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1. Πρόλογος   

 

Σκοπός του συγκεκριμένου εντύπου είναι να παρουσιάσει με λεπτομερή τρόπο το προφίλ 

του Ευρωπαίου Εκπαιδευτικού/Εκπαιδευτή ΕΕΚ στον τομέα της επιχειρηματικότητας, όσον 

αφορά τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Το εν λόγω προφίλ βασίζεται σε διάφορες 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από τους τεχνικούς εταίρους του προγράμματος. 

Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν:   

 συνεντεύξεις με την ομάδα – στόχο (εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές ΕΕΚ και άνεργοι 

νέοι κυρίως 16 – 25 ετών) μέσω ενός ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε ειδικά για 

το σκοπό αυτό  

 Ομάδες συζήτησης με ειδικούς του τομέα βάσει μιας προτεινόμενης ατζέντας για 

κάθε μια από αυτές (κάθε τεχνικό εταίρος πραγματοποίησε τρεις ομάδες συζήτησης 

με ειδικούς).  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις παραπάνω δραστηριότητες συμμετείχαν συνολικά 130 

άτομα. Πιο συγκεκριμένα 40 ειδικοί συμμετείχαν στη διαδικασία των συνεντεύξεων και οι 

υπόλοιποι (90 άτομα) συμμετείχαν σε 18 Ομάδες Συζήτησης των Ειδικών.  

 

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Έργου με τίτλο “EnYouthTeacher: 

επιχειρηματικότητα στη διά βίου μάθηση για άνεργους νέους και 

εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές” (2014-1-ES1-KA202-004360). Το Έργο 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+, το νέο 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 

(2014-2020). Η διάρκειά του είναι δύο (2) έτη, από το Σεπτέμβριο του 2014 έως τον 

Αύγουστο του 2016.  

 

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών / 

εκπαιδευτών ΕΕΚ στον τομέα της επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση των δεξιοτήτων 

στην επιχειρηματικότητα των άνεργων νέων ηλικίας 16 – 25 ετών.  

 

Η κοινοπραξία του έργου EnYouthTeacher αποτελείται από επτά εταίρους προερχόμενοι 

από τις εξής χώρες της Ευρώπης: Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ελλάδα 

και Λετονία.  

Συντονιστής  

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Ισπανία   

Το IFES είναι ένας μη-κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε το 1986 από την Ισπανική 

συνδικαλιστική οργάνωση UGT, με στόχο να λειτουργεί ως ένα τεχνικό μέσο εκπαίδευσης 

στους εργατικούς/επαγγελματικούς τομείς, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη, 

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ποιότητα των επιχειρήσεων μέσω της 

μόνιμης κατάρτισης. 

Ιστοσελίδα: www.ifes.es 

 

Τεχνολογικός Εταίρος  

G4E Software Solutions, Λετονία   

Η G4E Software Solutions, είναι μια εταιρεία που αναπτύσσει καινοτόμα και σύνθετα 

online εργαλεία για τη διαχείριση της ποιότητας σε έναν οργανισμό. Η εξειδικευμένη και 

πιστοποιημένη ομάδα ανάπτυξης προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού, λειτουργίας και 

http://www.ifes.es/
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εφαρμογής προγράμματος, υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης κατά την ανάπτυξη 

ενός εξατομικευμένου συστήματος ποιότητας διαχείρισης και συντονισμού που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της. 

Ιστοσελίδα: www.g4e.lv 

  

 

Τεχνικοί Εταίροι  

Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης, Ελλάδα  

Το Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 

1995. Το Κ.Ε.Κ. παρέχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων κατάρτισης στα θεματικά πεδία: 

Αγροτικά, Οικονομία και Διοίκηση, Πληροφορική, Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα, 

Πολιτισμός, Παιδαγωγικά, Τουρισμός και Υπηρεσίες, Τεχνικά και Μεταφορές και 

Περιβάλλον. 

Ιστοσελίδα: www.geoan.gr 

 

Centro Italiano per l’ Appredimento Permanete (CIAPE), Ιταλία  

Το CIAPE διεξάγει δραστηριότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη και την επικύρωση των 

δεξιοτήτων, καθώς και των ικανοτήτων που απαιτούνται στη μελλοντική αγορά εργασίας. 

Έχουν εξειδικευμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων σε συνεργασία με κέντρα κατάρτισης, 

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό περιφερειακό 

επίπεδο. 

Ιστοσελίδα: www.ciape.it 

 

Instituto de Formação para o Desenvolvimento Humano Lda (IFH), Πορτογαλία  

Το IFH είναι μια μικρή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002, η οποία προσφέρει υπηρεσίες 

κατάρτισης και παροχής συμβουλών. Η εταιρεία παρέχει ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και 

δημόσια προγράμματα κατάρτισης που αφορούν άτομα που εισέρχονται στον κόσμο. Το 

IFH λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο με επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 

φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

Ιστοσελίδα: www.ifh.pt 

 

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd, Κύπρος  

Η SYNTHESIS είναι μια πρωτοποριακή επιχείρηση με σκοπό την έμπνευση, ανάπτυξη και 

υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Υλοποιεί έργα με 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα στους τομείς της απασχόλησης, της 

κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής καινοτομίας. 

Ιστοσελίδα: www.syntesis-center.com 

 

Public University Obris. Κροατία   

Το Obris είναι ένα ίδρυμα για την εκπαίδευση ενηλίκων που υλοποιεί προγράμματα 

κατάρτισης (κατάρτιση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική 

εκπαίδευση) για ενήλικες. Τα προγράμματά τους ελέγχονται από το Υπουργείο Επιστημών, 

Παιδείας και Αθλητισμού. Το Obris διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις που συνδέονται με 

την εκπαίδευση ενηλίκων και από το 2006 συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία 

Απασχόλησης της Κροατίας. 

Ιστοσελίδα: www.pou-obris.hr 

 

http://www.g4e.lv/
http://www.geoan.gr/
http://www.ciape.it/
http://www.ifh.pt/
http://www.syntesis-center.com/
http://www.pou-obris.hr/
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2. Εισαγωγή  

 

 

Σήμερα, η κοινωνία της γνώσης εξελίσσεται με ένα πολύ γρήγορο τρόπο και βιώνει πολλές 

αλλαγές σε πολλούς τομείς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αναγκαιότητα για μια συνεχή 

προσαρμογή του ανθρώπου για αυτά τα νέα δεδομένα. Η σημασία της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης στην τρέχουσα κατάσταση έχει καθοριστικό ρόλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι τόσο η εκπαίδευση όσο και η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση γενικότερα καλείται να 

ανταποκριθεί στην ανάγκη των ανθρώπων να αποκτήσουν όλο και περισσότερες γνώσεις 

και δεξιότητες. Αυτά (γνώσεις και δεξιότητες) θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές, 

πολιτικές και πολιτιστικές προκλήσεις. 

