
 



 

Καλές Πρακτικές 

Εταίρος οργανισμός: Find An Internship                       Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο 

Χώρα: UNITED- KINGDOM 

Κατηγορία: Work Based Learning (WBL) 

Τίτλος καλής πρακτικής: PROMOTE WBL 

Όνομα οργανισμού: CREATIVE ALLIANCE (Lead Partner) 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Η μείωση της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την ΕΕ 

εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα και η 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την κάλυψη των 

αναγκών του εργοδότη και η εύρεση εργασίας 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 

αυτής της πρόκλησης. Η μάθηση βάσει της εργασίας 

(WBL) χρησιμοποιεί το χώρο εργασίας ως ένα ισχυρό 

μαθησιακό περιβάλλον που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. 

Η προώθηση του WBL όχι μόνο θα εντοπίζει και θα 

μοιράζεται μεθόδους που θα βοηθήσουν στην 

αποτελεσματικότερη εκμάθηση με βάση την εργασία, 

αλλά θα παρέχει επίσης στους επαγγελματίες της 

ΕΕΚ τις γνώσεις και τα εργαλεία που θα τους 

επιτρέψουν να πραγματοποιηθούν μέσω ενός 

αποκλειστικού διαδικτυακού μαθήματος. Η 

συνεργασία μας στοχεύει να αποδείξει ότι η μάθηση 

με βάση την εργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση μπορεί να αποβεί επωφελής για τους 

εκπαιδευόμενους και τον εργοδότη. 

Τα εμπόδια για να συμβεί αυτό μπορεί να είναι 

δύσκολο να ξεπεραστούν. Τα ζητήματα που 

εντοπίσαμε περιλαμβάνουν κακές σχέσεις και 

συνεργασία μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και εργοδοτών και 

σημαντικό χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών 

των εγκάρσιων δεξιοτήτων. ιδίως των δυνατοτήτων 

τους στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Οι 

επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 

ανάπτυξη αυτού του θεματολογίου, τόσο ως θεμέλιο 

σχέσεων με τη βιομηχανία όσο και ως μεταδότης 

βελτιωμένων δεξιοτήτων στους νέους. Η προώθηση 

του WBL θα υποστηρίξει την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών της ΕΕΚ ώστε να βοηθήσουν τους 

μαθητές τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη 

δουλειά τους με βάση τη μάθηση. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με την 

ΕΕΚ: 

 

Η κοινοπραξία ενώνει παρόχους ΕΕΚ, επιχειρήσεις 

και κοινωνικούς εταίρους από 7 χώρες της ΕΕ. το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, 

την Ελλάδα, την Πολωνία και την Κροατία. Μέσω 

αυτής της κοινοπραξίας θα δημιουργήσουμε ένα 

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

επαγγελματίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και διάφορα συμπληρωματικά εργαλεία 



υποστήριξης. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε να 

υποστηρίξουμε τα ιδρύματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να 

δημιουργήσουμε μια σειρά μακροχρόνιων 

συνεργασιών μεταξύ τους και επιχειρήσεων όλων 

των μεγεθών, για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες 

μάθησης υψηλής ποιότητας για τους μαθητές τους. 

Αναμένεται επίσης ότι, μέσω της συμβολής του 

PROMOTE WBL σε μια πιο αποτελεσματική 

μαθησιακή εμπειρία για τους σπουδαστές, 

μπρορούμε να επηρεάσουμε την αύξηση των 

αποτελεσμάτων της πρόωρης απασχόλησης. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

http://www.promotewbl.eu/wp-

content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-

WBL-in-VET.pdf 

http://www.promotewbl.eu/?p=5393 

 

 

 

 

 

Χώρα:: UNITED- KINGDOM 

Κατηγορία: Creative Problem-Solving Methodology 

Τίτλος καλής πρακτικής: VET Schools as Entrepreneurial Hubs 

Όνομα οργανισμού: Valnalon (Spain), EVTA (Belguim), Knowl 

(Greece), Militos Consulting S.A. (Grecce), 

http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf
http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf
http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf
http://www.promotewbl.eu/?p=5393


Omnia (Finland), Vocational Center of Parnu 

County (Estonia), Syntra Flanders (Belgium), 

Tknika (Spain). 

 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο 

IncuVET (2014-2016) προβλέπει τη στήριξη και την 

προώθηση ενός καινοτόμου ρόλου για τις σχολές 

ΕΕΚ ως τοπικούς / περιφερειακούς κόμβους για την 

επιχειρηματικότητα πέρα από την απλή παροχή 

συμβουλών εκκίνησης. Τα σχολεία επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι σε θέση να 

αναδείξουν μια διαδικασία με πολλούς φορείς, όπου 

οι τοπικές αρχές, οι εργοδότες, οι νεοσύστατες 

επιχειρήσεις, οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές 

συναντώνται για να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον 

οποίο ενσωματώνεται η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα στο πρόγραμμα σπουδών και 

μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον με τρόπο 

συνεργατικό πολύτιμες πρακτικές για τα σχολεία, 

τους σπουδαστές, την αγορά και την κοινότητα ως 

σύνολο. 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΨΕΩΝ Το έργο παρέχει ένα 

ανοιχτό χώρο όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς 

(εκπαιδευτικοί, εργοδότες, επιχειρηματίες, φοιτητές, 

τοπικές αρχές, κοινοτικές οργανώσεις) θα ξεκινήσουν 

μια διαδικασία ανακάλυψης και συζήτησης, 

προκειμένου να επεκταθεί η έννοια του ρόλου που θα 

έπρεπε να διαδραματίσει το επιχειρηματικό πνεύμα 

στην κοινωνία και την εκπαίδευση. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ Το έργο εκτελείται 

σύμφωνα με την αρχή "Καμία ιδέα δε μένει πίσω". Η 

δημιουργικότητα και η βιωσιμότητα αξίζουν ιδιαίτερη 

προσοχή προκειμένου να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες για να φθάσουν οι νέες ιδέες 

στο προσκήνιο και να συνδεθούν με τον πραγματικό 

κόσμο, η διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία 

ξεχωρίζει ως κρίσιμο στοιχείο στην εξίσωση. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΞΙΑΣ Το έργο στοχεύει να προτείνει 

και να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για ορισμένες 

από αυτές τις νέες ιδέες να εγκαταλείψουν τη 

"Thoughtland" και να μεταμορφωθούν σε βιώσιμες 

επιχειρήσεις, καινοτόμα προϊόντα, αποδιοργανωτικές 

υπηρεσίες, νέες μεθόδους διδασκαλίας, κοινωνικά 

προγράμματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμβολή 

στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και 

περιβαλλοντική ανάπτυξη των τοπικών αγορών και 

κοινοτήτων. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με την 

ΕΕΚ: 

 

Το έργο incuVET στοχεύει να επιτύχει τη σωστή 

ισορροπία και αρμονία μεταξύ αυτών των τριών 

επιπέδων παρέμβασης, αξιοποιώντας και 

μαθαίνοντας από τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες. Το 

έργο βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών 

και πρακτικών μεταξύ των εταίρων της 

κοινοπραξίας μέσω τεσσάρων εργαστηρίων με τη 



μορφή επισκέψεων μελέτης σε βέλτιστες πρακτικές 

σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ισπανία, 

Ελλάδα, Βέλγιο) αλλά και μέσω της συνεργασίας με 

νέους εταίρους στην Ευρώπη, συμβάλλοντας με τις 

γνώσεις και τις πρακτικές τους στη βάση γνώσεων 

του σχεδίου και το ενημερωτικό πεδίο σχετικά με την 

εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη 

και τον ρόλο των σχολείων ΕΕΚ στο πλαίσιο αυτό. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

https://www.incuvet.eu/#page-top 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα: Belgium, Germany, Luxembourg, UK 

Κατηγορία: Tools for VET in WEB 2.0 

Τίτλος καλής πρακτικής: VET Toolbox 

Όνομα οργανισμού: Enabel (Belgium), GIZ (Germany), LuxDev 

(Luxembourg) and the British Council 

(UK). 

 

https://www.incuvet.eu/#page-top


Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Το VET Toolbox είναι ένα πενταετές πρόγραμμα 

(2017-2022) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Παρέχει στις επιλέξιμες χώρες ειδικευμένη 

τεχνογνωσία, επιχορηγήσεις, εργαλεία και συμβουλές 

για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών 

μεταρρυθμίσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΚ) ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και να ενισχύουν την 

απασχολησιμότητα για όλους. 

Το έργο επικεντρώνεται σε τρεις θεματικούς τομείς: 

• Προγράμματα ΕΕΚ που βασίζονται σε αποδεικτικά 

στοιχεία και προγραμματισμό της αγοράς εργασίας 

• Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ΕΕΚ και στις 

δραστηριότητες της αγοράς εργασίας 

• Ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων σε επίσημη και 

ανεπίσημη ΕΕΚ. 

Το Εργαλείο για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET 

Toolbox) υλοποιείται από μια σύμπραξη οργανισμών, 

μεταξύ των οποίων οι Enabel (Βέλγιο), GIZ (Γερμανία), 

LuxDev (Λουξεμβούργο) και το Βρετανικό Συμβούλιο. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με 

την ΕΕΚ: 

 

Όραμα 

- Να ενθαρρύνουν τις χώρες εταίρους στις 

προσπάθειές τους να καταστήσουν τα συστήματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

για όλους, συμβάλλοντας έτσι στην απασχολησιμότητα 

για όλους. 

Αποστολή 

- Nα προστεθεί αξία στις διαδικασίες προετοιμασίας, 

εφαρμογής ή παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων 

ή των αλλαγών στα συστήματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και χωρίς 

αποκλεισμούς για όλους. Αυτό το κάνουμε παρέχοντας 

τεχνική βοήθεια και χρηματοδότηση για καινοτόμα 

έργα και αναπτύσσοντας και ανταλλάσσοντας γνώσεις. 

- Να ενισχυθούν οι βασικοί οργανισμοί που επιθυμούν 

να εφαρμόσουν προγραμματισμό βασισμένο σε 

αποδεικτικά στοιχεία, να λειτουργήσουν τη συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα και να ενισχύσουν την ένταξη 

μειονεκτουσών και ευάλωτων ομάδων στην ΕΕΚ και 

επίσημων και ανεπίσημων δραστηριοτήτων στην 

αγορά εργασίας 

 

Η αποστολή της Εργαλειοθήκης ΕΕΚ είναι να 

προωθήσει την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση με γνώμονα τη ζήτηση και να συμβάλει, ως 

εκ τούτου, στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης 

στην επίσημη και άτυπη αγορά εργασίας για όλους. 

