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Εισαγωγή  
 

Αυτό το έγγραφο είναι συνοδευτικό του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εκπαίδευσης 

Δημιουργικότητας στην Επιχειρηματικότητα» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος Εκπαίδευση Δημιουργικότητας για την Ευρώπη (CT +). Το έργο στοχεύει 

να βοηθήσει ανθρώπους με δημιουργικά ταλέντα παρέχοντας πόρους που θα τους 

βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους με παραγωγικό τρόπο. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει την εφαρμογή της δημιουργικότητάς τους σε επιχειρηματικές προσπάθειες, 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας ή για τη δική τους προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Η 

κοινοπραξία του έργου έχει αναπτύξει μια επιλογή ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) 

για την υποστήριξη αυτού του στόχου. 

 

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους για το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Δημιουργικότητας στην Επιχειρηματικότητα» και τη συλλογή δραστηριοτήτων που 

αναπτύχθηκαν για τη βελτίωση των επιχειρηματικών ικανοτήτων. 

 

Θα προστεθεί ο σύνδεσμος IO2 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

 

Θα προστεθεί ο σύνδεσμος IO2 Παραρτήματα – Δραστηριότητες  

 

Στόχοι της Μεθοδολογίας 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων 

των δημιουργικών ανθρώπων και των επιχειρηματιών. Αυτή η μεθοδολογία στοχεύει να 

υποστηρίξει όσους εργάζονται με δημιουργικούς ανθρώπους και να παρέχει καθοδήγηση 

σχετικά με το πώς μπορούν να ενθαρρύνουν τους δημιουργικούς ανθρώπους να 

χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους πιο παραγωγικά. Πρωταρχικός σκοπός της μεθοδολογίας 

είναι να τονίσει τη σημασία της επιχειρηματικής κατάρτισης σχετικά με τη δημιουργικότητα 

και την καινοτομία. Αυτό το OER απευθύνεται σε εκείνους τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται με δημιουργικούς ανθρώπους ή με εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες. 

 

Υπάρχει έμφαση στην ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδιού (gamification) της μάθησης, 

καθώς αυτός ο μηχανισμός παραβλέπεται συχνά στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το 

Gamification έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας δημιουργικός και καινοτόμος τρόπος για να 

απασχολήσει τους μαθητές όλων των ηλικιών και επιπέδων ικανότητας. Χρησιμοποιείται 

επίσης όλο και περισσότερο σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και τις αυξανόμενες ψηφιακές δυνατότητες. 

 

Δομή Μεθοδολογίας 

Όπως και με το πρόγραμμα σπουδών, η μεθοδολογία χωρίζεται σε πέντε ξεχωριστά 

κεφάλαια που βασίζονται σε βασικά επιχειρηματικά θέματα που προσδιορίζονται από την 

κοινοπραξία κατά τη διάρκεια της ερευνητικής φάσης του έργου. Με βάση αυτούς τους πέντε 

κύριους τομείς εντοπίστηκαν περαιτέρω πέντε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ικανότητες και 

δημιουργήθηκαν δραστηριότητες για να βοηθήσουν τους χρήστες να αναπτύξουν ή να 

βελτιώσουν αυτές τις ικανότητες. 
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Στρατηγική σκέψη 

Βασικό σχέδιο 

Επίλυση προβλήματος 

Οργανωτική νοοτροπία 

Συναισθηματική νοημοσύνη 

 
1. Πρακτική 

Επιχειρηματικότητα 

 

Ενσυναίσθηση 

Επικοινωνία 

Ευελιξία 

Ψηφιακή επικοινωνία 

Γλώσσα του σώματος 

 
2. Δικτύωση και 

Επικοινωνία 

 

Αυτοεκτίμηση 

Αυτοπεποίθηση 

Κίνητρο 

Πρωτοβουλία 

Αυτονομία 

 3. Αυτο-ανάπτυξη 

 

 

Φιλοδοξία 

Αυτο-αξιολόγηση 

Θέληση για μάθηση 

Ικανότητα προσαρμογής 

Ενδοσκόπηση 

 
4. Επαγγελματική 

Ανάπτυξη 

 

Κριτική και καινοτόμος σκέψη 

Διαπροσωπικά 

Ενδοπροσωπικά 

Παγκόσμια πολιτότητα 

Μέσα και πληροφορίες 

 

 

5. Εγκάρσιες 

Ικανότητες 

Τα κεφάλαια αυτής της μεθοδολογίας ακολουθούν τη δομή όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα και εστιάζουν στην ανάπτυξη των βασικών επιχειρηματικών θεμάτων και 

ικανοτήτων που εμφανίζονται. 

Υπάρχει επίσης μια επιλογή πρακτικών δραστηριοτήτων που συνοδεύουν τις πληροφορίες 

που παρέχονται σε καθένα από τα κεφάλαια. Αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να 

παρέχουν στους αναγνώστες ελκυστικούς τρόπους για να αναπτύξουν τις δικές τους 

ικανότητες και να υποστηρίξουν τις ικανότητες των δημιουργικών ατόμων με τα οποία 

συνεργάζονται. 

 

Οι πρακτικές δραστηριότητες διατίθενται μέσω αυτού του συνδέσμου: 

Θα προστεθεί ο σύνδεσμος IO3 Πρακτικό Φυλλάδιο Δραστηριοτήτων   
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Για περαιτέρω ανάγνωση σχετικά με τις επιχειρηματικές ικανότητες, χρησιμοποιήστε τους 

ακόλουθους συνδέσμους για να διαβάσετε το έγγραφο της έρευνας «EntreComp: Το Πλαίσιο 

για την Ικανότητα Επιχειρηματικότητας» της ΕΕ και τον οδηγό χρήσης του «EntreComp  σε 

Δράση». Πρόκειται για μια λεπτομερή έρευνα σχετικά με τις βασικές ικανότητες που 

διαθέτουν οι επιχειρηματίες και έναν οδηγό για το πώς μπορείτε να εφαρμόσετε 

πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 

«EntreComp: Το Πλαίσιο για την Ικανότητα Επιχειρηματικότητας» 

● https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-

reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework 

 

«EntreComp σε Δράση» 

● https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-

reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-

entrepreneurship-competence 

 

 

EU EntreComp Διάγραμμα Πλαισίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
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Κεφάλαιο 1: Πρακτική Επιχειρηματικότητα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το να είσαι επιχειρηματίας δεν είναι εύκολη επαγγελματική επιλογή για κανέναν. Υπάρχουν 

πολλά πρακτικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν αναλάβετε μια 

επιχειρηματική προσπάθεια. Αυτό το κεφάλαιο θα επικεντρωθεί σε ορισμένες από τις 

πρακτικές όψεις της επιχειρηματικότητας για την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και 

καθοδήγησης σε κάθε δημιουργικό άτομο που θέλει να είναι πιο επιχειρηματικό. 

 

 

Βασικές έννοιες 

Δημιουργικότητα - απαιτεί τη χρήση της φαντασίας για να δημιουργηθεί κάτι νέο. Το να είσαι 

δημιουργικός περιλαμβάνει τη χρήση ή την παραγωγή πρωτότυπων ή ασυνήθιστων ιδεών. 

Η δημιουργικότητα μπορεί να λάβει πολλές μορφές όπως τέχνη, σχέδιο, μουσική, επίλυση 

προβλημάτων και δημιουργική σκέψη. 

 

Επιχειρηματικότητα - είναι μια «νοοτροπία» που απαιτεί 

την αναζήτηση ευκαιριών πέρα από τους πόρους που 

ελέγχετε. Απαιτείται καινοτόμος σκέψη για να εντοπίσεις 

ένα προϊόν ή υπηρεσία που καλύπτει μια ανάγκη. 

 

Ρίσκο - περιλαμβάνει την πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο 

ή απώλεια. Το να είσαι επιχειρηματικός συνεπάγεται 

συνήθως κάποιο επίπεδο κινδύνου, είτε είναι οικονομικό 

(π.χ. λήψη δανείου για να ξεκινήσεις ή να εγκαταλείψεις τη 

δουλειά πλήρους απασχόλησης για να συνεχίσεις την 

προσπάθειά σου) ή προσωπική (π.χ. τη χρονική 

δέσμευση που απαιτείται για να είσαι επιχειρηματίας). 

 

Καινοτομία - είναι η επιτυχής εκμετάλλευση νέων ιδεών και δημιουργικών σκέψεων. 

Περιλαμβάνει τη δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή μιας νέας ιδέας, προϊόντος ή 

υπηρεσίας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα ή το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
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Ανθεκτικότητα - είναι η ικανότητα ανάκαμψης από δυσκολίες, προκλήσεις ή αποτυχίες. Το να 

είσαι επιχειρηματικός απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ανθεκτικότητας για να συνεχίσεις να 

δουλεύεις προς ένα στόχο, ακόμη και όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα ή φαίνεται ότι 

είναι πολύ δύσκολα. 

 

Το να είσαι επιχειρηματικός απαιτεί ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και ορισμένα άτομα είναι 

πιο άνετα και ικανά στο να επιδιώκουν επιχειρηματικές προσπάθειες από άλλα. Ωστόσο, 

μπορούμε να προσδιορίσουμε μερικές από τις πρακτικές ικανότητες που ένας δυνητικός 

επιχειρηματίας μπορεί να αναπτύξει και να βελτιώσει. Οι ακόλουθες ικανότητες είναι βασικές 

πτυχές της πρακτικής επιχειρηματικότητας που πρέπει να κατανοηθούν και να αναπτυχθούν 

από οποιονδήποτε εκκολαπτόμενο επιχειρηματία. 

 

Στρατηγική σκέψη 

  

Η στρατηγική σκέψη είναι μια σκόπιμη γνωστική διαδικασία που εστιάζει στην ανάλυση 

κρίσιμων παραγόντων και μεταβλητών που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας 

επιχείρησης, μιας ομάδας ή ενός ατόμου. 

 

Η στρατηγική σκέψη περιλαμβάνει την εύρεση και την ανάπτυξη μιας στρατηγικής 

ικανότητας πρόβλεψης πιθανών απειλών και τρωτών σημείων για την προστασία της 

επιχείρησης και ευκαιριών για περαιτέρω επέκταση μιας ιδέας. Αυτό επιτυγχάνεται 

διερευνώντας όλα τα πιθανά μελλοντικά σενάρια και με αντισυμβατική σκέψη για τη 

διευκόλυνση λήψης αποφάσεων στο παρόν. 

 

Οδηγεί σε ένα σαφές σύνολο στόχων, σχεδίων και νέων ιδεών που απαιτούνται για να 

επιβιώσει και να ευδοκιμήσει μια επιχείρηση σε ένα ανταγωνιστικό, μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. Η στρατηγική σκέψη απαιτεί έρευνα, αναλυτική σκέψη, καινοτομία, δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες επικοινωνίας και ηγεσίας και αποφασιστικότητα. 

 

Η στρατηγική σκέψη μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και ένα πολύτιμο εργαλείο, 

καθώς μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα σύνολο κρίσιμων δεξιοτήτων: 
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• Να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το λογικό (αριστερό) και δημιουργικό (δεξί) 

ημισφαίριο του εγκεφάλου 

• Να ορίσετε ένα ξεκάθαρο επιχειρηματικό ή προσωπικό όραμα, με συγκεκριμένο 

σκοπό και διαδικασία οραματισμού 

• Να προσδιορίσετε με σαφήνεια τους στόχους και να αναπτύξετε στρατηγικά σχέδια 

δράσης για κάθε στόχο: χωρίστε τα σε εργασίες και απαριθμήστε όλους τους 

απαιτούμενους πόρους μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε εργασία 

• Μα δημιουργήσετε σημεία αναφοράς κατά τη διαδικασία σκέψης για να αναπτύξετε  

ευελιξία στα σχέδια, να ελέγξετε την πρόοδο και να αναγνωρίσετε τις ευκαιρίες 

• Να προλάβετε και να προβλέψετε την αλλαγή, αντί να αντιδράτε στις αλλαγές μετά 

την εμφάνιση τους 

• Να επιτρέπετε στις εμπειρίες να συμβάλλουν σε μια «καλύτερη σκέψη» για 

στρατηγικά ζητήματα, να αναθέτετε αντιπροσώπους και να εμπιστεύεστε τους άλλους 

ζητώντας συμβουλές και μαθαίνοντας από άλλους · να νιώθουν ότι είστε άτομο που 

μπορούν να εμπιστευτούν  και να προσφέρουν ιδέες για ανατροφοδότηση 

• Να βελτιώσετε την ικανότητα εξισορρόπησης της δημιουργικότητας με μια αίσθηση 

ρεαλισμού και ειλικρίνειας σχετικά με το τι μπορεί να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα. 

 

Βασικός Σχεδιασμός 

 

 

Ο σκοπός του σχεδιασμού είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένος με τη στρατηγική παρά την 

αισθητική. Ο σχεδιασμός είναι η διαδικασία της σκόπιμης δημιουργίας ενός 

αντικειμένου/κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη ο στόχος (σκοπός), η 

λειτουργία, η χρηστικότητα, οι οικονομικοί ή κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες ΚΑΙ η 

αισθητική. 

 

Σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός είναι ο μετασχηματισμός μιας έννοιας, ιδέας ή θεωρίας σε 

σχεδιάγραμμα, σχέδιο, προδιαγραφή, μοντέλο και ούτω καθεξής που επιτρέπει τελικά την 

επίτευξη ή επίλυση μιας σειράς στόχων. Ασχολείται με ιδέες και επίλυση προβλημάτων σε 

τεχνικό, λειτουργικό, αισθητικό, οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Μέσω της 
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έξυπνης χρήσης εργαλείων και πόρων, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα και με 

λιγότερα χρήματα. 

 

Το σχέδιο υπήρξε μια από τις πιο συναφείς όψεις της ανθρώπινης έκφρασης ήδη από την 

εμφάνιση αρχαίων πολιτισμών όπως ο Αιγυπτιακός ή ο Ελληνικός, και παρόλο που η 

ψηφιακή εποχή συνεπάγεται σχεδιασμό με διαδραστικό λογισμικό, ο σχεδιασμός 

περιστρέφεται ακόμα γύρω από αρχέγονες αρχές. Ο σκοπός του σχεδιασμού είναι να 

μεταδίδει αρμονικά ένα μήνυμα και να προκαλεί συγκεκριμένα συναισθήματα στο θεατή, με 

στόχο να δημιουργηθούν βαθύτερες σχέσεις μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. 

