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Εισαγωγή 

Στόχος του Matrix είναι ο προσδιορισμός των απαραίτητων μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εκπαιδευτούν αποτελεσματικά οι μαθητές 

τους με επιχειρηματικές δεξιότητες (Ευρυδίκη, 2017) μέσω ψηφιακών πόρων (DigCompEdu, 2017) και να 

προσδιοριστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα επιχειρηματικότητας για μαθητές δευτεροβάθμιου 

εκπαιδευτικού επιπέδου που μπορούν να επιτευχθούν μέσω εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας και του 

Σοβαρού Παιχνιδιού που θα αναπτυχθεί από το έργο σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, το έγγραφο αποτελείται από τρία μέρη. 

Το πρώτο γενικό μέρος είναι ένα στιγμιότυπο των πλαισίων που καθοδήγησαν την επεξεργασία των 

πινάκων: 

− EntreComp: Το πλαίσιο ικανοτήτων για την επιχειρηματικότητα. 

− Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών: DigCompEdu· 

− Η ταξινομία του Μπλουμ, το 2001. 

Εκτός από αυτά τα έγγραφα, η Εκπαίδευση Επιχειρηματικότητας στο Σχολείο στην Ευρώπη. Η έκθεση 

Eurydice, υπήρξε ένας άλλος σημαντικός οδηγός για την επεξεργασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

εκπαιδευτικών. 

Το δεύτερο μέρος «Ικανότητες Αυτο-Επιχειρηματικότητας στα Γυμνάσια για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές. 

Ο Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για εκπαιδευτικούς« περιέχει τα απαραίτητα μαθησιακά 

αποτελέσματα για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εκπαιδεύσουν 

αποτελεσματικά τους μαθητές τους με επιχειρηματικές δεξιότητες, σύμφωνα με το Eurydice (2017). Τα 

προσδιοριζόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν οδηγό για τον καθορισμό των απαιτήσεων της 

πλατφόρμας Serious Game και για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω MOOCs και Webinar. 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος «Ικανότητες Αυτο-Επιχειρηματικότητας στα Γυμνάσια για Εκπαιδευτικούς και 

Μαθητές. Ο πίνακας μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους μαθητές να ενεργούν ωςεπιχειρηματίας» 

περιέχει τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού επιπέδου που 

μπορούν να επιτευχθούν μέσω εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας και του Σοβαρού Παιχνιδιού που θα 

αναπτυχθεί από το έργο σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Κάθε ενότητα περιέχει μια μεθοδολογική σημείωση και έναν οδηγό για τον τρόπο ανάγνωσης και χρήσης 

των πλαισίων. 

Κάθε πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, αν και η από κοινού εξέτασή τους θα βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα μιας μαθησιακής πορείας που έχει ως στόχο να επιτρέψει στους μαθητές να επιτύχουν 

δεξιότητες αυτο-επιχειρηματικότητας με βάση τα οφέλη της απασχολησιμότητάς τους. 
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Και οι δύο Matrixes είναι το αποτέλεσμα κοινής εργασίας που πραγματοποιήθηκε από όλους τους εταίρους 

του Προγράμματος Αυτο-Επιχειρηματικότητας, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιταλία, την Τουρκία, την Ελλάδα, 

τη Λετονία, τη Φινλανδία και την Ισπανία.  

  



 

 
6 

Source: Table 2 – EntreComp Progression model, from EntreComp: The Entrepreunership Competence Framework, 2016 (Bacigalupo et. al ., 2016), (image). 
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Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών (DigCompEdu) 
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Source: Figure 4: Synthesis of the DigCompEdu competence descriptors, from Synthesis of the DigCompEdu Framework. 
* The highlighted part is the one used in this matrix. 
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Μεθοδολογική σημείωση 

Ο στόχος 

Στόχος του Matrix είναι ο προσδιορισμός των απαραίτητων μαθησιακών αποτελεσμάτων για 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τους 

μαθητές τους με επιχειρηματικές δεξιότητες (Ευρυδίκη, 2017) μέσω ψηφιακών πόρων (DigCompEdu, 2017). 

Τα προσδιοριζόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν οδηγό για τον καθορισμό των απαιτήσεων της 

πλατφόρμας Serious Game και για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω MOOCs και Webinar. 

Το πλαίσιο 

Η μήτρα αυτή είναι το αποτέλεσμα κοινής εργασίας όλων των εταίρων του Προγράμματος Αυτο-

Επιχειρηματικότητας, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιταλία, την Τουρκία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Φινλανδία 

και την Ισπανία. 

Οι τομείς ικανοτήτων που προσδιορίζονται στον Πίνακα αναφέρονται στο Σημειωματάριο «Εκπαίδευση 

επιχειρηματικότητας στο σχολείο στην Ευρώπη», Ευρυδίκη, 2017: 

1. Χρησιμοποιήστε μια προσέγγιση που βασίζεται σε έργο. 

2. Εργασία στην περιπτωσιολογική μελέτη εκτός από τη χρήση εγχειριδίων. 

3. Πάρτε μια διεπιστημονική προσέγγιση. 

4. Διαχείριση διεργασιών ομάδας και αλληλεπίδρασης εντός ομάδων. 

5. Ενεργεί ως προπονητής (σε αντίθεση με έναν λέκτορας). 

Αυτές οι ικανότητες"θεωρούνται απαραίτητες για έναν "επιχειρηματικό δάσκαλο", δηλαδή έναν δάσκαλο 

που ενεργεί ως προπονητής και βοηθά τους μαθητές να μετατρέψουν τις ιδέες σε δράση και να είναι η 

καθοριστική δύναμη στη ζωή τους"(σ. 95). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που διαδραματίζει σήμερα η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, προσβάλαμε 

έναν έκτο τομέα ικανοτήτων «Χρησιμοποιήστε την ψηφιακή διδακτική μέσω σοβαρών παιχνιδιών», 

λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των 

Εκπαιδευτικών», DigCompEdu, 2017. 

Προκειμένου να συνδεθούν οι πέντε πρώτοι τομείς ικανοτήτων με την εκπαίδευση για την 

επιχειρηματικότητα, το πλαίσιο EntreComp (2016) έχει ληφθεί ως έγγραφο αναφοράς για την επεξεργασία 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τον έκτο τομέα "Χρήση ψηφιακής διδακτικής μέσω 

σοβαρών παιχνιδιών", τα αποτελέσματα της μάθησης DigCompEdu έχουν ληφθεί ως αναφορά. 

Τα προσδιοριζόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Matrix θεωρήθηκαν ρεαλιστικά εφικτά από τους 

εκπαιδευτικούς μέσω των αποτελεσμάτων που θα παράγει το έργο Self-E, των εργαστηρίων που θα 

πραγματοποιηθούν και της προσφερόμενης κατάρτισης. 
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Επιπλέον, τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών έχουν εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη εκείνα 

που μπορούν να επιτύχουν όλοι οι μαθητές των ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 

εμπλεκόμενες χώρες, όπως εκφράζεται στο σχετικό τμήμα του εγγράφου «Μήτρα Ικανοτήτων Αυτο-

Επιχειρηματικότητας για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

Το Matrix απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων γενικής, επαγγελματικής ή 

επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τον διδάσκοντα. Στην πραγματικότητα, 

όπως δήλωσε η Eurydice (2017) "Αυτές οι δεξιότητες [τομείς αρμοδιότητας στο Matrix] δεν συνδέονται 

απαραίτητα άμεσα με την επιχειρηματική εκπαίδευση [...] και μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα μαθήματα 

που διδάσκονται. Ωστόσο, η γνώση αυτών των δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να είναι σε 

θέση να εμπλέξουν τους μαθητές σε μια επιχειρηματική προσέγγιση της μάθησης» (σ. 95). 
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Μεθοδολογικό Σημείωμα  

Σκοπός  

Σκοπός του Πίνακα είναι να αναγνωρίσει τα απαραίτητα μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τους μαθητές τους με 

επιχειρηματικές δεξιότητες (Eurydice, 2017) μέσω ψηφιακών πόρων (DigCompEdu, 2017). Τα 

αναγνωρισμένα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν οδηγό για τον καθορισμό των απαιτήσεων της 

πλατφόρμας των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού και για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσω MOOCs και 

Webinar. 

Το πλαίσιο  

Αυτό το Matrix είναι το αποτέλεσμα μιας εργασίας που πραγματοποιήθηκε από κοινού από όλους τους 

εταίρους του Προγράμματος Self-Entrepreneurship, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιταλία, την Τουρκία, την 

Ελλάδα, τη Λετονία, τη Φινλανδία και την Ισπανία. 

Οι τομείς ικανοτήτων που προσδιορίζονται στον Πίνακα αναφέρονται στο τετράδιο «Επιχειρηματική 

εκπαίδευση στο σχολείο στην Ευρώπη», Eurydice, 2017: 

1. Χρήση μιας προσέγγισης που βασίζεται σε έργο. 

2. Εργασία σε  μελέτη περίπτωσης επιπροσθέτως από τη χρήση σχολικών βιβλίων. 

3. Λήψη μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. 

4. Διαχείριση ομαδικών διαδικασιών και αλληλεπίδρασης εντός ομάδων. 

6. Ενεργεία ως προπονητής (σε αντίθεση με έναν λέκτορα). 

Οι ικανότητες αυτές «θεωρούνται απαραίτητες για έναν «επιχειρηματικό δάσκαλο», δηλαδή έναν δάσκαλο 

που ενεργεί ως προπονητής και βοηθά τους μαθητές να μετατρέψουν τις ιδέες σε πράξη και να 

αποτελέσουν την καθοριστική δύναμη στη ζωή τους» (σ. 95). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεση που διαδραματίζει σήμερα η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, προσθέσαμε 

έναν έκτο Τομέα Ικανοτήτων «Χρήση ψηφιακής διδακτικής μέσω παιχνιδιών σοβαρού σκοπού», 

λαμβάνοντας ως αναφορά το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ευχέρεια των Εκπαιδευτικών», 

DigCompEdu, 2017. 

Προκειμένου να συνδεθούν οι πέντε πρώτοι τομείς αρμοδιότητας με την εκπαίδευση για την 

επιχειρηματικότητα, το πλαίσιο EntreComp (2016) έχει ληφθεί ως έγγραφο αναφοράς για την ανάπτυξη 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τον έκτο τομέα «Χρήση ψηφιακής διδακτικής μέσω παιχνιδιών 

σοβαρού σκοπού», έχουν ληφθεί ως σημείο αναφορά τα αποτελέσματα του DigCompEdu Learning. 
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Τα αναγνωρισμένα μαθησιακά αποτελέσματα του Πίνακα, θεωρούνται ως αληθώς εφικτά από τους 

εκπαιδευτικούς μέσω των αποτελεσμάτων που θα παράγει το έργο Self-E, των εργαστηρίων τα οποία θα 

πραγματοποιηθούν και της εκπαίδευσης που θα προσφερθεί.  

Επιπλέον, τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών έχουν επεξεργασθεί λαμβάνοντας υπόψη 

εκείνα, τα οποία όλοι οι μαθητές των ιδρυμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών που 

συμμετέχουν, μπορούν να επιτύχουν, όπως αναφέρθηκε στη σχετική ενότητα του εγγράφου “Matrix of Self-

Entrepreneurship Competences for students of Secondary Education”.  

Ο Πίνακας απευθύνεται σε όλους του καθηγητές γενικών, τεχνικών ή επαγγελματικών ιδρυμάτων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τον τομέα που διδάσκονται. Συγκεκριμένα, όπως 

σημειώθηκε από το πρόγραμμα Eurydice (2017), «Αυτές οι δεξιότητες [περιοχές ικανότητας στον πίνακα] 

δεν είναι απαραίτητα ευθέως συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική επιχειρηματικότητα […] και μπορεί να 

εφαρμοστούν σε μια πληθώρα διδασκόμενων θεμάτων. Εντούτοις, η κατοχή αυτών των δεξιοτήτων είναι 

απαραίτητη για να εμπλέξει τους μαθητές σε μια επιχειρηματική προσέγγιση της μάθησης.» 

Η μεθοδολογία  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Πίνακα έχουν επιτευχθεί μέσω μιας μικτής ερευνητικής προσέγγισης με 

επεξηγηματικό διαδοχικό σχεδιασμό, που αναπτύχθηκε ως εξής: 

− Μία ποσοτική ερευνητική φάση: μαθητές, εκπαιδευτικοί, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 

Επιχειρήσεις και Επιμελητήρια έλαβαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είχε σκοπό να καθοδηγήσει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα που οι μαθητές μπορούσαν και/ή έπρεπε να επιτύχουν στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση προκειμένου να ενισχύσουν απασχολησιμότητά τους. Ο σκοπός ήταν να ρυθμίσει την 

περιγραφή και τα επίπεδα των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, με στόχο να 

αντιστοιχίσει αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών, υποστηρίζοντας την απασχολησιμότητά τους 

μέσω της επιχειρηματικής διδασκαλίας.  

− Η γνώμη των ίδιων των καθηγητών, οι οποίοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, ήταν σημαντική έτσι 

ώστε να αναλύσουν πόσο έτοιμοι και παρακινημένοι είναι, αναφορικά με τα θέματα και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που πρέπει να επιδιωχθούν. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αναλύονται στο 

έγγραφο “Need Analysis Report on Entrepreneurship competences”, που εκδόθηκε από το  πρόγραμμα 

Self-e: 

− Μια φάση ποιοτικής έρευνας: 

• Το πλαίσιο EntreComp μελετήθηκε διεξοδικά σε όλα τα επίπεδα με σκοπό να έχει ένα ευρύ φάσμα 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που θα μπορούσε να ταιριάζει με τους καθορισμένους τομείς 

ικανοτήτων και τους στόχους. 

• Το τετράδιο “Entrepreneurship education at school in Europe” Eurydice, 2017, μελετήθηκε 

προκειμένου να βαθμονομήσει ρεαλιστικά τα μαθησιακά αποτελέσματα του EntreComp Framework 

μαζί με τους τομείς ικανότητας. 

• Το πλαίσιο DigCompEdu μελετήθηκε επίσης ώστε να αναγνωρίζει ρεαλιστικά τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που ταιριάζουν με τον σκοπό. 
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• Τρεις εταίροι συμμετείχαν στην εκπόνηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: 

• Το Τοπικό Σχολικό Γραφείο της Τοσκάνης, η Praktica Formación και η OpenCom. Κάθε ένας από τους 

τρεις εταίρους έκανε μία πρώτη επιλογή από τα μαθησιακά αποτελέσματα των πλαισίων EntreComp 

and DigCompEdu , για δυο περιοχές ικανοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 

προηγούμενης ποσοτικής φάσης, το εύρος του έργου Self-e και την προσωπική τους εμπειρία. 

• Τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιλέχθηκαν από τους συνεργάτες, αναθεωρήθηκαν και 

εναρμονίστηκαν μεμονωμένα από τους κύριους ερευνητές που ηγήθηκαν αυτής της έρευνας. 

• Μια τελική αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού από τους κύριους ερευνητές, οι οποίοι 

επέλεξαν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

− Τελικά, το πλαίσιο αναθεωρήθηκε από τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους σε κάθε χώρα: 

• 1 περιφερειακό γραφείο εκπαίδευσης  

• 1 επιχείρηση:  1 ιδιοκτήτη επιχείρησης, 1 διευθυντή, 1 εργαζόμενο  

• 1 εμπορικό επιμελητήριο  

− Λήφθησαν ανατροφοδοτήσεις από εξωτερικούς αξιολογητές και το πλαίσιο αναθεωρήθηκε αναλόγως.   

− Ως τελική εναρμόνιση του πλαισίου μας, τα μαθησιακά αποτελέσματα των προαναφερθέντων πλαισίων 

(EntreComp and DigCompEdu)  έχουν αναδιαμορφωθεί σύμφωνα με τα 6 επίπεδα της ταξινόμησης της 

Bloom, έκδοση 2001. Το ρήμα που καθορίζει τη δράση στα πλαίσια EntreComp και DigCompEdu ήταν ο 

σύνδεσμος για την επανεγγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την ταξινόμηση του 

Bloom. Κατά συνέπεια, τα μαθησιακά αποτελέσματα που προσδιορίζονται στα πλαίσια EntreComp και 

DigCompEdu έχουν χρησιμοποιηθεί ως δηλώσεις ικανότητας, για αντικειμενική αξιολόγηση και 

αυτοαξιολόγηση της μάθησης. 

Η χρήση της ταξινόμησης του Bloom αντί των πλαισίων της EntreComp και της DigComEdu είναι το κλειδί 

για την ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδρομών μάθησης που οι εκπαιδευτικοί θα ξεπεράσουν και θα 

προσαρμόσουν τα περιεχόμενα διδασκαλίας στο επίπεδο της προόδου. Στην πραγματικότητα, τα 

επιθυμητά αποτελέσματα θα επηρεάσουν την επιλογή των θεμάτων, πόσο περιεχόμενο θα 

περιλαμβάνουν και την ακολουθία των θεμάτων. 

Πώς να διαβάσουμε των Πίνακα  

Οι πρώτοι 5 τομείς του Πίνακα έχουν επεξεργαστεί σύμφωνα με τις Περιοχές Ικανότητας του EntreComp 

Framework: 

1. Ιδέες και Ευκαιρίες 

2. Πόροι 

3. Σε δράση  

Για κάθε περιοχή ικανοτήτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν επιλεγεί, επιλέγοντας μεταξύ των 

επιπέδων 1 και 8, όπου: 

− Το Επίπεδο 1 είναι το θεμελιώδες Επίπεδο ικανότητας, που ονομάζεται «Στηρίζομαι στην υποστήριξη 

άλλων», περιγράφεται ως «Υπό άμεση επίβλεψη», ταυτίζεται με το ρήμα «Ανακάλυψε». 

− Το Επίπεδο 2 είναι το θεμελιώδες Επίπεδο ικανότητας, που ονομάζεται «Στηρίζομαι στην υποστήριξη 

άλλων», περιγράφεται ως «Με μειωμένη υποστήριξη από άλλους, κάποια αυτονομία και μαζί με τους 

συνομηλίκους μου», ταυτίζεται με το ρήμα «Εξερευνώ» 
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− Το Επίπεδο 3 είναι το Ενδιάμεσο Επίπεδο ικανότητας, που ονομάζεται «Κτίζοντας ανεξαρτησία», 

περιγράφεται ως «Μόνος και μαζί με τους συνομηλίκους μου», ταυτίζεται με το ρήμα 

«Πειραματίζομαι». 

− Το επίπεδο 4 Το Επίπεδο 4 είναι το Ενδιάμεσο Επίπεδο ικανότητας, που ονομάζεται «Κτίζοντας 

ανεξαρτησία», περιγράφεται ως «Αναλαμβάνω και μοιράζομαι κάποια ευθύνη», ταυτίζεται με το ρήμα 

«Τολμώ». 

− Το Επίπεδο 5 είναι Προχωρημένο Επίπεδο ικανότητας, ονομάζεται "Ανάληψη Ευθύνης", περιγράφεται 

ως "Με κάποια καθοδήγηση και μαζί με άλλους", ταυτίζεται με το ρήμα "Βελτιώνω". 

− Το επίπεδο 6 είναι Προχωρημένο Επίπεδο ικανότητας, που ονομάζεται "Ανάληψη Ευθύνης", που 

περιγράφεται ως "Ανάληψη Ευθύνης για λήψη αποφάσεων και συν-εργασία με άλλους", που ταυτίζεται 

με το ρήμα "Ενισχύω". 

− Το επίπεδο 7 είναι εξαιρετικό επίπεδο ικανότητας που ονομάζεται “καθοδήγηση του μετασχηματισμού, 

της καινοτομίας και της ανάπτυξης», περιγράφεται ως "Ανάληψη Ευθύνης για συμμετοχή σε σύνθετες 

αναπτύξεις σε ένα συγκεκριμένο πεδίο", ταυτίζεται με το ρήμα "Διευρύνω". 

− Το επίπεδο 8 είναι εξαιρετικό επίπεδο ικανότητας που ονομάζεται “καθοδήγηση του μετασχηματισμού, 

της καινοτομίας και της ανάπτυξης», περιγράφεται ως “Συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός 

συγκεκριμένου τομέα” , ταυτίζεται με το ρήμα "Μεταμορφώνω". 

Η τελευταία περιοχή του Πίνακα “Χρήση ψηφιακών διδακτικών μέσω παιχνιδιών σοβαρού σκοπού ” 

βασίζεται στο πλαίσιο DigCompEdu.  

Εξετάστηκαν όλα τα επίπεδα προόδου, από το A1 "αρχάριοι" έως το C2 "Πρωτοπόροι", όπου: 

− Το Επίπεδο Ικανότητας Α1 "Αρχάριοι" περιγράφεται ως:  

• έχοντας επίγνωση της δυναμικής των ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της παιδαγωγικής και 

επαγγελματικής πρακτικής· 

• έχοντας πολύ μικρή επαφή με τις ψηφιακές τεχνολογίες και χρησιμοποιώντας τις κυρίως για την 

προετοιμασία μαθημάτων, τη διοίκηση ή την οργανωσιακή επικοινωνία,  

• χρειάζεται καθοδήγηση και ενθάρρυνση για να επεκτείνουν το ρεπερτόριό τους και να εφαρμόσουν 

την υπάρχουσα ψηφιακή τους ικανότητα στον παιδαγωγικό τομέα 

− Το Επίπεδο Ικανότητας Α2 "Εξερευνητής" περιγράφεται ως:  

• έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών και ενδιαφέρονται να τις 

διερευνήσουν για την ενίσχυση της παιδαγωγικής και επαγγελματικής πρακτικής, 

• έχοντας αρχίσει να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες σε ορισμένους τομείς της ψηφιακής 

ικανότητας, χωρίς, ωστόσο, να ακολουθούν ολοκληρωμένη ή συνεπή προσέγγιση· 

• έχοντας ανάγκη ενθάρρυνσης, διορατικότητας και έμπνευσης, π.χ. μέσω του παραδείγματος και της 

καθοδήγησης των συναδέλφων, ενσωματωμένων σε μια συνεργατική ανταλλαγή πρακτικών 

− Το επίπεδο ικανότητας Β1 «αυτός που ενσωματώνει» περιγράφεται ως:  

• πειραματισμός με ψηφιακές τεχνολογίες σε ποικίλα πλαίσια και για διάφορους σκοπούς, 

ενσωμάτωσή τους σε πολλές από τις πρακτικές τους, 

•  χρήση αυτών για την ενίσχυση διαφορετικών πτυχών της επαγγελματικής τους δέσμευσης, 

• να είναι πρόθυμοι να επεκτείνουν το ρεπερτόριό τους των πρακτικών, 
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• να εξακολουθεί, ωστόσο, να εργάζεται για την κατανόηση των εργαλείων που λειτουργούν καλύτερα 

σε ποιες καταστάσεις και για την προσαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στις παιδαγωγικές 

στρατηγικές και μεθόδους, 

• ανάγκη περισσότερου χρόνου για πειραματισμό και προβληματισμό, που συμπληρώνεται από 
συνεργατική ενθάρρυνση και ανταλλαγή γνώσεων για να γίνουν Ειδικοί. 

− Το επίπεδο ικανότητας Β2 «Ειδικός» περιγράφεται ως:  

• χρήση μιας σειράς ψηφιακών τεχνολογιών με αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και κριτική για την 

ενίσχυση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, 

• σκόπιμη επιλογή ψηφιακών τεχνολογιών για συγκεκριμένες καταστάσεις και προσπάθεια 

κατανόησης των οφελημάτων και των μειονεκτήματων των διαφόρων ψηφιακών στρατηγικών· 

• να είναι περίεργοι και ανοιχτοί σε νέες ιδέες, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν 

έχουν δοκιμάσει ακόμα. 

