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Γενικές Οδηγίες Ενότητας Μάθησης 
Το έργο ISSA παρέχει στους κοινωνικούς επιχειρηματίες γνώσεις και ικανότητες σχετικές με τις 

διαδικασίες διεθνοποίησης. Ως εκ τούτου, επιλέξαμε τέσσερις ικανότητες που οι κοινωνικοί 

επιχειρηματίες τονίζουν ως σημαντικές σε τέτοιες προσπάθειες, όπου δύο από αυτές αναπτύσσονται στο 

έργο ISSA. Και οι τέσσερις ικανότητες έχουν μια μοναδική μαθησιακή ενότητα, οι οποίες αναπτύχθηκαν 

από το πρόγραμμα ISSA,  με στόχο να δοθεί στο εκπαιδευόμενο ένα κλιμακωτό επίπεδο ικανοτήτων που 

θα αυξάνεται για κάθε μια από τις 4 ικανότητες: ικανότητα εντοπισμού κοινωνικών προβλημάτων, 

κινητοποίηση πόρων, πολιτιστική ευαισθητοποίηση, εντοπισμών ευκαιριών. Στις διάφορες ενότητες 

μάθησης, τα συστατικά στοιχεία των διαφόρων ικανοτήτων παρουσιάζονται μαζί με επιπλέον 

εκπαιδευτικό υλικό, ένα σενάριο όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βιώσει την ικανότητα και ένα τεστ 

αυτοαξιολόγησης για να δει ο εκπαιδευόμενος αν έχει κατανοήσει ορισμένα από τα βασικά μέρη τις 

ικανότητας. 

Για να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ενότητες, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να περάσει από τα έγγραφα που 

περιγράφουν τις ικανότητες, εκτός από τα διάφορα θέματα (ή συστατικά στοιχεία) των ικανοτήτων. Σε 

αυτά τα έγγραφα παρουσιάζονται τα διαφορετικά επίπεδα εξέλιξης κάθε ενότητας, τα οποία εκτείνονται 

από πιο βασικά επίπεδα μέχρι τα προχωρημένα. Οι κατευθυντήριες γραμμές κάθε ενότητας θα εισάγουν 

το επίπεδο στο οποίο αναμένεται να ξεκινήσει ο εκπαιδευόμενος και σε ποιο επίπεδο θα μπορέσει να 

αναπτυχθεί με την βοήθεια της ενότητας. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα διαφορετικά επίπεδα 

μοντέλου εξέλιξης. Στο ISSA, θα επικεντρωθούμε στα βασικά, στα ενδιάμεσα και προχωρημένα επίπεδα. 

Το σημείο εκκίνησης των μαθησιακών ενοτήτων θα ποικίλει ανάλογα με την ικανότητα και την 

αναμενόμενη προηγούμενη γνώση.    

Πίνακας 1 – Μοντέλο εξέλιξης EntreComp από τους Bacigalupo και άλλους. (2016). 

Βασικό Ενδιάμεσο Προχωρημένο Ειδικός 
Στηριζόμενο στην υποστήριξη από 

άλλους 

Οικοδόμηση Ανεξαρτησίας Ανάληψη ευθύνης Καθοδήγηση του μετασχηματισμού, 

της καινοτομίας και της ανάπτυξης 

Υπό άμεση 

επίβλεψη 

Με μειωμένη 

υποστήριξη από 

άλλους, με 

κάποια 

αυτονομία και 

μαζί με τους 

συνεργάτες του. 

Μόνος του και 

μαζί με τους 

συνεργάτες του. 

Ανάληψη 

ευθύνης για την 

λήψη 

αποφάσεων και 

τη συνεργασία 

με άλλους 

Με κάποια 

καθοδήγηση και 

μαζί με άλλους. 

Ανάληψη της 

ευθύνης για την 

λήψη αποφάσεων 

και τη 

συνεργασία με 

άλλους 

Ανάληψη 

ευθύνης για τη 

συμβολή σε 

πολύπλοκες 

εξελίξεις σε 

συγκεκριμένο 

τομέα. 

Ουσιαστική 

συμβολή στην 

ανάπτυξη ενός 

συγκεκριμένου 

τομέα. 

Ανακαλύψτε Εξερευνήστε Πειραματιστείτε Τολμήστε Βελτίωση Ενίσχυση Επέκταση Μετατροπή 

Το επίπεδο 1 

επικεντρώνεται 

κυρίως στην 

ανακάλυψη των 

ιδιοτήτων των 

δυνατοτήτων, 

των 

συμφερόντων 

και των 

επιθυμιών σας. 