 

Ο γραφικός σχεδιασμός εστιάζει στην «εμφάνιση και την αίσθηση» των στοιχείων: συνδυάζει 

οπτικά χαρακτηριστικά όπως εικόνες και τυπογραφία, για να μεταφέρει πληροφορίες ή να 

δημιουργήσει ένα εφέ. 

 

Μερικά από τα πιο σχετικά πλεονεκτήματα είναι: 

• Ενίσχυση της δημιουργικότητας που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων 

• Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας 

• Ενίσχυση της κοινωνικής σύνδεσης 

• (Επιχείρηση) Επίτευξη αναγνώρισης επωνυμίας ή δημιουργία ειδικού δεσμού με 

ομάδες ενδιαφέροντος 

• Παροχή ταυτότητας σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία, επωνυμία, εταιρεία ή 

χαρακτήρα. 

 

Επίλυση προβλημάτων 

 

Η επίλυση προβλημάτων, όπως υποδηλώνει το όνομά της, είναι η διαδικασία εξεύρεσης 

λύσεων σε προβλήματα που συναντώνται στη ζωή. Τέτοιες λύσεις είναι συνήθως 

συγκεκριμένες και εξαρτώνται από το πλαίσιο ή την κατάσταση που πλαισιώνει το 

πρόβλημα. 

 



φγγ 
 

10 | P a g e  
 

Οι ισχυρές δεξιότητες συλλογιστικής και επίλυσης προβλημάτων είναι εξαιρετικά συναφείς 

για την αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων, όπως το είναι κανείς ονειροπόλος και να 

θέλει να επιτύχει κάτι σπουδαίο στη ζωή ή το να ελπίζει ότι θα νικήσει τον ανταγωνισμό στο 

χώρο εργασίας ή να ξεχωρίσει ως η μόνη φίρμα στην αγορά. Οι αποτελεσματικές δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων όχι μόνο σας βοηθούν να βελτιώσετε τη δημιουργική σκέψη και τη 

σωστή συλλογιστική, αλλά επίσης προωθούν την αυτοπεποίθηση τόσο στην προσωπική 

όσο και στην επαγγελματική ζωή. 

 

Βοηθά άτομα ή / και ομάδες να βελτιωθούν στους εξής τομείς: 

• Δημιουργικότητα 

• Έρευνα 

• Ομαδική εργασία 

• Συναισθηματική νοημοσύνη 

• Διαχείριση κινδύνου 

• Λήψη αποφάσεων 

 

 

Οργανωτική νοοτροπία 

 

 
 

Η νοοτροπία είναι ένας τρόπος σκέψης, ένα πλαίσιο του νου. Είναι η συλλογή σκέψεων και 

πεποιθήσεων που συνθέτουν τις συνήθειες σκέψης, τη νοητική στάση, την κλίση ή τη 

διάθεση που καθορίζει τις ερμηνείες και τις απαντήσεις ενός ατόμου σε γεγονότα, 

περιστάσεις και καταστάσεις. Η νοοτροπία ενός ατόμου επηρεάζει το πώς κατανοεί τον 

κόσμο και τον εαυτό του. Οι συνήθειες σκέψης επηρεάζουν το πώς σκέφτεται ένα άτομο, τι 

νιώθει και τι κάνει. 

 

Οι νοοτροπίες χωρίζονται συνήθως σε δύο κατηγορίες: σταθερή και ανάπτυξης. Σε μια 

σταθερή νοοτροπία, ένα άτομο πιστεύει ότι οι ιδιότητές του είναι σταθερά χαρακτηριστικά και 

επομένως δεν μπορούν να αλλάξουν. Στηρίζεται στην έμφυτη νοημοσύνη και τα ταλέντα του 

και όχι στην προσπάθειά του να τα αναπτύξει και να τα βελτιώσει. Συνήθως πιστεύει ότι το 

ταλέντο από μόνο του οδηγεί στην επιτυχία και η προσπάθεια δεν είναι απαραίτητη. 

Αντιθέτως, σε μια νοοτροπία ανάπτυξης, ένα άτομο έχει τη θεμελιώδη πεποίθηση ότι η 

μάθηση και η νοημοσύνη του μπορούν να αναπτυχθούν με το χρόνο και την πρακτική. 
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Συνειδητοποιεί ότι η προσπάθεια έχει πιθανή επίδραση στην επιτυχία του, επομένως 

εργάζεται σκληρότερα, κάτι που οδηγεί το άτομο σε υψηλότερα επιτεύγματα. 

 

Η νοοτροπία που ακολουθεί ένας οργανισμός έχει σημαντικές επιπτώσεις στο πώς τα άτομα 

και ο ίδιος ο οργανισμός αναπτύσσονται, προσαρμόζονται και πλοηγούνται σε ένα γρήγορο 

και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η νοοτροπία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο 

αντιμετώπισης των προκλήσεων και μπορεί να είναι καθοριστική για την επιτυχία ή την 

αποτυχία. Οι εταιρείες με σταθερή νοοτροπία είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν 

προκλήσεις και να πάρουν το ρίσκο μιας πιθανής αποτυχίας. Όταν συμβαίνει μια αποτυχία, 

εκείνοι με σταθερή νοοτροπία διαχειρίζονται την κατάσταση λιγότερο ευέλικτα από τους 

οργανισμούς με νοοτροπία ανάπτυξης και είναι λιγότερο πιθανό να μάθουν από την 

αποτυχία. 

 

 

Συναισθηματική νοημοσύνη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το σημείο συνάντησης του συναισθήματος και της 

νόησης και παρέχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζουμε τις αρχές της νοημοσύνης σε 

συναισθηματικές αντιδράσεις και κατανοούμε ότι αυτές μπορεί να είναι λογικά συνεπείς ή 

ασυνεπείς με συγκεκριμένες πεποιθήσεις σχετικά με τα συναισθήματα. Αναφέρεται στην 

ικανότητα συνειδητοποίησης όλων των συναισθηματικών καταστάσεων, τον εντοπισμό, την 

επικύρωση και τη σωστή έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, είτε δικών μας είτε άλλων. 

Είναι η ποιότητα που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε με σύνεση, υπομονή, διορατικότητα 

και επινοητικότητα τις πολυάριθμες προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε στις 

σχέσεις μας - με τον εαυτό μας και με τους άλλους -. 
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Συνήθως λέγεται ότι περιλαμβάνει τρεις κύριες δεξιότητες: συναισθηματική επίγνωση ή 

την ικανότητα αναγνώρισης και ονομασίας των συναισθημάτων μας, την ικανότητα 

αξιοποίησης αυτών των συναισθημάτων και την εφαρμογή τους ως χρήσιμων εργαλείων 

για την επίτευξη ευεργετικών αποτελεσμάτων  και την ικανότητα διαχείρισης 

συναισθημάτων, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο των συναισθημάτων μας (χωρίς να 

αφήνουμε τα συναισθήματα να μας ελέγχουν) όταν είναι απαραίτητο και το να βοηθούμε 

τους άλλους να κάνουν το ίδιο. 

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη μάς βοηθά να αναπτύξουμε πολύ σημαντικές δεξιότητες 

όπως: ανθεκτικότητα, κίνητρο, ενσυναίσθηση, συλλογισμός, διαχείριση άγχους, επικοινωνία 

και την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε και να πλοηγούμαστε σε μια πληθώρα κοινωνικών 

καταστάσεων και συγκρούσεων. Είναι ζωτικής σημασίας για να ζήσουμε μια πιο γεμάτη και 

ικανοποιητική ζωή. 

 

 

 

Κεφάλαιο 2: Δικτύωση και Επικοινωνία  
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς να αναπτύξουμε και κυρίως 
πώς να διενεργήσουμε ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι κατάρτισης και ενδυνάμωσης με έμφαση 
στη δικτύωση και την επικοινωνία. 
 
Η μεθοδολογία με την οποία έχουμε εργαστεί θεμελιώνεται σε μια ριζική αλλαγή στην 
προσέγγιση της εκπαίδευσης, μεταβαίνοντας από μια μεθοδολογία με επίκεντρο τον 
εκπαιδευτή σε μια βιωματική μεθοδολογία προσανατολισμένη στους συμμετέχοντες. 
 
Πρόκειται για μια καινοτόμο μεθοδολογία, βασισμένη στη βιωματική μάθηση που θέτει το 
παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις τέχνες στο επίκεντρο ως κύρια εργαλεία. 
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Η εκπαιδευτική μας μεθοδολογία βασίζεται στο παιχνίδι, επειδή το παιχνίδι είναι μια έμφυτη 

μορφή επικοινωνίας και μάθησης που είναι κομμάτι μας από τη γέννησή μας και καταφέρνει 

να ξεπεράσει τόσο εμπόδια των γενεών όσο και πολιτιστικά. 

 

Το παιχνίδι επιτρέπει στο υποκείμενο να εισέλθει στην πραγματικότητα από μια «άλλη 

πλευρά», να φτάσει σε μια διάσταση όπου δεν αποστασιοποιείται από τη ζωή, αλλά του 

επιτρέπεται να την προσεγγίσει με διαφορετικές γλώσσες, σχήματα και δυναμικές. 

 

Το εκπαιδευτικό πακέτο βασίζεται σε μαθητοκεντρικές και βιωματικές μεθόδους μάθησης με 

την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων. 

Είναι άμεσα χρήσιμο να επισημάνουμε πόσο πολύ η μεθοδολογία κατάρτισης, ειδικά σε ένα 

θέμα που εστιάζει στην επικοινωνία, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της 

διδασκαλίας που θέλετε να μεταδώσετε. Αυτό που θέλουμε να πούμε ουσιαστικά, μιλώντας 

ιδιαίτερα για το βιωματικό στυλ μάθησης, είναι ότι η πρώτη εμπειρία που τοποθετείται στον 

πίνακα κατάρτισης είναι ακριβώς το εκπαιδευτικό στυλ και, συγκεκριμένα, το επικοινωνιακό 

στυλ της μεθόδου εκπαίδευσης. 

 

Όπως ακριβώς για να φτάσουμε στην αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητο να 

ξεκινήσουμε από το να ακούμε προσεκτικά, με τον ίδιο τρόπο εάν θέλουμε να αναπτύξουμε 

μια αποτελεσματική μεθοδολογία κατάρτισης, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη μάθηση, 

δηλαδή από την παρατήρηση και την ενεργητική ακρόαση των μαθητών, αξιοποιώντας στο 

έπακρο την ενσυναίσθηση και ευελιξία μας για την κατασκευή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

 

Σίγουρα δεν θα είναι απλό, ή ακόμη και δυνατό, να γνωρίζουμε αμέσως τα στυλ μάθησης 

των συμμετεχόντων μας, αλλά αυτό που είναι τώρα σαφές είναι ότι η μάθηση που διαπερνά 

συναισθήματα και εμπειρίες είναι σαφώς πιο αποτελεσματική από εκείνη που διενεργείται 

αποκλειστικά μέσω του νου. 

 

Στην πραγματικότητα, δεν θα περιοριστούμε στο διάλογο μόνο με το μυαλό των μαθητών, 

αλλά θα θέσουμε σε εφαρμογή μια εκπαίδευση που μπορεί επίσης να συνομιλήσει με το 

σώμα, την καρδιά και το πνεύμα των συμμετεχόντων μας, σεβόμενοι αυτό που ονομάζεται 

ολιστική προσέγγιση. 

 

Τα πάντα γύρω μας επικοινωνούν! Υπό αυτήν την έννοια, είναι απαραίτητο όχι μόνο να 

σχεδιαστεί το λεγόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά και να ληφθούν υπόψη οι χώροι, το 

στυλ επικοινωνίας και η γνώση του στόχου των μαθητών. 
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Παραδοσιακή Διδασκαλία Κονστρουκτιβιστικό μοντέλο 

διδασκαλίας- μάθησης 

 

Ενοχλητικά στοιχεία θέτονται σε 

καταστολή, κυριαρχεί η εξέχουσα θέση 

του δασκάλου και η δευτερεύουσα θέση 

του μαθητή 

Θεμελιώδες στοιχείο αποτελεί μια 

ασφαλής, ελεύθερη, ανεξάρτητη 

προσωπικότητα με κριτική σκέψη, που 

ξεκινά συνειδητά διαδικασίες 

αυτοπραγμάτωσης και ταυτόχρονα είναι 

ικανή να συνεισφέρει στις ανάγκες της 

κοινοτικής ανάπτυξης 

 

Η μάθηση που βασίζεται στη δημιουργικότητα είναι 

πιο χρήσιμη, διαρκής και ανθεκτική σε σχέση με μια 

άλλη που αποκτάται με απλή μετάδοση και σε 

αυταρχικό κλίμα 

 

Πρέπει να προκύψει μέσα από προβληματισμό 

 

Η νέα εκπαίδευση 

 

Επικοινωνία και δικτύωση 
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Εξομοιώνεται με νοητικά μοντέλα, με 

εσωτερικευμένες λογικές δομές που 

κάνουν την απάντηση γρήγορη και 

ταχύτερη: 

ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΚΕΨΗ 

 Το άτομο αρχίζει να σκέφτεται 

παραγωγικά ή με διαφορετικό 

τρόπο, ανακαλύπτοντας νέες 

συνδέσεις και με τη βοήθεια της 

φαντασίας και δημιουργικών 

συμπεριφορών, φτάνει στον 

πειραματισμό νέων διαδρομών ή 

στη γνώση πτυχών της 

πραγματικότητας: 

ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΚΕΨΗ 

Επομένως, η δημιουργικότητα δεν εννοείται μόνο από προϊόντα φαντασίας, διακριτά και 

αποσπασμένα από κάθε μορφή ορθολογισμού. Η δημιουργικότητα και η λογική σκέψη 

αποτελούν δύο αδιαχώριστα πρόσωπα του ίδιου νομίσματος, και τα δύο εκπαιδεύσιμα. 

 

 

Μία από τις πιο εκτιμημένες ιταλικές μεθόδους, η μεθοδολογία της Maria Montessori (1870-
1952), αξίζει μια αναφορά και χρησιμοποιείται συχνά τόσο στην Ιταλία όσο και στον κόσμο, η 
οποία παραμένει μια από τις πιο διαδεδομένες εκπαιδευτικές μεθόδους σήμερα. 
 

