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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Η κοινωνική οικονομία της ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει απασχολήσει 

περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου το 6% του ενεργού εργατικού 

δυναμικού: από αυτά, το 26% απασχολείται σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, η 

απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 8%, γεγονός που αποτελεί επίσης μια 

ελπιδοφόρα αρχή για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των κακών συνθηκών εργασίας που 

αντιμετωπίζουν σήμερα οι μετανάστες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η Τουρκία παρείχε καταφύγιο σε 

1,8 εκατομμύρια Σύρους, σχεδόν τους μισούς από όσους εγκαταλείπουν τη χώρα. Ο αριθμός αυτός 

αντιπροσωπεύει σχεδόν το 98% του συνολικού προσφυγικού πληθυσμού της.Το γεγονός αυτό 

καθιστά την Τουρκία τη χώρα που φιλοξένησε τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό για το 

συγκεκριμένο έτος.Ένας από τους μεγαλύτερους αριθμούς υπάρχει επίσης στην Ελλάδα και τη 

Σικελία.Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν μεγάλη σημασία για τη δημιουργία νέων ευκαιριών 

απασχόλησης για τους μετανάστες, ενισχύοντας την ενδυνάμωσή τους και δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να εργαστούν σε ένα δίκαιο και ισότιμο περιβάλλον, μεταξύ άλλων και ως 

επιχειρηματίες.Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν περιλαμβάνουν επαρκή επιχειρηματική 

εκπαίδευση και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την 

είσοδο στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο.Όπως δηλώνει η Επιτροπή της ΕΕ "Μια ατζέντα για νέες 

δεξιότητες και θέσεις εργασίας", η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της αυτοαπασχόλησης και 

της καινοτομίας "μπορεί να προσφέρει μια πηγή καινοτόμων λύσεων για την ανταπόκριση στις 

κοινωνικές απαιτήσεις σε μια συμμετοχική διαδικασία, παρέχοντας συγκεκριμένες ευκαιρίες 

απασχόλησης για όσους βρίσκονται πιο μακριά από την αγορά εργασίας". 

Είναι επίσης γνωστό ότι αντιμετωπίζει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και προωθεί 

την κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Η κοινωνική οικονομία της ΕΕ, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει απασχολήσει περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου 

το 6% του ενεργού εργατικού δυναμικού: από αυτά, το 26% απασχολείται σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις. Παράλληλα, η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 8%, γεγονός 

που αποτελεί επίσης μια ελπιδοφόρα αρχή για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των κακών 

συνθηκών εργασίας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μετανάστες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν μεγάλη σημασία για τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης 

για τους μετανάστες, ενισχύοντας την ενδυνάμωσή τους και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
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εργάζονται σε ένα δίκαιο και ισότιμο περιβάλλον, μεταξύ άλλων και ως επιχειρηματίες. Ωστόσο, 

μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ότι δεν υπάρχουν 

επαρκείς επιχειρηματικές δεξιότητες και αυτό εμποδίζει τη δημιουργία επιχειρήσεων. Επιπλέον, 

τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν περιλαμβάνουν επαρκή επιχειρηματική εκπαίδευση και οι 

περισσότεροι άνθρωποι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την είσοδο στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό τοπίο. 

 

 

1.2 Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ EDU4SENT 

Σε 24 μήνες, στοχεύουμε να ενισχύσουμε τις γνώσεις και τις ικανότητες της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε οργανισμούς με χαμηλής ειδίκευσης 
νέους ενήλικες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να τους υποστηρίξουμε στην 
προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μακροπρόθεσμα, δημιουργώντας ένα 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ένα διαδικτυακό μάθημα ανοικτής πρόσβασης (OOC) με 5 εταίρους 
από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ιταλία, αυξάνοντας την ικανότητά τους στην 
εκπαίδευση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
 
Η συνεργασία με κατάλληλους εταίρους, όπως μια επιχείρηση πληροφορικής, μια εταιρεία 
κατάρτισης, μια κυβερνητική αρχή και ενώσεις που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων και 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, είναι ο στόχος του έργου: 

• Ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών/επαγγελματιών στους 
τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, γεγονός που θα τους διευκολύνει 
μακροπρόθεσμα να αναπτύξουν κοινωνικές επιχειρηματικές δεξιότητες σε μαθητές με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, 

• Βελτίωση της προσφοράς ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών 
που δεν έχουν προηγούμενες σχετικές γνώσεις στον τομέα, όσο και των ενηλίκων χαμηλής 
ειδίκευσης με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

• Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ως εκπαιδευτών εκπαιδευτών για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα 

• Ενίσχυση του πνεύματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τους διαφορετικούς τρόπους για την επιδίωξη της αυτοβιωσιμότητας 

• Αύξηση της συνάφειας των μαθησιακών παροχών και των προσόντων με την αγορά 
εργασίας και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του κόσμου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
με τους εκπαιδευτές ενηλίκων και, τελικά, με τους μετανάστες εκπαιδευόμενους Η εταιρική 
σχέση περιλαμβάνει οργανώσεις που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν συμμετάσχει σε 
παρόμοιο έργο. 
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1.3 ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΤΑΊΡΩΝ 

Λογότυπο Όνομα του Οργανισμού Χώρα 
 

 

 
PAYDAS EGITIM KULTUR VE 

SANAT DERNEGI 

 
ΤΟΥΡΚΙΑ (TR) 

 

 
 
 
 

ZONGULDAK VALİLİĞİ 

 
 
 
 
 

ΤΟΥΡΚΙΑ (TR) 

 

 

 
 

 
FORMAZİONE E COMUNİONE 

SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE 

ONLUS 

 
 
 
 
 

ΙΤΑΛΙΑ(IT) 

 

 

 
 

ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 

ΕΛΛΑΔΑ(GR) 
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PAYDAŞ EĞITIM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ  

Το Paydaş είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε από επανένωση 

εκπαιδευτικών. Τα μέλη είναι κυρίως το εκπαιδευτικό προσωπικό σε διάφορους τύπους 

οργανισμών στον τομέα της εκπαίδευσης.Ο κύριος στόχος είναι να συμπεριληφθεί η τέχνη στην 

τυπική, μη τυπική και νηπιακή εκπαίδευση.Στο πλαίσιο αυτό, οι τακτικές δραστηριότητες της 

ένωσης περιλαμβάνουν την οργάνωση κατάρτισης που υποστηρίζει την ανάπτυξη υποστηρικτικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για προπονητές, εκπαιδευτικούς, διευκολυντές στην τυπική και μη 

τυπική εκπαίδευση.Οι δραστηριότητες καλύπτουν τους τρεις κύριους τομείς: εκπαίδευση για 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ,καινοτομία και ψηφιοποίηση.Η λειτουργία οργανισμών 

για την καλλιέργεια της αμοιβαίας εκπαίδευσης μεταξύ του διδακτικού προσωπικού και της 

εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης είναι επίσης ένας από τους στόχους της ένωσης.Μια από τις κύριες 

αποστολές μας είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης.Η 

οργάνωσή μας επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη ορισμένων καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, ενοτήτων και εργαλείων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών πόρων. Έτσι, θα 

έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στον νεαρό πληθυσμό της Τουρκίας και όλης της Ευρώπης. 

 

DANMAR COMPUTERS 

 

Η Danmar Computers Company ιδρύθηκε την 1η Μαΐου 2000 ως εταιρεία πληροφορικής. Οι κύριοι 

στόχοι των δραστηριοτήτων μας ήταν και εξακολουθούν να είναι οι εκπαιδεύσεις και οι 

υλοποιήσεις συστημάτων πληροφορικής. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, το πεδίο των 

υπηρεσιών που παρέχει η Danmar Computers διευρύνεται τακτικά. 2001, ξεκινήσαμε συνεργασία 

με την PTEA Wszechnica στην πόλη Krosno, για την υλοποίηση υπουργικών έργων, στο πλαίσιο των 

οποίων εκπαιδεύσαμε εκπαιδευτικούς σε σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μέσης 

εκπαίδευσης. Έκτοτε, η Danmar Computers παρέχει διάφορα είδη κατάρτισης για εκπαιδευτικούς. 

 

Από το 2003, η Danmar είναι εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο της Pearson VUE και μπορεί να 

διεξάγει εκπαιδεύσεις και εξετάσεις κορυφαίων διεθνών προμηθευτών λογισμικού. Οι πιο 

δημοφιλείς είναι οι εξετάσεις της CISCO.Το 2007, η Danmar Computers εντάχθηκε σε μια διεθνή 

κοινοπραξία, την Concorde, με έδρα τις Βρυξέλλες. Στόχος της κοινοπραξίας είναι να εργάζεται για 

την ευρωπαϊκή κοινωνία, προς μια κοινωνία της γνώσης. 

 

 

FORMAZİONE E COMUNİONE SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE ONLU 

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών 

ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολιτικής και της οικονομικής ανεξαρτησίας, της 
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δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και της αυτοδιάθεσης των ανθρώπων και των ατόμων- είναι 

σύμφωνος με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδιάζει να 

υλοποιήσει πρωτοβουλίες αναπτυξιακής συνεργασίας, ανθρωπιστικής βοήθειας, εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και πληροφόρησης. Εμπνέεται επίσης από τις αρχές της Κοινωνικής Διδασκαλίας της 

Καθολικής Εκκλησίας και ακολουθεί το πνεύμα που διακηρύσσεται από την αρχή της Οικονομίας 

της Κοινωνίας, με στόχο τη διάδοση της παγκόσμιας αδελφοσύνης μέσω της επιδίωξης των 

κοινωνικών δικαιωμάτων, της επικουρικότητας και της αλληλεγγύης.Ο συνεταιρισμός παρέχει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: Εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ιταλική παιδεία και πολιτιστική/γλωσσική 

διαμεσολάβηση, κοινωνική και νομική βοήθεια σε μια κοινότητα για ανηλίκους και εδαφικά 

προγράμματα SPRAR. 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 

2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια 

δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ορισμένων από τα πιο 

επιδραστικά και πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως τα προγράμματα HORIZON 2020 

και ERASMUS+. Εδώ στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, αναγνωρίζουμε την 

επιχειρηματικότητα ως κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και τη συνοχή των κοινωνιών. Το İED 

έχει ως στόχο: 

• Προώθηση της καινοτομίας 

• Ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 

• Προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας 

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 

 

Για την προώθηση της επιχειρηματικότητας με κάθε τρόπο, ο οργανισμός αναπτύσσει έρευνα και 

παρέχουμε καινοτόμες, προσαρμοσμένες και ρεαλιστικές λύσεις που διευκολύνουν την 

επιχειρηματικότητα και προωθούν την απασχόληση. Επενδύει στην καινοτομία σε καθημερινή 

βάση και παρέχει βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις που σχετίζονται με την 

επιχειρηματικότητα.μέσω της επιτυχούς υλοποίησης πολλαπλών έργων της ΕΕ,ο οργανισμός 

είναι σε θέση να έρθει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας να γίνουμε Κέντρο Αριστείας στον τομέα 

της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

Η ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΟΥ ΖΟΝΓΚΟΥΛΝΤΆΚ  

Η Διοίκηση του Ζονγκουλντάκ είναι δημόσιος φορέας στο Ζονγκουλντάκ και η πόλη είναι η πρώτη 

επαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας το 1924. Η χώρα μας έχει 81 επαρχίες και όλες οι 
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διοικήσεις λειτουργούν υπό τον ιεραρχικό έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Διοίκηση της 

Ζονγκουλντάκ, όπως όλες οι διοικήσεις, είναι ένας οργανισμός ομπρέλα στην επαρχία που έχει 

όλη την ευθύνη και την κύρωση σε άλλους δημόσιους φορείς και ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα. 

Η τοποθεσία της Zonguldak βρίσκεται στη δυτική Μαύρη Θάλασσα της Τουρκίας και η 

Ζονγκουλντάκ είναι η μόνη πόλη στην Τουρκία που διαθέτει αποθέματα σκληρού άνθρακα. Η 

επαρχία Ζονγκουλντάκ χάνει τον πληθυσμό της από τη δεκαετία του 1980. Επειδή η 

ποικιλομορφία των τομέων είναι αδύναμη στην επαρχία και αυτή η αδυναμία προκαλεί σε 

μεγάλο βαθμό την ανεργία. Εκτός από τις δημόσιες επενδύσεις, η Κυβέρνηση της Ζονγκουλντάκ 

προσπαθεί να ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους ανθρώπους που ζουν στην επαρχία 

μέσω εθνικών και διεθνών επιχορηγήσεων. Τα ορυχεία και ο τουρισμός είναι οι πιο ανεπτυγμένοι 

τομείς της Ζονγκουλντάκ.  

 

1.4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1.4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1 (O1):   

Αναπτύχθηκε ένα πολύγλωσσο μάθημα ανοικτής πρόσβασης με σκοπό τη δημιουργία ενός 

διαδικτυακού χώρου σύνδεσης για τις ομάδες-στόχους του έργου 

(εκπαιδευτικοί/επαγγελματίες που εργάζονται σε οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη σε 

μεταναστευτικούς πληθυσμούς) και η πλατφόρμα φιλοξενεί όλο το ψηφιακό εκπαιδευτικό 

υλικό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου και υποστηρίζει τη διάδοση του έργου: 

εκδηλώσεις, δραστηριότητες, υλικά και αποτελέσματα. Στόχος του είναι να εξοπλίσει τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε οργανισμούς με χαμηλής ειδίκευσης νεαρούς ενήλικες 

πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να τους υποστηρίξει στην προώθηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Περιλαμβάνει ένα 

μάθημα, οδηγίες για τους εκπαιδευτές, εργαλεία αξιολόγησης και πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης. Το περιεχόμενο έχει προσαρμοστεί για τις ανάγκες των μειονεκτούντων και 

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τουρκικά, πολωνικά, ελληνικά 

και ιταλικά, δωρεάν και εύκολα προσβάσιμο. 

 

1.4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2 (O2):   

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος έχει αναπτυχθεί ειδικά 

για την ομάδα-στόχο, με μοναδική και καινοτόμο εστίαση στον τρόπο με τον οποίο οι 

συμμετέχοντες (μετανάστες και πρόσφυγες) αποκτούν τις κατάλληλες κοινωνικές 

επιχειρηματικές δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να ιδρύσουν τις δικές τους 
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επιχειρήσεις στις περιοχές που μετεγκαταστάθηκαν μετά την άφιξή τους στις χώρες εταίρους. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθορίστηκε μέσω της ανάλυσης των αναγκών που έγινε στο 

προκαταρκτικό τμήμα του έργου. Σε αυτή τη ΔΕ γίνεται προσπάθεια να βοηθηθούν οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες να μάθουν και να αναπτύξουν τη δική τους ιδέα για το είδος των 

επιχειρήσεων που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές που ζουν. 

 

1.5 ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ 

Στόχος του εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι να καθοριστεί το πλαίσιο για την προετοιμασία 

των εκπαιδευτικών ενοτήτων (I-V) για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 

να αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτών/διαμορφωτών.  

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού περιεχομένου: 

• να παρουσιάσει το περιεχόμενο, το σχέδιο κατάρτισης και τα μαθησιακά αποτελέσματα 

του κύκλου μαθημάτων κατάρτισης, 

• παρουσίαση των στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης και των διατάξεων για την 

εφαρμογή τους, 

• να καθορίσει τη στρατηγική αξιολόγησης, 

• να περιγράψετε το περιεχόμενο των ενοτήτων κατάρτισης I-V. 

 

 

Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα; 

Πρόκειται για επιχειρηματικότητα που έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση πιεστικών 

κοινωνικών προκλήσεων και την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών με καινοτόμο τρόπο, 

εξυπηρετώντας παράλληλα το γενικό συμφέρον και το κοινό καλό προς όφελος της 

κοινότητας.Με λίγα λόγια, η κοινωνική επιχειρηματικότητα στοχεύει κυρίως στον κοινωνικό 

αντίκτυπο και όχι στη μεγιστοποίηση του κέρδους στην προσπάθειά της να βοηθήσει τις πιο 

ευάλωτες ομάδες και να συμβάλει στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και στη βιωσιμότητα. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αμφισβητεί όλο και περισσότερο την παραδοσιακή ιδέα 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο για λόγους κέρδους και οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο, ακόμη και αν από στατιστική άποψη 

εξακολουθούν να αποτελούν μια εξειδικευμένη μορφή επιχείρησης. Οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις συμβάλλουν στη διατήρηση των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό 



                
____________________________________________________________________________________________                                                                                             

11 

 

αποκλεισμό στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής κατάρτισης και δραστηριοτήτων 

ένταξης στην εργασία.  

 

 

 

 

Γιατί είναι σημαντική η κοινωνική επιχειρηματικότητα; 

 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των 

κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, προωθώντας παράλληλα την 

ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την κοινή ευημερία και την κοινωνική ένταξη.Επιπλέον, η 

κοινωνική επιχειρηματικότητα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως σε τοπικό 

επίπεδο, καθώς και στη δημοκρατική συμμετοχή και στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών 

πρόνοιας. 

 

 

1.6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται ότι το μάθημα αυτό θα πρέπει να παραδίδεται επί 120 ώρες μέσω μιας 

διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης, π.χ. Moodle. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται ως 12 ενότητες 

υπό τέσσερις θεματικές ενότητες/ενορίες. Κάθε θέμα/ενότητα περιλαμβάνει 3 ενότητες. Κάθε 

ενότητα/θέμα έχει προβλεπόμενη διάρκεια συνεδρίας 30 ωρών με κάθε ενότητα να 

αντιπροσωπεύει 10 ώρες μάθησης. Το διαδικτυακό πρόγραμμα θα συμπληρώνεται από μια 

σειρά εργαστηρίων/συνεδρίων ανάλογα με την περίπτωση (40 ώρες). Η αναλογία των 

μαθημάτων σε μικτή μορφή εξαρτάται από την αξιολόγηση των αναγκών και του μορφωτικού 

επιπέδου των εκπαιδευομένων από τον διδάσκοντα. Η δομή των ενοτήτων του μαθήματος 

διευκολύνει τον διδάσκοντα να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί υλικό ανάλογα με το 

επίπεδο και τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Η δομή της μονάδας μαθήματος διευκολύνει 

επίσης τη χρήση του υλικού από τον εκπαιδευόμενο με αυτοκατευθυνόμενο τρόπο. 

 

1.7 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΕΝΟΤΉΤΩΝ 

Το θέμα της κατάρτισης παρουσιάζεται σε 15 ενότητες με πέντε θέματα. Κάθε θεματική ενότητα 

έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι διαθέσιμη σε αυτόνομη βάση και περιλαμβάνει παρουσίαση του 

περιεχομένου, δραστηριότητες, αξιολόγηση και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

ατομική και ομαδική βάση ανάλογα με τον τρόπο πρόσβασης. Οι θεματικές ενότητες 
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ενσωματώνονται επίσης μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα συνεκτικό σύνολο ικανοτήτων που 

παρέχει στον εκπαιδευόμενο εργαλεία και πληροφορίες για να αξιολογήσει και να παρουσιάσει 

τη δική του μάθηση ως σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον υποψήφιο εργοδότη. 

Συνιστάται στους χρήστες να ολοκληρώνουν κάθε ενότητα στο πλαίσιο μιας ενότητας, ώστε να 

διασφαλίζεται η ολοκλήρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ενότητας.  

Η ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της ενότητας παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα σύνολο 

αξιολογήσεων και αποτελεσμάτων που αποδεικνύουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις 

του εκπαιδευόμενου, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο εφαρμοσμένων γνώσεων και 

ικανοτήτων. 

Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 51 ακαδημαϊκές ώρες* (ώρες), οι 

οποίες περιλαμβάνουν 25 ώρες επαφής (δια ζώσης συναντήσεις) και 26 ώρες για τη θεωρητική 

και πρακτική ηλεκτρονική μάθηση μέσω πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων 4 ωρών για την 

αξιολόγηση των γνώσεων και την πιστοποίηση. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο βασίζεται στην ανάλυση αναγκών που υλοποιήθηκε από τους 

εταίρους του έργου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στις χώρες εταίρους όσον αφορά την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών/διαμεσολαβητών που εργάζονται με νέους 

ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

1.8 ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η επιχειρηματικότητα είναι η αξιοποίηση ευκαιριών και 

ιδεών και η μετατροπή τους σε αξία για άλλους, η οποία μπορεί να είναι οικονομική, πολιτιστική 

ή κοινωνική. Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας 

παρουσιάστηκε στο σχέδιο δράσης "Επιχειρηματικότητα 2020" και στην ανακοίνωση για την 

επανεξέταση της εκπαίδευσης. Καθώς οι εκπαιδευτικές πολιτικές αποτελούν αρμοδιότητα των 

χωρών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί κυρίως ως καταλύτης και διευκολυντής για την 

προώθηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Επικεντρώνεται στη διάδοση 

πληροφοριών και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς και 

στην ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης και έργων με υψηλή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ. 

 

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας ενσωματώνεται επίσης στη στρατηγική "Ευρώπη 2020", 

η οποία στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για "έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη". Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο δράσης "Επιχειρηματικότητα 2020" 

καθορίζει μια σειρά δράσεων, σε τρεις διαφορετικούς πυλώνες δράσης: 

 

1. Επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
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2. Ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να ανθίσουν και να αναπτυχθούν, 

3. Υποδείγματα ρόλων και προσέγγιση συγκεκριμένων ομάδων. 

 

Ο κύριος στόχος των περισσότερων συστημάτων εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα είναι η 

ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων. Ως επιχειρηματικές ικανότητες ορίζονται οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και οι στάσεις που επηρεάζουν την προθυμία και την ικανότητα εκτέλεσης του 

επιχειρηματικού έργου της δημιουργίας νέας αξίας. Μια ιδιαίτερη δέσμευση στο σχέδιο δράσης 

είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των μεταναστών που ήδη βρίσκονται και 

διαμένουν στην ΕΕ με βάση τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. 

 

Στο πλαίσιο του πλαισίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιχειρηματικότητα ως 

ικανότητα, αυτή νοείται ως μια εγκάρσια βασική ικανότητα που εφαρμόζεται από άτομα και 

ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων οργανισμών, σε όλους τους τομείς της ζωής. 

Ορίζεται ως εξής:  

"Επιχειρηματικότητα είναι όταν ενεργείς με βάση ευκαιρίες και ιδέες και τις μετατρέπεις σε αξία 

για τους άλλους. Η αξία που δημιουργείται μπορεί να είναι οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική" 

(EntreComp, EC,2016).  

 

Ο εννοιολογικός τρόπος EntreComp (EC,2016) αποτελείται από δύο κύριες διαστάσεις (πίνακας 

1): α) τις 3 περιοχές ικανοτήτων που αντικατοπτρίζουν άμεσα τον ορισμό της 

επιχειρηματικότητας ως την ικανότητα να μετατρέψεις ιδέες σε δράση που παράγει αξία για 

κάποιον άλλο εκτός από τον εαυτό σου, και β) τις 15 ικανότητες που, μαζί, αποτελούν τα δομικά 

στοιχεία της επιχειρηματικότητας ως ικανότητας για όλους τους πολίτες. Κάθε μία από αυτές 

συνοδεύεται από μια υπόδειξη ή μια προτροπή προς τον εκπαιδευόμενο να εφαρμόσει την 

ικανότητα στην πράξη και από μια περιγραφή, η οποία την αναλύει στις βασικές πτυχές της. 

