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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο, το οποίο έχει συγκεντώσει σχόλια και ανατροφοδότηση από μαθητές, 

συμβουλές από την κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο καθώς και συστάσεις που αφορούν την 

μεθοδολογία της υλοποίησης από καθηγητές, εκπαιδευτές και μέντορες επαγγελματικής εκπαίδευσης 

(ΙΕΚ), έχει δύο κύριους στόχους:  

- Να παρέχει άμεσες πληροφορίες προερχόμενες από τους χρήστες και τους ωφελούμενους της 

πλατφόρμας TESEUS, έτσι ώστε οι εταίροι του έργου να έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν τα 

εργαλεία και της πηγές της πλατφόρμας όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να είναι χρήσιμα και 

αποτελεσματικά, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των χρηστών. 

- να χρησιμεύσουν ως υποστήριξη σε οργανισμούς εκτός της εταιρικής σχέσης TESEUS για την 

επιτυχή προσαρμογή και χρήση των πόρων στις χώρες τους. 

Καθώς ο πιλοτικός έλεγχος εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των δύσκολιών που ανέκυψαν λόγω της 

πανδημίας του COVID19, χρησιμοποιήθηκε κυρίως επικοινωνία μέσω ψηφιακών μέσων. Ωστόσο, αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα οι εταίροι του έργου να καταφέρουν να προσεγγίσουν μεγαλύτερο αριθμό χρηστών 

από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Εάν ο πιλοτικός έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί με δραστηριότητες 

που απαιτούσαν την φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα θα ήταν ορατά μόνο σε 

τοπικό επίπεδο. Αλλά μέσω της χρήσεις των ψηφικών τεχνολογιών, κάθε εταίρος κατόρθωσε να συλλέξει 

ανατροφοδοτήσεις από συμμετέχοντες σε εθνικό επίπεδο και από οργανισμούς που χαρακτηρίζονται από 

πολυμορφία. 

Ο αρχικός στόχος σε αριθμούς μαθητών κατά τη στιγμή τη συγγραφής της πρότασης (Οκτώβριος 2020) 

ξεπεράστηκε κατά 10 φορές, ενώ ο αριθμός των καθηγητών ξεπεράστηκε 3 φορές (περισσότεροι από 

2200 μαθητές και 125 καθηγητές χρησιμοποίησαν και ήλεγξαν τις ηλεκτρονικές πηγές του more than 2200 

TESEUS). 

Από του μαθητές, σχόλια και ανατροφοδότηση συλλέχθηλαν μέσω online έρευνα από την πλατφόρμα του 

έργου, ενώ από τους καθηγητές συλλέχθηκε μέσω ενός πιο περίπλοκου ερωτηματολογίου με πολλαπλές 

ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες επέτρεπαν την συλλογή ποιοτικών στοιχείων.  

Τα χαρακτηριστικά των εργαλείων του TESEUS τα οποία εκτίμησαν περισσότερο οι χρήστες ήταν: τη 

συνεκτική δομή, σύντομες και κατανοητές ενότητες, βίντεο ως υποστηρικτικό υλικό, τα εργαλεία που 

σχετίζονται με κάθε ενότητα, εύκολη πρόσβαση (δεν απαιτείται σύνδεση ή προσωπικά δεδομένα) και η 

πλατφόρμα συνολικά. 

Πολύτιμες μεθοδολογικές συμβουλές έχουν συλλεχθεί μέσω των ερωτηματολογίων από επαγγελματίες 

των ΙΕΚ και επίσης μέσω άλλων μέσων όπως αυθόρμητη ανάδραση μέσω email ή τηλεφωνικών 

συνομιλιών. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η δοκιμή και επικύρωση του πιλότου διεξήχθει τους μήνες μεταξύ Οκτώβριο του 2019 και Οκτώβριο του 

2020. Όλοι οι εταίροι του έργου συμμετείχαν. Ο καθένας από τους εταίρους οργάνωσε έναν πιλοτικό 

έλεγχο στην χώρα του.  

Δημιουργήθηκε ένα κοινό πλαίσιο αναφορικά με το πλάνο του πιλοτικού ελέγχου με ξεκάθαρες 

αρμοδιότητες και προθεσμίες από υπεύθυνο εταίρο του ΙΟ, Liceul Tehnologic Petricani, με την 

συνεισφορά όλων των υπολοίπων εταίρων.  

Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα εργαλεία αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή και ανάλυση 

των δεδομένων:  

- Πλάνο για την Δοκιμή και Επικύρωση του Πιλότου (Pilot Testing and Validation Plan) - 

περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα κύρια καθήκοντα και τους στόχους, την κατανομή των 

καθηκόντων, τις προγραμματισμένες ομάδες στόχους, τις προθεσμίες για κάθε στάδιο. Αρχικά 

προβλεπόταν 200 μαθητές και 40 εκπαιδευτικοί για δοκιμές με φυσική παρουσία - ωστόσο, μετά 

το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, οι συνεργάτες, μετά από διαβούλευση με τον Εθνικό 

Φορέα (NA) αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία κυρίως μέσω διαδικτυακών μέσων, 

και το πλάνο ενημερώθηκε αναλόγως. 

 

- Ερωτηματολόγιο Ανατροφοδότησης από μαθητές επαγγελματικής κατάρτισης (Feedback 

Questionnaire for VET Students) (μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες – EN, ES, IT, MK, GR, SK, 

RO) και ενσωματωμένο μέσα στην πλατφόρμα από τον IWS για ευκολότερη χρήση. Μέσα από τα 

ερωτηματολόγια για μαθητές συλλέξαμε δεδομένα σχετικά με την ομάδα-στόχο (ηλικία, βαθμό, 

χώρα, εξειδίκευση / προσόντα, προηγούμενη εμπειρία με τον τομέα των επιχειρήσεων) και το 

επίπεδο ικανοποίησής τους σε πτυχές όπως περιεχόμενο, εργαλεία, ποσότητα πληροφοριών, 

διάρκεια, δομή, φόρτος εργασίας, σαφήνεια, εμπειρία χρήστη, κίνητρο να ξεκινήσει μια 

επιχείρηση, αυτοπεποίθηση. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη 

συλλογή δεδομένων σχετικά με τις προτάσεις των μαθητών για βελτίωση, για μέρη που βρήκαν 

πιο ενδιαφέροντα και για χρήσιμα θέματα που δεν καλύπτονται. 

 

- Ερωτηματολόγιο Ανατροφοδότησης από καθηγητές επαγγελματικής κατάρτισης (Feedback 

Questionnaire for VET Teachers) (depending on the profiles and needs of the VET professional 

consulted, the partners were free to decide to either use it in English or translate it to national 

languages, and also on how to distribute them – either by email or as a google form). Data 

collected: modules tested, age, country, organization, years of teaching experience, professional 

background, previous business experience/background, relevance and usability of contents, 

attractiveness and user friendliness, complementarity with other already existing resources at 

national level, interest in using TESEUS tools and embed it within the current teaching 

activity/extracurricular activity, usability of TESEUS materials as support for already existing 

entrepreneurship-related disciplines of for the creation of a new discipline, suggestions for 

improvement and methodological recommendations. 

- (ανάλογα με τα προφίλ και τις ανάγκες του καθηγητή του οποίου η γνώμη ζητήθηκε, οι εταίροι 

ήταν ελεύθεροι να αποφασίσουν είτε να το χρησιμοποιήσουν στα Αγγλικά είτε να το μεταφράσουν 

σε εθνικές γλώσσες, καθώς και για το πώς να τα διανείμουν - είτε μέσω email είτε ως φόρμα 

google). Συλλεχθέντα δεδομένα: ενότητες που δοκιμάστηκαν, ηλικία, χώρα, οργάνωση, έτη 
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διδακτικής εμπειρίας, επαγγελματικό υπόβαθρο, προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία / 

υπόβαθρο, συνάφεια και χρηστικότητα του περιεχομένου, ελκυστικότητα και φιλικότητα προς 

τους χρήστες, συμπληρωματικότητα με άλλους ήδη υπάρχοντες πόρους σε εθνικό επίπεδο, 

ενδιαφέρον για χρήση των εργαλεία TESEUS και την τρέχουσα διδακτική δραστηριότητα / 

εξωσχολική δραστηριότητα, τη χρηστικότητα του υλικού TESEUS ως υποστηρικτικό εγαλείο για 

ήδη υπάρχοντες κλάδους που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα για τη δημιουργία μιας νέας 

επιστήμης, προτάσεις για βελτίωση και μεθοδολογικές συστάσεις. 

 

- Χρήση στατιστικών δεδομένων από την πλατφόρμα (Usage statistics from the platform) (αριθμός 

μοναδικού χρήση, χρόνος που αφιερώθηκε, γλώσσα ανά χρήστη, πιο ενδιαφέρον ενότητα, πιο 

ενδιαφέρον ενότητα ανά γλώσσα).  