 

Τι είναι η Εκπαίδευση Montessori; 

Η Montessori είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης που βασίζεται στην αυτοκατευθυνόμενη δράση, 

την πρακτική μάθηση και το συνεργατικό παιχνίδι. Στις τάξεις Montessori τα παιδιά κάνουν 

δημιουργικές επιλογές στη μάθησή τους, ενώ η τάξη και ο ιδιαίτερα καταρτισμένος 

εκπαιδευτικός προσφέρουν αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες για να καθοδηγήσουν 

τη διαδικασία. Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες και ατομικά για να ανακαλύψουν και να 

εξερευνήσουν γνώσεις για τον κόσμο και να αναπτύξουν τις μέγιστες δυνατότητές τους. 

 

Οι αίθουσες διδασκαλίας Montessori είναι όμορφα κατασκευασμένα περιβάλλοντα 

σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες των παιδιών σε ένα συγκεκριμένο ηλικιακό 

εύρος. Η Δρ Μαρία Μοντεσσόρι ανακάλυψε ότι η βιωματική μάθηση σε αυτόν τον τύπο 

τάξης οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας, των μαθηματικών, της επιστήμης, της 

μουσικής, των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και πολλά άλλα. Οι περισσότερες αίθουσες 

διδασκαλίας Montessori έχουν κοσμικό χαρακτήρα, αν και η εκπαιδευτική μέθοδος 

Montessori μπορεί να ενσωματωθεί επιτυχώς σε ένα πρόγραμμα βασισμένο στην πίστη. 

 

Κάθε υλικό σε μια τάξη Montessori υποστηρίζει μια πτυχή της ανάπτυξης των παιδιών, 

δημιουργώντας μια αντιστοιχία μεταξύ των φυσικών ενδιαφερόντων του παιδιού και των 

διαθέσιμων δραστηριοτήτων. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν μέσω της δικής τους εμπειρίας 

και με το δικό τους ρυθμό. Μπορούν να ανταποκριθούν ανά πάσα στιγμή στις φυσικές 

περιέργειες που υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους και να χτίσουν μια σταθερή βάση για 

δια βίου μάθηση. 

 

Η Ένωση Montessori Internationale (AMI) ιδρύθηκε από τη Μαρία Μοντεσσόρι το 1929 για 

να προστατεύσει την ακεραιότητα του έργου της και να υποστηρίξει υψηλά πρότυπα τόσο 

για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών όσο και για τα σχολεία. Σήμερα, η AMI συνεχίζει να 
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υποστηρίζει το όραμα της Μαρίας Μοντεσσόρι ενώ συνεργάζεται με τη σύγχρονη έρευνα στη 

νευροεπιστήμη και την ανάπτυξη των παιδιών. Το Montessori Northwest είναι περήφανο 

που είναι επίσημο κέντρο κατάρτισης εκπαιδευτικών του AMI, εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς 

για να εργάζονται με παιδιά από τη γέννησή τους έως την ηλικία των δώδεκα ετών. 

 

Πρόσφατες έρευνες και μελέτες για τη δημιουργικότητα έχουν δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα 

θεωριών από τη Ψυχοδυναμική ως τη Γνωστική και την Ανθρωπιστική θεωρία, για να 

αναφέρουμε μόνο μερικές. Το σχήμα που προκύπτει είναι ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση να 

χρησιμοποιούνται οι διαφορετικές μεθοδολογίες, τόσο πολύ ώστε να υπάρχει ένα 

"Ερευνητικό Πρόγραμμα για τη χαρτογράφηση ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας" που 

εκδίδεται από εκπαιδευτικούς. 

 

Ο κόσμος της εκπαίδευσης υφίσταται βαθιές αλλαγές που επηρεάζονται έντονα από τη 

ψηφιακή τεχνολογία, τα κοινωνικά δίκτυα και τις αλλαγές στις κοινωνικοπολιτισμικές 

συνήθειες. 

 

Ειδικότερα οι νέοι πρέπει να φροντίζουν την εκπαίδευσή τους με την πάροδο του χρόνου: να 

οικοδομούν τη δική τους προσωπικής επωνυμία. 

 

Στην εποχή των ιστολογίων, των κοινωνικών δικτύων ή γενικότερα εικονικών και 

πραγματικών κοινοτήτων, πρέπει να γνωρίζουμε για τις στρατηγικές επικοινωνίας, τις 

πολιτικές συμπεριφοράς και τη διαχείριση πληροφοριών. 

 

 

Ατομικές 

τεχνικές 

εκπαίδευσης 

 ● Από την προγραμματισμένη εκπαίδευση έως 

την ηλεκτρονική μάθηση 

● Μάθηση Αριστοτεχνίας (Mastery Learning) 

 

 

Τεχνικές 

ομαδικής 

εκπαίδευσης 

Μονόδρομη 

επικοινωνία 

 ● (Μάθημα) 

 

 

Πολύπλευρη 

επικοινωνία 

 

Τεχνικές 

συζήτησης 

● Μέθοδος περίπτωσης 

● Πρόοδος συμβάντων 

● Έρευνα-δράση στην 

αίθουσα διδασκαλίας 

 

Τεχνικές 

προσομοίωσης 

● Ασκήσεις επίδειξης 

● Ασκήσεις ανάλυσης 

● Εργαστήριο 

● Παιχνίδι ρόλων 

● Στο καλάθι ( In basket ) 

●  Επιχειρηματικό παιχνίδι 

 

Δημιουργικές 

και 

συνεργατικές 

  ● Συνεργατική μάθηση 

● Καταιγισμός ιδεών 

● Synectics  

● Μέθοδος Papsa: 

Παρουσίαση, Ανάλυση, 
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τεχνικές Παραγωγή, Επιλογή και 

Εφαρμογή 

● Τα έξι καπέλα της σκέψης  

του De Bono 

Διάγραμμα #8  

 

Έτσι, η δημιουργική εκπαίδευση γίνεται μάθηση, διεγείρει νέες συνδέσεις και 

αλληλεπιδράσεις. Όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και στις εταιρείες, σημαίνει ενίσχυση του 

δυναμικού της ομάδας και βελτιστοποίηση των εσωτερικών πόρων και της ικανότητας να 

γνωρίζει πώς να επιλέγει τις πιο κατάλληλες λύσεις, ανάμεσα στα υπάρχοντα στοιχεία, για τη 

δημιουργία νέων χρήσιμων και πολύτιμων ιδεών. 

 

Δεν είναι η επίλυση προβλημάτων μια από τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται στο 

χώρο εργασίας; 

 

 

Μεθοδολογία Θεάτρου 

Μια άλλη πολύ χρήσιμη μέθοδος κατάρτισης βασίζεται στο θέατρο και την τεράστια εμπειρία 
του. Ο στόχος είναι να διερευνήσουμε, μέσω των εργαλείων του Θεάτρου, πιθανούς 
τρόπους επικοινωνίας, πέραν των λέξεων, μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, ξεπερνώντας 
τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δυσκολίες. Ο στόχος είναι επίσης να χρησιμοποιηθούν τα 
εργαλεία του θεάτρου ως μια νέα μορφή επικοινωνίας, καλλιτεχνικής και διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης, ως ένα επικοινωνιακό, εκπαιδευτικό και αποτελεσματικό εργαλείο. 
 
 

 

Εκπαιδευτικό θέατρο 

Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται το εκπαιδευτικό θέατρο είναι πλούσιο και θέτει 

υπό αμφισβήτηση, μεταξύ άλλων, τη μέθοδο Stanislavsky και το θέατρο των 

καταπιεσμένων, μια μέθοδο που επινόησε ο Βραζιλιάνος σκηνοθέτης Augusto Boal. Ο 

τελευταίος καθιστά ιδιαίτερα δυνατή την εφαρμογή της διαδικασίας συνειδητοποίησης για την 

οποία μιλά ο παιδαγωγός, ο συμπατριώτης του, ο Paulo Freire, ο πατέρας (και συγγραφέας) 

της Παιδαγωγικής του Καταπιεσμένου (Freire, 2004). 

 

Το Θέατρο προσφέρει τη δυνατότητα να «ανέβει στη σκηνή» η πραγματικότητα, με το διπλό 

σκοπό της κατανόησης και της μετατροπής της, το χειρισμό της χωρίς να δημιουργεί πάρα 

πολλούς κινδύνους, χάρη στη δυνατότητα ανάληψης μιας ταυτότητας - τουλάχιστον σε 

προφανές επίπεδο - διαφορετικής από αυτήν που έχει ήδη ο εμπλεκόμενος. Με αυτόν τον 

τρόπο είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε όχι μόνο την πραγματικότητα αλλά και εμάς. 

Επομένως παρατηρώντας κανείς τον εαυτό του σε δράση, μπορεί να παρέμβει στην ίδια τη 

συμπεριφορά του, κάνοντας αλλαγές εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο. 

 

Στην πραγματικότητα, στη θεατρική ερμηνεία δεν είμαστε μόνο ηθοποιοί, αλλά και θεατές, 

ως παρατηρητές του εαυτού μας και των άλλων. Μέσω της σκηνοθεσίας ενός χαρακτήρα 

μπορούν να προσδιοριστούν ομοιότητες και διαφορές που έχει ο χαρακτήρας αυτός με το 

άτομο που τον ερμηνεύει ή που παρατηρεί. Ανακαλύπτουμε μέρη του εαυτού μας που δεν 

είχαν εκφραστεί ποτέ πριν. Με αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούμε ότι η ποικιλομορφία 

βρίσκεται πρωτίστως στον εαυτό μας, μια συνειδητοποίηση που καθιστά ευκολότερη την 
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κατανόηση και την αποδοχή των άλλων. Το θέατρο γίνεται έτσι ένας τόπος αυθεντικής 

επικοινωνίας, με τον εαυτό μας και τους άλλους, όπου είναι δυνατόν να ενισχυθούν όλες οι 

δεξιότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία. 

 

Η τεχνική του αυτοσχεδιασμού, ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε για τον εαυτό μας 

και να εκφράζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο: «Αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι, μόλις 

δημιουργήσουμε ορισμένες προϋποθέσεις, εκείνοι οι έφηβοι που ντρέπονταν στην αρχή , 

αρχίζουν να εκδηλώνονται, να αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν το δικό τους κόσμο, να 

τον βγάλουν από το κρησφύγετο όπου 

συνήθως τον κρύβουν. Αρχίσαμε να 

καταλαβαίνουμε ότι ήταν η ζωή τους η 

ίδια που έφερναν στους 

αυτοσχεδιασμούς, αυτοσχεδιασμούς 

που από ένα σημείο και μετά γίνονταν 

πιο συγκεκριμένοι, γιατί μόνο αφού 

ζεσταινόταν το κλίμα, αρχίζαμε να 

βρίσκουμε τα κείμενα και να τους 

κάνουμε να αυτοσχεδιάζουν, 

ξεκινώντας από τις σκηνές-

καταστάσεις που τους προτείναμε. 

 

 

Και με αυτόν τον τρόπο ήταν σαν τα 

αγόρια να πήραν τους χαρακτήρες και 

τα μέρη που έπαιζαν γεννήθηκαν 

φυσικά: αυτό συνέβη κάτω από τα 

μάτια όλων, τελικά η ζωή τους 

εκτέθηκε χωρίς μάσκα από τους ίδιους, χρειάστηκε να πάρουν μια μάσκα, ένα χαρακτήρα 

στην πραγματικότητα, να πει κάτι για τον εαυτό τους μέσω αυτής της φανταστικής ιστορίας. 

Τι κάναμε λοιπόν, σκηνοθετήσαμε ένα φανταστικό έργο; Όχι, ανεβάσαμε την ίδια τη ζωή ". 

 

Το να κάνουμε θέατρο σε εκπαιδευτικά πλαίσια γίνεται επομένως ένας τρόπος για να 

εργαστούμε για την αυτογνωσία, για τη συνάντηση με άλλους, για διάλογο πάνω στις 

διαφορές που δεν θεωρούνται πλέον ως κάτι αρνητικό προς αποσιώπηση, αλλά ως πόροι 

προς εκμετάλλευση. Επιπλέον, η θεατρική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί εργαστηριακό 

τρόπο «επιτρέπει τη δημιουργία στρατηγικών κατάλληλων για τον κοινωνικοπολιτισμικό 

κονστρουκτιβισμό: την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στην κατασκευή της γνώσης, την 

αξία του πλαισίου εργασίας, τον κεντρικό ρόλο της επικοινωνίας σε μια κοινότητα αλλά, 

πάνω απ' όλα, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, το θέατρο, όπως και οι άλλες τέχνες, επιβάλλει 

μια μορφή δράσης σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από άλλους κλάδους: δεν είναι θέατρο αν δεν 

γίνεται σε μια εργαστηριακή μορφή". Με αυτόν τον τρόπο, προωθούνται η θετική 

αλληλεξάρτηση και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεδομένου ότι η ομαδική εργασία 

καθίσταται θεμελιώδης για την επίτευξη του τελικού στόχου. Κάθε στοιχείο, μέσω της δικής 

του υποκειμενικότητας, πρέπει να συμβάλει, εφαρμόζοντας έτσι μια διαδικασία 

ενδυνάμωσης και αυτογνωσίας. 
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Ο ρόλος των εκπαιδευτών 

Η εφαρμογή δημιουργικών διαδικασιών στη διαδικασία εκπαίδευσης ανοίγει την πόρτα σε 

ένα νέο μοντέλο κατάρτισης για τους εκπαιδευτές. Φυσικά, δεν μπορεί να διαχωριστεί από 

την εμπειρία, τη σταθερότητα, τη συγκέντρωση και τη δέσμευση: βασικά συστατικά της 

μαθησιακής διαδικασίας. 

 

Στόχος μιας δημιουργικής προσέγγισης είναι να αναπτύξει την ικανότητα του εκπαιδευτή 

στην αναδιαμόρφωση της πρότασης διδασκαλίας του, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 

περιβάλλον που επιτρέπει και ενθαρρύνει τη μάθηση. Δεν είναι απλώς ζήτημα να μάθουμε 

πώς να μεταδώσουμε τη διδασκαλία ή πώς να "κάνουμε" τον εκπαιδευτικό, αλλά να 

μάθουμε τις απαραίτητες μεθόδους για να "γίνουμε" εκπαιδευτικοί. 