"Ιδέες και ευκαιρίες", "Πόροι" και "Σε δράση" είναι οι 3 κύριες κατηγορίες του εννοιολογικού 

μοντέλου και έχουν επισημανθεί για να τονιστεί η ικανότητα επιχειρηματικότητας ως ικανότητα 

μετατροπής ιδεών και ευκαιριών σε δράση με την κινητοποίηση πόρων. Οι πόροι αυτοί μπορεί 

να είναι προσωπικοί (δηλαδή, αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα, κίνητρα και επιμονή), 

υλικοί (για παράδειγμα, μέσα παραγωγής και οικονομικοί πόροι) ή μη υλικοί (για παράδειγμα, 

ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις).  
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Πίνακας 1 - Επιχειρηματικές ικανότητες σύμφωνα με το EntreComp(ΕΚ,2016) 

2. ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΎ 

ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Πραγματοποιήθηκε μελέτη ανάλυσης αναγκών για την ενθάρρυνση ενηλίκων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο να ξεκινήσουν κοινωνική επιχείρηση και να δημιουργήσουν 

ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας για το σκοπό αυτό, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 

διανοητικού αποτελέσματος 2 του έργου Edu4Sent. Σκοπός της ανάλυσης αναγκών είναι να 

καθοριστούν συγκεκριμένα δεδομένα και ένα μεθοδολογικό πλαίσιο πάνω στα οποία θα 
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βασιστούν τα μελλοντικά πνευματικά αποτελέσματα (ΠΕ) του παρόντος έργου, 

συμπεριλαμβανομένων των ΠΕ1/ΠΕ (Ανοικτό διαδικτυακό μάθημα για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα)), ΠΕ 2 (Εκπαιδευτικό περιεχόμενο ), καθώς και σχέδια διάδοσης, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αξιοποίηση και βιωσιμότητα του παρόντος 

έργου.  

  

Αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο για την ανάλυση των αναγκών με σκοπό την κατανόηση και 

την αποκάλυψη αποτελεσματικών τρόπων για τη δημιουργία ευκαιριών μάθησης υψηλής 

ποιότητας για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ενηλίκων με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Τρεις εμπειρογνώμονες περιεχομένου που είναι ακαδημαϊκοί από το Τεχνικό 

Πανεπιστήμιο Yildiz συμμετείχαν σε αυτή τη φάση και προετοίμασαν ένα ερωτηματολόγιο 

προκειμένου να κατανοήσουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ανάγκες των 

ενηλίκων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης του 

ερωτηματολογίου είναι η δημιουργία ερωτήσεων που μετρούν με ακρίβεια τις απόψεις, τις 

εμπειρίες και τις συμπεριφορές του κοινού-στόχου. Εν προκειμένω, στην πρώτη φάση, οι 

εμπειρογνώμονες περιεχομένου ανέπτυξαν ένα σύνολο ερωτήσεων με βάση τις θεωρίες, τη 

σχετική βιβλιογραφία και την εμπειρογνωμοσύνη τους.  Στη δεύτερη φάση, κατά τη διατήρηση 

της εγκυρότητας περιεχομένου του ερωτηματολογίου, έξι εμπειρογνώμονες περιεχομένου που 

είναι ερευνητές, καθηγητές, εμπειρογνώμονες από διάφορα πανεπιστήμια και μια ΜΚΟ (μη 

κερδοσκοπική οργάνωση) έλαβαν μέρος και εξέτασαν το ερωτηματολόγιο από την άποψη της 

σαφήνειας του τομέα και της συνάφειας του περιεχομένου. Πραγματοποιήθηκαν οι 

απαραίτητες επεξεργασίες με βάση τις ανατροφοδοτήσεις των εμπειρογνωμόνων και 

αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 15 δομές και 61 ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου είναι το προφίλ των μεταναστών και η δημογραφική ενότητα που 

περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως η 

ηλικία, η κατάσταση γάμου και η κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση κ.λπ. Το δεύτερο μέρος 

του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δομές: Επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη 

επιχειρηματικής ιδέας/έργου, ανάλυση πελατών, επενδύσεις, κοινωνική επιχειρηματικότητα, 

δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών), 

δικτύωση, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδική εργασία, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, 

ανάλυση κινδύνου, νομική διαδικασία, δικαιώματα των μεταναστών, πολιτισμός, 

παρακολούθηση κατάρτισης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος, 

συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Πολωνίας, με συνολικό 

αριθμό 611 συμμετεχόντων.  
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2.2. ΠΡΟΦΊΛ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ 

 Πίνακας 1. Χώρα έρευνας/συνέντευξης 

 f % 

Τουρκία 544 89.0 

Ελλάδα 18 2.9 

Ιταλία 23 3.8 

Πολωνία 26 4.3 

Σύνολο 611 100.0 

Ο πίνακας 1 δείχνει ότι οι εταίροι του έργου συμμετείχαν στην ανάλυση αναγκών με συνολικά 

611 μετανάστες. Οι 544 από τους συμμετέχοντες είναι μετανάστες από την Τουρκία, 26 από την 

Πολωνία, 23 από την Ιταλία και 18 από την Ελλάδα. Συνολικά 611 συμμετέχοντες αποτελούν το 

δείγμα της μελέτης. 

Πίνακας 2. Οικογενειακή κατάσταση και φύλο των συμμετεχόντων 

 Άνδρες Γυναίκες Άλλο Σύνολο 

Παντρε

μένος 
222 (36.3%) 280 (45.8%) 1 (0.2 %) 503 (82.3 %) 

Ενιαία 63 (10.3%) 42 (6.8%) 3 (0.5%) 108 (17.7 %) 

Σύνολο 285 (46.6 %)  322 (52.6%) 4 (0.7%) 611 (100%) 

Οι συμμετέχοντες ήταν 46,6 % άνδρες και 52,6 % γυναίκες (βλέπε πίνακα 2). Μόνο τέσσερις 

συμμετέχοντες δήλωσαν "άλλο" ως τύπο φύλου. Αν και οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνδρες 

επιχειρηματίες υπερτερούν αριθμητικά έναντι των γυναικών επιχειρηματιών, το χάσμα αυτό 

κλείνει. Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στις κοινωνικές επιχειρήσεις μειώνεται. Όταν 

εξετάζεται στην κοινωνική διάσταση, η θηλυκότητα θεωρείται ως ένα χαρακτηριστικό που δίνει 

έμφαση σε συμπονετικές και περιποιητικές συμπεριφορές, στη σεξουαλική ισότητα, στην 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και σε πιο ρευστούς ρόλους των φύλων. Παρόμοια με την 

πιλοτική μελέτη, εάν οι γυναίκες συμμετέχουσες θα είναι η πλειοψηφία στις ομάδες 

κατάρτισης, αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, διότι θα φέρει μια γυναικεία 

προοπτική στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Από τους συνολικά 611 συμμετέχοντες, οι 503 (82,3%) είναι ή ήταν παντρεμένοι και οι 108 

(17,7%) είναι ανύπαντροι. Η οικογενειακή κατάσταση είναι επίσης μία από τις σημαντικές 

μεταβλητές. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του επιχειρηματία είναι 

ένα ελαφρώς πιο σύνθετο ζήτημα. Οι επιχειρηματίες δεν υπόκεινται σε ωράρια εργασίας όπως 
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ένας εργαζόμενος στην εταιρική ζωή. Κατά την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του 

επιχειρηματία, θα πρέπει να επιδιώκεται να είναι πειστικός όχι μόνο απέναντι στους 

ενδιαφερόμενους αλλά και απέναντι στη σύζυγο και την οικογένειά του κατά καιρούς.  

Πίνακας 3. Ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων 

  f % 

Ηλικία 16-

20 

 
22 4 

Ηλικία 21-

30 

 
146 24 

Ηλικία 31-

40 

 
280 46 

Ηλικία 41-

50 

 
119 20 

Ηλικία 51-

60 

 
24 3 

Λείπει το  20 3 

Σύνολο  611 100 

    

Το δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων (βλ. Πίνακα3) δείχνει ότι η ηλικία των 

συμμετεχόντων κυμαινόταν μεταξύ 16 και 60 ετών. Αναλυτικότερα, 22 από τους ερωτηθέντες 

ανήκουν στην ηλικιακή κλίμακα 16-20 ετών, η οποία ανταποκρίνεται στην περίοδο 

προπτυχιακού επιπέδου και μπορεί επίσης να ονομαστεί ως το επίπεδο εισόδου στην καριέρα. 

Οι 146 από αυτούς είναι μεταξύ 21-30 ετών που αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο σταδιοδρομίας. 

Η κυρίαρχη ομάδα του δείγματος είναι μεταξύ 31-40 ετών, η οποία μπορεί να γίνει δεκτή ως 

μεσαίο επίπεδο σταδιοδρομίας. Ενώ 119 από τους συμμετέχοντες είναι ηλικίας 41-50 ετών, 

άλλοι 24 είναι ηλικίας 51-60 ετών. 

Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων είναι 35 ετών. Δεδομένου ότι η μέση ηλικία των 

επιχειρηματιών είναι αποδεκτή ως 40, θα ήταν ορθολογικό να αναπτυχθεί περιεχόμενο 

κατάλληλο για τους συμμετέχοντες στις δύο ομάδες (31-40 και 41-50) που αποτελούν το 66% 

του δείγματος. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή οπτικών σχεδίων για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και στην επιλογή περιπτώσεων κατάλληλων για τη σχετική ηλικιακή 

ομάδα. 

Πίνακας 4: Κατάσταση τεκνοποίησης των συμμετεχόντων 



                
____________________________________________________________________________________________                                                                                             

18 

 

  f % 

Ναι, έχω παιδιά  513 84 

Όχι, δεν έχω παιδιά  98 16 

Σύνολο  611 100 

Μεταξύ των συμμετεχόντων, το 84 % είναι γονείς και το 16 % άτεκνοι. Οι οικογενειακοί δεσμοί 

και η γονεϊκότητα αποτελούν ευρέως μελετημένα θέματα στη βιβλιογραφία της 

επιχειρηματικότητας για την κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ των ευθυνών και της 

επιχειρηματικής πρόθεσης. Η πλειονότητα αυτού του δείγματος έχει ευθύνη γονικής μέριμνας.  

Η γονική ευθύνη μπορεί να κάνει τους ανθρώπους απρόθυμους να αναλάβουν νέους κινδύνους. 

Οι γυναίκες έχουν περισσότερες ευθύνες από τους άνδρες για τη φροντίδα των παιδιών τους 

και, ως εκ τούτου, μπορεί να είναι λιγότερο πρόθυμες να αναλάβουν κινδύνους και να θέσουν 

σε κίνδυνο την οικογενειακή τους ζωή για χάρη της εργασίας. 

Πίνακας 5. Ο αριθμός των παιδιών των συμμετεχόντων 

#  f % 

1  80 13.1 

2  93 15.2 

3  156 25.5 

4  120 19.6 

5  61 10 

Περισσότερ

ο από 5 

 
101 16.5 

Από τους 513 συμμετέχοντες με παιδιά στο σύνολο δεδομένων, οι 156 συμμετέχοντες που έχουν 

3 παιδιά αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα. Ακολουθούν οι γονείς με 4 παιδιά και πάνω από 5 

παιδιά. Μεταξύ των συμμετεχόντων, το 10 % έχει 5 παιδιά και το 13,1 % έχει ένα παιδί. Το να 

είσαι γονέας και να αναλαμβάνεις τις ευθύνες διαβίωσης των παιδιών μπορεί να αποτελέσει 

πρόσθετη ανησυχία για τον υποψήφιο επιχειρηματία. Από την άλλη πλευρά, λόγω των 

δυσκολιών εύρεσης εργασίας και της ανισότητας των ευκαιριών στη χώρα στην οποία 

μετανάστευσαν οι μετανάστες, μπορεί επίσης να θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση 

προκειμένου να αφήσουν ένα μέλλον για τα παιδιά τους. 

Πίνακας 6. Αριθμός ατόμων με τα οποία ζουν οι συμμετέχοντες 

#   f  % 

1  18  2.9 

2  27  4.4 
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3  44  7.2 

4  96  15.7 

5  158  25.9 

Περισσότερ

ο από 5 

 
268 

 
43.9 

Ο πίνακας 6 δείχνει ότι ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων ζει με 5 άτομα (25,9 %) και με 

περισσότερα από 5 άτομα (43,9 %). 18 συμμετέχοντες (2,9 %) ζουν μόνο με 1 άτομο. Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι μετανάστες ζουν σε συνθήκες συνωστισμού. Πρόσφατες 

μελέτες δείχνουν ότι οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να ζουν σε συνθήκες 

συνωστισμού και αυτό είναι πολύ διαδεδομένο μεταξύ των μεταναστών (Camarato & Zeigler, 

2020). Ο συνωστισμένος χώρος διαβίωσης δεν θα βοηθήσει τους υποψήφιους επιχειρηματίες. 

Θα χρειαστούν έναν χώρο όπου θα μπορούν να είναι ήσυχοι και συγκεντρωμένοι ενώ μελετούν 

εξ αποστάσεως, επικεντρώνονται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών ή κάνουν ένα 

τηλεφώνημα για να συνεργαστούν. Για το λόγο αυτό, εάν οι δυνατότητες των συμμετεχόντων 

δεν το επιτρέπουν, συνιστάται η υποστήριξή τους σε ένα χώρο συνεργασίας, τουλάχιστον σε 

ορισμένα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Πίνακας 7. Χώρες καταγωγής των συμμετεχόντων 

 f % 

Συρία 418 68.4 

Ανατολικό Τουρκιστάν 37 6.1 

Αζερμπαϊτζάν 20 3.3 

Ουκρανία 15 2.5 

Ιράν 10 1.6 

Τουρκμενιστάν 9 1.5 

Αφγανιστάν 8 1.3 

Ιράκ 8 1.3 

Υεμένη 6 1 

Νιγηρία 6 1 

Αλβανία 5 0.8 

Γκάμπια 5 0.8 

Αίγυπτος 4 0.7 

Σομαλοί 4 0.7 

Ρουμανία 4 0.7 

Ιορδανία 3 0.5 

Τσεχία 3 0.5 
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Παλαιστίνη 3 0.5 

Πακιστάν 3 0.5 

Ουζμπεκιστάν 3 0.5 

Μάλι 3 0.5 

Γκάνα 2 0.3 

Ρωσία 2 0.3 

Κατάρ 2 0.3 

Σενεγάλη 2 0.3 

Λιβύη 2 0.3 

Κίνα 2 0.3 

Κόσοβο 2 0.3 

Άλλα 13 2.13 

Λείπει το 7 1.1 

Σύνολο 611 100.0%  

Όσον αφορά την ερμηνεία του προφίλ των συμμετεχόντων, εξετάζοντας την κατανομή των 

ερωτηθέντων σύμφωνα με την εθνικότητά τους, το 68,4% των συμμετεχόντων ήταν από τη 

Συρία, το 6,1% από το Ανατολικό Τουρκιστάν, το 3,3% από το Αζερμπαϊτζάν, το 2,5% από την 

Ουκρανία, το 1,6% από το Ιράν και το 1,5% από το Τουρκμενιστάν. Άλλες χώρες προέλευσης 

είναι η Τουρκία, η Αλβανία, η Σαουδική Αραβία, η Μολδαβία, η Αλγερία, το Τατζικιστάν, το 

Νταγκεστάν, το Μπαγκλαντές, η Γεωργία, η Λευκορωσία, η Ονδούρα και η Γουινέα. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι Σύριοι. 

Όταν το δείγμα είναι ετερογενές, όλα τα στοιχεία του πληθυσμού έχουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Αυτό καθιστά δύσκολη τη γενίκευση για το δείγμα.  Ωστόσο, όπως στην 

παρούσα μελέτη, μπορεί επίσης να παρέχει ευκολία σε θέματα όπως η επιλογή της γλώσσας 

διδασκαλίας όταν υπάρχει πλειοψηφία. Για την ακρίβεια, στην παρούσα μελέτη, προτάθηκε ως 

γλώσσα διδασκαλίας επειδή είναι γνωστή σε υψηλό ποσοστό 68,4%. 

 

Πίνακας 8. Επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων 

  f % 

Είμαι 

αναλφάβητος 

 
63 10.3 

Δημοτικό Σχολείο  104 17.0 

Γυμνάσιο  178 29.1 

Γυμνάσιο  150 24.5 
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Πανεπιστήμιο  116 19.0 

Σύνολο  611 100.0 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, το 10,3% ήταν αναλφάβητοι, το 17% 

αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο, το 29,1% από το γυμνάσιο και το 24,5% ήταν απόφοιτοι 

λυκείου (βλ. Πίνακα 8). Τέλος, το 19% είχε πτυχίο πανεπιστημίου. Το εύρος του μορφωτικού 

επιπέδου κυμαινόταν από αναλφάβητο έως προπτυχιακό. Δεν υπάρχει κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών μεταξύ των 611 συμμετεχόντων. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση στην κοινωνική 

επιχειρηματικότητα θα συνεχιστεί διαδικτυακά, κατέστη αναγκαίο να αποκλειστεί η ομάδα των 

αναλφάβητων από την εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπόψη την ετοιμότητα που απαιτείται για την 

εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, φαίνεται σκόπιμο να επιλεγούν οι 

συμμετέχοντες από απόφοιτους λυκείου και πανεπιστημίου. 

Πίνακας 9. Μητρική γλώσσα των συμμετεχόντων 

 f % 

Αραβικά 396 64.8 

Ουιγούροι 33 5.4 

Τουρκμενιστάν 27 4.4 

Τουρκικά 26 4.3 

Αζερμπαϊτζάν 21 3.4 

Κούρδος 18 2.9 

Ουκρανικό 15 2.5 

Περσικό 14 2.3 

Ουζμπεκιστάν 9 1.5 

Αγγλικά 8 1.3 

Αλβανικά 4 0.7 

Ρουμανικά 4 0.7 

Άλλα 36 5.9 

Σύνολο 611 100 

Η μητρική γλώσσα μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων είναι η αραβική (36 %), ακολουθούμενη 

από την ουιγούρικη (5,4 %), την τουρκμενική (4,4 %) και την τουρκική (4,3 %). Από την άλλη 

πλευρά, υπήρχαν διάφορες γλώσσες που δηλώθηκαν ως μητρική γλώσσα, όπως τα αζερικά, τα 

κουρδικά, τα ουκρανικά, τα περσικά, τα ουζμπεκικά, τα αγγλικά, τα αλβανικά και τα ρουμανικά 

(βλέπε πίνακα 9). Η άλλη κατηγορία (5,9 %) περιλαμβάνει γλώσσες που έχουν συχνότητα 

μικρότερη από 4, με συνολική συχνότητα 36.  

Πίνακας 10. Γλώσσες που γνώριζαν οι συμμετέχοντες 
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 f % 

Αραβικά 341 60.8% 

Αγγλικά 56 10% 

Τουρκμενιστάν 44 7.8% 

Ιταλικά 22 3.9% 

Πολωνικά 20 3.6% 

Ουζμπεκιστάν 17 3% 

Τουρκικά 17 3% 

Ρωσική 16 2.9% 

Ουκρανικό 14 2.5% 

Περσικό 13 2.3% 

Αζερμπαϊτζάν 1 0.2% 

Οι γλώσσες που γνωρίζουν οι συμμετέχοντες είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία 

διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης. Ένας από τους κύριους σκοπούς αυτού του έργου είναι 

η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης από την οποία θα μπορούσαν να 

επωφεληθούν πολλοί επιχειρηματίες. Από την άποψη αυτή, είναι αναπόφευκτο να σχεδιαστεί 

και να αναπτυχθεί η πλατφόρμα σύμφωνα με την πιο ομιλούμενη γλώσσα, ώστε να προσεγγίσει 

όσο το δυνατόν περισσότερους μετανάστες. Ο πίνακας 11 δείχνει ότι τα αραβικά (60,8 %), τα 

αγγλικά (10 %) και τα τουρκμενικά (7,8 %) είναι οι επικρατέστερες γλώσσες που γνωρίζουν οι 

συμμετέχοντες.  

Πίνακας 11. Επίπεδο γλώσσας των συμμετεχόντων στη χώρα μετανάστευσης 

 Κανένα 

Επίπεδο 

αρχαρίων 

Ενδιάμεσο επίπεδο Προχωρημένο 

επίπεδο 

Ανάγνωση 144 

(23.6%) 
129 (21.1%) 

218 (35.7%) 116 (19%) 

Γραφή 180 

(29.5%) 
127 (20.8%) 

198 (32.4%) 103 (16.9%) 

Ομιλία 79 

(12.9%) 
135 (22.1%) 

246 (40.3%) 147 (24.1%) 

Ακρόαση 61 (10%) 114 (18.7%) 245 (40.1%) 187 (30.6%) 

     

Προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό μπορούν να χρησιμοποιούν τη μητρική γλώσσα της 

χώρας στην οποία μετανάστευσαν, τέθηκαν τέσσερις ερωτήσεις στους συμμετέχοντες για να 

αξιολογήσουν τους εαυτούς τους στις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακρόασης 
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(βλ. Πίνακα 11). Φαίνεται ότι οι δεξιότητες ομιλίας και ακρόασης είναι υψηλότερες και οι 

δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής χαμηλότερες σε όλα τα επίπεδα -αρχικό, μεσαίο, 

προχωρημένο-. Δεδομένου ότι οι δεξιότητες ομιλίας και ακρόασης μπορούν επίσης να 

βελτιωθούν κατά τη διάρκεια της άτυπης επικοινωνίας, μπορούν να προχωρήσουν ταχύτερα 

από τις δεξιότητες γραμματισμού που πρέπει να αναπτυχθούν με την επίσημη εκπαίδευση. 

Διαπιστώνεται ότι το 24,1% είχε προχωρημένες γνώσεις ομιλίας και το 30,6% είχε προχωρημένη 

κατανόηση. Το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσαν στις απαντήσεις τους στην έρευνα 

ότι το επίπεδο αλφαβητισμού τους είναι μηδενικό είναι υψηλότερο ειδικά στις δεξιότητες 

γραφής με ποσοστό 29,5%. Το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι δεν έχουν 

δεξιότητες ακρόασης και ομιλίας είναι 10% και 12,9% αντίστοιχα.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, προκειμένου να προσεγγιστούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι μετανάστες, η πλατφόρμα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί σύμφωνα 

με την πιο ομιλούμενη γλώσσα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάλυσης αναγκών, δεδομένου 

ότι οι αραβόφωνοι είναι οι επικρατέστεροι, το περιεχόμενο της κατάρτισης θα πρέπει να 

προετοιμάζεται στα αραβικά. Επιπλέον, θα πρέπει να τους ζητηθεί να βελτιωθούν στη γλώσσα 

της χώρας στην οποία μετανάστευσαν. Μία από τις προϋποθέσεις για την πρόοδο στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να είναι η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας μετανάστευσης. Τόσο για 

τη συνέχιση των μαθημάτων όσο και για την έναρξη μιας επιχείρησης στη χώρα μετανάστευσης, 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση δεξιοτήτων γραμματισμού στη γλώσσα της χώρας 

μετανάστευσης. Η γνώση της γλώσσας θα διευκολύνει και θα επιταχύνει επίσης την πολιτισμική 

προσαρμογή και την ανάλυση του περιβάλλοντος. 

Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, όσοι δεν σημειώνουν κανένα και αρχάριο επίπεδο 

μπορεί να αποκλειστούν ή μπορεί να τους προσφερθεί να ολοκληρώσουν τις γλωσσικές τους 

δεξιότητες πριν συμμετάσχουν στην κατάρτιση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Πίνακας 12. Εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων στη χώρα τους και εργασιακή εμπειρία 
στη χώρα μετανάστευσης 

 
 

Εργασιακή εμπειρία στη χώρα 
μετανάστευσης 

  Ναι Όχι Σύνολο 

Εργασιακή εμπειρία 

στη χώρα τους 

Ναι 222 (36.3%) 280 (45.8%) 502 (82.1%) 

Όχι 63 (10.31%) 42 (6.8%) 105 (17.11%) 

Σύνολο 
285 (46.61%) 322 (52.6 

%) 
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Ο πίνακας 12 δείχνει ότι 222 (36,3%) συμμετέχοντες έχουν εργασιακή εμπειρία τόσο στη χώρα 

τους όσο και στη χώρα μετανάστευσης. Από την άλλη πλευρά, 280 (45,8%) συμμετέχοντες δεν 

έχουν εργασιακή εμπειρία στη χώρα μετανάστευσης, παρόλο που είχαν εργασιακή εμπειρία στη 

χώρα τους. 63 (10,31 %) συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν στη χώρα 

μετανάστευσης, αν και δεν είχαν εργασιακή εμπειρία στη χώρα τους. Τα ευρήματα αυτά 

δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (52,6 %) δεν έχουν εργασιακή εμπειρία 

στη χώρα μετανάστευσης, αν και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν την ευκαιρία να εργαστούν 

κάποια στιγμή στη χώρα τους (82,1 %). Το εύρημα αυτό υποδηλώνει δυσκολίες απασχόλησης 

και ανισότητα ευκαιριών που βιώνουν οι μετανάστες. Είναι επίσης πιθανό να αποφεύγουν να 

μοιράζονται τρέχουσες επιχειρηματικές πληροφορίες, ίσως επειδή απασχολούνται παράνομα.  