 

Τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη την ανάγκη για συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σχεδιάζουν και εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές 

πρωτοβουλίες στον τομέα της δια βίου μάθησης. Αυτά τα πολιτικά μέτρα που συνδέονται 

με τη διαδικασία της μάθησης και της προσφοράς των εκπαιδευτικών προκλήσεων, μέσω 

ευέλικτων προγραμμάτων μάθησης σε μια ποικιλία θεματικών τομέων που είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

 

Οι φορείς και οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αυξάνονται σε όλη 

την Ευρώπη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο αριθμός του 

ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, το συντονισμό 

και την εφαρμογή αυτών των σχετικών προγραμμάτων αυξάνεται. Ως εκ τούτου είναι 

άμεση και επιτακτική ανάγκη το εργατικό δυναμικό είναι καλά εκπαιδευμένο και να 

διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

των ρόλων που καλείται να επιτελέσει. 

 

Οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές ΕΕΚ είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες-κλειδιά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια της δια βίου μάθησης. Αυτός/ή είναι εκείνος/η που 

θα: 

 συνδέσει τους μαθητές/εκπαιδευόμενους με τη γνώση, 

 σχεδιάσει, οργανώσει, συντονίσει και αξιολογήσει τα προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ΕΕΚ 

 αναπτύξει ευέλικτες και σύγχρονες μέθοδοι μάθησης  

 

συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στην πολύπλευρη ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Με 

άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές ΕΕΚ είναι ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του 

εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτικού αντικειμένου.  

 

Εκτός από το ρόλο που έχει ένας εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι επίσης πολύ σημαντική και η συνεισφορά του/της στη 

διασφάλισης της ποιότητας των προγραμμάτων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προϋποθέτει την επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων. Έτσι, το ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας εμφανίζεται έντονα. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που 

είναι απαραίτητα για την αποτελεσματικότητα της διασφάλισης της ποιότητας των 



6 

 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι τα πρότυπα 

προσόντων των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ΕΕΚ. 

 

Με τον όρο Πρότυπα Προσόντα εννοείται οι επαρκείς γνώσεις, οι δεξιότητες, οι 

ικανότητες και οι κατάλληλες στάσεις/συμπεριφορές που πρέπει να διαθέτει ένας 

εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, το επιστημονικό και ακαδημαϊκό του 

υπόβαθρο, η εκπαιδευτική εμπειρία, η γνώση μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η 

ικανότητα μεταφοράς της γνώσης στην ομάδα κατάρτισης είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις 

που εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή για την υλοποίηση 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και τη διασφάλιση της επιτυχίας του ρόλου του.  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όσον αφορά τα πρότυπα προσόντα των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων είναι κοινά για όλους τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές 

ΕΕΚ ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό αντικείμενο (π.χ. επιχειρηματικότητα, γεωργία, ΤΠΕ, 

παιδαγωγικά κλπ.). Αυτό που είναι διαφορετικό είναι τα πρότυπα προσόντα των γνώσεων, 

τα οποία πρόκειται να αναλυθούν σε βάθος. 

 

Στα πλαίσια του έργου EnYouthTeacher, οι τεχνικοί εταίροι έκαναν μια προσπάθεια να 

προσδιορίσουν αυτά τα πρότυπα προσόντα των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, ή στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με την 

υποστήριξη εμπειρογνωμόνων προερχόμενοι τόσο από τον τομέα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όσο και από τον τομέα της επιχειρηματικότητας. Οι 

εμπειρογνώμονες αυτοί συμμετείχαν σε διάφορες διαδικασίες (Συνεντεύξεις, ομάδες 

συζήτησης και δραστηριότητες επικύρωσης των αποτελεσμάτων) που ήταν αναγκαίες για 

την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης. Για το λόγο αυτό όλοι οι εταίροι του Έργου 

EnYouthTeahcer θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους ειδικούς, εμπειρογνώμονες και 

τους νέους που εθελοντικά, έλαβαν μέρος στις παραπάνω δραστηριότητες.  

 

Τα κυριότερα 10 προσόντα που οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές ΕΕΚ πρέπει να διαθέτουν 

είναι τα ακόλουθα, κατά σειρά προτεραιότητας: 

 Σύνδεση της διαδικασίας κατάρτισης με τις ανάγκες και την εμπειρία των 

εκπαιδευόμενων 

 Επικοινωνία  

 Εφαρμογή Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Μεθόδων και Τεχνικών  

 Διαμόρφωση του μαθήματος σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

 Διατήρηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων  

 Υπευθυνότητα  

 Ικανότητα συνεργασίας   

 Ικανότητα δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που προωθεί τη μάθηση και την 

επικοινωνία  

 Σχεδιασμός των Δραστηριοτήτων Κατάρτισης  

 Αλληλεπίδραση – Δυναμική Ομάδας  

 

Στις επόμενες σελίδες του τρέχοντος εντύπου παρουσιάζεται το προφίλ των 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών  ΕΕΚ σχετικά με τα πρότυπα πιστοποίησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να έχουν μια επιτυχημένη και 

αποτελεσματική διαδικασία εκπαίδευσης/κατάρτισης. Τα διαφορετικά στοιχεία των 
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γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με την τυποποιημένη 

προσέγγιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και 

Επαγγελμάτων (European Skills, Competencies, Qualifications and Occupations – 

ESCO1): 

 

 Διαχείριση της γνώσης που σχετίζεται με τις ειδικές γνώσεις για την 

επιχειρηματικότητα που ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ πρέπει να κατέχει, 

προκειμένου να το μεταφέρει στην ομάδα εκπαιδευομένων. Αυτή η γνώση 

περιλαμβάνει θέματα όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάνατζμεντ, 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Επικοινωνία, καθώς και όλες τις 

διαδικασίες που κάποιος/α πρέπει να ακολουθήσει, αν ενδιαφέρεται να ιδρύσει τη δική 

του/της επιχείρηση. 

 Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες σχετίζονται με το σύνολο των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που απαιτούνται για την καθοδήγηση και τη συνεργασία 

με τους άλλους. 

 Δεξιότητες και ικανότητες κριτικής σκέψης, οι οποίες σχετίζονται με τις δεξιότητες 

του δημιουργικού και εναλλακτικού τρόπου σκέψης, της κριτικής σκέψης, της 

μάθησης, του σχεδιασμού των προσωπικών καθηκόντων και τις δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων. 

 Στάσεις και αξίες στο χώρο εργασίας, οι οποίες αφορούν συμπεριφορές που 

σχετίζονται με την τήρηση των δεσμεύσεων και τη διαχείριση των αλλαγών, και τις 

ηθικές αξίες. 