• χρήση του πειραματισμού ως μέσου επέκτασης, διάρθρωσης και εδραίωσης του ρεπερτορίου των 

στρατηγικών τους, 

• είναι η ραχοκοκαλιά κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού όσον αφορά την καινοτομία. 

− Το επίπεδο ικανότητας C1 «Ηγέτης» περιγράφεται ως:  

• έχοντας μια συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την 

ενίσχυση των παιδαγωγικών και επαγγελματικών πρακτικών, 

• βασίζονται σε ένα ευρύ ρεπερτόριο ψηφιακών στρατηγικών από τις οποίες γνωρίζουν πώς να 

επιλέξουν την καταλληλότερη για κάθε δεδομένη κατάσταση, 

• να εξετάζουν συνεχώς και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις πρακτικές τους, 

• ανταλλαγή με συναδέλφους, ενημέρωση σχετικά με τις νέες εξελίξεις και ιδέες, 

• • να αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους άλλους, στους οποίους μεταδίδουν την εμπειρία τους. 

− Το επίπεδο ικανότητας C2 «Πρωτοπόρος» περιγράφεται ως:  

• αμφισβήτηση της επάρκειας των σύγχρονων ψηφιακών και παιδαγωγικών πρακτικών, των οποίων οι 

ίδιοι είναι ηγέτες, 

• να ανησυχούν για τους περιορισμούς ή τα μειονεκτήματα αυτών των πρακτικών και να 

καθοδηγούνται από την παρόρμηση να καινοτομήσουν ακόμη περισσότερο την εκπαίδευση, 

• πειραματισμός με εξαιρετικά καινοτόμες και σύνθετες ψηφιακές τεχνολογίες ή/και ανάπτυξη νέων 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων, 

• να είναι μοναδικά και σπάνια είδη, 

• να πρωτοστατούν στην καινοτομία και να αποτελούν πρότυπο για τους νεότερους εκπαιδευτικούς. 

Η DigCompEdu προσδιορίζει 5 τομείς αρμοδιότητας στο πλαίσιό της: 

1. Επαγγελματική δέσμευση 

2. Ψηφιακοί πόροι· 

3. Διδασκαλία και μάθηση· 

4. Αξιολόγηση· 

5. Ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων. 
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6. Διευκόλυνση της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευόμενων. 

Ο Πίνακας έχει εξετάσει μόνο την περιοχή αρμοδιότητας 3 «Διδασκαλία και Μάθηση» και 5 «Ενδυνάμωση 

εκπαιδευόμενων». 

Όσον αφορά την ταξινόμηση του Bloom, ο πίνακας που παρουσιάζεται στη σελίδα 6 είναι αυτo-

διερευνητικός. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα των πλαισίων της entrecomp και της digcomedu έχουν χρησιμοποιηθεί ως 

δηλώσεις ικανότητας, για την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση της μάθησης. 

Τέλος, προκειμένου να αναπτυχθεί η πορεία μάθησης για τους εκπαιδευτικούς, η ταξινόμηση του Bloom θα 

πρέπει να ληφθεί ως βάση αναφοράς, ενώ οι δηλώσεις ικανότητας της entrecomp και digcompedu μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευόμενους. 
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1. Χρησιμοποιήστε μια προσέγγιση project 

1.1. Ιδέες και ευκαιρίες 

Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο κατά 
Bloom 

Περιγραφικοί δείκτες 
(EntreComp) 

Επίπεδο 
επάρκειας 

Εντοπισμός 
ευκαιριών 

Προσδιορίζω 
δημιουργώ και 
εκμεταλλεύομαι 
ευκαιρίες. 

Χρησιμοποιήστε προσωπικές γνώσεις και 
κατανόηση του πλαισίου για να κάνετε 
ευκαιρίες για δημιουργία αξίας 

Εφάρμοσε -3 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις μου 
και την κατανόηση του πλαισίου για να 
κάνω ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας. 

Ενισχύω- L6 

Εστιάζω στις 
προκλήσεις. 

Συγκεντρώστε διαφορετικές ευκαιρίες για να 
εντοπίσετε συνέργειες μεταξύ διαφορετικών 
ευκαιριών για να αξιοποιήσετε στο έπακρο 
αυτές. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να συγκεντρώσω διαφορετικές 
ευκαιρίες ή να εντοπίσω συνέργειες 
μεταξύ διαφορετικών ευκαιριών για να τις 
εκμεταλλευτώ στο έπακρο. 

Επεκτείνω- L7 

Αναλύω το 
πλαίσιο. 

Αναλύστε μια υπάρχουσα δραστηριότητα 
δημιουργίας αξίας εξετάζοντας την ως 
σύνολο και εντοπίζοντας ευκαιρίες για 
περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Ανάλυσε - 4 

Μπορώ να αναλύσω μια υπάρχουσα 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας 
εξετάζοντας την ως σύνολο και 
εντοπίζοντας ευκαιρίες για περαιτέρω 
ανάπτυξή της. 

Ενισχύω - L6 

Δημιουργικότητα 

Είμαι περίεργος 
και ανοικτός 

Συνδυάστε την προσωπική κατανόηση 
διαφορετικών πλαισίων για τη μεταφορά 
γνώσεων, ιδεών και λύσεων σε 
διαφορετικούς τομείς. 

Δημιούργησε - 
6 

Μπορώ να συνδυάσω την κατανόησή μου 
για διαφορετικά πλαίσια για να μεταφέρω 
γνώσεις, ιδέες και λύσεις σε διαφορετικούς 
τομείς. 

Ενισχύω - L6 

Αναπτύσσω 
ιδέες. 

Περιγράψτε διαφορετικές τεχνικές για να 
δοκιμάσετε καινοτόμες ιδέες με τελικούς 
χρήστες. 

Θυμήσου - 1 
Μπορώ να περιγράψω διαφορετικές 
τεχνικές για να δοκιμάσω καινοτόμες ιδέες 
με τελικούς χρήστες. 

Βελτιώνω - L5 

Ορίζω 
προβλήματα. 

Ξεκινήστε, αναπτύξτε, διαχειριστείτε και 
ολοκληρώστε ένα δημιουργικό έργο. 

Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να ξεκινήσω, να αναπτύξω, να 
διαχειριστώ και να ολοκληρώσω ένα 
δημιουργικό έργο. 

Επεκτείνω - L7 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Learning Outcomes (Bloom's) 
Επίπεδο κατά 

Bloom 
Περιγραφικοί δείκτες 

(EntreComp) 
Επίπεδο επάρκειας 

Δημιουργικότητα 

Αξία 
σχεδιασμού. 

Αναπτύξτε και παραδώστε αξία σταδιακά, 
ξεκινώντας με τα βασικά χαρακτηριστικά 
της ιδέας της ομάδας σας και 
προσθέτοντας διαδοχικά περισσότερα. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να αναπτύξω και να προσφέρω 
αξία σταδιακά, ξεκινώντας με τα 
βασικά χαρακτηριστικά της ιδέας μου 
(ή της ομάδας μου) και προσθέτοντας 
διαδοχικά περισσότερα. 

Ενισχύω - L6 

Καινοτομώ 
Περιγράψτε πώς ορισμένες καινοτομίες 
έχουν μεταμορφώσει την κοινωνία. 

Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να περιγράψω πώς ορισμένες 
καινοτομίες έχουν μεταμορφώσει την 
κοινωνία. 

Τολμώ - L4 

Όραμα 

Έχω φαντασία 
Αναπτύξτε (μόνος ή με άλλους) και 
συγκρίνετε διαφορετικά μελλοντικά 
σενάρια. 

Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να αναπτύξω (μόνος μου ή με 
άλλους) και να συγκρίνω διαφορετικά 
μελλοντικά σενάρια. 

Επεκτείνω - L7 

Στρατηγική 
σκέψη. 

Ενθαρρύνετε τον ενθουσιασμό και την 
αίσθηση ότι ανήκετε σε ένα πειστικό 
όραμα. 

Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να ενθαρρύνω τον 
ενθουσιασμό και την αίσθηση ότι 
ανήκουν σε ένα πειστικό όραμα. 

Μετασχηματίζω - L8 

Σχεδιάζω οδηγό 
δράσεων. 

Δημιουργήστε (μόνος ή με άλλους) έναν 
"χάρτη πορείας" με βάση το προσωπικό 
όραμα για τη δημιουργία αξιών. 

Δημιούργησε - 6 
Μπορώ να δημιουργήσω (μόνος ή με 
άλλους) έναν «χάρτη πορείας» με βάση 
το όραμά μου για τη δημιουργία αξίας. 

Μετασχηματίζω - L8 

Εκτίμηση ιδεών 
Αναγνωρίζω την 
αξία των ιδεών. 

Αναγνωρίστε τις πολλές μορφές αξιών 
που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
μέσω της επιχειρηματικότητας, όπως 
κοινωνική, πολιτιστική ή οικονομική. 

Θυμήσου - 1 

Αναγνωρίζω τις πολλές μορφές αξίας 
που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
μέσω της επιχειρηματικότητας, όπως η 
κοινωνική, πολιτιστική ή οικονομική 
αξία. 

Βελτιώνω - L5 

  



 

 
22 

 

 

Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Learning Outcomes (Bloom's) 
Επίπεδο κατά 

Bloom 
Περιγραφικοί δείκτες 

(EntreComp) 
Επίπεδο επάρκειας 

Εκτίμηση ιδεών 
Μοιράζομαι και 
προστατεύω τις 
ιδέες. 

Εξηγήστε ότι οι ιδέες μπορούν να 
μοιραστούν και να κυκλοφορήσουν προς 
όφελος όλων ή ότι μπορούν να 
προστατευθούν από ορισμένα 
δικαιώματα, για παράδειγμα, πνευματικά 
δικαιώματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Κατανόησε - 3 

Μπορώ να εξηγήσω ότι οι ιδέες 
μπορούν να μοιραστούν και να 
κυκλοφορήσουν προς όφελος όλων ή 
ότι μπορούν να προστατευθούν από 
ορισμένα δικαιώματα, για παράδειγμα, 
πνευματικά δικαιώματα ή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. 

Explore - L2 

Ηθική και 
βιώσιμη σκέψη 

Έχω ηθική 
συμπεριφορά. 

Κάντε το δική σας προτεραιότητα για να 
βεβαιωθείτε ότι η ηθική συμπεριφορά 
γίνεται σεβαστή και προωθείται σε 
προσωπικό πεδίο επιρροής. 

Εφάρμοσε - 3 

Κάνω προτεραιότητά μου να 
διασφαλίσω ότι η ηθική συμπεριφορά 
γίνεται σεβαστή και προωθείται στην 
περιοχή επιρροής μου. 

Επεκτείνω - L7 

Σκέφτομαι με 
βιώσιμο τρόπο. 

Συζητήστε τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και 
τεχνικών εξελίξεων, που σχετίζονται με τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

Κατανόησε - 3 

Μπορώ να συζητήσω τη σχέση μεταξύ 
κοινωνίας και τεχνικών εξελίξεων, που 
σχετίζονται με τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον. 

Ενισχύω - L6 

Αξιολογώ τον 
αντίκτυπο. 

Αναλύστε τις επιπτώσεις της προσωπικής 
δραστηριότητας δημιουργίας αξίας εντός 
των ορίων του συστήματος, στο οποίο 
εργάζεται. 

Ανάλυσε - 4 

Μπορώ να αναλύσω τις επιπτώσεις της 
δραστηριότητάς μου δημιουργίας 
αξίας εντός των ορίων του συστήματος 
στο οποίο εργάζομαι. 

Βελτιώνω - L5 

Είμαι υπόλογος 
Πείτε τη διαφορά μεταξύ εισόδου, 
εξόδου, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

Θυμήσου - 1 
Μπορώ να πω τη διαφορά μεταξύ της 
εισόδου, της παραγωγής, των 
αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου. 

Βελτιώνω - L5 
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1.2 Πόροι 

Ικανότητα 
Περιγραφή  
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο κατά 

Bloom 
Περιγραφικοί δείκτες 

(EntreComp) 
Επίπεδο επάρκειας 

Αυτογνωσία και 
αποτελεσματικότητα 

Ακολουθώ τις 
φιλοδοξίες μου. 

Βοηθήστε τους άλλους να 
προβληματιστούν σχετικά με τις 
ανάγκες, τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα 
και τις φιλοδοξίες τους και πώς μπορούν 
να τις μετατρέψουν σε στόχους 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
μελετήσουν τις ανάγκες, τις 
επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις 
φιλοδοξίες τους και πώς μπορούν να 
τις μετατρέψουν σε στόχους. 

Ενισχύω - L6 

Προσδιορίζω τις 
δυνάμεις και τις 
αδυναμίες μου. 

Βοηθήστε τους άλλους να εντοπίσουν τα 
δυνατά και αδύνατα σημεία τους. 

Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα 
σημεία τους. 

Ενισχύω - L6 

Πιστεύω στην 
ικανότητά μου. 

Πιστέψτε στην προσωπική ικανότητα να 
καταλάβετε και να εκμεταλλευτείτε το 
καλό των εμπειριών που οι άλλοι μπορεί 
να χαρακτηρίσουν ως αποτυχίες. 

Εφάρμοσε - 3 

Πιστεύω στην ικανότητά μου να 
καταλαβαίνω και να βγάζω το καλό 
από τις εμπειρίες που οι άλλοι μπορεί 
να χαρακτηρίσουν ως αποτυχίες. 

Ενισχύω - L6 

Διαμορφώνω το  
μέλλον μου. 

Επιλέξτε ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης με την ομάδα και τον 
οργανισμό, με βάση τη σαφή κατανόηση 
των πλεονεκτημάτων και των 
αδυναμιών. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να επιλέξω επαγγελματικές 
ευκαιρίες ανάπτυξης με την ομάδα 
και τον οργανισμό μου βάσει μιας 
σαφούς κατανόησης των 
δυνατοτήτων και των αδυναμιών μας. 

Ενισχύω - L6 

Κίνητρο και επιμονή 
Είμαι σε 
εγρήγορση 

Ρυθμίστε την προσωπική συμπεριφορά 
για να παραμείνετε κινητοποιημένοι και 
να επιτύχετε τα οφέλη από τη 
μετατροπή ιδεών σε δράση. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να ρυθμίσω τη συμπεριφορά 
μου για να παραμείνω 
κινητοποιημένος και να επιτύχω τα 
οφέλη από τη μετατροπή ιδεών σε 
δράση 

Τολμώ - L4 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο κατά 

Bloom 
Περιγραφικοί δείκτες 

(EntreComp) 
Επίπεδο επάρκειας 

Κίνητρο και 
επιμονή 

Είμαι 
αποφασισμένος. 

Θεωρήστε όλα τα αποτελέσματα ως 
προσωρινές λύσεις που είναι κατάλληλες για 
το χρόνο και το πλαίσιο τους, και έτσι πρέπει 
να έχετε κίνητρο για να βεβαιωθείτε ότι τα 
αναπτύσσουν σε έναν συνεχή κύκλο 
βελτίωσης και καινοτομίας 

Αξιολόγησε - 5 

Θεωρώ ότι όλα τα αποτελέσματα είναι 
προσωρινές λύσεις κατάλληλες για το 
χρόνο και το πλαίσιο τους και γι 'αυτό 
έχω κίνητρο να βεβαιωθώ ότι θα 
αναπτυχθούν σε έναν συνεχή κύκλο 
βελτίωσης και καινοτομίας. 

Μετασχηματίζω - L8 

Επικεντρώνομαι 
σε αυτό που με 
παρακινεί. 

Να ανταμείβεται η πρωτοβουλία, η 
προσπάθεια και τα επιτεύγματα εντός της 
ομάδας και του οργανισμού ανάλογα. 

Αξιολόγησε - 5 

Μπορώ να ανταμείβψ κατάλληλα την 
πρωτοβουλία, την προσπάθεια και το 
επίτευγμα μέσα στην ομάδα και τον 
οργανισμό μου. 

Μετασχηματίζω - L8 

Είμαι 
ανθεκτικός. 

Βεβαιωθείτε ότι η ίδια η ομάδα ή ο 
οργανισμός σας, παραμένουν θετικοί όταν 
παίρνετε δύσκολες αποφάσεις και 
αντιμετωπίζετε αποτυχία 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να βεβαιωθώ ότι η ομάδα ή ο 
οργανισμός μου παραμένουν θετικοί 
όταν παίρνω δύσκολες αποφάσεις και 
αντιμετωπίζω αποτυχία. 

Μετασχηματίζω - L8 

Δεν τα παρατώ. 
Εμπνεύστε τους άλλους να εργαστούν σκληρά 
για τους στόχους τους δείχνοντας πάθος και 
έντονη αίσθηση ιδιοκτησίας. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να εμπνεύσω τους άλλους να 
εργαστούν σκληρά για τους στόχους 
τους δείχνοντας πάθος και έντονη 
αίσθηση ιδιοκτησίας. 

Ενισχύω - L6 

Κινητοποίηση 
πόρων 

Διαχειρίζομαι 
τους πόρους 
(υλικούς και μη 
υλικούς). 

Αναπτύξτε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση 
περιορισμένων πόρων κατά τη δημιουργία 
δραστηριοτήτων δημιουργίας αξίας. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να αναπτύξω ένα σχέδιο για την 
αντιμετώπιση περιορισμένων πόρων 
κατά τη δημιουργία της δραστηριότητάς 
μου δημιουργίας αξίας. 

Βελτιώνω - L5 

Χρησιμοποιώ 
τους πόρους με 
υπευθυνότητα. 

Λάβετε υπόψη το μη υλικό κόστος χρήσης 
πόρων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
δραστηριότητες δημιουργίας αξίας. 

Εφάρμοσε - 3 

Λαμβάνω υπόψη το μη υλικό κόστος της 
χρήσης πόρων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις 
δραστηριότητές μου που δημιουργούν 
αξία. 

Βελτιώνω - L5 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο κατά 

Bloom 
Περιγραφικοί δείκτες 

(EntreComp) 
Επίπεδο επάρκειας 

Κινητοποίηση 
πόρων 

Αξιοποιώ στο 
έπακρο τον 
χρόνο μου. 

Βοηθήστε τους άλλους να διαχειριστούν 
αποτελεσματικά τον χρόνο τους. 

Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
διαχειριστούν αποτελεσματικά τον 
χρόνο τους. 

Ενισχύω - L6 

Λαμβάνω 
υποστήριξη. 

Βρείτε ψηφιακές λύσεις (για παράδειγμα, 
δωρεάν, επί πληρωμή ή ανοιχτού κώδικα) 
που μπορούν να σας βοηθήσουν να 
διαχειριστείτε αποτελεσματικά τη δική σας 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας. 

Θυμήσου - 1 

Μπορώ να βρω ψηφιακές λύσεις (για 
παράδειγμα, δωρεάν, επί πληρωμή ή 
ανοιχτού κώδικα) 
που μπορεί να με βοηθήσει να 
διαχειριστώ αποτελεσματικά τις 
δραστηριότητές μου που δημιουργούν 
αξία. 

Βελτιώνω - L5 

Χρηματοοικο
νομικός και 
οικονομικός 
γραμματισμό
ς 

Κατανοώ τις 
οικονομικές και 
χρηματοοικονομ
ικές έννοιες. 

Δημιουργήστε οικονομικούς δείκτες (για 
παράδειγμα, απόδοση της επένδυσης). 

Δημιούργησε 
- 6 

Μπορώ να δημιουργήσω οικονομικούς 
δείκτες (για παράδειγμα, απόδοση της 
επένδυσης). 

Ενισχύω - L6 

Κάνω 
προϋπολογισμό. 

Εφαρμόστε τις έννοιες οικονομικού 
προγραμματισμού και πρόβλεψης που 
απαιτούνται για να μετατρέψετε τις ιδέες σε 
δράση (για παράδειγμα, κέρδος ή όχι για 
κέρδος). 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να εφαρμόσω τις έννοιες 
οικονομικού σχεδιασμού και 
πρόβλεψης που χρειάζομαι για να 
μετατρέψω τις ιδέες σε δράση (για 
παράδειγμα, κέρδος ή όχι για κέρδος). 

Βελτιώνω - L5 

Βρίσκω  
χρηματοδότηση. 

Επιλέξτε τις πιο κατάλληλες πηγές 
χρηματοδότησης για να ξεκινήσετε ή να 
επεκτείνετε ένα όραμα δημιουργίας αξίας. 

Ανάλυσε - 4 

Μπορώ να επιλέξω τις πιο κατάλληλες 
πηγές χρηματοδότησης για να ξεκινήσω 
ή να επεκτείνω μια δραστηριότητα 
δημιουργίας αξίας. 

Βελτιώνω - L5 

Κινητοποίηση 
άλλων 

Εμπνέω και 
εμπνέομαι. 

Διατηρήστε δυναμική με την ομάδα, τους 
συνεργάτες και τους ενδιαφερόμενους όταν 
εμπλέκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να διατηρήσω τη δυναμική μου 
με την ομάδα, τους συνεργάτες και τους 
ενδιαφερόμενους όταν συμμετέχω σε 
μια δύσκολη κατάσταση. 

Επεκτείνω - L7 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο κατά 

Bloom 
Περιγραφικοί δείκτες 

(EntreComp) 
Επίπεδο επάρκειας 

Κινητοποίηση 
άλλων 

Είμαι πειστικός. 
Πείστε τους άλλους προσελκύοντας τα 
συναισθήματά τους. 

Αξιολόγησε - 5 
Μπορώ να πείσω τους άλλους 
προσελκύοντας τα συναισθήματά τους. 

Τολμώ - L4 

Είμαι 
επικοινωνιακός. 

Δημιουργήστε αφηγήσεις και σενάρια που 
παρακινούν, εμπνέουν και κατευθύνουν τους 
ανθρώπους. 

Δημιούργησε 
- 6 

Μπορώ να δημιουργήσω αφηγήσεις και 
σενάρια που παρακινούν, εμπνέουν και 
κατευθύνουν τους ανθρώπους. 

Ενισχύω - L6 

Χρησιμοποιώ 
αποτελεσματικά 
τα μέσα. 

Να επηρεάσετε τις απόψεις σε σχέση με τη 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας, μέσω μιας 
προγραμματισμένης προσέγγισης στα 
κοινωνικά μέσα. 

Αξιολόγησε - 5 

Μπορώ να επηρεάσω τις απόψεις σε 
σχέση με τη δική μου δραστηριότητα 
δημιουργίας αξίας, μέσω μιας 
προγραμματισμένης προσέγγισης στα 
κοινωνικά μέσα. 

Βελτιώνω - L5 
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1.3.Δράση  

Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο κατά 

Bloom 
Περιγραφικοί δείκτες 

(EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Αναληψη  
πρωτοβουλίας 

Παίρνω την 
ευθύνη. 

Ενθαρρύνετε τους άλλους να αναλάβουν την 
ευθύνη στις δραστηριότητες δημιουργίας 
αξίας. 

Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να ενθαρρύνω τους άλλους να 
αναλάβουν ευθύνη σε δραστηριότητες 
δημιουργίας αξίας. 

Ενισχύω - L6 

Δουλεύω 
ανεξάρτητα. 

Βοηθήστε τους άλλους να εργάζονται 
ανεξάρτητα. 

Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
εργάζονται ανεξάρτητα. 

Ενισχύω - L6 

Αναλαμβάνω 
δράση. 