 

- Φόρμα Αναφοράς για την παρουσίαση της Δοκιμής και Επικύρωσης του Πιλότου με τους καθηγητές 

(Report Template for Pilot Testing and Validation with Teachers/Trainers) 

Κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τους χρήστες – 

καθηγητές στην χώρα του και την συμπλήρωση μιας φόρμας αναφοράς που θα περιλαμβάνει τα 

αποτελέσματα, την ανατροφοδότηση και συστάσεις για βελτίωση σε κάθε χώρα. Η δομή της 

αποτελούταν από 7 ενότητες, οι οποίες είναι: 

• Περιγραφή της ομάδας-στόχου  

• Πληροφορίες σχετικά με οργανωτικά ζητήσματα του πιλότου  

• Οι ενότητες που ελέχθηκαν και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν  

• Ο τρόπος με τον οποίο συλλέχθηκε η ανατροφοδότητση  

• Περίληψη της ανατροφοδότησης (συνάφεια και ευχρηστία / φιλικότητα προς τον χρήστη, 

συμπληρωματικότητα με άλλα υπάρχοντα εργαλεία / πρωτοβουλίες, ενδιαφέρον / 

πρόθεση για περαιτέρω ενσωμάτωση πόρων του TESEUS σε τακτικές δραστηριότητες 

διδασκαλίας / εξωσχολικές δραστηριότητες / να προτείνουμε τους πόρους στους 

συναδέλφους / να δημιουργήσουμε μια προαιρετική πειθαρχία, μεθοδολογικές 

συστάσεις, μαρτυρίες) 

• Παρατηρήσεις του διοργανωτή 

• Οι κύριες επιλογές - παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο τα εργαλεία είναι τοποθετημένα, τα άλλα ήδη υπάρχοντα υλικά σε κάθε χώρα, πώς 

οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές μπορούν να τα ενσωματώσουν στα προγράμματα 

σπουδών και στα μαθήματά τους, το ιδανικό προφίλ του εκπαιδευτικού / εκπαιδευτή του 

TESEUS, συμβουλές για εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές που επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν τα  υλικά του TESESUS, άλλες προτάσεις για βελτίωση. 

 

- Φόρμα Αναφοράς για την παρουσίαση της Δοκιμής και Επικύρωσης του Πιλότου με τους μαθητές 

(Report Template for Pilot Testing and Validation with Students)   

Ο σκοπός αυτών των αναφορών ήταν να συγκεντρώσουν και να ερμηνεύσουν τα σχόλια που 

συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης σε κάθε χώρα κατά την δοκιμή 

των ενοτήτων του TESEUS. Όπως και στην περίπτωση της αναφοράς των καθηγητών, της 

αποτελούταν από 7 ενότητες, οι οποίες είναι: 

• Περιγραφή της ομάδας-στόχου  

• Πληροφορίες σχετικά με οργανωτικά ζητήσματα του πιλότου  

• Οι ενότητες που ελέχθηκαν και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν  

• Ο τρόπος με τον οποίο συλλέχθηκε η ανατροφοδότητση  
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• Περίληψη της ανατροφοδότησης  

• Παρατηρήσεις του διοργανωτή (συμπεριλαμβανομένων και των συμβουλών των 

μαθητών που παρακολούθησαν μόνοι τους το μάθημα) 

Οι πιλότοι διεξήχθησαν με την χρήση υλικού στις εθνικές γλώσσες των χωρών. Οι εταίροι ήταν ελεύθεροι 

να αποφασίσουν μόνοι τους με ποιον τρόπο θα συγκεντώσουν την ανατροφοδότηση. Κάποιοι οργάνωσαν 

online ζωντανές συνεδρίες με την χρήση της πλατφόρμας του Zoom ή άλλων εργαλείων της Google 

(classroom, meet). Η ηλεκτρονική αλληλογραφία (Email) κα φόρμες Google επίσης χρησιμοποιήθηκαν, 

μαζί με συνεντεύξεις μέσω τηλεφώνου για την συλλογή ανατροφοδότησης από καθηγητές.   

Κάθε εταίρος έλεγξε μία ή περισσότερες ενότητες με μαθητές (είτε απί την ίδια ομάδα μαθητών είτε από 

διαφορετική)  

Στην περίπτωση των καθηγητών, οι συνεδρίες ήταν κυρίως ανεξάρτητες, οι συμμετέχοντες λάμβαναν 

οδηγίες και εξηγήσεις από τους οργανωτές και συμπλήρωναν εν συνεχεία της φόρμες.  

Έμμεσες πιλοτικές συνεδρίες με μαθητές έχουν επίσης οργανωθεί από καθηγητές οι οποίοι διαμοίρασαν 

τα ερωτηματολόγια σε δικούς τους μαθητές.  

 

 

Ζωντανές συνεδρίες, οι οποίες οργανώθηκαν από τον Ιταλί εταίρο IAL FVG τον Απρίλιο του 2020.  