Μία από τις προτεραιότητές της είναι η τόνωση της 

συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ΕΕΚ μέσω 



δράσεων που στοχεύουν σε αλλαγές στη 

διακυβέρνηση και τη διαχείριση των παρόχων 

υπηρεσιών ΕΕΚ. Η Εργαλείοθήκη Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης βασίζεται στην έννοια 

αυτή στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική συνεργασίας 

και τις δεσμεύσεις. Στην Ατζέντα της για την Αλλαγή, η 

ΕΕ ανήγγειλε το 2011 την ποιοτική εκπαίδευση ως 

μέρος μιας συνολικής υποστήριξης για μια αειφόρο 

ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για την ανθρώπινη 

ανάπτυξη και τόνισε ότι είναι σημαντικό να παρέχονται 

στο εργατικό δυναμικό δεξιότητες που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης εσωτερικής σκηνής, η 

συναίνεση της Σαγκάης (UNESCO, 2012) έθεσε 

σταθερά τη συνεργασία για τη στήριξη της ποιοτικής 

και συμμετοχικής ΕΕΚ στη στρατηγική διεθνή ατζέντα 

και οι δεσμεύσεις αυτές επαναβεβαιώθηκαν από την 

παγκόσμια ατζέντα που καθορίστηκε από τη 

διατύπωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης το 2015. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

https://www.vettoolbox.eu/drupal_files/public/2018-

11/tools_handbook_training_manual_en_1.pdf 

https://www.vettoolbox.eu/en/we-are 

https://www.britishcouncil.org/education/skills-

employability/what-we-do/vet-toolbox-call-for-

proposals 

https://www.vettoolbox.eu/drupal_files/public/2018-

11/tools_handbook_training_manual_en_1.pdf 

 

 

https://www.vettoolbox.eu/drupal_files/public/2018-11/tools_handbook_training_manual_en_1.pdf
https://www.vettoolbox.eu/drupal_files/public/2018-11/tools_handbook_training_manual_en_1.pdf
https://www.vettoolbox.eu/en/we-are
https://www.britishcouncil.org/education/skills-employability/what-we-do/vet-toolbox-call-for-proposals
https://www.britishcouncil.org/education/skills-employability/what-we-do/vet-toolbox-call-for-proposals
https://www.britishcouncil.org/education/skills-employability/what-we-do/vet-toolbox-call-for-proposals
https://www.vettoolbox.eu/drupal_files/public/2018-11/tools_handbook_training_manual_en_1.pdf
https://www.vettoolbox.eu/drupal_files/public/2018-11/tools_handbook_training_manual_en_1.pdf


 

Χώρα: Austria 

Κατηγορία: Teaching through gamification, 

simulations and digital Storytelling 

Τίτλος καλής πρακτικής: “Play the Learning Game” 

Όνομα οργανισμού: FH JOANNEUM Gesellschaft mbH 

 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Το πρόγραμμα "Παιχνίδι μάθησης" διερεύνησε τις 

δυνατότητες αλλαγής προοπτικής σε σχέση με τα 

βιντεοπαιχνίδια και τα πολυμέσα, τα οποία πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για να γεφυρωθεί το χάσμα 

επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευομένων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και 

η αλληλεπίδραση των μεθοδολογιών διδασκαλίας. 

 

Το πρόγραμμα έδωσε στους εκπαιδευτικούς και στους 

εκπαιδευτές πρόσβαση σε τρεις ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων, τη βάση δεδομένων για τα μαθήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης, τη βάση δεδομένων 

λογισμικού για τη δημιουργία εκπαιδευτικού 

περιεχομένου με βάση τα πολυμέσα και τη βάση 

δεδομένων για βιντεοπαιχνίδια με εκπαιδευτικό 

δυναμικό. Το έργο ανέπτυξε επίσης απλά 

βιντεοπαιχνίδια που θα χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση ως ενσωμάτωση των 

παραδοσιακών και / ή ηλεκτρονικών μαθησιακών 

στρατηγικών που βασίζονται στη διδασκαλία, για τη 

διδασκαλία συγκεκριμένων περιεχομένων (π.χ. ένα 

βιντεοπαιχνίδι στα μαθηματικά και τον Pythagoras, ένα 

videogame για εξοικονόμηση ενέργειας, βιντεοπαιχνίδι 

στη διαδικασία στο Galileo κ.λπ.). Τα αποτελέσματα 

είναι όλα διαθέσιμα στην πύλη του έργου στη 

διεύθυνση http://www.learningame.org. 

 

Το πρόγραμμα Play The Learning Game σκοπεύει να 

εκμεταλλευτεί περαιτέρω και να μεταφέρει τα 

αποτελέσματα του πρώην έργου με τη συμμετοχή 

καθηγητών και εκπαιδευτών στην ενημέρωση, 

επέκταση και δοκιμή της Πύλης Παιχνιδιών Μάθησης. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με 

την ΕΕΚ: 

 

Το πρόγραμμα Play The Learning Game στοχεύει στη 

βελτίωση και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος The Learning Game (που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 

πλαίσιο του προγράμματος Socrates Comenius 2.1 

Δράση αριθ. 128967-CP-1-2006-1-IT-Comenius - 2.1) 

https://learningame.pixel-online.org/info/partner_11.php
http://www.learningame.org./


κατά τη διάρκεια της οποίας οι ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί 

ερεύνησαν και δοκίμασαν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών, 

πολυμέσων και ηλεκτρονικής μάθησης για σκοπούς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ο σκοπός του έργου Play The Learning Game είναι να 

ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτών να χρησιμοποιούν και να συνδυάζουν 

Videogames, Multimedia και e-learning και να κάνουν 

την εκμάθηση ελκυστικότερη και να προωθήσουν και 

να ενισχύσουν τη συμμετοχή μαθητών και 

εκπαιδευομένων στη Δια Βίου Μάθηση. 

 

Το έργο στοχεύει στην ενημέρωση και επέκταση της 

πύλης παιχνιδιών μάθησης 

(http://www.learningame.org/), η οποία ενσωματώνει 

τα υπάρχοντα αποτελέσματα με τις πιο σύγχρονες 

τεχνικές λύσεις: 

o Εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά υλικά που βασίζονται 

στην ηλεκτρονική μάθηση 

o Τα Videogames έχουν εξεταστεί για να διερευνήσουν 

και να τονίσουν το εκπαιδευτικό τους δυναμικό 

o Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για την 

παραγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και 

βιντεοπαιχνιδιών που βασίζονται στην ηλεκτρονική 

μάθηση με εκπαιδευτικό σκοπό 

o Εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τη χρήση 

λογισμικού για την ανάπτυξη υλικού ηλεκτρονικής 

μάθησης και εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών και 

παροχή οδηγιών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

βιντεοπαιχνιδιών 

o Εγχειρίδιο κατάρτισης σχετικά με την ανάπτυξη 

βιντεοπαιχνιδιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

http://www.learningame.org. 

https://learningame.pixel-online.org/info/index.php 

https://www.slideshare.net/spirossirmakessis/play-

the-learning-game-project 

 

http://www.learningame.org/
https://learningame.pixel-online.org/info/index.php
https://www.slideshare.net/spirossirmakessis/play-the-learning-game-project
https://www.slideshare.net/spirossirmakessis/play-the-learning-game-project


 

 

 

 

 

Χώρα: Portugal, Sweden and Romania 

Κατηγορία: Tools for VET 

Τίτλος καλής πρακτικής: Mobile Learning Methodology for 

European Trainers and VET Systems 

Quality Improvement 

Όνομα οργανισμού: Article from Cristina Almeida and Liviu 

Moldovan 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ζωτικής 

σημασίας για την επιτυχία της Ευρώπης. Η 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» δίνει μεγάλη έμφαση 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την 

προώθηση της «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης». Στο πλαίσιο αυτό, οι 

εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) έγιναν 

απαραίτητοι στο σύνολο του συστήματος γνώσεων: 

πρέπει να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότερους 

εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς, λιγότερο δαπανηρές 

μεθόδους κατάρτισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων 

για αυτούς, αλλά και περισσότερες δεξιότητες 



προσανατολισμένες στο έργο. Σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή , ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

και των εκπαιδευτών είναι καθοριστικός για τον 

εκσυγχρονισμό της ΕΕΚ, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και την κοινωνική τους 

κατάσταση. Το μέλλον που κυριαρχείται από αλλαγές 

παρουσιάζει νέες προκλήσεις τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους εκπαιδευτές στην 

ΕΕΚ, που περιλαμβάνουν νέο σχεδιασμό 

προγραμμάτων σπουδών, διασφάλιση ποιότητας και 

διαχείρισης, παιδαγωγικά και διοικητικά καθήκοντα. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με την 

ΕΕΚ: 

 

Σκοπός του εγγράφου είναι να παρουσιάσει τα κύρια 

αποτελέσματα του σχεδίου Leonardo da Vinci για τη 

μεταφορά της καινοτομίας με τίτλο "Μεθοδολογία 

μάθησης μέσω κινητών για τους Ευρωπαίους 

εκπαιδευτές και τη βελτίωση της ποιότητας των 

συστημάτων ΕΕΚ" (Global SRS), που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το Σύστημα Ανταπόκρισης του Μαθητή (SRS) για 

φορητές συσκευές είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία 

που παρέχει μια μεθοδολογία άμεσης κατάρτισης, 

μάθησης και αξιολόγησης, υποστηριζόμενη από την 

πιο πρόσφατη κινητή τεχνολογία. Το παγκόσμιο έργο 

SRS έχει σχεδιάσει μια ευρωπαϊκή ενότητα για την 

"εκπαίδευση εκπαιδευτών" που βασίζεται στο SRS 

και υποστηρίζεται από τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Στοχεύει στην αξιοποίηση της κατάρτισης της 

ενότητας του εκπαιδευτή, η οποία εστιάζεται στα 

εργαλεία ανοικτής και κινητής μάθησης / διδασκαλίας. 

Τα εργαλεία του ECVET εισάγονται στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του σχεδίου, προς την κατεύθυνση 

της ανάπτυξης ενός κοινού πλαισίου βασισμένου στις 

αρχές του Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και 

τους ECVET. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 

πιλοτικής δοκιμής δείχνουν τρεις χώρες εταίροι: η 

Πορτογαλία, η Σουηδία και η Ρουμανία. Έχει υπάρξει 

συνολική θετική ανταπόκριση από τους εκπαιδευτές 

καθώς και από τους μαθητές στη χρήση του SRS. Η 

πιο αξιοποιημένη πτυχή σχετικά με τη χρήση SRS 

στην εκπαίδευση είναι η προώθηση της ενεργού 

συμμετοχής και της μάθησης. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S22

12017313007299 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017313007299
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017313007299


 

 

 

Καλές Πρακτικές 

Εταίρος οργανισμός: Informamentis Europa                                     Χώρα: Ιταλία 

Χώρα: Italy 

Κατηγορία: Teaching Entrepreneurship 

Τίτλος καλής πρακτικής: Digital Storytelling for Spreading and 

Promoting Entrepreneurship 

Όνομα οργανισμού: Agenzia per lo sviluppo dell'empolese 

valdelsa 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Το έργο DIST, καλή πρακτική της Στρατηγικής 

Εταιρικής Σχέσης που χρηματοδοτείται στο Erasmus 

+ το 2015, προώθησε την εκπαίδευση για την 

επιχειρηματικότητα και τη διδασκαλία της μέσω της 

ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας και μιας 

σειράς εκπαιδευτικών εργαλείων βασισμένων στο 

DIGITAL Storytelling, τη διαδικασία με την οποία οι 

άνθρωποι μοιράζονται την ιστορία τους και τις 

σκέψεις τους με άλλους που χρησιμοποιούν ψηφιακά 

μέσα, ήχου και βίντεο. Το Storytelling χρησιμοποιείται 

σήμερα σε πολλούς τομείς έρευνας και παρέμβασης 

(εκπαιδευτικός, οργανωτικός, πολιτικός, 

ψυχαγωγικός). Τα εργαλεία που αναπτύσσονται στο 

έργο DIST μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας 

σε απόσταση από την καθορισμένη ομάδα στόχου, 

αλλά και με τη μεσολάβηση των εκπαιδευτικών με ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει οριστεί στην 



παραδοσιακή τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο). 