 

Ένας καινοτόμος και αποτελεσματικός προσανατολισμός που δεν σταματά στη μετάδοση 

γνώσεων, αλλά στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης των στόχων και της ικανότητας να 

γνωρίζει κανείς πώς να αξιολογεί την ίδια την εκπαιδευτική πορεία.  

 

Το να μπορείς να ξανασκεφτείς και να επανεξετάσεις τον εαυτό σου στη δημιουργική 

εκπαίδευση, προϋποθέτει μια προδιάθεση για ανάπτυξη: επιτρέπει στον εκπαιδευτή να 

εργαστεί με τη δημιουργικότητα που είναι απαραίτητη για τη σύλληψη νέων μεθοδολογιών, 

ώστε να προσελκύσει την προσοχή των μαθητών του σε οποιοδήποτε πλαίσιο ή τομέα. 

 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί μονοπάτια και 

σχέσεις που θα εμπλέκονται χωρίς την αίσθηση μιας "εξονυχιστικής εξέτασης". Είναι ένα 

ερέθισμα που προδιαθέτει για αλλαγές και συνοδεύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αναστοχασμού και επίλυσης προβλημάτων: ένα ιδανικό μοντέλο εκπαίδευσης για μια συνεχή 
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επαγγελματική και ανθρώπινη ανάπτυξη, το οποίο ξέρει πώς να ενισχύσει το δάσκαλο και να 

ενδυναμώσει τον μαθητή. 

 

Το μικροσκοπικό με το μακροσκοπικό επίπεδο αλληλεπιδρούν συνεχώς δημιουργώντας 

κίνητρα, δέσμευση και συμμετοχή. Για τους λόγους αυτούς, ο εκπαιδευτής πρέπει να 

πειραματιστεί με όλο και περισσότερες προσεγγίσεις και καινοτόμα εργαλεία, συνδυάζοντας 

επίσης διαφορετικούς κλάδους. Η εκπαίδευση είναι όλο και πιο βιωματική, και το ιδανικό 

μέρος για τη δημιουργία μάθησης ικανής να παράγει προσωπικές και επαγγελματικές 

αλλαγές σύμφωνα με τη δυναμική της ανάπτυξης του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι και τις 

ανταγωνιστικές ανάγκες των οργανισμών. 

 

Οι στατιστικές δείχνουν ότι το 2030, περίπου 40 εκατομμύρια προφίλ θα λείπουν για να 

παίξουν όλο και πιο περίπλοκους ρόλους στις προηγμένες οικονομίες. Και μερικές πιο 

έξυπνες χώρες επενδύουν στην εκπαίδευση. Η Ιταλία αγωνίζεται να μεταβολίσει αυτές τις 

προκλήσεις. Σε μια χώρα με> 11% του ΝΕΕΤ, πλοηγούμαστε σε μια αναποτελεσματική 

αγορά εργασίας που είναι αποτέλεσμα διαιρέσεων και όχι ευθυγράμμισης μεταξύ των 

πολιτικών κατάρτισης και απασχόλησης. 

 

Η κρίση έχει αλλάξει τις προτεραιότητες. Σε περιόδους κρίσης, αυτό που θεωρείται περιττό 

μένει στην άκρη, καθώς δίνεται προσοχή μόνο σε ό, τι είναι χρήσιμο. 

 

Αυτό είναι λάθος, η χρησιμότητα των άχρηστων ανακαλύπτεται αργότερα. 

 

Το σχολείο δεν πρέπει να είναι ένα κλειστό μέρος σπουδών, αλλά κρίσιμος παράγοντας για 

την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Εδώ αναδεικνύεται η σημασία της εναλλαγής 

σχολείου / εργασίας (Alternanza Scuola / Lavoro). Το ποσοστό σχολικής εκπαίδευσης γενικά 

είναι υψηλό, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε το στυλ με το οποίο ο εργαζόμενος 

κατανοεί την οργανωτική δράση, τη διαχείριση του άγχους, την αυτοκυριαρχία, τη γνώση του 

πώς να αναπτύξει τη δημιουργική σκέψη, πώς να σχετίζεται με άλλους. Πρέπει να 

γνωρίζουμε και να κατανοήσουμε πτυχές όπως η εταιρική κουλτούρα, μαλακές δεξιότητες 

(soft skills) , διαχείριση χρόνου, επίλυση προβλημάτων, διαπραγματεύσεις, περιβάλλον και 

ασφάλεια στην εργασία. Οι δεξιότητες δεν είναι μένουν έτσι για πάντα, αλλά απαιτούν 

διατήρηση μέσω της εκπαίδευσης. Χρειαζόμαστε δεξιότητες που πρέπει να προέρχονται 

από εξειδικευμένο πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. 

 

Τα μαθήματα κατάρτισης προσφέρουν πολλά διαφορετικά διδακτικά υλικά και ασκήσεις 

όπως: άρθρα, παρουσιάσεις, κουίζ, τεστ αξιολόγησης διαλέξεων και εκμάθησης, ασκήσεις, 

υποστηρικτική βιβλιογραφία, χρήσιμοι σύνδεσμοι (links), βίντεο κτλπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα παράδειγμα τεχνικών δημιουργικότητας: 
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Οι κατευθυντήριες αρχές της δημιουργικότητας είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

Ατομικές τεχνικές δημιουργικότητας για: 

βελτίωση της αυτο-έκφρασης και της 

επικοινωνίας 

βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της 

ασφάλειας 

βελτίωση της δημιουργικής φαντασίας 

αφύπνιση της διαίσθησης 

τεχνικές ομαδικής δημιουργικότητας 

να ορίσετε ένα πρόβλημα 

να αποκτήσετε απόλυτη πρωτοτυπία 

δημιουργία νέων ιδεών 

σύνδεση ιδεών 

να επιλέξετε και να βελτιώσετε νέες ιδέες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



φγγ 
 

22 | P a g e  
 

 

 

Κεφάλαιο 3: Αυτο-ανάπτυξη  
 

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανάπτυξη καινοτόμων 

μεθοδολογιών, και πολλά μαθήματα πρέπει να έχουν ως 

προϋπόθεση μια αποτελεσματική μεθοδολογία ως απόδειξη . Σε 

αυτήν την ενότητα, θα εργαστούμε σχετικά με το πώς θα 

μάθουμε για την εκπαίδευση των πέντε ικανοτήτων που 

σχετίζονται με την αυτο-ανάπτυξη και με δραστηριότητες 

για να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν 

Αυτοεκτίμηση, Αυτοπεποίθηση, Κίνητρα, Πρωτοβουλία και 

Αυτονομία.  

 

Η μεθοδολογία είναι ο τρόπος μάθησης, ορίζεται επίσης ως ένα 

σύστημα πρακτικών και διαδικασιών που ένας εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί για να διδάξει. Θα καθορίσουμε μια μεθοδολογία 

για την εκπαίδευση της αυτο-ανάπτυξης. Είναι δυνατόν; Θα 

μπορούσατε να εκπαιδεύσετε τα συναισθήματά σας; Και αν είναι 

δυνατόν, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος;  

 

Η απάντηση στην ερώτηση για το πώς να μάθετε είναι μια από τις πιο σημαντικές 

προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και όταν στις περισσότερες περιπτώσεις η 

απάντηση έρχεται φυσικά ή διαισθητικά. Ο άνθρωπος μαθαίνει απλά με την έκθεσή του σε 

μια συνθήκη , αλλά μερικές φορές χρειάζεται κάποιο επιπλέον κίνητρο. Στην 
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πραγματικότητα, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι μάθησης ή μήπως να μιλήσουμε για 

διαφορετικά στυλ μάθησης: 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά για να μάθετε, αλλά πιθανότατα έχετε 

ένα αγαπημένο. Εάν δεν το γνωρίζετε ακόμη, είναι καιρός να το καταλάβετε, διαφορετικά 

μπορεί να βρείτε κάποια επιπλέον εμπόδια στην αποτελεσματική μάθηση. Επισκεφτείτε 

αυτόν τον σύνδεσμο για να εξερευνήσετε περισσότερα: 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml  

 

 

Ρίξτε μια ματιά τώρα στην εκπαιδευτική πυραμίδα: 

 

 

Μελέτες δείχνουν ότι η διαφοροποίηση των μεθόδων και του υλικού εκμάθησης θα βελτιώσει 

αποτελεσματικά την ανάκληση των πληροφοριών σας και θα βελτιώσει τη μαθησιακή σας 

εμπειρία. Η «μαθησιακή πυραμίδα», που μερικές φορές αναφέρεται ως «κώνος μάθησης», 

δείχνει πώς τα περισσότερα άτομα θυμούνται μόνο το 10% όσων διαβάζουν, αλλά 

διατηρούν σχεδόν το 90% όσων μαθαίνουν μέσω της διδασκαλίας άλλων. Το μοντέλο 

Learning Pyramid υποδηλώνει ότι η μάθηση μέσω πράξεων είναι πιο αποτελεσματική από 

τη μάθηση μέσω ανάγνωσης και ότι οι διαφορετικές μέθοδοι μάθησης θα οδηγήσουν σε 

βαθύτερη μάθηση και μακροπρόθεσμη διατήρηση. Επομένως, όσο μεγαλώνει η ποικιλία των 

αισθήσεων που εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης, τόσο πιο σημαντική θα είναι η 

επίδρασή της. Η μεθοδολογία μας στοχεύει στο να συμπεριλάβει δραστηριότητες στις οποίες 

θα εμπλέκονται όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις. 

 

Όσο 

περισσότερες 

αισθήσεις 

εμπλέκουμε στη 

διαδικασία 

μάθησης, τόσο 

πιο σημαντική θα 

είναι! 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
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Ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδιού (Gamification)  

Η εφαρμογή του gamification σε παιδαγωγικό πλαίσιο παρέχει κάποια θεραπεία για πολλά 

μαθησιακά προβλήματα που μπορούμε να βρούμε με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 

Η χρήση του gamification θα μπορούσε να προσφέρει μια μερική λύση στην έλλειψη 

ισχυρών κινήτρων και επιθυμίας ενεργής συμμετοχής που εμφανίζεται στα συστήματα 

εκπαίδευσης σήμερα.  

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην καθοδήγηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής 

παιχνιδιού; Τα στοιχεία της παιχνιδοποίησης είναι προσωπικά (κονκάρδες, επίπεδα, 

χρονικοί περιορισμοί) και κοινωνικά (ανταγωνισμός, συνεργασία, μοίρασμα των 

επιτευγμάτων). Εάν θέλουμε να επιτύχουμε μια «ενσυνείδητη προσέγγιση», πρέπει να 

ξεκινήσουμε με τη χρήση αυτών των πέντε στοιχείων.  

 

Τεχνολογία και εργαλεία ΤΠΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η χρήση της τεχνολογίας δεν είναι μόνο ένα υποστηρικτικό εργαλείο αλλά και μια ισχυρή 
ώθηση για την αυτο-ανάπτυξη. Όλοι προσπαθούμε να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού μας και να εξελιχθούμε ως άνθρωποι. Ωστόσο, μπορεί να αισθάνεστε ότι δεν έχετε το 
χρόνο να επενδύσετε στην προσωπική ανάπτυξη ή να μην ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. 
Ευτυχώς με τη διαθέσιμη τεχνολογία σήμερα, η βελτίωση της προσωπικής ανάπτυξης και η 
πρόσβαση σε υλικό αυτο-βελτίωσης δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Υπάρχουν πολλοί πόροι στο 
Διαδίκτυο που μπορούν να βοηθήσουν στην προσωπική  ανάπτυξη.  
 
 

Η μεθοδολογία πρέπει να είναι ενεργητική, κοινωνική, αστεία και τεχνολογική 

Με όλα αυτά στο μυαλό μας, μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε τώρα για το πώς να 

μάθουμε να βελτιώνουμε την αυτοανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα, την αυτοεκτίμηση, την 

αυτοπεποίθηση, τα κίνητρα, την πρωτοβουλία και την προσωπική μας αυτονομία. 
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Όλοι 

υποστηρίζουν την 

υψηλή 

αυτοεκτίμηση! 

 

  

Αυτοεκτίμηση 
Καινοτομία σε μεθοδολογίες 
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Πώς να αναπτύξουμε αυτοεκτίμηση;  

Πρέπει να δουλέψουμε με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που υπάρχουν στο 
πρόγραμμα σπουδών με τον τρόπο που αναφέραμε, δηλαδή με αστείο, ενεργητικό τρόπο, 
με τη βοήθεια της τεχνολογίας και σε συνεργασία με άλλους. 
 
 

Παιχνιδοποίηση  

Το χαμόγελο και το παιχνίδι είναι ο καλύτερος συνδυασμός στη ζωή και στη μάθηση, ίσως 

επειδή μάθηση και ζωή είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η παιχνιδοποίηση είναι η 

χρήση στοιχείων και τεχνικών παιχνιδιών σε περιβάλλοντα χωρίς παιχνίδια, αλλά ποιο είναι 

ακριβώς ένα περιβάλλον χωρίς παιχνίδια; 

 

Κοινωνικοποίηση  

Η αυτοεκτίμηση είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν κοινωνικής διαδικασίας. Ένας από τους 

κύριους λόγους που οι άνθρωποι αισθάνονται σημαντικοί και ξεχωριστοί είναι επειδή έχουν 

φίλους και ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες που τους θεωρούν σημαντικούς και ξεχωριστούς. 

Άτομα που αισθάνονται ότι έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στην οικογένειά τους, στις 

ομάδες συνομηλίκων, στην κοινότητά και στον πολιτισμό τους τείνουν να αισθάνονται καλά 

για τον εαυτό τους 

 

 

Τεχνολογία  

Η τεχνολογία συνολικά δίνει περισσότερες ευκαιρίες και τεχνικές για να μάθετε και να 

δοκιμάσετε νέα πράγματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε αυτοπεποίθηση 

και αυτοεκτίμηση. Αυτό διασφαλίζεται με το να χτίζετε την αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίμησή σας και με άλλους τρόπους - ειδικά αλληλεπιδρώντας με τον εαυτό σας και 

παίζοντας με φίλους. 