 Γλώσσα και επικοινωνία, που σχετίζονται με τη γλώσσα, τις λεκτικές και μη λεκτικές 

δεξιότητες επικοινωνίας. 

 

Στο Παράρτημα αυτής της έκθεσης, παρατίθεται μια λεπτομερής περιγραφή όσον αφορά 

στις διαφορετικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας 

εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ στο τομέα της επιχειρηματικότητας, ή στην προώθηση 

αυτής.  

 

 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/esco/home 
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3. Προφίλ  

 

 

Διαχείριση της Γνώσης   

 

Οι Εκπαιδευτικοί/Εκπαιδευτές ΕΕΚ πρέπει πρώτα από όλα να γνωρίζουν άρτια το 

αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν. Είναι απαραίτητο να ανανεώνουν τη γνώση 

τους σύμφωνα με την πραγματικότητα και να ακολουθούν τις τάσεις εξέλιξης.  

 

Ο Εκπαιδευτικός/Εκπαιδευτής ΕΕΚ στον τομέα της επιχειρηματικότητας πρέπει πρωτίστως 

να γνωρίζει τι είναι η επιχειρηματικότητα και ποιες Αρχές τη διέπουν προκειμένου να 

μπορεί να τα διδάξει. Παράλληλα, εκτός από το να γνωρίζει και να μπορεί να εξηγήσει τον 

ορισμό της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει και τα επόμενα 

ερωτήματα:  

 Γιατί και πώς μπορεί κάποιος να γίνει επιχειρηματίας;  

 Γιατί η επιχειρηματικότητα είναι ευεργετική για την οικονομία;  

 Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, και μέσω 

αυτής, την οικονομική ανάπτυξη; 

 

Εκτός από το ρόλο του εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή, υπάρχουν και άλλοι ρόλοι που 

καλούνται να εφαρμόσουν στην αίθουσα διδασκαλίας. Το ρόλο του συμβούλου ή/και του 

καθοδηγητή. Στα πλαίσια αυτών των ρόλων θα πρέπει να έχει την ικανότητα να 

ενθαρρύνει την εκπαιδευτική ομάδα να κάνει κάτι σημαντικό. Κάτι σημαντικό τόσο για 

αυτούς, όσο και για τους πελάτες τους. Πρέπει εκ των προτέρων να τεθούν το όραμα, η 

αποστολή και το πάθος για αυτούς που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες.  

 

Επίσης, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να διαθέτει τις γνώσεις για να διδάξει τους 

εκπαιδευόμενους να:  

 Σέβονται τους πελάτες τους  

 Σέβονται το προσωπικό τους  

 Σέβονται το επενδυτικό τους κεφάλαιο  

 Αναπτύξουν την επιχείρησή τους  

 Προσπαθούν να είναι Ηγέτες στον τομέα τους  

 Μην εγκαταλείπουν ποτέ την προσπάθεια  

 

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να γνωρίζουν Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Έχοντας σα 

βάση τον ορισμό του όρου, θα πρέπει να γνωρίζει αρκετά καλά τον τρόπο ανταλλαγής 

επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων εντός μιας επιχείρησης, που πραγματοποιείται για το 

εμπορικό όφελος της επιχείρησης. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει πώς η 

επιχείρηση διαχέει την πληροφορία με σκοπό την προώθηση των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών της στους εν δυνάμει πελάτες της.  

 

Οι επόμενες επίσης σημαντικές γνώσεις αφορούν το Μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ είναι 

πιθανά το πιο σημαντικό στοιχείο που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση επιτυχημένη ή όχι, 

αφού αποτελεί το μέσο επικοινωνίας μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτικού 
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κοινού2. Όσον αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο, ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ θα 

πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες γνώσεις στα ακόλουθα:  

 Ιστορία (Προγενέστερες προσεγγίσεις, Πρόσφατες προσεγγίσεις κλπ.)  

 Μίγμα Μάρκετινγκ  

 Παράγοντες που επηρεάζουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ  

 Προσανατολισμός στον πελάτη (Οργανωτικός προσανατολισμός, Αγελαία 

συμπεριφορά κλπ.)  

 Έρευνα Μάρκετινγκ (Περιβάλλον του Μάρκετινγκ, Διανομή Μάρκετινγκ, Είδη 

έρευνας αγοράς κλπ.)  

 Είδη μάρκετινγκ  

 Σχεδιασμός μάρκετινγκ (Στρατηγική Μάρκετινγκ, Τοποθέτηση – Positioning) κλπ.) 

 Αγοραστική συμπεριφορά (Αγοραστική Συμπεριφορά B2C, Αγοραστική 

Συμπεριφορά B2B κλπ.)  

 Ρόλοι του Μάρκετινγκ (Ρόλοι του B2B Μάρκετινγκ, κλπ.)  

 Χρήσης της τεχνολογίας  

 Μάρκετινγκ υπηρεσιών  

 Μάρκετινγκ στο σωστό χρόνο  

 Μάρκετινγκ Guerrilla 

 Ψηφιακό Μάρκετινγκ  

 

Εξίσου σημαντικές είναι και οι γνώσεις που αφορούν τη Διοίκηση και Διαχείριση Έργου 

(Project Management), που εννοείται ο συντονισμός της ομάδας εργασίας για την έναρξη, 

το σχεδιασμό, την εκτέλεση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση ενός έργου επιτυγχάνοντας 

συγκεκριμένους στόχους και πληρώντας τα κριτήρια επιτυχίας3. Οι εξειδικευμένες γνώσεις 

που σχετίζονται με τη Διοίκηση και Διαχείριση Έργου είναι οι εξής:  

 Διάφορα είδη Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου  

 Παράγοντες επιτυχίας στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργου  

 Διαδικασίες για επιτυχή Διοίκηση και Διαχείριση Έργου  

 Διεθνή πρότυπα για τη Διοίκηση και Διαχείριση Έργου  

 Εικονική Διοίκηση και Διαχείριση Έργου  

 

Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινής ζωής 

των ανθρώπων όλων των ηλικιών. Παρόλο που υπάρχει για πάνω από σαράντα χρόνια, 

είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια η χρήση του έχει διαδοθεί πάρα πολύ και 

χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως. Ένας τομέας που έχει 

επηρεαστεί περισσότερο, εκτός από τον τομέα της πληροφορίας και της ψυχαγωγίας, είναι 

αυτός του εμπορίου. Το διαδίκτυο δημιούργησε άλλη μια ευκαιρία, αυτή του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές ΕΕΚ του κλάδου της 

επιχειρηματικότητας πρέπει να διαθέτουν αρκετές γνώσεις για το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

(ή e-επιχειρείν).  