Ενθαρρύνετε τους άλλους να αναλάβουν 
πρωτοβουλία στην επίλυση προβλημάτων 
και στη δημιουργία αξίας εντός της ομάδας 
και του οργανισμού. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να ενθαρρύνω τους άλλους να 
αναλάβουν την πρωτοβουλία για την 
επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία 
αξίας εντός της ομάδας και του οργανισμού 
μου. 

Επεκτείνω - L7 

Σχεδιασμός και 
διαχείριση 

Ορίζω στόχους. 

Ορίστε μακροπρόθεσμους στόχους που 
προκύπτουν από το προσωπικό όραμα (ή την 
ομάδα) για τη δραστηριότητα δημιουργίας 
αξίας. 

Θυμήσου - 1 

Μπορώ να καθορίσω μακροπρόθεσμους 
στόχους που προκύπτουν από το όραμα για 
τη δραστηριότητα δημιουργίας αξίας (ή της 
ομάδας μου). 

Βελτιώνω - L5 

Σχεδιάζω και 
οργανώνω 

Εφαρμόστε τα βασικά στοιχεία της 
διαχείρισης του έργου στη διαχείριση μιας 
δραστηριότητας δημιουργίας αξίας. 

Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να εφαρμόσω τα βασικά στοιχεία 
της διαχείρισης έργου στη διαχείριση μιας 
δραστηριότητας δημιουργίας αξίας. 

Ενισχύω - L6 

Ανάπτυξη 
βιώσιμων 
επιχειρηματικών 
σχεδίων. 

Αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο με 
βάση το μοντέλο, περιγράφοντας τον τρόπο 
επίτευξης της προσδιορισμένης αξίας. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να αναπτύξω ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο με βάση το μοντέλο, περιγράφοντας 
τον τρόπο επίτευξης της προσδιορισμένης 
αξίας. 

Ενισχύω - L5 

Ορίζω τις 
προτεραιότητες. 

Καθορίστε τις προτεραιότητες για την 
επίτευξη προσωπικού οράματος (ή ομάδας). 

Θυμήσου - 1 
Μπορώ να καθορίσω τις προτεραιότητες 
για να ανταποκριθώ στο όραμά μου (ή την 
ομάδα μου). 

Βελτιώνω - L5 

Παρακολουθώ 
την πρόοδό μου. 

Περιγράψτε διαφορετικές μεθόδους 
παρακολούθησης επιδόσεων και 
επιπτώσεων. 

Θυμήσου - 1 
Μπορώ να περιγράψω διαφορετικές 
μεθόδους παρακολούθησης των επιδόσεων 
και των επιπτώσεων. 

Βελτιώνω - L5 

  



 

 
28 

 

 

Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο κατά 

Bloom 
Περιγραφικοί δείκτες 

(EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Σχεδιασμός και 
διαχείριση 

Ευελιξία και 
προσαρμογή 
στις αλλαγές. 

Αγκαλιάστε την αλλαγή που φέρνει νέες 
ευκαιρίες για δημιουργία αξίας. 

Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να αγκαλιάσω την αλλαγή που 
φέρνει νέες ευκαιρίες για δημιουργία αξίας 

Βελτιώνω - L5 

Αντιμετώπιση 
της 
αβεβαιότητας, 
της ασάφειας 
και του 
κινδύνου 

Αντιμετωπίζω 
την 
αβεβαιότητα και 
την ασάφεια. 

Συγκεντρώστε διαφορετικές απόψεις για να 
λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση όταν ο 
βαθμός αβεβαιότητας είναι υψηλός. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να συγκεντρώσω διαφορετικές 
απόψεις για να λάβω ενημερωμένες 
αποφάσεις όταν ο βαθμός αβεβαιότητας 
είναι υψηλός 

Ενισχύω - L6 

Υπολογίζω τον 
κίνδυνο. 

Συγκρίνετε δραστηριότητες δημιουργίας 
αξίας βάσει εκτίμησης κινδύνου. 

Κατανόησε - 2 
Μπορώ να συγκρίνω δραστηριότητες 
δημιουργίας αξίας βάσει μιας εκτίμησης 
κινδύνου. 

Ενισχύω - L6 

Διαχειρίζομαι 
τον κίνδυνο. 

Επιδείξτε πώς λαμβάνετε αποφάσεις 
σταθμίζοντας τόσο τους κινδύνους όσο και τα 
αναμενόμενα οφέλη μιας δραστηριότητας 
δημιουργίας αξίας 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να δείξω ότι μπορώ να λάβω 
αποφάσεις σταθμίζοντας τόσο τους 
κινδύνους όσο και τα αναμενόμενα οφέλη 
μιας δραστηριότητας δημιουργίας αξίας. 

Βελτιώνω - L5 

Δουλεύω με 
άλλους 

Αποδέχομαι την 
ποικιλομορφία 
(διαφορές των 
ανθρώπων). 

Υποστηρίζουμε την ποικιλομορφία εντός της 
ομάδας ή του οργανισμού. 

Αξιολόγησε - 5 
Μπορώ να υποστηρίξω την ποικιλομορφία 
εντός της ομάδας ή του οργανισμού μου. 

Ενισχύω - L6 

Αναπτύσσω 
συναισθηματική 
νοημοσύνη. 

Αντιμετωπίστε και λύστε τις συγκρούσεις Εφάρμοσε - 3 
Μπορώ να αντιμετωπίσω και να λύσω 
συγκρούσεις. 

Τολμώ - L4 

Ακούω ενεργά. 
Περιγράψτε διαφορετικές τεχνικές για τη 
διαχείριση της σχέσης με τους τελικούς 
χρήστες. 

Θυμήσου - 1 
Μπορώ να περιγράψω διαφορετικές 
τεχνικές για τη διαχείριση σχέσεων με 
τελικούς χρήστες. 

Βελτιώνω - L5 

Συνεργάζομαι 
Σχεδιάστε φυσικούς και εικονικούς χώρους 
που ενθαρρύνουν τα μέλη της ομάδας να 
συνεργαστούν. 

Δημιούργησε - 
6 

Μπορώ να σχεδιάσω φυσικούς και 
εικονικούς χώρους που ενθαρρύνουν τα 
μέλη της ομάδας να συνεργαστούν. 

Επεκτείνω - L7 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο κατά 

Bloom 
Περιγραφικοί δείκτες 

(EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Δουλεύω με 
άλλους 

Δουλεύω μαζί  

Δώστε στους ανθρώπους τη βοήθεια και την 
υποστήριξη που χρειάζονται για να 
αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
σε μια ομάδα. 

Αξιολόγησε - 5 

Μπορώ να δώσω στους ανθρώπους τη 
βοήθεια και την υποστήριξη που 
χρειάζονται για να αποδώσουν καλύτερα 
στο πλαίσιο μιας ομάδας. 

Ενισχύω - L6 

Αναπτύσσω το 
δίκτυό μου 

Χρησιμοποιήστε το προσωπικό δίκτυο για να 
βρείτε τα κατάλληλα άτομα για να εργαστείτε 
στον εαυτό σας ή με την ομάδα για 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δίκτυό μου 
για να βρω τα κατάλληλα άτομα για να 
δουλέψω στη δική μου (ή την ομάδα μου) 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας. 

Βελτιώνω - L5 

Μάθηση μέσω 
εμπειρίας 

Συλλογίζομαι. 

Βοηθήστε τους άλλους να συλλογιστούν 
σχετικά με τα επιτεύγματά τους και τις 
προσωρινές αποτυχίες τους παρέχοντας 
ειλικρινή και εποικοδομητικά σχόλια. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
συλλογιστούν τα επιτεύγματά τους και τις 
προσωρινές αποτυχίες τους παρέχοντας 
ειλικρινή και εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση. 

Ενισχύω - L6 

Μαθαίνω πώς 
να μαθαίνω 

Βοηθήστε τους άλλους να αναπτύξουν τις 
δυνάμεις τους και να μειώσουν ή να 
αντισταθμίσουν τις αδυναμίες τους. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
αναπτύξουν τις δυνάμεις τους και να 
μειώσω ή να αντισταθμίσω τις αδυναμίες 
τους. 

Ενισχύω - L6 

Μαθαίνω από 
την εμπειρία 

Βοηθήστε τους άλλους να προβληματιστούν 
σχετικά με την αλληλεπίδρασή τους με άλλα 
άτομα και βοηθήστε τους να μάθουν από 
αυτήν την αλληλεπίδραση. 

Εφάρμοσε - 3 

Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
προβληματιστούν σχετικά με την 
αλληλεπίδρασή τους με άλλα άτομα και να 
τους βοηθήσω να μάθουν από αυτήν την 
αλληλεπίδραση. 

Ενισχύω - L6 
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2. Εργασίες σε περιπτωσιολογικές μελέτες εκτός από τη χρήση εγχειριδίων 

2.1. Ιδέες και ευκαιρίες 

Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Εντοπισμός 
ευκαιριών 

Εντοπίστε, 
δημιουργήστε 
και αδράξτε 
ευκαιρίες. 

Εντοπίστε και επωφεληθείτε γρήγορα από 
μια ευκαιρία. 

εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να εντοπίσω και να εκμεταλλευτώ 
γρήγορα μια ευκαιρία. 

Μετασχηματισμός 
- L8 

Συγκεντρώσου 
στις 
προκλήσεις. 

Καθορίστε ευκαιρίες για να διατηρήσετε 
ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

θυμάμαι - 1 
Μπορώ να ορίσω ευκαιρίες όπου μπορώ 
να διατηρήσω ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. 

μετασχηματίζω - 
L8 

Αποκαλύψτε 
τις ανάγκες. 

Σχεδιασμός έργων που αποσκοπούν στην 
πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών. 

δημιουργώ - 6 
Μπορώ να σχεδιάσω έργα που 
αποσκοπούν στην πρόβλεψη μελλοντικών 
αναγκών. 

μετασχηματίζω- 
L8 

Αναλύστε το 
πλαίσιο. 

Πείτε τη διαφορά μεταξύ των πλαισίων για 
τη δημιουργία αξίας (για παράδειγμα, 
κοινότητες και άτυπα δίκτυα, υπάρχοντες 
οργανισμοί, αγορά). 

θυμάμαι - 1 

Μπορώ να διακρίνω τη διαφορά μεταξύ 
των πλαισίων για τη δημιουργία αξίας (για 
παράδειγμα, κοινότητες και άτυπα 
δίκτυα, υφιστάμενοι οργανισμοί, αγορά). 

πείραμα - L3 

δημιουργικότητα 

Ανάπτυξη 
ιδεών. 

Προσαρμογή διαφόρων τρόπων 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών 
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
ίδιας δραστηριότητας δημιουργίας αξίας. 

αναλύω - 4 

Μπορώ να προσαρμόσω διάφορους 
τρόπους συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών ανάλογα με τις 
ανάγκες της δραστηριότητάς μου που 
δημιουργεί αξία. 

επεκτείνω - L7 

Ορισμός 
προβλημάτων. 

Βοηθήστε τους άλλους να δημιουργήσουν 
αξία ενθαρρύνοντας τον πειραματισμό και 
χρησιμοποιώντας δημιουργικές τεχνικές 
για να προσεγγίσουν προβλήματα και να 
δημιουργήσουν λύσεις. 

εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
δημιουργήσουν αξία ενθαρρύνοντας τον 
πειραματισμό και χρησιμοποιώντας 
δημιουργικές τεχνικές για να 
προσεγγίσουν προβλήματα και να 
δημιουργήσουν λύσεις. 

ενισχύω - L6 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

όραμα 
Σκεφτείτε 
στρατηγικά. 

Να είστε ενήμεροι για το τι χρειάζεται για 
την οικοδόμηση ενός οράματος. 

εφαρμόζω  - 3 
Γνωρίζω τι χρειάζεται για να 
οικοδομήσουμε ένα όραμα. 

τολμώ - L4 

Εκτίμηση ιδεών 

Αναγνωρίστε την 
αξία των ιδεών. 

Δείξτε πώς διαφορετικές ομάδες, όπως οι 
επιχειρήσεις και τα ιδρύματα, δημιουργούν 
αξία στη δική τους κοινότητα και 
περιβάλλον. 

εφαρμόζω  - 3 

Μπορώ να δείξω πώς διαφορετικές 
ομάδες, όπως οι επιχειρήσεις και οι 
θεσμοί, δημιουργούν αξία στην 
κοινότητά μου και στο περιβάλλον μου. 

εξερευνώ - L2 

Μοιραστείτε και 
προστατεύστε 
ιδέες. 

Εξηγήστε ότι οι ιδέες μπορούν να 
μοιραστούν και να κυκλοφορήσουν προς 
όφελος όλων ή μπορούν να προστατευθούν 
από ορισμένα δικαιώματα, για παράδειγμα, 
πνευματικά δικαιώματα ή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. 

εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να εξηγήσω ότι οι ιδέες μπορούν 
να μοιραστούν και να κυκλοφορήσουν 
προς όφελος του καθενός ή μπορούν να 
προστατευθούν από ορισμένα 
δικαιώματα, για παράδειγμα, τα 
δικαιώματα αντιγραφής ή τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. 

εξερευνώ - L2 

Ηθική και 
βιώσιμη σκέψη 

Συμπεριφερθείτε 
ηθικά. 

Να είναι υπεύθυνη για την προώθηση της 
δεοντολογικής συμπεριφοράς στον 
προσωπικό τομέα επιρροής (για 
παράδειγμα, με την προώθηση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, την 
επισήμανση των ανισοτήτων και τυχόν 
έλλειψης ακεραιότητας). 

εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να αναλάβω την ευθύνη για την 
προώθηση της ηθικής συμπεριφοράς 
στον τομέα επιρροής μου (για 
παράδειγμα, με την προώθηση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
που αναδεικνύει τις ανισότητες και κάθε 
έλλειψη ακεραιότητας). 

ενισχύω - L6 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Ηθική και 
βιώσιμη σκέψη 

Σκεφτείτε με 
βιώσιμο τρόπο. 

Απαριθμήστε παραδείγματα φιλικής προς 
το περιβάλλον συμπεριφοράς που ωφελεί 
μια κοινότητα. 

αναλύω - 4 

Μπορώ να απαριθμώ παραδείγματα 
φιλικών προς το περιβάλλον 
συμπεριφορών που ωφελούν μια 
κοινότητα. 

ανακαλύπτω - L1 

Εκτίμηση 
επιπτώσεων. 

Βρείτε και απαριθμήστε παραδείγματα 
αλλαγών που προκαλούνται από την 
ανθρώπινη δράση σε κοινωνικό, 
πολιτιστικό, περιβαλλοντικό ή οικονομικό 
πλαίσιο. 

θυμάμαι - 1 

Μπορώ να βρω και να απαριθμώ 
παραδείγματα αλλαγών που 
προκαλούνται από την ανθρώπινη 
δράση σε κοινωνικά, πολιτιστικά, 
περιβαλλοντικά ή οικονομικά πλαίσια. 

ανακαλύπτω- L1 

  



 

 
33 

 

2.2. πόροι 

Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Αυτογνωσία και 
αυτο-
αποτελεσματικότητα 

Ακολουθήστε τις 
φιλοδοξίες σας. 

Προσδιορίστε πράγματα στα οποία είστε 
καλοί και πράγματα στα οποία δεν είστε 
καλοί. 

θυμάμαι - 1 

Μπορώ να αναγνωρίσω πράγματα 
στα οποία είμαι καλός και 
πράγματα στα οποία δεν είμαι 
καλός.. 

ανακαλύπτω - L1 

Κίνητρα και επιμονή 

Μείνε οδηγημένος. 
Να καθοδηγείται από τη δυνατότητα να 
κάνει ή να συμβάλει σε κάτι που είναι 
καλό για τον εαυτό του για τους άλλους. 

εφαρμόζω - 3 
Με οδηγεί η δυνατότητα να κάνω ή 
να συνεισφέρω σε κάτι που είναι 
καλό για μένα ή για τους άλλους. 

ανακαλύπτω  - L1 

Να είστε 
ανθεκτικοί. 

Να καθορίζεται και να επιμένουν όταν 
προσπαθούν να επιτύχουν προσωπικούς 
(ή ομαδικούς) στόχους. 

εφαρμόζω - 3 
Είμαι αποφασισμένος και επίμονος 
όταν προσπαθώ να πετύχω τους 
στόχους μου (ή της ομάδας μου). 

εξερευνώ - L2 

Κινητοποίηση 
πόρων 

Διαχείριση πόρων 
(υλικών και μη 
υλικών). 

Εκτιμήστε τη σημασία της ανταλλαγής 
πόρων με άλλους. 

εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να εκτιμήσω τη σημασία 
της ανταλλαγής πόρων με άλλους. 

εξερευνώ - L2 

Αξιοποιήστε στο 
έπακρο το χρόνο 
σας. 

Αναγνωρίστε διαφορετικές χρήσεις για 
προσωπικό χρόνο (για παράδειγμα 
μελέτη, παιχνίδι, ανάπαυση). 

εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να αναγνωρίσω 
διαφορετικές χρήσεις για την εποχή 
μου (για παράδειγμα, μελέτη, 
παιχνίδι, ανάπαυση). 

ανακαλύπτω - L1 

Χρηματοοικονομικός 
και οικονομικός 
αλφαβητισμός 

Κατανοήστε τις 
οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές 
έννοιες. 

Ανάκληση βασικής ορολογίας και 
συμβόλων που σχετίζονται με τα 
χρήματα. 

εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να θυμηθώ βασική 
ορολογία και σύμβολα που 
σχετίζονται με τα χρήματα. 

ανακαλύπτω  - L1 

Εύρεση 
χρηματοδότησης. 

Προσδιορίστε τους κύριους τύπους 
εισοδήματος για οικογένειες, 
επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και το κράτος. 

θυμάμαι - 1 

Μπορώ να προσδιορίσω τους 
κύριους τύπους εισοδήματος για 
οικογένειες, επιχειρήσεις, μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς και 
το κράτος. 

ανακαλύπτω  - L1 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Κινητοποίηση άλλων 

Εμπνεύστε και 
εμπνευστείτε. 

Δείξτε ενθουσιασμό για τις προκλήσεις. θυμάμαι- 1 
Δείχνω ενθουσιασμό για τις 
προκλήσεις. 

ανακαλύπτω  - L1 

Επικοινωνήστε 
αποτελεσματικά. 

Μεταδίδουν τις προσωπικές ιδέες με 
σαφήνεια στους άλλους. 

εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να μεταδώσω τις ιδέες μου 
ξεκάθαρα στους άλλους.. 

ανακαλύπτω  - L1 

Χρησιμοποιήστε 
αποτελεσματικά τα 
μέσα. 

Δώστε παραδείγματα εμπνευσμένων 
εκστρατειών επικοινωνίας. 

εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να παρέχω παραδείγματα 
εμπνευσμένων εκστρατειών 
επικοινωνίας. 

ανακαλύπτω - L1 
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2.3. Into action 

Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom's) 
Bloom's 
επίπεδο 

Δήλωση επάρκειας  
(EntreComp) 

Επίπεδο 
επάρκειας 

Ανάληψη της 
πρωτοβουλίας 

Αναλάβετε την 
ευθύνη. 

Εκτέλεση των καθηκόντων για τα οποία 
ανατίθεται η ευθύνη. 

εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να εκτελέσω τα καθήκοντα που 
μου ανατίθενται υπεύθυνα. 

ανακαλύπτω - L1 

Αναλάβετε 
δράση. 

Δώστε μια ευκαιρία στην επίλυση 
προβλημάτων που επηρεάζουν το 
προσωπικό περιβάλλον. 

αξιολογώ - 5 
Μπορώ να έχω μια ευκαιρία για την 
επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν 
το περιβάλλον μου. 

ανακαλύπτω - L1 

Σχεδιασμός και 
διαχείριση 

Ορισμός στόχων. 
Προσδιορίστε εναλλακτικούς στόχους για να 
δημιουργήσετε αξία σε ένα απλό 
περιβάλλον. 

θυμάμαι - 1 
Μπορώ να προσδιορίσω εναλλακτικούς 
στόχους για τη δημιουργία αξίας σε ένα 
απλό πλαίσιο. 

εξερευνώ - L2 

Σχεδιασμός και 
οργάνωση. 

Δημιουργήστε ένα σχέδιο δράσης που 
προσδιορίζει τα απαραίτητα βήματα για την 
επίτευξη των προσωπικών στόχων. 

δημιουργώ - 6 

Μπορώ να δημιουργήσω ένα σχέδιο 
δράσης που προσδιορίζει τα απαραίτητα 
βήματα για την επίτευξη των στόχων 
μου. 

πείραμα - L3 

Ορισμός 
προτεραιοτήτων. 

Προσδιορισμός των βασικών βημάτων που 
απαιτούνται σε μια δραστηριότητα 
δημιουργίας αξίας. 

θυμάμαι - 1 
Μπορώ να προσδιορίσω τα βασικά 
βήματα που απαιτούνται σε μια 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας. 

εξερευνώ - L2 

Παρακολουθήστε 
την πρόοδό σας. 

Παρακολουθήστε αν μια εργασία πρόκειται 
να προγραμματιστεί. 

εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να παρακολουθώ αν μια εργασία 
πρόκειται να προγραμματιστεί. 

εξερευνώ - L2 

Να είστε 
ευέλικτοι και να 
προσαρμόζετε 
στις αλλαγές. 

Αντιμετωπίστε και αντιμετωπίστε τις 
αλλαγές με εποικοδομητικό τρόπο. 

καταλαβαίνω - 
2 

Μπορώ να αντιμετωπίσω και να 
αντιμετωπίσω τις αλλαγές με 
εποικοδομητικό τρόπο. 

εξερευνώ - L2 

Αντιμετώπιση 
της 
αβεβαιότητας, 
της ασάφειας 
και του 
κινδύνου 

Αντιμετωπίστε 
την αβεβαιότητα 
και την ασάφεια. 

Εξερευνήστε προσωπικούς τρόπους για να 
επιτύχετε πράγματα. 

εφαρμόζω - 3 
Εξερευνώ τους δικούς μου τρόπους για 
να πετύχω πράγματα.. 

εξερευνώ - L2 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) Επίπεδο επάρκειας 

Συνεργασία 
με άλλους 

Αποδεχτείτε τη 
διαφορετικότητα 
(διαφορές των 
ανθρώπων). 

Να είστε ανοιχτοί στην αξία που 
μπορούν να φέρουν οι άλλοι σε 
δραστηριότητες δημιουργίας αξίας. 

εφαρμόζω- 3 
Είμαι ανοιχτός στην αξία που μπορούν 
να φέρουν οι άλλοι σε δραστηριότητες 
δημιουργίας αξίας. 

εξερευνώ - L2 

Αναπτύξτε 
συναισθηματική 
νοημοσύνη. 

Αναγνωρίστε το ρόλο των προσωπικών 
συναισθημάτων, στάσεων και 
συμπεριφορών στη διαμόρφωση της 
στάσης και της συμπεριφοράς των 
άλλων ανθρώπων και αντίστροφα. 

εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να αναγνωρίσω τον ρόλο των 
συναισθημάτων, των στάσεων και των 
συμπεριφορών μου στη διαμόρφωση 
της στάσης και των συμπεριφορών 
των άλλων ανθρώπων και αντίστροφα. 

εξερευνώ - L2 

Συνεργασία 
με άλλους 

Ακούστε ενεργά. 
Συζητήστε τα οφέλη της ακρόασης της 
ιδέας άλλων ανθρώπων για την επίτευξη 
προσωπικών ή ομαδικών στόχων. 

καταλαβαίνω - 2 

Μπορώ να συζητήσω τα οφέλη του να 
ακούω τις ιδέες άλλων ανθρώπων για 
την επίτευξη των στόχων μου (ή της 
ομάδας μου). 