 

Διασκέδαση 

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε σωματικές δραστηριότητες μαθαίνουν να εκτιμούν και να 

έχουν περισσότερη επίγνωση για το σώμα τους και τις ικανότητές τους. Μπορεί να βιώνουν 

μια πιο υγιή αίσθηση του εαυτού τους ως αποτέλεσμα της εκμάθησης σωματικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια οργανωμένων δραστηριοτήτων. Καθώς οι 

άνθρωποι μαθαίνουν νέες δεξιότητες, αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η διάθεση να 

δοκιμάσουν νέα πράγματα. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται καλά για το ποιοι είναι και 

εκτιμούν το σώμα τους, είναι επίσης πιο πιθανό να κάνουν περισσότερο υγιεινές επιλογές 

διατροφής . 
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Κάτι μαγικό 

συμβαίνει όταν 

κάνετε κάτι 

μόνο για 

ευχαρίστηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς να αναπτύξετε την αυτοπεποίθηση; 

Ξεκινώντας από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα 

σπουδών και ακολουθώντας τις μεθοδολογικές συστάσεις, θα αναπτύξουμε δυναμικές, 

κοινωνικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών. 

 

Παιχνιδοποίηση 

Η παιχνιδοποίηση συμβάλλει στην αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων με περισσότερη 

δημιουργικότητα και αποφασιστικότητα. Τα παιχνίδια έχουν ήδη βρει έναν τρόπο να μας 

δίνουν αυτοπεποίθηση αρχικά για να μάθουμε και για να συνεχίσουμε να παίζουμε. 

Συνήθως βρίσκετε ένα εκπαιδευτικό υλικό με επίπεδα αύξουσας δυσκολίας και πολύ θετική 

ενίσχυση στην ανατροφοδότηση. Κάθε φορά που παίζετε και δεν πετυχαίνετε, τείνετε να 

γνωρίζετε ακριβώς γιατί εξαιτίας των σχολίων που σας έδωσε το παιχνίδι. 

 

Κοινωνικοποίηση 

Η εμπιστοσύνη είναι ένα βαθύ ριζωμένο συναίσθημα και μπορεί να κλονιστεί σημαντικά από 

σχόλια που μπορεί να φαίνονται ασήμαντα ή χωρίς νόημα. Για τους ανθρώπους η 

εμπιστοσύνη και η αυτοεκτίμηση είναι αυτά που μπορώ να συγκεντρώσω από τον κύκλο 

των φίλων μου, μέσα από σοβαρά εμπόδια πρώην συναδέλφων στη σταδιοδρομία και τη 

ζωή γενικά. 

 

Τεχνολογία 

Υπάρχουν λίγοι τομείς της ζωής μας που δεν έχουν μεταμορφωθεί από τη σύγχρονη 

τεχνολογία. Ψυχολογικά, τα καλά νέα είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να 

μεταμορφωθούμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύγχρονη τεχνολογία για να 

υπενθυμίσετε στον εαυτό σας και τους φίλους σας την αξία σας, τα ταλέντα και τα 

ενδιαφέροντά σας. 

Αυτοπεποίθηση 
Καινοτομία σε μεθοδολογίες 
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Για πολλούς 

ανθρώπους, η 

εργασία ή η 

μάθηση μπορεί να 

είναι και 

διασκεδαστική και 

δύσκολη 

 

Διασκέδαση 

Είμαστε πάντα τόσο απασχολημένοι που μερικές φορές είναι δύσκολο να βρούμε το χρόνο 

να κάνουμε πράγματα μόνο για διασκέδαση. Αλλά υπάρχει κάτι μαγικό που συμβαίνει όταν 

κάνετε κάτι μόνο και μόνο επειδή αυτό θέλετε. Σας κάνει να αισθάνεστε ότι έχετε 

περισσότερο τον έλεγχο της ζωής σας και επιβεβαιώνετε υποσυνείδητα ότι είστε σημαντικοί 

και ότι η ευτυχία σας είναι σημαντική.  

Κίνητρο 
Καινοτομία σε μεθοδολογίες 
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Πώς να αναπτύξετε κίνητρα; 

Ακολουθώντας τις προηγούμενες συστάσεις, εξετάστε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις στάσεις σχετικά με την ικανότητα κινήτρων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 

σπουδών και, στη συνέχεια, προσθέστε τις μεθοδολογικές οδηγίες. Με αυτόν τον 

τρόπο θα ενσωματώσουμε στην πράξη όλα τα στοιχεία- κλειδιά για αποτελεσματική 

και ουσιαστική μάθηση. 

 

Παιχνιδοποίηση 

Η παιχνιδοποίηση είναι η εφαρμογή χαρακτηριστικών των παιχνιδιών, κυρίως 

στοιχεία από βιντεοπαιχνίδια, σε μαθησιακό πλαίσιο με σκοπό την προώθηση 

κινήτρων και ενεργής εμπλοκής στη μάθηση. Απαιτείται μια κριτική ανάλυση της 

παιχνιδοποίησης κατά την πορεία ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας, 

αν και είναι αρκετά εμφανές το αποτέλεσμα της παιχνιδοποίησης στα κίνητρα και την 

εμπλοκή. 

 

Κοινωνικοποίηση 

Μέρος της ζωής σε οποιαδήποτε κοινωνία είναι η απαίτηση από ένα άτομο να 

τηρήσει τα κοινωνικά πρότυπα του συγκεκριμένου πολιτισμού. Κατά την ανάπτυξη 

από έφηβο σε ενήλικο στην κοινωνία, οι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιούν 

διαφορετικές μορφές κοινωνικοποίησης για να ευημερήσουν στη δεδομένη 

κουλτούρα τους. Στη Θεωρία του Ανθρώπινου Κινήτρου του Maslow, η ιεραρχία των 

αναγκών είναι: φυσικές- σωματικές ανάγκες, ασφάλεια, στοργή, εκτίμηση, 

αυτοπραγμάτωση. 

 

Τεχνολογία 

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους 

οποίους οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν την έξυπνη τεχνολογία για να 

βοηθήσουν στη δημιουργία όχι μόνο ενός καλύτερου περιβάλλοντος στο χώρο 

εργασίας αλλά και καλύτερων υπαλλήλων. Η έξυπνη παιχνιδοποίηση, ειδικότερα, 

κερδίζει έδαφος ως μέσο δημιουργίας μιας ταχύτερης μαθησιακής διαδικασίας που 

οδηγεί σε μεγαλύτερη διατήρηση της μάθησης, καθώς και βελτιωμένη τροποποίηση 

συμπεριφοράς. 

 

Διασκέδαση 

Για πολλούς ανθρώπους, η εργασία ή η εκμάθηση με διασκεδαστικό τρόπο μπορεί 

να αποτελούν πρόκληση. Για το μέσο άνθρωπο, δεν υπάρχουν απτές ανταμοιβές για 

την επίτευξη ορισμένων στόχων ή την ολοκλήρωση μεγάλων έργων. Αντ 'αυτού, 

πρέπει να βρουν τρόπους να παρακινήσουν και να ανταμείψουν τον εαυτό τους για 

να κάνουν τη δουλειά πιο διασκεδαστική και να ωθήσουν τον εαυτό τους προς τη 

βελτίωση. 
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Τα καλά νέα είναι ότι 

η πρωτοβουλία είναι 

μια ικανότητα που 

μπορείτε να 

αναπτύξετε 

  

Πρωτοβουλία 
Καινοτομία σε μεθοδολογίες 
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Πώς να αναπτύξω την πρωτοβουλία; 

Η ικανότητα να βλέπεις κάτι που πρέπει να γίνει και να το κάνεις είναι μια συνήθεια που 

αλλάζει το παιχνίδι και που μπορεί να σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις τόσο στην προσωπική όσο 

και στην επαγγελματική σου ζωή, φυσικά μιλάμε για την ικανότητα να δείξεις πρωτοβουλία. 

 

Αν περιμένετε συνεχώς να σας πουν τι να κάνετε, τότε περιμένατε ήδη πάρα πολύ. 

Παρεμπιπτόντως, μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις 

που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών. 

 

 

Παιχνιδοποίηση 

Όταν τη σχεδιάζετε σωστά, η παιχνιδοποίηση έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχημένη στο να 

προσελκύσετε άτομα και να τους παρακινήσετε να αλλάξουν συμπεριφορές, να αναπτύξουν 

δεξιότητες ή να λύσουν προβλήματα. Η τάση αυτή έχει τις ρίζες της στην απόδοση των 

εργαζομένων, στην εταιρική κατάρτιση και στην προσωπική ανάπτυξη, αν και έχει επεκταθεί 

και στην εμπλοκή των πελατών με το προϊόν/υπηρεσία και στην καινοτομία. Όποιος κι αν 

είναι ο τελικός στόχος, η παιχνιδοποίηση μπορεί να προσθέσει σαφήνεια και το στοιχείο της 

διασκέδασης στις μαθησιακές σας πρωτοβουλίες. 

 

Κοινωνικοποίηση 

Όταν παίρνετε  πρωτοβουλίες, κάνετε πράγματα χωρίς να σας το πει κάποιος. 

Ανακαλύπτετε τι πρέπει να γνωρίζετε, συνεχίζετε όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, 

εντοπίζετε και εκμεταλλεύεστε ευκαιρίες που άλλοι προσπερνούν. Ενεργείτε αντί να 

αντιδράτε. Στην κοινωνικοποίηση, επιλέγετε να συμμετάσχετε σε ορισμένες δραστηριότητες 

που πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα που θεωρείτε ευνοϊκά. 

 

Τεχνολογία 

Οι μηχανές καταναλώνουν τα ταλέντα της ανθρώπινης εργασίας. Και δεν πρόκειται μόνο για 

επαναλαμβανόμενες και εργασίες που απαιτούν χαμηλές δεξιότητες. Ο αυτοματισμός, η 

ρομποτική, οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχουν δείξει πρόσφατα ότι μπορούν 

να κάνουν την ίδια ή ακόμα καλύτερη δουλειά από τους ανθρώπους. Αυτό το σενάριο θα 

αναγκάσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν ταλέντα που οι μηχανές δεν μπορούν να έχουν 

ή μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνδεθούν με τη τεχνολογία. Τα καλά νέα είναι 

ότι η πρωτοβουλία είναι μια ικανότητα που μπορείτε να αναπτύξετε. 

 

Διασκέδαση 

"Υπάρχουν τρεις τύποι ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο: εκείνοι που κάνουν τα πράγματα να 

συμβούν, εκείνοι που παρακολουθούν τα πράγματα να συμβαίνουν και εκείνοι που 

αναρωτιούνται τι συνέβη." 

- Mary Kay Ash, αμερικανίδα επιχειρηματίας 
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Η αυτονομία έχει 

ελευθερία. Η 

ελευθερία οδηγεί 

στην ευτυχία! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς να αναπτύξετε προσωπική αυτονομία; 

Όπως εξηγούμε στο πρόγραμμα σπουδών, όπου μπορείτε να βρείτε επίσης γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις, η προσωπική αυτονομία αναφέρεται στην αίσθηση αυτοδιάθεσης 

ενός ατόμου, ότι είναι σε θέση να κάνει επιλογές σχετικά με την κατεύθυνση του ενεργειών 

του/ης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να ακολουθήσει αυτές τις επιλογές. Με την 

προσωπική αυτονομία, ένα άτομο μπορεί να εμπλακεί σε αποτελεσματική αυτορρύθμιση, 

παρακολουθώντας επιτυχώς τις ανάγκες και τις αξίες του/ης. 

 

Παιχνιδοποίηση 

Μια εμπειρία παιχνιδιού πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο σαφή εμπλοκή, αλλά και 

ουσιαστική επιλογή. Όταν ένας μαθητής κάνει μια επιλογή σε ένα περιβάλλον παιχνιδιού, το 

σύστημα, ο δάσκαλος ή το περιβάλλον αποκρίνεται με κάποιο τρόπο. Η σχέση μεταξύ της 

επιλογής του μαθητή και της απόκρισης του συστήματος είναι ένας τρόπος για να 

χαρακτηριστεί το βάθος και η ποιότητα του παιχνιδιού. 

 

 

Κοινωνικοποίηση 

Μια έλξη προς την αυτονομία οδηγεί σε διαφοροποίηση από άλλους ανθρώπους και το 

φυσικό περιβάλλον, υποδηλώνοντας την ατομικότητα, το διαχωρισμό, την ανεξαρτησία, την 

ελευθερία και άλλες παρόμοιες έννοιες. Η τάση προς την αυτονομία, ωστόσο, συναντά μια 

αντισταθμιστική έλξη προς την παράδοση, την οποία αισθάνεται το άτομο ως επιθυμία να 

γίνει μέρος κάτι μεγαλύτερου από τον εαυτό του, καθώς ενώνεται με τους άλλους και με το 

φυσικό περιβάλλον. Η παράδοση αντικατοπτρίζεται σε έννοιες όπως κοινότητα, ένωση, 

αλληλεξάρτηση και υποχρέωση. 

 

Προσωπική αυτονομία 
Καινοτομία σε μεθοδολογίες 
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Τεχνολογία 

Καθώς τα ρομπότ, ο αυτοματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη εκτελούν περισσότερες 

εργασίες και υπάρχει μια τεράστια εισβολή της τεχνολογίας στην εργασία, οι ειδικοί λένε ότι 

θα δημιουργηθεί ένα ευρύτερο φάσμα προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων για την κάλυψη νέων απαιτήσεων. Θα δημιουργήσετε τις θέσεις εργασίας του 

μέλλοντος, δε θα εκπαιδεύσετε απλώς ανθρώπους για αυτό, και η τεχνολογία αποτελεί ήδη 

στοιχείο κομβικής σημασίας και αναμφίβολα παίζει σημαντικό ρόλο στην τρέχουσα 

κατάσταση. 

 

Διασκέδαση 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία της αποτροπής της απώλειας, είμαστε πολύ πιο 

δυστυχισμένοι όταν χάνουμε κάτι παρά ευχαριστημένοι όταν κερδίζουμε κάτι καινούριο. Όσο 

περισσότερο αίσθηση αυτονομίας έχετε στη ζωή, τόσο πιο ικανοποιημένοι θα είστε με τις 

αποφάσεις σας και τόσο λιγότερο πιθανό να είστε δυστυχισμένοι. 