Ομάδα στόχος:  

Αρχικά, ο προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων ήταν of 40 καθηγητές επαγγελματικής κατάρτισης και 

200 μαθητές. Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πιλότος διεξήχθει διαδικτυακά εξαιτίας των 

περιορισμών του κορονοϊού, ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τους 2103 

μαθητές and 125 καθηγητές τη στιγμή της τελικής έκθεσης αναφοράς (Οκτώβριο 2020).  



                                                                                

8 
 

Country Number of students 

 

Number of teachers 

 

Βέλγιο 

 

  

402 

 

5 

 

Ιταλία 

 

266 

 

6 

 

Ελλάδα 

 

- 

 

30 

 

Βόρεια Μακεδονία 

 

189 

 

6 

 

 

Σλοβακία 

 

191 

 

4 

 

 

Ισπανία 

 

 

100 

 

4 

 

Ρουμανία 

 

1055 

 

70 

 

Σύνολο                                      2103                                                 125 

Ωστόσο, οι αριθμοί των συμμετεχόντων αυξήθηκαν εντυπωσικά πριν οι εταίροι υποβάλλουν ητν έκθεση 

αναφοράς της Δοκιμής και Επικύρωσης του Πιλότου στον υπεύθυνο του ΙΟ. Μερικές εκατοντάδες χρήστες 

έκαναν εγγραφή και χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα από μόνοι τους.  

 

 

 

 

Στατιστικά χρηστών που ολοκλήρωσαν τουλάχιστον μία ενότητα στην πλατφόρμα μέχρι τις 15 

Οκτωβρίου 2020. 
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Οι ηλικίες και το υπόβαθρο των καθηγητών και μαθητών που συμμετείχαν στην πιλοτική δοκιμή ήταν 

ποικίλες  

Μαθητές: 

Οι μαθητές ήταν μεταξύ 14 και 39 χρονών, με τις περισσότερες απαντήσεις να αφορούν ηλικιακές ομάδες 

μεταξύ 15-18, και να είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

όπως:  

• Πωλήσεις  

• Ψηφιακό μάρκετιγκ 

• Αισθητική 

• Υπεύθυνος Υποδοχής 

• Τουριστικά 

• Μόδα 

• Μηχανική 

• Marketing 

• Λογιστική 

• Δημόσιες Σχέσεις 

 

Οι περισσότεροι δεν είχαν υπόβαθρο σχετικό με την επιχειρηματικότητα, και μόνο ένα μικρό ποσοστό είχε 

συμμετέχει στο παρελθόν σε εκπαιδεύσεις και προγράμματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο. (με 

εξαίρεση ένα σημαντικό μέρος συμμετεχόντων στην Σλοβενία που δήλωσε ότι συμμετείχε στο «Practice 

Enterprise training program»). 

Καθηγητές: 

Η ομάδα των 125 καθηγητών είχε μια ποικίλη δομή με διάφορες ηλικιακές ομάδες, επαγγελματικές 

εμπειρίες και εκπαιδευτικό προφίλ – από διακεκριμένους δασκάλους έως πολύ έμπειρους επαγγελματίες, 

και από δασκάλους σχολείων έως καθηγητές πανεπιστημίων. Οι περισσότεροι από από αυτούς ήταν 

καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης με εμπειρία στην διαδασκαλία μαθητών σε ΙΕΚ (ηλικίας 13-14 

χρονών). Ειδικά εκείνοι που δίδασκουν κοινωνική αγωγή έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετέχουν 

στις πιλοτικές δοκιμές.  

Όλοι οι συμμετέχοντες από την Ισπανία και την Σλοβακία είχαν ένα υπόβαθρο σχετικό με την 

επιχειρηματικότητα (είτε διδάσκοντας την επιχειρηματικότητα στα σχολεία, είτε ως μέντορες, είτε 

συμμετέχοντας σε προγράμματα όπως το Practice Enterprise ή το JA programs, είτε όντες οι ίδιοι 

επιχειρηματίες). Από τις άλλες χώρες της κοινοπραξίας, περίπου το μισό ποσοστό είχε ένα επιχειρηματικό 

προφίλ. Ωστόσο, εξακολουθούσαν να δηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον στο να γίνουν «entrepreneurial 

educators». Σε σύνολο χωρών, το 10% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ήταν ή είναι επιχειρηματίες. 