Εξερευνήστε  - L2 

Ομάδα επάνω. 
Να είστε πρόθυμοι να αλλάξετε τον 
τρόπο εργασίας σε μια ομάδα. 

εφαρμόζω - 3 
Είμαι πρόθυμος να αλλάξω τον τρόπο 
εργασίας μου σε μια ομάδα. 

Εξερευνήστε - L2 

Συνεργαστείτε. 
Συμβολή σε απλές δραστηριότητες 
δημιουργίας αξίας. 

εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να συμβάλω σε απλές 
δραστηριότητες δημιουργίας αξίας. 

Εξερευνήστε - L2 

Αναπτύξτε το 
δίκτυό σας. 

Να είστε ανοιχτοί να δημιουργήσετε 
νέες επαφές και συνεργασία με άλλους 
(άτομα και ομάδα). 

εφαρμόζω  - 3 
Είμαι ανοιχτός στην καθιέρωση νέων 
επαφών και συνεργασίας με άλλους 
(άτομα και ομάδες). 

Εξερευνήστε - L2 

Μαθαίνοντας 
μέσα από την 
εμπειρία 

Aντανακλώ. 

Σκεφτείτε τις αποτυχίες των 
προσωπικών και άλλων ανθρώπων, 
προσδιορίστε τις αιτίες τους και μάθετε 
από αυτές. 

εφαρμόζω  - 3 

Μπορώ να σκεφτώ τις αποτυχίες 
(δικές μου και άλλων ανθρώπων), να 
προσδιορίσω τις αιτίες τους και να 
μάθω από αυτές. 

πείραμα - L3 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) Επίπεδο επάρκειας 

Μαθαίνοντας 
μέσα από την 
εμπειρία 

Μάθετε να 
μαθαίνετε. 

Σκεφτείτε τη σημασία των οδών 
προσωπικής μάθησης για κερδισμένες 
μελλοντικές ευκαιρίες και επιλογές. 

εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να σκεφτώ τη σημασία των 
μαθησιακών μου οδών για τις 
μελλοντικές ευκαιρίες και επιλογές 
μου. 

πείραμα  - L3 

Μάθετε από την 
εμπειρία. 

Σκεφτείτε την προσωπική 
αλληλεπίδραση με άλλους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
συνομηλίκων και των μέντορων) και 
μάθετε από αυτό. 

εφαρμόζω  - 3 

Μπορώ να σκεφτώ την 
αλληλεπίδρασή μου με άλλους 
(συμπεριλαμβανομένων ομοτίμων και 
μέντορων) και να μάθω από αυτό. 

πείραμα - L3 
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3. Υιοθετώντας μια διαθεματική προσέγγιση  

3.1. Ιδέες και ευκαιρίες 

Ικανότητα 
Περιγραφή 
Ικανότητας 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (κατά τον 
Bloom) 

Επίπεδο  Bloom 
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδου 

Ικανότητας (EntreComp) 
Επίπεδο 

Ικανότητας 

Εντοπισμός 
Ευκαιριών 

Αναγνωρίζεις, 
δημιουργείς και 
δράττεις 
ευκαιρίες.  

Εντοπίζεις και γρήγορα εκμεταλλεύεσαι μια 
ευκαιρία. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να εντοπίσω και γρήγορα να 
εκμεταλλευτώ μια ευκαιρία. 

Μετατρέπω - L8 

Επικεντρώνεσαι 
στις 
προκλήσεις. 

Ευκαιρίες αναγνωρίζονται όπου το 
εμπλεκόμενο άτομο μπορεί να διατηρήσει 
ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Θυμάμαι - 1 
Μπορώ να ορίσω ευκαιρίες όπου 
δύναμαι να διατηρήσω ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Μετατρέπω - L8 

Ανακαλύπτεις 
ανάγκες. 

Δημιουργία ενός ‘οδικού χάρτη’ ο οποίος 
συνταιριάζει τις ανάγκες με τις δράσεις που 
απαιτούνται για την διαχείριση τους και 
βοηθάει να δημιουργηθεί αξία. 

Δημιουργώ - 6 

Μπορώ να δημιουργήσω έναν ‘οδικό 
χάρτη’ ο οποίος συνταιριάζει τις ανάγκες 
με τις δράσεις που απαιτούνται για την 
διαχείριση τους και με βοηθάει να 
δημιουργήσω αξία.  

Επεκτείνω - L7 

Ανάλυση του 
πλαισίου. 

Ελέγχεις τις σχετικές τάσεις και βλέπεις πως 
αυτές δημιουργούν νήματα και νέες 
ευκαιρίες για να δημιουργηθεί αξία. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να ελέγχω τις σχετικές τάσεις και 
να βλέπω πως αυτές δημιουργούν 
νήματα και νέες ευκαιρίες για να 
δημιουργηθεί αξία. 

Επεκτείνω - L7 

Δημιουργικότητα 

Είσαι 
φιλοπερίεργος 
και ανοιχτός. 

Εξερευνείς νέους τρόπους για να κάνεις 
χρήση πόρων που ήδη υπάρχουν. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να εξερευνώ νέους τρόπους για 
να κάνω χρήση πόρων που ήδη 
υπάρχουν.  

Εξερευνώ - L2 

Αναπτύσσεις 
ιδέες. 

Αναπτύσσεις ιδέες οι οποίες δημιουργούν 
αξία για άλλους, μόνος ή ως μέλος μιας 
ομάδας. 

Εφαρμόζω - 3 
Μόνος ή ως μέλος μιας ομάδας, μπορώ 
να αναπτύξω ιδέες που δημιουργούν 
κέρδος για άλλους. 

Εξερευνώ - L2 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
Ικανότητας 

Μαθησιακά αποτελέσματα (κατά Bloom) Επίπεδο Bloom 
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδου 

Ικανότητας (EntreComp) 
Επίπεδο 

Ικανότητας 

Δημιουργικότητα 

Ορίζεις 
προβλήματα. 

Βοηθάς άλλους να δημιουργούν αξία 
ενθαρρύνοντας τον πειραματισμό και 
χρησιμοποιώντας δημιουργικές τεχνικές για 
να προσεγγίσεις προβλήματα και να 
επινοήσεις λύσεις. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να βοηθάω άλλους να 
δημιουργούν αξία ενθαρρύνοντας τον 
πειραματισμό και χρησιμοποιώντας 
δημιουργικές τεχνικές για την προσέγγιση 
προβλημάτων και την επινόηση λύσεων.  

Ενισχύω - L6 

Ξεκινάς, αναπτύσσεις, διαχειρίζεσαι και 
ολοκληρώνεις ένα δημιουργικό έργο. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να ξεκινήσω, να αναπτύξω, να 
διαχειριστώ και να ολοκληρώσω ένα 
δημιουργικό έργο.  

Επεκτείνω - L7 

Σχεδιάζεις αξία. 
Συγκεντρώνεις αντικείμενα τα οποία  
δημιουργούν  αξία. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να συγκεντρώσω αντικείμενα τα 
οποία δημιουργούν αξία για εμένα και 
τους άλλους. 

Ανακαλύπτω - L1 

Είσαι 
καινοτόμος. 

Περιγράφεις πώς κάποιες καινοτομίες έχουν 
μεταμορφώσει την κοινωνία. 

Θυμάμαι - 1 
Μπορώ να περιγράφω πώς κάποιες 
καινοτομίες έχουν μεταμορφώσει την 
κοινωνία. 

Εξερευνώ - L2 

Όραμα 

 
Φαντάζεσαι. 

Αναπτύσσεις απλά μελλοντικά σενάρια όπου 
δημιουργείται αξία για κοινότητες και 
περιβάλλοντες χώρους. 

Δημιουργώ- 6 

Μπορώ να αναπτύσσω απλά μελλοντικά 
σενάρια όπου δημιουργείται αξία για την 
κοινότητα μου και τον περιβάλλοντα 
χώρο. 

Εξερευνώ- L2 

Σκέφτεσαι 
στρατηγικά. 

Εξηγείς τον ρόλο μιας δήλωσης που 
περιγράφει ένα όραμα για στρατηγικό 
σχεδιασμό. 

Κατανοώ- 2 
Μπορώ να εξηγήσω τον ρόλο μιας 
δήλωσης που περιγράφει ένα όραμα για 
στρατηγικό σχεδιασμό.  

Βελτιώνω - L5 

Καθοδηγείς την 
δράση. 

Αναγνωρίζεις τις  αλλαγές που απαιτούνται 
για να επιτύχεις ένα προσωπικό όραμα. 

Θυμάμαι - 1 
Μπορώ να αναγνωρίσω τις αλλαγές που 
απαιτούνται για να επιτύχω ένα 
προσωπικό όραμα. 

Βελτιώνω - L5 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Αξιολογώντας 
ιδέες 

Αναγνωρίζεις την 
αξία των ιδεών. 

Αναγνωρίζεις τις πολλές μορφές  αξίας που 
μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από την 
επιχειρηματικότητα, όπως η κοινωνική, 
πολιτισμική ή οικονομική αξία.  

Θυμάμαι - 1 

Αναγνωρίζω τις πολλές μορφές αξίας 
που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα 
από την επιχειρηματικότητα, όπως η 
κοινωνική, πολιτισμική ή οικονομική 
αξία.  

Βελτιώνω - L5 

Μοιράζεσαι και 
προστατεύεις 
ιδέες. 

Διευκρινίζεις ότι οι ιδέες άλλων ανθρώπων 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να 
ληφθεί δράση πάνω σε αυτές, σεβόμενος 
όμως τα δικαιώματα τους. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να διευκρινίσω ότι οι ιδέες 
άλλων ανθρώπων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και να ληφθεί δράση 
πάνω σε αυτές, σεβόμενος όμως τα 
δικαιώματα τους. 

Ανακαλύπτω - L1 

Ηθική και 
βιώσιμη σκέψη 

Συμπεριφέρεσαι 
ηθικά.  

Εφαρμόζεις την ηθική σκέψη στην 
διαδικασία κατανάλωσης και παραγωγής. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να εφαρμόσω την ηθική σκέψη 
στις διαδικασίες κατανάλωσης και 
παραγωγής. 

Πειραματίζομαι - 
L3 

Σκέφτεσαι 
βιώσιμα. 

Αναγνωρίζεις πρακτικές οι οποίες δεν είναι 
βιώσιμες και τις επιπτώσεις τους για το 
περιβάλλον. 

Θυμάμαι - 1 
Μπορώ να αναγνωρίσω πρακτικές οι 
οποίες δεν είναι βιώσιμες και τις 
επιπτώσεις τους για το περιβάλλον. 

Πειραματίζομαι - 
L3 

Αξιολογείς την 
επίπτωση. 

Βρίσκεις και καταγράφεις σε λίστα 
παραδείγματα αλλαγών που προκαλούνται 
από την ανθρώπινη δράση σε κοινωνικά, 
πολιτισμικά, περιβαλλοντικά ή οικονομικά 
πλαίσια.  

Θυμάμαι - 1 

Μπορώ να βρίσκω και να καταγράφω σε 
λίστα παραδείγματα αλλαγών που 
προκαλούνται από την ανθρώπινη 
δράση σε κοινωνικά, πολιτισμικά, 
περιβαλλοντικά ή οικονομικά πλαίσια.  

Ανακαλύπτω- L1 

Αναλαμβάνεις 
ευθύνη. 

Διακρίνεις την διαφορά ανάμεσα σε 
συνεισφορά, παραδοτέα, αποτελέσματα 
και επίδραση. 

Θυμάμαι- 1 
Μπορώ να διακρίνω την διαφορά 
ανάμεσα σε συνεισφορά, παραδοτέα, 
αποτελέσματα και επίδραση.  

Βελτιώνω - L5 
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3.2. Resources 

Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανότητας 

Μαθησιακά αποτελέσματα (κατά τον 
Bloom) 

Επίπεδο 
Bloom 

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδου 
Ικανότητας 

(EntreComp) 

Επίπεδο 
ικανότητας 

Αυτογνωσία και 
αυτο-
αποτελεσματικότητα 

Ακολουθείς τις 
φιλοδοξίες σου. 

Περιγράφεις προσωπικές ανάγκες, 
ελλείψεις, ενδιαφέροντα και στόχους. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να περιγράψω προσωπικές 
ανάγκες, ελλείψεις, ενδιαφέροντα και 
στόχους. 

Εξερευνώ - L2 

Αναγνωρίζεις τα 
δυνατά σημεία 
και τις 
αδυναμίες σου. 

Αναγνωρίζεις πράγματα στα οποία είσαι 
καλός και αυτά στα οποία δεν είσαι.  

Θυμάμαι - 1 
Μπορώ να αναγνωρίσω πράγματα στα 
οποία είμαι καλός και αυτά στα οποία 
δεν είμαι.  

Ανακαλύπτω- 
L1 

Διαμορφώνεις 
το μέλλον σου. 

Κάνεις λίστα με διαφορετικά είδη 
επαγγελμάτων και τις βασικές λειτουργίες 
τους.  

Θυμάμαι - 1 
Μπορώ να κάνω λίστα με διαφορετικά 
είδη επαγγελμάτων και τις βασικές 
λειτουργίες τους.  

Ανακαλύπτω - 
L1 

Κίνητρο και επιμονή 

Διατηρείς τα 
κίνητρα σου. 

Σου δίνει κίνητρο η ιδέα του να 
δημιουργήσεις αξία για τον εαυτό σου και 
τους άλλους.  

Αναλύω - 4 
Μου δίνει κίνητρο η ιδέα του να 
δημιουργήσω αξία για τον εαυτό μου και 
τους άλλους. 

Εξερευνώ - L2 

Είσαι 
αποφασισμένος. 

Να σου δίνουν κίνητρο οι προκλήσεις.  Αναλύω - 4 Μου δίνουν κίνητρο οι προκλήσεις. Εξερευνώ - L2 

Επικεντρώνεσαι 
σε αυτό που σου 
δίνει κίνητρο. 

Αναγνωρίζεις διαφορετικούς τρόπους για 
να δίνεις κίνητρο στον εαυτό σου και στους 
άλλους για να δημιουργήσουν  αξία. 

Θυμάμαι - 1 

Μπορώ να αναγνωρίζω διαφορετικούς 
τρόπους για να δίνω κίνητρο στον εαυτό 
μου και στους άλλους για να 
δημιουργήσουν αξία. 

Εξερευνώ - L2 

Είσαι δυνατός. 
Είσαι αποφασισμένος και επιμένεις όταν 
προσπαθείς να επιτύχεις προσωπικούς (ή 
ομαδικούς) στόχους. 

Εφαρμόζω - 3 
Είμαι αποφασισμένος και επιμένω όταν 
προσπαθώ να επιτύχω προσωπικούς (ή 
ομαδικούς) στόχους. 

Εξερευνώ - L2 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Κινητοποιώ πόρους 

Διαχειρίζεσαι 
πόρους (υλικούς 
και μη υλικούς). 

Εκτιμάς την σημασία του να μοιράζεσαι 
πόρους με άλλους.  

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να εκτιμήσω την σημασία 
του να μοιράζομαι πόρους με άλλους 

Εξερευνώ - L2 

Χρησιμοποιείς 
πόρους 
υπεύθυνα. 

Περιγράφεις πως οι πόροι διαρκούν 
περισσότερο μέσα από την 
επαναχρησιμοποίηση, την επιδιόρθωση 
και την ανακύκλωση.  

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να περιγράφω πως οι πόροι 
διαρκούν περισσότερο μέσα από την 
επαναχρησιμοποίηση, την 
επιδιόρθωση και την ανακύκλωση. 

Εξερευνώ - L2 

Αξιοποιείς στο 
έπακρο τον 
χρόνο σου. 

Αναγνωρίζεις διαφορετικές χρήσεις για 
τον προσωπικό χρόνο (για παράδειγμα, 
μελέτη, παιχνίδι, ξεκούραση). 

Θυμάμαι - 1 

Μπορώ να αναγνωρίζω διαφορετικές 
χρήσεις για τον προσωπικό χρόνο 
(για παράδειγμα, μελέτη, παιχνίδι, 
ξεκούραση). 

Ανακαλύπτω - L1 

Λαμβάνεις 
υποστήριξη. 

Αναζητάς βοήθεια όταν δυσκολεύεσαι 
να επιτύχεις αυτό που έχει αποφασιστεί 
να γίνει. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να αναζητήσω βοήθεια όταν 
δυσκολεύομαι να επιτύχω αυτό που 
έχει αποφασιστεί να γίνει. 

Ανακαλύπτω - L1 

Χρηματοοικονομικός 
και οικονομικός 
εγγραματισμός 

Κατανοείς 
οικονομικές και 
χρηματοοικονομι
κές έννοιες.  

Ανακαλείς βασική ορολογία και 
σύμβολα που σχετίζονται με τα 
χρήματα. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να ανακαλώ βασική 
ορολογία και σύμβολα που 
σχετίζονται με τα χρήματα. 

Ανακαλύπτω - L1 

Προϋπολογισμός. 
Κρίνεις το πού θα χρησιμοποιήσεις 
χρήματα. 

Αξιολογώ - 5 
Μπορώ να κρίνω το πού θα 
χρησιμοποιήσω τα  χρήματα μου.  

Ανακαλύπτω - L1 

Βρίσκεις 
χρηματοδότηση. 

Αναγνωρίζεις τους βασικούς τύπους 
εισοδήματος για οικογένειες, 
επιχειρήσεις, μη-κερδοσκοπικές 
οργανώσεις και το κράτος. 

Θυμάμαι - 1 

Μπορώ να αναγνωρίζω τους 
βασικούς τύπους εισοδήματος για 
οικογένειες, επιχειρήσεις, μη-
κερδοσκοπικές οργανώσεις και το 
κράτος.  

Ανακαλύπτω - L1 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Κινητοποιώ τους 
άλλους 

Εμπνέεις και 
εμπνέεσαι. 

Δείχνεις ενθουσιασμό για τις 
προκλήσεις. 

Θυμάμαι - 1 
Δείχνω ενθουσιασμό για τις 
προκλήσεις. 

Ανακαλύπτω - L1 

Επικοινωνείς 
αποτελεσματικά. 

Επικοινωνείς προσωπικές ιδέες στους 
άλλους ξεκάθαρα. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να επικοινωνώ τις 
προσωπικές μου ιδέες στους άλλους 
ξεκάθαρα.  

Ανακαλύπτω - L1 

Χρησιμοποιείς τα 
μέσα 
αποτελεσματικά. 

Προσφέρεις παραδείγματα 
επικοινωνιακών εκστρατειών που 
εμπνέουν.  

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να προσφέρω παραδείγματα 
επικοινωνιακών εκστρατειών που 
εμπνέουν.  

Ανακαλύπτω - L1 
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3.3. Στην δράση 

Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανότητας 

Μαθησιακά αποτελέσματα (κατά τον 
Bloom) 

Επίπεδο 
Bloom 

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδου 
Ικανότητας 

(EntreComp) 

Επίπεδο 
ικανότητας 

Παίρνοντας 
πρωτοβουλία 

Αναλαμβάνεις 
ευθύνη. 

Διεκπεραιώνεις καθήκοντα για τα οποία 
έχει δοθεί ευθύνη. 

Εφαρμόζω- 3 
Μπορώ να διεκπεραιώσω καθήκοντα 
τα οποία μου  έχουν ανατεθεί 
υπεύθυνα. 

Ανακαλύπτω - L1 

Δουλεύεις 
ανεξάρτητα.  

Δείχνεις κάποια ανεξαρτησία στην 
διεκπεραίωση καθηκόντων που έχουν 
ανατεθεί. 

Θυμάμαι - 1 
Δείχνω κάποια ανεξαρτησία στην 
διεκπεραίωση καθηκόντων που μου 
έχουν ανατεθεί. 

Ανακαλύπτω- L1 

Λαμβάνεις 
δράση. 

Γίνεται προσπάθεια επίλυσης 
προβλημάτων που επηρεάζουν τον 
περιβάλλοντα χώρο κάποιου.  

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να προσπαθήσω να επιλύσω 
προβλήματα που επηρεάζουν τον 
περιβάλλοντα χώρο μου. 

Ανακαλύπτω - L1 

Σχεδιασμός και 
διαχείριση 

Σχεδιάζεις και 
οργανώνεις. 

Υλοποιείς ένα απλό σχέδιο για 
δραστηριότητες δημιουργίας αξίας. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να υλοποιήσω ένα απλό 
σχέδιο για δραστηριότητες 
δημιουργίας αξίας. 

Ανακαλύπτω - L1 

Αναπτύσσεις 
βιώσιμα 
επιχειρησιακά 
σχέδια. 

Αναπτύσσεις ένα επιχειρησιακό μοντέλο 
για μια προσωπική ιδέα. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να αναπτύξω ένα 
επιχειρησιακό μοντέλο για μια ιδέα 
μου. 

Πειραματίζομαι - L3 

Ορίζεις 
προτεραιότητες. 

Ανάκληση στην μνήμη της σειράς των 
βημάτων που απαιτούνταν γα μια απλή 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας στην 
οποία κάποιος έλαβε μέρος. 

Θυμάμαι - 1 

Μπορώ να ανακαλέσω την σειρά των 
βημάτων που χρειάστηκαν για μια 
απλή δραστηριότητα δημιουργίας 
αξίας στην οποία έλαβα μέρος.  

Ανακαλύπτω - L1 

Παρακολουθείς 
την πρόοδο σου. 

 
Παρακολουθείς αν μια εργασία πηγαίνει 
σύμφωνα με το σχέδιο. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να παρακολουθώ αν μια 
εργασία πηγαίνει σύμφωνα με το 
σχέδιο. 

Εξερευνώ - L2 

Είσαι ευέλικτος 
και 
προσαρμόζεσαι 
σε αλλαγές. 

Αντιμετωπίζεις και χειρίζεσαι αλλαγές με 
εποικοδομητικό τρόπο. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να αντιμετωπίζω και να 
χειρίζομαι αλλαγές με 
εποικοδομητικό τρόπο.  

Εξερευνώ - L2 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) Επίπεδο επάρκειας 

Αντιμετωπίζοντ
ας την 
αβεβαιότητα, 
την ασάφεια και 
το ρίσκο. 

Αντιμετωπίζεις 
την αβεβαιότητα 
και την ασάφεια. 

Δεν φοβάσαι να κάνεις λάθη ενώ δοκιμάζεις 
καινούρια πράγματα. 

Εφαρμόζω - 3 
Δεν φοβάμαι να κάνω λάθη ενώ 
δοκιμάζω καινούρια πράγματα. 

Ανακαλύπτω - L1 

Υπολογίζεις το 
ρίσκο. 

Εντοπίζεις παραδείγματα ρίσκου στον 
περίγυρό σου.  

Θυμάμαι- 1 
Μπορώ να εντοπίζω παραδείγματα 
ρίσκου στον περίγυρό μου.   

Ανακαλύπτω - L1 

Δουλεύοντας με 
άλλους. 

Αποδέχεσαι την 
διαφορετικότητα 
(διαφορές των 
ανθρώπων). 

Είσαι ανοιχτός στην αξία που άλλοι μπορούν 
να δημιουργήσουν σε δραστηριότητες 
δημιουργίας αξίας. 

Κατανοώ - 2 
Είμαι ανοιχτός στην αξία που άλλοι 
μπορούν να δημιουργήσουν σε 
δραστηριότητες δημιουργίας αξίας. 

Εξερευνώ - L2 

Αναπτύσσεις 
συναισθηματική 
νοημοσύνη. 

Αναγνωρίζεις τον ρόλο των προσωπικών 
συναισθημάτων, νοοτροπιών και 
συμπεριφορών στην διαμόρφωση 
νοοτροπιών και συμπεριφορών των άλλων 
ανθρώπων και το αντίστροφο. 