 

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει:  

 Τι είναι το  e-επιχειρείν   

 Μοντέλα του e-επιχειρείν  

 Επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα (π.χ. CRM) 

                                                           
2 Ορισμός Marketing. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing  
3
 Ορισμός Διοίκηση και Διαχείριση Έργου. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management  

https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management
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 Σκοποί και στόχοι του e-επιχειρείν   

 Ζητήματα ασφαλείας και επίλυση προβλημάτων  

 Ηλεκτρονικά δίκτυα  

 Πώς δημιουργείται μια ηλεκτρονική επιχείρηση  

 Αρχές που πρέπει να τηρηθούν  

   

 

Ένα άλλο πεδίο γνώσεων που ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ πρέπει να διαθέτει είναι 

αυτό των Δημοσίων Σχέσεων. Στα πλαίσια αυτού θα πρέπει να γνωρίζει:  

 Το ρόλο και τη σπουδαιότητα των Δημοσίων Σχέσεων μιας επιχείρησης  

 Μορφές Δημοσίων Σχέσεων  

 Εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων  

 Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων  

 

Σε αντίθεση με όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο Εκπαιδευτικός/Εκπαιδευτής στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει άρτια εξειδικευμένες 

γνώσεις σε αντικείμενα όπως Μακροοικονομικά, Οικονομικά Μαθηματικά και Διεθνή 

Οικονομική και Επιχειρηματική Πολιτική.  
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Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες   

 

Πριν προβούμε στην ανάλυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να 

διαθέτουν οι Εκπαιδευτικοί/Εκπαιδευτές ΕΕΚ, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι 

κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες διαφέρουν της συμπεριφοράς. Πράγματι, αποτελούν 

στοιχεία και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς που βοηθούν κάποιον να κατανοήσει και να 

προσαρμοστεί σε μια ποικιλία κοινωνικών ρυθμίσεων.   

 

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή έχει αλλάξει με 

το πέρασμα των χρόνων. Σήμερα, έχει γίνει πολύ απαιτητικός καθώς οι επαγγελματικές 

απαιτήσεις είναι αυξημένες. Επιπλέον θα πρέπει να είναι αρκετά ισορροπημένος και 

ευαίσθητος επαγγελματικά στην περίπτωση που επιθυμεί να:  

 Σχεδιάσει, οργανώσει, εφαρμόσει και διεξάγει τη διαδικασία εκπαίδευσης και 

κατάρτισης  

 Υλοποιήσει με τον καλύτερο και πιο παιδαγωγικό τρόπο τα προγράμματα 

κατάρτισης ή εκπαίδευσης  

 

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι η πειστική προσωπικότητα του εκπαιδευτή. 

Μερικά άλλα χαρακτηριστικά είναι η θετική άποψη προς τα ανθρώπινα όντα, καθώς και η 

πίστη στην ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας των εκπαιδευομένων ατομικά.  

 

Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής πρέπει να είναι ευαίσθητος, ευέλικτος και να 

έχει ανοικτό τρόπο σκέψης. Πρέπει να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους 

(συναδέλφους και εκπαιδευόμενους/καταρτιζόμενους), να επικοινωνεί με άλλους και να 

είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να χειρίζεται συγκρούσεις και δύσκολες/περίεργες 

καταστάσεις, ειδικά στα πλαίσια του περιβάλλοντος εκπαίδευσης/κατάρτισης, με μια 

δημιουργική προσέγγιση στις προβληματικές περιστάσεις. Τέλος, η αυτοπεποίθηση και η 

δυνατότητα να εκτελεί τη δουλειά του/της με τρόπο ξεκάθαρο και καλά δομημένο είναι 

κάποια από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά.  
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Δεξιότητες και ικανότητες κριτικής σκέψης   

 

Εκτός από τις ικανότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω ή αυτές που θα παρουσιαστούν 

παρακάτω, ο Εκπαιδευτικός/Εκπαιδευτής πρέπει να διαθέτει επίσης και κάποιες δεξιότητες 

και ικανότητες κριτικής σκέψης, οι οποίες διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες:  

 Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων  

 Κριτική σκέψη  

 

Ένας επιτυχημένος Εκπαιδευτικός/Εκπαιδευτής πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω 

δεξιότητες/χαρακτηριστικά για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.  

 

Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων   

 Αναζήτηση πληροφοριών  

 Προβληματισμό σχετικά με τις επιπτώσεις των επιλογών που έγιναν τόσο σε 

προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο 

 Προσδιορισμός εναλλακτικών απόψεων και επιλογών  

 Ανάλυση της επιρροής των αξιών και των συμπεριφορών που έχουν υιοθετηθεί  

 

Δεξιότητες κριτικής σκέψης  

 Ανάλυση των επιρροών από το περιβάλλον (εσωτερικό/εξωτερικό) 

 Ανάλυση στάσεων, αξιών, κοινωνικών προτύπων και στερεοτυπών  

 Προσδιορισμός των σχετικών γνωστικών πληροφοριών που διαμορφώνουν το 

πλαίσιο επίλυσης προβλήματος 

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτει:  

 Ανοικτό τρόπο σκέψης: σε όλες τις δυνατότητες, τις ερμηνείες και τις προοπτικές 

ενός ζητήματος και να σκέφτεται πριν την αποδοχή μιας γνώμη εξετάζοντας το 

γιατί θα πρέπει να ευνοηθεί μια επιλογή έναντι της άλλης. 

 Ευελιξία στον τρόπο σκέψης: να είναι έτοιμος/η να τροποποιήσει την κρίση – 

σκέψη, τις ενέργειες και τις αποφάσεις κάθε φορά που υπάρχει μια ευκαιρία να 

κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα κριτικής σκέψης ή δεξιοτήτων. 

 Ικανότητα στην Ερμηνεία: να κατανοεί τις παρεχόμενες πληροφορίες  

 Ικανότητα ανάλυσης: να προσδιορίζει/αναλύει τα επιχειρήματα   

 Ικανότητα αξιολόγησης: να αξιολογεί την αξιοπιστία του 

ομιλητή/συγγραφέα/πηγής. Να συγκρίνει τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα 

των διαφορετικών ερμηνειών, να εκτιμά αν τα στοιχεία στηρίζουν το συμπέρασμα. 

 Ικανότητα Πρότασης/Υπόδειξης: Να μπορεί να προβλέψει τις 

εξελίξεις/γεγονότα βασίζοντας την άποψή του/της σε προηγούμενη 

γνώση/εμπειρία.  

 Ικανότητα Επεξήγησης: Να γράφει ένα κείμενο με απόψεις πάνω σε ένα θέμα, 

να παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ εννοιών/επιχειρημάτων, να παραθέτει αποδείξεις 

που οδήγησαν στην αποδοχή ή την απόρριψη μιας ιδέας. 