Συγκεκριμένα, το έργο DIST προώθησε τη χρήση 

καινοτόμων ψηφιακών παραμυθιών ώστε: 

- να διαδώσει το αίσθημα της πρωτοβουλίας και της 

επιχειρηματικότητας μεταξύ των ανέργων. 

-να υποστηρίξει τους επιχειρηματίες που επιθυμούν 

να ανοίξουν και να δημιουργήσουν την επιχείρησή 

τους. 

-να υποστηρίξει τη βελτίωση της απόδοσης των 

επιχειρηματιών. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με την 

ΕΕΚ: 

 

Τα αποτελέσματα που δημιουργήθηκαν από το έργο 

αποτελούνταν από: 

• 60 τηλεοπτικές συνεντεύξεις με 15 νέους 

επιχειρηματίες για κάθε χώρα εταίρο, οι οποίοι έχουν 

βασίσει τις σπουδές τους στην επιχειρηματική 

ανάπτυξη, προσπαθώντας να προβάλλουν τόσο 

βιογραφικά όσο και παρακινητικά ζητήματα, 

εστιάζοντας στα θέματα των εγκάρσιων δεξιοτήτων 

που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. 

Σε κάθε χώρα, νέοι επιχειρηματίες που ερωτήθηκαν 

επιλέχθηκαν σε καινοτόμους τομείς και τομείς με 

καλές ευκαιρίες στην αγορά. 

• Μελέτες για τα κυριότερα θέματα που προέκυψαν 

στις συνεντεύξεις, που περιγράφουν τους 

παράγοντες επιτυχίας και τις κύριες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες στους υπό 

εξέταση καινοτόμους τομείς, καθώς και μια 

περιγραφή των ικανοτήτων που απαιτούνται για την 

επιτυχία. 

• Ψηφιακός οδηγός για τη χρήση του Storytelling 

στους οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης, 

απευθυνόμενος στους εκπαιδευτές, ο οποίος εξηγεί 

πώς να χρησιμοποιήσετε το Storytelling. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο αλλά και διαδικτυακό 

μάθημα για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

πνεύματος, που απευθύνεται σε επίδοξους και 

έτοιμους επιχειρηματίες, με βάση το περιεχόμενο του 

"Οδηγού για την αφήγηση της εκπαίδευσης" και των 

Βίντεο. 

• Το ηλεκτρονικό μάθημα για τους εκπαιδευτές, που 

στοχεύει στην κατάρτιση εκπαιδευτών πρακτόρων 

(VET), με βάση το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε 

στον Οδηγό για τη χρήση του Storytelling στην 

εκπαίδευση και στα βίντεο και εξηγεί πώς 

χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία για να 

αναπτύξουν μια αίσθηση επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας στους μαθητές. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

http://pratika.net/wp/tag/digital-storytelling-for-

spreading-and-promoting-entrepreneurship/ 

http://pratika.net/wp/tag/digital-storytelling-for-spreading-and-promoting-entrepreneurship/
http://pratika.net/wp/tag/digital-storytelling-for-spreading-and-promoting-entrepreneurship/


 

 

 

Χώρα: Italy                                                                                                                                                           

Κατηγορία: Tools for VET 

Τίτλος καλής πρακτικής: IN-CLOUD - Innovation in the Cloud 

bridging Universities and Businesses 

Όνομα οργανισμού: Coordinator: Università Telematica 

Internazionale UniNettuno 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Το έργο IN-CLOUD, αποτελεί καλή πρακτική της 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης που χρηματοδοτήθηκε 

από το Erasmus + το 2015, απευθύνεται στην 

ευνοϊκή διάδοση του Cloud Computing, το οποίο 

επηρεάζει έντονα το μέλλον στον τομέα των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), 

ευνοώντας νέα επιχειρηματικά και επιχειρηματικά 

μοντέλα σε όλα τα επίπεδα. 

Το Cloud Computing είναι ένα πρωτοποριακό 

παράδειγμα που μπορεί να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητα, τη σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας και το επίπεδο καινοτομίας, 

που εφαρμόζεται σε εταιρείες, δημόσιες διοικήσεις 

και πανεπιστήμια. 

Το έργο IN-CLOUD είχε ακριβώς τον σκοπό της 

επαγρύπνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των 

δημόσιων διοικήσεων και των πανεπιστημίων 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Cloud Services 

και οι τεχνολογίες Πληροφορικής μπορούν να 

προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και την 

καινοτομία. 

Το αποτέλεσμα αυτό επιδιώχθηκε μέσω της 

δημιουργίας προσόντων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για επαγγελματίες που 

εργάζονται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στις 

δημόσιες διοικήσεις, προκειμένου να τους 

εκπαιδεύσουν για να ευνοήσουν την εισαγωγή και 

διαχείριση τεχνολογιών και υπηρεσιών cloud εντός 

των συστημάτων τους. Στο έργο IN-CLOUD 

συμμετείχαν 8 εταίροι από 6 διαφορετικές χώρες: 

Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία; Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ελλάδα και Πορτογαλία). 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με την 

ΕΕΚ: 

 

Τα κυριότερα αποτελέσματα του σχεδίου IN-CLOUD 

ήταν: 

• Ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις 

υπηρεσίες και τις τεχνολογίες Cloud. 



• Σχεδιασμός των επαγγελματικών προσόντων στον 

τομέα του Cloud Computing με βάση ευρωπαϊκά 

εργαλεία διά βίου μάθησης (EQF, ECVET και 

EQAVET). 

• συλλογή συνεντεύξεων και περιπτωσιολογικών 

μελετών, για την παρουσίαση πραγματικών 

εφαρμογών των υπηρεσιών και των τεχνολογιών 

Cloud. 

• παραγωγή και παροχή εκπαιδευτικών μαθημάτων 

με στόχο την απόκτηση προσόντων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης · 

• Δημιουργία ενός εικονικού bootcamp για συνεχή και 

ανοιχτή εκπαίδευση στον τομέα του Cloud 

computing. Η αποτέλεσμα αυτό αποτελείται από ένα 

εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για τους επιχειρηματίες 

και τις δημόσιες διοικήσεις που ενδιαφέρονται να 

εισαγάγουν τεχνολογίες cloud στις εγκαταστάσεις 

τους. Το εικονικό bootcamp είναι σε θέση να 

καθορίσει προσαρμοσμένες διαδρομές κατάρτισης 

για διαφορετικούς τύπους χρηστών, με βάση τις δικές 

του ανάγκες και δεξιότητες. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

https://www.learn-in-cloud.eu/it/default.aspx 

 

 

Χώρα: Italy 

Κατηγορία: ECVET 

Τίτλος καλής πρακτικής: “MiGreat! Supporting Migrants into 

CVET” 

Όνομα οργανισμού: Training 2000 psc 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Το "MiGreat!΄-Υποστήριξη των μεταναστών στην 

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση" είναι ένα έργο Erasmus + (2016-2018), το 

οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαδικασιών 

κατάρτισης και εργαλείων για τη στήριξη της 

κατάρτισης και της απασχολησιμότητας των 

μεταναστών στις χώρες εταίρους. 

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων 

των VETPRO που εργάζονται με μετανάστες και 

πρόσφυγες που μεταφέρουν την επιτυχημένη 

παιδαγωγική επαγγελματική κατάρτιση "CICERO" και 

τη μεθοδολογία που υποστηρίζεται από το e-Learning 

που χρησιμοποιείται στη Σουηδία. 

Το πρόγραμμα θα αναπτύξει μια εφαρμογή για κινητά 

που θα βασίζεται σε «αρχές καθοδήγησης» και μια 

πλατφόρμα OER (Open Educational Resources) με 

ένα σύνολο εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα 

https://www.learn-in-cloud.eu/it/default.aspx


παρέχουν μια συναρπαστική και γεμάτη κίνητρα 

μάθηση. 

Η ομάδα-στόχος του κύριου προγράμματος 

αποτελείται από τους VETPRO που εργάζονται με 

μετανάστες. Η δευτερεύουσα ομάδα-στόχος 

περιλαμβάνει άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 

μετανάστες εργαζόμενους και πρόσφυγες. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με την 

ΕΕΚ: 

 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι: 

- Περιπτωσιολογική μελέτη και εκτεταμένη 

ανάλυση αναγκών 

Η εργασία αυτή στοχεύει στον προσδιορισμό των 

αναγκών των γραφείων εργασίας, των οργανώσεων 

μεταναστών και των φορέων κατάρτισης για την 

εκτίμηση των αναγκών των μεταναστών και των 

προσφύγων για συνεχιζόμενη επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και για την αναγνώριση της 

προηγούμενης μάθησης. Οι εταίροι έχουν αναλύσει 

την CVET και την APL που είναι διαθέσιμες σε κάθε 

χώρα στους τομείς της γεωργίας, των κατασκευών, 

της υγείας, του λιανικού εμπορίου, των υπηρεσιών, 

του κλωστοϋφαντουργικού και του τουρισμού, 

προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

μεταναστών με τη διαθεσιμότητα CVET και APL σε 

κάθε τομέα. 

-MiGreat! Εφαρμογή CVET για μετανάστες 

Αποτελεί μια εφαρμογή για κινητά που βασίζεται σε 

«αρχές καθοδήγησης» και στην κοινωνική δικτύωση 

όπου οι χρήστες θέτουν μια σειρά από πρακτικές 

προκλήσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 

συνεχή επαγγελματική κατάρτιση ή την εκπαίδευση 

(CVET) σε μια νέα χώρα. Πρόκειται για ένα εργαλείο 

που βοηθά τους μετανάστες να έχουν πρόσβαση στο 

CVET. 

Το MiGreat! Το App έχει σχεδιαστεί για να σας 

βοηθήσει να λάβετε μια βασική κατανόηση του 

πολιτισμού και πώς είναι να εργαστείτε και να 

σπουδάσετε στη νέα σας χώρα. Θα σας παράσχει 

εργαλεία καθοδήγησης για τη λήψη των σωστών 

επιλογών σταδιοδρομίας και θα σας βοηθήσει να 

αντιληφθείτε τις δυνατότητες σας. Βοηθά επίσης να 

εντοπίσετε πού έχετε ελλείψεις δεξιοτήτων ή 

γνώσεων στην αγορά εργασίας για να σας υποδείξει 

ποιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι το 

καταλληλότερο για εσάς. 