Θυμάμαι- 1 

Μπορώ να αναγνωρίζω τον ρόλο των  
συναισθημάτων μου, των 
νοοτροπιών και συμπεριφορών στην 
διαμόρφωση των νοοτροπιών και 
συμπεριφορών των άλλων 
ανθρώπων και το αντίστροφο. 

Εξερευνώ - L2 

Ακούς 
ενεργητικά. 

Δείχνεις ενσυναίσθηση απέναντι στους 
άλλους.  

Θυμάμαι - 1 
Μπορώ να δείξω ενσυναίσθηση 
απέναντι στους άλλους.  

Ανακαλύπτω - L1 

Γίνεσαι ομάδα. 
Είσαι πρόθυμος να αλλάξεις τον προσωπικό 
τρόπο εργασίας σε μια ομάδα. 

Εφαρμόζω - 3 
Είμαι πρόθυμος να αλλάξω τον τρόπο 
εργασίας μου σε μια ομάδα. 

Εξερευνώ - L2 

Επεκτείνεις το 
δίκτυο σου. 

Είσαι ανοιχτός στο να εδραιώνεις νέα 
συμβόλαια και συνεργασίες με άλλους 
(άτομα και ομάδες). 

Εφαρμόζω - 3 
Είμαι ανοιχτός στο να εδραιώνω νέα 
συμβόλαια και συνεργασίες με 
άλλους (άτομα και ομάδες).  

Εξερευνώ - L2 

Μαθαίνω μέσα 
από την 
εμπειρία 

Αναλογίζεσαι. 
Βρίσκεις παραδείγματα μεγάλων αποτυχιών 
που έχουν δημιουργήσει αξία. 

Θυμάμαι - 1 
Μπορώ να βρίσκω παραδείγματα 
μεγάλων αποτυχιών που έχουν 
δημιουργήσει αξία.  

Ανακαλύπτω - L1 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) Επίπεδο επάρκειας 

Μαθαίνω μέσα 
από την 
εμπειρία 

Μαθαίνεις πώς 
να μαθαίνεις 

Αναλογίζεσαι την σχέση των προσωπικών 
μονοπατιών μάθησης για τις μελλοντικές 
ευκαιρίες και επιλογές. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να αναλογιστώ την σχέση 
των μονοπατιών της μάθησης μου  
για τις μελλοντικές μου ευκαιρίες και 
επιλογές.  

Πειραματίζομαι - L3 

Μαθαίνεις μέσα 
από την 
εμπειρία. 

Αναλογίζεσαι την προσωπική εμπειρία της 
συμμετοχής σε δραστηριότητες που 
δημιουργούν αξία και μαθαίνεις από αυτήν. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να αναλογιστώ την εμπειρία 
της συμμετοχής  μου σε 
δραστηριότητες που δημιουργούν 
αξία και να μάθω από αυτήν.  

Εξερευνώ - L2 

  



 

 
47 

 

4. Διαχειρίζομαι ομαδικές διαδικασίες και την διάδραση μέσα σε ομάδες 

4.1. Ιδέες και ευκαιρίες 

Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανότητας 

Μαθησιακά οφέλη (κατά τον Bloom) 
Επίπεδο 
Bloom 

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδου 
Ικανότητας 

(EntreComp) 

Επίπεδο 
ικανότητας 

Εντοπίζοντας 
ευκαιρίες 

Αναγνωρίζεις, 
δημιουργείς και 
δράττεις 
ευκαιρίες. 

Ψάχνεις ευκαιρίες για να δημιουργήσεις 
αξία, συμπεριλαμβανομένης και της 
αναγκαιότητας για αυτό. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να ψάχνω εκ των προτέρων για 
ευκαιρίες για να δημιουργήσω αξία, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
αναγκαιότητας για αυτό.  

Τολμώ - L4 

Επικεντρώνεσαι 
στις 
προκλήσεις. 

Αναγνώριση των προκλήσεων στην 
κοινότητα και τον περίγυρο κάποιου, στην 
επίλυση των οποίων μπορεί κάποιος να 
συνεισφέρει. 

Θυμάμαι - 1 

Μπορώ να αναγνωρίσω τις προκλήσεις 
στην κοινότητα και τον περίγυρο μου στην 
επίλυση των οποίων μπορώ να 
συνεισφέρω.  

Εξερευνώ - L2 

Ανακαλύπτεις 
ανάγκες. 

Καθορίζεις ποιες ομάδες χρηστών και ποιες 
ανάγκες πρέπει να καταγραφούν μέσα από 
την δημιουργία αξίας. 

Δημιουργώ - 6 

Μπορώ να καθορίσω ποιες ομάδες 
χρηστών και ποιες ανάγκες θέλω να 
αντιμετωπίσω μέσα από την δημιουργία 
αξίας. 

Τολμώ - L4 

Ανάλυση  
πλαισίου. 

Αναγνωρίζεις προσωπικές, κοινωνικές και 
επαγγελματικές ευκαιρίες για να 
δημιουργήσεις αξία , και σε υπάρχοντες 
οργανισμούς και  στήνοντας νέα 
εγχειρήματα. 

Θυμάμαι - 1 

Μπορώ να αναγνωρίζω τις προσωπικές, 
κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες 
μου για να δημιουργήσω αξία , και σε 
υπάρχοντες οργανισμούς και στήνοντας 
νέα εγχειρήματα.  

Τολμώ - L4 

Δημιουργικότητα 

Είσαι 
φιλοπερίεργος 
και ανοιχτός.  

Εξερευνάς νέους τρόπους για να κάνεις 
χρήση υπαρχόντων πόρων. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να εξερευνώ νέους τρόπους για να 
κάνω χρήση υπαρχόντων πόρων.  

Εξερευνώ - L2 

Αναπτύσσεις 
ιδέες. 

Ελέγχεις την αξία των προσωπικών λύσεων 
μέσα από τους τελικούς χρήστες.  

Αναλύω - 4 
Μπορώ να ελέγχω την αξία των λύσεων 
μου μέσα από τους τελικούς χρήστες.  

Τολμώ - L4 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Δημιουργικότητα 

Ορίζεις 
προβλήματα.  

Βοηθάς τους άλλους να δημιουργήσουν αξία 
ενθαρρύνοντας τον πειραματισμό και 
χρησιμοποιώντας δημιουργικές τεχνικές για 
να προσεγγίσετε τα προβλήματα και να 
επινοήσετε λύσεις. 

Εφαρμόζω- 3 

Μπορώ να βοηθώ τους άλλους να 
δημιουργήσουν αξία ενθαρρύνοντας τον 
πειραματισμό και χρησιμοποιώντας 
δημιουργικές τεχνικές για να 
προσεγγίσουμε τα προβλήματα και να 
επινοήσουμε λύσεις. 

Ενισχύω- L6 

Σχεδιάζεις αξία. 
Συγκεντρώνεις, ελέγχεις και προοδευτικά 
βελτιώνεις  πρωτότυπα  που δίνουν ώθηση 
στην αξία που δημιουργείται. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να συγκεντρώνω, να ελέγχω και 
προοδευτικά να βελτιώνω  πρωτότυπα  
που δίνουν ώθηση στην αξία που θέλω 
να δημιουργήσω.  

Τολμώ- L4 

Είσαι 
καινοτόμος. 

Περιγράφεις πως κάποιες καινοτομίες έχουν 
μεταμορφώσει την κοινωνία.  

Εφαρμόζω- 3 
Μπορώ να περιγράφω πως κάποιες 
καινοτομίες έχουν μεταμορφώσει την 
κοινωνία.   

Εξερευνώ- L2 

Όραμα 

Φαντάζεσαι. 
Διαμορφώνεις μελλοντικά σενάρια γύρω από 
προσωπικές δραστηριότητες που 
δημιουργούν αξία.  

Δημιουργώ - 6 
Μπορώ να διαμορφώσω μελλοντικά 
σενάρια γύρω από προσωπική μου 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας.   

Τολμώ - L4 

Σκέφτεσαι 
στρατηγικά. 

Έχεις επίγνωση του τι χρειάζεται για να 
χτίσεις ένα όραμα. 

Δημιουργώ - 6 
Έχω επίγνωση του τι χρειάζεται για να 
χτίσω ένα όραμα. 

Τολμώ - L4 

Καθοδηγείς την 
δράση. 

Προωθείς πρωτοβουλίες για την αλλαγή και 
τον μετασχηματισμό που συμβάλλουν στο 
προσωπικό όραμα. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να προωθώ πρωτοβουλίες για 
την αλλαγή και τον μετασχηματισμό που 
συμβάλλουν στο όραμα μου. 

Ενισχύω - L6 

Αξιολογώντας 
ιδέες 

Αναγνωρίζεις 
την αξία των 
ιδεών. 

Αναλύω μια αλυσίδα αξίας στα διαφορετικά 
της μέρη και αναγνωρίζω πως προστίθεται 
αξία στο κάθε μέρος.  

Εφαρμόζω - 3 
Αναλύω μια αλυσίδα αξίας στα 
διαφορετικά της μέρη και αναγνωρίζω 
πως προστίθεται αξία στο κάθε μέρος.  

Ενισχύω - L6 

Διαμοιράζεις 
και 
προστατεύεις 
ιδέες. 

Επιλέγεις την καταλληλότερη άδεια για τον 
σκοπό του διαμοιρασμού και της προστασίας 
της αξίας που δημιουργείται από προσωπικές 
ιδέες. 

Θυμάμαι - 1 

Μπορώ να επιλέγω την καταλληλότερη 
άδεια για τον σκοπό του διαμοιρασμού 
και της προστασίας της αξίας που 
δημιουργείται από ιδέες μου. 

Τολμώ - L4 
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Iκανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Bloom) Bloom's level Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Ηθικός και 
βιώσιμος τρόπος 
σκέψης 

Συμπεριφέρεσαι 
ηθικά. 

Είσαι υπεύθυνος για την προώθηση ηθικής 
συμπεριφοράς στο πεδίο επιρροής σου, (για 
παράδειγμα, προωθώντας την φυλετική 
ισότητα, τονίζοντας τις ανισότητες και την 
όποια έλλειψη ακεραιότητας). 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να αναλάβω την ευθύνη για την 
προώθηση ηθικής συμπεριφοράς στο 
πεδίο επιρροής μου, (για παράδειγμα, 
προωθώντας την φυλετική ισότητα, 
τονίζοντας τις ανισότητες και την όποια 
έλλειψη ακεραιότητας). 

Ενισχύω - L6 

Σκέφτεσαι 
βιώσιμα. 

Παράγεις μια ξεκάθαρη δήλωση προβλήματος 
όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με πρακτικές που 
δεν είναι βιώσιμες. 

Δημιουργώ - 6 

Μπορώ να παράγω μια ξεκάθαρη 
δήλωση προβλήματος όταν έρχομαι 
αντιμέτωπος με πρακτικές που δεν είναι 
βιώσιμες. 

Τολμώ - L4 

Αξιολογείς τον 
αντίκτυπο. 

Ορίζεις τον σκοπό της αξιολόγησης, του 
ελέγχου και της αποτίμησης του αντίκτυπου.  

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να ορίσω τον σκοπό της 
αξιολόγησης, του ελέγχου και της 
αποτίμησης του αντίκτυπου.  

Ενισχύω - L6 

Αναλαμβάνεις 
ευθύνη. 

Συζητάς μια ποικιλία μεθόδων ανάληψης 
ευθυνών τόσο για λειτουργική όσο και για 
στρατηγική ευθύνη. 

 
Δημιουργώ - 6 

Μπορώ να συζητήσω μια ποικιλία 
μεθόδων ανάληψης ευθυνών τόσο για 
λειτουργική όσο και για στρατηγική 
ευθύνη.  

Ενισχύω - L6 
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4.2. Πόροι 

Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανότητας 

Μαθησιακά αποτελέσματα (κατά τον 
Bloom) 

Επίπεδο Bloom 
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδου 

Ικανότητας 
(EntreComp) 

Επίπεδο 
ικανότητας 

Αυτογνωσία και 
αυτό-
αποτελεσματικότητα 

Ακολουθείς τις 
επιδιώξεις σου. 

Συλλογίζεσαι ατομικές και ομαδικές 
ανάγκες, ελλείψεις, ενδιαφέροντα και 
επιδιώξεις σε σχέση με ευκαιρίες και 
μελλοντικές προοπτικές.  

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να συλλογιστώ τις ατομικές και 
ομαδικές μου ανάγκες, ελλείψεις, 
ενδιαφέροντα και επιδιώξεις σε σχέση με 
ευκαιρίες και μελλοντικές προοπτικές.  

Τολμώ - L4 

Αναγνωρίζεις τα 
δυνατά σημεία 
και τις 
αδυναμίες σου. 

Σου δίνει κίνητρο η επιθυμία να 
χρησιμοποιήσεις τα δυνατά σου σημεία 
και τις ικανότητες για να αξιοποιήσεις στο 
έπακρο τις ευκαιρίες να δημιουργήσεις 
αξία.   

Εφαρμόζω - 3 

Μου δίνει κίνητρο η επιθυμία να 
χρησιμοποιήσω τα δυνατά μου σημεία 
και τις ικανότητες για να αξιοποιήσω στο 
έπακρο τις ευκαιρίες να δημιουργήσω 
αξία. 

Τολμώ - L4 

Πιστεύεις στην 
ικανότητα σου.  

Πιστεύεις στην προσωπική σου ικανότητα 
να καταλαβαίνεις και να κρατάς τα θετικά 
από εμπειρίες που οι άλλοι ίσως 
χαρακτήριζαν ως αποτυχίες. 

Εφαρμόζω - 3 

Πιστεύω στην ικανότητα μου να 
καταλαβαίνω και να κρατώ τα θετικά από 
εμπειρίες που οι άλλοι ίσως 
χαρακτήριζαν ως αποτυχίες. 

Ενισχύω - L6 

Διαμορφώνεις 
το μέλλον σου. 

Χρησιμοποιείς προσωπικές δεξιότητες και 
ικανότητες για να αλλάξεις τον 
επαγγελματικό σου προσανατολισμό, ως 
αποτέλεσμα νέων ευκαιριών ή από 
ανάγκη. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω προσωπικές 
δεξιότητες και ικανότητες για να αλλάξω 
τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό, 
ως αποτέλεσμα νέων ευκαιριών ή από 
ανάγκη. 

Τολμώ - L4 

Κίνητρο και επιμονή. 

Διατηρείς το 
κίνητρο σου. 

Ρυθμίζεις την συμπεριφορά σου για να 
διατηρήσεις το κίνητρο σου και να 
επιτύχεις τα οφέλη του να μετατρέπεις τις 
ιδέες σε πράξη. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να ρυθμίζω την συμπεριφορά 
μου για να διατηρώ το κίνητρο μου και να 
επιτύχω τα οφέλη του να μετατρέπω τις 
ιδέες σε πράξη. 

Τολμώ - L4 

Είσαι 
αποφασισμένος. 

Καθοδηγείς τους άλλους για να 
διατηρήσουν τα κίνητρα τους, 
ενθαρρύνοντας τους να δεσμευτούν 
απέναντι σε αυτό που θέλουν να 
επιτύχουν.  

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να καθοδηγώ τους άλλους για να 
διατηρήσουν τα κίνητρα τους, 
ενθαρρύνοντας τους να δεσμευτούν 
απέναντι σε αυτό που θέλουν να 
επιτύχουν.  

Ενισχύω - L6 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανότητας 

Μαθησιακά αποτελέσματα (κατά τον 
Bloom) 

Eπίπεδο 
Bloom 

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδου 
Ικανότητας 

(EntreComp) 

Επίπεδο 
ικανότητας 

Κίνητρο και επιμονή 

Επικεντρώνεσαι σε 
αυτό που σου δίνει 
κίνητρο. 

Χρησιμοποιείς στρατηγικές για να 
διατηρείς τα κίνητρα της ομάδας και την 
επικέντρωση της στο να δημιουργεί 
αξία. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να χρησιμοποιώ στρατηγικές 
για να διατηρώ τα κίνητρα της 
ομάδας μου και την επικέντρωση της 
στο να δημιουργεί αξία. 

Ενισχύω - L6 

Είσαι 
αποφασισμένος. 

Κρίνεις πότε δεν αξίζει να συνεχίσεις μια 
ιδέα. 

Αξιολογώ- 5 
Μπορώ να κρίνω πότε δεν αξίζει να 
συνεχίσω μια ιδέα.  

Τολμώ - L4 

Μην εγκαταλείπεις 
την προσπάθεια. 

Συντηρείς την προσπάθεια και το 
ενδιαφέρον, παρά τα κωλύματα. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να συντηρώ την προσπάθεια 
και το ενδιαφέρον, παρά τα 
κωλύματα. 

Τολμώ - L4 

Κινητοποιώντας 
πόρους 

Διαχειρίζεσαι 
πόρους (υλικούς και 
μη υλικούς). 

Συγκεντρώνεις τους απαραίτητους 
πόρους για να αναπτύξεις την 
προσωπική σου δραστηριότητα 
δημιουργίας αξίας. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να συγκεντρώσω τους 
απαραίτητους πόρους για να 
αναπτύξω την προσωπική μου 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας. 

Ενισχύω - L6 

Χρησιμοποιείς 
πόρους υπεύθυνα. 

Χρησιμοποιείς πόρους με υπευθυνότητα 
και αποτελεσματικότητα (για 
παράδειγμα, ενέργεια, υλικά στην 
αλυσίδα προμηθειών ή στην 
κατασκευαστική διαδικασία, δημόσιους 
χώρους). 

Εφαρμόζω - 3 

Χρησιμοποιώ πόρους με 
υπευθυνότητα και 
αποτελεσματικότητα (για 
παράδειγμα, ενέργεια, υλικά στην 
αλυσίδα προμηθειών ή στην 
κατασκευαστική διαδικασία, 
δημόσιους χώρους). 

Τολμώ - L4 

Αξιοποιείς τον 
χρόνο. 

Βοηθάς άλλους να διαχειριστούν τον 
χρόνο τους αποτελεσματικά. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να βοηθήσω άλλους να 
διαχειριστούν τον χρόνο τους 
αποτελεσματικά. 

Ενισχύω- L6 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανότητας 

Μαθησιακά αποτελέσματα (κατά τον 
Bloom) 

Eπίπεδο 
Bloom 

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδου 
Ικανότητας 

(EntreComp) 

Επίπεδο 
ικανότητας 

Κινητοποιώντας 
πόρους 

Λαμβάνεις 
υποστήριξη. 

Βρίσκεις και καταγράφεις σε λίστα 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες για να 
στηρίξεις δραστηριότητα δημιουργίας 
αξίας (για παράδειγμα, οργανισμοί 
νεοφυών επιχειρήσεων, σύμβουλοι 
κοινωνικών επιχειρήσεων, διαχειριστές 
νεοφυών επιχειρήσεων , εμπορικό 
επιμελητήριο). 

Θυμάμαι - 1 

Μπορώ να βρίσκω και να καταγράφω 
σε λίστα δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες για να στηρίξω την 
δραστηριότητα μου δημιουργίας 
αξίας (για παράδειγμα, οργανισμοί 
νεοφυών επιχειρήσεων, σύμβουλοι 
κοινωνικών επιχειρήσεων, 
διαχειριστές νεοφυών επιχειρήσεων , 
εμπορικό επιμελητήριο). 

Τολμώ - L4 

Χρηματοοικονομικός 
και οικονομικός 
εγγραματισμός 

Κατανοείς 
οικονομικές και 
χρηματοοικονομικές 
έννοιες. 

Διαμορφώνεις χρηματοοικονομικούς 
δείκτες (για παράδειγμα, επιστροφή σε 
επενδύσεις). 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να διαμορφώνω 
χρηματοοικονομικούς δείκτες (για 
παράδειγμα, επιστροφή σε 
επενδύσεις). 

Ενισχύω - L6 

Προϋπολογισμός. 
Κρίνεις τις ανάγκες ρευστότητας ενός 
περίπλοκου έργου. 

Αξιολογώ - 5 
Μπορώ να κρίνω τις ανάγκες 
ρευστότητας ενός περίπλοκου έργου.  

Ενισχύω - L6 

Βρίσκεις 
χρηματοδότηση. 

Αναγνωρίζεις δημόσιες και ιδιωτικές 
πηγές χρηματοδότησης για 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας (για 
παράδειγμα, βραβεία, συλλογική 
χρηματοδότηση και μετοχές). 

Θυμάμαι - 1 

Μπορώ να αναγνωρίζω δημόσιες και 
ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης για 
δραστηριότητα δημιουργίας αξίας 
(για παράδειγμα, βραβεία, συλλογική 
χρηματοδότηση και μετοχές). 

Τολμώ - L4 

Κατανοείς το 
φορολογικό 
σύστημα. 

Υπολογίζεις τις βασικές λογιστικές και 
φορολογικές υποχρεώσεις που 
απαιτούνται για να πληροίς τις 
φορολογικές προϋποθέσεις για 
προσωπικές δραστηριότητες. 

Κατανοώ - 2 

Μπορώ να υπολογίζω τις βασικές 
λογιστικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις που απαιτούνται για να 
πληρώ τις φορολογικές προϋποθέσεις 
για τις δραστηριότητες μου.  

Πειραματίζομαι 
- L3 
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5.2. Πόροι 

ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Μπλουμ) 
Το επίπεδο 

του Μπλουμ 
Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 

Επίπεδο 
επάρκειας 

Αυτογνωσία και 
αυτο-
αποτελεσματικότητα 

Ακολούθησε τις 
φιλοδοξίες 
σου. 

Βοηθήστε τους άλλους να σκεφτούν τις 
ανάγκες, τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα 
και τις φιλοδοξίες τους και πώς μπορούν 
να τις μετατρέψουν σε στόχους. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
σκεφτούν τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα 
ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους 
και πώς μπορούν να τις μετατρέψουν σε 
στόχους. 

Ενίσχυση - L6 

Προσδιορίστε 
τα δυνατά και 
τα αδύνατα 
σημεία σας. 

Βοηθήστε τους άλλους να εντοπίσουν τα 
δυνατά και αδύνατα σημεία τους 

Εφαρμογή - 3 
Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία τους. 

Ενίσχυση - L6 

Πίστεψε στις 
ικανότητές 
σου. 

Πιστεύετε στην προσωπική ικανότητα να 
κατανοείτε και να παίρνετε το καλό από 
εμπειρίες που άλλοι μπορεί να 
χαρακτηρίσουν ως αποτυχίες. 

Εφαρμογή - 3 

Πιστεύω στην ικανότητά μου να 
καταλαβαίνω και να παίρνω το καλό από 
τις εμπειρίες που οι άλλοι μπορούν να 
χαρακτηρίσουν ως αποτυχίες. 

Ενίσχυση - L6 

Διαμόρφωσε 
το μέλλον σου. 

Επιλέξτε ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης με την ομάδα και τον 
οργανισμό με βάση μια σαφή κατανόηση 
των δυνατών και αδύνατων σημείων. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να επιλέξω ευκαιρίες 
επαγγελματικής ανάπτυξης με την 
ομάδα και τον οργανισμό μου με βάση 
μια σαφή κατανόηση των δυνατών και 
αδύνατων σημείων μας. 

Ενίσχυση - L6 

Κίνητρα και επιμονή 

Μείνε 
οδηγημένος. 

Παρακινηθείτε από την ιδέα της 
δημιουργίας αξίας για τον εαυτό σας και 
τους άλλους. 

Ανάλυση - 4 
Παρακινούμαι από την ιδέα της 
δημιουργίας αξίας για τον εαυτό μου και 
τους άλλους. 

Εξερευνήστε - L2 

Να 
προσδιοριστεί. 