 Αυτο-προσαρμογή: να διαχωρίζει την προσωπική γνώμη/άποψη από εκείνη του 

συγγραφέα, τον προβληματισμό των ερμηνειών/απαιτήσεων υπό το πρίσμα της 

ανάλυσης των νέων δεδομένων, την ανοικοδόμηση μιας απάντησης υπό το πρίσμα 

των πιθανών λαθών. 
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 Οργάνωση περιβάλλοντος εκπαίδευσης/κατάρτισης με τέτοιο τρόπο που οι 

εκπαιδευόμενοι/καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να: συγκρίνουν, 

κατηγοριοποιήσουν, αξιολογήσουν βάσει αποδείξεων, ανακαλύψουν τις σχέσεις 

μεταξύ των δεδομένων, να πειραματιστούν, να ερευνούν, να επιλύσουν 

προβλήματα.  
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Στάσεις και αξίες στο χώρο εργασίας   

 

Με τον όρο «Στάσεις και αξίες στο χώρο εργασίας» εννοείται η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών ΕΕΚ και των Εκπαιδευομένων/Καταρτιζομένων. Αυτή η 

αλληλεπίδραση μπορεί να μετατρέψει μια τυπική αίθουσα διδασκαλίας σε ένα μέρος που 

αναπτύσσει την εξερεύνηση και την έρευνα, τη σκληρή δουλειά και το θαυμασμό για τις 

μοναδικές ικανότητες του κάθε εκπαιδευόμενου/καταρτιζόμενου.  

 

Η συνεισφορά στην καθημερινή δημιουργία του μαθησιακού περιβάλλοντος αποτελεί 

επίσης έναν τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής καλεί τους 

εκπαιδευόμενους/καταρτιζόμενους να αλληλεπιδράσουν. Για το λόγο αυτό, αν ο 

εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής επιθυμεί να δημιουργήσει ένα θετικό και υποστηρικτικό 

περιβάλλον μάθησης αντί για ένα τυπικό, παρατίθενται παρακάτω οι 

στάσεις/χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει.  

 

Ίση αντιμετώπιση όλων των εκπαιδευομένων/καταρτιζομένων. Έχοντας ίση και 

δίκαιη συμπεριφορά προς όλους, οι μαθητές νιώθουν ότι για το μόνο πράγμα που 

ενδιαφέρεται ο εκπαιδευτής είναι η επιτυχία τους. Στην περίπτωση που υπάρχουν  νέοι 

μαθητές ή μαθητές που προέρχονται από ομάδες εθνικών μειονοτήτων, ο εκπαιδευτής 

είναι απαραίτητο να απαλλαγεί από τις δικές του/της απόψεις προκειμένου να δώσει ίσες 

ευκαιρίες σε όλους. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν ίδιες ευκαιρίες για όλους τους 

μαθητές στο να βιώσουν και να αισθανθούν την επιτυχημένη διαδικασία μάθησης.  

 

Μια άλλη πολύ σημαντική στάση – συμπεριφορά είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής. 

Ο καταρτιζόμενος πρέπει να αισθάνεται ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα μάθησης και ότι 

όλοι τους έχουν την ίδια ικανότητα στο να μαθαίνουν. Επίσης, πρέπει να είναι ξεκάθαρο 

στην ομάδα των εκπαιδευομένων ότι ο καθένας μπορεί να ζητήσει βοήθεια εάν και όταν το 

χρειάζονται. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για κάθε είδους υποστήριξης και 

ενθάρρυνσης όχι μόνο για αυτούς που δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά και για 

αυτούς που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.  

 

Η δημιουργία κατάλληλης εκπαιδευτικής δομής αποτελεί άλλη μια στάση. Οι 

εκπαιδευόμενοι/καταρτιζόμενοι προτιμούν να είναι σε ένα δυναμικό και ενεργό μαθησιακό 

περιβάλλον. Ο καθορισμός κανόνων για την μεταξύ τους συνεργασία και η εργασία σε 

μικρές ομάδες είναι κάτι που κάθε εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ πρέπει να κάνει. 

Επίσης, πρέπει να καθιερώσει ένα ειδικό σύστημα που οι μαθητές θα μπορούν να 

εξασκηθούν και να βασίζονται τόσο σε αυτό όσο και στον εκπαιδευτή. Είναι επίσης 

αναγκαίο να περιγράφονται και να αποδεικνύονται από τον εκπαιδευτή οι συμπεριφορές 

που ο/η ίδιος/α αναμένει από τους μαθητές τους/της.  

 

Πριν από τη διεξαγωγή του μαθήματος ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής πρέπει να οργανώσει 

το μάθημα και τις μαθησιακές δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να 

προετοιμάζεται εκ των προτέρων, προκειμένου να ελεγχθούν οι πληροφορίες και οι 

δεξιότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο της δραστηριότητας. Οι στόχοι της διαδικασίας 

μάθησης, καθώς και το περιεχόμενο της μάθησης πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές 

από τους εκπαιδευόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας. 
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Με την αποφυγή της αρνητικής επικοινωνίας ο δάσκαλος δεν αποθαρρύνει τους 

μαθητές από το να ανταποκριθούν ξανά στο μάθημα. Ένας εκπαιδευτής δεν πρέπει να 

είναι ποτέ σαρκαστικός ή να φωνάζει κάποιον μαθητή του. Αν το κάνει, το περιβάλλον 

μάθησης θα καταστραφεί και οι μαθητές δεν πρόκειται ξανά να ανταποκριθούν στο 

μάθημά του.  
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Γλώσσα και επικοινωνία  

 

Η αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία του δασκάλου/εκπαιδευτή είναι πολύ σημαντικό 

από παιδαγωγικής άποψης, για τη διαχείριση της ομάδας μάθησης, καθώς και για την 

αλληλεπίδραση με τους μαθητές. 

 

Για το λόγο αυτό, η ικανότητα του εκπαιδευτή να επικοινωνεί επαρκώς και σωστά 

πρώτα απ’ όλα στη μητρική γλώσσα του είναι εξαιρετικά σημαντική. Με αυτόν τον τρόπο 

θα είναι σε θέση να αναπτύξει ένα υγιή και αποτελεσματικό διάλογο με τους 

εκπαιδευόμενους. Έχοντας καλή ικανότητα επικοινωνίας ο εκπαιδευτής, θα είναι σε θέση 

να μεταφέρει τη γνώση στους μαθητές, για να κρατήσει το ενδιαφέρον τους κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας μάθησης, να τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν στη 

δραστηριότητα. 