 

Μερικές σημειώσεις για να συνοψίσουμε: 

Η νοοτροπία είναι αυτή που διαχωρίζει 

το καλύτερο από τα υπόλοιπα 

Ανάπτυξη γνώσης 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ CT + 

 

Παιχνιδοποίηση 

Κοινωνικοποίηση 

Τεχνολογία 

Κέφ

ι 

Δια βίου 

μάθηση 

Ευελιξία 

Ανοιχτοί ορίζοντες 
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Ορίζοντας δια βίου μάθησης 
Είναι κάτι φυσικό για τον άνθρωπο, μαθαίνουμε πάντα, κάθε μέρα, τις περισσότερες φορές 

δεν το συνειδητοποιούμε, απλώς συμβαίνει. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει και τώρα 

πρέπει να δώσουμε προσοχή στη διαδικασία μάθησης και να γνωρίζουμε τι χρειαζόμαστε 

και πώς να το μάθουμε. Στο σπίτι και στην εργασία, για να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά 

μέρα με τη μέρα μέσα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, πρέπει να μάθουμε νέα 

πράγματα. 

 

Πρέπει να γνωρίζουμε την πορεία της δια βίου μάθησης και, κατά συνέπεια, να 

ενσωματώσουμε την εκπαίδευση της αυτο-ανάπτυξης ως φιλοσοφία της ζωής. 

 

Η δια βίου μάθηση ορίζεται ως η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω μιας 

διαδικασίας συνεχούς υποστήριξης που παρακινεί και ενδυναμώνει τους ανθρώπους να 

αποκτήσουν όλες τις γνώσεις, αξίες, δεξιότητες και κατανόηση που θα χρειαστούν για όλη 

τους τη ζωή και να τις εφαρμόσουν με αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και απόλαυση σε 

όλους τους ρόλους , τις περιστάσεις και τα περιβάλλοντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

Όπως είπαμε, τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα στον κόσμο και αλλάζουμε και εμείς 

επίσης, στο μέσον αυτής της συνεχούς κίνησης. Είναι σαν να ταξιδεύουμε με βάρκα, πρέπει 

να διατηρούμε ισορροπία όλη την ώρα και στη ζωή πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις  

συνεχείς αλλαγές. 

 

Ανάπτυξη γνώσεων 

Πρέπει να είμαστε μόνιμοι μαθητές με μια νοοτροπία ειδικού και ως εκ τούτου πρέπει να 

επιδιώκουμε να αναπτύξουμε γνώσεις, πάντα να εξερευνούμε, να ανακαλύπτουμε και να 

δοκιμάζουμε νέα σενάρια. 
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Κεφάλαιο 4: Επαγγελματική ανάπτυξη 

 

 

 

 

 

 

 

Μια δυναμική και θετική προσέγγιση στην επαγγελματική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας 

τόσο για εσάς όσο και για τους μαθητές σας. Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στο χώρο εργασίας, σε ένα μαθησιακό περιβάλλον ή ακόμα και στο σπίτι ή 

σε ένα άλλο ανεπίσημο περιβάλλον. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για τη διά 

βίου μάθηση με έμφαση τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική βελτίωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (CPD) θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της 

σταδιοδρομίας όλων και θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη της δικής σας ανάπτυξης για 

να δώσετε στον εαυτό σας τις καλύτερες πιθανότητες να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας. 
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Η αναζήτηση ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης πρέπει να ενθαρρύνεται σε κάθε στάδιο 

της ζωής μας, καθώς δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να μαθαίνουμε και να βελτιώνουμε 

τον εαυτό μας. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ακόμη πιο σημαντική για όσους εργάζονται 

με τα δημιουργικά τους ταλέντα ή / και για αυτούς που εργάζονται επιχειρηματικά. Αυτό 

οφείλεται στη φύση της δουλειάς τους και στην εστίαση στη δημιουργική διαδικασία που 

μπορεί να περιορίσει την ικανότητά τους να αναπτύξουν πρόσθετες ικανότητες. Είναι 

ζωτικής σημασίας για τα δημιουργικά άτομα να αποκτήσουν νέα κολακευτικά χαρακτηριστικά 

και ικανότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν να κάνουν περισσότερα πράγματα με τα 

δημιουργικά τους ταλέντα. 

 

Αυτές οι ικανότητες μπορεί να περιλαμβάνουν: 

● Οικονομικές και επιχειρηματικές γνώσεις 

● Δεξιότητες δικτύωσης και επικοινωνίας 

● ΙΤ και ψηφιακές δεξιότητες 

● Κοινωνικά μέσα και δεξιότητες μάρκετινγκ 

● Διαχείριση χρόνου και παραγωγικότητα 

● Διαχείριση των συγκρούσεων 

 

 

Είναι σημαντικό για όλα τα άτομα να προσδιορίσουν ποιες ικανότητες στερούνται ή 

επιθυμούν να βελτιώσουν. Ο κατάλογος των πιθανών τομέων επαγγελματικής ανάπτυξης 

δεν είναι εξαντλητικός και είναι απολύτως υποκειμενικός για το κάθε άτομο. Ο βασικός 

παράγοντας είναι ότι μόλις προσδιορίσετε τους τομείς βελτίωσης, πρέπει να αναπτύξετε και 

να εφαρμόσετε ένα δομημένο σχέδιο δράσης επαγγελματικής ανάπτυξης για να 

αντιμετωπίσετε τα κενά που γνωρίζετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν επίσης πολλοί διαφορετικοί 

μηχανισμοί για τη διεκπεραίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων 

πιστοποιημένων μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και παρακολούθηση εκτέλεσης 

συγκεκριμένων επαγγελματικών καθηκόντων. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε το δικό σας 

προτιμώμενο στυλ μάθησης πριν προσδιορίσετε τις επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης 
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που σκοπεύετε να ακολουθήσετε. Θα πρέπει να εστιάσετε σε μορφές CPD που πιστεύετε ότι 

θα είναι πιο επωφελείς για εσάς και τους αναπτυξιακούς σας στόχους. 

 

Το ακόλουθο διάγραμμα περιγράφει μια βασική εξήγηση της διαδικασίας σχεδιασμού 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Μια πιο λεπτομερής προσέγγιση του σχεδιασμού δράσης είναι 

διαθέσιμη στο κεφάλαιο 4 του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εκπαίδευσης για τη 

Δημιουργικότητα στην Επιχειρηματικότητα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 1: Ορίστε το πρόβλημά σας – ποιες 

ικανότητες ή δεξιότητες πρέπει να 

αντιμετωπίσετε; 

Βήμα 2: Αξιολογήστε τις επιλογές σας – 

ποιες επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης 

απαιτούνται και σας είναι διαθέσιμες; 

Βήμα 3: Σχεδιάστε το σχέδιο δράσης σας 

– τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε και σε ποιο 

χρονικό πλαίσιο; 

Βήμα 4: Ενεργήστε για να εφαρμόσετε 

το σχέδιό σας – δεσμευτείτε στο σχέδιο 

δράσης σας και πραγματοποιήστε τους 

στόχους εντός του σκοπού σας 

Βήμα 5: Σκεφτείτε την εκπαίδευσή σας – 

πιστεύετε ότι έχετε βελτιωθεί ως αποτέλεσμα 

των δραστηριοτήτων που έχετε αναλάβει; 

Βήμα 6: Αξιολογήστε το σχέδιο δράσης 

σας – ενημερώστε το σχέδιο δράσης σας 

και πραγματοποιήστε βελτιώσεις για τους 

μελλοντικούς σας στόχους CPD 
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Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι αρκετά απλή και επικεντρώνεται στην 

απόκτηση ή βελτίωση επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ωστόσο, η πραγματικά 

επιτυχημένη επαγγελματική ανάπτυξη απαιτεί από εσάς να χρησιμοποιήσετε ένα σύνολο 

προσωπικών ικανοτήτων που διαθέτουν όλοι, αλλά ορισμένοι τις χρησιμοποιούν πιο 

παραγωγικά από άλλους. Οι ακόλουθες ικανότητες είναι καθοριστικές για τη διαδικασία 

επαγγελματικής ανάπτυξης και πρέπει να καλλιεργούνται και να αναπτύσσονται ως μέρος 

της διαδικασίας CPD. 

 

Φιλοδοξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φιλοδοξία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για όλα τα άτομα ανεξάρτητα από το ποιος 

είστε ή τι κάνετε. Σας οδηγεί να προκαλέσετε τον εαυτό σας και να προσπαθήσετε να 

πετύχετε τους στόχους σας. Οι φιλοδοξίες είναι απολύτως υποκειμενικές για το κάθε άτομο 

και διαμορφώνονται μέσω της εμπειρίας και της επιθυμίας να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο. 

Λειτουργεί ως κινητήριος παράγοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μπορεί να σας 

βοηθήσει να προσπαθήσετε να επιτύχετε ένα 

γενικό ή συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

 

Οι φιλοδοξίες αλλάζουν με την πάροδο του 

χρόνου και είναι σημαντικό όλοι να 

επανεξετάζουμε και να διαχειριζόμαστε τις 

φιλοδοξίες μας καθώς εξελίσσεται η 

σταδιοδρομία μας. Οι φιλοδοξίες μπορεί να 

είναι προσωπικές (π.χ. να είναι κανείς πιο 

θετικός, να είναι πιο αντικειμενικός ή να είναι 

πιο αφοσιωμένος) ή επαγγελματικές (π.χ. να 

βελτιώσουμε το σετ δεξιοτήτων μας, να 

αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας ή να 
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ξεκινήσουμε τη δική μας επιχείρηση), αλλά είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε και να 

εργαζόμαστε για την επίτευξή τους. 

 

Το κλειδί είναι να θέσουμε  εφικτούς στόχους που ευθυγραμμίζονται με τις φιλοδοξίες μας 

και να παρακινήσουμε τους εαυτούς μας να εργαστούμε για την επίτευξη αυτών των 

στόχων, ακόμη και όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. 

 

Όσο περισσότερο ένα άτομο χρησιμοποιεί τις φιλοδοξίες του για να παρακινήσει μια θετική 

συμπεριφορά τόσο πιθανότερο είναι να επιτύχει τους στόχους του. 

 

Αυτο-αξιολόγηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αυτοαξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία αναλύετε αντικειμενικά τις δικές σας 

ικανότητες και επιδόσεις. Είναι ζωτικής σημασίας να γίνει με ειλικρίνεια και με έμφαση στις 

επιθυμητές βελτιώσεις και όχι μόνο στην κριτική. Η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να είναι μια 

θετική διαδικασία που είναι αυστηρή και σας δίνει τη δυνατότητα να αναλογιστείτε κριτικά τον 

εαυτό σας και τις δεξιότητες ή τα χαρακτηριστικά σας. Ο τελικός στόχος πρέπει πάντα να 

είναι η αυτο-βελτίωση.   

 

Η αυτοαξιολόγηση θα σας βοηθήσει να: 

● Σκεφτείτε τι έχετε κάνει προηγουμένως 

● Σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε στη συνέχεια 

● Εξετάσετε την πρόοδό σας και την εξέλιξή σας μέχρι τώρα 

● Κατανοήσετε βαθιά την επαγγελματική σας πρακτική, την επαγγελματική σας μάθηση 

και τον αντίκτυπο αυτού στη διαδικασία σκέψης, τις επαγγελματικές ενέργειες, τις 

δυνάμεις / αδυναμίες και τις φιλοδοξίες σας 
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Η αυτοαξιολόγηση περιλαμβάνει το να: 

● Θέτετε βαθιές και ερευνητικές ερωτήσεις για τον εαυτό σας και τις ικανότητές σας 

● Σκέφτεστε τι κάνετε καλά και τι πρέπει να βελτιώσετε 

● Ενημερώσετε και να υποστηρίζετε την αυτοαξιολόγησή σας χρησιμοποιώντας 

στοιχεία από μια ποικιλία πηγών  

● Αναλύετε κριτικά τις επαγγελματικές αναπτυξιακές σας ανάγκες και τους 

προσωπικούς σας περιορισμούς 

 

 

Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης θα σας επιτρέψει να: 

● Σχεδιάσετε μια ουσιαστική επαγγελματική ανάπτυξη 

● Συμμετέχετε σε μια διαδικασία κριτικού αναστοχασμού σε τακτική βάση 

● Προσδιορίσετε και να επικεντρωθείτε σε τομείς που θέλετε να αποκτήσετε 

εξειδίκευση ή κάποιο επίτευγμα 

● Επανεξετάσετε τις φιλοδοξίες και τους στόχους σας 

 

Όσο πιο αντικειμενικά και ειλικρινά ένα άτομο εφαρμόζει την αυτοαξιολόγηση, τόσο πιο 

παραγωγική και θετική θα είναι η διαδικασία. Το κλειδί είναι να εστιάζουμε πάντα στον τελικό 

στόχο της αυτο-βελτίωσης προσδιορίζοντας τους τομείς που αφορούν την προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

Θέληση για μάθηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιθυμία να μάθετε είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική και επαγγελματική σας 

ανάπτυξη και συνδέεται εγγενώς με τις φιλοδοξίες σας. Προκειμένου να βελτιωθείτε, πρέπει 

να έχετε το κίνητρο να το κάνετε, η επιθυμία να μάθετε νέες δεξιότητες, ικανότητες και 

δυνατότητες είναι το θεμέλιο αυτής της διαδικασίας. Το να προκαλείς τον εαυτό σου να 

βελτιωθεί δεν είναι ποτέ εύκολο και θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην πορεία, το να 

διατηρείς το κίνητρο για εξέλιξη σε δύσκολες περιόδους είναι ένα ουσιώδες προσωπικό 

χαρακτηριστικό. 

 

Η επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για συνεχή δια βίου μάθηση. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους όσους επικεντρώνονται σε επιχειρηματικές 

προσπάθειες, καθώς θα πρέπει να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να μάθουν πολλές νέες 
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πρακτικές δεξιότητες. Η κάθε μέρα πρέπει να θεωρείται ως ευκαιρία να μάθουμε κάτι νέο και 

να αγωνιζόμαστε για αυτο-βελτίωση. 