 

 

 



                                                                                

10 
 

 

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Ανατροφοδότηση από καθηγητές:  

Το TESEUS πήρε υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες, πάνω από 4 (βαθμοί από 1 έως 5, όπου το 

5 είναι το υψηλότερο). Αναλύωντας τις βαθμολογίες και τα ποιοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από 

τις ερωτήσεις ανοιχτουύ τύπου, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η γενική στάση ήταν θετική. Το υλικό 

εκτιμήθηκε σε όλες τις χώρες. Ιδιαίτερα εκτιμήθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- Απλότητα και δομή  

- Εύκολη πρόσβαση (δεν απαιτείτω εγγραφή) 

- Ωραίες ενότητες (π.χ. ο καθηγητής μπορούσε να διαλέξει το μέρος του περιεχομένου που τον 

ενδιέφερε περισσότερο).  

- Βίντεο ως υποστηρικτικό υλικό, τέστ αξιολόγησης στο τέλος της κάθε ενότητας  

- Πλούτος από εικόνες και χρώματα  

- Ευέλικτα περιεχόμενα, τα οποία μπορούσαν να προσαρμοστούν στις διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες και επίπεδα εκπαιδευτικής δυσκολίας  

- Μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο ψηφιακά (online), κατάλληλα για απομακρυσμένη μάθηση 

ή μεικτή μάθηση, ειδικά στις παρούσες καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί όπου η μάθηση με 

φυσική παρουσία έχει υποβληθεί σε περιορισμούς  

- Περιεχόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε γλώσσα με αποτέλεσμα η ανάπτυξη 

γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο να γίνεται εφικτή για τους 

μαθητές. 

Οι καθηγητές σε όλες τις χώρες έδειξαν το ενδιαφέρον τους για την ενσωμάτωση των ενοτήτων στα δικά 

τους μαθήματα και εξέφρασαν την διάθεσή τους να τις προτείνουν και σε συναδέλφους τους. Θεώρησαν 

το εκπαιδευτικό υλικό συμβατό και συμπληρωματικό σε άλλες πηγές και ότι μπορούν με επιτυχία να το 

ενσωματώσουν σε υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα (πλήρως ή μερικώς).  

 

Ανατροφοδότηση από μαθητές: 

Αναλύοντας την ανατροφοδότηση απότ τους μαθητές (που συγκεντώθηκε είτε άμεσα με την συμπλήρωση 

της φόρμας στην πλατφόρμα είτε έμμεσα με λεκτική επικοινωνία, ή κατά την διάρκεια των online 

συνεδριών, είτε μέσω συνεδριών που οργάνωσαν οι καθηγητές με τους δικούς τους μαθητές), μπορούμε 

επίσης να συμπεράνουμε μεγάλο ενδιαφέρον και την θετική στάση που εκδηλώθηκε από την μεριά των 

μαθητών. 

Τα χαρακτηριστικά που εκτιμήθηκαν περισσότερο από τους μαθητές, ήταν τα ακόλουθα:  

- Εύκολη πρόσβαση (δεν απαιτείτω εγγραφή) 

- καλή δομή, χρήσιμα περιεχόμενα, όχι υπερβολική θεωρία  

- βίντεο ως υποστηρικτικό υλικό, εργαλεία, τεστ αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας  

- παρακινητικός και φιλικός τόνος 

-το πλαίσιο του EntreComp (νέο για τους περισσότερους μαθητές) 
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Οι μαθητές έκαναν μερικές προτάσεις, οι οποίες αξιοποιήθηκαν κατά τις τελικές δράσεις βελτιστοποίησης 

της πλατφόρμας, λαμβάνοντας υπόψιν ότι κάποιες ενότητες ήταν επικεντρωμένες στην καθοδήγηση των 
καθηγητών στο πως να διδάξουν το περιεχόμενο και άλλες ενότητες αναφέρονταν περισσότερο στο 
εθνικό/τοπικό επίπεδο.  

 

Ένα από τα αιτήματα ήταν να εισαχθούν περισσότερα βίντεο (έτσι η ομάδα έργου δημιούργησε και άλλα 

βίντεο σε όλες τις γλώσσες και τα ανέβασε στην πλατφόρμα ώς πράξη βελτιστοποίησης). Άλλο αίτημα 
αφορούσε την εισαγωγή πραγματικών ιστοριών και εμπειριών από επιχειρηματίες. Η υλοποίηση αυτού 
του αιτήματος συνδέεται με την διάθεση των καθηγητών να αναζητησούν αυτούς τους ανθρώπους σε 
τοπικό επίπεδο και να τους πάρουν συνέντευξη ή να τους καλέσουν μία μέρα στην τάξη ως ομιλητές. Αυτό 
θα ήταν ένα πολύ σημαντικό όφελος για τους μααθητές, ειδικά σε ό,τι αφορά την κινητοποίησή τους να 
ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση (αυτό είχε και την χαμηλότερη βαθμολογία στα ερωτηματολόγια).  