 

-MiGreat! Ενότητες βασισμένες σε σενάρια 

Αποτελείται από 11 ενότητες που βασίζονται στη 

μεθοδολογία της Σουηδίας "Cicero" για την παροχή 

βοήθειας στους μετανάστες και τους πρόσφυγες για 

την πρόσβαση στο CVET με ειδική αναφορά στις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για 

απασχόληση στους τομείς: Γεωργία, Κατασκευή, 

Υγεία, Λιανική, Υπηρεσίες, Υφάσματα και Τουρισμός. 



Οι βασισμένες σε σενάριο μαθησιακές ενότητες του 

MiGreat είναι εύχρηστες και προσαρμόσιμες στο 

WebQuest. Οι 10 διαφορετικές κατηγορίες καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, και όλες συνδέονται με την 

απασχόληση και την κατάρτιση. 

 

-MiGreat! Πλατφόρμα OER για την ηλεκτρονική 

μάθηση 

Η πλατφόρμα OER φιλοξενεί τις MiGreat! μαθησιακές 

ενότητες και  διατίθεται επίσης σε μορφή eBook / 

interactive PDF. Η πλατφόρμα παρέχει πληροφορίες, 

εργαλεία, ευκαιρίες και πρόσβαση στα μαθησιακά 

υλικά κ.λπ. που απευθύνονται στο κοινό-στόχο. 

Χρησιμοποιείται για την προώθηση δραστηριοτήτων, 

εκδηλώσεων, ευκαιριών και βασικών διδαγμάτων στο 

VETPROS που εργάζεται με μετανάστες και 

πρόσφυγες. 

 

-MiGreat! Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης για το VETPROS 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

Email: training2000@training2000.it 

Website 

http://mi-great.eu/en_GB/ 

 

 

 

Χώρα: Greece, Italy, Malta, Estonia, Bulgaria, 

Ireland 

Κατηγορία: Teaching Entrepreneurship 

Τίτλος καλής πρακτικής: SESBA – Social Enterprise Skills for 

Business Advisers 

Όνομα οργανισμού: Coordinator: 

Olympic Training (OT) – Grecia 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Το έργο SESBA στοχεύει στην παροχή νέων 

μεθοδολογικών εργαλείων σε συμβούλους 

επιχειρήσεων που προτίθενται να προσφέρουν την 

υποστήριξή τους σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Ένα 

από τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι η 

δημιουργία μιας δέσμης εργαλείων με όλα τα 

εργαλεία για τη βελτίωση των συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και 

ταυτόχρονα για την ενίσχυση της διάδοσής τους. Το 

SESBA συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

2015, Βασικής Δράσης ΚΑ2, Στρατηγικές συμπράξεις 

http://mi-great.eu/en_GB/


στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (VET). 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με την 

ΕΕΚ: 

 

Στόχοι: 

-Ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των 

συμβούλων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που τίθενται από την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. 

-Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών 

διαβούλευσης για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Ομάδα-στόχος: 

-Άμεσα επωφελούμενοι: σύμβουλοι επιχειρήσεων 

-Έμμεσα επωφελούμενοι: κοινωνικοί επιχειρηματίες, 

τοπικές επιχειρήσεις, εμπορικά επιμελητήρια, 

ιδρύματα. 

Δραστηριότητα: 

- Δημιουργία ερευνητικής αναφοράς σχετικά με την 

κατάσταση της τέχνης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. 

- διεξαγωγή ερευνητικής έκθεσης σχετικά με τα 

προσόντα που απαιτούνται για να γίνει κάποιος 

σύμβουλος κοινωνικών επιχειρήσεων. 

- δημιουργία εργαλειοθήκης για συμβούλους 

επιχειρήσεων, 

-ανάπτυξη ενός κύκλου κατάρτισης για συμβούλους 

επιχειρήσεων που να ανταποκρίνεται στις 

αναγνωρισμένες ανάγκες και τα ακαδημαϊκά 

πρότυπα. 

-δημιουργία ιστότοπου όπου μπορούν να εισαχθούν 

όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τα 

εκπαιδευτικά υλικά. 

-αξιολόγηση των νέων τεχνικών συμβουλευτικής. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

http://www.programmaintegra.it/wp/programma-

integra/progetti/sesba-social-enterprise-skills-for-

business-advisers/ 

 

 

 

Χώρα: Italy 

Κατηγορία: Work Based Learning 

Τίτλος καλής πρακτικής: PEOPLE IN WBL 

http://www.programmaintegra.it/wp/programma-integra/progetti/sesba-social-enterprise-skills-for-business-advisers/
http://www.programmaintegra.it/wp/programma-integra/progetti/sesba-social-enterprise-skills-for-business-advisers/
http://www.programmaintegra.it/wp/programma-integra/progetti/sesba-social-enterprise-skills-for-business-advisers/


Όνομα οργανισμού: Coordinator: Istituto Statale D'istruzione 

Superiore "Vincenzo Moretti" 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την εργασία ως 

μέσο μάθησης στοχεύουν στη βελτίωση του 

συστήματος αναγνώρισης της μάθησης στον τομέα 

WBL μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ 

των σχολείων και των οργανισμών υποδοχής που 

συμμετέχουν στην διαδικασία της αναγνώρισης και 

επικύρωσης των Los (learning outputs) στον τομέα 

του WBL. Οι εταίροι του έργου έχουν μια εξαιρετική 

εμπειρία στον τομέα του WBL. Ωστόσο, έχουν 

περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες στη 

διαδικασία σχεδιασμού και συγχρηματοδότησης της 

επικύρωσης των LOs στον τομέα αυτό, σύμφωνα με 

τις αρχές ECVET, οι οποίες μπορούν να εγγυηθούν 

μια εξωτερική αναγνώριση, εκτός του πλαισίου στο 

οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία εκμάθησης. Οι 

ευρωπαϊκές στρατηγικές υπογραμμίζουν την 

αυξανόμενη ανάγκη να παρασχεθεί διαδικασία 

επικύρωσης των LOs στο WBL, ενισχύοντας τη 

συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των 

οργανισμών φιλοξενείας, επίσης μέσω της 

εφαρμογής των αρχών του ECVET. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με την 

ΕΕΚ: 

 

Οι εταίροι πραγματοποίησαν μια προκαταρκτική 

εσωτερική έρευνα σε κάθε χώρα (σχολείο / 

οργανισμός φιλοξενείας), όπου προέκυψαν κοινά 

προβλήματα: 

• οι διαδικασίες επικύρωσης των ικανοτήτων σε 

περιβάλλον WBL δεν βασίζονται πάντα στις 

μονάδες Los (Learning Outcomes) 

• Περιορισμένη κατανομή των κριτηρίων 

επικύρωσης LOs 

• Η διαδικασία επικύρωσης της μάθησης σε 

περιβάλλοντα WBL είναι συχνά τυχαία και 

αυθαίρετη (περιορισμένη γνώση του θέματος) 

Ειδικοί στόχοι είναι: 

- Συμπαγές και ελεγμένο μοντέλο για επικύρωση της 

μάθησης σε περιβάλλον WBL βάσει μονάδων LOs. 

-απόδοση της ίδιας αξίας στην αναγνώριση των LOs 

στην άτυπη μάθηση, μέσω της ενίσχυσης της 

εμπιστοσύνης και της δημιουργίας μιας κοινής 

γλώσσας 

- Εφαρμογή στρατηγικών για την ενσωμάτωση του 

συστήματος πιστωτικών / σχολικών σημάτων με 

μονάδες LOs 

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν με την υλοποίηση 

ενός πνευματικού αποτελέσματος που θα 

περιλαμβάνει: 

1) ένα πρότυπο αναγνώρισης των LOs που 

αποκτήθηκαν στον τομέα του WBL σύμφωνα με τις 

αρχές του πλαισίου ECVET. 



2) κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του 

μοντέλου. 

3) μελέτη / ανάλυση τoυ οφέλους που θα προκύψει 

από την εφαρμογή του μοντέλου. Το μοντέλο θα 

δοκιμαστεί σε πιλοτικές ομάδες σε κάθε χώρα και θα 

αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του. Μετά από 

διορθώσεις, η επίσημη έκδοση μαζί με τις οδηγίες 

και η μελέτη / ανάλυση των οφελών θα είναι έτοιμες. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

http://people-in-wbl.com/ 

 

 

 

 

Καλές Πρακτικές 

Εταίρος οργανισμός: Kainotomia                                                   Χώρα: Ελλάδα 

Χώρα: Sweden 

Κατηγορία: Teaching Entrepreneurship 

Τίτλος καλής πρακτικής: Loopme Tool 

Όνομα οργανισμού: Me Analytics AB 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Η επιχειρηματική μάθηση στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) έχει αποκτήσει ζωτική 

σημασία τα τελευταία χρόνια. Μια έμπειρη ομάδα στο 

Γκέτεμποργκ που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη 

εκμάθηση και την πρόοδο μέσω της χρήσης της 

καινοτόμου ανάπτυξης τόσο στην επιχειρηματικότητα 

όσο και στην εκπαίδευση, ανέπτυξε ένα φιλικό προς το 

χρήστη εργαλείο που ονομάζεται "LoopMe" και το 

οποίο ακολουθεί και εμβαθύνει την εκμάθηση και την 

ανάπτυξη με γρήγορο και ακριβή τρόπο. Οι 

προγραμματιστές του LoopMe έχουν ενσωματώσει τα 

αποτελέσματα της έρευνας που συνδυάζει τη μάθηση 

από το σχολείο και την εργασιακή ζωή στην πράξη. Το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Chalmers που διεξήγαγε 

την έρευνα για το LoopMe, εστίασε στις σχέσεις αιτίας-

αποτελέσματος στις διαδικασίες μάθησης και 

διαπίστωσε τι είναι κρίσιμο σε μια φάση κατάρτισης / 

ανάπτυξης για να διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης 

σε μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με 

την ΕΕΚ: 

 

Οι κύριοι στόχοι του Loopme είναι: 

• να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους 
επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην  
καταγραφή και αντανάκλαση της μαθησιακής εξέλιξης 
των μαθητών 

http://people-in-wbl.com/


• να αξιολογήσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες και να 
βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν πώς 
προχωρούν 

Το εργαλείο Loopme είναι μία καινοτόμος εφαρμογή 
επικοινωνίας μεταξύ δασκάλων και σπουδαστών για να 
εντοπίζει ακριβώς πότε, γιατί και πώς οι σπουδαστές 
και οι μαθητές αναπτύσσουν επιχειρηματικές 
ικανότητες. Το LoopMe ως εργαλείο είναι επίσης πολύ 
χρήσιμο στην έρευνα για μελέτες σχετικά με τα 
αποτελέσματα των διαφόρων εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών. Σήμερα, το LoopMe χρησιμοποιείται 
από πολλά σχολεία, κολλέγια και οργανισμούς σε όλο 
τον κόσμο. 

http://www.edtech4change.se/loopme-digital-
innovation-som-forandrar-larande-pa-djupet/ 

 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

Περιγραφή της καλής πρακτικής: 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/

news/entrepreneurship-education-and.htm 

Loop me app: 

https://www.loopme.io/ 

edtech4change πλατφόρμα: 

http://www.edtech4change.se/loopme-digital-

innovation-som-forandrar-larande-pa-djupet/ 

 

 

 

Χώρα: Spain / Basque Country 

http://www.edtech4change.se/loopme-digital-innovation-som-forandrar-larande-pa-djupet/
http://www.edtech4change.se/loopme-digital-innovation-som-forandrar-larande-pa-djupet/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/entrepreneurship-education-and.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/entrepreneurship-education-and.htm
https://www.loopme.io/
http://www.edtech4change.se/loopme-digital-innovation-som-forandrar-larande-pa-djupet/
http://www.edtech4change.se/loopme-digital-innovation-som-forandrar-larande-pa-djupet/


Τίτλος καλής πρακτικής: ETHAZI model 

Κατηγορία: Creative Problem Solving 

Όνομα οργανισμού: Tknika (centre promoted by the Deputy 

Ministry of Vocational Education and 

Training of the Education Department of the 

Basque Government) 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Το μοντέλο ETHAZI αναπτύχθηκε ως πιλοτικό 

πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 σε 5 

δημόσια κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στη Χώρα 

των Βάσκων. Στην πιλοτική του φάση το σχέδιο είχε 100 

μαθητές και 25 δασκάλους από 5 διαφορετικούς 

κύκλους. 