 

Η επιθυμία για μάθηση επηρεάζει κάθε στάδιο της 

σταδιοδρομίας ή της επιχειρηματικής προσπάθειας 

ενός ατόμου. Μερικά άτομα θα έχουν μια ισχυρότερη 

επιθυμία να μάθουν σε σχέση με άλλα, ωστόσο, όλοι 

μπορούμε να αυξήσουμε την επιθυμία μας να 

μαθαίνουμε με το να προκαλούμε τον εαυτό μας να 

μαθαίνει κάτι νέο σε κάθε ευκαιρία. Είναι σημαντικό 

να αναλογιζόμαστε τακτικά τη δική μας μάθηση για να 

ενσωματώσουμε αυτήν τη νέα γνώση στις 

προσωπικές και επαγγελματικές μας πρακτικές. 

 

Όσο ισχυρότερη είναι η επιθυμία ενός ατόμου να 

μαθαίνει και να βελτιώνεται, τόσο πιθανότερο είναι να 

συνεχίσει να εργάζεται για τους αναπτυξιακούς του 

στόχους όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. 

 

 

 

Προσαρμοστικότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προσαρμοστικότητα είναι η ικανότητα αλλαγής ώστε να ταιριάζουμε σε διαφορετικές 

συνθήκες. Είναι μια πραγματικά ανεκτίμητη ικανότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής και είναι 

ζωτικής σημασίας για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ή επιχειρηματική προσπάθεια. Η 

προσαρμοστικότητα σάς επιτρέπει να ανταποκρίνεστε γρήγορα σε μεταβαλλόμενες 

βιομηχανικές τάσεις, τεχνολογικές καινοτομίες, αποσταθεροποιητικούς παράγοντες και 

οποιαδήποτε άλλη πρόκληση αντιμετωπίζετε. Η ικανότητα προσαρμογής ή αλλαγής σάς 

κάνει ευέλικτους και αυτό είναι σημαντικό επειδή οι περισσότερες βιομηχανίες σήμερα 

βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεχούς ροής. 

 

Μερικά άτομα είναι πιο προσαρμοστικά από άλλα και το επίπεδο προσαρμοστικότητάς σας 

συχνά επηρεάζεται από τον τύπο της προσωπικότητας ή από προηγούμενες εμπειρίες της 

ζωής σας. Είναι δυνατόν να αυξήσετε την προσαρμοστικότητα σας και να ενθαρρύνετε τους 

άλλους να βελτιώσουν αυτήν την ικανότητα. Ακολουθούν ορισμένες ιδέες που πρέπει να 

λάβετε υπόψη αν θέλετε να βελτιώσετε την ατομική σας προσαρμοστικότητα. 
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Αλλάξτε τη διαδικασία σκέψης σας: 

● Δείτε ευκαιρίες όπου οι άλλοι βλέπουν πιθανές προκλήσεις ή αποτυχίες 

● Προσπαθήστε να είστε πιο επινοητικοί 

● Σχεδιάστε και σκεφτείτε μπροστά από την τρέχουσα κατάσταση 

 

Αναγκάστε τον εαυτό σας να αναλάβει περισσότερα ρίσκα: 

● Μην φοβάστε να πειραματιστείτε 

● Μην αφήσετε το φόβο της αποτυχίας να περιορίσει τις ενέργειές σας 

● Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια ανάλυση κινδύνου/ανταμοιβής κατά τη λήψη 

αποφάσεων 

 

Ενθαρρύνετε την ανοιχτή σκέψη: 

● Προσπαθήστε να δείτε τα θετικά σε όλες 

τις προκλήσεις 

● Ενθαρρύνετε και αγκαλιάστε την 

περιέργεια 

● Εμπλακείτε ενεργά με όσους διαφωνείτε 

 

Αγκαλιάστε τη μάθηση: 

● Δείτε τα πάντα ως πιθανή μαθησιακή 

ευκαιρία 

● Αναζητήστε ενεργά πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες τάσεις που σχετίζονται με τον 

κλάδο σας 

● Όσο περισσότερο μαθαίνετε για τον εαυτό σας, τόσο πιο προσαρμοστικοί θα γίνετε 

 

Η ενεργή προσπάθεια βελτίωσης της προσαρμοστικότητάς σας είναι το κλειδί για την 

προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη. Τα πιο ευέλικτα άτομα συχνά βρίσκουν 

ευκολότερο το να επιτύχουν τους στόχους τους και να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους. 

 

Αυτοπαρατήρηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αυτοπαρατήρηση είναι μια διαδικασία με την οποία αυξάνετε την κατανόησή σας για το 

ποιοι είστε, τι εκτιμάτε και γιατί σκέφτεστε ή ενεργείτε με τον τρόπο που το κάνετε. Είναι 

παρόμοια έννοια με την αυτοαξιολόγηση, ωστόσο η αυτοαξιολόγηση εστιάζει περισσότερο 

στις επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητές σας ενώ η αυτοπαρατήρηση επικεντρώνεται 

περισσότερο στις προσωπικές σας ιδιότητες και στάσεις. Και τα δύο πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με εποικοδομητικό και θετικό τρόπο με σκοπό την αυτοβελτίωση. 
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Η αυτοπαρατήρηση πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία και συνδέεται εγγενώς με τις 

τέσσερις προηγούμενες ικανότητες. Προκειμένου να βελτιωθείτε και να αναπτυχθείτε τόσο 

προσωπικά όσο και επαγγελματικά, πρέπει να αναλογιστείτε και να αξιολογήσετε τις πτυχές 

της προσωπικότητάς σας, των στάσεων και των συμπεριφορών που επηρεάζουν την 

ικανότητά σας να επιτύχετε τους στόχους σας. Ακολουθούν ορισμένες ιδέες που πρέπει να 

λάβετε υπόψη σχετικά με την αυτοπαρατήρηση. 

 

Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας: 

● Προσπαθήστε να κάνετε ένα βήμα πίσω και να είστε αντικειμενικοί με τον εαυτό σας 

● Αναρωτηθείτε για σημαντικά θέματα σχετικά με τη στάση και τη συμπεριφορά σας 

● Μόνο με ειλικρίνεια μπορείτε να προσδιορίσετε τι πρέπει να αλλάξετε 

 

Προσδιορίστε τα πρότυπα συμπεριφοράς 

σας: 

● Αποκτήστε επίγνωση των συνηθειών και των 

προτύπων συμπεριφοράς σας 

● Προσπαθήστε να μειώσετε τις αρνητικές σας 

συνήθειες (π.χ. καταστροφικές συμπεριφορές) 

● Προσπαθήστε να ενισχύσετε τα πρότυπα 

συμπεριφοράς που σας επιτρέπουν να 

επιτύχετε τους στόχους σας 

 

Προσπαθήστε να διατυπώσετε καθαρά τις βασικές σας αξίες: 

● Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε τι είναι σημαντικό για εσάς 

● Τι αξίες θεωρείτε ότι έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή 

● Αναρωτηθείτε αν ζείτε με βάση αυτές τις αξίες 

 

Να είστε πιο επιεικείς: 

● Μην στέκεστε μόνο στους περιορισμούς σας, συγχωρήστε τον εαυτό σας και δεσμευθείτε 

να βελτιωθείτε 

● Προσπαθήστε να συγχωρήσετε τους άλλους και να μειώσετε τυχόν αρνητικές σκέψεις ή 

συναισθήματα 

 

Παρακολουθήστε την πορεία της αυτοπαρατήρησής σας: 

● Προσπαθήστε να κάνετε τακτικά αυτοπαρατήρηση και να παρακολουθείτε τις 

παρατηρήσεις σας 

● Κρατήστε ένα αρχείο καταγραφής της αυτοπαρατήρησης και της προσωπικής σας 

ανάπτυξης 

  

Όσο περισσότερο ένα άτομο χρησιμοποιεί τον αυτο-προβληματισμό με εποικοδομητικό και 

θετικό τρόπο, τόσο περισσότερο θα καταλαβαίνει τον εαυτό του. Αυτό θα του δώσει τη 

δυνατότητα να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές που θα αυξήσουν τις πιθανότητες 

επίτευξης των στόχων του. 

 

Και οι πέντε αυτές ικανότητες είναι αλληλένδετες και εργάζονται μαζί ως μέρος της 

διαδικασίας της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Όσο περισσότερο εστιάζετε 

στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα έχετε στους 
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προσωπικούς και επαγγελματικούς σας στόχους ανάπτυξης. Η προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να θεωρηθεί ως ένας συνεχής κύκλος με τον οποίο 

εμπλέκεστε ενεργά καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής σας. 
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Κεφάλαιο 5: Εγκάρσιες ικανότητες 

 
Οι εγκάρσιες ικανότητες είναι ένα εύρος δεξιοτήτων, χαρακτηριστικών ή ικανοτήτων που 

μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ποικιλία ρόλων ή κλάδων. Μπορούν επίσης να 

ονομαστούν «μαλακές δεξιότητες» ή «καθολικές ικανότητες» και δεν είναι συγκεκριμένες για 

οποιαδήποτε εργασία ή περιβάλλον εργασίας. Η απόκτηση εγκάρσιων ικανοτήτων θεωρείται 

ζωτικής σημασίας σε ένα δυναμικό και ολοένα μεταβαλλόμενο κόσμο και είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη για τις επιχειρηματικές προσπάθειες. 

 

Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει στις κύριες εγκάρσιες δεξιότητες και γιατί είναι σημαντικές για την 

ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρώπου. Πολλές από αυτές τις ικανότητες συχνά 

παραβλέπονται στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών και απαιτούν 

ανάπτυξη μέσω μιας προληπτικής άτυπης μάθησης καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής μας. 

Αυτές οι ικανότητες αναπτύσσονται συχνά μέσω εμπειρίας και μπορούν να βελτιωθούν 

αυξάνοντας την αυτογνωσία μας, κατανοώντας τους δικούς μας περιορισμούς και 

αγωνιζόμενοι για αυτοβελτίωση. 

Η επιχειρηματικότητα απαιτεί ένα ευρύ φάσμα εγκάρσιων ικανοτήτων που συμπληρώνουν 

το δημιουργικό ταλέντο ενός ατόμου. Μερικά άτομα διαθέτουν ένα ευρύτερο φάσμα 

εγκάρσιων ικανοτήτων από άλλα. Ωστόσο, μπορούμε να προσδιορίσουμε τις εγκάρσιες 

δεξιότητες που μας λείπουν ή που είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε προκειμένου να 

επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θεωρείται θεμελιώδους αξίας για κάθε άτομο να 

κατέχει ή να αναπτύσσει τις ακόλουθες εγκάρσιες ικανότητες και είναι ιδιαίτερα σημαντικές 

για όσους θέλουν να είναι πιο επιχειρηματικοί. 
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Κριτική και καινοτόμος σκέψη 

Η κριτική σκέψη είναι η ικανότητα ακριβούς ανάλυσης πληροφοριών και λογικής κρίσης, 

ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε τι να κάνετε ή τι να πιστέψετε. Ο ορισμός της λέξης 

προέρχεται από την ελληνική λέξη κριτικός που σημαίνει επιλεκτικός. Η κριτική σκέψη βοηθά 

τους ανθρώπους να αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στη γνώση, τις νέες ιδέες ή 

δεξιότητες. 

 

Μερικά από τα πιο σημαντικά οφέλη της «κριτικής 

σκέψης» είναι:  

• Βελτίωση δεξιοτήτων γλώσσας και 

παρουσίασης 

• Βελτίωση της δημιουργικότητας 

• Είναι ζωτικής σημασίας για την αυτοπαρατήρηση και την αυτοαξιολόγηση 

• Θετική στάση απέναντι σε νέες ιδέες, δεξιότητες, προκλήσεις 

 

Τα κύρια συστατικά της «κριτικής σκέψης» είναι: 
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• Προσδιορισμός του προβλήματος: Προσδιορίστε ποιο είναι το πρόβλημα / ζήτημα και 

αναλύστε το έτσι ώστε να είναι όσο πιο συγκεκριμένο γίνεται. 

• Συλλογή πληροφοριών: Μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα για το πρόβλημα / 

ζήτημα και δημιουργήστε μια λίστα με τις πιθανές επιλογές. 

• Αξιολογήστε τις πληροφορίες: Αξιολογήστε τις επιλογές / πληροφορίες για να 

σχεδιάσετε διάφορες λύσεις με βάση τις διαθέσιμες επιλογές. 

• Εξετάστε λύσεις: Εξετάστε τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα καθεμιάς από αυτές τις 

επιλογές. Είναι σημαντικό να σχεδιάσετε ποιοι κίνδυνοι και εμπόδια μπορεί να 

υπάρχουν. 

• Επιλέξτε και εφαρμόστε: Βρείτε την καταλληλότερη λύση για το πρόβλημα / ζήτημα. 

Ακολουθήστε και παρακολουθήστε τη λύση μέχρι το τέλος της εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η καινοτόμος σκέψη είναι η ικανότητα να σκεφτόμαστε κάτι 

νέο ή διαφορετικό - είναι ο ορισμός της «σκέψης έξω από το 

κουτί». Η καινοτόμος σκέψη  θα σας βοηθήσει με πολλούς 

τρόπους όπως με το να: 

• Βρείτε νέους τρόπους για την εκτέλεση των εργασιών 

• Λύσετε προβλήματα 

• Γνωρίσετε και να αποδεχτείτε νέες προκλήσεις 

 

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε / βελτιώσετε 

την ικανότητα «καινοτόμου σκέψης»: 

• Χτίστε την αυτοπεποίθησή σας 

• Συγκεντρώστε πιθανές επιλογές και πληροφορίες 

• Κάντε καταιγισμό ιδεών για να εμπνευστείτε με νέες ιδέες 

• Δημιουργήστε ένα νοητικό χάρτη  
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Διαπροσωπικές δεξιότητες 

Οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι ένα σύνολο τεχνικών και συμπεριφορών που 

χρησιμοποιούμε κάθε μέρα όταν επικοινωνούμε και αλληλεπιδρούμε με άλλα άτομα 

(οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι κ.λπ.). Οι διαπροσωπικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την 

ικανότητα επικοινωνίας και οικοδόμησης σχέσεων με άλλους. Ο ορισμός του 

διαπροσωπικού προέρχεται από το δια και το πρόσωπο - σημαίνει την αλληλεπίδραση 

μεταξύ ατόμων, την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ορισμός των «διαπροσωπικών δεξιοτήτων» περιλαμβάνει: 

• Δεξιότητες επικοινωνίας: Είναι η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με άλλους 

• Συναισθηματική νοημοσύνη: Είναι η ικανότητα να καταλαβαίνετε και να διαχειρίζεστε 

τα συναισθήματά σας και των άλλων 

• Ομαδική εργασία: Είναι η ικανότητα συνεργασίας με άλλους σε ομάδες 

• Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων: Είναι η ικανότητα αναγνώρισης και 

αντιμετώπισης μιας σύγκρουσης λογικά και αποτελεσματικά 

• Ανοιχτή διάθεση στην ανατροφοδότηση: Είναι η ικανότητα αποδοχής κριτικής από 

άλλους 

• Ηγεσία: Είναι η ικανότητα να καθοδηγείτε έργα στο εργασιακό σας περιβάλλον  
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Ενδοπροσωπικές δεξιότητες 

Οι ενδοπροσωπικές δεξιότητες είναι εσωτερικές δεξιότητες και στάσεις που λαμβάνουν 

χώρα μέσα στο μυαλό ενός ατόμου και σχετίζονται με τη «συναισθηματική νοημοσύνη». 