 

Επιπρόσθετα, στοιχεία για τις πιο ενδιαφέρουσες ενότητες αντλούνται απευθείας από την πλατφόρμα.  

Παρακάτω θα βρείτε ποια εργαλεία είχαν τις περισσότερες επισκέψεις από κάθε χώρα.  

 

Order by most interesting (EN): 556 

COU_6_EN - Becoming an entrepreneurial educator : 117 Visits 

COU_9_EN - EU Tools and Services for Entrepreneurship : 115 Visits 

COU_3_EN - What is a business : 57 Visits 

COU_1_EN - How to write a Business Plan : 46 Visits 

COU_5_EN - Becoming an entrepreneurial student : 44 Visits 

COU_10_EN - Presenting Business Concept to Investors : 28 Visits 

COU_4_EN - What is an entreprise : 21 Visits 

CS_1_EN - Andalucia Emprende Proyecto Lunar - Spain : 20 Visits 

COU_8_EN - Evaluate Entrepreneurial Opportunities : 20 Visits 

CS_5_EN - Mini Enterprise by JA Romania - Romania : 19 Visits 

COU_2_EN - How will my business work? The power of business models : 18 Visits 

COU_7_EN - What is a business idea? : 14 Visits 
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Order by most interesting (IT): 240 

COU_3_IT - Che cos’è il Business? : 44 Visits 

COU_10_IT - Presentare la propria idea imprenditoriale agli investitori : 43 Visits 

COU_6_IT - DIVENTARE UN DOCENTE IMPRENDITIVO : 34 Visits 

COU_5_IT - DIVENTARE UNO STUDENTE IMPRENDITIVO : 29 Visits 

COU_1_IT - Come scrivere Business Plan : 24 Visits 

COU_7_IT - Che cos’è un’idea imprenditoriale : 24 Visits 

COU_2_IT - Come funzioneranno i miei affari? Il potere dei modelli di business : 19 Visits 

COU_8_IT - La valutazione delle Opportunità Imprenditoriali : 15 Visits 

COU_9_IT - Strumenti e servizi UE per l’imprenditoria : 10 Visits 

COU_4_IT - Che cos’è un’impresa? : 7 Visits 

 
 
 

Order by most interesting (ES): 132 

COU_8_ES - Evaluar Oportunidades Empresariales : 50 Visits 

COU_1_ES - Cómo escribir un plan de negocios : 27 Visits 

COU_9_ES - Herramientas y servicios de la UE para el emprendimiento : 10 Visits 

CS_5_ES - Mini Empresa por JA Romania - Rumanía : 7 Visits 

CS_2_ES - Empresa Virtual - Grecia : 6 Visits 

CS_1_ES - Proyecto Lunar, de Andalucía Emprende - España : 4 Visits 

COU_3_ES - Qué es un negocio : 4 Visits 

COU_6_ES - Convertirse en un educador emprendedor : 4 Visits 
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Order by most interesting (sK): 207 

COU_4_SK - ČO JE INOVATÍVNE PODNIKANIE : 47 Visits 

COU_3_SK - ČO JE PODNIK : 40 Visits 

COU_7_SK - Čo je podnikateľský nápad? : 21 Visits 

COU_9_SK - Nástroje a služby EÚ pre podnikanie : 20 Visits 

COU_10_SK - Prezentácia podnikateľského konceptu investorom : 16 Visits 

COU_2_SK - Ako bude moje podnikanie fungovať? Sila biznis modelov : 14 Visits 

COU_5_SK - AKO SA STAŤ PODNIKAVÝM ŠTUDENTOM : 14 Visits 

COU_1_SK - Ako napísať podnikateľský plán : 13 Visits 

COU_8_SK - Hodnotenie podnikateľských príležitostí : 12 Visits 

COU_6_SK - AKO SA STAŤ PODNIKAVÝM PEDAGÓGOM : 10 Visits 
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Order by most interesting (RO): 1056 

COU_10_RO - Prezentarea conceptului de afacere investitorilor : 396 Visits 

COU_3_RO - CE ESTE O AFACERE : 207 Visits 

COU_5_RO - DEVENIND UN ELEV ANTREPRENORIAL : 178 Visits 

COU_1_RO - Cum se scrie un plan de afaceri : 68 Visits 

COU_7_RO - Ce este o “idee de afaceri”? : 50 Visits 

COU_9_RO - Instrumente și servicii UE pentru antreprenoriat : 42 Visits 

COU_6_RO - DEVENIND UN EDUCATOR ANTREPRENORIAL : 39 Visits 

COU_8_RO - Evaluarea oportunităților antreprenoriale : 28 Visits 

COU_2_RO - Cum va funcţiona afacerea mea? Puterea modelelor de afaceri : 26 Visits 