 

Λεκτική επικοινωνία είναι ο τύπος της διαδικασίας επικοινωνίας που συνδέεται άμεσα με τις 

λέξεις στην ομιλία και το γραπτό λόγο. Έτσι, ένας εκπαιδευτής πρέπει να είναι καλός/ή και 

στις δύο τύπους λεκτικής επικοινωνίας. Αυτοί οι τύποι είναι η προφορική και η γραπτή 

επικοινωνία. Ο εκπαιδευτής πρέπει να μιλάει με τέτοιο τρόπο που το κοινό του/της 

μπορεί να κατανοήσει το νόημα των πάντων. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να 

προσαρμόσει τον τρόπο της ομιλίας και το λεξιλόγιο/ορολογία σύμφωνα με την ομάδα 

μάθησης. 

 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τη γραπτή επικοινωνία, ένας 

εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει τις πληροφορίες και 

στη συνέχεια να τις φιλτράρει και να είναι σε θέση να γράψει το εκπαιδευτικό υλικό 

του/της ή τις σημειώσεις του/της ή να οργανώσει το αντικείμενο του μαθήματος όπου όλες 

οι ιδέες του συγκεντρώνονται με ένα σαφή και καλά δομημένο τρόπο. Τα κείμενά του/της 

πρέπει να είναι κατανοητά, γραμμένα με σαφή τρόπο ώστε να καταστεί η απόκτηση της 

γνώσης ευκολότερη και πιο ελκυστική. 

 

Επιπλέον, όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες ενός εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή ΕΕΚ 

ιδιαίτερα στον τομέα της επιχειρηματικότητας πρέπει να μιλά τουλάχιστον την αγγλική 

γλώσσα, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την διεθνή ορολογία σε σχέση με το 

αντικείμενο. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί ένα κείμενο στα αγγλικά, καθώς και να 

χρησιμοποιεί την αγγλική ορολογία στην προφορική επικοινωνία του/της. Με τον τρόπο 

αυτό οι αμφιβολίες και τα ερωτήματα θα μπορούν να αποσαφηνίζονται και θα μπορούν να 

δοθούν στους μαθητές/εκπαιδευόμενους διάφορες επεξηγήσεις. 

 

Σε γενικές γραμμές ένας εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ θα πρέπει να έχει καλό 

προφορικό και γραπτό λόγου και να διαχειρίζεται τις τεχνικές παρουσίασης για να 

παρουσιάσει το αντικείμενο εκπαίδευσης/κατάρτισης και να επικοινωνεί με εύκολο και 

κατανοητό τρόπο. 

 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο/χαρακτηριστικό συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών 

και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που ένας εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ θα πρέπει να 

κατέχει είναι η μη λεκτική επικοινωνία που γίνεται με άλλα μέσα εκτός των λέξεων. 

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την γλώσσα του σώματος. Οι κινήσεις των ματιών, 
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ο τρόπος που στέκεται, ο τρόπος που κουνάει τα χέρια του/της, η στάση του σώματος, η 

ύπαρξη ή όχι ενός χαμόγελου. Η μη λεκτική επικοινωνία και η σωστή χρήση της μπορεί να 

μεταφέρει ένα μήνυμα με αποτελεσματικό τρόπο, που σημαίνει ότι το κοινό μπορεί να 

κατανοήσει το νόημα της συζήτησης. 

 

Μια ακόμα ικανότητα που περιλαμβάνεται στην παραπάνω κατηγορία που πρέπει να 

διαθέτει ένας εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ είναι η προσωπική εμφάνιση. Η 

προσωπική εμφάνιση δημιουργεί την πρώτη εντύπωση στους μαθητές/εκπαιδευόμενους. 

Έχοντας μια προσεκτική και επιμελής εμφάνιση μπορεί να δημιουργήσει μια πλεονεκτική 

θέση και να αναπτύξουν καλές σχέσεις.  
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4. Παράρτημα: Αναλυτικός κατάλογος Ικανοτήτων   

 

Διαχείριση της Γνώσης   

 

Αρχές Επιχειρηματικότητας  

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει την 

ορολογία της 

επιχειρηματικότητας.  

 Να γνωρίζει τις αρχές 

της επιχειρηματικότητας.  

 Να γνωρίζει ιστορικά τα 

εμπόδια για την 

επιχειρηματικότητα.  

 Να γνωρίζει τις 

επιχειρηματικές 

αποφάσεις.  

 Να γνωρίζει τους 

παράγοντες για την 

επιχειρηματική επιτυχία.  

 Να γνωρίζει τα ρίσκα και 

τους κινδύνους της 

επιχειρηματικότητας.  

 Να γνωρίζει τα είδη και 

τις μορφές των 

επιχειρήσεων.  

 Να χρησιμοποιεί 

κατάλληλα την 

ορολογία.  

 Να επεξηγεί σωστά τους 

όρους και τη σημασία 

τους σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα.  

 Να επιλύει διάφορα 

προβλήματα.  

 Να απαριθμεί τις αρχές 

της επιχειρηματικότητας.  

 Να είναι εξοικειωμένος/η 

με τον τομέα της 

επιχειρηματικότητας.  

 Να προσαρμόζει τις 

γνώσεις και τα δεδομένα 

στη σύγχρονη 

πραγματικότητα.  

 Να ενθαρρύνει τους 

μαθητές του/της να 

υιοθετήσουν την 

ορολογία.   

 

 

Επιχειρησιακή Επικοινωνία  

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει τις αρχές 

της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας.  

 Να απαριθμεί και να 

περιγράφει τους κανόνες 

που διέπουν το γραπτό 

λόγο.  

 Να περιγράφει τη 

διαδικασία σχεδιασμού 

και να βασικών 

στοιχείων ενός 

επιχειρηματικού 

εγγράφου.  

 Να μεταφέρει τη 

διαδικασία της 

επιχειρησιακής 

επικοινωνίας.  

 Να κατηγοριοποιεί τις 

μορφές της 

Επιχειρησιακής 

Επικοινωνίας.  

 Να κατονομάζει τις 

μορφές της 

Επιχειρησιακής 

Επικοινωνίας.  

 Να αναλύει τα εμπόδια 

 Να ακούει 

αποτελεσματικά και να 

θέτει κατάλληλες 

ερωτήσεις.  

 Να εκτιμά την έρευνα.  

 Να αντιμετωπίζει 

δύσκολες καταστάσεις.  

 Να γνωρίζει 

διαπολιτισμική 

επιχειρησιακή 

επικοινωνία.  
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 Να περιγράφει πώς 

γίνεται η προετοιμασία 

και η επικοινωνία στις 

επαγγελματικές 

συναντήσεις.  

 Να ορίζει την ομάδα 

εργασίας και να εξηγεί 

πώς μπορούν να 

ξεπεραστούν διάφορες 

προκλήσεις για την 

επιτυχία της ομάδας.  