Είτε πριν είτε μετά τη μετανάστευση, η επιχειρηματική εμπειρία είναι πολύτιμη για έναν 

υποψήφιο επιχειρηματία. Οι συμμετέχοντες με εργασιακή εμπειρία μπορούν να βγάλουν 

περισσότερα συμπεράσματα από το περιεχόμενο του μαθήματος, τα παραδείγματα και τις 

συζητήσεις περιπτώσεων. Ως εκ τούτου, μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο συνδέοντας 

την πραγματική ζωή με τη θεωρία. Δεδομένου ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα παρέχεται 

στο πλαίσιο του έργου, η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων κάνει 

σημαντική διαφορά. Οι ομάδες μπορούν να αναμιχθούν για να δημιουργηθεί ποικιλία, ιδίως 

στην ομαδική εργασία. 

Πίνακας 13. Εργαζόμενοι σήμερα στη χώρα μετανάστευσης 

  f % 

Ναι, εργάζομαι επί του 

παρόντος 

 
277 45.3 

Όχι, δεν εργάζομαι  334 54.7 

Σύνολο  611 100.0 

    

Μεταξύ των δημογραφικών ερωτήσεων, ο λόγος για τον οποίο ζητούνται πληροφορίες για την 

τρέχουσα εργασία είναι να γίνει κατανοητό αν ο συμμετέχων έχει ήδη εισέλθει στο σύστημα 

εργασίας στη χώρα μετανάστευσης. Η εξοικείωση με τον εργασιακό βίο βοηθά στην κατανόηση 

των περιβαλλοντικών συνθηκών, στην αναγνώριση των αναγκών και στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικών ιδεών. Ο πίνακας 13 δείχνει ότι 277 συμμετέχοντες (45,3%) εργάζονται σήμερα 

στη χώρα μετανάστευσης. Από την άλλη πλευρά, 334 (54,7 %) συμμετέχοντες δεν εργάζονται.  

Πίνακας 14. Οι θέσεις εργασίας στις οποίες έχουν εργαστεί οι συμμετέχοντες μέχρι στιγμής 
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 f % 

Εργάτης κλωστοϋφαντουργίας 95 22.80% 

Οικιακή βοηθός 74 17.80% 

Επαγγελματίας 49 11.80% 

Εργάτης κατασκευών 30 7.20% 

Εργάτης εστιατορίου (σερβιτόρος 

κ.λπ.) 
29 7.00% 

Αγρότης 22 5.30% 

Έμπορος επίπλων 18 4.30% 

Εργαζόμενος στον τουρισμό 14 3.40% 

Πωλητής 12 2.90% 

Κτηνοτροφία 11 2.60% 

Εργάτης δέρματος 11 2.60% 

Κοινοτικός λειτουργός υγείας 10 2.40% 

Εγκατάσταση και επισκευή 

μηχανημάτων 
8 1.90% 

Υδραυλικός 8 1.90% 

Εργαζόμενος στη βιομηχανία 

μετάλλων 
5 1.20% 

Βιομηχανία αλιείας 4 1.00% 

Κατασκευή καουτσούκ και πλαστικών 4 1.00% 

Εργαζόμενος στις μεταφορές 3 0.70% 

Κοσμηματοπώλης 2 0.50% 

Εργαζόμενος στον τομέα του άνθρακα 

και των προϊόντων πετρελαίου 
2 0.50% 

Εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο 2 0.50% 

Εργαζόμενος στα προϊόντα καπνού 1 0.20% 

Δημοσίευση/Ozalid 1 0.20% 

Στρατιωτικό προσωπικό 1 0.20% 

Σύνολο 416 100.0%  

Ο πίνακας 14 δείχνει ότι οι συμμετέχοντες είχαν διάφορες επαγγελματικές εμπειρίες και 

εργάστηκαν κυρίως ως εργάτες κλωστοϋφαντουργίας (22,80%), οικιακοί βοηθοί (17,80%), 

έμποροι (11,80%), εργάτες σε οικοδομές (7,20%) και εργαζόμενοι σε εστιατόρια (7,00%) σε 

κάποια στιγμή της ζωής τους.  Επιπλέον, ο αριθμός των ατόμων που εργάστηκαν ως εργάτες 

μεταφορών, κοσμηματοπώλες, εργάτες άνθρακα και πετρελαιοειδών, εργάτες τηλεφωνικών 

κέντρων, εργάτες καπνικών προϊόντων, εκδότες/οζαλίδες και στρατιωτικοί ήταν μικρότερος από 
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το 1% του δείγματος, γεγονός που δείχνει ότι αυτού του είδους οι επιχειρηματικοί κλάδοι είτε 

δεν προτιμήθηκαν από τους συμμετέχοντες είτε προωθήθηκαν. 

Πίνακας 15. Τομείς στους οποίους οι συμμετέχοντες επιθυμούν να εγκαταστήσουν επιχείρηση 
στη χώρα μετανάστευσης 

 f % 

Εμπόριο 76 21.50% 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα  76 21.50% 

Catering 36 10.20% 

Τουρισμός  36 10.20% 

Κατασκευαστική βιομηχανία 23 6.50% 

Κοινοτική υγεία  16 4.50% 

Έπιπλα  15 4.20% 

Κτηνοτροφία 12 3.40% 

Βιομηχανία ασφάλειας 11 3.10% 

Εμπόριο δέρματος 9 2.50% 

Εγκατάσταση και επισκευή 

μηχανημάτων 
8 2.30% 

Κοσμήματα 7 2.00% 

Βιομηχανία αλιείας 5 1.40% 

Παραγωγή ποτών 4 1.10% 

Κατασκευή καουτσούκ και 

πλαστικών 
4 1.10% 

Βιομηχανία μετάλλων  4 1.10% 

Μεταφορά 4 1.10% 

Βιομηχανία άνθρακα και 

πετρελαίου 
3 0.80% 

Παραγωγή προϊόντων καπνού 2 0.60% 

Δημοσίευση/Ozalid 2 0.60% 

Σύνολο 353 100.0% 

   

Η τομεακή ταξινόμηση που χρησιμοποιήθηκε στην ερώτηση για τον προσδιορισμό του τομέα 

στον οποίο οι συμμετέχοντες επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση προσαρμόστηκε από τους 

κωδικούς NACE. Η "NACE", ένα σύστημα κωδικοποίησης, αποτελεί πηγή αναφοράς για την 

παραγωγή και τη διάδοση στατιστικών για τις οικονομικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Είναι 

επίσης ένα σημαντικό εργαλείο όσον αφορά τη σύγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο.  
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Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι τομείς στους οποίους οι συμμετέχοντες θα ήθελαν περισσότερο 

να ξεκινήσουν μια επιχείρηση είναι ο τομέας του εμπορίου και της κλωστοϋφαντουργίας. Ο 

καθένας αντιπροσωπεύει περίπου το 21,5% του δείγματος. Το 10,20% του δείγματος θα ήθελε 

να ιδρύσει μια επιχείρηση στον τομέα της εστίασης και το 10,20% στον τομέα του τουρισμού. Ο 

τομέας των κατασκευών τους ακολουθεί με ποσοστό 6,50%. 

Ορισμένοι τομείς, όπως η δημόσια υγεία, η κτηνοτροφία, η ασφάλεια, οι εκδόσεις που μπορούν 

να προσφέρουν ευρύτερο όφελος στη γενική κοινωνία και μπορούν να συνδεθούν με έργα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προτιμώνται με σχετικά χαμηλότερα ποσοστά. Σύμφωνα με 

την προαναφερθείσα σειρά, η ζήτηση για είσοδο στον τομέα είναι 4,50%, 3,40%, 3,10% και 

0,60%. 

Εκτός από την κλωστοϋφαντουργία, οι τρεις από τους τέσσερις πρώτους τομείς της κατάταξης 

(εμπόριο, εστίαση, τουρισμός) ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών. Σε σύγκριση με τη 

μεταποιητική βιομηχανία, μπορεί να προβλεφθεί ότι οι συμμετέχοντες θα χρειαστούν πιο 

προηγμένες γλωσσικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες προκειμένου να ιδρύσουν και 

να διατηρήσουν μια επιχείρηση στον τομέα των υπηρεσιών.  

Εκτός από την προηγούμενη εμπειρία του συμμετέχοντος, είναι επίσης σημαντικό ποιοι τομείς 

της χώρας όπου βρίσκονται οι μετανάστες είναι κορεσμένοι, σε ποιον τομέα υπάρχουν εμπόδια 

εισόδου και ποιοι τομείς εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι 

συμμετέχοντες μπορούν επίσης να κατευθυνθούν σε τομείς που χρειάζονται νεοφυείς 

επιχειρήσεις ή υποστηρίζονται από τις τοπικές κυβερνήσεις. 

 

Πίνακας 16. Μηνιαίο εισόδημα των συμμετεχόντων 

 f % 

0-999 TL 71 11.6 

1000-2000 TL 202 33.1 

2001-3000 TL 162 26.5 

3001 και άνω TL 53 8.7 

0-999 EUR 50 8.2 

1000-2000 EUR 15 2.5 

2001-3000 EUR 5 .8 

3001 και άνω EUR 8 1.3 

Σύνολο 566 92.6 
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Η ερώτηση για το μηνιαίο εισόδημα ήταν προαιρετική και τα ευρήματα πρέπει να ερμηνεύονται 

προσεκτικά. Παρόλο που το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο, οι συμμετέχοντες μπορεί να μην 

αισθάνονται σίγουροι ότι θα μοιραστούν το εισόδημά τους. Χρησιμοποιήθηκαν δύο 

νομισματικές μονάδες (τουρκική λίρα και ευρώ) (βλ. Πίνακα 16).  Συνολικά 566 συμμετέχοντες 

απάντησαν σε αυτή την ερώτηση. Οι συμμετέχοντες στην Τουρκία δήλωσαν ως επί το πλείστον 

ότι το μηνιαίο εισόδημά τους είναι μεταξύ 1000-2000 TL (33,1%) και 2001-3000 TL (26,5%). Οι 

συμμετέχοντες από άλλες χώρες δήλωσαν ως επί το πλείστον ότι το μηνιαίο εισόδημά τους 

κυμαίνεται μεταξύ 0-999 ευρώ (8,2 %). Τα ευρήματα δείχνουν ότι το ποσοστό εκείνων που 

κερδίζουν πάνω από 3001 TL (8,7 %) και 3001 EUR (1,3 %) είναι σημαντικά χαμηλό.  

Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες δεν είναι πιθανό να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους με 

ίδια κεφάλαια. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά 

με την πρόσβαση σε επενδυτές και κίνητρα. 

 

2.3. ΕΥΡΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΏΝ ΓΙΑ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 

 

Σχήμα 1. Επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων για την επιχειρηματικότητα 

Όταν εξετάζουμε τα ευρήματα στο Σχήμα 1, διαπιστώνεται ότι το 28% των συμμετεχόντων έχει 

εμπειρία "επιχειρηματικότητας" στο παρελθόν- παρατηρείται ότι περίπου το 63% των 

294 (48%)

346 (57%)

179 (29%)

323 (53%)

169 (28%)

172 (28 %)

175 (29 %)

101 (16 %)

422 (69%)

276 (45%)

385 (63%)

327(54 %)

142 (23%)

164 (27%)

10 (2%)

12 (2 %)

57 (9%)

112 (18 %)
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Are you an entrepreneurial person?

 Do you know your strengths and weaknesses in your
personality?

 When you were a kid or a teenager, did you sell something
to your friends?

Have you had any business ideas before?

Have you ever conducted your business idea and put it into
the sales phase?

  Do you know what you need to do to market your goods
or services in the country of migration?

Entrepreneurship

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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συμμετεχόντων δεν έχει καμία εμπειρία. Επιπλέον, το 54% από αυτούς δεν έχουν πληροφορίες 

σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης στη χώρα μετανάστευσής τους. Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι το 53% των μεταναστών έχουν μια "επιχειρηματική ιδέα" στο μυαλό 

τους ή είχαν κάποια στιγμή. Ωστόσο, μόνο το 28% μπόρεσε να υλοποιήσει μια επιχειρηματική 

ιδέα και να τη φέρει στο στάδιο των πωλήσεων. Σε αντίθεση με ό,τι συχνά πιστεύεται, η 

επιχειρηματικότητα είναι μια πειθαρχημένη προσπάθεια υλοποίησης ιδεών και όχι εύρεσης 

ιδεών. Συνιστάται η ανάπτυξη αυτής της πειθαρχημένης προσπάθειας σταδιακά κατά τη 

διάρκεια της διαδικτυακής εκπαίδευσης για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. 

Είναι μια ένδειξη ότι νέες επιχειρηματικές ιδέες μπορούν να αναπτυχθούν για τους μετανάστες 

που δεν έχουν επιχειρηματική ιδέα με τις προσπάθειες συνεργασίας και την ομαδική συνέργεια 

που θα δημιουργηθούν στην τάξη κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Τα ευρήματα αυτά 

αποκαλύπτουν ότι οι συμπεριφορές που αναφέρονται στα παρακάτω γραφήματα θα πρέπει να 

αποκτηθούν στην εκπαίδευση που θα παρέχεται στους μετανάστες που θέλουν να ξεκινήσουν 

μια επιχείρηση στη χώρα στην οποία μετανάστευσαν. 

Θα ήταν επίσης χρήσιμο να παρέχεται περιεχόμενο σχετικά με τα βασικά στοιχεία του 

οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας στη χώρα μετανάστευσης. Ειδικά οι επιχειρηματίες σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επενδυτές, οι αξιωματούχοι 

οικονομικής ανάπτυξης, οι τοποθεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ακαδημαϊκοί που 

εργάζονται στον τομέα, τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και τα Κέντρα Εφαρμοσμένης 

Έρευνας Κοινωνικής Καινοτομίας που ιδρύονται σε πανεπιστήμια μπορούν να προσμετρηθούν 

ως στοιχεία του οικοσυστήματος. 
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Σχήμα 2. Επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη ιδεών 

Μια διάσταση της ανάλυσης αναγκών αφορούσε τη δημιουργία και την ανάπτυξη ιδεών (βλ. 

Σχήμα 2). Το 36% των συμμετεχόντων απάντησε θετικά στο αν γνώριζε ή όχι τα στάδια 

ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών. Διαπιστώθηκε ότι το υπόλοιπο 64% (43% που δεν γνώριζε 

και 21% που γνώριζε εν μέρει) χρειαζόταν κατάρτιση για την ανάπτυξη ιδεών. Για τη μέτρηση 

της επίγνωσης των ευκαιριών των συμμετεχόντων τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την ανάπτυξη 

προϊόντων κατάλληλων για τις προτιμήσεις των πελατών και την επίγνωση των επιχειρηματικών 

ευκαιριών με οικονομικές αποδόσεις. Περίπου το 40% των συμμετεχόντων δήλωσε την 

ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και το 40% των συμμετεχόντων έδωσε αρνητικές 

απαντήσεις και στις δύο ερωτήσεις. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα σε αυτή τη διάσταση 

είναι ότι το 64% των συμμετεχόντων δεν έχει πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου. Για το λόγο αυτό, στο περιεχόμενο της κατάρτισης, θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί λεπτομερώς το περιεχόμενο της προετοιμασίας και της παρουσίασης 

επιχειρηματικών σχεδίων. Ακόμη και αν οι συμμετέχοντες έχουν προηγούμενες γνώσεις ή 

εμπειρία πολύ ή λιγότερο, φαίνεται πιο σωστό να προετοιμάζεται το περιεχόμενο της 
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215 (35%)
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κατάρτισης από κοινού για όλους, καθώς βρίσκονται στη νέα χώρα, στη νέα κουλτούρα και στις 

νέες νομικές ρυθμίσεις. 

Κατά την ανάπτυξη ιδεών για κοινωνικές επιχειρήσεις, θεωρείται ότι δεν θα δυσκολευτούν να 

αναγνωρίσουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και να βρουν διορθωτικές ή/και 

σταδιακές λύσεις, δεδομένου ότι η ομάδα των συμμετεχόντων θα αποτελείται από μετανάστες. 

Κατά την ανάπτυξη ιδεών για κοινωνικές επιχειρήσεις, θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες δεν θα 

έχουν καμία δυσκολία στην αναγνώριση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

δεδομένου ότι θα αποτελούνται από μια μειονεκτούσα ομάδα της κοινωνίας, τους μετανάστες. 

Παρ' όλα αυτά, κατά τη διαδικασία αυτή, μπορούν να διεξαχθούν συζητήσεις σε ομάδες 

εστίασης για να αποφευχθεί η ακαταστασία των ιδεών. 

 

Σχήμα 3. Επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων για την ανάλυση πελατών 

Τα ευρήματα στο Σχήμα 3 δείχνουν ότι σχεδόν το 50% των συμμετεχόντων δεν έχουν γνώσεις 

σχετικά με το "πώς να διεξάγουν έρευνα πελατών και έρευνα αγοράς". Φαίνεται ότι το 50% των 

συμμετεχόντων δήλωσε ότι γνωρίζει εν μέρει ή πλήρως το θέμα αυτό. Η έρευνα καταναλωτών 

και η τμηματοποίηση της αγοράς είναι μεταξύ των θεμάτων προτεραιότητας της παραγωγής 

ιδεών. Είναι απαραίτητο να δοθεί αυτό το περιεχόμενο σε όλους τους συμμετέχοντες, με ή χωρίς 

προηγούμενη γνώση. 
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Σχήμα 4. Επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων για τις επενδύσεις 

Τα ευρήματα στο Σχήμα 4 δείχνουν ότι τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων δεν έχουν πληροφορίες 

σχετικά με "τα κανάλια που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την έναρξη 

μιας επιχείρησης (68%)" και "την εξοικονόμηση χρημάτων για την υλοποίηση της 

επιχειρηματικής ιδέας (60%)". Το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι έχουν γνώσεις 

για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την έναρξη μιας επιχείρησης είναι πολύ χαμηλό (14%). 

Το εύρημα αυτό αποκαλύπτει την ανάγκη οι μετανάστες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 

για τα θέματα αυτά σε εκπαιδεύσεις που έχουν σχεδιαστεί για μετανάστες. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το ποσοστό των μεταναστών που δεν έχουν χρήματα για να ξεκινήσουν μια 

επιχείρηση είναι τουλάχιστον 60%. 

Όταν ο επιχειρηματίας χρειάζεται εξωτερική οικονομική στήριξη, είναι σημαντικό να 

προσεγγίσει τους ενδιαφερόμενους φορείς του Οικοσυστήματος. Οι πάροχοι δανειακών 

κεφαλαίων (τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα), οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) και 

οι επιχειρηματικοί άγγελοι στην περιοχή τους μπορούν να υποστηρίξουν τους επιχειρηματίες. 

Το περιεχόμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες αυτών των ενδιαφερομένων ή να 

καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στην έρευνα. 
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Do you save money to implement your business
idea?

Do you know the channels you can access finance to
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Σχήμα 5. Επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Όπως και στα ευρήματα των άλλων σχημάτων, στο σχήμα 5, τα ποσοστά των συμμετεχόντων που απάντησαν θετικά στα στοιχεία 

που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι πολύ χαμηλά. Με το υψηλότερο ποσοστό, μπορούμε να απαριθμήσουμε 

τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι "δεν έχουν πληροφορίες" ως εξής: 

• Έχουν εμπειρία στην προετοιμασία ενός επιχειρηματικού μοντέλου (76%) 

• Γνωρίζοντας τα κανάλια χρηματοδότησης της SE (69%) 

• Γνώση της έννοιας της κοινωνικής καινοτομίας (64%) 

• Γνώση του επιχειρηματικού μοντέλου (63%) 

• Γνώση των νομικών διαδικασιών (56%)  

169 (28%)
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122 (20%)

114 (19%)

68 (11 %)
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Τα ευρήματα αυτά παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες που θα πρέπει να 

διδάσκονται οι μετανάστες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε ένα πρόγραμμα 

σπουδών που έχει σχεδιαστεί για μετανάστες. 

 

 

Σχήμα 6. Δεξιότητες επικοινωνίας των συμμετεχόντων 

Στο Σχήμα 6, υπάρχουν ευρήματα που αποκαλύπτουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των 

συμμετεχόντων. Όταν τα ευρήματα αναλύονται αναλογικά από την πιο έντονη ανάγκη προς τη 

χαμηλότερη, οι ανάγκες εμφανίζονται ως εξής: 

1. Να γνωρίζουν πού να βάζουν τα χέρια όταν μιλούν με κάποιον (61%) 

2. Σαφής καταγραφή ιδεών (39%) 

3. Να δημιουργήσετε μια εντυπωσιακή ιδέα και να κάνετε τους άλλους να την 

ενστερνιστούν (34%) 

4. Έκφραση του προβλήματος προφορικά (21%) 

Τα ευρήματα αυτά παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες που θα πρέπει να 

διδάσκονται οι μετανάστες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε ένα πρόγραμμα 

σπουδών που έχει σχεδιαστεί για μετανάστες. 

Ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει ελεύθερα τις ιδέες του/της, να 

γράφει ένα επιχειρηματικό σχέδιο και να κάνει μια παρουσίαση σε επενδυτές. Όπως κάθε καλός 

μάνατζερ, θα πρέπει να αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο του στην επικοινωνία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Η χρήση κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και τεχνικών και εννοιολογικών 

δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας. Το άνοιγμα στις συζητήσεις συνδέεται με μεγαλύτερες 

330 (54%)

249 (41%)

325 (53%)

144 (24%)

255 (42%)

389 (64%)

128 (21%)

236 (39%)

122 (20)

371 (61%)

208 (34%)

109 (18%)

153 (25%)

126 (21%)

164 (27%)

96 (16%)

148 (24%)

113 (18%)
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πιθανότητες να γίνει επιχειρηματίας. Έτσι, η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων θα είναι 

ζωτικής σημασίας για τους υποψηφίους της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

 

 

Σχήμα 7. Δεξιότητες γραμματισμού στις ΤΠΕ των συμμετεχόντων 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, οι δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών μπορούν να θεωρηθούν μέτριες έως υψηλές. Το υψηλότερο 

ποσοστό χρήσης ΤΠΕ είναι η αναζήτηση στο διαδίκτυο με ποσοστό 71%. Οι συμμετέχοντες που 

χρησιμοποιούν smartphones και εφαρμογές αποτελούν το 67% του δείγματος. Τέλος, το 

ποσοστό των συμμετεχόντων που μπορούν να πληκτρολογήσουν σε κινητά τηλέφωνα ή 

υπολογιστές είναι (59%).  

Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά, τουλάχιστον το ήμισυ της ομάδας-στόχου μπορεί να καταφέρει 

να ακολουθήσει τις ηλεκτρονικές οδηγίες και οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν να 

παρέχουν πληροφορίες μέσω μέσων ΤΠΕ. Ακόμα θα πρέπει να διδαχθούν στους μετανάστες 

δεξιότητες γραμματισμού ΤΠΕ. Θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθούν θέματα καινοτομίας 

εφαρμογών και ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων, ιδίως με βάση τις εφαρμογές για κινητά 

τηλέφωνα. 
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Σχήμα 8. Δεξιότητες δικτύωσης των συμμετεχόντων 

 

Προκειμένου να γίνει κατανοητό αν οι συμμετέχοντες είναι επαρκείς για τη δικτύωση, τέθηκαν 

δύο ερωτήσεις. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 8, το ποσοστό των συμμετεχόντων που μπορούν να 

συνδεθούν με άτομα/θεσμούς μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι 51%. Και το να 

ζητούν βοήθεια ή υποστήριξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ακόμη χαμηλότερο με 

ποσοστό 36%. Οι δεξιότητες για την οικοδόμηση και τη διατήρηση δικτύων θα πρέπει να 

προστεθούν στο πρόγραμμα σπουδών για την κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας που θα παρέχεται στους μετανάστες. Οι δεξιότητες δημιουργίας και 

διατήρησης δικτύων θα πρέπει να προστεθούν στο πρόγραμμα σπουδών για την κατάρτιση σε 

θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τους μετανάστες. Με την υποστήριξη των 

κοινωνικών δικτύων (επαγγελματικές ομάδες, κοινοτικές οργανώσεις, κοινωνικές ομάδες ή/και 

στενοί φίλοι) σε αναδυόμενες αγορές όπου οι πόροι είναι σπάνιοι, οι επιχειρηματίες μπορούν 

να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν. 

 

220 (36%)
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Σχήμα 9. Δεξιότητες οργάνωσης των συμμετεχόντων 

Μια άλλη διάσταση της ανάλυσης αναγκών είναι η οργανωτική ικανότητα (βλ. Σχήμα 9). Οι 

οργανωτικές δεξιότητες είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπει στα άτομα να οργανώνουν 

τις σκέψεις, το χρόνο και τα καθήκοντά τους με οργανωμένο τρόπο. Η οργάνωση είναι μια 

διαδικασία κατά την οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ έργου και έργου, 

έργου και ανθρώπου και μεταξύ ανθρώπου και ανθρώπου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 53% 

των μεταναστών γνωρίζει πώς να καταρτίσει ένα σχέδιο για την οργάνωση μιας εκδήλωσης. 

Εκτός αυτού, το %48 των συμμετεχόντων γνωρίζει τι πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί 

εγκαίρως ένα έργο ή μια έκθεση. Παρόλα αυτά, σχεδόν το %30 του δείγματος προσδιορίζει την 

έλλειψη οργανωτικών δεξιοτήτων και το %20 επιλέγει "μερικώς", γεγονός που δείχνει 

ανεπάρκεια. 
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Σχήμα 10. Εμπειρίες των συμμετεχόντων από την ομαδική εργασία 
 
Για να διαπιστωθεί η εμπειρία των συμμετεχόντων στην ομαδική εργασία τέθηκαν δύο 

ερωτήσεις. Από τα ευρήματα στο Σχήμα 10, φαίνεται ότι το 45% των συμμετεχόντων δεν είχαν 

καμία εμπειρία "ομαδικής εργασίας" στο παρελθόν- παρατηρείται επίσης ότι περίπου το 37% 

των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει τίποτα για τις απαιτήσεις ομαδικής εργασίας. Τα ευρήματα 

αυτά μας δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες δεν είχαν καμία εμπειρία και 

γνώση της ομαδικής εργασίας.  

Η ανάπτυξη της ικανότητας ομαδικής εργασίας είναι ένα από τα θέματα προτεραιότητας στην 

κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Φυσικά, υπάρχουν και θα υπάρχουν επιχειρηματίες 

που ιδρύουν την εταιρεία τους μόνοι τους. Ωστόσο, σήμερα πιστεύεται στο όφελος της 

ποικιλομορφίας. Μια ομάδα συνεργατών με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 

διαφορετικές δεξιότητες αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης του εγχειρήματος. Διότι πιστεύεται 

ότι μόνο ένα άτομο θα δυσκολευτεί να ασχοληθεί με κάθε πτυχή της εργασίας. 

Επιπλέον, καθώς ο ρυθμός των αλλαγών στο περιβάλλον έχει αυξηθεί, έχει καταστεί δύσκολο 

για έναν επιχειρηματία να παρακολουθεί όλες τις αλλαγές εντός και εκτός της επιχείρησης. 

Παρατηρείται ότι οι επενδυτές απορρίπτουν συχνά τις αιτήσεις ενός ατόμου και υποστηρίζουν 

ομαδικά σχέδια κατά τη φάση της επιλογής. 

Η εκπαίδευση των κοινωνικών επιχειρήσεων της ομάδας των μεταναστών θα πρέπει να διδάσκει 

πώς να επωφελούνται από τη συλλογική προσπάθεια και όχι από τον ατομικό ανταγωνισμό. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να εισαχθούν σε επιχειρηματικά παιχνίδια όπου μπορούν να 

συμπληρώσουν τις αδυναμίες τους με τις δυνάμεις των συμπαικτών τους. Θα ήταν σκόπιμο να 

276 (45%)
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προσαρμοστούν μέθοδοι όπως ο καταιγισμός ιδεών, Six Thinking Hats, Insight Game ανάλογα 

με την ομάδα και το περιβάλλον. 

 

 
Σχήμα 11. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων των συμμετεχόντων 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους στην επίλυση προβλημάτων 

σε μια κλίμακα τριών σημείων (ναι, μερικώς, όχι).  Σε σχέση με την ερώτηση "Μπορείτε να 

επιλύσετε προβλήματα παρεμβαίνοντας όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των ανθρώπων;", το 

48% των συμμετεχόντων δήλωσε την έγκρισή του. Το 23% από αυτούς δήλωσε όχι και το 29% 

από αυτούς δήλωσε εν μέρει (βλ. Σχήμα 11). Ακόμα και τα ποσοστά αλλάζουν, η αναλογία των 

θετικών, αρνητικών και μέτριων απαντήσεων δεν άλλαξε στις άλλες δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων. Η χρήση πρωτοβουλίας, η επίλυση προβλημάτων χωρίς απώλεια χρόνου και η 

επίλυση κοινωνικών προβλημάτων εγκρίνονται σχεδόν από το ήμισυ του δείγματος.  
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Σχήμα 12. Δεξιότητες κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων 

 

Όταν εξετάζουμε τα ευρήματα στο Σχήμα 12, βλέπουμε ότι οι μισοί από τους συμμετέχοντες δεν 

έχουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και χρειάζονται εκπαίδευση σε αυτό το θέμα. Παρόλο που 

είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε πληροφορίες σήμερα, είναι πολύ σημαντικό για τον 

επιχειρηματία να φτάσει στις απαραίτητες πληροφορίες ανάμεσα σε μια στοίβα πληροφοριών 

και να ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών στην εποχή της παραπληροφόρησης. Ο 

επιθυμητός σκεπτικισμός καθιστά δυνατή την αμφισβήτηση των δικών μας απόψεων και τη 

διπλή απόδειξη λαμβάνοντας τις απόψεις των άλλων. Τα άτομα που αμφισβητούν αυτά που 

συναντούν μπορούν να ενεργούν προληπτικά και να εντοπίζουν τα προβλήματα εκ των 

προτέρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 (44%)

220 (36%)

206 (34%)

256 (42%)

134 (22%)

135 (22%)
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Have you ever found fault in your own work?

Do you know how to check the accuracy of a news you
read about starting a business?

Critical Thinking

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Σχήμα 13. Δεξιότητες ανάλυσης κινδύνου των συμμετεχόντων 

Οι δεξιότητες ανάλυσης κινδύνου είναι πολύ σημαντικές για τα άτομα που θα ξεκινήσουν τη 

δική τους επιχείρηση. Όταν εξετάζουμε τα ευρήματα στο Σχήμα 13, γίνεται κατανοητό ότι οι 

μισοί από τους συμμετέχοντες χρειάζονται κατάρτιση σχετικά με τις στρατηγικές ανάλυσης 

κινδύνου. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το 68,4% των συμμετεχόντων είναι Σύριοι. Σύμφωνα με τη 

μελέτη πολιτισμικών διαστάσεων του Hofstede, οι Σύροι έχουν υψηλή προτίμηση στην αποφυγή 

της αβεβαιότητας με υψηλή βαθμολογία 60 σε αυτή τη διάσταση. Σχετίζεται με τον τρόπο με 

τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει την πραγματικότητα ότι το μέλλον δεν θα είναι ποτέ γνωστό. 

Οι χώρες που παρουσιάζουν υψηλή αποφυγή αβεβαιότητας είναι μη ανεκτικές σε ανορθόδοξες 

συμπεριφορές και ιδέες. Ο χρόνος είναι χρήμα, οι άνθρωποι έχουν μια εσωτερική παρόρμηση 

να δεσμευτούν και να εργαστούν σκληρά. Η καινοτομία μπορεί να αντισταθεί. Ειδικά το 

τελευταίο δεν είναι επιθυμητό για τον υποψήφιο επιχειρηματία. Κατά τη διάρκεια της 

κατάρτισης, τα γενικά πρότυπα θα πρέπει να προσπαθήσουν να τεντωθούν. Μπορείτε να 

ξεκινήσετε με παιχνίδια οικοδόμησης εμπιστοσύνης για τους συναδέλφους της ομάδας και να 

συνεχίσετε με παιχνίδια προσομοίωσης για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

(https://www.hofstede-insights.com/country/syria/). 

 

253 (41%)

217 (36%)

205 (34%)

247 (40.4)

153 (25%)

147 (24%)
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Are you able to take risks and make decisions when
there are uncertainties about the future?

Do you know how to analyse risks when making a
business development plan?

Risk Analysis

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Σχήμα 14. Γνώση των συμμετεχόντων για τη νομική διαδικασία 

Από τα ευρήματα του Σχήματος 14 διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό των συμμετεχόντων με 

γνώσεις νομικής διαδικασίας είναι περίπου 28% του δείγματος.  Είδαμε ότι αντίστοιχα: 

• Οι φορολογικές ευθύνες είναι γνωστές στο 26%,  

• βασική λογιστική γνωστή κατά 24%,  

• οι διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων στη χώρα μετανάστευσης είναι γνωστές κατά 30% 

και  

• οι τύποι επιχειρήσεων είναι γνωστοί στο 32% του δείγματος. 

Είναι πολύ μικρότερο από τα ποσοστά για άλλους τύπους γνώσεων. Κατά μέσο όρο, σχεδόν το 

53% του δείγματος ανέφερε την ανεπάρκειά του στις νομικές διαδικασίες, οι οποίες είναι 

ζωτικής σημασίας για έναν επιχειρηματία. Τα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σύσταση 

της εταιρείας, όπως το πώς να βρείτε τη σωστή νομική δομή για την οντότητά σας ή να 

μοιράσετε το μετοχικό κεφάλαιο μεταξύ των μελών της ομάδας, είναι σημαντικές αποφάσεις 

και η αβεβαιότητα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αργότερα.  

Δεν είναι εύκολο ακόμη και για τους επιχειρηματίες να ενημερωθούν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα για τις νομικές διαδικασίες και να ακολουθήσουν τους νομικούς κανονισμούς. Για το 

λόγο αυτό, είναι σύνηθες να ζητείται νομική συμβουλή. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, αρκεί 

να δοθούν βασικές πληροφορίες σχετικά με τα στάδια σύστασης των επιχειρήσεων και τα είδη 

των επιχειρήσεων. 

 
 

196 (32%)

184 (30%)

149 (24%)

159 (26%)

279 (46%)

309 (51%)

335 (55%)

328 (54%)

136 (22%)

118 (19%)

127 (21%)

124 (20%)
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Do you know the types of business?

Do you know the procedure for opening a business in
the country of migration?

Do you know the basic accounting subjects?

Do you know the tax responsibilities of the
entrepreneur?

Legal Procedure

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Σχήμα 15. Γνώση των συμμετεχόντων για τα δικαιώματα των μεταναστών 

Είναι πολύ δύσκολο για τους μετανάστες να ιδρύσουν μια επιχείρηση στη χώρα αυτή χωρίς να 

γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους στη χώρα όπου ζουν. Από το σχήμα 15, γίνεται 

κατανοητό ότι περίπου το 50% των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει τα νόμιμα δικαιώματά τους ως 

μετανάστες, τα δικαιώματά τους να ιδρύσουν μια επιχείρηση και τους οργανισμούς στους 

οποίους μπορούν να λάβουν πιστοποιημένη κατάρτιση. 

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να ιδρύσουν μια επιχείρηση χωρίς να έχουν ενημερωθεί για 

τα θέματα αυτά, τα περιεχόμενα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στις εκπαιδεύσεις. 

 

264 (43%)

167 (27%)

161 (26%)

193 (32%)

289 (47%)

303 (50%)

154 (25%)

155 (25%)

147 (24%)
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Do you know your legal rights as a migrant in the
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Do you know your rights to “start a business” as a 
migrant in the country of migration?

Do you know the organizations in the country of
migration where you can receive certified training to

increase your skills as a migrant?

Migrant Rights

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Σχήμα 16. Γνώση των συμμετεχόντων για την κουλτούρα της χώρας στην οποία 

μετανάστευσαν 

 

Στην πολιτιστική διάσταση, τέθηκαν τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των 

μεταναστών με τους ανθρώπους της χώρας στην οποία μετανάστευσαν, τις ομοιότητες και τις 

διαφορές με τη δική τους κουλτούρα, το κατά πόσον αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω 

πολιτιστικών διαφορών και την εξοικείωσή τους με την κουλτούρα (βλέπε Σχήμα 16). 

Είναι σημαντικό εύρημα ότι μόνο το 29% των συμμετεχόντων αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω 

πολιτισμικών διαφορών, ενώ το 44% των συμμετεχόντων δεν αναφέρει τέτοια δυσκολία. Είναι 

ελπιδοφόρο για αυτούς να προσαρμοστούν στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο 

εισήλθαν πρόσφατα και να ασχοληθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το χαμηλό 

ποσοστό υποδεικνύει ότι αρκεί η σύντομη αναφορά του θέματος αυτού στο πρόγραμμα 

κατάρτισης. Η εργασία για το σπίτι μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με 

την κουλτούρα σε διαστάσεις της επιλογής τους. Εάν παρακολουθούνται και συζητούνται 

ταινίες για κοινωνικά θέματα ως εργασία για το σπίτι ή γίνονται μίνι κουίζ, ο πολιτισμός της 

χώρας που μετανάστευσε θα είναι καλύτερα γνωστός. 
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175 (29%)

354 (58%)
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Do you think you know the culture of the country of
migration (Turkey/Greece/Poland/Italy)?

When working in the country of migration (Turkey),
did you feel difficulty due to cultural differences?

Are there cultural similarities between your country
and the country you migrate to
(Turkey/Greece/Italy/Poland)?

Do you interact with people in the country you
migrate (Turkey/Greece/Italy/Poland)?

Culture

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Σχήμα 17. Προθυμία των συμμετεχόντων να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης για 

την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα 

 

Στο Σχήμα 17, τα ευρήματα για την παρακολούθηση της κατάρτισης δείχνουν ότι το 37% των 

συμμετεχόντων δεν επιθυμεί να λάβει κατάρτιση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Αντίστοιχα, το 36% των συμμετεχόντων δεν επιθυμεί να λάβει κατάρτιση σε θέματα 

επιχειρηματικότητας. Από την άλλη πλευρά, το 63% των συμμετεχόντων επιθυμεί να λάβει μια 

κατάρτιση επιχειρηματικότητας για την έναρξη της δικής του επιχείρησης και το 62% αυτών 

επιθυμεί να λάβει μια κατάρτιση κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  Η παροχή της κατάρτισης 

για την κοινωνική επιχειρηματικότητα μόνο στους μετανάστες που επιθυμούν να την 

παρακολουθήσουν φαίνεται να αποτελεί καλύτερη επιλογή για την αποτελεσματικότητα της 

κατάρτισης. Η προθυμία των συμμετεχόντων μπορεί επίσης να συσχετιστεί με την 

επιχειρηματική πρόθεση, η οποία είναι αποδεκτή ως προηγούμενο και καθοριστικό στοιχείο 

προς την εκτέλεση επιχειρηματικών συμπεριφορών.  

2.2 Συστάσεις 
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι μετανάστες αποτελούν μια από τις μειονεκτούσες ομάδες στην 

κοινωνική δομή της χώρας στην οποία μεταναστεύουν. Φαίνεται παράδοξο να περιμένει κανείς 

από τους μετανάστες, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικοπολιτιστικά 

προβλήματα, να αναλάβουν κοινωνική πρωτοβουλία. Ο στόχος εδώ είναι η δημιουργία μιας 

ενεργητικής πρωτοβουλίας μεταναστών που δεν περιμένουν τη λύση των προβλημάτων τους 

από άλλους και βρίσκουν τις δικές τους λύσεις αυξάνοντας την ευαισθητοποίησή τους. 
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Όλα αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 611 μετανάστες, μεταξύ 

των οποίων η Τουρκία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πολωνία, χρειάζονται μια καλά σχεδιασμένη 

κατάρτιση προκειμένου να γίνουν επιχειρηματίες και κοινωνικοί επιχειρηματίες στη χώρα στην 

οποία μετανάστευσαν και να συμμετάσχουν σε μελέτες στον τομέα αυτό.  

Με βάση τα ευρήματα που προέκυψαν από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, προτείνουμε την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μεταναστών στους ακόλουθους τομείς σε ένα πρόγραμμα 

κατάρτισης που έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

2.2.1. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟ  

1. Δεδομένου ότι η απόφαση να γίνει κάποιος επιχειρηματίας θεωρείται εθελοντική και 

συνειδητή, η εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα συνιστάται να παρέχεται 

μόνο στους μετανάστες με πρόθεση επιχειρηματικότητας. 

2. Ο μέσος όρος ηλικίας των επιχειρηματιών είναι αποδεκτά τα 40 έτη. Έτσι ώστε οι δύο 

ομάδες (31-40 και 41-50) που αποτελούν το 66% του δείγματος να έχουν καλύτερη 

προτεραιότητα στην παρακολούθηση της κατάρτισης.   

3. Η εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα θα συνεχιστεί διαδικτυακά, οπότε 

φαίνεται σκόπιμο να επιλεγούν οι συμμετέχοντες από απόφοιτους λυκείου και 

πανεπιστημίου. Η ομάδα των αναλφάβητων θα πρέπει να εξαλειφθεί.  

4. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δεξιότητες ΤΠΕ του 20% περίπου των συμμετεχόντων δεν 

επαρκούν για τη διατήρηση μιας διαδικτυακής κατάρτισης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

εντοπιστούν οι συμμετέχοντες που έχουν ανάγκη. 

5. Οι συμμετέχοντες με εργασιακή εμπειρία μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο 

συνδέοντας την πραγματική ζωή με τη θεωρία. Θα πρέπει να δοθεί καλύτερη 

προτεραιότητα στην παρακολούθηση της κατάρτισης.  

 

2.2.2. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ  

1. Προκειμένου να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μετανάστες, είναι 

ζωτικής σημασίας να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε την πλατφόρμα σύμφωνα με τις 

πιο ομιλούμενες γλώσσες, τα αραβικά και τα αγγλικά στην προκειμένη περίπτωση.  

2. Επιπλέον, θα πρέπει να τους ζητηθεί να βελτιωθούν στη γλώσσα της χώρας στην οποία 

μετανάστευσαν. Μία από τις προϋποθέσεις για την πρόοδο στην εκπαίδευση θα πρέπει 

να είναι η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας μετανάστευσης. 
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3. Εάν οι φυσικές εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική 

μάθηση, συνιστάται να τους παρέχεται χώρος συνεργασίας τουλάχιστον σε ορισμένα 

στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

4. Λόγω των δυσκολιών εύρεσης εργασίας και της ανισότητας των ευκαιριών στη χώρα 

μετανάστευσης, μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση για να αφήσουν ένα 

μέλλον για τα παιδιά τους. Προσπαθήστε να κατανοήσετε το κίνητρό τους για 

επιχειρηματικότητα. 

5. Ακόμη και αν οι συμμετέχοντες έχουν προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρία πολύ ή 

λιγότερο, φαίνεται πιο σκόπιμο να προετοιμάζεται το περιεχόμενο της κατάρτισης από 

κοινού για όλους, καθώς βρίσκονται στη νέα χώρα, τη νέα κουλτούρα και τους νέους 

νομικούς κανονισμούς. 

 

2.2.3 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ 

1. Κάθε παράγοντας της ανάλυσης αναγκών αντιστοιχεί στα θέματα που πρέπει να 

διδάσκονται στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας. Εάν οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει 

να εμπλουτιστούν, οι ερωτήσεις κάτω από τους παράγοντες θα είναι ενδεικτικές. Οι 

προτεινόμενες διαστάσεις της εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας δίνονται παρακάτω, 

α. Επιχειρηματικότητα 

β. Ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας/έργου 

γ. Ανάλυση πελατών, 

δ. Επενδύσεις 

ε. Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

στ. Δεξιότητες επικοινωνίας 

ζ. ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 

η. Δικτύωση 

θ. Δεξιότητες οργάνωσης 

ι. Ομαδική εργασία 

ια. Επίλυση προβλημάτων 

ιβ. Κριτική σκέψη 

ιγ. Ανάλυση κινδύνου 

ιδ. Νομική διαδικασία, 

ιε. Δικαιώματα των μεταναστών 

ιστ. Πολιτισμός 
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2. Η επιχειρηματικότητα είναι μια πειθαρχημένη προσπάθεια υλοποίησης ιδεών και όχι 

εξεύρεσης ιδεών. Συνιστάται η ανάπτυξη αυτής της πειθαρχημένης προσπάθειας 

σταδιακά κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

3. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με την 

ευκαιρία. Τα πιο σημαντικά βήματα εκκίνησης της επιχειρηματικής διαδικασίας θα είναι 

η διδασκαλία της έρευνας αγοράς στον τομέα που θέλουν να ξεκινήσουν ένα εγχείρημα 

και η διδασκαλία των μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη μέτρηση των 

αναγκών των πελατών. 

4. Η εισαγωγή του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας στη χώρα μετανάστευσης είναι 

απαραίτητη. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, επενδυτές, αξιωματούχοι οικονομικής 

ανάπτυξης, τοποθεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί που εργάζονται στον 

τομέα, γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και Κέντρα Εφαρμοσμένης Έρευνας Κοινωνικής 

Καινοτομίας που ιδρύονται σε πανεπιστήμια και επιχειρηματίες με προηγούμενη 

εμπειρία ιδίως σε κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να προσμετρηθούν ως στοιχεία του 

οικοσυστήματος. 

5. Όταν ο επιχειρηματίας χρειάζεται εξωτερική οικονομική στήριξη, είναι σημαντικό να 

προσεγγίσει τους ενδιαφερόμενους φορείς του οικοσυστήματος. Οι πάροχοι δανειακών 

κεφαλαίων (τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα), οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων 

(VC) και οι επιχειρηματικοί άγγελοι στην περιοχή τους μπορούν να υποστηρίξουν τους 

επιχειρηματίες. Το περιεχόμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες αυτών των 

ενδιαφερομένων ή να καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στην έρευνα. 

6. Βασικές διοικητικές δεξιότητες μπορούν επίσης να προστεθούν στο περιεχόμενο, 

δεδομένου ότι ο μετανάστης δεν θα μπορεί να αντέξει οικονομικά να προσλάβει έναν 

επαγγελματία διευθυντή για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της επιχείρησης. 

 

2.2.4. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 

1. Στόχοι στην κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας,  

α. Απόκτηση εμπειρίας στην προετοιμασία επιχειρηματικού μοντέλου 

β. Γνώση των πηγών χρηματοδότησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

γ. Γνώση της έννοιας της κοινωνικής καινοτομίας  

δ. Γνώση του επιχειρηματικού μοντέλου  

ε. Γνώση των νομικών διαδικασιών 

2. Δεδομένου ότι η ομάδα των συμμετεχόντων θα αποτελείται από μετανάστες, θεωρείται 

ότι δεν θα έχουν δυσκολία να αναγνωρίσουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
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προβλήματα και να βρουν διορθωτικές λύσεις ή/και να αναπτύξουν σταδιακές 

καινοτομίες στις τρέχουσες λύσεις. 