COU_11_RO - COVID-19 Update: Impactul COVID-19 asupra Start-Ups : 22 Visits 

 

 

 

 

Order by most interesting (MK): 195 

COU_3_MK - ШТО Е БИЗНИС : 83 Visits 

COU_4_MK - Што е претпријатие? : 48 Visits 

COU_9_MK - ЕУ Алатки и услуги за претприемништво : 20 Visits 

COU_2_MK - Како ќе функционира мојот бизнис? Моќ на бизнис моделите : 10 Visits 

COU_10_MK - Презентирање Бизнис концепт на инвеститорите : 10 Visits 

COU_7_MK - Што е бизнис идеја? : 10 Visits 

COU_1_MK - Како да напишете бизнис план : 7 Visits 
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Order by most interesting (GR): 83 

COU_2_GR - Πώς θα λειτουργήσει η επιχείρησή μου; Η «δύναμη» τω&# : 22 Visits 

COU_8_GR - Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών : 8 Visits 

COU_1_GR - Πώς να γράψεις ένα επιχειρηματικό σχέδιο : 7 Visits 

COU_9_GR - Εργαλεία και υπηρεσίες της ΕΕ για την επιχειρηματι : 7 Visits 

COU_10_GR - Παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας στους επενδ&# : 7 Visits 

COU_6_GR - ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ : 6 Visits 

CS_2_GR - Εικονική Επιχείρηση Ελλάδα : 5 Visits 

COU_3_GR - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 5 Visits 

COU_7_GR - Τι είναι ηη επιχειρηματική ιδέα; : 5 Visits 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Συγκεκριμένες, προτάσεις για την κάθε χώρα για την χρήση και την βελτιστοποίηση υπάρχουν στις 

εκθέσεις αναφοράς των χωρών που παρέχονται από τους εταίρους και επισυνάπτονται στο τμήμα με τα 

παραρτήματα. Ωστόσο, αναφέρουμε παρακάτω περιληπτικά τα κυριότερα σημεία των συστάσεων, τα 

οποία  σχηματίστηκαν από τους εταίρους κατά τις συνεδρίες της πιλοτικής δοκιμής, της συγκέντρωσης 

και της ανάλυσης των δεδομένων, και οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες ανεξαρτήτως χώρας ή 

τοποθεσίας.  

 

• Το υλικό του TESEUS είναι ως επί το πλείστον κατάλληλο για καθηγητές ΙΕΚ που διδάσκουν ένα 

μάθημα που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα, ιδανικά (αλλά όχι αποκλειστικά) ένα μάθημα 

που εστιάζεται αποκλειστικά στην επιχειρηματικότητα (σε αντίθεση με ένα μάθημα που 

ενσωματώνει την επιχειρηματικότητα με άλλα θέματα, όπως η πολιτική) και αυτό περιλαμβάνει 

πρακτικές πτυχές. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν επιχειρηματική νοοτροπία και κάποια 

εμπειρία στη σύνδεση της διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας με την επιχειρηματική πρακτική 

(καθώς τα υλικά - παρουσιάσεις και εργαλεία είναι πρακτικά ίδια) (Πανεπιστήμιο Comenius). 

 

• Σύμφωνα με την κρίση μας με βάση την εμπειρία από πιλοτικές δοκιμές, το υλικό TESEUS είναι 

κατάλληλο για μαθητές ΙΕΚ που δείχνουν τουλάχιστον λανθάνον ενδιαφέρον για την 

επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να είναι μαθητές που πλησιάζουν στο τέλος 

των σπουδών τους, έχουν εξετάσει διάφορες επιλογές σταδιοδρομίας και έχουν αναγνωρίσει την 

αυτοαπασχόληση ή την επιχειρηματικότητα ως πιθανή πορεία σταδιοδρομίας. Επιπλέον, το υλικό 

TESEUS είναι κατάλληλο για όλους τους μαθητές ΙΕΚ καθώς συμβάλλουν στη γενική 

«επιχειρηματική παιδεία» - οι μαθητές ενημερώνονται για την επιχειρηματικότητα, μπορούν να 

τοποθετηθούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πορείας σταδιοδρομίας και εξοπλισμένοι με 

βασικές δεξιότητες και εργαλειοθήκη ξεκινήστε μια επιχείρηση στο μέλλον. Η εκπαίδευση για την 

επιχειρηματικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι συχνά μέρος των προγραμμάτων 

σπουδών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, αλλά μερικές φορές λείπει σε άλλους, μη 

επιχειρηματικούς τομείς. Ωστόσο, είναι ακριβώς οι μαθητές αυτών των τομέων που θα διαθέτουν 

μια δεξιότητα ή γνώση σε έναν συγκεκριμένο τομέα, που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως 

βάση για την αυτοαπασχόληση ή τη δημιουργία επιχειρήσεων. Έτσι, το TESEUS έχει τη δυνατότητα 

να συμβάλει και στην κάλυψη αυτού του κενού (Πανεπιστήμιο Comenius). 