Το μοντέλο ETHAZI χρησιμοποιεί μία καινοτόμο 

μεθοδολογία με συνεργατική μάθηση βασισμένη σε 

προκλήσεις: οι μαθητές υλοποιούν συγκεκριμένα έργα, 

αναλύουν τις πληροφορίες, εργάζονται σε ομάδες και 

χρησιμοποιούν μεθόδους δημιουργικής επίλυσης 

προβλημάτων για να επεξεργαστούν πρωτότυπα. Η 

πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται ήδη σε φάση αναβάθμισης 

και έχει πραγματοποιηθεί σε 52 κέντρα και σε διάφορες 

ειδικότητες, που αντιπροσωπεύουν το 30% όλων των 

προγραμμάτων ΕΕΚ στη χώρα των Βάσκων και 

αναμένεται να φθάσουν το 70% έως το 2020. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με 

την ΕΕΚ: 

 

Το κεντρικό στοιχείο του μοντέλου ETHAZI είναι η 

μάθηση μέσα από συνεργασία βασισμένη στις 

προκλήσεις και τη χρήση δημιουργικής επίλυσης 

προβλημάτων. Η παρουσίαση μιας προβληματικής 

κατάστασης, η μετατροπή της σε μια πρόκληση, καθώς 

και η όλη διαδικασία μέχρι την επίτευξη ενός 

αποτελέσματος, είναι δομημένες βάσει τόσο των 

τεχνικών όσο και των ειδικών ικανοτήτων κάθε κύκλου, 

καθώς και βασικών εγκάρσιων ικανοτήτων όπως είναι η 

ανεξάρτητη μάθηση, η ομαδική εργασία , 

προσανατολισμός προς έκτακτα αποτελέσματα, 

ψηφιακές ικανότητες κ.λπ. 

Οι βασικοί στόχοι αυτής της καλής πρακτικής είναι: 

• να επισημάνουμε τις προβληματικές καταστάσεις, οι 

οποίες σε όλες τις περιπτώσεις προκύπτουν σε μια τάξη 

διαμορφωμένη σε ομάδες και να αφήσουμε τη διαδικασία 

εργασίας να επιτρέψει στους μαθητές να ζήσουν τη 

μαθησιακή  κατάσταση ως μια πρόκληση και, 

• να τους δώσουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις με τη χρήση δημιουργικής 

επίλυσης προβλημάτων και άλλων μεθόδων, 

προκειμένου να βρίσκουν τις καλύτερες λύσεις. 

Η επιτυχία αυτής της βέλτιστης πρακτικής είναι επίσης 

εμφανής στο χαμηλό ποσοστό των ατόμων που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο την περιοχή όπου 

εφαρμόζονται, σε ποσοστό 7,9% το χαμηλότερο στην 

Ισπανία, έναντι 19% σε ολόκληρη την Ισπανία το 2016. 

Αυτό βρίσκεται ήδη κάτω από τους ευρωπαϊκούς και 

εθνικούς στόχους που ορίζονται στη στρατηγική 



«Ευρώπη 2020» για τη μείωση των ποσοστών πρόωρης 

εγκατάλειψης, αντίστοιχα, σε <10% και 15%. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-

press/news/spain-basque-country-vet-innovation-offers-

good-practices-future-employment 

 

 

  

Χώρα: Denmark 

Κατηγορία: Work Based Learning 

Τίτλος καλής πρακτικής: Quality assurance for workplace training in 

postsecondary VET in Denmark 

Όνομα οργανισμού: Danish Agency for Higher Education and 

Educational Support 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Η κατάρτιση στο χώρο εργασίας είναι ένα πολύ 

σημαντικό μέρος των αποτελεσματικών προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης. Παρέχει ένα ισχυρό 

μαθησιακό περιβάλλον, βελτιώνει τη μετάβαση από το 

σχολείο στην εργασία επιτρέποντας στους εργοδότες και 

τους δυνητικούς εργαζόμενους να γνωρίσουν ο ένας τον 

άλλον. Συμβάλλει στην απόδοση των οργανισμών 

κατάρτισης και συνδέει την παροχή κατάρτισης με την 

άμεση έκφραση των αναγκών του εργοδότη. Για να 

αποκομίσει αυτά τα οφέλη, η τοποθέτηση πρέπει να είναι 

ποιοτική, και αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Η έλλειψη 

ποιοτικού ελέγχου και ευκαιριών κατάρτισης στο χώρο 

εργασίας για τους νέους μπορούν να έχει ως αποτέλεσμα 

φθηνή εργασία ή να περιλαμβάνει πολύ στενές και 

συγκεκριμένες δεξιότητες. Στη Δανία όλα τα 

προγράμματα ακαδημαϊκών επαγγελμάτων 

περιλαμβάνουν πλέον τουλάχιστον τριμηνιαία κατάρτιση 

στο χώρο εργασίας, ενώ τα επαγγελματικά 

http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-basque-country-vet-innovation-offers-good-practices-future-employment
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-basque-country-vet-innovation-offers-good-practices-future-employment
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-basque-country-vet-innovation-offers-good-practices-future-employment


προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν τουλάχιστον 

εξάμηνη εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (Δανική 

Υπηρεσία για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την 

Εκπαίδευση, 2012). Τα προγράμματα αυτά είναι 

υποχρεωτικά. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με 

την ΕΕΚ: 

 

Στη Δανία, το επίπεδο και η ποιότητα των δεσμεύσεων 

των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

προσδιορίστηκαν ως υψηλές σε μια συγκριτική μελέτη 

που αφορούσε 13 ευρωπαϊκές χώρες (CEDEFOP, 2011) 

και αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο οι ρυθμίσεις 

για την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας μπορούν να 

εμπλέκουν τους εργοδότες στην μεταδευτεροβάθμια 

ΕΕΚ (Δανική Υπηρεσία για την Ανώτατη Εκπαίδευση και 

Εκπαίδευση, 2012, Rambøll, 2010). Οι μηχανισμοί 

διασφάλισης της ποιότητας για την κατάρτιση στο χώρο 

εργασίας στη Δανία έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά 

και διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά: 

• Η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας 

ενσωματώνεται στις ρυθμίσεις τοποθέτησης εργασίας: 

αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα για τη διαπίστευση 

νέων προγραμμάτων από το Δανικό Ινστιτούτο 

Αξιολόγησης. 

• Δίνεται προσοχή στο να γίνουν αυτές οι τοποθετήσεις 

όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες τόσο για τα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης όσο και για τους εργοδότες 

και η ανάλυση αυτών των δεσμών αποτελεί μέρος της 

διαδικασίας διαπίστευσης από το Δανικό Ινστιτούτο 

Αξιολόγησης. 

• Οι ρυθμίσεις τοποθέτησης εργασίας σχεδιάζονται έτσι 

ώστε να συνδέονται στενά με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Οι σπουδαστές εφαρμόζουν έννοιες που 

αποκτώνται στο πρόγραμμα σπουδών στο χώρο 

εργασίας, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. Αυτός ο 

σύνδεσμος είναι βασικός για την αποτελεσματική 

μάθηση και η απουσία του μπορεί να συμβάλει στην 

αποτυχία της μεθόδου. Μετά την τοποθέτησή τους, οι 

μαθητές δίνουν αναφορά στο ίδρυμα τους και 

αξιολογούνται για να διαπιστώσουν αν έχουν 

εκπληρώσει τους μαθησιακούς τους στόχους. Για να 

εξασφαλιστεί ότι ο χώρος εργασίας συμβάλλει 

αποτελεσματικά σε αυτούς τους στόχους, κάθε 

μεμονωμένος μαθητής έχει έναν εκπαιδευτικό ή 

επιβλέποντα για καθοδήγηση. Οι επόπτες πρέπει να 

έχουν μια σταθερή γνώση του θεωρητικού περιεχομένου 

της πορείας του μαθητή και να έχουν επαρκή χρόνο και 

πόρους για να προσφέρουν καθοδήγηση. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

1. Field, S., lvarez-Galván, J., Hénard, F., Kis, V., 

Kuczera M. and Musset, P., A Skills beyond School 

Review of Denmark, OECD, Paris, 2012, p. 31. 

2. Danish Agency for Higher Education and 

Educational Support (2012), Skills beyond School: 

OECD Review of Post-Secondary Vocational Education 

and Training – National Background Report for Denmark, 

3. http://en.fivu.dk/publications/2012/oecd-review-

skills-beyondschool/oecd-review-skills-beyond-school-

denmark.pdf 

http://en.fivu.dk/publications/2012/oecd-review-skills-beyondschool/oecd-review-skills-beyond-school-denmark.pdf
http://en.fivu.dk/publications/2012/oecd-review-skills-beyondschool/oecd-review-skills-beyond-school-denmark.pdf
http://en.fivu.dk/publications/2012/oecd-review-skills-beyondschool/oecd-review-skills-beyond-school-denmark.pdf


4. Ramboll Management Consulting (2010): 

Praktik i erhvervsakademi- og 

professionsbacheloruddannelser. (Report about work 

placement in the academy profession programmes and 

professional bachelor programmes) (In Danish), 

www.ucdk.dk/da/images/stories/pdf/rapporter/praktik_e

ndelig_rapport.pdf 

 

 

Χώρα: Romania, Greece, Lithuania, UK, Italy, 

Poland, Spain 

Κατηγορία: Gamification-Stimulation 

Τίτλος καλής πρακτικής: Gamify Your Teaching 

Όνομα οργανισμού: Coordinator: Consiliul National al 

Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din 

Romania - filiala Arad 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής 

(maximum 100 λέξεις): 

Το έργο Gamify Your Teaching ήταν μια 2ετής 

στρατηγική εταιρική σχέση καινοτομίας Βασικής Δράσης 

KA2 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιστορία 

επιτυχίας και παράδειγμα καλής πρακτικής από την 

Εθνική Υπηρεσία της Ρουμανίας και την πλατφόρμα 

αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus+. Ο κύριος 

στόχος του έργου Gamify Your Teaching ήταν να 

υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη των 

επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτών της επιχειρηματικότητας και να ενισχύσει τη 

διδασκαλία των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνίας) μέσω μιας καινοτόμου παιδαγωγικής 

προσέγγισης στη διδασκαλία με τη χρήση gamification. 