3. Δεν θα αποτελούσε έκπληξη το γεγονός ότι από αυτή την ομάδα προέκυψαν 

επιχειρηματικές ιδέες για επιχειρηματικότητα βασισμένη στις ανάγκες και όχι στην 

καινοτομία. Παρ' όλα αυτά, η σύντομη συμπερίληψη θεμάτων καινοτομίας στο 

περιεχόμενο θα διευρύνει τους ορίζοντες των συμμετεχόντων. Συνιστάται να 

συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα σπουδών κυρίως θέματα καινοτομίας προϊόντων και 

υπηρεσιών, οικολογικής καινοτομίας, κοινωνικής καινοτομίας και σταδιακής 

καινοτομίας. 

4. Οι πληροφορίες των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται ιδιαίτερα με τις 

σπουδές των μεταναστών και την επιχειρηματικότητα θα πρέπει να κοινοποιηθούν και, 

αν είναι δυνατόν, οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να προσκληθούν στη διάλεξη. 

 

2.2.5. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 

1. Στα ευρήματα σχετικά με τα ποσοστά χρήσης των ΤΠΕ από το κοινό-στόχο, διαπιστώθηκε 

ότι το 71% των συμμετεχόντων ήταν σε θέση να διεξάγουν έρευνα στο διαδίκτυο. Οι 

συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν smartphones και εφαρμογές αποτελούν το 67% του 

δείγματος. Τα ποσοστά αυτά είναι ελπιδοφόρα για την προσθήκη ορισμένων 

προκλητικών δραστηριοτήτων που βελτιώνουν τα επίπεδα ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Στις μέρες μας, οι ιδέες για νεοφυείς επιχειρήσεις που βασίζονται στην 

καινοτομία του επιχειρηματικού μοντέλου ή στην καινοτομία εφαρμογών, με σχετικά 

χαμηλό προϋπολογισμό και μικρό αριθμό εργαζομένων, μπορεί να φαίνονται πιο 

τυχερές όσον αφορά τη χρηματοδότηση. 

2. Η ομάδα των μεταναστών πρέπει να μάθει πώς να επωφελείται από τη συλλογική 

προσπάθεια και όχι από τον ατομικό ανταγωνισμό. Η ομαδική εργασία μπορεί να είναι 

επωφελής στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν τις αδυναμίες τους 

με τα δυνατά σημεία των συμπαικτών τους. Αν και τα επιχειρηματικά παιχνίδια που 

βασίζονται στην ομαδική εργασία δίνουν πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα με τη 

συμμετοχή όλων των αισθήσεων στην εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο, είναι επίσης 

δυνατό να προσαρμοστούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι πρέπει να διατίθεται περισσότερος χρόνος για την ομαδική εργασία σε 

περίπτωση πιθανών διαταραχών επικοινωνίας και προβλημάτων συντονισμού.  

3. Μέθοδοι όπως ο καταιγισμός ιδεών, τα Six Thinking Hats, το Insight Game, το παιχνίδι 

ρόλων θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και την προοπτική τους και 

να γίνουν πιο δημιουργικοί. 
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4. Μια άλλη πολύ αποτελεσματική μέθοδος που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα είναι οι προσομοιώσεις. Αν και έχει ψυχαγωγικό στοιχείο, οι 

προσομοιώσεις επιτρέπουν στον υποψήφιο επιχειρηματία να αναλάβει κινδύνους και 

να δοκιμάσει την απόφασή του χωρίς οικονομική απώλεια. Δεδομένου ότι η 

προετοιμασία προσομοιώσεων είναι πολύ δαπανηρή και επίπονη, μπορούν να 

αγοραστούν παιχνίδια προσομοίωσης μάρκετινγκ ή επιχειρηματικότητας που έχουν 

προετοιμαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αν οι δυνατότητες το επιτρέπουν. 

5. Η καθοδήγηση χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας. 

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μπορεί να ζητηθεί συγχρονισμένη 

καθοδηγητική υποστήριξη από έμπειρους παράγοντες του οικοσυστήματος της 

επιχειρηματικότητας. Εάν δεν είναι δυνατόν, μπορεί να προτιμηθεί αποσυγχρονισμένο 

υλικό, όπως μαγνητοσκοπημένα βίντεο. 

 

Κατά το σχεδιασμό ενός μαθησιακού περιβάλλοντος για μια συγκεκριμένη ομάδα, ώστε να 

προωθηθεί η απόκτηση στοχευμένων συμπεριφορών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

1. Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών όσον αφορά 

την επιδιωκόμενη εκπαίδευση 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις συμπεριφορές/εμπειρίες των μαθητών πριν από τη γνωστική 

εισροή που σχετίζονται με τις επιδιωκόμενες συμπεριφορές. 

3. Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της μάθησης μέσω της πράξης μέσω μαθησιακών 

εμπειριών και όχι μέσω της μεταφοράς πληροφοριών, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι 

να αποκτήσουν στοχευμένες συμπεριφορές. 

4. Ελπίζοντας ότι οι συστάσεις που βασίζονται στις αναλύσεις που παρουσιάζονται στην 

παρούσα έκθεση, θα ρίξουν φως στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα σχεδιαστεί για τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας των 

μεταναστών. 

Ευχαριστούμε τις χώρες-εταίρους, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ιταλία, για τη βοήθειά τους 

στη διαδικασία συλλογής δεδομένων.  
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3.EDU4SENT Μεθοδολογία 

3.1 Εισαγωγή 

Λόγω του COVID-19, η μικτή μάθηση γίνεται μια νέα κανονικότητα σε όλα τα είδη των μεθόδων 

μάθησης, συμπεριλαμβανομένης και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Η μικτή μάθηση 

υπάρχει εδώ και καιρό και είναι ο συνδυασμός της παραδοσιακής διδασκαλίας πρόσωπο με 

πρόσωπο με πτυχές της ηλεκτρονικής διδασκαλίας, όλα αυτά ενώ οι μαθητές βρίσκονται στην 

τάξη με τον καθηγητή. Η μικτή μάθηση προσπαθεί να προσφέρει στους μαθητές τα καλύτερα 

στοιχεία τόσο της δια ζώσης όσο και της διαδικτυακής μάθησης. Οι μικτές τάξεις περιλαμβάνουν 

τεχνικές διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο, όπως η άμεση διδασκαλία ή διάλεξη, οι ομαδικές 

συζητήσεις και η εργασία σε μικρές ομάδες, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν την τεχνολογία για 

να παρέχουν διαδικτυακή μάθηση μέσα στην τάξη, την οποία οι μαθητές μπορούν να κάνουν 

στο σπίτι, εφόσον έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη τεχνολογία. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

επίσης να είναι όλο και περισσότερο ενημερωμένοι σχετικά με το πώς να δημιουργούν 

αυθεντική και ουσιαστική μάθηση, ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται στην έρευνα και τη μάθηση 

με τρόπους που απαιτούν οι πολυπλοκότητες της σύγχρονης ζωής (Darling-Hammond et al. 

2019). Αυτές είναι επίσης παιδαγωγικές μέθοδοι που πρέπει να αναπτυχθούν. Οι έρευνες TALIS 

του 2018 διαπίστωσαν ότι λιγότερο από το 60% των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι δίνουν 

εργασίες που απαιτούν από τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά, μόλις οι μισοί βάζουν τους 

μαθητές να εργάζονται σε μικρές ομάδες για να βρουν μια λύση ή αφήνουν τους μαθητές να 

επιλύουν σύνθετες εργασίες, μόνο το ένα τρίτο δίνει στους μαθητές εργασίες για τις οποίες δεν 

υπάρχει προφανής λύση. Και λιγότεροι από το 30% δίνουν στους μαθητές εκτεταμένες εργασίες 

έργου (ΟΟΣΑ 2019). 

 

Οι ενήλικες, σε αντίθεση με τα παιδιά και τους εφήβους, είναι σημαντικά πιο περίπλοκα άτομα 

που πρέπει να συνδυάζουν ποικίλα καθήκοντα με τις απαιτήσεις της μάθησης. Ως αποτέλεσμα 

των ευθυνών τους, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν εμπόδια που τους εμποδίζουν να μάθουν. Η 

εταιρική μάθηση είναι δύσκολη για πολλές επιχειρήσεις λόγω έλλειψης κεφαλαίων, χρόνου και 

ευκαιριών, για να αναφέρουμε μερικά από αυτά. 

Για να καταλήξουν σε ένα αποτελεσματικό μοντέλο μάθησης, οι επαγγελματίες στον χώρο της 
ηλεκτρονικής μάθησης πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά πώς να μεταδώσουν τις πληροφορίες 
με ουσιαστικό τρόπο. Αλλά πριν το κάνουν αυτό, είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα κίνητρα 
που ωθούν τους ενήλικες να επιδιώξουν μια εκπαίδευση σε ένα μη παραδοσιακό περιβάλλον. 
Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η θεωρία της μάθησης των ενηλίκων, μια έννοια που εξηγεί τις 
διαφορές στις μαθησιακές προσεγγίσεις μεταξύ παιδιών και ενηλίκων. Υπάρχουν τρία βασικά 
χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη μάθηση των ενηλίκων: η εστίαση στον εκπαιδευόμενο, η 
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και η ανθρωπιστική φιλοσοφία. Η μαθητοκεντρικότητα είναι η 
αρχή που αναφέρεται στο πώς οι ανάγκες και οι επιθυμίες του μαθητή είναι κεντρικές στη 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02619768.2020.1816961?casa_token=iofO0zBsInMAAAAA%3ATcqQK3M9qqFYAtBMk8qAjkR2XN6vrQWIYRz1j7w3hAO9fUdPr3WGCZvioOtH8oyVGpNvl8w9zox1
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02619768.2020.1816961?casa_token=iofO0zBsInMAAAAA%3ATcqQK3M9qqFYAtBMk8qAjkR2XN6vrQWIYRz1j7w3hAO9fUdPr3WGCZvioOtH8oyVGpNvl8w9zox1
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διαδικασία της διδασκαλίας, ενώ η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση αγγίζει την ευθύνη και τη 
συμμετοχή των μαθητών στην εκπαίδευσή τους ("Αναλλοίωτη δομή", 2001). 
 
Κατά τη δημιουργία των εκπαιδευτικών μαθημάτων σας, είναι σημαντικό να διατηρήσετε τη 
θεωρία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο επίκεντρο του σχεδιασμού σας. Η Ανδραγωγική 
βασίζεται θεμελιωδώς στην αυτοκατευθυνόμενη και ανεξάρτητη μάθηση. Οι εφαρμογές της 
θεωρίας σε συνδυασμό με το σχεδιασμό μαθημάτων κατάρτισης θα βασίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στην αυτονομία, τη συνεργασία, την ενεργοποίηση, την αυτοκατεύθυνση και το 
παράδειγμα. 

• Η κατάρτιση θα πρέπει να είναι δομημένη όπως ένα εργαστήριο, με τους συμμετέχοντες 
να λαμβάνουν υλικό και να ενθαρρύνονται να το μελετήσουν και να το συζητήσουν 
μεταξύ τους. Οι υπεύθυνοι κατάρτισης θα πρέπει να ενεργούν ως συντονιστές και να 
ακολουθούν τον κανόνα του ενός τρίτου: το ένα τρίτο του μαθήματος θα πρέπει να είναι 
διάλεξη και το υπόλοιπο θα πρέπει να είναι ενεργητικό. 

• Συνεργαστείτε με το προσωπικό σας πριν δημιουργήσετε ενότητες κατάρτισης. Εμπλέξτε 
τους εκπαιδευόμενους σε συζητήσεις σχετικά με το πώς θέλουν να μάθουν, ρωτώντας 
τα τι θέλουν να μάθουν. Συμπεριλάβετε επίσης τους υπαλλήλους στη διαδικασία 
αξιολόγησης και ζητήστε τη γνώμη τους σχετικά με την εκπαίδευση. 

• Δώστε στο προσωπικό σας την ελευθερία και την ευχέρεια να ολοκληρώσει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση όποτε και όπου θέλει. Αυτό γίνεται εξαιρετικά απλό με τις 
ενότητες eLearning, οι οποίες μπορούν να παρέχουν στους υπαλλήλους τις απαραίτητες 
γνώσεις, επιτρέποντάς τους παράλληλα να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό. 

• Δημιουργήστε κατάρτιση που επιτρέπει στους ενήλικες να επιλύουν ενεργά προβλήματα 
και να καθορίζουν προσωπικούς μαθησιακούς στόχους, καθώς οι ενήλικες προτιμούν 
την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι θα ασχοληθούν και θα 
προκαλέσουν με αυτόν τον τύπο πληροφοριών. 

 
 
 
 
 
 

http://roundtablelearning.com/adult-learning-theory-principles-and-assumptions/
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Η μικτή προσέγγιση είναι μια καλή επιλογή όταν δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η συνεχής 

πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων, ωστόσο ο τύπος της παρεχόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων 

πρέπει να προσαρμόζεται και να προσαρμόζεται στον εκπαιδευόμενο. Ένα μέγεθος δεν 

ταιριάζει σε όλους. Η μικτή προσέγγιση μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή για ορισμένους 

δημόσιους στόχους. Για τους ενήλικες που δεν έχουν ψηφιακές ικανότητες ή δεν διαθέτουν 

προσωπικούς υπολογιστές ή διαδίκτυο, η μικτή προσέγγιση μπορεί να αποθαρρύνει. Ορισμένοι 

ενήλικες χρειάζονται προσωπική υποστήριξη για να συνεχίσουν τις μαθησιακές τους 

δραστηριότητες, κυρίως αν δεν έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η μικτή προσέγγιση πρέπει να 

θεωρηθεί μια πιθανή μεθοδολογία, το σημαντικό είναι να βρεθεί η καλύτερη προσέγγιση για 

κάθε ενήλικα, αν θέλουμε να μην αφήσουμε κανέναν πίσω.  

3.2 ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΜΙΚΤΉ ΜΆΘΗΣΗ;  

Η μικτή μάθηση ορίζεται ως διδακτική προσέγγιση που έχει μια τάξη ή μαθήματα πρόσωπο με 

πρόσωπο ενσωματωμένα με την ηλεκτρονική μάθηση, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι έχουν 

κάποιο "έλεγχο του χρόνου, του τόπου, της διαδρομής και/ή του ρυθμού".Συχνά παρεξηγημένη, 

η μικτή μάθηση δεν είναι το ίδιο με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία είναι εξ ολοκλήρου 

ή σχεδόν εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική ή ακόμη και μια υβριδική προσέγγιση. 

 

Με τη μικτή μάθηση, τα δια ζώσης και τα διαδικτυακά στοιχεία ενσωματώνονται έτσι ώστε τα 

δύο στοιχεία να ενισχύουν το ένα το άλλο.Η μικτή μάθηση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους 

μαθητές, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων, της εκμάθησης της 

αγγλικής γλώσσας, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενηλίκων και της μετάβασης στη 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Η μικτή μάθηση προσφέρει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους ευελιξία και ανεξαρτησία και 

βοηθά τους εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν δεδομένα προόδου σε πραγματικό χρόνο για να 

προσαρμόσουν την εκπαίδευση στις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευομένων τους. Η μικτή 

μάθηση στοχεύει να συνδυάσει τα καλύτερα στοιχεία τόσο της δια ζώσης όσο και της 

διαδικτυακής μάθησης για τους μαθητές. Στις μικτές τάξεις χρησιμοποιούνται στρατηγικές 

εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων της άμεσης διδασκαλίας ή 

διάλεξης, των ομαδικών συζητήσεων και της εργασίας σε μικρές ομάδες, αλλά η τεχνολογία 

χρησιμοποιείται επίσης για την παροχή διαδικτυακής μάθησης εντός της τάξης, την οποία οι 

μαθητές μπορούν να εκτελέσουν στο σπίτι, εάν έχουν πρόσβαση στην απαιτούμενη τεχνολογία. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν περισσότερο σχετικά με το πώς να 

προωθήσουν την αυθεντική και ουσιαστική μάθηση, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν στην 

έρευνα και τη μάθηση με τρόπους που απαιτούνται από τις πολυπλοκότητες της σύγχρονης 

ζωής (Darling-Hammond et al. 2019). Πρόκειται για παιδαγωγικές μεθόδους που πρέπει επίσης 

να αναπτυχθούν. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις TALIS του 2018, λιγότεροι από το 60% των 

εκπαιδευτικών δίνουν στους μαθητές εργασίες κριτικής σκέψης, μόλις οι μισοί βάζουν τους 

μαθητές να εργαστούν σε μικρές ομάδες για να βρουν μια λύση ή αφήνουν τους μαθητές να 

λύσουν δύσκολες εργασίες και μόλις το ένα τρίτο δίνει στους μαθητές εργασίες για τις οποίες 

δεν υπάρχει προφανής λύση. Και λιγότεροι από το 30% δίνουν στους μαθητές εκτεταμένες 

εργασίες έργων (OECD 2019). 

Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η μικτή μάθηση γίνεται μια νέα κανονικότητα 
σε όλα τα είδη των μεθόδων μάθησης, συμπεριλαμβανομένης επίσης της μη τυπικής και της 
άτυπης μάθησης. Η μικτή μάθηση υπάρχει εδώ και καιρό και είναι ο συνδυασμός της 
παραδοσιακής διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο με πτυχές της ηλεκτρονικής διδασκαλίας. 

Μικτή μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Η μικτή μάθηση στη βασική εκπαίδευση ενηλίκων είναι σχετικά νέα και οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν διάφορες προσεγγίσεις. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02619768.2020.1816961?casa_token=iofO0zBsInMAAAAA%3ATcqQK3M9qqFYAtBMk8qAjkR2XN6vrQWIYRz1j7w3hAO9fUdPr3WGCZvioOtH8oyVGpNvl8w9zox1
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Ορισμένοι εκπαιδευτικοί ξεκινούν πειραματιζόμενοι με ένα ή δύο εργαλεία και στη συνέχεια 

προσθέτουν σταδιακά περισσότερα εργαλεία, εφαρμογές και υλικό, μέχρι να φτάσουν σε μια 

πλήρως συνδυασμένη προσέγγιση. Άλλοι έχουν συμπεριλάβει κάποιο διαδικτυακό υλικό ή 

μαθήματα, αλλά μέχρι εκεί θέλουν να φτάσουν. Η αγορά ενός πλήρους διαδικτυακού 

συστήματος ολοκληρωμένης μάθησης, το κόστος του οποίου εξαρτάται μερικές φορές από τον 

αριθμό των θέσεων ή "καθισμάτων" που χρησιμοποιούνται κάθε στιγμή, γίνεται μερικές φορές 

σε επίπεδο προγράμματος ή πολιτείας. Η αγορά ενός πλήρους διαδικτυακού συστήματος 

ολοκληρωμένης μάθησης, το κόστος του οποίου εξαρτάται μερικές φορές από τον αριθμό των 

θέσεων ή των "καθισμάτων" που χρησιμοποιούνται κάθε στιγμή, γίνεται μερικές φορές σε 

επίπεδο προγράμματος ή πολιτείας. Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν λόγο στην απόφαση και είναι 

ενθουσιασμένοι με αυτήν, είναι πιο πιθανό να ενσωματώσουν το διαδικτυακό σύστημα 

μάθησης πιο στενά με ό,τι κάνουν στην τάξη. 
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ΜΙΚΤΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΜΆΘΗΣΗΣ 
 

 

 
 

α. Μοντέλο Δια ζώσης  

Αυτό το μοντέλο λειτουργεί καλύτερα για διαφορετικές τάξεις στις οποίες οι μαθητές 

λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Σε γενικές γραμμές, μόνο 

ορισμένοι μαθητές θα συμμετέχουν σε στοιχεία ηλεκτρονικής μάθησης, ως εξής: 

• Οι μαθητές που κατέχουν επίπεδα μάθησης πάνω από το επίπεδο της τάξης τους 

μπορούν να προχωρήσουν με πιο γρήγορο ρυθμό. Αυτό αποτρέπει την πλήξη 

παρέχοντας κατάλληλες προκλήσεις για τους ιδιαίτερα ικανούς μαθητές. 

• Προκειμένου να επιταχύνουν τη μάθησή τους, οι μαθητές που έχουν επίπεδο γνώσεων 

κάτω από το επίπεδο της τάξης τους, λαμβάνουν την κατάλληλη αποκατάσταση 

δεξιοτήτων. Και η ομορφιά της διαδικτυακής μάθησης για αυτά τα παιδιά είναι ότι 

μπορούν να έχουν όλη την εξάσκηση που χρειάζονται για να κατακτήσουν τις δεξιότητες 

και να αναπτύξουν τους δικούς τους τρόπους που θα τους βοηθήσουν να θυμούνται τις 

πληροφορίες όταν τις χρειάζονται. 

Πειραματιστείτε με εύχρηστους ιστότοπους ή με ηλεκτρονική ταμπλέτα ή 
εφαρμογές για smartphone.

Ζητήστε από τους μαθητές να δουν διαδικτυακά εκπαιδευτικά βίντεο.

Ζητήστε από τους μαθητές να φέρουν κινητά τηλέφωνα (με δυνατότητα αποστολής 
γραπτών μηνυμάτων) στην τάξη για να χρησιμοποιήσουν δωρεάν ή φθηνό λογισμικό 

διαδικτυακής ψηφοφορίας για άμεση ανατροφοδότηση. 

Ενσωματώστε ένα πλήρως διαδικτυακό πρόγραμμα διδασκαλίας (που αγοράστηκε 
από το πρόγραμμα, το σχολείο τους ή από έναν κρατικό οργανισμό εκπαίδευσης 

ενηλίκων) με ό,τι κάνουν στην τάξη.

Ενθαρρύνετε τους να  δημιουργήσουν τη δική τους "διαδικτυακή παρουσία" με 
εργασίες, διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση, αξιολόγηση και άλλους μαθησιακούς 

πόρους που να ευθυγραμμίζονται καλά με ό,τι κάνουν στην τάξη και με το 
πρόγραμμα ή το σχολικό πρόγραμμα σπουδών τους ή τα κρατικά πρότυπα.



                

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

57 

• Οι σπουδαστές του προγράμματος ESL μπορούν επίσης να λάβουν διορθωτική 

εκπαίδευση, ώστε οι δεξιότητές τους στα αγγλικά να αποκτηθούν ταχύτερα. 

Η εξατομίκευση της πρόσβασης στην ηλεκτρονική μάθηση είναι θετική. Ωστόσο, το γεγονός ότι 

μόνο ένας αριθμός επιλεγμένων μαθητών θα έχει πρόσβαση στη διαδικτυακή μάθηση, 

ανεξάρτητα από τα κριτήρια επιλογής, δεν φαίνεται να είναι κατάλληλο για την κατάρτιση του 

έργου, η οποία δεν περιλαμβάνει την επιλογή συγκεκριμένων μαθητών. 

 

 
 

β. Μοντέλο περιστροφής 

 

Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια παραλλαγή του μοντέλου των μαθησιακών σταθμών 

που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια. Υπάρχει ένα καθορισμένο 

χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές έχουν χρόνο πρόσωπο με πρόσωπο με τους 

καθηγητές τους και στη συνέχεια προχωρούν στην ηλεκτρονική εργασία. Αυτό το μοντέλο 

φαίνεται να είναι πιο δημοφιλές στα ακόλουθα περιβάλλοντα:  

• Δημοτικές τάξεις στις οποίες οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη χρησιμοποιήσει και 

αισθάνονται άνετα με τους παραδοσιακούς σταθμούς μάθησης. 

• Δημοτικές τάξεις στις οποίες οι μαθητές μπορούν να χωριστούν ανάλογα με τα επίπεδα 

δεξιοτήτων στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Έτσι, οι μαθητές που έχουν καλές 

επιδόσεις στα μαθηματικά, αλλά όχι στην ανάγνωση, μπορούν να έχουν προσωπική 

επαφή με τους δασκάλους τους για την ανάγνωση πριν μεταβούν στους ηλεκτρονικούς 

σταθμούς μάθησης για τα μαθηματικά. Οι δάσκαλοι μπορούν να παρέχουν στους 
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μαθητές που δυσκολεύονται περισσότερο ατομική βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες 

τους. 

