από 1 

έως 1,39). Για την απλούστευση της διαδικασίας δημιουργίας της μήτρας για την αξιολόγηση της κατάκτησης 

ψηφιακών ικανοτήτων, οι βαθμολογίες των πέντε βαθμών από το Α έως το Ε υπολογίζονται διαιρώντας το 2 (2 
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επίπεδα μεταξύ του χαμηλότερου θετικού επιπέδου 1 και του υψηλότερου επιπέδου 3) με το 5. Το εύρος 

βαθμολογίας/βαθμών μεταξύ βαθμών διαφέρει ελαφρώς στο Schola Europaea (βλ. σελίδα 41 του εγγράφου), 

για την περίπτωσή μας δεν είναι τόσο βασικό, καθώς οι βαθμολογίες θα οριστικοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη 

και ορισμένους άλλους συμπληρωματικούς παράγοντες. 

Table 11 

Πίνακας αθροιστικής αξιολόγησης κατάκτησης ψηφιακών ικανοτήτων στο 2BDigital 

Λύση Πόντοι ανάλογα με το επίπεδο Βαθμοί Βαθμοί 

 

Ψηφιακές 

 

 

2.60 – 3.00 A Άριστα 9 – 10 

2.20 – 2.59 B Πολύ καλό 8 – 8.5 

1.80– 2.19 C Καλό 7 –7.5 

1.40– 1.79 D Ικανοποιητικό 6 – 6.5 

1.00 – 1.39 E Επαρκές 5 – 5.5  

Μη-ψηφιακές 0.45 – 0.99 F Αδύναμο 3.0 – 4.5 

0.0 – 0.99 Fx Πολύ αδύναμο 0.0-2.5 

 

 

Αυτός ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμολόγηση του μαθητή Α φαίνεται στον Πίνακα 11.  

 

Πίνακας 11 

Βαθμολογία του Μαθητή Α στην αθροιστική αξιολόγηση 

Ψηφιακή Ικανότητα 

Δμιουργί

α 

Περιεχομ

ένου 

Διαφορετικό

τητα και 

συμπερίληψ

η 

Σχεδιασμός 

και 

διαχείριση  

Μάθηση  Ευημερία  

Ο μέσος όρος βαθμολογιών 

αυτοαξιολόγησης και 

αξιολόγησης από ομοτίμους 

των επιπέδων ψηφιακών 

ικανοτήτων στα πέντε σπριντ  

1,56 1,75 1,5 1,85 1,75 

Βαθμός 6 – 6.5 6 – 6.5 6 – 6.5 7 –7.5 6 – 6.5 

Βαθμός  D Ικανοποιητικό C Καλό D  

 

Άρα, ο βαθμός του μαθητή Α είναι D ικανοποιητικός και μεταξύ 6 και 6,5.  



 

 

Ωστόσο, ανάλογα με τη διαμορφωτική αξιολόγηση, τις παρουσιάσεις προόδου της ομάδας, την ατομική πρόοδο 

των μαθητών και την παρουσίαση του χαρτοφυλακίου, και τα στοιχεία για την αξιολόγηση της ανάπτυξης 

ικανοτήτων, ο βαθμός μπορεί είτε να φτάσει στο C Καλό με βαθμό 7 ή να παραμείνει ο ίδιος D Ικανοποιητικός 

με βαθμό 6.  

Η αθροιστική αξιολόγηση είναι μια ολιστική διαδικασία. Όσο περισσότερες πτυχές λαμβάνονται υπόψη, τόσο 

καλύτερα. Δεν αποκλείεται ορισμένοι δάσκαλοι να επιθυμούν να αξιολογήσουν ορισμένες πτυχές της μάθησης 

των μαθητών σε εικονικό περιβάλλον. Το μοντέλο που δίνεται στο Σχήμα 5 θα μπορούσε να είναι κατάλληλο 

για τον προσδιορισμό των κριτηρίων για αυτό. 

 

 

 

Figure 4. Ιδέες αθροιστικής αξιολόγησης για μάθηση με βάση το πρόβλημα (PBL) (Northern, 2022)  

Η μάθηση βάσει προβλημάτων (PBL) είναι πολύ κοντά στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές στο 

2BDigital καθώς εντοπίζουν και λύνουν προβλήματα σε εικονικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας ψηφιακά 

εργαλεία. Επομένως, οι δάσκαλοι μπορούν να επιλέξουν τα πιο κατάλληλα κριτήρια από αυτό το μοντέλο ιδεών 

αθροιστικής αξιολόγησης για το PBL για τη δημιουργία ρουμπρίκων αθροιστικής αξιολόγησης.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι παρά τον μεγάλο αριθμό ρουμπρίκων αξιολόγησης, είναι είτε πολύ γενικές είτε 

πολύ εστιασμένες σε μια βασική ιδέα που μπορεί να μην ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες αξιολόγησης. 

Για παράδειγμα, η πηγή «Εργασία ως ομάδα» είναι πραγματικά πολύτιμη για τη βαθιά ανάλυση του πώς ένιωθε 

ο μαθητής ως μέλος της ομάδας και πώς ενήργησε προς τους άλλους ενώ εργαζόταν σε ομάδα 

(https://docs.google.com/document/d/1LAYqLkhTp_FDGT8OVwdFZUHU-

ENexlUN/edit?usp=drive_web&ouid=116746129728762900051&rtpof=true). Μπορεί όμως αυτή η 

ρουμπρίκα από μόνη της να χρησιμοποιηθεί για τη αξιολόγηση της ψηφιακής ικανότητας; Προφανώς, όχι! 
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