Προπονεί άλλους να παραμείνουν 
παρακινημένοι, ενθαρρύνοντάς τους να 
δεσμευτούν σε αυτό που θέλουν να 
επιτύχουν. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να προπονώ τους άλλους να 
παρακινούνται, ενθαρρύνοντάς τους να 
δεσμευτούν σε αυτό που θέλουν να 
πετύχουν. 

Ενίσχυση - L6 
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ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Μπλουμ) 
Το επίπεδο του 

Μπλουμ 
Δήλωση επάρκειας (EntreComp) Επίπεδο επάρκειας 

Κίνητρα και επιμονή 

Συγκεντρώσου σε 
αυτό που σε 
παρακινεί. 

Επιβράβευση της πρωτοβουλίας, της 
προσπάθειας και της κατάλληλης 
επίτευξης εντός της ομάδας και του 
οργανισμού. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να ανταμείψω 
κατάλληλα την πρωτοβουλία, 
την προσπάθεια και την 
επίτευξη μέσα στην ομάδα και 
την οργάνωσή μου. 

Μετασχηματισμός - L8 

Να είσαι 
ανθεκτικός. 

Επιμείνετε απέναντι στις αντιξοότητες 
όταν προσπαθείτε να επιτύχετε 
προσωπικούς στόχους. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να επιμείνω απέναντι 
στις αντιξοότητες όταν 
προσπαθώ να πετύχω τους 
στόχους μου. 

Βελτίωση - L5 

Μην τα παρατάς. 

Εμπνεύστε τους άλλους να εργαστούν 
σκληρά για τους στόχους τους 
δείχνοντας πάθος και ισχυρή αίσθηση 
ιδιοκτησίας. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να εμπνεύσω τους 
άλλους να εργαστούν σκληρά 
για τους στόχους τους 
δείχνοντας πάθος και ισχυρή 
αίσθηση ιδιοκτησίας. 

Ενίσχυση - L6 

Κινητοποίηση 
πόρων 

Διαχείριση πόρων 
(υλικών και μη 
υλικών). 

Συγκεντρώστε τους απαραίτητους 
πόρους για να αναπτύξετε την 
προσωπική δραστηριότητα 
δημιουργίας αξίας. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να συγκεντρώσω τους 
απαραίτητους πόρους για να 
αναπτύξω τη δραστηριότητά 
μου που δημιουργεί αξία. 

Ενίσχυση - L6 

Χρησιμοποιήστε 
τους πόρους 
υπεύθυνα. 

Επιλέξτε και θέστε σε εφαρμογή 
αποτελεσματικές διαδικασίες 
διαχείρισης πόρων (για παράδειγμα, 
ανάλυση κύκλου ζωής, στερεά 
απόβλητα). 

Δημιουργία - 6 

Μπορώ να επιλέξω και να θέσω 
σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
διαδικασίες διαχείρισης πόρων 
(για παράδειγμα, ανάλυση 
κύκλου ζωής, στερεά απόβλητα). 

Ενίσχυση - L6 

Αξιοποιήστε στο 
έπακρο το χρόνο 
σας. 

Βοηθήστε τους άλλους να 
διαχειριστούν αποτελεσματικά το 
χρόνο τους. 

Εφαρμογή - 3 
Μπορώ να βοηθήσω τους 
άλλους να διαχειριστούν 
αποτελεσματικά το χρόνο τους. 

Ενίσχυση - L6 
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ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Μπλουμ) 
Το επίπεδο του 

Μπλουμ 
Δήλωση επάρκειας (EntreComp) Επίπεδο επάρκειας 

Κινητοποίηση 
πόρων 

Λάβετε 
υποστήριξη. 

Βρείτε και απαριθμήστε δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες για την 
υποστήριξη μιας δραστηριότητας 
δημιουργίας αξίας (για παράδειγμα, 
θερμοκοιτίδα, σύμβουλοι κοινωνικών 
επιχειρήσεων, άγγελοι εκκίνησης, 
εμπορικό επιμελητήριο). 

Μνήμη - 1 

Μπορώ να βρω και να 
απαριθμώ δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες για να 
υποστηρίξω τη δραστηριότητά 
μου που δημιουργεί αξία (για 
παράδειγμα, θερμοκοιτίδα, 
σύμβουλοι κοινωνικών 
επιχειρήσεων, άγγελοι 
νεοσύστατων επιχειρήσεων, 
εμπορικό επιμελητήριο). 

Θάρρος - L4 

Χρηματοοικονομικός 
και οικονομικός 
αλφαβητισμός 

Κατανοήστε τις 
οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές 
έννοιες. 

Εξηγήστε απλές οικονομικές έννοιες 
(για παράδειγμα, προσφορά και 
ζήτηση, τιμή αγοράς, εμπόριο). 

Κατανόηση- 2 

Μπορώ να εξηγήσω απλές 
οικονομικές έννοιες (για 
παράδειγμα, προσφορά και 
ζήτηση, τιμή αγοράς, εμπόριο). 

Εξερεύνηση - L2 

προϋπολογισμός. 
Καταρτίζει έναν απλό προϋπολογισμό 
για τα νοικοκυριά με υπεύθυνο τρόπο. 

εφαρμογή- 3 
Μπορώ να συντάξω έναν απλό 
προϋπολογισμό για τα 
νοικοκυριά με υπεύθυνο τρόπο.. 

 - L2 Εξερεύνηση 

Εύρεση 
χρηματοδότησης. 

Περιγράψτε τον κύριο ρόλο των 
τραπεζών στην οικονομία και την 
κοινωνία. 

Μνήμη - 1 
Μπορώ να περιγράψω τον κύριο 
ρόλο των τραπεζών στην 
οικονομία και την κοινωνία. 

Eξερεύνηση - L2 

Κατανοήστε τη 
φορολογία. 

Εξηγήστε πώς η φορολογία 
χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες μιας 
χώρας και το ρόλο της στην παροχή 
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. 

κατανόηση- 2 

Μπορώ να εξηγήσω κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής 
δραστηριότητας τις 
δραστηριότητες και  μέρος των 
αγαθών και συναισθημάτων. 

Eξερεύνηση - L2 
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ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Μπλουμ) 
Το επίπεδο του 

Μπλουμ 
Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 

Επίπεδο 
επάρκειας 

Κινητοποίηση 
άλλων 

Εμπνεύστε και 
εμπνευστείτε. 

Εμπνεύστε τους άλλους, παρά τις δύσκολες 
συνθήκες. 

Εφαρμογή -3 
Μπορώ να εμπνεύσω τους άλλους, παρά τις 
δύσκολες συνθήκες. 

Ενίσχυση -L6 

Πειθώς 
Πείστε τους άλλους κάνοντας έκκληση στα 
συναισθήματά τους. 

Αξιολόγηση - 5 
Μπορώ να πείσω τους άλλους κάνοντας 
έκκληση στα συναισθήματά τους. 

Θάρρος - L4 

Αποτελεσματική 
επικοινωνία. 

Παράγουν αφηγήσεις και σενάρια που 
παρακινούν, εμπνέουν και κατευθύνουν τους 
ανθρώπους. 

Δημιουργία - 6 
Μπορώ να παράγω αφηγήσεις και σενάρια 
που παρακινούν, εμπνέουν και 
κατευθύνουν τους ανθρώπους. 

Ενίσχυση -L6 

Χρησιμοποιήστε 
αποτελεσματικά 
τα μέσα. 

Συζητήστε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μέσα για 
την προσέγγιση του κοινού με διαφορετικούς 
τρόπους. 

Κατανόηση - 2 

Μπορώ να συζητήσω πώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μέσα για να 
προσεγγίσουν το κοινό με διαφορετικούς 
τρόπους. 

εξερεύνηση- L2 
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5.3. Σε δράση 

ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Μπλουμ) 
Το επίπεδο του 

Μπλουμ 
Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 

Επίπεδο 
επάρκειας l 

Ανάληψη της 
πρωτοβουλίας 

Αναλάβετε την 
ευθύνη. 

Ενθαρρύνετε τους άλλους να αναλάβουν 
την ευθύνη σε δραστηριότητες 
δημιουργίας αξίας. 

Εφαρμογή 3 
Μπορώ να ενθαρρύνω τους άλλους να 
αναλάβουν την ευθύνη σε 
δραστηριότητες δημιουργίας αξίας. 

Ενίσχυση -L6 

Εργαστείτε 
ανεξάρτητα. 

Βοηθήστε τους άλλους να εργαστούν 
ανεξάρτητα. 

εφαρμογή- 3 
Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
εργαστούν ανεξάρτητα. 

Ενίσχυση - L6 

Αναλάβετε 
δράση. 

Ενθαρρύνετε άλλους να αναλάβουν την 
πρωτοβουλία για την επίλυση 
προβλημάτων και τη δημιουργία αξίας 
εντός της δικής τους ομάδας και 
οργανισμού. 

εφαρμογή- 3 

Μπορώ να ενθαρρύνω άλλους να 
αναλάβουν την πρωτοβουλία για την 
επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία 
αξίας στην ομάδα και τον οργανισμό μου. 

Επέκταση - L7 

Σχεδιασμός και 
διαχείριση 

Καθορίστε 
στόχους. 

Αντιστοιχίστε βραχυπρόθεσμους, 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους με το όραμα για προσωπική (ή δική 
σας ομάδα) αξία δημιουργίας 
δραστηριότητας. 

μνήμη - 1 

Μπορώ να ταιριάξω βραχυπρόθεσμους, 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους με το όραμα για τη 
δραστηριότητά μου (ή της ομάδας μου) 
που δημιουργεί αξία. 

- ΕνίσχυσηL6 

Σχεδιάστε και 
οργανώστε. 

Δημιουργήστε ένα σχέδιο δράσης που 
προσδιορίζει τα απαραίτητα βήματα για 
την επίτευξη προσωπικών στόχων. 

δημιουργία- 6 
Μπορώ να δημιουργήσω ένα σχέδιο 
δράσης που προσδιορίζει τα απαραίτητα 
βήματα για την επίτευξη των στόχων μου. 

πείραμα - L3 

Ανάπτυξη 
βιώσιμων 
επιχειρηματικών 
σχεδίων. 

Αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό μοντέλο για 
μια προσωπική ιδέα. 

εφαρμογή- 3 
Μπορώ να αναπτύξω ένα επιχειρηματικό 
μοντέλο για την ιδέα μου.. 

πείραμα - L3 

Ορισμός 
προτεραιοτήτων. 

Καθορισμός προτεραιοτήτων σε αβέβαιες 
συνθήκες, με μερικές ή διφορούμενες 
πληροφορίες. 

μνήμη - 1 
Μπορώ να ορίσω προτεραιότητες σε 
αβέβαιες συνθήκες, με μερική ή 
διφορούμενη πληροφόρηση. 

επέκταση- L7 
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ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Μπλουμ) 
Το επίπεδο 

του Μπλουμ 
Δήλωση επάρκειας (EntreComp) 

Επίπεδο 
επάρκειας 

Σχεδιασμός και 
διαχείριση 

Παρακολουθήστε 
την πρόοδό σας. 

Σχεδιασμός και εφαρμογή σχεδίου 
συλλογής δεδομένων για την 
παρακολούθηση του κατά πόσον η ίδια 
επιχείρηση επιτυγχάνει τους στόχους της. 

δημιουργία - 6 

Μπορώ να σχεδιάσω και να θέσω σε 
εφαρμογή ένα σχέδιο συλλογής 
δεδομένων για να παρακολουθώ αν το 
εγχείρημά μου επιτυγχάνει τους στόχους 
του. 

Μετασχηματισμός 
- L8 

Να είστε 
ευέλικτοι και να 
προσαρμόζετε 
στις αλλαγές. 

Να γνωστοποιεί αποτελεσματικά στον 
οργανισμό τον λόγο των αλλαγών και των 
προσαρμογών. 

Εφαρμογή - 3 
Μπορώ να ανακοινώνω αποτελεσματικά 
στον οργανισμό τον λόγο των αλλαγών και 
των προσαρμογών. 

Μετασχηματισμός 
- L8 

Αντιμετώπιση 
της 
αβεβαιότητας, 
της ασάφειας 
και του 
κινδύνου 

Αντιμετωπίστε 
την αβεβαιότητα 
και την ασάφεια. 

Συγκεντρώστε διαφορετικές απόψεις για να 
λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν ο 
βαθμός αβεβαιότητας είναι υψηλός 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να συγκεντρώσω διαφορετικές 
απόψεις για να λάβουμε τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όταν ο βαθμός αβεβαιότητας 
είναι υψηλός 

Ενίσχυση - L6 

Υπολογισμός 
κινδύνου. 

Σταθμίστε τους κινδύνους και τα οφέλη της 
αυτοαπασχόλησης με εναλλακτικές 
επιλογές σταδιοδρομίας και κάντε επιλογές 
που αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές 
προτιμήσεις. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να σταθμίζω τους κινδύνους και 
τα οφέλη της αυτοαπασχόλησης με 
εναλλακτικές επιλογές σταδιοδρομίας και 
να κάνω επιλογές που αντικατοπτρίζουν 
τις προτιμήσεις μου. 

Θάρρος - L4 

Διαχειριστείτε 
τον κίνδυνο. 

Αξιολογούν κριτικά τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την επίσημη δημιουργία 
αξίας - δημιουργώντας επιχειρήσεις στον 
τομέα της εργασίας. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να αξιολογήσω κριτικά τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την επίσημη 
δημιουργία μιας επιχείρησης δημιουργίας 
αξίας στον τομέα στον οποίο εργάζομαι. 

Θάρρος - L4 

Συνεργασία με 
άλλους 

Αποδεχτείτε τη 
διαφορετικότητα 
(διαφορές των 
ανθρώπων). 

Εκτιμήστε την ποικιλομορφία ως πιθανή 
πηγή ιδεών και ευκαιριών. 

Αξιολόγηση - 5 
Μπορώ να εκτιμήσω τη διαφορετικότητα 
ως πιθανή πηγή ιδεών και ευκαιριών. 

Θάρρος - L4 
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ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Μπλουμ) 
Το επίπεδο 

του Μπλουμ 
Δήλωση επάρκειας (EntreComp) Επίπεδο επάρκειας 

Συνεργασία με 
άλλους 

Αναπτύξτε 
συναισθηματική 
νοημοσύνη. 

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις 
συγκρούσεις. 

Εφαρμογή - 3 
Μπορώ να διαχειρίζομαι τις 
συγκρούσεις αποτελεσματικά. 

Επέκταση - L7 

Ακούστε ενεργά. 
Συγκεντρώστε πληροφορίες από ένα ευρύ 
φάσμα πηγών για να κατανοήσετε τις 
ανάγκες των τελικών χρηστών. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να συγκεντρώσω 
πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα 
πηγών για να κατανοήσω τις ανάγκες 
των τελικών χρηστών μου. 

Επέκταση - L7 

Συνεργαστείτε. 

Δημιουργήστε την ικανότητα ενός 
οργανισμού να δημιουργεί αξία 
ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να 
συνεργάζονται. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να χτίσω την ικανότητα ενός 
οργανισμού να δημιουργεί αξία 
ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να 
συνεργάζονται. 

Μετασχηματισμός - L8 

συνεργασία 

Δώστε στους ανθρώπους τη βοήθεια και 
την υποστήριξη που χρειάζονται για να 
αποδώσουν στα καλύτερά τους μέσα σε μια 
ομάδα. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να δώσω στους ανθρώπους 
τη βοήθεια και την υποστήριξη που 
χρειάζονται για να αποδώσουν στα 
καλύτερά τους μέσα σε μια ομάδα. 

Ενίσχυση - L6 

Αναπτύξτε το 
δίκτυό σας. 

Να είστε ανοιχτοί να δημιουργήσετε νέες 
επαφές και συνεργασία με άλλους (άτομα 
και ομάδες). 

Εφαρμογή - 3 
Είμαι ανοιχτός στην καθιέρωση νέων 
επαφών και συνεργασίας με άλλους 
(άτομα και ομάδες). 

Εξερεύνηση - L2 
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ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (Μπλουμ) 
Το επίπεδο 

του Μπλουμ 
Δήλωση επάρκειας (EntreComp) Επίπεδο επάρκειας 

Μαθαίνοντας 
μέσα από την 
εμπειρία 

αντανάκλαση. 

Βοηθήστε τους άλλους να σκεφτούν τα 
επιτεύγματά τους και τις προσωρινές 
αποτυχίες τους παρέχοντας ειλικρινή και 
εποικοδομητική ανατροφοδότηση. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
σκεφτούν τα επιτεύγματά τους και 
τις προσωρινές αποτυχίες τους 
παρέχοντας ειλικρινή και 
εποικοδομητική ανατροφοδότηση. 

Ενίσχυση - L6 

Μάθηση για τη 
μάθηση 

Βοηθήστε τους άλλους να αναπτύξουν τα 
δυνατά τους σημεία και να μειώσουν ή να 
αντισταθμίσουν τις αδυναμίες τους. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
αναπτύξουν τις δυνάμεις τους και να 
μειώσουν ή να αντισταθμίσουν τις 
αδυναμίες τους. 

Ενίσχυση - L6 

Μάθηση από την 
εμπειρία. 

Βοηθήστε τους άλλους να σκεφτούν την 
αλληλεπίδρασή τους με άλλους ανθρώπους 
και να τους βοηθήσουν να μάθουν να 
σχηματίζουν αυτή την αλληλεπίδραση. 

Εφαρμογή - 3 

Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους να 
σκεφτούν την αλληλεπίδρασή τους με 
άλλους ανθρώπους και να τους 
βοηθήσω να μάθουν από αυτή την 
αλληλεπίδραση. 

Ενίσχυση - L6 
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6. Χρησιμοποιήστε ψηφιακή διδακτική μέσω σοβαρών παιχνιδιών 

Περιοχή 3. Διδάσκοντας και μαθαίνοντας 

Ικανότητα Περιγραφή ικανοτήτων 
Μαθησιακά 

Αποτελέσματα (Bloom's) 
Bloom's level Πρόοδος 

Δήλωση επάρκειας 
(DigCompEdu) 

Επίπεδο 
επάρκειας 

3.1. Διδασκαλία 

Να σχεδιάσετε και να εφαρμό-
σετε ψηφιακές συσκευές και 
πόρους στη διαδικασία διδα-
σκαλίας, ώστε να βελτιώσετε 
την αποτελεσματικότητα των 
διδακτικών παρεμβάσεων. Για 
τη σωστή διαχείριση και ενορ-
χήστρωση ψηφιακών παρεμ-
βάσεων διδασκαλίας. Να πει-
ραματιστείτε και να αναπτύ-
ξετε νέες μορφές και παιδαγω-
γικές μεθόδους διδασκαλίας. 

Εξετάστε τις κατάλληλες 
κοινω-νικές ρυθμίσεις και 
μοντέλα άλληλεπίδρασης 
κατά την εν-σωμάτωση 
ψηφιακών τεχνολο-γιών.  
Χρησιμοποιήστε ψηφιακές 
τε-χνολογίες στη 
διδασκαλία για να 
αυξήσετε τη μεθοδολογική 
παραλλαγή.  
Ρυθμίστε μαθήματα ή 
άλλες άλληλεπιδράσεις σε 
ψηφιακό περιβάλλον. 

Εφαρμογή - 3 

Χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών με 
σκοπό τη 
βελτίωση των 
παιδαγωγικών 
στρατηγικών. 

Θεωρώ κατάλληλες 
κοινωνικές ρυθμίσεις και 
τρόπους αλληλε-πίδρασης 
κατά την ενσωμά-τωση 
ψηφιακών τεχνολογιών.  
Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνο-λογίες στη 
διδασκαλία για να αυξήσω 
τη μεθοδολογική πα-
ραλλαγή.  
Ρυθμίζω μαθήματα 
εκμάθησης ή άλλες 
αλληλεπιδράσεις σε 
ψηφιακό περιβάλλον. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - B2 
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ικανότητα Περιγραφή ικανοτήτων 
Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 
(Μπλουμ) 

Το επίπεδο του 
Μπλουμ 

Δήλωση επάρκειας 
(EntreComp) 

Επίπεδο επάρκειας ικανότητα 

3.2.Καθοδήγηση 

Χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών και υπηρεσιών 
για την ενίσχυση της 
αλληλεπίδρασης με τους 
μαθητές, ατομικά και 
συλλογικά, εντός και εκτός 
του μαθήματος.  
Χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών για να 
προσφέρετε έγκαιρη και 
στοχευμένη καθοδήγηση και 
βοήθεια.  
Πειραματισμός και 
ανάπτυξη νέων φορμών και 
μορφών για προσφορά 
καθοδήγησης και 
υποστήριξης. 

Αλληλεπιδράστε με τους 
μαθη-τές σε συνεργατικό 
ψηφιακό περιβάλλον.  
Χρησιμοποιήστε, 
παρακολου-θήστε τη 
συμπεριφορά τους 
(μαθητών) και παρέχετε 
ατο-μική καθοδήγηση και 
υποστή-ριξη όπως 
απαιτείται. 
Πειραματιστείτε με νέες 
φόρ-μες και μορφές για 
την παροχή καθοδήγησης 
και υποστήριξης, 
χρησιμοποιώντας 
ψηφιακές τεχνολογίες. 

Εφαρμογή - 3 

Χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών για ε-
νίσχυση της παρα-
κολούθησης και της 
καθοδήγησης. 

Αλληλοεπιδρώ με 
μαθητές στα 
συνεργατικά 
ψηφιακά περιβάλ-
λοντα. 
Χρησιμοποιώ, 
παρακολουθώ-ντας 
τη συμπεριφορά 
τους και 
παρέχοντας 
ατομική καθοδήγη-
ση και υποστήριξη 
όπως απαι-τείται. 
Πειραματίζομαι με 
νέες φόρμες και 
μορφές για να 
προσφέρω 
καθοδήγηση και 
υποστήριξη, 
χρησιμοποιώντας 
ψηφιακές τε-
χνολογίες. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - B2 
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ικανότητα Περιγραφή ικανοτήτων 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

(Μπλουμ) 

Το επίπεδο του 
Μπλουμ 

Δήλωση επάρκειας 
(EntreComp) 

Επίπεδο επάρκειας ικανότητα 

3.3. Συνεργατική 
μάθηση 

Χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών για την 
ενίσχυση και τη βελτίωση 
της συνεργασίας των 
μαθητών. 
Να δοθεί η δυνατότητα 
στους μαθητές να 
χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνολογίες ως μέρος 
συνεργατικών εργασιών, ως 
μέσο για την ενίσχυση της 
επικοινωνίας και της 
συνεργασίας και για τη 
δημιουργία συλλογικής 
γνώσης. 

Σχεδιάστε και 
διαχειριστείτε ποικίλες 
δραστηριότητες 
συλλογικής μάθησης, 
όπου οι μαθητές 
χρησιμοποιούν μια 
ποικιλία τεχνολογιών για 
τη διεξαγωγή συλλογικής 
έρευνας, τεκμηρίωσης 
ευρημάτων και 
προβληματισμού σχετικά 
με τη μάθησή τους, τόσο 
σε φυσικά όσο και σε 
εικονικά περιβάλ-λοντα 
μάθησης. 

Δημιουργώ - 6 

Χρήση ψηφιακών 
περιβαλλόντων για 
τη συνεργατική 
παραγωγή 
γνώσεων και την 
αξιολόγηση από 
τους συνομήλικους. 

Σχεδιάζω και 
διαχειρίζομαι 
ποικίλες 
δραστηριότητες 
συλλογικής 
μάθησης, όπου οι 
μαθητές 
χρησιμοποιούν μια 
ποικιλία 
τεχνολογιών για τη 
διεξαγωγή 
συνεργατικής 
έρευνας, 
τεκμηρίωσης 
ευρημάτων και 
προβληματισμού 
για τη μάθησή 
τους, τόσο σε 
φυσικό όσο και σε 
εικονικό 
περιβάλλον 
μάθησης. 

ΗΓΕΥΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ- C1 
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ικανότητα Περιγραφή ικανοτήτων 
Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 
(Μπλουμ) 

Το επίπεδο του 
Μπλουμ 

Δήλωση επάρκειας 
(EntreComp) 

Επίπεδο επάρκειας ικανότητα 

3.4. 
Αυτορυθμιζόμενη 
μάθηση 

Χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών για την 
υποστήριξη 
αυτορρυθμιζόμενων 
μαθησιακών διαδικασιών, 
δηλαδή να επιτρέπουν στους 
εκπαιδευόμενους να 
σχεδιάζουν, να 
παρακολουθούν και να 
σκέφτονται τη δική τους 
μάθηση, να παρέχουν 
αποδείξεις προόδου, να 
μοιράζονται πληροφορίες 
και να δημιουργούν 
δημιουργικές λύσεις. 

Χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών ή 
περιβαλλόντων (π.χ. 
ηλεκτρονικά 
χαρτοφυλάκια, ιστολόγια, 
ημερολόγια, εργαλεία 
σχεδιασμού) για να 
επιτρέψετε στους 
εκπαιδευόμενους να 
διαχειριστούν και να 
τεκμηριώσουν όλα τα 
στάδια της μάθησής τους, 
π.χ. για σχεδιασμό, 
ανάκτηση πληροφοριών, 
τεκμηρίωση, 
προβληματισμό και 
αυτοαξιολόγηση. 
Βοήθεια μαθητών ώστε 
να αναπτύξουν, να 
εφαρμόσουν και να 
αναθεωρήσουν 
κατάλληλα κριτήρια για 
αυτοαξιολόγηση, με την 
υποστήριξη ψηφιακών 
τεχνολογιών. 

Εφαρμογή - 3 

Χρήση ψηφιακών 
περιβαλλόντων για 
την πλήρη 
υποστήριξη της 
αυτορρυθμιζόμενης 
μάθησης. 

Χρησιμοποιώ ψηφιακές 
τεχνολογίες ή 
περιβάλλοντα (π.χ. 
ηλεκτρονικά 
χαρτοφυλάκια, ιστολόγια, 
ημερολόγια, εργαλεία 
σχεδιασμού) για να 
επιτρέψω στους 
εκπαιδευόμενους να 
διαχειριστούν και να 
τεκμηριώσουν όλα τα 
στάδια της μάθησής τους, 
π.χ. για σχεδιασμό, 
ανάκτηση πληροφοριών, 
τεκμηρίωση, 
προβληματισμό και 
αυτοαξιολόγηση. 
Παρέχω βοήθεια στους 
μαθητές ώστε να 
αναπτύξουν, να 
εφαρμόσουν και να 
αναθεωρήσουν 
κατάλληλα κριτήρια για 
αυτοαξιολόγηση, με την 
υποστήριξη ψηφιακών 
τεχνολογιών. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - B2 
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Περιοχή 5. Ενδυνάμωση του μαθητή 

Ικανότητα Περιγραφή ικανοτήτων 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

(Bloom's) 
Bloom's level Πρόοδος 

Δήλωση επάρκειας  
(DigCompEdu) 

Επίπεδο 
επάρκειας 

5.3. Ενεργή 
προσέλκυση 
μαθητών 

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 
για την προώθηση της ενεργού 
και δημιουργικής δέσμευσης 
των μαθητών με ένα 
αντικείμενο. Η χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών σε 
παιδαγωγικές στρατηγικές που 
προωθούν τις εγκάρσιες 
δεξιότητες των μαθητών, 
ανοιχτή μάθηση σε νέα, 
πραγματικά περιβάλλοντα, 
εμπλέκουν τους ίδιους τους 
μαθητές σε πρακτικές 
δραστηριότητες, επιστημονική 
έρευνα και σύνθετη επίλυση 
προβλημάτων ή με άλλους 
τρόπους που αυξάνουν την 
ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών και δημιουργική 
έκφραση. 

Χρησιμοποιήστε μια σειρά 
ψηφιακών τεχνολογιών για να 
δημιουργήσετε ένα σχετικό, 
πλούσιο και αποτελεσματικό 
ψηφιακό μαθησιακό 
περιβάλλον, π.χ. 
αντιμετωπίζοντας διαφορετικά 
αισθητήρια κανάλια, στυλ και 
στρατηγικές μάθησης, με 
μεθοδολογικά διαφορετικούς 
τύπους δραστηριότητας και 
ομαδικές συνθέσεις. 
 
Αναλογιστείτε την 
αποτελεσματικότητα των 
στρατηγικών διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούνται στην 
αύξηση της συμμετοχής των 
μαθητών και της ενεργού 
μάθησης. 

Εφαρμογή - 3 

Χρήση 
ψηφιακών 
τεχνολογιών για 
την ενεργό 
συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων 
με το 
αντικείμενο. 

Χρησιμοποιώ μια σειρά 
ψηφιακών τεχνολογιών για 
να δημιουργήσω ένα σχετικό, 
πλούσιο και αποτελεσματικό 
ψηφιακό μαθησιακό 
περιβάλλον, π.χ. με την 
αντιμετώπιση διαφορετικών 
αισθητηριακών καναλιών, 
στυλ και στρατηγικές 
μάθησης, με μεθοδολογικά 
διαφορετικούς τύπους 
δραστηριότητας και ομαδικές 
συνθέσεις. 
 
Σκέφτομαι πόσο 
αποτελεσματικές είναι οι 
στρατηγικές διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούνται στην 
αύξηση της συμμετοχής των 
μαθητών και της ενεργού 
μάθησης. 
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Μεθοδολογική σημείωση 

Ο σκοπός 

Ο στόχος του Matrix είναι να προσδιορίσει τα μαθησιακά αποτελέσματα της επιχειρηματικότητας για 

μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν να επιτευχθούν μέσω εργαστηρίων 

Επιχειρηματικότητας και του Serious Game που θα αναπτυχθεί από το έργο σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι ένας οδηγός για τις απαιτήσεις του Serious Game. 

Το περιεχόμενο 

Αυτό το Matrix είναι το αποτέλεσμα μιας κοινής εργασίας που πραγματοποιήθηκε από όλους τους 

συνεργάτες του Self-Entrepreneurship Project, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιταλία, την Τουρκία, την Ελλάδα, 

τη Λετονία, τη Φινλανδία και την Ισπανία. 

Τα αναγνωρισμένα μαθησιακά αποτελέσματα του Matrix θεωρήθηκαν ρεαλιστικά εφικτά από όλους τους 

μαθητές των ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εμπλεκόμενες χώρες μέσω των αποτελεσμάτων 

που θα παράγει το έργο Self-e, των εργαστηρίων και της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Μια άλλη μεταβλητή 

που ελήφθη υπόψη είναι το γεγονός ότι η Επιχειρηματικότητα διδάσκεται πιο ενεργά σε ορισμένες χώρες 

του Project σε σχέση με άλλες. 

Με τον όρο «Μαθητές» αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα άτομα είναι γραμμένα/φοιτούν σε ιδρύματα 

γενικής, επαγγελματικής ή επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η μεθοδολογία 

Τα προσδιορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα του πίνακα έχουν επιτευχθεί μέσω μιας μικτής ερευνητικής 

προσέγγισης με έναν επεξηγηματικό διαδοχικό σχεδιασμό, που αναπτύχθηκε ως εξής: 

 

− Μια ποσοτική ερευνητική φάση: μαθητές, δάσκαλοι, περιφερειακά σχολικά γραφεία, εταιρείες και 

εμπορικά επιμελητήρια έλαβαν ένα ερωτηματολόγιο που είχε ως στόχο να καθοδηγήσει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που οι μαθητές θα μπορούσαν ή / και θα έπρεπε να επιτύχουν στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση προκειμένου να προωθήσουν την απασχολησιμότητά τους. Ο στόχος ήταν να πάρουμε μια 

διαφοροποιημένη άποψη από τους μαθητές, το εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας. Τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου περιγράφονται στην «Έκθεση ανάλυσης αναγκών για τις 

ικανότητες επιχειρηματικότητας», που εκδόθηκε από το πρόγραμμα Self-e project. 

− Μια ποιοτική ερευνητική φάση: 

• Το πλαίσιο EntreComp μελετήθηκε διεξοδικά και τα επίπεδα 4, 5 και 6 επιλέχθηκαν ως ρεαλιστικά 

εφικτά από τους μαθητές στο διαθέσιμο πλαίσιο. 

• Κάθε σχολικός εταίρος έκανε μια πρόταση για τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν 

ρεαλιστικά στο πλαίσιο τους μέσω των δραστηριοτήτων του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα της προηγούμενης ποσοτικής φάσης και την προσωπική τους εμπειρία. 
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• Τα μαθησιακά αποτελέσματα που επέλεξαν οι συνεργάτες αναθεωρήθηκαν και εναρμονίστηκαν 

ατομικά από τους βασικούς ερευνητές που ηγήθηκαν αυτής της έρευνας. 

• Μια τελική αναθεώρηση έγινε από κοινού από τους κύριους ερευνητές, οι οποίοι επέλεξαν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα που αναφέρονται παρακάτω στον πίνακα. 

− - Τέλος, το Matrix αναθεωρήθηκε από τους παρακάτω ενδιαφερόμενους σε κάθε χώρα: 

• 1 Περιφερειακό Σχολικό Γραφείο. 

• 1 Εταιρεία: 1 κάτοχος εταιρείας, 1 διευθυντής, 1 υπάλληλος. 

• 1 Εμπορικό Επιμελητήριο. 

− - Τα δεδομένα της  ανατροφοδότησης που ελήφθησαν από εξωτερικούς αξιολογητές αναλύθηκαν και 

το Matrix αναθεωρήθηκε ανάλογα. 

− - Ως τελική εναρμόνιση του πίνακα μας, τα μαθησιακά αποτελέσματα του EntreComp αναδιατυπώθηκαν 

σύμφωνα με τα 6 επίπεδα της ταξινόμησης του Bloom, έκδοση 2001. Το ρήμα που καθορίζει τη δράση 

στο πλαίσιο EntreComp ήταν ο σύνδεσμος για την επανεγγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

σύμφωνα με την ταξινόμηση του Bloom . Κατά συνέπεια, τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

προσδιορίζονται στο πλαίσιο EntreComp έχουν χρησιμοποιηθεί ως δηλώσεις επάρκειας, για μια 

αντικειμενική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της μάθησης. 

− Η χρήση της ταξινόμησης του Bloom αντί των πλαισίων EntreComp είναι το κλειδί για την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών μαθησιακών διαδρομών μέσω του σοβαρού παιχνιδιού, για την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού και τον τρόπο αξιολόγησης της μάθησης 

των μαθητών, καθώς και για την προσαρμογή του περιεχομένου διδασκαλίας στο επίπεδο προόδου. 

Στην πραγματικότητα, τα επιθυμητά αποτελέσματα θα επηρεάσουν την επιλογή των θεμάτων, το 

περιεχόμενο που θα συμπεριλάβει και την αλληλουχία των θεμάτων(Bilon, 2019). 

Πώς να διαβάσετε το Matrix 

Το Matrix έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τους Τομείς Δυνατοτήτων του πλαισίου EntreComp: 

1. Ιδέες και ευκαιρίες 

2. Πόροι · 

3. Σε δράση. 

Σε κάθε περιοχή Δυνατοτήτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν επιλεγεί, διαλέγοντας μεταξύ των 

επιπέδων 4, 5 και 6, όπου: 

− - Το Επίπεδο 4 είναι το Ενδιάμεσο Επίπεδο Επάρκειας, που ονομάζεται «Κτίζοντας ανεξαρτησία», που 

περιγράφεται ως «Ανάληψη και κοινή χρήση ευθύνης», που ταυτίζεται με το ρήμα «Τολμώ» 

− - Το Επίπεδο 5 είναι Προχωρημένο Επίπεδο Επάρκειας, που ονομάζεται "Ανάληψη Ευθύνης", που 

περιγράφεται ως "Με κάποια καθοδήγηση και μαζί με άλλους", που ταυτίζεται με το ρήμα "Βελτιώνω". 

− - Το Επίπεδο 6 είναι Προηγμένο Επίπεδο Επάρκειας, που ονομάζεται «Λήψη Ευθύνης», που 

περιγράφεται ως «Ανάληψη ευθύνης για λήψη αποφάσεων και συνεργασία με άλλους», που ταυτίζεται 

με το ρήμα «Ενίσχυω». 

Όσον αφορά την ταξινόμηση του Bloom, ο πίνακας που εμφανίζεται στη σελίδα 6 είναι αυτονόητος. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του πλαισίου EntreComp χρησιμοποιήθηκαν ως δηλώσεις επάρκειας, για την 

αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση της μάθησης. 
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Τέλος, προκειμένου να αναπτυχθεί η μαθησιακή πορεία για τους μαθητές μέσω του σοβαρού παιχνιδιού 

και να καθοδηγηθούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν το παιχνίδι και να αξιολογούν 

τη μάθηση των μαθητών, τα μαθησιακά αποτελέσματα της ταξινόμησης του Bloom πρέπει να ληφθούν ως 

αναφορά, ενώ οι δηλώσεις επάρκειας του EntreComp μπορούν να είναι χρησιμοποιηθούν για την 

αξιολόγηση και την αυτο-αξιολόγηση του επιτεύγματος των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
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1. Ιδέες και ευκαιρίες 

Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανότητας 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο 
Bloom's  

Δήλωση Επάρκειας 
(EntreComp) 

Επίπεδο 
Επάρκειας 

Εντοπισμός 
ευκαιριών 

Προσδιόρισε, 
δημιούργησε 
και 
εκμεταλλεύσου 
τις ευκαιρίες 

Εφάρμοσε διαφορετικές αναλυτικές 
προσεγγίσεις  για τον προσδιορισμό 
επιχειρηματικών ευκαιριών. 

Αναλύω - 4 
Μπορώ να περιγράψω διαφορετικές 
αναλυτικές προσεγγίσεις για τον 
προσδιορισμό επιχειρηματικών ευκαιριών. 

Βελτιώνω - L5 

Εστίασε στις 
προκλήσεις 

Αντικατάστησε τις καθιερωμένες πρακτικές 
και αμφισβήτησε την επικρατούσα αντίληψη  
για να δημιουργήσεις ευκαιρίες και να 
εξετάσεις τις προκλήσεις με διαφορετικούς 
τρόπους. 

Δημιουργώ - 6 

Μπορώ να ξεχωρίσω τις καθιερωμένες 
πρακτικές και να αμφισβητήσω την 
επικρατούσα αντίληψη  για να 
δημιουργήσω ευκαιρίες και να εξετάσω τις 
προκλήσεις με διαφορετικούς τρόπους. 

Βελτιώνω - L5 

Αποκάλυψε τις 
ανάγκες  

Πραγματοποίησε μια ανάλυση αναγκών με 
τη συμμετοχή σχετικών ενδιαφερομένων. 

Εφαρμόζω- 3 
Μπορώ να πραγματοποιήσω ανάλυση 
αναγκών με τη συμμετοχή σχετικών 
ενδιαφερομένων. 

Βελτιώνω - L5 

Ανάλυσε το 
πλαίσιο 

Προσδιόρισε προσωπικές, κοινωνικές και 
επαγγελματικές ευκαιρίες δημιουργικής 
αξίας, είτε μέσω υπαρχόντων  οργανισμών 
είτε μέσω δημιουργίας νέων επιχειρήσεων 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να προσδιορίσω τις προσωπικές, 
κοινωνικές και επαγγελματικές μου 
ευκαιρίες δημιουργικής αξίας, είτε μέσω 
υπαρχόντων οργανισμών είτε μέσω της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. 

Τολμώ- L4 

Δημιουργικότητα 

Να είσαι 
φιλοπερίεργος 
και ανοικτός  

Ερεύνησε ενεργά νέες λύσεις που 
βελτιώνουν τη διαδικασία δημιουργία αξίας. 

Αναλύω - 4 
Μπορώ να αναζητήσω ενεργά νέες λύσεις 
που βελτιώνουν τη διαδικασία 
δημιουργίας αξίας. 

Βελτιώνω  - L5 

Ανάπτυξε ιδέες 
Ανάπτυξε διαφορετικές αναλυτικές 
προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό 
επιχειρηματικών ευκαιριών. 

Αναλύω- 4 
Μπορώ να περιγράψω διαφορετικές 
αναλυτικές προσεγγίσεις για τον 
προσδιορισμό επιχειρηματικών ευκαιριών. 

Βελτιώνω - L5 

Προσδιόρισε 
προβλήματα 

Αναμόρφωσε τα ανοιχτά προβλήματα που 
ταιριάζουν στις προσωπικές σου δεξιότητες. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να αναδιαμορφώσω τα ανοιχτά 
προβλήματα που ταιριάζουν στις 
ικανότητές μου 

Τολμώ - L4 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο 
Bloom's 

Δήλωση Επάρκειας 
(EntreComp) 

Επίπεδο 
Επάρκειας 

Δημιουργικότη
τα 

Αξία 
σχεδιασμού 

Δημιούργησε (μόνος ή με άλλους) προϊόντα 
ή υπηρεσίες που επιλύουν προσωπικά 
προβλήματα και προσωπικές ανάγκες. 

Δημιουργώ- 6 

Μπορώ να δημιουργήσω (μόνος μου ή με 
άλλους) προϊόντα ή υπηρεσίες που 
επιλύουν τα προβλήματα και τις ανάγκες 
μου. 

Βελτιώνω- L5 

Να είσαι 
καινοτόμος 

Κρίνε εάν μια ιδέα, ένα προϊόν ή μια 
διαδικασία είναι καινοτόμος ή απλώς 
καινούρια για το άτομο. 

Αξιολογώ- 5 
Μπορώ να κρίνω εάν μια ιδέα, ένα προϊόν 
ή μια διαδικασία είναι καινοτόμος ή 
καινούρια για μένα. 

Τολμώ- L4 

Όραμα 

Φαντάσου 
Δημιούργησε μελλοντικά σενάρια γύρω από 
τη δική σου δημιουργική δραστηριότητα  

Εφαρμόζω -3 
Μπορώ να δημιουργήσω μελλοντικά 
σενάρια γύρω από τη δική μου 
δημιουργική δραστηριότητα. 

Τολμώ - L4 

Σκέψου 
στρατηγικά 

Εξήγησε τον ρόλο μιας πρότασης με όραμα 
για στρατηγικό σχεδιασμό. 

Αξιολογώ - 5 
Μπορώ να εξηγήσω τον ρόλο μιας 
πρότασης με όραμα για στρατηγικό 
σχεδιασμό. 

Βελτιώνω  - L5 

Οδηγός δράσης 
Προσδιόρισε τις αλλαγές που απαιτούνται 
για την επίτευξη προσωπικού οράματος. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να εντοπίσω τις αλλαγές που 
απαιτούνται για την επίτευξη του οράματός 
μου. 

Τολμώ- L5 

Εκτίμηση 
ιδεών 

Αναγνώρισε 
την αξία των 
ιδεών. 

Αποφάσισε σύμφωνα με ποια αξία θα 
ενεργήσεις και, στη συνέχεια, επίλεξε την πιο 
κατάλληλη διαδρομή για να το κάνεις. 

Αξιολογώ - 5 
Μπορώ να αποφασίσω με ποια αξία θέλω 
να ενεργήσω και έπειτα να επιλέξω την πιο 
κατάλληλη διαδρομή για να το κάνω 

Βελτιώνω - L4 

Μοιράσου και 
προστάτευσε 
τις  ιδέες 

Επίλεξε την πιο κατάλληλη άδεια για να 
μοιραστείς και να προστατεύσεις την αξία 
που δημιουργείται από προσωπικές ιδέες. 

Αναλύω- 4 

Μπορώ να επιλέξω την πιο κατάλληλη 
άδεια για να μοιραστώ και να 
προστατεύσω την αξία που δημιουργείται 
από τις ιδέες μου. 

Τολμώ - L4 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο 
Bloom's 

Δήλωση Επάρκειας 
(EntreComp) 

Επίπεδο 
Επάρκειας 

Ηθική & 
βιώσιμη 
σκέψη 

Συμπεριφέρσο
υ με ήθος 

Υποστήριξε ότι οι ιδέες για τη δημιουργία 
αξίας πρέπει να υποστηρίζονται από ηθική 
και αξίες που σχετίζονται με το φύλο, την 
ισότητα, τη δικαιοσύνη, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα. 

Αξιολογώ- 5 

Μπορώ να υποστηρίξω ότι οι ιδέες για τη 
δημιουργία αξίας πρέπει να 
υποστηρίζονται από ηθική και αξίες που 
σχετίζονται με το φύλο, την ισότητα, τη 
δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και 
το περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Βελτιώνω - L5 

Σκέψου με 
βιώσιμο τρόπο 

Συζητήστε τον αντίκτυπο που έχει ένας 
οργανισμός στο περιβάλλον (και 
αντίστροφα). 

Δημιουργώ - 6 
Μπορώ να συζητήσω τον αντίκτυπο που έχει 
ένας οργανισμός στο περιβάλλον (και 
αντίστροφα) 

Τολμώ - L5 

Αξιολόγησε τον 
αντίκτυπο 

Προσδιορίστε τους ενδιαφερόμενους που 
επηρεάζονται από την αλλαγή που 
προκαλείται από τη δική του δραστηριότητα 
δημιουργία αξίας (ή της ομάδας της), 
συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων 
που δεν μπορούν να μιλήσουν (για 
παράδειγμα, μελλοντικές γενιές, κλίμα ή 
φύση). 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να προσδιορίσω τους 
ενδιαφερόμενους που επηρεάζονται από 
την αλλαγή που επιφέρει η δραστηριότητα 
δημιουργία αξίας (ή της ομάδας μου), 
συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιαφερομένων που δεν μπορούν να 
μιλήσουν 
  (για παράδειγμα, μελλοντικές γενιές, 
χρωματικά ή χρώματα).  

Βελτιώνω - L4 

Να είσαι 
υπεύθυνος 

Προσδιόρισε τη διαφορά μεταξύ κερδών, 
εξόδων , αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να πω τη διαφορά μεταξύ κερδών, 
εξόδων, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

Τολμώ- L5 
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2. Πόροι 

Ικανότητα 
Περιγραφή  
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα (Bloom's) 
Επίπεδο 
Bloom's  

Δήλωση Επάρκειας  
(EntreComp) 

Επίπεδο 
Επάρκειας  

Αυτογνωσία και 
αυτο-
αποτελεσματικότητα 

Ακολούθησε τις 
φιλοδοξίες σου 

Μετάφρασε τις προσωπικές ανάγκες, τις 
επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις 
φιλοδοξίες σου σε στόχους που βοηθούν 
στην επίτευξή τους. 

Εφαρμόζω- 3 

Μπορώ να μεταφράσω τις ανάγκες, τις 
επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις 
φιλοδοξίες μου σε στόχους που με 
βοηθούν να τους επιτύχω. 

Βελτιώνω- L5 

Προσδιόρισε τις 
δυνάμεις και τις 
αδυναμίες σου 

Συνεργάσου με άλλους για να 
αντισταθμίσεις τις αδυναμίες μας και να 
προσθέσεις  στα δυνατά μας σημεία 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να συνεργαστώ με άλλους για να 
αντισταθμίσω τις αδυναμίες μας και να 
προσθέσω στα δυνατά μας σημεία. 