 

Παρόλο που το μοντέλο εναλλαγής έχει βρεθεί να έχει θετικά αποτελέσματα, αυτά 

επιτεύχθηκαν κυρίως σε δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με τη μελέτη των Powell κ.ά. (2015), οι 

οποίοι προτείνουν ότι μια πιθανή προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα αυτού του 

μοντέλου είναι ότι οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με άλλες πρακτικές εκ περιτροπής 

μάθησης. 

γ. Μοντέλο Flex 

Με αυτή την προσέγγιση, το υλικό παρέχεται κυρίως διαδικτυακά. Παρόλο που οι καθηγητές 

βρίσκονται στην αίθουσα για να παρέχουν επιτόπια υποστήριξη εφόσον χρειάζεται, η μάθηση 

είναι κυρίως αυτοκαθοδηγούμενη, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν και εξασκούνται ανεξάρτητα 

σε νέες έννοιες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Η συνολική διαδικασία της διαδικτυακής μάθησης 

γίνεται κυρίως στο σχολικό περιβάλλον, γεγονός που προϋποθέτει ότι το σχολείο πρέπει να είναι 

επαρκώς εξοπλισμένο με υπολογιστές ή/και άλλες συσκευές. Αυτό μπορεί να αποτελέσει 

πρόκληση για σχολεία όπου υπάρχει έλλειψη πόρων και υποδομών. 

 

δ. Μοντέλο online εργαστηρίου 

Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει τη μετακίνηση των μαθητών σε ένα σχολείο και τη φοίτησή τους 

σε αυτό, με συνολική ηλεκτρονική εκπαιδευτική παράδοση για ολόκληρα μαθήματα. Δεν 

υπάρχουν πιστοποιημένοι καθηγητές, αλλά, αντίθετα, εκπαιδευμένοι βοηθοί που επιβλέπουν. 

Αυτή είναι μια καλή επιλογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

• Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρειάζονται ευελιξία στον 

προγραμματισμό λόγω άλλων υποχρεώσεων (εργασία, ανατροφή παιδιών). 

• Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγουν αυτή την επιλογή 

προκειμένου να προοδεύσουν με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι σε ένα παραδοσιακό σχολικό 

περιβάλλον. 

• Μαθητές που πρέπει να κινούνται με πιο αργούς ρυθμούς από αυτούς που παρέχουν οι 

παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας. 

• Σχολεία και περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς και δεν 

μπορούν να φιλοξενήσουν το σύνολο του πληθυσμού τους σε παραδοσιακές αίθουσες 

διδασκαλίας, είτε λόγω περιορισμών στις εγκαταστάσεις είτε λόγω αδυναμίας 

πρόσληψης αρκετών πιστοποιημένων εκπαιδευτικών. Αυτό το μοντέλο διευκολύνει τα 

προβλήματα μεγέθους των τάξεων. 

Παρόμοια με το μοντέλο Flex, και εδώ η διαθεσιμότητα ενός καλά εξοπλισμένου εργαστηρίου 

πληροφορικής στο σχολείο θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση. 
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ε. Μοντέλο μικτής μάθησης 

Η μικτή μάθηση συνδυάζει την προσωπική διδασκαλία με την ηλεκτρονική μάθηση. Δημοφιλές 

στα λύκεια, το μοντέλο της αυτο-μικτής μάθησης δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν μαθήματα πέρα από αυτά που προσφέρονται ήδη στο σχολείο τους. Ενώ τα 

άτομα αυτά θα παρακολουθήσουν ένα παραδοσιακό σχολικό περιβάλλον, επιλέγουν επίσης να 

συμπληρώσουν τη μάθησή τους μέσω διαδικτυακών μαθημάτων που προσφέρονται εξ 

αποστάσεως. Για να είναι επιτυχής αυτή η μέθοδος μικτής μάθησης, οι μαθητές πρέπει να έχουν 

υψηλά αυτο-κίνητρα. 

Αυτό το μοντέλο παρέχει ένα στοιχείο ευελιξίας που θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε σχολεία 

από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικό προφίλ που θα συμμετάσχουν στην εκπαίδευσή 

μας. Θα μπορούσε επίσης να είναι συμβατό με το γεγονός ότι η εστίαση της VAIEI, διδάσκεται 

στις περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες ως ξεχωριστό μάθημα του προγράμματος 

σπουδών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, το γεγονός ότι η διαδικτυακή 

εργασία γίνεται ως εργασία για το σπίτι δεν δημιουργεί την ανάγκη για υποδομή στο σχολείο- 

προϋποθέτει ωστόσο την πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο από το σπίτι ή από άλλους 

ιστότοπους. 
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στ. Διαδικτυακό μοντέλο  

Ο διαδικτυακός οδηγός βρίσκεται στο αντίθετο άκρο του φάσματος από τον οδηγό πρόσωπο με 

πρόσωπο, ο οποίος είναι μια μορφή μικτής μάθησης κατά την οποία οι μαθητές εργάζονται εξ 

αποστάσεως και το υλικό παραδίδεται κυρίως μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Παρόλο 

που οι δια ζώσης συναντήσεις είναι προαιρετικές, οι μαθητές μπορούν συνήθως να συνομιλούν 

με τους καθηγητές στο διαδίκτυο αν έχουν ερωτήσεις. Αυτό το μοντέλο μικτής μάθησης είναι 

ιδανικό για μαθητές που χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία και ανεξαρτησία στο καθημερινό 

τους πρόγραμμα. 

Αν και εδώ έχουμε το μέγιστο βαθμό ευελιξίας από όλα τα μοντέλα που περιγράφηκαν, το 

γεγονός ότι το μοντέλο αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτρονική μάθηση με 

προαιρετικές και όχι τακτικές συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο φαίνεται να το καθιστά πιο 

κατάλληλο για φοιτητές τριτοβάθμιας/πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή ενήλικες μαθητές, παρά 

για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο και 

συναντώνται πρόσωπο με πρόσωπο με τον καθηγητή. 

Ως αποτέλεσμα της ανασκόπησης των υφιστάμενων μοντέλων μικτής μάθησης, αυτό που 

θεωρείται καταλληλότερο για τη μεθοδολογία Edu4Sent είναι το μοντέλο μικτής μάθησης, 

κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: 

• Παρέχει μια καλή ισορροπία μεταξύ της διαδικτυακής και της δια ζώσης μάθησης, χωρίς 

να υπερβάλλει σε καμία από τις δύο. Έτσι, σε σύγκριση με άλλα μοντέλα, όπως αυτό της 

εναλλαγής, είναι πιο πιθανό να είναι συμβατό με πιο παραδοσιακούς τρόπους 

διδασκαλίας που συναντώνται σε ένα "μέσο" σχολείο και θα μπορούσε επομένως να 

προσαρμοστεί ευκολότερα στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα. 

• Επομένως, η περισσότερη (αν όχι όλη) ηλεκτρονική μάθηση γίνεται στο σπίτι: 

• Δεν εξαρτάται από θέματα τεχνικής υποδομής στο σχολείο (εργαστήριο πληροφορικής, 

διαθεσιμότητα υπολογιστών και άλλων συσκευών για όλους τους μαθητές). 

• Εξοικονομεί χρόνο στην τάξη για την επεξεργασία του περιεχομένου που έχει 

προετοιμαστεί/μελετηθεί εκ των προτέρων στο διαδίκτυο στο σπίτι και για την εστίαση 

σε δημιουργικές πρακτικές δραστηριότητες. 

• Θεωρείται πιο κατάλληλο για την ομάδα-στόχο μας, δηλαδή τους μαθητές του Λυκείου, 

καθώς τους παρέχει έναν ορισμένο έλεγχο της μάθησής τους στο σπίτι, αναγνωρίζοντας 

την ανάγκη των εφήβων για (κάποια) ανεξαρτησία και πρωτοβουλία, η οποία 

συμπληρώνεται ταυτόχρονα από την τακτική υποστήριξη των καθηγητών στο σχολείο. 

Επίσης, το ευέλικτο μοντέλο θα μπορούσε επίσης να είναι μια συμπληρωματική επιλογή, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στα συμμετέχοντα 

σχολεία και -το σημαντικότερο- ότι οι μαθητές είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα, με 
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λιγότερη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό. Υπό αυτή την έννοια, μια πρόταση για το 

πρόγραμμα σπουδών Edu4Sent θα μπορούσε να είναι να συμπεριλάβει ορισμένα 

στοιχεία/ενότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με πιο ανεξάρτητο τρόπο από τους 

μαθητές, ανάλογα με το προφίλ, τις μαθησιακές ανάγκες, την εμπειρία και το μαθησιακό στυλ 

μιας συγκεκριμένης τάξης.  

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το είδος των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό μέρος μιας μικτής μαθησιακής προσέγγισης. Ο Carman 

(2005) προσδιορίζει 5 βασικά συστατικά για έναν επιτυχημένο σχεδιασμό μικτής μάθησης: 

• Ζωντανές εκδηλώσεις  

• Διαδικτυακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο για αυτορυθμιζόμενη μάθηση  

• Συνεργασία (ομότιμοι προς ομότιμους και ομότιμοι προς μέντορες)  

• Αξιολόγηση 

• Υλικό αναφοράς για περαιτέρω προβληματισμό σχετικά με τα διδαχθέντα 

 

3.3 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ  

Μια ιδιαίτερη δέσμευση του σχεδίου δράσης είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας 

μεταξύ των μεταναστών που ήδη βρίσκονται και διαμένουν στην ΕΕ με βάση τις βέλτιστες 

πρακτικές των κρατών μελών. Το παρόν βιβλίο-οδηγός αποσκοπεί στη διάδοση των διδαγμάτων 

που αντλήθηκαν από επιτυχημένες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής.  

Μέσω της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων ως επιχειρηματίες, οι 

μετανάστες μπορούν να προσθέσουν αξία στην κοινωνία της χώρας που τους υιοθέτησε. 

Ωστόσο, οι μετανάστες συχνά στερούνται γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με το πολιτισμικό 

επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής τους. Επιπλέον, οι διοικητικές 

και κοινωνικοπολιτισμικές δυσκολίες μπορεί να εμποδίσουν το δυναμικό των μεταναστών 

επιχειρηματιών και να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα και το δυναμικό ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων που ιδρύουν. Κατά συνέπεια, τα αποτελεσματικά και στοχευμένα συστήματα 

επιχειρηματικής στήριξης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των μεταναστών 

επιχειρηματιών.  

Όπως και άλλα μοντέλα μικτής μάθησης, το αυτόνομο μείγμα περιλαμβάνει διάφορες 

παραλλαγές όσον αφορά τη διαδραστικότητα των μαθητών, τους ρόλους των εκπαιδευτικών 

και των μαθητών, τις πρακτικές της προσωπικής εργασίας κ.λπ. Προκειμένου, επομένως, να 

σχεδιαστεί το μοντέλο μικτής μάθησης του έργου, αυτό που είναι σημαντικό να καθοριστεί δεν 

είναι μόνο η ποσότητα της χρήσης της ηλεκτρονικής μάθησης σε συνδυασμό με την πρόσωπο 

με πρόσωπο μάθηση, αλλά οι γενικές παιδαγωγικές αρχές που θα τη στηρίξουν. Για να γίνει 
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αυτό, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι στόχοι του έργου δεν είναι απλώς να 

ενημερώσουμε τους μαθητές για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά να τους εμπλέξουμε 

ενεργά, έτσι ώστε: 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το μοντέλο μικτής μάθησης θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες 
πτυχές: 

• Αύξηση του ενδιαφέροντος/ των κινήτρων των μαθητών 

• Δημιουργία ευκαιριών για συνεργασία μεταξύ μαθητών και διδασκόντων 

• Οι μαθητές ενεργούν ως ενεργοί συντελεστές της γνώσης 

• Οι μαθητές αναστοχάζονται για τη δική τους μάθηση - αυτοαξιολόγηση 

• Ενίσχυση της κριτικής σκέψης  

• Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών  

• Δικτύωση με άλλα σχολεία - ανταλλαγή περιεχομένου 

Πράγματι, το μοντέλο αυτό επιτρέπει τη χρήση διαφόρων πρακτικών που υποστηρίζουν αυτούς 

τους στόχους μιας μαθητοκεντρικής προσέγγισης, όπως η ομαδική εργασία μεταξύ των 

μαθητών, η μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο με το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους 

μαθητές σε ομάδες, η διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη ακολουθούμενη από 

ατομική διαδικτυακή παραγωγή περιεχομένου από τους μαθητές. Όλα αυτά τα παραδείγματα 

δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να ενεργούν ως αυτοκατευθυνόμενοι μαθητές που 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και γίνονται συνδιαμορφωτές του μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Δεν είναι παθητικοί συμμετέχοντες σε ένα ελεγχόμενο από τον εκπαιδευτή πλαίσιο, αλλά είναι 

ενεργοί δημιουργοί που συνδέουν και επεκτείνουν τη μάθησή τους πέρα από τον τομέα του 

εκπαιδευτή.  

Επιπλέον, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μαθητοκεντρική προσέγγιση και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού ως συντονιστή, το μοντέλο μικτής μάθησης Edu4Sent ενσωματώνει στοιχεία του 

μοντέλου μάθησης που βασίζεται στη διερεύνηση και προωθεί: 

1) μια μαθητοκεντρική προσέγγιση (Kember, 1997), κατά την οποία η διδασκαλία 

επικεντρώνεται στη μάθηση των μαθητών και όχι στη μετάδοση καθορισμένων σωμάτων 

περιεχομένου ή γνώσεων, 

2) την ενεργητική μάθηση, δηλαδή τη μάθηση μέσω της πράξης (Gibbs, 1988, Healey & Roberts, 

2004) και μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη συζήτηση ερωτήσεων και την επίλυση 

προβλημάτων από τους μαθητές (Prince & Felder 2006),  

3) ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, κατά την οποία οι μαθητές 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους μάθηση- 4) μια κονστρουκτιβιστική θεωρητική βάση 
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(π.χ. βλέπε Bruner, 1990), η οποία προτείνει ότι οι μαθητές κατασκευάζουν το δικό τους νόημα 

της πραγματικότητας- οι μαθητές είναι αυτοί που δημιουργούν τη γνώση και όχι η γνώση που 

επιβάλλεται ή μεταδίδεται με άμεση διδασκαλία. 

Πολλές από αυτές τις επαγωγικές μεθόδους χρησιμοποιούν επίσης τη συνεργατική ή 
συνεργατική μάθηση, με μεγάλο μέρος της εργασίας τόσο εντός όσο και εκτός του επίσημου 
διδακτικού χρόνου να γίνεται από μαθητές που εργάζονται σε ομάδες. 

 

3.4 ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΜΙΚΤΉΣ ΜΆΘΗΣΗΣ EDU4SENT 

Η στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Edu4Sent βασίζεται 
στην προσέγγιση της μικτής μάθησης: συνδυασμός παραδοσιακής και εικονικής μάθησης μέσω 
μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που δημιουργήθηκε ως Ανοικτά Διαδικτυακά 
Μαθήματα με τη δυνατότητα αυτοεκπαίδευσης σε κατάλληλο χρόνο και τόπο. Με βάση την 
έρευνα γραφείου όσον αφορά τα μοντέλα μικτής μάθησης που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία και 
τις παιδαγωγικές αρχές που θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλες για τους στόχους του έργου, 
σχεδιάσαμε ένα μοντέλο μικτής μάθησης βασισμένο σε κύκλο που προωθεί:  

• Ένας ισορροπημένος και ουσιαστικός συνδυασμός δια ζώσης και διαδικτυακής 
εργασίας, ο οποίος ενσωματώνει και τα πέντε βασικά συστατικά του Carman (2005) για 
το σχεδιασμό της μικτής μάθησης. 

• Μια μαθητοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση  

• Μια προσέγγιση του εκπαιδευτικού ως διευκολυντή και εκπαιδευτικού σχεδιαστή 

 

Εισαγωγή 
στο θέμα

Ερωτήσεις

Πηγές και 
Δεδομένα

Αξιολόγηση

Ιδέες 
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Πίνακας 2: Στρατηγική μάθησης και διδασκαλίας Edu4Sent 

ΑΝΟΙΚΤΆ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΜΑΘΉΜΑΤΑ 

Ένα MOOC (massive open online course - μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα) είναι ένα 

διαδικτυακό μάθημα με τη δυνατότητα δωρεάν και ανοικτής εγγραφής, ένα δημόσια 

διαμοιραζόμενο πρόγραμμα σπουδών και ανοικτά αποτελέσματα. Μεγάλος αριθμός 

συμμετεχόντων (Massive): Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μαθήματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, τα MOOC απευθύνονται σε απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων. Οι εγγραφές 

τείνουν να είναι αρκετά υψηλές. Η κλίμακα του "μαζικού" είναι κάπως σχετική. Τα πρώτα 

MOOCs είχαν περίπου 2.000 σπουδαστές, αλλά οι προσφορές των Coursera και Udacity έχουν 

ξεπεράσει τους 1.00.000 εγγεγραμμένους.  

 

3.5 ΡΌΛΟΙ ΧΡΗΣΤΏΝ  

 
Με βάση το μοντέλο μικτής μάθησης που προτάθηκε παραπάνω και τις δυνατότητες που πρέπει 

να μπορεί να υποστηρίζει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθοι 

ρόλοι χρηστών τόσο ως προς τον ευρύτερο εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό τους ρόλο όσο και ως 

προς τα δικαιώματα πρόσβασης στο διαδίκτυο: 
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Χρήστης Εκπαιδευτικός/παιδαγωγικός 

ρόλος 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά/δικαιώματα 

προσβασιμότητας της 

πλατφόρμας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικός/Συντονιστής 

 

 

 

 

 

 

Αξιολογεί τις προηγούμενες 
γνώσεις, στάσεις και 
δεξιότητες των μαθητών σε 
σχέση με τη δραστηριότητα/το 
σχέδιο μαθήματος/το θέμα.  

- Τα διαδικτυακά εργαλεία 
αξιολόγησης, όπως οι 
έρευνες, είναι προσβάσιμα 
και μπορούν να 
επεξεργαστούν/συγγραφούν. 

- Τα προφίλ/ηλεκτρονικά 
χαρτοφυλάκια των 
εκπαιδευομένων είναι 
προσβάσιμα, όπου 
καταγράφονται τα 
αποτελέσματα της 
αυτοαξιολόγησης και όλες οι 
άλλες δραστηριότητες 
(μεταφόρτωση πόρων, 
σχόλια και αξιολογήσεις). 

- Προσαρμόζει τα έτοιμα 
σχέδια μαθήματος ή τις 
δραστηριότητες στις ανάγκες 
των μαθητών ή σχεδιάζει 
αναλόγως τους πόρους 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Πλήρη πρόσβαση σε 
αποθετήριο με 
διαδικτυακούς πόρους - 
Πρόσβαση σε εργαλεία 
επεξεργασίας και συγγραφής 
που επιτρέπουν πιθανές 
προσαρμογές αυτών των 
πόρων  

- Πρόσβαση σε εργαλεία 
"εργασίας για το σπίτι", π.χ. 
ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής που παρακινούν 
τους μαθητές να 
διερευνήσουν το ζήτημα. 

 

- Διευκολύνει την ετοιμότητα 
των μαθητών στην 
ατμόσφαιρα μάθησης και στο 
διαδίκτυο, π.χ. συντονίζει τη 
συνεργασία μεταξύ των 

Πρόσβαση στους 
συνεργατικούς χώρους των 
μαθητών και δικαιώματα 
αλληλεπίδρασης (απάντηση 
σε πιθανές ερωτήσεις των 
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μαθητών, την ομαδική 
εργασία, καθοδηγεί τους 
μαθητές σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας διερεύνησης, 
διεγείρει την περιέργεια και το 
ενδιαφέρον. 

 

 

μαθητών στο διαδίκτυο, 
παροχή ανατροφοδότησης 
στο διαδίκτυο κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης 
μιας 
δραστηριότητας/εργασίας 
για το σπίτι). 

- Παρακολουθεί και παρέχει 
συνεχή ανατροφοδότηση 
στους μαθητές στην τάξη και 
στην ηλεκτρονική 
διαμορφωτική αξιολόγηση. 

Πρόσβαση στους 
συνεργατικούς χώρους των 
μαθητών και δικαιώματα 
αλληλεπίδρασης (απάντηση 
σε πιθανές ερωτήσεις των 
μαθητών στο διαδίκτυο, 
παροχή ανατροφοδότησης 
στο διαδίκτυο κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης 
μιας 
δραστηριότητας/εργασίας 
για το σπίτι). 

Πρόσβαση στα προφίλ των 
μαθητών 

- Μοιράζεται τους πόρους 
του/της με το υπόλοιπο δίκτυο 
οργανισμών Edu4Sent 

Πρόσβαση στα εργαλεία 
μεταφόρτωσης και 
συγγραφής με διάφορους 
βαθμούς ιδιωτικότητας - 
μπορούν να είναι ορατοί είτε 
μόνο από τον ίδιο τον μαθητή 
τους είτε και από το υπόλοιπο 
δίκτυο Edu4Sent. 

- Αξιολογεί τον αντίκτυπο μιας 
δραστηριότητας/ ενός σχεδίου 
μαθήματος - συνοπτική 
αξιολόγηση 

Πρόσβαση σε έτοιμα 
διαδικτυακά εργαλεία ή 
διευκολύνσεις για την 
ανάπτυξη δικών τους 
εργαλείων συνοπτικής 
αυτοαξιολόγησης, 
προκειμένου να εφαρμόσουν 
ή να σχεδιάσουν μια τελική 
αξιολόγηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 
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- Δημιουργεί συνθήκες για το 
συνεχές ενδιαφέρον των 
μαθητών για το θέμα που 
μελετάται και διερευνάται. 

Ανέβασμα περαιτέρω πόρων 
για μελλοντική αναφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευόμενος 

Αυτοαξιολογεί τις 
προηγούμενες γνώσεις, 
στάσεις και δεξιότητές του/της 
σχετικά με το θέμα μιας 
δραστηριότητας/ ενός σχεδίου 
μαθήματος/ ενός έργου. 

Πρόσβαση σε εργαλεία 
αυτοαξιολόγησης που 
διαχειρίζεται διαδικτυακά ο 
εκπαιδευτικός και στα δικά 
του/της αποτελέσματα. - 
Διαχείριση ενός προσωπικού 
προφίλ χρήστη/ 
ηλεκτρονικού 
χαρτοφυλακίου του 
εκπαιδευόμενου όπου 
καταγράφονται τα 
αποτελέσματα της 
αυτοαξιολόγησης και όλες οι 
άλλες δραστηριότητες 
(μεταφόρτωση πόρων, 
σχόλια, βαθμολογίες). 

Κατανοεί τη 
σημασία/συναφεία του 
θέματος και κινητοποιείται 
αρχικά. 

Πρόσβαση σε πόρους που 
παρέχονται και προτείνονται 
από τον εκπαιδευτικό 

- Συλλέγει δεδομένα και 
πόρους 

- Πρόσβαση σε όλους τους 
πόρους που παρέχονται σε 
ένα κοινό αποθετήριο 
(ανεξάρτητα από το αν 
συνδέονται αυστηρά με το 
αντικείμενο της 
δραστηριότητας/του σχεδίου 
μαθήματος/του έργου). - 
Δικαιώματα αλληλεπίδρασης 
με εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες σε έναν 
συνεργατικό χώρο μάθησης. 