Επικεντρώνεται 

επίσης στην 

αναγνώριση 

διαφορετικών 

τύπων 

προβλημάτων 

και αναγκών 

που μπορούν να 

επιλυθούν 

δημιουργικά και 

στην ανάπτυξη 

ατομικών 

δεξιοτήτων και 

στάσεων. 

Το επίπεδο 2 

επικεντρώνεται 

στη διερεύνηση 

διαφορετικών 

προσεγγίσεων 

στα 

προβλήματα, 

εστιάζοντας 

στην 

ποικιλομορφία 

και στην 

ανάπτυξη 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων και 

στάσεων.  

Το επίπεδο 3 

επικεντρώνεται 

στην κριτική 

σκέψη και στον 

πειραματισμό με 

τη δημιουργία 

αξίας, για 

παράδειγμα μέσω 

πρακτικών 

επιχειρηματικών 

εμπειριών. 

Το επίπεδο 4 

επικεντρώνεται 

στην μετατροπή 

των ιδεών σε 

δράση στην 

“πραγματική 

ζωή” και στην 

ανάληψη 

ευθύνης για 

αυτό. 

Το επίπεδο 5 

επικεντρώνεται στη 

βελτίωση των 

δεξιοτήτων σας για 

τη μετατροπή των 

ιδεών σε δράση, την 

ανάληψη 

αυξανόμενης 

ευθύνης για την 

δημιουργία αξίας 

και την ανάπτυξη 

γνώσεων σχετικά με 

την 

επιχειρηματικότητα. 

Το επίπεδο 6 

επικεντρώνεται 

στη συνεργασία 

με άλλους, 

χρησιμοποιώντας 

τις γνώσεις που 

έχετε για να 

δημιουργήσετε 

αξία, 

αντιμετωπίζοντας 

όλο και πιο 

περίπλοκες 

προκλήσεις. 

Το επίπεδο 7 

επικεντρώνεται 

στις ικανότητες 

που απαιτούνται 

για την 

αντιμετώπιση 

σύνθετων 

προκλήσεων, 

αντιμετωπίζοντας 

ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον όπου 

ο βαθμός 

αβεβαιότητας 

είναι υψηλός. 

Το επίπεδο 8 

επικεντρώνεται 

στις 

αναδυόμενες 

προκλήσεις με 

την ανάπτυξη 

νέων γνώσεων, 

μέσω των 

δυνατοτήτων 

έρευνας και 

ανάπτυξης και 

καινοτομίας για 

την επίτευξη της 

αριστείας και 

την μετατροπή 

των τρόπων με 

τους οποίους 

γίνονται τα 

πράγματα. 
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Οι ικανότητες ISSA είναι: 

Όνομα ικανότητας Σχετικά με την ικανότητα 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1:  

Ικανότητα εντοπισμού 

κοινωνικών προβλημάτων 

Σε αυτή την ικανότητα θα ξεκινήσουμε από το βασικό επίπεδο. Όταν μετακινείτε την 

επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να είστε σε θέση να εντοπίσετε 

κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν στο νέο περιβάλλον στο οποίο μετακινείται. Συχνά πρέπει να 

καταλάβετε ποιες προσπάθειες θα δημιουργήσουν κοινωνική αξία και τι θα αυξήσει το κόστος, πώς 

θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις σας με βάση τα συμφραζόμενα και αν το σύστημα 

στο οποίο βρίσκεστε θα επωφεληθεί από τις προσπάθειες σας. Αυτό θα μπορούσε να είναι νέα 

γνώση για πολλούς και σε αυτή την ενότητα θα σας καθοδηγήσουμε στο προηγμένο επίπεδο.   

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2:  

Κινητοποίηση Πόρων 

Δεδομένου ότι μπορεί να  έχετε κάποια εμπειρία ως επιχειρηματίας, μπορεί να έχετε εργαστεί με 

διαφορετικούς πόρους. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο χρόνος σας, οι συνεργάτες, το υλικό του 

προϊόντος, τα δίκτυα ή οι πληροφορίες για παράδειγμα. Ως εκ τούτου, θα ξεκινήσουμε στα 

ενδιάμεσα επίπεδα για τρία από τα θέματα αυτής της ικανότητας και θα προχωρήσουμε στο 

προχωρημένο επίπεδο. Ωστόσο για το θέμα “Λάβετε υποστήριξη”, θα ξεκινήσουμε από το βασικό 

επίπεδο. Πιστεύουμε ότι για τους επιχειρηματίες που πηγαίνουν σε διεθνές επίπεδο, μπορεί να είναι 

δύσκολο να λάβουν υποστήριξη με τον ίδιο τρόπο όπως στο οικείο περιβάλλον τους. Ωστόσο, θα 