Η κύρια καινοτομία του ήταν ένα Παιχνίδι που 

προσομοιώνει δραστηριότητες για να διδάξει 

http://www.ucdk.dk/da/images/stories/pdf/rapporter/praktik_endelig_rapport.pdf
http://www.ucdk.dk/da/images/stories/pdf/rapporter/praktik_endelig_rapport.pdf


επιχειρηματικές δεξιότητες σε φοιτητές της ΕΕΚ. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με 

την ΕΕΚ: 

 

Ο κύριος στόχος του έργου "Gamify your teaching" ήταν 

να δημιουργηθεί και να δοκιμαστεί ένα παιχνίδι, 

προκειμένου να αναπτυχθεί μια καινοτόμος μεθοδολογία 

για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας με τη χρήση 

του gamification. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες του 

προγράμματος βασίστηκαν σε μια συγκεκριμένη έρευνα 

που διεξήχθη από εταίρους στον τομέα της κοινωνικής 

έρευνας: η έρευνα διεξήχθη για να διαπιστωθούν ποιες 

είναι οι απαιτήσεις του παιχνιδιού όπως το επίπεδο των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ στον τομέα των 

ΤΠΕ και τα γενικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, δημιουργήθηκε μια Αναφορά 

Ανάλυσης Ανάγκης που αποτέλεσε τη βάση για τη 

δημιουργία του παιχνιδιού και των εκπαιδευτικών υλικών 

για τους Εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια 

συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών επιτυχημένων 

επιχειρήσεων που χρησίμευαν ως έμπνευση για τους 

μαθητές για το άνοιγμα των δικών τους επιχειρήσεων. 

Αυτά είναι τα πνευματικά αποτελέσματα που 

παραδόθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 

Έκθεση ανάλυσης αναγκών O1: η ανάλυση παρείχε τις 

απαιτήσεις παιχνιδιού (το επίπεδο των ικανοτήτων ΤΠΕ 

των διδασκόντων ΕΕΚ και τα γενικά χαρακτηριστικά του 

παιχνιδιού). 

O2 το παιχνίδι: περιλάμβανε 7 ενότητες που 

προσομοιώνουν δραστηριότητες διδασκαλίας 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, χωρισμένες σε επίπεδα, με 

βάση σενάρια και ενσωματωμένο περιεχόμενο για την 

επιχειρηματικότητα. Κάθε επίπεδο στο παιχνίδι είναι ένα 

ολοκληρωμένο σενάριο που μπορεί να παιχτεί και  

ακολουθεί την προσέγγιση επίλυσης υποθέσεων, η 

οποία αποτελείται από εισαγωγικές πληροφορίες, μια 

σειρά πιθανών μαθησιακών διαδρομών που πρέπει να 

λαμβάνονται ως απάντηση στις αποφάσεις και τις 

ενέργειες που γίνονται και κατάλληλα μέτρα 

βαθμολόγησης που ορίζουν την ατομική απόδοση του 

παίκτη. Εδώ είναι ο σύνδεσμος στο παιχνίδι: 

http://play.gamify-project.eu/ 

O3: διδακτικό υλικό για τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ, με 

στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτών στη χρήση του 

παιχνιδιού κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας. Τα υλικά είναι σε ηλεκτρονική 

μορφή, διαθέσιμα για λήψη από την ιστοσελίδα του 

έργου και απευθείας από το περιβάλλον παιχνιδιών. 

O4: Συλλογή Περιπτωσιολογικών Μελετών: αποτελείται 

από μια δημοσίευση που παρουσιάζει 35 παραδείγματα 

επιτυχημένων επιχειρήσεων που χρησιμεύουν ως 

έμπνευση και κίνητρο για επιχειρηματική εκπαίδευση. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-

RO01-KA202-014975 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-RO01-KA202-014975
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-RO01-KA202-014975
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-RO01-KA202-014975


http://gamify-project.eu/ 

https://www.facebook.com/GamifyYourTeaching/ 

https://www.kmop.gr/el/%CF%84%CF%81%CE%AD%

CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1/190-

gamify-your-teaching 

http://www.fygconsultores.com/portfolio-item/gamify-

your-teaching-increasing-vocational-competences-of-

entrepreneurship-teachers-with-the-use-of-

gamification/?lang=en 

 

 

 

 

 

Χώρα: Croatia 

Κατηγορία: ECVET 

Τίτλος καλής πρακτικής: Croatia- application of the European credit system in 

vocational education and training (ECVET) 

Όνομα οργανισμού: National team of Experts 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής (maximum 100 

λέξεις): 

Η Κροατία υιοθέτησε μια δομημένη και συστηματική προσέγγιση για την 

ανάπτυξη και εφαρμογή του ECVET. Με τη βοήθεια της 

χρηματοδότησης της ΕΕ δημιουργήθηκε μια εθνική ομάδα 

εμπειρογνωμόνων του ECVET, των οποίων η εμπειρία  δημιουργήθηκε 

με την εξοικείωσή τους με όλες τις πτυχές του ECVET και τη μάθηση 

από τις ευρωπαϊκές εμπειρίες (2012). Έκτοτε, οι εθνικοί 

εμπειρογνώμονες του ECVET έχουν επιτύχει σταδιακά σημαντικό έργο 

σε εθνικό επίπεδο. 

Στόχοι της καλής πρακτικής 

σε σχέση με την ΕΕΚ: 

 

Οι μέθοδοι της Κροατίας για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση με στόχο: 

• ανάλυση των υφιστάμενων νομοθετικών και δημοσιονομικών 
κανονισμών στην ΕΕΚ όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, τα 

http://gamify-project.eu/
https://www.facebook.com/GamifyYourTeaching/
https://www.kmop.gr/el/%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1/190-gamify-your-teaching
https://www.kmop.gr/el/%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1/190-gamify-your-teaching
https://www.kmop.gr/el/%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1/190-gamify-your-teaching
http://www.fygconsultores.com/portfolio-item/gamify-your-teaching-increasing-vocational-competences-of-entrepreneurship-teachers-with-the-use-of-gamification/?lang=en
http://www.fygconsultores.com/portfolio-item/gamify-your-teaching-increasing-vocational-competences-of-entrepreneurship-teachers-with-the-use-of-gamification/?lang=en
http://www.fygconsultores.com/portfolio-item/gamify-your-teaching-increasing-vocational-competences-of-entrepreneurship-teachers-with-the-use-of-gamification/?lang=en
http://www.fygconsultores.com/portfolio-item/gamify-your-teaching-increasing-vocational-competences-of-entrepreneurship-teachers-with-the-use-of-gamification/?lang=en


πρότυπα επαγγελματικών προσόντων, την ΕΕΚ και άλλα γενικά 
θέματα, την αξιολόγηση, την επικύρωση και τον καθορισμό των όρων 
εφαρμογής του ECVET. Η ομάδα συνέταξε μια έκθεση «Ανάλυση των 
κανονιστικών πράξεων σχετικά με την κινητικότητα της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Δημοκρατία της Κροατίας», η οποία 
θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση 
του ECVET στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

• την προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για τους υπεύθυνους για 
τη λήψη αποφάσεων και τους παρόχους ΕΕΚ σχετικά με τον έλεγχο, 
την εφαρμογή και την προώθηση του ECVET στη χώρα · 

• διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις εμπειρίες κινητικότητας των σχολών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να προσδιοριστεί η 
ετοιμότητά τους να υιοθετήσουν το ECVET στην πρακτική τους · 

• ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις εθνικές εξελίξεις του ECVET. 

• προώθηση του ECVET μεταξύ των ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και του κοινού · 

• Συνεργασία με τις εθνικές αρχές που εργάζονται στο πλαίσιο της 
Κροατικής πιστοποίησης 

• διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων για τους εκπαιδευτές και 
τους ειδικούς της ΕΕΚ σχετικά με τη χρήση του ECVET σε σχέδια 
κινητικότητας και τη δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων 
κινητικότητας με παρόχους ΕΕΚ, π.χ. το γεωργικό σχολείο του 
Ζάγκρεμπ. Μια τέτοια περιεκτική προσέγγιση δημιούργησε μια θετική 
αντίληψη του ECVET μεταξύ των σχολείων της Κροατίας και την 
αυξημένη ζήτηση για περισσότερες συμβουλές και πληροφορίες 
σχετικά με εθνικά και ευρωπαϊκά παραδείγματα πρακτικής. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, 

άρθρα) 

1. http://www.cedefop.europa.eu/sv/news-and-

press/news/croatia-application-european-credit-system-vocational-

education-and-training 

2. http://www.ecvet.hr/engleski/ecvet-in-croatia 

3. http://www.cedefop.europa.eu/files/5556_en.pdf 

 

 

 

http://www.cedefop.europa.eu/sv/news-and-press/news/croatia-application-european-credit-system-vocational-education-and-training
http://www.cedefop.europa.eu/sv/news-and-press/news/croatia-application-european-credit-system-vocational-education-and-training
http://www.cedefop.europa.eu/sv/news-and-press/news/croatia-application-european-credit-system-vocational-education-and-training
http://www.ecvet.hr/engleski/ecvet-in-croatia
http://www.cedefop.europa.eu/files/5556_en.pdf


 

  Καλές Πρακτικές 

   Εταίρος οργανισμός:Euro-Idea                                                  Χώρα: Πολωνία 

Χώρα: UK 

Κατηγορία: Work Based Learning (WBL) 

Τίτλος καλής πρακτικής: Linking Industry with education 

Όνομα οργανισμού: London Design & Engineering UTC 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής (maximum 100 λέξεις): 

Πρόκειται για ένα σχολείο υψηλής τεχνολογίας που 
επικεντρώνεται σε σπουδαστές, όπου η ακαδημαϊκή 
αριστεία και οι συνεργαζόμενοι εργοδότες δημιουργούν την 
επόμενη γενιά ανεξάρτητων, γεμάτων αυτοπεποίθηση και 
έτοιμων για εργασία ατόμων. 

Η έννοια των UTC δημιουργήθηκε από τον Λόρδο Baker 
και τον Λόρδο Dearing με στόχο τη γεφύρωση του 
χάσματος δεξιοτήτων συνδέοντας τη βιομηχανία με την 
εκπαίδευση. Το Baker Dearing Educational Trust (BDT) 
ιδρύθηκε για να αναπτύξει και να προωθήσει την έννοια 
των Πανεπιστημιακών Τεχνικών Σχολών. Κάντε κλικ εδώ 
για να διαβάσετε περισσότερα για το BDT. 

Το LDE UTC προσφέρει εξατομικευμένη μάθηση 
βασισμένη σε ένα προκλητικό πρόγραμμα σπουδών με 
σαφή πρόοδο στην απασχόληση, την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ή τη μαθητεία. Όλη η παράδοση των 
αντικειμένων γίνεται στο μέτρο του δυνατού μέσω 
πρωτοποριακών τεχνικών έργων που ενσωματώνουν τις 
ειδικότητες του αντικειμένου μας, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

- Μηχανική 

- Ενσωματωμένο περιβάλλον 

-Tέχνη και σχέδιο 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση 

με την ΕΕΚ: 

Κάθε φοιτητής στο LDE UTC είναι ένα άτομο με 

διαφορετικά ενδιαφέροντα και ανάγκες. Οι εργοδότες και οι 

προσωπικοί προπονητές υποστηρίζουν τους μαθητές. 