 

- Αξιολογεί και συνθέτει τα 
δεδομένα 

- Κυρίως πρόσωπο με 
πρόσωπο στην τάξη. 
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-Δικαιώματα 
αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας με ομότιμους 
διαδικτυακά σε ένα ιδιωτικό 
περιβάλλον συνεργασίας 

- Δημιουργεί νέες ιδέες -Δικαιώματα 
αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας με ομότιμους σε 
ένα διαδικτυακό ιδιωτικό 
συνεργατικό περιβάλλον 

- Μοιράζεται και επικοινωνεί 
ιδέες 

 

 

 

 

 

 

- Πρόσωπο με πρόσωπο στην 
τάξη - Δικαιώματα για τη 
μεταφόρτωση νέων πόρων 
στο διαδίκτυο και την 
ανταλλαγή τους με 
συμμαθητές από το ίδιο 
σχολείο, άλλους μαθητές και 
εκπαιδευτικούς του δικτύου 
Edu4Sent και 
εμπειρογνώμονες σε έναν 
κοινό δημόσιο χώρο. - 
Δικαιώματα κοινής χρήσης 
μέσω εργαλείων κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook, Twitter 
κ.λπ.). 

- Συμμετέχει σε αξιολόγηση 
από ομότιμους προς 
ομότιμους 

- Πρόσβαση σε εργαλεία 
ψηφοφορίας και 
αξιολόγησης, ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να μπορούν 
να αξιολογούν ο ένας τους 
πόρους/ιδέες/εκροές του 
άλλου. 

- Αναστοχάζεται τις νέες 
γνώσεις και δεξιότητες που 
απέκτησε κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας 

Πρόσβαση σε συνοπτικά 
εργαλεία αυτοαξιολόγησης 
που διαχειρίζεται ο 
εκπαιδευτικός στο διαδίκτυο 
- Συνεχής πρόσβαση στα δικά 
του/της αποτελέσματα μέσω 
του προσωπικού προφίλ 
χρήστη/του ηλεκτρονικού 
φακέλου. 
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Εξωτερικός 

εμπειρογνώμονας/ 

μέντορας 

-Μοιράζεται την τεχνογνωσία 
και την εμπειρία του/της με 
τους μαθητές προκειμένου να 
τους εμπλέξει στο 
συγκεκριμένο θέμα της 
δραστηριότητας/του 
έργου/του μαθήματος. 

- Δικαιώματα 
αλληλεπίδρασης με τους 
μαθητές είτε σε δημόσιο είτε 
σε ιδιωτικό χώρο 
συνεργασίας που 
διαχειρίζεται και εποπτεύεται 
από τον εκπαιδευτικό.  

- Πρόσβαση σε διαδικτυακές 
υπηρεσίες κλήσης με 
μαθητές, υπό την επίβλεψη 
και τη διοίκηση του 
εκπαιδευτικού. 

3.6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 

Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε έχει αλλάξει δραστικά λόγω του σημερινού κλίματος στον 
κόσμο. Έχουμε περάσει από την εικονική στην υβριδική και σε μια πληθώρα μοντέλων πρόσωπο 
με πρόσωπο που αντικατοπτρίζουν την παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας Κ-12. Αυτό δεν έχει 
αλλάξει μόνο το πώς μοιάζουν τα σχολεία, αλλά και το πώς φαντάζονται τη διδασκαλία και τη 
μάθηση κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Τούτου λεχθέντος, ένα μοντέλο που μπορεί 
δυνητικά να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις σημερινές μας ανάγκες είναι το μοντέλο της 
μικτής μάθησης.  
 
Σύμφωνα με τους Horn και Stalker (2014), η διδασκαλία σε ένα περιβάλλον μικτής μάθησης 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακής μάθησης και σε εποπτευόμενο περιβάλλον 
εκτός σπιτιού. Ο Dr. Catlin Tucker (2018) προσθέτει ότι η μικτή μάθηση συνδυάζει την 
ενεργητική μάθηση τόσο σε διαδικτυακά όσο και σε μη διαδικτυακά περιβάλλοντα, ώστε να 
δίνει στους μαθητές τον έλεγχο της διαδικασίας και της προόδου της μάθησής τους.  

Πολλοί εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων θα συμφωνούσαν ότι η γνώση του τι ακριβώς 

μαθαίνει κάθε μαθητής, σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, είναι πολύ χρήσιμη- ωστόσο, 

πολλοί θα πρόσθεταν γρήγορα ότι είναι πολύ δύσκολο να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν 

αυτές οι πληροφορίες σε μια παραδοσιακή τάξη. Σε ένα περιβάλλον μικτής μάθησης, η 

διαμορφωτική αξιολόγηση είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική, και ιδιαίτερα όταν ένας 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα διαδικτυακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μάθησης, η 

συλλογή δεδομένων διαμορφωτικής αξιολόγησης για κάθε μαθητή δεν αποτελεί πλέον δύσκολη 

πρόκληση και μπορεί να μην είναι χρονοβόρα για τον μαθητή ή τον εκπαιδευτικό.  

Οι αξιολογητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν δύο κατηγορίες για να περιγράψουν την αξιολόγηση 

της μάθησης των μαθητών: διαμορφωτική και αθροιστική.  
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Ο σκοπός της συνοπτικής αξιολόγησης, που συνήθως γίνεται στο τέλος ενός προγράμματος 

μάθησης, είναι να προσδιοριστεί αν οι εκπαιδευόμενοι έχουν επιτύχει τους μαθησιακούς 

στόχους του προγράμματος (και τους δικούς τους). Συνήθως οι συνοπτικές αξιολογήσεις είναι 

γραπτές δοκιμασίες ή εξετάσεις, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 

ένα τελικό ("ακρογωνιαίο λίθο") έργο ως απόδειξη ότι έχουν επιτευχθεί ορισμένοι στόχοι ή 

κριτήρια.  

 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά εργαλεία για την αθροιστική 

αξιολόγηση σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης. Πολλά τεχνολογικά εργαλεία προσφέρουν 

ήδη ενσωματωμένες λειτουργίες όπως κουίζ και τεστ που επιτρέπουν την απρόσκοπτη 

ενσωμάτωση συνοπτικών αξιολογήσεων.  Ενώ διερευνούν πρακτικές εξ αποστάσεως μάθησης, 

αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο διαδικτυακό τμήμα του μοντέλου μικτής μάθησης.  

Κατά την εξέταση της αθροιστικής αξιολόγησης στη μικτή τάξη, αξίζει να σημειωθούν οι 

προσεγγίσεις που βασίζονται στις επιδόσεις ή στα έργα. Οι στρατηγικές που βασίζονται στην 

απόδοση, όπως τα χαρτοφυλάκια, τα έργα ή το podcasting, είναι μια εξαιρετική μέθοδος για τη 

μέτρηση πολλών μαθησιακών προτύπων και στόχων ταυτόχρονα και παρέχουν επίσης στον 

μαθητή την ευκαιρία να εφαρμόσει και να παρουσιάσει ό,τι έμαθε. Οι αθροιστικές αξιολογήσεις 

που βασίζονται στην απόδοση, όπως τα χαρτοφυλάκια, προκαλούν επίσης τον μαθητή να 

συγκεντρώσει αντικείμενα για να αποδείξει έννοιες, κάτι που αποτελεί δεξιότητα σκέψης 

ανώτερης τάξης. Μερικά τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές που μπορούν να είναι ιδανικά 

για ένα μικτό περιβάλλον περιλαμβάνουν το Screencastify, το Adobe Spark, το Google Sites και 

το WordPress. Με αυτά τα εργαλεία, οι μαθητές έχουν ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο θέλουν 

να οργανώσουν και να παρουσιάσουν τις πληροφορίες τους, γεγονός που με τη σειρά του 

δείχνει την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες που έμαθαν. 

 

Πρέπει να υπάρχει πρόθεση και σκοπός για τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία αξιολόγησης της 

τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εκμεταλλεύονται πλήρως τα διαδικτυακά εργαλεία 

αξιολόγησης, παρακολουθώντας τη χρήση και αναλύοντας τα δεδομένα που συλλέγονται μέσα 

από αυτά τα εργαλεία. Αυτό θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και 

θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην προσαρμογή της διδασκαλίας, εάν είναι απαραίτητο 

(Miller, 2015). 

 

Από την άλλη πλευρά, οι διαμορφωτικές αξιολογήσεις είναι περισσότερο διαγνωστικές και 

διαφέρουν ως προς το ότι παρέχουν στον εκπαιδευτή συνεχή ανατροφοδότηση που μπορεί να 

βοηθήσει στην προσαρμογή της διδασκαλίας όταν και όπου χρειάζεται.  

 

Οι διαμορφωτικές αξιολογήσεις αποσκοπούν στο να δώσουν πληροφορίες σχετικά με το τι 

έχουν μάθει οι μαθητές, με τι δυσκολεύονται και σε τι μπορεί να χρειάζονται περισσότερη 
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βοήθεια.Ορισμένα παραδείγματα διαμορφωτικής αξιολόγησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

δημοσκοπήσεις στην τάξη, εισιτήρια εξόδου, οπτικές αναπαραστάσεις για να δείξουν τι έχουν 

μάθει οι μαθητές και αυτοσχέδια κουίζ (Promethean, 2017).. 

 

Μια από τις πιο ευέλικτες στρατηγικές διαμορφωτικής αξιολόγησης για την τάξη μικτής 

μάθησης είναι το check-in. Τα check-in είναι άτυπες ερωτήσεις που μπορεί να θέσει ο 

εκπαιδευτικός είτε στην αρχή, είτε στη μέση, είτε στο τέλος του μαθήματος για να μετρήσει την 

κατανόηση του θέματος ή της έννοιας που καλύπτεται από τους μαθητές. Τόσο με τη δια ζώσης 

όσο και με την εικονική διδασκαλία, οι μαθητές μπορούν απλώς να απαντήσουν στην ερώτηση 

που τίθεται με ένα μπράβο, μπράβο, μπράβο.   

 

Ο πιο υποτιμημένος τύπος αξιολόγησης είναι τα προϊόντα που δημιουργούν οι μαθητές. Όταν 
μιλάμε για μορφές αθροιστικής αξιολόγησης, συχνά δημιουργούνται ή καθοδηγούνται από τον 
εκπαιδευτικό και προσφέρουν ελάχιστα έως καθόλου περιθώρια έκφρασης ή 
δημιουργικότητας. Ωστόσο, αν θέλουμε να προωθήσουμε υψηλότερα επίπεδα σκέψης, πρέπει 
να προσφέρουμε ευκαιρίες στους μαθητές μας να μας δείξουν τι γνωρίζουν και ποιος καλύτερος 
τρόπος από το να τους βάλουμε να χειριστούν το περιεχόμενο. 
 

Θα προσφερθεί ένας συνδυασμός διαμορφωτικών και αθροιστικών αξιολογήσεων με την 
ελπίδα ότι θα μπορέσετε να τις εφαρμόσετε στη μικτή τάξη σας. Όπως συμβαίνει με κάθε 
στρατηγική, εργαλείο ή πλατφόρμα, είναι καλύτερο να αξιολογήσετε τι έχει να προσφέρει το 
καθένα και πώς το καθένα μπορεί να μετρήσει την πρόοδο και τις επιδόσεις των μαθητών 
σας.Καθώς εξερευνάτε αυτά τα εργαλεία, είναι επίσης συνετό να επιλέξετε λίγα εργαλεία για 
να αποφύγετε τη συντριβή τους. 

Εν κατακλείδι, οι δοκιμασμένες και αληθινές στρατηγικές, όπως τα check-in, τα εισιτήρια εξόδου 

και τα τεστ πολλαπλής επιλογής, μπορούν να ενισχυθούν με ένα πλήθος τεχνολογιών. Ενώ οι 

διαμορφωτικές και αθροιστικές αξιολογήσεις μπορούν και οι δύο να μετρήσουν τη μάθηση και 

την πρόοδο των μαθητών, είναι σημαντικό να επωφεληθείτε από στρατηγικές που επιτρέπουν 

μεγαλύτερη επιλογή και ανάληψη ευθύνης από τους μαθητές. Περαιτέρω, αυτή είναι η 

κατάλληλη στιγμή για τους εκπαιδευτικούς να ξεφύγουν από τους συμβατικούς τρόπους 

αξιολόγησης της μάθησης των μαθητών, εφαρμόζοντας έργα βασισμένα στις επιδόσεις, 

προφορικές παρουσιάσεις και προϊόντα που δημιουργούν οι μαθητές, τα οποία προσφέρουν 

ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών στους μαθητές να παρέχουν αποδείξεις της κατανόησής τους. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη του διαδικτύου και των 

εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και να προσαρμόσουν τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης 

ώστε να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μικτή μάθηση τόσο στους 

μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.  

http://go.powerschool.com/rs/861-RMI-846/images/How-to-Choose-a-Formative-Assessment-System.pdf
http://go.powerschool.com/rs/861-RMI-846/images/How-to-Choose-a-Formative-Assessment-System.pdf
http://go.powerschool.com/rs/861-RMI-846/images/How-to-Choose-a-Formative-Assessment-System.pdf
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Στην πλατφόρμα Edu4Sent, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

αναφορές που δείχνουν πόσο χρόνο ξόδεψε ένας μαθητής σε ένα μάθημα ή μια αξιολόγηση, 

πώς απέδωσε ο μαθητής σε αυτό το μάθημα ή την αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αναθέσουν μαθήματα μέσα από το LMS ή να διδάξουν ένα μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο για 

να συμπληρώσουν το μάθημα μέσα στο Edu4Sent Online Course για τη δεξιότητα ή τις 

δεξιότητες που προσπαθεί να κατακτήσει ο μαθητής. Επίσης, με τις εκτεταμένες απαντήσεις, οι 

εκπαιδευτές μπορούν να δουν λεπτομερή ανατροφοδότηση που αφορά συγκεκριμένα κάθε 

απάντηση που δίνει ο μαθητής σε μια προτροπή. Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

αυτή την ανατροφοδότηση για να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν πώς να κατασκευάζουν 

μια εκτεταμένη απάντηση, καθώς και ποιες συγκεκριμένες συμβάσεις της σύγχρονης αγγλικής 

γλώσσας πρέπει να βελτιώσουν για να ενισχύσουν τις μελλοντικές υποβολές.  

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν άμεση, διδακτική ανατροφοδότηση για να 

τους ενημερώνουν για τη συνολική τους πρόοδο, καθώς και εξηγήσεις για τις ασκήσεις που 

απαντούν λανθασμένα. Μπορούν να αποφασίσουν να επαναλάβουν τα μαθήματα ή να 

προσθέσουν πρόσθετα μαθήματα μέχρι να φτάσουν στη γνώση.  

 

4.Ενότητες και περιεχόμενο του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος Edu4Sent  

 
ΌΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ FACE2FACE ONLINE ΜΈΣΩ 

ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΜΆΘΗΜΑ 2 h  2 h 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 
 

   

1.1 Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 

1 h 1 h 2 h 

1.2 Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες 
 

 1 h 1 h 

1.3 Το πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 

1 h 1 h 2 h 

1.4 Προκλήσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 

1 h 1 h 2 h 

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ 
 

  
 

 

2.1 Ανάπτυξη μιας κοινωνικής επιχειρηματικής ιδέας  
 

2 h 2 h 4 h 

2.2 Προετοιμάστε ένα κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο  
 

2 h 4 h 6 h 

ΕΝΌΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 
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3.1 Δεξιότητες επιχειρηματικής επικοινωνίας 
 

2 h 2 h 4 h 

3.2 Δεξιότητες παρουσίασης  
 

2 h 2 h 4 h 

3.3 Ψηφιακή επικοινωνία  
 

2 h 2 h 4 h 

4.3 Δεξιότητες δικτύωσης  
 

1 h 1 h 2 h 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 
 

   

4.1 Νομικά ζητήματα (TR, GR, IT, PL) 
 

2 h 2 h 4 h 

4.2 Φορολογικά θέματα (TR,GR,IT,PL) 
 

2 h 2 h 4 h 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΑΣ 
 

   

5.1 Να γίνεις κοινωνικός επιχειρηματίας  
 

2 h 2 h 4 h 

5.2 Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο και ψηφιακοί πόροι  
 

2 h 2 h 4 h 

5.3 Ταξίδι μάθησης  
 

2 h 2 h 4 h 

ΣΥΝΟΛΟ   51 h 
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5.Ανάπτυξη του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (OOC) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 

 

Ενότητα/ Θέματα  

Τμήματα της ενότητας  

Σκοπός/ Μαθησιακοί στόχοι Μαθησιακά αποτελέσματα  

 

Γενικές πληροφορίες για την Ενότητα 

 

Ενότητα 1: 

1.Η έννοια της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

α. Έρευνα για τους υπάρχοντες 

ορισμούς της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας  

β. Τι είναι μια κοινωνική 

επιχείρηση /Διαφορετικοί τύποι 

κοινωνικών επιχειρήσεων 

γ. Λειτουργικά μοντέλα  

δ. Συγκρίνετε και 

αντιπαραβάλλετε την εμπορική 

και την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα  

 

2.  Ο κοινωνικός επιχειρηματίας  

α. Χαρακτηριστικά και κίνητρα 

του κοινωνικού επιχειρηματία  

β. Μελέτες περίπτωσης σε 

κοινωνικούς επιχειρηματίες του 

πραγματικού κόσμου 

(TR,IT,PL,GR) 

 

 

 
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να 

εισαγάγει τους εκπαιδευτές 

ενηλίκων/διαμορφωτές στη φιλοσοφία και 

τη λειτουργία της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 

Παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό της 

ιδέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και των πρώτων πρακτικών. Επίσης, 

παρουσιάζεται η ταξινόμηση των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, τα λειτουργικά 

μοντέλα.Η ενότητα 1.2 προσδιορίζει το 

προφίλ του κοινωνικού επιχειρηματία 

αναπτύσσοντας διάφορες μελέτες 

περιπτώσεων στην Τουρκία, την Ελλάδα, την 

Πολωνία και την Ιταλία.  

 

Στόχοι ενότητας 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 

εκπαιδευόμενοι θα: 

-Να γνωρίζουν την έννοια της κοινωνικής 

επιχείρησης, το προφίλ του κοινωνικού 

επιχειρηματία και τα βασικά μοντέλα και 

δομές των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι 

εκπαιδευόμενοι θα:  

- Ορισμός της έννοιας της κοινωνικής 

επιχείρησης και του κοινωνικού 

επιχειρηματία 

 

-Σύγκριση και αντιπαραβολή της εμπορικής 

επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

 

-Εξερευνήστε την πολυπλοκότητα της 

κοινωνικής αλλαγής και τον τρόπο με τον 

οποίο η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί 

να εφαρμοστεί σε κοινωνικά προβλήματα. 

 

- Εξετάστε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

οι κοινωνικοί επιχειρηματίες, 

συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της 

επιτυχίας, της χρήσης των πόρων, της 

διαχείρισης των προσδοκιών των 

ενδιαφερομένων μερών. 

 

 

 

 

Η ενότητα αυτή παρέχει τους υφιστάμενους 

ορισμούς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι 

εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ορίζουν 

την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και να εξηγούν τις διαφορές και τις ομοιότητες 

μεταξύ της εμπορικής και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Οι εκπαιδευόμενοι θα 

έχουν βασικές γνώσεις για το τι είναι ένας 

κοινωνικός επιχειρηματίας και θα είναι 

εξοικειωμένοι με μερικές περιπτώσεις. Οι 

εκπαιδευόμενοι θα έχουν επίσης καλύτερη 

κατανόηση του πλαισίου της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας όσον αφορά την 

κοινωνική αλλαγή και τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι 

θα είναι σε θέση να διερευνήσουν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί 

επιχειρηματίες. 

 

 



                

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

75 

-Κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων 

και ανάπτυξη ιδεών και λύσεων 

-Εντοπισμός κοινοτικών περιουσιακών 

στοιχείων 

 

 

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ 

 

Ενότητα/ Θέματα  
Τμήματα της ενότητας  

Σκοπός/ Μαθησιακοί 
στόχοι 

Μαθησιακά αποτελέσματα  
 

Γενικές πληροφορίες για τη μονάδα (5000 χαρακτήρες) 
 

 
 
Ενότητα 2: Κοινωνικό 
επιχειρηματικό σχέδιο 
 
Υποενότητες: 
 

- Πώς να αναπτύξετε μια 
κοινωνική επιχειρηματική 
ιδέα 
 

- Πώς να προετοιμάσετε 
ένα κοινωνικό 
επιχειρηματικό σχέδιο 
 

- Αξιολόγηση 
 

- Πρόσθετοι πόροι 
 
 
 

 

Στόχος αυτής της 
ενότητας είναι να 
ενισχύσει τις δεξιότητες 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας των 
μεταναστών/προσφύγων, 
παρέχοντάς τους 
χρήσιμες γνώσεις σχετικά 
με τον τρόπο δημιουργίας 
του κοινωνικού 
επιχειρηματικού τους 
σχεδίου.  
 
Οι στόχοι της ενότητας: 
 
- ενδυνάμωση των 
μεταναστών/προσφύγων 
προκειμένου να 
ξεκινήσουν την κοινωνική 
τους επιχείρηση 
 
-ενίσχυση των δεξιοτήτων 
και των ικανοτήτων τους 

 
Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι 
εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:  
 
- Αναζητήστε και εντοπίστε τις ιδανικές 
κοινωνικές επιχειρηματικές ευκαιρίες 
 
- Να γράψουν μια αποτελεσματική 
περίληψη και να προσδιορίσουν την 
αποστολή της κοινωνικής τους 
επιχείρησης 
 
- Προσδιορίσουν σημαντικές πτυχές της 
επιχείρησής τους, όπως η νομική δομή, 
η διοικητική δομή και οι βασικοί 
ενδιαφερόμενοι. 
 
- Εκτελέστε μια ανάλυση PESTLE και 
επισημάνετε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες που μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη διεξαγωγή 
ενός περιβαλλοντικού σχεδίου 
 

Η ενότητα χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με τον 
εντοπισμό ευκαιριών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που 
αποτελεί σημαντικό μέρος της έναρξης μιας επιχείρησης. 
Επιπλέον, το σημείο αυτό παρέχει παραδείγματα στα οποία οι 
εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. 
 
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από πιο πρακτικές γνώσεις και 
περιγράφει λεπτομερώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, 
καθώς και συμβουλές για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 
κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου. 
 
Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα βρουν ερωτήσεις 
κουίζ με τις οποίες μπορούν να ελέγξουν τις γνώσεις τους, καθώς 
και πρόσθετες πηγές στις οποίες μπορούν να αναζητήσουν 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων. 
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σε θέματα κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
 
- να τους εξοπλίσει με 
αποτελεσματικά 
εργαλεία προκειμένου να 
δημιουργήσουν 
αποτελεσματικά ένα 
κοινωνικό σχέδιο  

- Υιοθέτηση κατάλληλων μέσων και 
στρατηγικών για αποτελεσματικό 
μάρκετινγκ 
 
- Οργανώνουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες με αποτελεσματικότητα 

 

 

 

ΕΝΌΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 

 

Ενότητα/ Θέματα 

Τμήματα της ενότητας 

Σκοπός/ Μαθησιακοί στόχοι Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

Γενικές πληροφορίες για τη 

μονάδα (5000 χαρακτήρες) 

Η Ενότητα 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

χωρίζεται σε 4 Ενότητες: 

Ενότητα 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Επιχειρηματικές δεξιότητες  

β. Στοιχεία αποτελεσματικής 

επικοινωνίας 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναπτύξει 

τις ικανότητες των εκπαιδευτών 

ενηλίκων/διαμεσολαβητών ώστε να είναι 

καλύτερα εξοπλισμένοι για την προώθηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των γνώσεων, 

των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, 

προκειμένου να υποστηρίξουν τους χαμηλής 

ειδίκευσης νέους ενήλικες πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο να αποκτήσουν τις κατάλληλες 

κοινωνικές επιχειρηματικές δεξιότητες για να 

Στο τέλος αυτής της 

ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι 

θα:  

Απόκτηση προκαταρκτικών 

γνώσεων σχετικά με τα 

βασικά χαρακτηριστικά και 

τις δεξιότητες της 

επιχειρηματικότητας 

Στο πρώτο μέρος της ενότητας 

εξετάζονται και αναλύονται τα 

κύρια στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τη μορφή του 

κοινωνικού επιχειρηματία όσον 

αφορά τις επιχειρηματικές 

δεξιότητες που πρέπει να 

αποκτηθούν, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην πτυχή της 

επικοινωνίας και τις 
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γ. Δεξιότητες επικοινωνίας: εργαλεία 

και στρατηγικές  

Ενότητα 2: Μαλακές δεξιότητες και 

δεξιότητες παρουσίασης  

α. Ομαδική εργασία και ηγεσία             

β. Διαχείριση χρόνου και επίλυση 

προβλημάτων 

γ. Δεξιότητες παρουσίασης 

Ενότητα 3. ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ 

α. Χαρακτηριστικά της ψηφιακής 

επικοινωνίας β. Ευκαιρίες και 

περιορισμοί της ψηφιακής 

επικοινωνίας 

β. Δεοντολογία στην ψηφιακή 

επικοινωνία 

Ενότητα 4. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ   

α. Ανάπτυξη δικτύου επιρροής  

β. Εντοπισμός ευκαιριών δικτύωσης  

μπορέσουν να ιδρύσουν τη δική τους 

επιχείρηση. 