 Να περιγράφει τα 

βήματα για τον 

σχεδιασμό μιας 

παρουσίασης.  

 Να αντιμετωπίζει κοινά 

εμπόδια σε δημόσια 

ομιλία.  

 Να προσδιορίζει και να 

συζητά πώς να 

διευκολύνει την 

διαπολιτισμική 

επικοινωνία.  

 Να περιγράφει πώς να 

προετοιμαστεί κάποιος 

για μια διεθνή ανάθεση 

και αποτελεσματικές 

στρατηγικές για τη ζωή 

και την εργασία στο 

εξωτερικό. 

 Να γνωρίζει τις αρχές 

της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας.   

 Να γνωρίζει τι είναι η 

επιχειρησιακή 

επικοινωνία και πώς 

λειτουργεί. 

της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας στο χώρο 

εργασίας.  

 Να επικοινωνεί σε 

επιχειρησιακό πλαίσιο.  

 

 

Μάρκετινγκ   

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει την ιστορία 

για να διδάξει το 

μέλλον.   

 Να γνωρίζει τους 

παράγοντες που 

 Να αναλύει την αγορά 

και τις ευκαιρίες της.  

 Να προσδιορίζει τα 

τυπικά χαρακτηριστικά 

ενός 

 Να χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία.  

 Να γνωρίζει το 

μάρκετινγκ υπηρεσιών.  

 Να εφαρμόζει το 
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επηρεάζουν τις 

στρατηγικές μάρκετινγκ.  

 Να προσδιορίζει τον 

πελατειακό 

προσανατολισμό.  

 Να γνωρίζει και να 

κατανοεί την έρευνα του 

μάρκετινγκ.  

 Να γνωρίζει τους τύπους 

μάρκετινγκ.  

 Να είναι εξοικειωμένος 

με το σχεδιασμό 

μάρκετινγκ.  

 Να γνωρίζει τις 

αγοραστικές 

συμπεριφορές.  

 Να είναι γνώστης των 

ρόλων του μάρκετινγκ.  

 Να γνωρίζει από 

ψηφιακό μάρκετινγκ.  

προϊόντος/υπηρεσίας.  

 Να προσδιορίζει το 

επιχειρησιακό όραμα.  

 Να θέτει στόχους.  

 Να σχεδιάζει, να 

προγραμματίζει, να 

οργανώνει και να 

εφαρμόζει τις 

στρατηγικές μάρκετινγκ. 

μάρκετινγκ στον 

κατάλληλο χρόνο.  

 

 

 

Διοίκηση και Διαχείριση Έργου   

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει τις 

διαφορετικές μορφές 

διοίκησης και 

διαχείρισης έργου.  

 Να γνωρίζει τους 

παράγοντες επιτυχίας 

στη διοίκηση και 

διαχείριση έργου.  

 Να γνωρίζει τις 

διαδικασίες για την 

επιτυχή διοίκηση και 

διαχείριση έργου.  

 Να γνωρίζει τα διεθνή 

πρότυπα διοίκησης και 

διαχείρισης έργου.  

 Να γνωρίζει την εικονική 

διοίκηση και διαχείριση 

έργου.  

 Να εφαρμόζει τις 

διάφορες μορφές 

διοίκησης και 

διαχείρισης έργου σε 

πραγματικές συνθήκες.  

 Να σχεδιάζει και να 

διαχειρίζεται επιτυχώς 

ένα έργο.  

 Να εφαρμόζει τα 

πρότυπα της διοίκησης 

και διαχείρισης έργου.  

 Να προσαρμόζει τα 

πρότυπα της διοίκησης 

και διαχείρισης έργου 

σύμφωνα με τις 

ανάγκες.  

 Να τροποποιεί τη 

διοίκηση και διαχείριση 

έργου σύμφωνα με την 

πραγματικότητα.  
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Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Bussiness)  

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει τι είναι το 

e-business.  

 Να γνωρίζει τα μοντέλα 

του e-business.  

 Να γνωρίζει τα 

πληροφοριακά 

συστήματα του e-

business.  

 Να γνωρίζει τους 

σκοπούς και στόχους 

του e-business.  

 Να γνωρίζει τα θέματα 

ασφάλειας και τις 

λύσεις.  

 Να γνωρίζει τα 

ηλεκτρονικά δίκτυα.  

 Να γνωρίζει πώς 

δημιουργείται μια e-

business. 

 Να γνωρίζει τις αρχές 

που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα 

πλαίσια του e-business.  

 Να εφαρμόζει το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν.  

 Να δημιουργεί μια 

ηλεκτρονική επιχείρηση.  

 Να ακολουθεί τις αρχές 

που διέπουν μια 

ηλεκτρονική επιχείρηση.  

 Να θέτει τους στόχους 

για μια επιτυχημένη 

ηλεκτρονική επιχείρηση.  

 Να ακολουθεί τα θέματα 

ασφάλειας στα πλαίσια 

μιας ηλεκτρονικής 

επιχείρησης.   

 Να προσαρμόζει όλα τα 

πρότυπα για μια 

επιτυχημένη 

ηλεκτρονική επιχείρηση.  

 Να ενθαρρύνει την 

ομάδα μάθησης να 

δημιουργήσουν μια 

ηλεκτρονική επιχείρηση.  

 

Δημόσιες Σχέσεις  

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει το ρόλο και 

τη σημασία των 

Δημοσίων Σχέσεων σε 

μια επιχείρηση.  

 Να γνωρίζει τις μορφές 

Δημοσίων Σχέσεων.  

 Να γνωρίζει τα εργαλεία 

Δημοσίων Σχέσεων.  

 Να γνωρίζει τις 

Στρατηγικές Δημοσίων 

Σχέσεων.   

 Να εφαρμόζει τις 

Δημόσιες Σχέσεις.  

 Να δημιουργεί μια 

Στρατηγική Δημοσίων 

Σχέσεων.  

 Να ακολουθεί τις αρχές 

των Δημοσίων Σχέσεων.  

 Να εξηγεί τη 

σημαντικότητα των 

Δημοσίων Σχέσεων.  

 Να αναλύει τα 

πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των 

Δημοσίων Σχέσεων.  

 Να είναι εξοικειωμένος 

με τις διάφορες μορφές 

Δημοσίων Σχέσεων.  

 Να συνεργάζεται με την 

ομάδα για τον 

προσδιορισμό της 

κατάλληλης στρατηγικής 

Δημοσίων Σχέσεων.  
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Κοινωνικές Δεξιότητες και Ικανότητες 

 

Προσωπικότητα   

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει τους 

σκοπούς και στόχους 

της μαθησιακής 

διαδικασίας.  

 Να γνωρίζει το επίπεδο 

και το υπόβαθρο ης 

εκπαιδευτικής ομάδας.  