Όταν έχετε ισχυρές «ενδοπροσωπικές δεξιότητες» μαθαίνετε πώς να εστιάζετε στο στόχο 

σας, να ορίζετε προτεραιότητες και να εμπλέκετε τη σκέψη για κάποιο σκοπό και την 

επίλυση προβλημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι «ενδοπροσωπικές δεξιότητες» είναι ο 

ορισμός της «προσωπικής ανάπτυξης». Η 

προσωπική ανάπτυξη περιλαμβάνει την 

ενίσχυση όλων των πτυχών του ατόμου, την 

ανάπτυξη θετικών δεξιοτήτων ζωής και την 

ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής και υγιούς 

αυτοεκτίμησης. Αυτές οι δεξιότητες ζωής είναι 

απαραίτητες για να ζήσουμε επιτυχώς μια 

παραγωγική και ικανοποιητική ζωή σε 

διάφορους τομείς όπως οικογένεια, φίλοι, 

εργασία, κοινότητα, αναψυχή κλπ. 

 

Μερικές από τις πιο σημαντικές 

«ενδοπροσωπικές δεξιότητες» είναι: 

• Αυτοπεποίθηση: Είναι η ικανότητα να πιστεύεις στις ικανότητές σου, στη γνώση και 

στην κρίση σου και να βλέπεις θετικά τον εαυτό σου και τις ικανότητές σου - είναι ο 

ορισμός της στάσης «Είμαι τόσο καλός/ή!» 

• Ευελιξία: Είναι η ικανότητα να είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι σε εναλλακτικές λύσεις, 

να αποδεχόμαστε τα απρόσμενα και να αναλαμβάνουμε νέους ρόλους 

• Προσαρμοστικότητα: Είναι η ικανότητα αλλαγής ενεργειών προκειμένου να 

ταιριάξουμε σε μια νέα κατάσταση ή να επιτύχουμε ένα στόχο 

• Παραγωγικότητα: Είναι η ικανότητα αποτελεσματικής επίτευξης οποιωνδήποτε 

στόχων ή ευθυνών χωρίς άγχος 

• Όραμα: Είναι η ικανότητα να θέτεις στόχους με λογικό και στοχαστικό τρόπο 

• Στρατηγική σκέψη: Είναι η ικανότητα τόσο βραχυπρόθεσμου όσο και 

μακροπρόθεσμου προγραμματισμού 

• Λήψη αποφάσεων: Είναι η δυνατότητα επιλογής, μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, 

την καλύτερη επιλογή χωρίς εσωτερική σύγκρουση και σύγχυση. 
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Παγκόσμια πολιτότητα 

Η παγκόσμια πολιτότητα φροντίζει για τον προσωπικό σεβασμό και τον σεβασμό προς 

τους άλλους, όπου κι αν ζουν. Ένας παγκόσμιος πολίτης είναι κάποιος που γνωρίζει και 

κατανοεί τον ευρύτερο κόσμο - και τη θέση του σε αυτόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παγκόσμια πολιτότητα βοηθά τους ανθρώπους να: 

• Να γνωρίζουν το ρόλο τους στον ευρύτερο κόσμο και να πολεμούν την κοινωνική 

αδικία σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο 

• Δείχνουν σεβασμό και αξία στην ποικιλομορφία 

• Αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα από τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο 

• Είναι πρόθυμοι να δράσουν για να κάνουν τον κόσμο ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο 

μέρος 

• Αναλάβουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους 

• Σκεφτούν κριτικά και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις 

• Βελτιώσουν τις δεξιότητες δημιουργικότητας και προορατικότητας 

 

Γίνε παγκόσμιος πολίτης. Γίνε δημιουργός αλλαγών. 
 

Η παγκόσμια πολιτότητα αυξάνεται επειδή 

η βελτίωση της τεχνολογίας αύξησε 

δραστικά την ευαισθητοποίηση άλλων 

πολιτισμών προκειμένου να κατανοήσουν 

τι συμβαίνει σε άλλες χώρες σε όλο τον 

κόσμο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της 

Παγκόσμιας Υπηρεσίας του BBC το 2016, 

οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους 

όλο και περισσότερο ως παγκόσμιο πολίτη 

παρά ως εθνικό πολίτη.  
 

Η παγκόσμια πολιτότητα μάς επιτρέπει να 

δούμε ότι έχουμε περισσότερες ομοιότητες 
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με άλλες χώρες, πολιτισμούς ή περιοχές, επειδή όλοι έχουμε τις ίδιες βασικές ανάγκες, όπως 

φαγητό, καθαρό νερό, ειρήνη και αγάπη. 

 

Μέσα και πληροφορίες 

Ο γραμματισμός των μέσων και της πληροφορίας αναφέρεται στην ικανότητα 

πρόσβασης σε πληροφορίες, ανάλυσης και δημιουργίας περιεχομένου πολυμέσων. Ο 

γραμματισμός των μέσων και της πληροφορίας (MIL) αποτελείται από τρεις διαστάσεις, 

αυτές είναι: Πληροφοριακός Γραμματισμός, Γραμματισμός Μέσων, και ΤΠΕ ή Ψηφιακός 

Γραμματισμός. Είναι «ένα νέο καταστατικό γραμματισμού που υποστηρίζει και ενδυναμώνει 

ανθρώπους, κοινότητες και έθνη να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν σε παγκόσμιες 

κοινωνίες γνώσης» (UNESCO, 2013). 

 

«Ο Γραμματισμός Μέσων είναι η ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης οπτικών, 

ακουστικών και ψηφιακών μηνυμάτων. Σημαίνει να έχεις τις ικανότητες να κατανοείς 

και να αλληλεπιδράς με τα μέσα ενημέρωσης αναλυτικά, κριτικά και με γνώση.» 

Burton, Lee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γραμματισμός των Μέσων βοηθά τους ανθρώπους να: 

• Μάθουν να σκέφτονται κριτικά 

• Γίνουν έξυπνοι πελάτες προϊόντων και πληροφοριών 

• Δημιουργήσουν υπεύθυνα περιεχόμενο πολυμέσων 

• Προσδιορίσουν το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στον πολιτισμό μας 

• Συμμετέχουν ενεργά στις δημόσιες υποθέσεις ως πολίτες 

• Αξιολογήσουν με κριτικό τρόπο την πηγή οποιασδήποτε 

πληροφορίας 

 

Ως αποτέλεσμα, αυτά είναι πέντε βασικά ερωτήματα που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη σχετικά με τον αλφαβητισμό των μέσων 

ενημέρωσης: 

• Ποιος δημιούργησε αυτό το μήνυμα; 

• Γιατί το έκανε; 

• Για ποιον είναι το μήνυμα; 

• Ποιοι τρόποι ζωής, αξίες και απόψεις αντιπροσωπεύονται - ή 

λείπουν; 

• Γιατί αποστέλλεται αυτό το μήνυμα; 
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Καταληκτικές σκέψεις 
 

Αυτή η μεθοδολογία και το πρόγραμμα Εκπαίδευση Δημιουργικότητας για την Ευρώπη 

επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ανθρώπων να αξιοποιήσουν τα δημιουργικά τους 

ταλέντα με παραγωγικό τρόπο. Το έργο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των βασικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για να αυξηθούν οι πιθανότητες ενός 

δημιουργικού ατόμου να επιτύχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του στόχους. Το 

έργο στοχεύει στο να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της υποαπασχόλησης 

των δημιουργικών ανθρώπων προσφέροντας αποτελεσματικές στρατηγικές για την 

ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλής ποιότητας και προωθώντας την 

επιχειρηματική εκπαίδευση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

 

Στο πλαίσιο του έργου, η κοινοπραξία επικεντρώθηκε σε δύο σημαντικούς στόχους: 

1) Εκπαίδευση δημιουργικών ατόμων και ενθάρρυνση επιχειρηματικών 

προσπαθειών 

Από ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο που δημιουργήθηκε στην αρχική φάση του έργου, η 

κοινοπραξία ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μια μεθοδολογία για την παροχή 

εκπαιδευτικού περιεχομένου τόσο σε δημιουργικά άτομα όσο και σε όσους υποστηρίζουν 

την ανάπτυξή τους. Αυτό το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και 

καθοδήγηση σε όποιον θέλει να ενθαρρύνει το δημιουργικό ταλέντο και τις επιχειρηματικές 

προσπάθειες. Οι παρεχόμενες πληροφορίες συμπληρώνονται από μια ενότητα πρακτικών 

δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που 

αναγνωρίζονται μέσα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

 

Αυτοί οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι υψηλής αξίας είναι ελεύθερα προσβάσιμοι από 

δημιουργικούς ανθρώπους και εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των δημιουργικών ικανοτήτων υπό την προοπτική της 

επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση του επαγγελματικού δυναμικού και της προσωπικής 

ανάπτυξης. 

 

2) Δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος για την υποστήριξη δημιουργικών 

ατόμων 

Για να συμπληρώσει αυτούς τους εκπαιδευτικούς πόρους, η κοινοπραξία έχει αναπτύξει δύο 

χρήσιμα ψηφιακά περιβάλλοντα. Πρώτον, υπάρχει μια κοινωνική πλατφόρμα «Κοινότητα 

Δημιουργικής Εκπαίδευσης» όπου οι δημιουργικοί άνθρωποι μπορούν να μοιράζονται τα 

ταλέντα τους, καθώς και να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλα δημιουργικά άτομα. 

 

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σημείο συνάντησης και μια κοινότητα για συνεργασία με 

άλλους επαγγελματίες ή με άτομα / εταιρείες που μπορεί να εντοπίσουν αξία στα ταλέντα 

τους. Η ύπαρξη μιας διαδικτυακής κοινότητας δημιουργικών ανθρώπων από την Ευρώπη 

χρησιμεύει ως σημείο υποστήριξης για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ιδεών, τη δημιουργία 

δικτύων και την ενθάρρυνση επιχειρηματικών προσπαθειών. Αυτή η κοινότητα προσπαθεί 

να υποστηρίξει άτομα για να αναλάβουν τα δικά τους έργα, να προσφέρουν την εργασία και 

τις δεξιότητές τους και να φέρουν την επαγγελματική τους προσφορά πιο κοντά στις ανάγκες 

και τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά. 
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Κοινότητα Δημιουργικής Εκπαίδευσης – https://creativitytrainingproject.netsons.org/creative-

training-community/ 

 

Το δεύτερο ψηφιακό περιβάλλον είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα με περιεχόμενο που 

υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς μας πόρους. Αυτή η πλατφόρμα εμπλουτίζεται με 

χρήσιμους συνδέσμους, βίντεο και δραστηριότητες για να καθοδηγήσει τους χρήστες σε 

πρόσθετους εκπαιδευτικούς πόρους και χρήσιμες πληροφορίες. 

 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Κατάρτισης Δημιουργικότητας – https://academy-

creativetrainingproject.eu/ 

 

Ως εκπαιδευτικοί, είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε τους άλλους να επιτύχουν τους στόχους 

τους και να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους όσο είναι δυνατόν. Συμμετέχοντας στο έργο 

«Κατάρτιση Δημιουργικότητας για την Ευρώπη», η κοινοπραξία ελπίζει ότι θα είστε 

εξουσιοδοτημένοι να υποστηρίξετε εκείνους τους δημιουργικούς ανθρώπους που μπορεί να 

μην χρησιμοποιούν τα ταλέντα τους με τον πιο παραγωγικό τρόπο. Είναι σημαντικό να 

εφαρμόζετε τα εξής σε κάθε περίσταση (όπου είναι δυνατόν) : 

 

1. Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας 

• Ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα σε όλες της τις μορφές, είτε αφορά ένα δημιουργικό 

ταλέντο είτε δημιουργική σκέψη και επίλυση προβλημάτων 

• Προσελκύστε τους μαθητές με δυναμικούς, θετικούς και παραγωγικούς τρόπους που 

τους υποστηρίζουν να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητά τους 

• Ενθαρρύνετε τα δημιουργικά άτομα να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να 

αναζητήσουν άλλους που μπορούν να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους 

 

2. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 

• Ενθαρρύνετε τα δημιουργικά άτομα να εξερευνήσουν πιθανές επιχειρηματικές 

προσπάθειες που τους επιτρέπουν να αξιοποιήσουν τα δημιουργικά τους ταλέντα 

• Βοηθήστε τα δημιουργικά άτομα να ερευνήσουν ενεργά τις επιχειρηματικές 

προσπάθειες ως μια βιώσιμη επιλογή σταδιοδρομίας 

• Ενθαρρύνετε τα δημιουργικά άτομα να αξιοποιήσουν το δημιουργικό τους ταλέντο 

αναπτύσσοντας επιπλέον επιχειρηματικές ικανότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativitytrainingproject.netsons.org/creative-training-community/
https://creativitytrainingproject.netsons.org/creative-training-community/
https://academy-creativetrainingproject.eu/
https://academy-creativetrainingproject.eu/
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Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη επισκεφθείτε τον ιστότοπο του 

προγράμματος «Κατάρτιση Δημιουργικότητας για την Ευρώπη» - 

https://creativitytrainingproject.netsons.org/  

 

https://creativitytrainingproject.netsons.org/
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