Οι στόχοι της ενότητας: 

Ανίχνευση του πλαισίου του ιδανικού 

κοινωνικού επιχειρηματία, προσδιορίζοντας τις 

κύριες προσωπικές, διαπροσωπικές, κριτικές, 

δημιουργικές και πρακτικές επιχειρηματικές 

δεξιότητες που χρειάζονται, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας με εργαλεία και 

στρατηγικές για τη διαχείριση της επιχείρησης.  

Εισαγωγή στην αυτοαπασχόληση και την 

αυτοαπασχόληση: βασικές δεξιότητες για την 

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, από 

το είδος της ηγεσίας έως τις κύριες κοινωνικές 

δεξιότητες του επιχειρηματία που είναι 

απαραίτητες για τη διοικητική διαχείριση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Αξιολογήστε τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της ψηφιακής επικοινωνίας και 

αναπτύξτε στρατηγικές δικτύωσης 

Να γνωρίζετε πώς να 

αναλύετε και να εστιάζετε 

στις σχετικές πτυχές που 

πρέπει να εξετάζετε κατά την 

έναρξη μιας επιχείρησης. 

Μάθετε να θέτετε στον 

εαυτό σας τις σωστές 

ερωτήσεις σχετικά με τη 

σκοπιμότητα και τη 

βιωσιμότητα μιας 

επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας 

Εμβάθυνση και ανάπτυξη 

των στρατηγικών, 

διαχειριστικών δεξιοτήτων 

που είναι απαραίτητες για 

να παίξει κανείς το ρόλο του 

κοινωνικού επιχειρηματία, 

μέσω ενός οριζόντιου 

κύκλου μαθημάτων 

κατάρτισης. 

στρατηγικές που την καθιστούν 

αποτελεσματική. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει 

τόσο τη σημασία της ομαδικής 

εργασίας, η οποία είναι 

θεμελιώδης για την επιτυχία 

μιας κοινωνικής επιχείρησης, 

όσο και την έννοια της ηγεσίας 

και τα διάφορα στυλ που 

συνδέονται με αυτήν, με μια 

εμπεριστατωμένη μελέτη 

επίσης για τις δεξιότητες 

παρουσίασης. 

Τέλος, η πτυχή της ψηφιακής 

επικοινωνίας αναλύθηκε από 

την άποψη των ευκαιριών και 

των αντενδείξεων, για να 

ολοκληρωθεί το κεφάλαιο με 

ορισμένες ενδείξεις σχετικά με 

τη δημιουργία δικτύων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 

 

Ενότητα/ Θέματα  

Τμήματα της ενότητας  

Σκοπός/ Μαθησιακοί στόχοι Μαθησιακά αποτελέσματα  

 

Γενικές πληροφορίες για τη μονάδα (5000 

χαρακτήρες) 

 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ίδρυση, διαχείριση και 
ανάπτυξη μιας κοινωνικής εταιρείας 
 
1.ΤΟΥΡΚΙΑ 
a. Μια νέα επιχειρηματική άδεια και 
άδειες για τους μετανάστες στην 
Τουρκία 
β.Φορολογικές εφαρμογές στην 
Τουρκία 
c. Πώς να εγγραφείτε σε επαγγελματικά 
ιδρύματα και επιμελητήρια στην 
Τουρκία; 
d. Πώς να συνάψετε σύμβαση 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Τουρκία; 
 
2.ΕΛΛΑΔΑ 
a. Μια νέα επαγγελματική άδεια και 
άδειες για τους μετανάστες στην 
Ελλάδα 
β.Φορολογικές εφαρμογές στην Ελλάδα 
c. Πώς μπορώ να εγγραφώ σε 
επαγγελματικά ιδρύματα και 
επιμελητήρια στην Ελλάδα; 
d. Πώς να συνάψετε σύμβαση για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα; 
 
3.ΙΤΑΛΙΑ 
a. Μια νέα επιχειρηματική άδεια και 
άδειες για τους μετανάστες στην Ιταλία 
β.Φορολογικές εφαρμογές στην Ιταλία 

 
Στόχος αυτής της ενότητας είναι 

να εισαγάγει  

τη σημασία της παροχής 

ολοκληρωμένης υποστήριξης 

στους μετανάστες που 

επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να 

επεκτείνουν μια επιχείρηση στις 

χώρες υποδοχής τους. Οι 

μετανάστες αντιμετωπίζουν ένα 

σύνολο ειδικών προκλήσεων 

για τη δημιουργία και τη 

διαχείριση επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στις χώρες 

υποδοχής τους. Οι προκλήσεις 

αυτές είναι συχνά αλληλένδετες 

και συνήθως απορρέουν από το 

περιορισμένο ανθρώπινο 

κεφάλαιο της χώρας υποδοχής, 

την έλλειψη εξοικείωσης με τη 

λειτουργία των τοπικών αγορών 

εργασίας και των τοπικών 

κανονιστικών πλαισίων για τις 

επιχειρήσεις, τις δυσκολίες 

πρόσβασης σε τοπικά 

επιχειρηματικά δίκτυα και, 

κυρίως, το κεφάλαιο εκκίνησης 

 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι 

εκπαιδευόμενοι θα:  

Γνώση: 
-το νομικό πλαίσιο των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στην Τουρκία, την 
Πολωνία, την Ιταλία και την Ελλάδα 
-το νομικό καθεστώς και οι 
διάφοροι τύποι κοινωνικών 
επιχειρήσεων στο εθνικό δίκαιο 
των κρατών μελών της ΕΕ 
 
Δεξιότητες: 
-πώς λειτουργεί η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα  
-πώς η κοινωνική οικονομία 
αποτελεί θετική εναλλακτική λύση 
για την απασχόληση και την 
επιχειρηματικότητα 
 
Ικανότητες: 
-επιλογή του σωστού τύπου 
κοινωνικής επιχείρησης  
-να ξεπεράσετε τα διάφορα 
εμπόδια κατά την έναρξη μιας 
κοινωνικής επιχείρησης 
 

 
 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στον όρο κοινωνική 

επιχείρηση την ακόλουθη έννοια: "ένας φορέας της 

κοινωνικής οικονομίας του οποίου κύριος στόχος 

είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να 

αποκομίζει κέρδη για τους ιδιοκτήτες ή τους 

μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και 

υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και 

καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της 

κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων". 

Υπάρχουν πολλοί τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων 

και κάθε μία από αυτές έχει διαφορετικό πλαίσιο 

ανάλογα με τους νόμους κάθε χώρας. Αυτή η 

εκπαιδευτική ενότητα παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο όσον 

αφορά την κοινωνική οικονομία, ειδικά στην 

Τουρκία,την Πολωνία,την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Συνιστά επίσης, κατά το σχεδιασμό μέτρων στήριξης 

της επιχειρηματικότητας των μεταναστών, οι 

πάροχοι υπηρεσιών και οι χρηματοδότες να 

λαμβάνουν υπόψη τα υφιστάμενα μέσα στήριξης 

που είναι διαθέσιμα σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή 

χώρα και τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν 

στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα ειδικά 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 

επιχειρηματίες. Η γεφύρωση με τα κύρια συστήματα 

στήριξης μπορεί να προωθήσει την ένταξη των 
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c. Πώς να εγγραφείτε σε επαγγελματικά 
ιδρύματα και επιμελητήρια στην Ιταλία; 
d. Πώς να συνάψετε σύμβαση 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ιταλία; 
 
4.ΠΟΛΩΝΙΑ 
a. Μια νέα επιχειρηματική άδεια και 
άδειες για τους μετανάστες στην 
Πολωνία 
β.Φορολογικές εφαρμογές στην 
Πολωνία 
c. Πώς να εγγραφείτε σε επαγγελματικά 
ιδρύματα και επιμελητήρια στην 
Πολωνία; 
d. Πώς να συνάψετε σύμβαση για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην Πολωνία; 
 
 
 
 

 

και τις επιχειρηματικές 

διευκολύνσεις. Η µελέτη 

απέδειξε ότι τα µέτρα που 

αντιµετωπίζουν ολιστικά αυτές 

τις δυσκολίες, παρέχοντας 

στους µετανάστες µια 

συνδυασµένη προσφορά 

κατάρτισης και ρυθµιστικών 

συµβουλών, κοινωνικού 

κεφαλαίου και διευκόλυνσης 

της πρόσβασης σε 

επιχειρηµατική χρηµατοδότηση 

και χώρους εργασίας, είναι τα 

καταλληλότερα για να 

υποστηρίξουν τους µετανάστες 

επιχειρηµατίες µε οικονοµικά 

αποδοτικό τρόπο και να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 

τους να ευδοκιµήσουν. Αυτό 

συνάδει µε τα ευρήµατα της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

σχετικά με το θέμα. 

 

 

 

 

 

μεταναστών, να παρέχει στους επιχειρηματίες 

πρόσβαση σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών και να 

επωφεληθεί από μη στοχευμένα μέτρα στήριξης. Η 

προσφορά μέτρων δικτύωσης που έχουν ως 

αποστολή να βοηθήσουν τους μετανάστες να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε τοπικά δίκτυα 

επιχειρηματιών, παρόχων υπηρεσιών 

(συμπεριλαμβανομένων, κυρίως, των πιστωτικών 

ιδρυμάτων) και πελατών μπορεί να προσφέρει 

ευκαιρίες για τους μετανάστες επιχειρηματίες και να 

συμβάλει στην επιτυχία των επιχειρήσεών τους. Η 

παρούσα μελέτη κατέδειξε ότι ο βαθμός στον οποίο 

οι πρωτοβουλίες στήριξης της επιχειρηματικότητας 

των μεταναστών μπορούν να διευκολύνουν την 

πρόσβαση σε κύρια δίκτυα εξαρτάται κυρίως από 

τους δεσμούς που είναι σε θέση να δημιουργήσει ο 

οργανισμός που παρέχει στήριξη με την ευρύτερη 

επιχειρηματική κοινότητα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΑΣ 

 

Ενότητα/Θέματα  

Τμήματα της ενότητας  
Σκοπός/μαθησιακοί στόχοι Μαθησιακά αποτελέσματα  

 
Γενικές πληροφορίες για την ενότητα 

(5000 χαρακτήρες) 

 
 
Ενότητα 5: Οι δυνατότητές μου ως 
κοινωνικός επιχειρηματίας 
 
Μέρος 1: Να γίνεις κοινωνικός 
επιχειρηματίας 
a. Οι δικές σας δυνατότητες να γίνετε 
κοινωνικός επιχειρηματίας  
b. Βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να 
γίνει κανείς αποτελεσματικός κοινωνικός 
επιχειρηματίας  
c. Τα βήματα που απαιτούνται για να γίνει 
κανείς κοινωνικός επιχειρηματίας 
 
Μέρος 2: Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο και 
ψηφιακοί πόροι 
a. Η σημασία των ψηφιακών πόρων στο 
μάρκετινγκ του εαυτού σας ως κοινωνικού 
επιχειρηματία και της κοινωνικής σας 
επιχείρησης 
 
Μέρος 3: Το μαθησιακό σας ταξίδι 
a. Προσωπική ανάπτυξη  
b. Γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  
c. Ψηφιακές δεξιότητες 
 
 

 

 
Στόχος αυτής της ενότητας 
είναι να επιτρέψει στους 
εκπαιδευτικούς/μαθητές να 
προβληματιστούν και να 
εδραιώσουν τη μάθησή τους 
από τις προηγούμενες 
ενότητες, να προβληματιστούν 
σχετικά με τις δυνατότητές 
τους να γίνουν κοινωνικοί 
επιχειρηματίες. 
 
Οι στόχοι της ενότητας, 
- Διασφάλιση της 
αυτοαξιολόγησης του 
κοινωνικού επιχειρηματία  
- Αποκτήστε τα προσόντα για 
τη δημιουργία ενός 
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου 
- Κατανόηση της σημασίας των 
ψηφιακών δεξιοτήτων, των 
γλωσσικών και επικοινωνιακών 
ικανοτήτων στο ταξίδι προς την 
επιτυχία ενός κοινωνικού 
επιχειρηματία 
 
 

 
Στο τέλος αυτής της ενότητας, 
οι εκπαιδευόμενοι θα:  
- Να αντανακλούν τις δικές τους 
δυνατότητες να γίνουν 
κοινωνικοί επιχειρηματίες 
- Αποκτήστε τις βασικές 
δεξιότητες που απαιτούνται για 
να είστε αποτελεσματικός 
κοινωνικός επιχειρηματίας. 
- Τεκμηρίωση των βημάτων που 
εμπλέκονται στη διαδικασία 
του να γίνεις κοινωνικός 
επιχειρηματίας 
- Αξιολογήστε τη σημασία του 
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου 
και των ψηφιακών πόρων στην 
εμπορική προώθηση της 
κοινωνικής επιχείρησης ως 
κοινωνικός επιχειρηματίας. 
- Ορισμός της μαθησιακής 
διαδρομής προκειμένου να 
γίνει κανείς αποτελεσματικός 
κοινωνικός επιχειρηματίας 

 
- Στο πρώτο μέρος της ενότητας γίνεται ανάλυση 
της κατάστασης για τον εντοπισμό των 
δυνατοτήτων του κοινωνικού επιχειρηματία και 
εξηγούνται τα βήματα που πρέπει να γίνουν κατά 
την απαρίθμηση των βασικών δεξιοτήτων που 
πρέπει να διαθέτει ένας αποτελεσματικός 
κοινωνικός επιχειρηματίας.  
- Το δεύτερο μέρος της ενότητας θα εξετάσει 
επίσης τη σημασία της ανάπτυξης ενός 
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και ψηφιακών 
πόρων για την προώθηση του σχεδίου 
κοινωνικής επιχείρησης και του εαυτού τους ως 
κοινωνικού επιχειρηματία. Οι ωφελούμενοι θα 
έχουν ετοιμάσει ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο 
σε συνεχή βάση καθ' όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος σπουδών.  
- Το τελευταίο μέρος της ενότητας βοηθά τον 
κοινωνικό επιχειρηματία να διαμορφώσει έναν 
οδικό χάρτη ειδικά για τη δική του/της κοινωνική 
επιχείρηση και τις ικανότητές του/της.  
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6. Οδηγίες για την πλατφόρμα ανοικτών  διαδικτυακών μαθημάτων 

Edu4Sent 

Σκοπός  

Οι οδηγίες για την πλατφόρμα ανοικτών  διαδικτυακών μαθημάτων Edu4Sent είναι 

ένα σύνολο πληροφοριών σχετικά με την τεχνική ανάπτυξη και χρήση του ψηφιακού 

αποτελέσματος. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρηστικότητα της 

πλατφόρμας, αλλά και πληροφορίες για όλα τα στοιχεία και τις ενότητές της. Οι 

περιγραφές συνοδεύονται από οπτικό υλικό που διευκολύνει την κατανόηση και τη 

σύλληψη των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν μόλις βρεθούν μέσα στην 

πλατφόρμα. Οι κατευθυντήριες γραμμές συντάχθηκαν με γνώμονα τόσο τους 

εκπαιδευτικούς όσο και κάθε ενήλικα χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

με χαμηλή ειδίκευση, των προσφύγων ή των μεταναστών, επομένως οι οδηγίες που 

παρέχονται στο εσωτερικό τους απευθύνονται και στις δύο προαναφερθείσες 

ομάδες-στόχους. 

 

Εισαγωγή 
Το πρόγραμμα Edu4Sent σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει νέους ενήλικες πρόσφυγες 

και αιτούντες άσυλο με χαμηλά προσόντα στην προώθηση των γνώσεων, των 

ικανοτήτων και των δεξιοτήτων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι ένα 

εργαλείο και ένας διδακτικός πόρος για εκπαιδευτικούς που εργάζονται για 

οργανισμούς, αλλά και για κάθε άτομο που θέλει να αναπτύξει δεξιότητες προς την 

κατεύθυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: 

 
0. Εισαγωγή 

 
1. Κοινωνική επιχειρηματικότητα 
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2. Κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο 

 
3. Προσωπική ανάπτυξη στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 

 
4. Δημιουργία, διαχείριση και ανάπτυξη μιας κοινωνικής επιχείρησης 

 
5. Δυνατότητές ως κοινωνικός επιχειρηματίας 

 

 
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και οι 

ιδιαιτερότητες των ομάδων-στόχων αναλύθηκαν προσεκτικά. Εξετάστηκαν οι 

χαμηλής ειδίκευσης και οι μειονεκτούντες που θα είναι οι ωφελούμενοι της 

κατάρτισης, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν επαρκές υλικό για την 

τρέχουσα εποχή. Ελήφθη επίσης υπόψη ότι δεν θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 

μόνο ψηφιακά εγγράμματοι εκπαιδευτικοί, αλλά και εκπαιδευτικοί που διαθέτουν 

διαφορετικά επίπεδα ψηφιακών ικανοτήτων. Ως αποτέλεσμα, η πλατφόρμα 

παραδόθηκε με τρόπο που να απλοποιεί τη συμμετοχή σε όλες τις διαθέσιμες 

ενότητες από οποιονδήποτε χρήστη. Επιπλέον, το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο σε 

μερικές γλώσσες: αγγλικά, τουρκικά, αραβικά, ιταλικά, ελληνικά και πολωνικά. 

 
 

Είσοδος στην πλατφόρμα 

Έχετε δύο επιλογές: 

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα, μεταβείτε στη διεύθυνση 

https://edu4sent.paydas.online/  

2. Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε να επισκέπτεστε την πλατφόρμα μέσω του 

δικτυακού τόπου του έργου Edu4Sent  http://edu4sent.org/   

https://edu4sent.paydas.online/
http://edu4sent.org/
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Μόλις εισέλθετε στην πλατφόρμα θα δείτε μερικά τμήματα από τα οποία μπορείτε 

ήδη να επωφεληθείτε χωρίς εγγραφή. Η πρώτη ενότητα που μπορεί να σας 

ενδιαφέρει είναι τα "Teaser videos". Πρόκειται για στιγμιότυπα των πληροφοριών 

που μπορείτε να περιμένετε από κάθε ενότητα κατάρτισης. Επιπλέον, μπορείτε να τα 

μοιραστείτε με άλλους εκπαιδευτικούς ή άτομα, καθώς έχουν δημοσιευτεί στο 

YouTube στο κανάλι EDU4SENT. 

 

 
 
 

Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη σύμπραξη 

Edu4Sent με την οποία θα πρέπει να επικοινωνήσετε όταν χρειάζεστε υποστήριξη στη 

χρήση της πλατφόρμας. 

https://www.youtube.com/channel/UCt4Hjq9fcw4sPKBD-922fog
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Το πλήρες πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα μετά τη σύνδεση. 
 
 

Εγγραφή στην πλατφόρμα 

Εάν είστε νέος χρήστης, κάντε κλικ στο "Δημιουργία νέου λογαριασμού" στο πεδίο 

Σύνδεση. 
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Πριν συνεχίσετε, θα πρέπει να αναγνωρίσετε την Πολιτική Απορρήτου του EDU4SENT, 

τσεκάροντας το κουτάκι 'Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου του EDU4SENT' και 

στη συνέχεια το κουμπί 'Επόμενο'. 

 

 
 

 
Αφού αποδεχτείτε την Πολιτική Απορρήτου του EDU4SENT, θα σας ζητηθεί να 

επιλέξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς και ορισμένες 

πρόσθετες πληροφορίες: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Όνομα και 

Επώνυμο. Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή μετά τη σύνδεση 

στο λογαριασμό σας. 
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Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, πρέπει να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Όταν κάνετε κλικ σε αυτόν, ο 

λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί. Εάν δεν λάβετε email εγγραφής, ελέγξτε το 

φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). 

Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο ενεργοποίησης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα: 
 

 

 
Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί με επιτυχία. 



Το EDU4SENT χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 
Σύνδεση στην πλατφόρμα 

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα OOC εισάγοντας 

το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο πεδίο "Σύνδεση" και κάνοντας 

κλικ στο κουμπί "Σύνδεση". 

 

 
Αφού συνδεθείτε, θα αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα με τη λίστα των 

διαθέσιμων μαθημάτων. 
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Κάντε κλικ στο μάθημα που σας ενδιαφέρει και αρχίστε να μαθαίνετε. Μπορείτε 

επίσης να επιλέξετε περισσότερα από ένα μαθήματα, αν θέλετε να συμμετάσχετε 

στην ηλεκτρονική μάθηση σε περισσότερες από μία γλώσσες. 

 
 
 

Στο εσωτερικό της πλατφόρμας 

Όπως ήδη γνωρίζετε, το OOC χωρίζεται σε ενότητες και κάθε μία από αυτές έχει την 

ίδια δομή: 

✓ Teaser video 

✓ Εισαγωγή 

✓ Μαθησιακά αποτελέσματα 

✓ Κατάλογος του περιεχομένου της ενότητας 

✓ Πρόσθετοι πόροι 

✓ Κύριο περιεχόμενο κατάρτισης 

✓ Διαδραστική αξιολόγηση 

✓ Ενότητα διαθέσιμη για λήψη σε μορφή PDF 
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Διαφορετική ως προς τη δομή είναι η Ενότητα 4, η οποία καλύπτει οικονομικές 

πτυχές σε 4 διαφορετικές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Τουρκία. 
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Όταν μεταβαίνετε στο περιεχόμενο "Κύρια εκπαίδευση" μιας ενότητας, θα δείτε 

διάφορα θέματα στα οποία μπορείτε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας το μενού. 

Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό του μαθήματος είναι το ηχητικό υλικό. Μια μπάρα 

ήχου εμφανίζεται σε όλο το περιεχόμενο της κατάρτισης και υποστηρίζει τη 

Διδασκαλία και Μάθηση χωρίς αποκλεισμούς. 
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Κάθε ενότητα περιλαμβάνει επίσης μια διαδραστική αξιολόγηση. Οι εκπαιδευόμενοι 

θα πρέπει να απαντήσουν σε διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων, όπως drag and drop, 

true false ή πολλαπλής επιλογής. 

 

 
Αφού υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να ελέγξετε τις σωστές και τις 

λανθασμένες, με ανατροφοδότηση και βαθμολογία. 
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Περιοχή δικτύωσης 

Η πλατφόρμα διαθέτει επίσης ένα χώρο όπου οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν 

σε ένα φόρουμ συζητήσεων για να ανταλλάσσουν ιδέες, εκπαιδευτικό υλικό και 

εμπειρίες που έχουν γίνει σε όλη την Ευρώπη και να έχουν πρόσβαση στα 

αποτελέσματα των αναλύσεων. 

 

 
 

 
Πηγή όλων των γραφικών που χρησιμοποιούνται στις Οδηγίες : 

https://edu4sent.paydas.online 

https://edu4sent.paydas.online/
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Καλή επιτυχία! 

Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να καταδυθείτε στο μάθημα και να το 

αξιοποιήσετε στο έπακρο για να υποστηρίξετε τους μαθητές σας, να αναβαθμίσετε τις 

δεξιότητές σας ή να γίνετε κοινωνικός επιχειρηματίας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε πρόσθετες 

ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου. 
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