Αυτό περιλαμβάνει: 

• Σχεδιασμό σύντομων έργων για την παράδοση του 

προγράμματος σπουδών 

• Παροχή ανατροφοδότησης στους σπουδαστές για 

ολοκληρωμένα έργα 

• Υποστήριξη των φοιτητών για την ανάπτυξη και την 

εμπορία τελικών προϊόντων 

• Παροχή πρακτικής συνέντευξης και εμπειρία 

• Παροχή ειδικών μάστερ-τάξεων 

• Παροχή ομιλητών 

https://www.ldeutc.co.uk/about-us/baker-dearing-trust.aspx


• Ενθάρρυνση των φοιτητών να βιώσουν την επιχείρησή 

τους σε δράση από πρώτο χέρι, παρέχοντας επισκέψεις 

στις εγκαταστάσεις τους 

• Παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας και μεντόρων για 

μαθητές 

Μαθητεία/Πρακτική άσκηση   

Το LDE UTC είναι ένας επιτυχημένος πάροχος μαθητείας 

που αναπτύσσει προγράμματα σχετικά με τη βιομηχανία σε 

συνεργασία με περιφερειακούς και εθνικούς εργοδότες. Τα 

προγράμματα μας προσφέρουν αναγνωρισμένα προσόντα 

που εξοπλίζουν τους μαθητευόμενους για τη δουλειά τους 

και για την εξέλιξη της καριέρας τους. Οι μαθητείες 

συνδυάζουν την εκπαίδευση στην εργασία με την 

εκμάθηση στην τάξη και στενή συνεργασία με τους 

συνεργάτες του εργοδότη για να εξασφαλίσουμε ότι οι 

μαθητευόμενοι αναπτύσσουν τεχνικές δεξιότητες και 

δεξιότητες συμπεριφοράς, καθώς και τις γνώσεις και τις 

ικανότητες να εργάζονται σε μια σειρά τεχνικών και 

πολιτικών μηχανικών ρόλων. Ο εργοδότης, τα 

επαγγελματικά ιδρύματα και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες 

αποτελούν ουσιαστικό μέρος του LDE UTC. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

www.ldeutc.co.uk  

UTC 

BDT 

 

  

 

 

 

Χώρα: France 

Κατηγορία: Tools for VET in WEB 2.0 

https://www.ldeutc.co.uk/learning/apprenticeships.aspx
http://www.ldeutc.co.uk/
https://www.ldeutc.co.uk/about-us.aspx
https://www.ldeutc.co.uk/about-us/baker-dearing-trust.aspx


Τίτλος καλής πρακτικής: Serious Talk 

Όνομα οργανισμού: Succubus 

 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής (maximum 100 λέξεις): 

Ορισμένες τεχνολογίες Succubus μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν άμεσα από το χρήστη. 

Αυτή είναι η περίπτωση του Serious Talk, ενός προσομοιωτή 
διαλόγων. Επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει το 
δικό του σοβαρό παιχνίδι χωρίς να χρειάζεται γνώση κώδικα. 

 

Ο αλληλεπιδραστικός συντάκτης διαλόγου Serious Talk είναι 
ένα καινοτόμο συμπλήρωμα στην ηλεκτρονική μάθηση. 

 

Εργαλείο για την εταιρική κατάρτιση και μάθηση. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση 

με την ΕΕΚ: 

Με το Serious Talk είναι δυνατό να δημιουργήσετε το δικό 
σας σοβαρό παιχνίδι, ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
 
Το Serious Talk μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
συμπληρώσει την τεχνολογία Happy Tech. Είναι δυνατή η 
ενσωμάτωση διαδραστικών διαλόγων σε παιχνίδια 
περιπέτειας. Ένα ταξιαρχημένο παιχνίδι ευαισθητοποίησης 
που παραγγέλθηκε από την Mutuelle Générale de la Police, 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία Serious Talk. Το Succubus 
χρησιμοποίησε επίσης το Serious Talk για το Renault 
Trucks, ένα παιχνίδι που έχει πρωταγωνιστή έναν 
τηλεοπτικό παρουσιαστή ο οποίος προτείνει ένα κουίζ. 
 
Η εταιρεία Simulang έχει στηρίξει όλο το επιχειρησιακό 
μοντέλο της χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο για να 
δημιουργήσει μια προσομοίωση επαγγελματικών 
καταστάσεων για να μάθει αγγλικά ή να την βελτιώσει, στο 
πλαίσιο της επιχείρησης. 
 
Το Serious Talk είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη δημιουργία 
ενός εικονικού ασθενούς για την εκπαίδευση των γιατρών. 

 
 Δείτε πώς λειτουργεί 
 
 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

www.succubus.fr/en/realisation/serious-talk  

How does it work 

http://serioustalk.fr/
http://www.succubus.fr/en/realisation/serious-talk
http://serioustalk.fr/


 

 

 

 

 

 

Χώρα: France 

 

Κατηγορία: Teaching through gamification, simulations 

and digital Storytelling 

Τίτλος καλής πρακτικής Ma Cyber Auto Entreprise 

  

Όνομα οργανισμού: Succubus 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής (maximum 100 λέξεις): 

Ένα σοβαρό παιχνίδι μάρκετινγκ που αναπτύχθηκε από 
Succubus. 

Το Σοβαρό Παιχνίδι δημιουργήθηκε για τη Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας, Βιομηχανίας και 
Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, 
Βιομηχανίας και Απασχόλησης στη Γαλλία. 

Αυτό το παιχνίδι ευαισθητοποιεί τον χρήστη για την 
αναγκαιότητα γνώσης όλων των δυνατοτήτων που 
απαιτούνται στην αυτοαπασχόληση: παραγωγή, διαχείριση 
και πώληση της επιχείρησής του.  



Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση 

με την ΕΕΚ: 

Το "Ma Cyber Auto-Entreprise" είναι ένα εκπαιδευτικό 
εργαλείο για τους μελλοντικούς επιχειρηματίες που 
βασίζεται στην προσομοίωση και την τυποποίηση της 
μάθησης καθώς και στην υψηλή τεχνολογία. 

Αυτό το παιχνίδι βοηθά να κατανοήσουμε τα πάντα που 
πρέπει να γνωρίζει ένας "αυτοαπασχολούμενος". 

Παίζοντας το Cyber Auto-Business, ένα σοβαρό 3D 
παιχνίδι για να δοκιμάσετε τις δεξιότητες σας ως 
αυτοαπασχολούμενοι. 

Μετά την αναπαραγωγή στο My Cyber Auto-Business, ο 
παίκτης θα έχει όλα τα κλειδιά για να αποφύγει τις παγίδες 
και να επιτύχει στην επιχείρηση. 

Ένας χάρτης, μια ολοκληρωμένη διεπαφή διαχείρισης και 
μια φάση εξερεύνησης κάνουν το "Ma Cyber Auto-
Entreprise" ένα πλήρες εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Το παιχνίδι: 

Σε αυτό το παιχνίδι, ο παίκτης πρέπει να επιλέξει τους 
χαρακτήρες με αντιπροσωπευτικά επαγγέλματα: την 
Emma που είναι ο δημιουργός φανταχτερών κοσμημάτων 
ή ο Sami ο ειδικός της συμβουλευτικής στον υπολογιστή. 

Ο παίκτης μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσει τη δική 
του εταιρεία και να την αναπτύξει από το Α στο Ω. Για να 
γίνει αυτό, θα χρειαστεί να επικοινωνήσει με τους σχετικούς 
οργανισμούς, να λάβει βοήθεια, να αναπτύξει τις 
δραστηριότητές του και το δίκτυό του χωρίς να ξεχνάει τους 
πελάτες του. Εξερεύνηση, διάλογος, έρευνα και διαχείριση 
επιχειρήσεων: οι παίκτες δεν θα τρελαθούν σε αυτό το 
υβριδικό παιχνίδι που συνδυάζει περιπέτεια και διαχείριση. 

Κάθε παίκτης για να βελτιώσει τη βαθμολογία του σε όλο 
το παιχνίδι, θα κάνει σοφές επιλογές και θα οργανώσει την 
εργασία παρά το όλο και πιο φορτωμένο πρόγραμμα. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

www.succubus.fr/en  

www.succubus.fr/en/realisation/cyber-auto-entreprise  

www.economie.gouv.fr/facileco/creez-auto-entreprise  

 

http://www.succubus.fr/en
http://www.succubus.fr/en/realisation/cyber-auto-entreprise
http://www.economie.gouv.fr/facileco/creez-auto-entreprise


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα: Παγκοσμίως 

Κατηγορία: Teaching through gamification, simulations 

and digital Storytelling 

Τίτλος καλής πρακτικής: Teaching through gamification 

Όνομα οργανισμού: Coursera 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής (maximum 100 λέξεις): 

Η Coursera παρέχει καθολική πρόσβαση στην καλύτερη 

εκπαίδευση στον κόσμο, συνεργάζεται με κορυφαία 

πανεπιστήμια και οργανισμούς για να προσφέρει online 

μαθήματα. 

Κάθε μάθημα στην Coursera διδάσκεται από κορυφαίους 

εκπαιδευτές από πανεπιστήμια και εταιρείες παγκόσμιας 

κλάσης, ώστε να μπορείτε να μάθετε κάτι νέο, οποτεδήποτε 

και οπουδήποτε. Εκατοντάδες δωρεάν μαθήματα σάς δίνουν 

πρόσβαση σε διαλέξεις video, κατ' οίκον, ασκήσεις εργασίας 

και φόρουμ συζήτησης της κοινότητας. Τα αμειβόμενα 

μαθήματα παρέχουν επιπλέον κουίζ και έργα καθώς και ένα 

πιστοποιητικό διαμοιρασμού μαθημάτων μετά την 

ολοκλήρωσή τους. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση 

με την ΕΕΚ: 

Το Coursera ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην ΕΕΚ από εταιρείες, καθώς και από 

αυτοαπασχολούμενους και άνεργους. 

Το Coursera προσφέρει μαθήματα για επαγγελματίες και για 

άτομα που θέλουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να 

εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς. 

Η πλατφόρμα είναι παγκόσμια και προσφέρει μαθήματα σε 

διάφορες γλώσσες. 

Η πλατφόρμα εγγυάται την ευέλικτη πρόσβαση στους 

πόρους και καθιστά δυνατή την εκπαίδευση και για όσους 

εργάζονται ήδη και δεν έχουν τόσο χρόνο για την ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων. 

Η πλατφόρμα προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να 



προσαρμοστούν καλύτερα στην αγορά εργασίας. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

Coursera for Business video 

www.coursera.org  

www.coursera.org/business  

 

 

 

 

Χώρα: Παγκοσμίως 

Κατηγορία: Tools for VET in WEB 2.0 

Τίτλος καλής πρακτικής: Twine: open-source tool for telling interactive, 

nonlinear stories 

Όνομα οργανισμού: Interactive Fiction Technology Foundation 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής (maximum 100 λέξεις): 

Twine αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Ινστιτούτου Διαδραστικής 

Φαντασίας. Φιλοξενία αυτού του ιστότοπου παρέχεται επίσης 

από το IFTF. 