Βελτιώνω - L5 

Πίστεψε στην 
ικανότητά σου 

Εκτίμησε την προσωπική σου ικανότητα 
να εκτελεί αυτό που έχει φανταστεί και 
σχεδιάσει, παρά τα εμπόδια, τους 
περιορισμένους πόρους και την αντίσταση 
από άλλους. 

Αξιολογώ- 5 

Πιστεύω στην ικανότητά μου να 
πραγματοποιήσω ό, τι φαντάστηκα και 
σχεδίασα, παρά τα εμπόδια, τους 
περιορισμένους πόρους και την 
αντίσταση από άλλους. 

Βελτιώνω - L5 

Διαμόρφωσε το 
μέλλον σου 

Συζήτησε πώς μια ρεαλιστική κατανόηση 
και αξιολόγηση των προσωπικών 
στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων μπορεί 
να επηρεάσει την προσωπική λήψη 
αποφάσεων, τις σχέσεις με άλλους 
ανθρώπους και την ποιότητα ζωής. 

Δημιουργώ - 6 

Μπορώ να συζητήσω πώς μια ρεαλιστική 
κατανόηση και αξιολόγηση των 
προσωπικών μου στάσεων, δεξιοτήτων 
και γνώσεων μπορεί να επηρεάσει τη 
λήψη αποφάσεων, τις σχέσεις μου με 
άλλους ανθρώπους και την ποιότητα 
ζωής. 

 Βελτιώνω- L5 

Κίνητρα και επιμονή 
Παράμεινε  σε 
εγρήγορση 

Διαμόρφωσε την προσωπική 
συμπεριφορά ώστε να παραμείνεις σε 
εγρήγορση  και να επιτύχεις τα οφέλη από 
τη μετατροπή ιδεών σε δράση. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να ρυθμίσω τη συμπεριφορά 
μου ώστε να παραμείνω σε εγρήγορση 
και να επιτύχω τα οφέλη από τη 
μετατροπή ιδεών σε δράση 

Τολμώ- L4 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  
(Bloom's) 

Επίπεδο Bloom's 
Δήλωση Επάρκειας 

(EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Κίνητρα και επιμονή 

Να είσαι  
αποφασισμένος 

 Κατάβαλε  προσωπική προσπάθεια 
χρησιμοποιώντας την προσωπική 
επιθυμία για επίτευξη και  πίστη 
στην προσωπική σου ικανότητα για  
να επιτύχεις. 

Δημιουργώ - 6 

Οδηγώ την προσπάθειά μου 
χρησιμοποιώντας την επιθυμία μου για 
επίτευξη και πίστη στην ικανότητά μου 
να επιτύχω. 

Βελτιώνω - L5 

Επικεντρώσου σε 
αυτό που σε 
παρακινεί 

Χρησιμοποίησε στρατηγικές που να 
σε παρακινούν  (για παράδειγμα, 
θέσε στόχους, παρακολούθησε  την 
απόδοση και αξιολόγησε  την 
προσωπική σου  πρόοδο). 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω στρατηγικές 
που με παρακινούν (για παράδειγμα, να 
θέσω στόχους, να παρακολουθώ την 
απόδοση και να αξιολογήσω την πρόοδό 
μου). 

Βελτιώνω - L5 

Να είσαι ανθεκτικός 
Αντιμετώπισε δυναμικά τις 
αντιξοότητες όταν προσπαθείς να 
επιτύχεις προσωπικούς στόχους 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να επιμείνω απέναντι σε 
αντιξοότητες όταν προσπαθώ να πετύχω 
τους στόχους μου. 

Βελτιώνω - L5 

Μην τα παρατάς 
Εκτίμησε θετικά τα βραχυπρόθεσμα 
επιτεύγματα, προκειμένου να 
διατηρήσεις κίνητρα  

Αναλύω- 4 
Μπορώ να γιορτάσω τα βραχυπρόθεσμα 
επιτεύγματα, προκειμένου να 
διατηρήσω κίνητρα 

Βελτιώνω- L5 

Κινητοποίηση 
πόρων  

Κάνε διαχείριση 
πόρων (υλικών και 
μη υλικών). 

Ανάπτυξε ένα σχέδιο για την 
αντιμετώπιση των περιορισμένων 
πόρων κατά τη δημιουργία μιας 
δραστηριότητας δημιουργίας αξίας. 

Δημιουργώ - 6 

Μπορώ να αναπτύξω ένα σχέδιο για την 
αντιμετώπιση των περιορισμένων 
πόρων κατά τη δημιουργία της 
δραστηριότητάς μου δημιουργίας αξίας. 

Βελτιώνω - L5 

Χρησιμοποίησε 
τους πόρους με 
υπευθυνότητα. 

Εκτίμησε το μη υλικό κόστος χρήσης 
πόρων κατά τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με δραστηριότητες 
δημιουργίας αξίας 

Δημιουργώ - 6 

Λαμβάνω υπόψη το μη υλικό κόστος της 
χρήσης πόρων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις 
δραστηριότητές μου δημιουργίας αξίας 

Βελτιώνω - L5 

Αξιοποίησε στο 
έπακρο τον χρόνο 
σας. 

Χρησιμοποίησε τον προσωπικό σου 
χρόνο αποτελεσματικά για την 
επίτευξη προσωπικών στόχων. 

Εφαρμόζω- 3 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον χρόνο 
μου αποτελεσματικά για να επιτύχω 
τους στόχους μου. 

Τολμώ - L4 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  
(Bloom's) 

Επίπεδο Bloom's 
Δήλωση Επάρκειας 

(EntreComp) 
Επίπεδο 

επάρκειας 

Κινητοποίηση πόρων Λάβε υποστήριξη 

Βρες ψηφιακές λύσεις (για 
παράδειγμα, δωρεάν, επί πληρωμή 
ή ανοιχτού κώδικα) που μπορούν να 
σε βοηθήσουν να διαχειριστείς 
αποτελεσματικά τις δικές σου 
δραστηριότητες δημιουργίας αξίας. 

 Αναλύω -4 

Μπορώ να βρω ψηφιακές λύσεις (για 
παράδειγμα, δωρεάν, επί πληρωμή ή 
ανοιχτού κώδικα) που μπορούν να με 
βοηθήσουν να διαχειριστώ 
αποτελεσματικά τις δραστηριότητές μου 
δημιουργίας αξίας. 

Βελτιώνω- L5 

Χρηματοοικονομικός 
και οικονομικός 
γραμματισμός 

Κατανόησε 
οικονομικές και 
χρηματοοικονομικές 
έννοιες. 

Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ ενός 
ισολογισμού και ενός λογαριασμού 
κερδών - ζημιών 

Αξιολογώ - 5 
Μπορώ να εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ 
ενός ισολογισμού και ενός λογαριασμού 
κερδών-ζημιών  

Βελτιώνω - L5 

Κάνε 
προϋπολογισμό  

Αξιολόγησε τις ανάγκες ταμειακών 
ροών μιας δραστηριότητας 
δημιουργίας αξίας. 

Αξιολογώ - 5 
Μπορώ να κρίνω τις ανάγκες ταμειακών 
ροών μιας δραστηριότητας δημιουργίας 
αξίας. 

Τολμώ- L4 

Βρες 
χρηματοδότηση  

Επίλεξε τις πιο κατάλληλες πηγές 
χρηματοδότησης για να ξεκινήσεις ή 
να επεκτείνεις μια δραστηριότητα 
δημιουργίας αξίας. 

Αναλύω- 4 

Μπορώ να επιλέξω τις πιο κατάλληλες 
πηγές χρηματοδότησης για να ξεκινήσω 
ή να επεκτείνω μια δραστηριότητα 
δημιουργίας αξίας. 

Βελτιώνω - L5 

Κατανόησε τη 
φορολογία  

Εκτίμησε πώς οι προσωπικές 
οικονομικές αποφάσεις 
(επενδύσεις, αγορά περιουσιακών 
στοιχείων, αγαθά και ούτω καθεξής) 
επηρεάζουν τη φορολογία σου. 

Αξιολογώ- 5 

Μπορώ να εκτιμήσω πώς οι οικονομικές 
μου αποφάσεις (επενδύσεις, αγορά 
περιουσιακών στοιχείων, αγαθά κ.λπ.) 
επηρεάζουν τη φορολογία μου. 

Βελτιώνω- L5 
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Ικανότητα 
Περιγραφή 
ικανοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  (Bloom's) 
Επίπεδο 
Bloom's  

Δήλωση Επάρκειας 
(EntreComp) 

Επίπεδο 
επάρκειας 

Κινητοποίηση 
άλλων 

Να εμπνεύσεις 
&  
να εμπνευστείς  

Δημιούργησε υποστήριξη από άλλους για να 
υποστηρίξεις τη δική σου δραστηριότητα 
δημιουργία αξίας. 

Δημιουργώ- 6 
Μπορώ να λάβω έγκριση από άλλους για να 
υποστηρίξω τη δική μου δραστηριότητα 
δημιουργία αξίας. 

Βελτιώνω- L5 

Πείσε  
Προώθησε αποτελεσματικά σε πιθανούς 
επενδυτές ή δωρητές. 

Δημιουργώ - 6 
Μπορώ να προωθήσω αποτελεσματικά 
μπροστά σε πιθανούς επενδυτές ή δωρητές. 

Βελτιώνω - L5 

Επικοινώνησε 
αποτελεσματικά 

Μετάδωσε το όραμα για δική σου  (ή της 
ομάδας σου) επιχείρησης με τρόπο που να  
εμπνέει και να πείθει εξωτερικές ομάδες, 
όπως χρηματοδότες, οργανώσεις εταίρων, 
εθελοντές, νέα μέλη και υποστηρικτές 
συνεργατών. 

Εφαρμόζω- 3 

Μπορώ να γνωστοποιήσω το όραμα για την 
επιχείρησή μου (ή της ομάδας μου) με 
τρόπο που να εμπνέει και να πείθει 
εξωτερικές ομάδες, όπως χρηματοδότες, 
οργανώσεις εταίρων, εθελοντές, νέα μέλη 
και υποστηρικτές θυγατρικών. 

Βελτιώνω- L5 

Χρησιμοποίησε 
αποτελεσματικά 
τα μέσα 

Χρησιμοποίησε τα κατάλληλα μέσα, 
δείχνοντας πως γνωρίζεις το κοινό και τον 
σκοπό. 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω κατάλληλα 
μέσα, δείχνοντας ότι γνωρίζω το κοινό και 
το σκοπό μου. 

Τολμώ- L4 
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3. Στη πράξη 

Αρμοδιότητα 
Περιγραφή 

αρμοδιότητας 
Μαθησιακό αποτέλεσμα (Bloom's) 

Επίπεδο 
Bloom's  

Δήλωση Επάρκειας  
(EntreComp) 

Επίπεδο 
Επάρκειας 

Παίρνοντας 
την 
πρωτοβουλία 

Ανέλαβε ευθύνη Αναθέτω την ευθύνη κατάλληλα. Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να αναθέσω την ευθύνη 
κατάλληλα. 

Βελτιώνω - L5 

Δούλεψε 
ανεξάρτητα 

Ξεκινώ δημιουργικές δραστηριότητες 
ατομικά ή με άλλους . 

Δημιουργώ - 6 
Μπορώ να ξεκινήσω δημιουργικές 
δραστηριότητες ατομικά και ομαδικά. 

Βελτιώνω - L5 

Ανέλαβε δράση 
Υποστηρίζω νέες ιδέες και ευκαιρίες που θα 
προσθέσουν αξία σε νέα ή υφιστάμενα 
ποιοτικά επιχειρήματα. 

Εφαρμόζω - 3 
Υποστηρίζω νέες ιδέες και ευκαιρίες που θα 
προσθέσουν αξία σε νέα ή υφιστάμενα 
ποιοτικά επιχειρήματα. 

Βελτιώνω - L5 

Σχεδιασμός και 
διαχείριση 

Καθόρισε 
στόχους 

Καθορίζω μακροπρόθεσμους στόχους που 
προκύπτουν από το προσωπικό (ή ομαδικό) 
όραμα της δημιουργικής δραστηριότητας. 

Αναλύω - 4 

Μπορώ να καθορίσω μακροπρόθεσμους 
στόχους που προκύπτουν από το δικό μου 
(ή της ομάδας μου) όραμα της 
δημιουργικής δραστηριότητας. 

Βελτιώνω - L5 

Σχεδίασε και 
οργάνωσε 

Εφαρμόζω τα βασικά της διαχείρισης έργου 
στη διαχείριση μιας ποιοτικής διαδικασίας 

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να εφαρμόσω τα βασικά της 
διαχείρισης έργου στη διαχείριση μιας 
ποιοτικής δραστηριότητας. 

Ενισχύω -L6 

Ανάπτυξε 
βιώσιμα 
επιχειρηματικά 
σχέδια 

Καθορίζω τα στοιχεία- κλειδιά που 
αναδεικνύουν τα επιχειρηματικά μοντέλα 
που είναι αναγκαία για την επίτευξη της 
αναγνωρισμένης αξίας. 

Αναλύω - 4 

Μπορώ να καθορίσω τα στοιχεία-κλειδιά 
που αναδεικνύουν τα επιχειρηματικά 
μοντέλα που είναι αναγκαία για την 
επίτευξη της αξίας που έχω αναγνωρίσει. 

Τολμώ - L4 

Καθόρισε 
προτεραιότητες 

Δημιουργώ τις προτεραιότητες που 
ανταποκρίνονται σε προσωπικό (ή ομαδικό) 
όραμα. 

Αναλύω - 4 
Μπορώ να καθορίσω της προτεραιότητες 
μου ανταποκρίνονται στο δικό μου (ή της 
ομάδας μου) όραμα. 

Βελτιώνω - L5 

Παρακολούθησε 
την πρόοδο 

Επισημαίνω βασικά ορόσημα και 
υποδειγματικές παρατηρήσεις για την 
παρακολούθηση της προόδου της 
προσωπικής ποιοτικής δραστηριότητας. 

Κατανοώ - 2 

Μπορώ να θέσω βασικά ορόσημα και 
υποδειγματικές παρατηρήσεις για την 
παρακολούθηση της προόδου της ποιοτικής 
δραστηριότητας μου. 

Τολμώ - L4 
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Αρμοδιότητα 
Περιγραφή 

αρμοδιότητας 
Μαθησιακό αποτέλεσμα (Bloom's) 

Επίπεδο 
Bloom's 

Δήλωση Επάρκειας  
(EntreComp) 

Επίπεδο 
Επάρκειας 

Σχεδιασμός και 
διαχείριση 

Να είσαι 
ευέλικτος και να 
προσαρμόζεσαι 
σε αλλαγές. 

Προσαρμόζομαι στις αλλαγές από τις οποίες 
προκύπτουν ευκαιρίες για ποιοτική 
δημιουργία. 

Δημιουργώ - 6 
Μπορώ να αποδεχτώ αλλαγές από τις 
οποίες προκύπτουν ευκαιρίες για ποιοτική 
δημιουργία. 

Βελτιώνω - L5 

Διαχείριση 
αβεβαιότητας, 
ασάφειας και 
ρίσκου 

Αντιμετώπισε 
την 
αβεβαιότητα 
και την 
ασάφεια. 

Βρίσκω τρόπους να κάνω αποφάσεις όταν οι 
πληροφορίες είναι ελλιπείς.  

Αναλύω - 4 
Μπορώ να τρόπους να κάνω αποφάσεις 
όταν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς. 

Βελτιώνω - L5 

Υπολόγισε το 
ρίσκο. 

Σταθμίζω τα ρίσκα και τα οφέλη της αυτό-
απασχόλησης με εναλλακτικές προοπτικές 
καριέρας και κάνω επιλογές που 
αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές μου 
επιλογές. 

Αναλύω - 4 

Μπορώ να σταθμίσω τα ρίσκα και τα 
οφέλη της αυτό-απασχόλησης με 
εναλλακτικές προοπτικές καριέρας και 
κάνω επιλογές που αντικατοπτρίζουν τις 
προσωπικές μου επιλογές. 

Τολμώ - L4 

Διαχειρίσου το 
ρίσκο. 

Αξιολογώ με κριτική σκέψη τα ρίσκα που 
συνδέονται με την τυπική δημιουργία του 
ποιοτικού διακυβεύματος στον κλάδο που 
εργάζομαι.  

Αξιολογώ - 5 

Μπορώ να αξιολογήσω με κριτική σκέψη 
τα ρίσκα που συνδέονται με την τυπική 
δημιουργία του ποιοτικού διακυβεύματος 
στον κλάδο που εργάζομαι. 

Τολμώ - L4 

Εργασία με 
άλλους 

Αποδέξου την 
ποικιλομορφία 
(ανθρώπινες 
διαφορές). 

Στηρίζω την ποικιλομορφία μέσα στην 
ομάδα ή τον οργανισμό σου. 

Αξιολογώ - 5 
Μπορώ να στηρίξω την ποικιλομορφία 
μέσα στην ομάδα ή τον οργανισμό σου. 

Ενισχύω -L6 

Ανέπτυξε 
συναισθηματική 
νοημοσύνη. 

Συμβιβάζομαι όπου είναι απαραίτητο.  Αναλύω - 4 
Μπορώ να συμβιβαστώ όπου είναι 
απαραίτητο. 

Βελτιώνω - L5 

Άκου ενεργά. Ακούω τους συνεργάτες Κατανοώ - 2 Μπορώ να ακούσω τους συνεργάτες μου Τολμώ - L4 
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Αρμοδιότητα 
Περιγραφή 

αρμοδιότητας 
Μαθησιακό αποτέλεσμα (Bloom's) 

Επίπεδο 
Bloom's 

Δήλωση Επάρκειας  
(EntreComp) 

Επίπεδο 
Επάρκειας 

Εργασία με 
άλλους 

Ομαδοποιήσου. 
Οργανώνω μια ομάδα ανάλογη με την 
ατομική γνώση, προσόντα και συμπεριφορά 
του κάθε μέλους.  

Δημιουργώ - 6 
Μπορώ να οργανώσω μια ομάδα ανάλογη 
με την ατομική γνώση, προσόντα και 
συμπεριφορά του κάθε μέλους. 

Βελτιώνω - L5 

Συνεργάσου. 
Χρησιμοποιώ τεχνικές και εργαλεία που 
βοηθούν ανθρώπους να δουλεύουν μαζί.  

Εφαρμόζω - 3 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τεχνικές και 
εργαλεία που βοηθούν ανθρώπους να 
δουλεύουν μαζί. 

Βελτιώνω - L5 

Διεύρυνε το 
δίκτυό σου. 

Χρησιμοποιώ προσωπικό δίκτυο προς 
αναζήτηση κατάλληλων ανθρώπων για την 
ατομική (ή ομαδική) δημιουργική 
δραστηριότητα. 

Εφαρμόζω - 3 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το προσωπικό 
μου δίκτυο προς αναζήτηση κατάλληλων 
ανθρώπων για την δική μου (ή της ομάδας 
μου) δημιουργική δραστηριότητα. 

Βελτιώνω - L5 

Μάθηση μέσω 
εμπειριών 

Αναλογίσου. 

Αναλογίζομαι ατομικά (ή ομαδικά) 
κατορθώματα και προσωρινές αποτυχίες όσο 
τα πράγματα εξελίσσονται έτσι ώστε να μάθω 
και να βελτιώσω την προσωπική μου 
ικανότητα για ποιοτική δημιουργία. 

Δημιουργώ - 6 

Μπορώ να αναλογιστώ τα δικά μου (ή τα 
ομαδικά) κατορθώματα και προσωρινές 
αποτυχίες όσο τα πράγματα εξελίσσονται 
έτσι ώστε να μάθω και να βελτιώσω την 
προσωπική μου ικανότητα για ποιοτική 
δημιουργία. 

Βελτιώνω - L5 

Μάθε να 
μαθαίνεις. 

Βρίσκω και επιλέγω ευκαιρίες για να 
ξεπεράσω ατομικές (ή ομαδικές) αδυναμίες 
και να αναπτύξω ατομικές (ή ομαδικές) 
δυνάμεις. 

Αναλύω - 4 

Μπορώ να βρω και να επιλέξω ευκαιρίες για 
να ξεπεράσω τις δικές μου (ή τις ομαδικές) 
αδυναμίες και να αναπτύξω δικές μου (ή 
ομαδικές) δυνάμεις. 

Βελτιώνω - L5 

Μάθε από την 
εμπειρία 

Επιλέγω τα σχόλια που δέχομαι από τρίτους 
και κρατάω τα θετικά από αυτά. 

Αναλύω - 4 
Μπορώ να φιλτράρω τα σχόλια που δέχομαι 
από τρίτους και να κρατήσω τα θετικά από 
αυτά. 

Τολμώ - L4 
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Erina Guraziu και Rodrigo Latorre Vivar1 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

OpenCom I.S.S.C. 

Fabio Frangipani, Patrice de Micco και Valentina Mariottini. 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ 

Centro De Formacion Internacional Reina Isabel (Spain) 

Fátima Ballesteros Larrotcha 

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών (Ελλάδα) 

Αθανασία Μπαλωμένου 

I.I.S. "Benvenuto Cellini" (Italy) 

Antonio Corrado, Maria Granatieri, Kalina Maria Kijewska, Ilaria Montagni and Vincenza Pelillo 

Liepajas Raina 6. Vidusskola (Latvia) 

Diāna Līduma, Kārlis Strautiņš and Inga Vasermane 

Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä (Finland) 

Raija Salo 

OpenCom I.S.S.C. (Italy) 

Fabio Frangipani, Patrice de Micco και Valentina Mariottini. 

Ortakoy 80.Yil Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey) 

Ali İhsan Coşkun, Ercan Küçükarslan, Ahmet Okan Yavuz και Yusuf Yöndem 

 

 

 
1 Universidad de Valparaíso, Chile 
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Praktica Training Consulting S.L (Spain) 

Carmen Ancio και Marién Pérez  

Ufficio Scolastico Regionale 

Roberto Curtolo, Daniela Cecchi, Teresa Madeo και Giovanna Soffici 

 

Ιδιαίτερες Ευχαριστίες 

Match Up, Arezzo 

Margherita Pierazzoli 

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

BBD Nick Lainiotis SA ......................................................................................................................................... www.lainiotis.org 

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Foundation ...................................................................................................www.bosev.org 

Mucur Sağlık Sosyal Eğitim ve Yardımlaşma Foundation and their hospital....................................... www.mucurvakfi.org 

Erdemler Soğutma A.Ş. ............................................................................................................ www.erdemlersogutma.com.tr 

By Art Group ........................................................................................................................................... www.byarttente.com/tr 

Private Ortadoğu Hospital ................................................................................................... www.ortadoguhastaneleri.com.tr 

Falorni Pharma ..................................................................................................................................... www.falornipharma.com 

Laser Andalucia Servicios 4 S.L.L .............................................................................................................. www.lasercuatro.com 

Attendo ............................................................................................................................................................ www.attendo.com 

ERGO ........................................................................................................................................................................... www.ergo.lv 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

Chamber of Achaia ...................................................................................................................................................... www.e-a.gr 

Ankara Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (Craftsmen Chamber) ....................................................... www.ankesob.org.tr 

Hämeen kauppakamari ................................................................................................................................. hamechamebers.fi 

Chamber Of Commerce Granada ..................................................................................................... www.camaragranada.org 

Camera di Commercio di Firenze ............................................................................................................ www.fi.camcom.gov.it 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

C.P.I.F.P. Aynadamar .......................................................................................................................... www.cpifpaynadamar.es/ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Mamak District National Education Directorate ......................................................................................... mamak.meb.gov.tr 

 

Επιμέλεια και Εκδόσεις 

OpenCom i.s.s.c 

Elena Evangelista  
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