σας καθοδηγήσουμε επίσης στο προχωρημένο επίπεδο για αυτό το θέμα. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 3:  

Πολιτιστική 

Ευαισθητοποίηση  

Όταν εργαζόμαστε για την ικανότητα πολιτιστική ευαισθητοποίηση, θα ξεκινήσουμε από το βασικό 

επίπεδο. Το να είσαι σε θέση να καταλάβεις ότι οι πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν και επηρεάζουν 

το έργο σου και ότι πρέπει να ανεχτείς και να διαχειριστείς αυτές τις διαφορές είναι σημαντικό για 

τους επιχειρηματίες. Έτσι θα σας καθοδηγήσουμε από το βασικό επίπεδο στο προχωρημένο. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 4:  

Εντοπισμός Ευκαιριών 

Κατά την μετακίνηση σε διεθνές επίπεδο, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες πρέπει να προσαρμοστούν 

στο νέο περιβάλλον και να είναι σε θέση να εντοπίσουν. Αυτό θα μπορούσε συχνά να αποτελέσει 

πρόκληση, όχι μόνο σε μια διαδικασία διεθνοποίησης, αλλά και γενικότερα. Έτσι, για αυτή την 

ικανότητα, θα ξεκινήσουμε από το βασικό επίπεδο και θα σας καθοδηγήσουμε μέχρι το 

προχωρημένο επίπεδο, επιτρέποντας σας να αποκτήσετε γνώσεις σε προκλήσεις, ανάγκες, 

συμφραζόμενη ανάλυση και ευκαιρίες σε γενικές γραμμές. 

Οι διάφορες ενότητες περιέχουν επίσης πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό θα μπορούσε να είναι 

εργαλεία, συμβουλές ή περιγραφές θεμάτων. Αυτό το υλικό περιλαμβάνεται σε κάθε έγγραφο που  

περιγράφει τα θέματα στην ιδιότητα και στη σελίδα του Moodle της κάθε ενότητας. Αυτό το εκπαιδευτικό 

υλικό θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει όταν ασχολείστε με τα σενάρια που περιγράφονται πιο κάτω. Ως 

εκ τούτου, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να περάσει από το μαθησιακό υλικό των διαφόρων θεμάτων 

ικανότητας πριν ασχοληθεί με τα σενάρια. Αυτό θα βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο όταν επιλύει τα διάφορα 

ζητήματα και εργασίες στα σενάρια. 

Κάθε μια από τις ενότητες περιλαμβάνει ένα σενάριο ειδικά κατασκευασμένο σύμφωνα με τα μαθησιακά 

υλικά. Τα σενάρια χρησιμεύουν για τον έλεγχο της μάθησης που αποκτήθηκε από τον εκπαιδευόμενο 

κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και είναι κατά κάποιο τρόπο ένας συνδυασμός άσκησης και δοκιμής 

για την ικανότητα. Δεδομένου ότι είναι τόσο στενά συνδεδεμένα με τις ενότητες, είναι απαραίτητο να 

διαβάσετε κάθε θέμα της ενότητας πριν της δοκιμάσετε. 

Όταν ο εκπαιδευόμενος έχει περάσει από τα διάφορα σενάρια, θα πρέπει να δοθεί σε αυτόν ή αυτή ένα 

σήμα με ένα κωδικό που απαιτείται για να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την ενότητα μάθησης. Ο 

κωδικός πρέπει να επικολληθεί σε ένα συγκεκριμένο τμήμα στην πλατφόρμα Moodle όπου θα δώσει 

πρόσβαση στις ερωτήσεις αυτοξιολόγησης, οι οποίες θα εξετάσουν τις γνώσεις και την κατανόηση του 

εκπαιδευόμενου στην ενότητα. Σε αυτή τη δοκιμασία, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει 10-12 ερωτήσεις που 

πρέπει να απαντηθούν για να ολοκληρώσει την μαθησιακή ενότητα. 

Με τις ενότητες μάθησης, το έργο ISSA στοχεύει να δώσει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και ιδέες που 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στα έργα διεθνοποίησης τους ως επιχειρηματίες. Μέσω του 

προβληματισμού, της επανάληψης και της αλληλεπίδρασης πραγματικού κόσμου, οι εκπαιδευόμενοι θα 
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πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ικανότητα, ωστόσο όπως είδη 

υπονοείται, οι ενότητες μάθησης δίνουν στους εκπαιδευόμενους ένα σημείο εκκίνησης. Η βελτίωση ως 

επιχειρηματίας απαιτεί εμπειρία, αλλά οι ενότητες μάθησης ISSA θα είναι πάντα διαθέσιμες για τους 

εκπαιδευόμενους να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να αποτελέσουν πηγή για σκέψη. 