Το Twine δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε την αφήγηση για 

online εκπαίδευση. 

Το Twine είναι ένα λογισμικό ανοικτής πηγής. 

Δεν χρειάζεται να γράφετε κώδικα για να δημιουργήσετε μια απλή 

ιστορία με το Twine, αλλά μπορείτε να επεκτείνετε τις ιστορίες σας 

με μεταβλητές, λογική υπό όρους, εικόνες, CSS και JavaScript, 

όταν είστε έτοιμοι. 

Το Twine εκδίδεται απευθείας σε HTML, ώστε να μπορείτε να 

δημοσιεύσετε την εργασία σας σχεδόν οπουδήποτε. Οτιδήποτε 

δημιουργείτε με αυτό είναι εντελώς δωρεάν για να 

https://www.coursera.org/business?utm_campaign=website&utm_content=corp-to-home-footer-for-enterprise&utm_medium=coursera&utm_source=enterprise
http://www.coursera.org/
http://www.coursera.org/business


χρησιμοποιήσετε όποιον τρόπο θέλετε, ακόμα και για εμπορικούς 

σκοπούς. 

Το Twine δημιουργήθηκε αρχικά από τον Chris Klimas το 2009 

και τώρα διατηρείται από ένα πλήθος ανθρώπων σε πολλά 

διαφορετικά αποθετήρια. 

Δεύτερον, όποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα 

περιήγησης μπορεί να δει και να κάνει αλλαγές στην εργασία σας. 

Ανακαλύψτε περισσότερα εδώ  

Στόχοι της καλής πρακτικής σε 

σχέση με την ΕΕΚ: 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Τα σύντομα μαθήματα μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα με το 
Twine. Η ικανότητα παροχής ερωτήσεων και απαντήσεων 
προσαρμοστικά είναι απλή. Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα 
τροποποίησης των ερωτήσεων για προσαρμογή στο επίπεδο του 
χρήστη. 

Μελέτη περιπτώσεων 

Ένα παράδειγμα θα ήταν μια ιστορία στην οποία ο παίκτης (δηλ. 
Ο σπουδαστής) θα λογίζεται ως μέλος μιας αποτυχημένης 
εκκίνησης. Η ιστορία προχωρά με τον παίκτη να ανταποκρίνεται 
στις συζητήσεις για το τι πρέπει να κάνει για να βελτιώσει την 
πιθανότητα να επιβιώσει η εταιρεία. Ο φοιτητής σύντομα 
καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει αλληλοεπιδρώντας με τα 
προσομοιωμένα μέλη της ομάδας θα καθορίσει την τύχη της 
εταιρείας. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να είναι μια ισχυρή 
εμπειρία εμβάθυνσης. Δεν υπάρχουν πλέον περιπτώσεις που 
διαβάζουν μόνο για το τι συνέβη, αλλά ο εκπαιδευόμενος μπορεί 
να επηρεάσει αυτό που συμβαίνει στην ιστορία. 

Φυσικά, σε καλά αναπτυγμένες ιστορίες, ο εκπαιδευόμενος 
μπορεί να αναλάβει διαφορετικό πρόσωπο και να εξασφαλίσει 
μια διαφορετική εμπειρία. Εάν ένας φοιτητής παίζει το τμήμα του 
CIO, θα κάνει προτάσεις διαφορετικές από αυτές που  θα έκανε 
το άτομο μάρκετινγκ, δημιουργώντας έτσι μια υγιή ένταση, η 
οποία τονίζει την εμπειρία μάθησης. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, 

άρθρα) 

www.twinery.org  

  

 

https://onlineinnovationsjournal.com/streams/storytelling-in-online-education/2f91cac216403cd1.html
http://www.twinery.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλές Πρακτικές 

Εταίρος: University of Turku                                   Χώρα: Φινλανδία 

Χώρα: Finland (FI) 

Κατηγορία: ECVET 

Τίτλος καλής πρακτικής: International Teachers in Winnova 

Όνομα οργανισμού: WINNOVA 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής (maximum 100 λέξεις): 

 
Η Winnova είναι ένα κολέγιο VET που βρίσκεται στους δήμους 
Rauma, Pori και Laitila στη Φινλανδία. Το International Teachers 
στο Winnova είναι ένα blog όπου οι καθηγητές αυτού του 
κολλεγίου γράφουν και μοιράζονται τις εμπειρίες τους στη διεθνή 
κινητικότητα με τους συμμαθητές τους. 

Κάθε blog περιγράφει τον τόπο, τους στόχους, τα καθήκοντα και 
τα ευρήματα της εκδήλωσης. Τα γραπτά του Blog μπορούν να 
αναζητηθούν από το όνομα του εκπαιδευτικού, από τον 
προορισμό ή από το όνομα του έργου. Τα κείμενα είναι γραμμένα 
ξεχωριστά ή σε μια ομάδα, ανάλογα με τα άτομα που 
παρακολουθούν την κινητικότητα. 

Με τη συγγραφή του ιστολογίου, οι καθηγητές μοιράζονται αυτά 
που έχουν μάθει κατά τη διάρκεια συναντήσεων με συναδέλφους 
στο εξωτερικό και προσφέρουν συλλογική υποστήριξη στη 
διεθνοποίηση. 

Στόχοι της καλής πρακτικής σε 

σχέση με την ΕΕΚ: 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του 

έργου είναι συνήθως εκτός της οργάνωσης του έργου. Ως εκ 

τούτου, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των ιδρυμάτων 

ΕΕΚ μπορεί να μην γνωρίζουν τι έχουν επιτύχει οι συνεργάτες 

τους σε αναπτυξιακά έργα. 

Η ιδέα πίσω από το blog International Teachers στο Winnova είναι 

να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές και τα ευρήματα στη 

διεθνοποίηση. Με τη συγγραφή του ιστολογίου, οι καθηγητές 

μοιράζονται με τους συνομηλίκους τους τις εμπειρίες τους από 

διεθνείς περιόδους κινητικότητας ή συναντήσεις έργων. Το blog 

βρίσκεται στον ανοικτό χώρο της ιστοσελίδας του κολλεγίου, ώστε 

να μπορεί να ακολουθείται από εκπαιδευτικούς και εκτός του 

οργανισμού. 

Τα γραπτά του blog προσφέρουν συλλογική υποστήριξη για τη 

διεθνοποίηση και βοηθούν στην κατανόηση των συστημάτων 

ΕΕΚ στο εξωτερικό. Τα ευρήματα από περιόδους κινητικότητας 

και συναντήσεων με συνεργάτες στο εξωτερικό επιτρέπουν στους 



χρήστες να καινοτομούν με πολιτικές και πρακτικές στο δικό τους 

ίδρυμα. 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, 

άρθρα) 

International Teachers in Winnova blog  

https://intewin.blogspot.com/ (Στα Φινλανδικά) 

Winnova website:  

https://www.winnova.fi/winnova/esittely/winnova_in_english 

 

  

 

 

Χώρα: Finland (FI) 

Κατηγορία: Creative Problem Solving  

Τίτλος καλής πρακτικής: Multi-use learning environment  

Όνομα οργανισμού: Turku Vocational Institute (TAI) 

 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής (maximum 100 λέξεις): 

Το Επαγγελματικό Ινστιτούτο Turku είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα δευτεροβάθμια επαγγελματικά σχολεία της 
Φινλανδίας. Το Ινστιτούτο δημιούργησε ένα μαθησιακό 
περιβάλλον πολλαπλών χρήσεων για να διευκολύνει τη 
μάθηση της επιχειρηματικότητας ως ένα διακλαδικό θέμα. 
 
Το μαθησιακό περιβάλλον WISIO έχει σχεδιαστεί ώστε να 
είναι ένας ευέλικτος χώρος για να καλύψει μια σειρά από 
διαφορετικές ομάδες χρηστών και σκοπούς. Οι μαθητές 
συμμετέχουν σε camps πρόκλησης 12 ωρών και 
μπορούν να δοκιμάσουν τις ιδέες τους με πραγματικούς 
πελάτες. Τα έπιπλα μπορούν εύκολα να ομαδοποιηθούν 
για κάθε είδους σκοπούς και ο χώρος μπορεί να χωριστεί 
για συναντήσεις ή για εξυπηρέτηση πελατών.  

https://intewin.blogspot.com/
https://www.winnova.fi/winnova/esittely/winnova_in_english


Στόχοι της καλής πρακτικής σε σχέση με 

την ΕΕΚ: 

Ο ιδεασμός των σπουδαστών και η εξερεύνηση ιδεών 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μάθησης και της 
διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας. 
 
Στον εκπαιδευτικό χώρο του WISIO, οι μαθητές μπορούν 
να συμμετάσχουν σε camps 12 ωρών για τη δημιουργική 
επίλυση προβλημάτων με προκλήσεις 
προσανατολισμένες στην επαγγελματική ζωή. Ο χώρος 
εκμάθησης πολλαπλών χρήσεων μπορεί εύκολα να 
μετατραπεί σε αίθουσες συνεδριάσεων για την 
προσομοίωση της εργασίας σε ομάδες ή για την 
εξυπηρέτηση πελατών. Οι μαθητές μπορούν να 
δοκιμάσουν τις ιδέες τους με τους πραγματικούς πελάτες 
που διέρχονται χρησιμοποιώντας το χώρο ή τους χώρους 
που προορίζονται για εξυπηρέτηση πελατών. 
 
Σε κοντινή απόσταση από το χώρο αυτό υπάρχουν και 
άλλοι χώροι όπου οι μαθητές μπορούν να κάνουν τις 
εργασίες τους σε επαγγελματικά πλαίσια: καφετέρια, 
ραπτική, σαλόνι ομορφιάς και χώρο για οργάνωση 
δραστηριοτήτων για παιδιά και ηλικιωμένους. 
 
Η επιχειρηματικότητα είναι ένα από τα βασικά θέματα των 
προγραμμάτων σπουδών στο Ινστιτούτο και ένας 
διορισμένος δάσκαλος για σπουδές επιχειρηματικότητας 
φιλοξενεί τη χρήση του χώρου και διοργανώνει διάφορες 
εκδηλώσεις και συναντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
 
 
 

Links για την καλή πρακτική: 

(website, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα) 

WISIO learning space: 

http://www.turku.fi/toimipaikat/wisio (Στα 

Φινλανδικά)  

https://www.youtube.com/watch?v=dz9RuH8aDjA#acti

on=share (Με αγγλικούς υπότιτλους) 

Turku Επαγγελματικό Ινστιτούτο: 

https://www.turkuai.fi/en (Στα αγγλικά) 

http://serioustalk.fr/  

 

 

http://www.turku.fi/toimipaikat/wisio
https://www.youtube.com/watch?v=dz9RuH8aDjA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=dz9RuH8aDjA#action=share
https://www.turkuai.fi/en
http://serioustalk.fr/


 

 



 