 

• Το υλικό έχει προσαρμοστεί για νέους μαθητές ΙΕΚ που εξακολουθούν να σπουδάζουν και πρέπει 

να έχουν περαιτέρω συμβουλές για ευκαιρίες και δυνατότητες για τη μελλοντική προσωπική τους 

ανάπτυξη. Έχει αναπτυχθεί για να τους καλέσει να συμπεριλάβουν την δημιουργία επιχειρήσεων 

ως πιθανή μελλοντική πορεία αυτοαπασχόλησης (Internet Web Solutions). 

 

• Θα συμβούλευαμε τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εργαστούν με το υλικό του TESEUS να 

βεβαιωθούν ότι είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες ή τα μέσα που χρησιμοποιούνται στο 

TESEUS (π.χ. επιχειρηματικός σχεδιασμός, επιχειρηματικό μοντέλο κ.λπ.). Επίσης, τους 

προτείνουμε να προετοιμάσουν παραδείγματα πραγματικής ζωής από τη χώρα ή το περιφερειακό 

πλαίσιο για να απεικονίσουν την πρακτική εφαρμογή των ενοτήτων TESEUS. Πιστεύουμε ότι αυτό 

αυξάνει επίσης τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των μαθητών (Internet Web Solutions). 
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• Ορισμένοι δάσκαλοι έχουν δηλώσει ότι η διανομή του περιεχομένου του TESEUS στους γονείς των 

μαθητών είναι δυνατή και επιθυμητή, επομένως θα μπορούν γνωρίσουν οι ίδιοι την 

επιχειρηματικότητα και δεν θα εμποδίσουν τα παιδιά τους εάν επιλέξουν να ανοίξουν τη δική τους 

επιχείρηση (IAL FVG). 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

 

‘Οι μαθητές μου απήλαυσαν πραγματικά τις ενότητες του TESEUS 
modules καθώς ήταν εύκολη η ανάγνωση και η κατανόηση (όπως 

χαρακτηριστικά ανέφεραν, “δεν υπάρχει τόσο πολύ θεωρία”) και είναι 
χρήσιμες για την πραγματική ζωή. Προσωπικά, συμφωνώ με αυτό και 

επιθυμώ να εισάγω τα εργαλεία του TESEUS στο μάθημά μου.’ 

Anna Kiapesova, Hotel Academy in Liptovsky Mikulas, Σλοβακία 

 

‘Το TESEUS με βοήθησε να μεταβιβάσω τις πληρφοφορίες στους μαθητές 
μου με σαφήνεια και χρήσιμα κατανοητά παραδειγματα’. 

Sofia, 35, Εκπαιδεύτρια, Ελλάδα 

‘Το μάθημα είναι καλά δομημένο και ήταν εύκολο για τους 
συμμετέχοντες να συλλάβουν τα βασικά νοήματα της 

επιχειρηματικότητας.’ 

Monica, Καθηγήτρια ΙΕΚ, Ρουμανία 

‘ Νομίζω πως όλα τα μέρη του μαθήματος ήταν ενδιαφέροντα, αλλά το 
πιο ενδιαφέρον από όλα ήταν εκείνο που δίδασκε την αυτοπεποίθηση 

και στην εμπιστοσύνη στον εαυτό μας όταν παρουσιάζουμε την 
επιχείρησή μας.’ 

Φοιτητής, Ρουμανία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Country-specific pilot testing results and recommendations from TEACHERS 

Annex 1 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Italy (IAL) 

Annex 2 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Spain (IWS) 

Annex 3 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Slovakia (Comenius 

University) 

Annex 4 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Republic of Macedonia (CDI) 

Annex 5 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Belgium (IHF) 

Annex 6 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Greece (EEO) 

Annex 7 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Romania (LTP) 

 

Country-specific pilot testing results and recommendations from STUDENTS 

Annex 8 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Italy (IAL) 

Annex 9 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Spain (IWS) 

Annex 10 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Slovakia (Comenius 

University) 

Annex 11 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Republic of Macedonia (CDI) 

Annex 12 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Belgium (IHF) 

Annex 13 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Greece (EEO) 

Annex 14 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Romania (LTP) 

 

Tools used for data gathering 

Annex 15 Questionnaire for teachers 

Annex 16 Questionnaire for students 

 

 

 