 Να γνωρίζει πώς να 

σχεδιάζει τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

 Να γνωρίζει τις βασικές 

αρχές επικοινωνίας στο 

μαθησιακό περιβάλλον.  

 Να συνδέει τη 

διαδικασία κατάρτισης 

στις ανάγκες και την 

εμπειρία των 

εκπαιδευομένων.  

 Να εφαρμόζει 

εξειδικευμένες μεθόδους 

κατάρτισης και τεχνικές.  

 Να διαμορφώνει το 

μάθημα σύμφωνα με τις 

ανάγκες των 

εκπαιδευομένων.  

 Να σχεδιάζει τις 

δραστηριότητες 

κατάρτισης.  

 Να δημιουργεί ένα 

περιβάλλον που προωθεί 

τη μάθηση και την 

επικοινωνία.  

 Να μπορεί να 

προσαρμόζεται στο 

εκπαιδευτικό/πολιτισμικ

ό υπόβαθρο των 

εκπαιδευομένων.  

 Να προωθεί την ισότητα 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 

 

Δεξιότητες και ικανότητες κριτικής σκέψης   

 

Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων  

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει πώς να 

εντοπίζει το πρόβλημα.  

 Να γνωρίζει πώς να 

εντοπίζει εναλλακτικές 

απόψεις και επιλογές. 

 Να γνωρίζει πώς να 

διαχειριστεί 

προβληματικές 

καταστάσεις.     

 Να ψάχνει για 

πληροφορίες.  

 Να προβληματίζεται 

σχετικά με τις 

επιπτώσεις των 

επιλογών που έγιναν σε 

προσωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο 

 Να αναλύει την επιρροή 

των αξιών και των 

συμπεριφορών που 

υιοθετήθηκαν.  

 Να παρουσιάζει 

κατευθύνσεις 

δυνατοτήτων.  

 Να αναζητά δυνατότητες 

για τη μετατροπή 

προβληματικών 

καταστάσεων σε 

αποτελεσματικές. 
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Ικανότητα κριτικής σκέψης  

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει πώς να 

οργανώσει το μαθησιακό 

περιβάλλον με τέτοιο 

τρόπο ώστε οι μαθητές/ 

εκπαιδευόμενοι να είναι 

σε θέση να: συγκρίνουν, 

κατηγοριοποιούν, 

αξιολογήσουν βάσει 

αποδείξεων, 

ανακαλύπτουν τις 

σχέσεις μεταξύ των 

δεδομένων, 

πειραματίζονται, 

ερευνούν, επιλύουν 

προβλήματα. 

 Να γνωρίζει τις μορφές 

αξιολόγησης κατάλληλες 

για την ομάδα 

κατάρτισης.   

 Να αναλύει τις επιρροές 

του περιβάλλοντος 

(εσωτερικό/ εξωτερικό).  

 Να αναλύει 

συμπεριφορές, αξίες, 

κοινωνικά πρότυπα και 

στερεότυπα.  

 Να προσδιορίζει τις 

σχετικές γνωστικές 

πληροφορίες που 

διαμορφώνουν το 

πλαίσιο επίλυσης ενός 

προβλήματος.  

 Να έχει ανοιχτό τρόπο 

σκέψης.  

 Να έχει ευελιξία στον 

τρόπο σκέψης.  

 Να είναι καλός/η στη 

ερμηνεία.  

 Να μπορεί να αναλύει.  

 Να μπορεί να 

συμμετέχει.  

 Να είναι σε θέση να 

επεξηγεί.  

 Να έχει αυτοέλεγχο.  

 

 

Στάσεις και αξίες στο χώρο εργασίας   

 

Στάσεις και αξίες  

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει τις αρχές 

μάθησης.  

 Να κατανοεί τις ανάγκες 

της ομάδας μάθησης.  

 Να γνωρίζει πώς να 

σχεδιάζει τις 

δραστηριότητες 

κατάρτισης.  

 Να γνωρίζει τις 

σύγχρονες μεθόδους 

εκπαίδευσης.  

 Να γνωρίζει πώς να 

εφαρμόζει τις σύγχρονες 

μεθόδους εκπαίδευσης.  

 Να γνωρίζει πώς να 

σχεδιάζει ένα 

πρόγραμμα κατάρτισης.   

 Να δημιουργεί ένα 

φιλικό περιβάλλον 

μάθησης.  

 Να συνδέει τη 

διαδικασία κατάρτισης 

στις ανάγκες και την 

εμπειρία των 

εκπαιδευομένων.  

 Να εφαρμόζει 

εξειδικευμένες μεθόδους 

κατάρτισης και τεχνικές.  

 Να διαμορφώνει το 

μάθημα σύμφωνα με τις 

ανάγκες των 

εκπαιδευομένων.  

 Να σχεδιάζει τις 

δραστηριότητες 

 Να αντιμετωπίζει ισότιμα 

όλους τους μαθητές/ 

εκπαιδευόμενους.  

 Να ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή των 

μαθητών/ 

εκπαιδευομένων.  

 Να δημιουργεί τις 

κατάλληλες δομές 

μάθησης.  

 Να οργανώνει το 

μάθημα και τη 

μαθησιακή διαδικασία.  

 Να αποφεύγει την 

αρνητική επικοινωνία.  
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Στάσεις και αξίες  

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

κατάρτισης.  

 Να δημιουργεί ένα 

περιβάλλον που προωθεί 

τη μάθηση και την 

επικοινωνία. 

 

Γλώσσα και επικοινωνία   

 

Γλώσσα   

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να γνωρίζει τη μητρική 

γλώσσα.  

 Να γνωρίζει ξένες 

γλώσσες.  

 Να γνωρίζει λεξιλόγιο 

και γραμματική τόσο στη 

μητρική όσο και στις 

ξένες γλώσσες.   

 Να επικοινωνεί σωστά 

σε όλες τις γλώσσες που 

γνωρίζει.  

 Να είναι εξοικειωμένος 

τόσο με τον προφορικό 

όσο και τον γραπτό 

λόγο.  

 Να προσαρμόζει το 

λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιεί στα 

χαρακτηριστικά της 

ομάδας μάθησης.   

 

Επικοινωνία    

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

 Να μπορεί να διαβάσει 

τους διαφορετικούς 

τύπους οπτικής επαφής.  

 Να μπορεί να διαβάσει 

τους διαφορετικούς 

τύπους επαφής. 

 Να μπορεί να διαβάσει 

τις εκφράσεις του 

προσώπου.  

 Να κατανοεί τις 

χειρονομίες.  

 Να κατανοεί τις στάσεις 

του σώματος.  

 Να κατανοεί τη χρήση 

του προσωπικού χώρου.  

 Να δείχνει ενδιαφέρον 

στις αντιδράσεις των 

άλλων.  

 


