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Βασικοί εταίροι
Μαθητές/
Μαθήτριες 
Στόχοι 

Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Καριέρας 

Πόροι 

Μέθοδοι Διδασκαλίας/ 
Δραστηριότητες
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5  6 
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Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 3

1. Σε ποιον θα πρέπει να ανατεθεί η 
ευθύνη για τον συντονισμό της 
πράσινης στρατηγικής του έργου; 
2. Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς που θα συμμετέχουν στην 
πράσινη στρατηγική; 
3. Πώς σχετίζονται όλες οι 
δραστηριότητες με τις ανάγκες όλων 
των ενδιαφερομένων; 

1. Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι 
του έργου; 
2. Που θα είναι το περιβάλλον 
μάθησης;  

1. Ποια είναι τα βασικά 
επαγγελματικά προσόντα 
που πρέπει να εφαρμόσουν 
οι εκπαιδευτικοί; 
2. Ποια πρόσθετα προσόντα 
θα απαιτηθούν για τους/τις 
εκπαιδευτικούς; 
3. Με ποιον τρόπο θα 
υποστηριχθεί η 
αναβάθμιση/ 
επανακατάρτιση των 
προσόντων των 
εκπαιδευτικών; 

Προσόντα 

 
Ποιες βιώσιμες μέθοδοι και 

δραστηριότητες διδασκαλίας θα 
χρησιμοποιηθούν στο έργο;

1.  Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του έργου; 
2. Πώς θα προωθήσει το έργο τη βιώσιμη ανάπτυξη; 
3. Πώς θα υποστηρίξετε τη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων του
σχολείου, της κοινωνίας, και της αγοράς εργασίας για την αξιολόγηση
των επιτευγμάτων των μαθητών/μαθητριών; 

1. Πώς θα διαμορφωθεί το 
πρόγραμμα για να 
ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας; 
2. Ποια βασικά θέματα 
των πολιτικών της ΕΕ για
την πράσινη μετάβαση θα 
εξεταστούν; 
3. Ποιες στρατηγικές 
διδασκαλίας και μάθησης 
θα χρησιμοποιηθούν για 
να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, και στάσεων 
με στόχο την υποστήριξη 
των μαθητών/μαθητριών 
στην προσαρμογή στην 
πράσινη μετάβαση; 

1. Ποιοι φυσικοί και 
ψηφιακοί πόροι θα 
χρησιμοποιηθούν στο 
έργο; 
2. Πώς θα διασφαλιστεί 
ό,τι τα μέσα διδασκαλίας 
και μάθησης είναι 
βιώσιμα; 

Περιεχόμενο 
Προγράμματος 
Σπουδών

1. Ποιες σχετικές θεωρητικές 
γνώσεις θα αναπτύξουν οι 
εκπαιδευόμενοι/ες; 
2. Ποιες δεξιότητες και 
ικανότητες θα ενισχυθούν; 
3. Ποιες ικανότητες 
βιωσιμότητας θα 
αναπτυχθούν; 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΤΥΧΗ



Κοινό-στόχος 1  6 
Για ποια άτομα δημιουργείται αυτό το 
πρόγραμμα;

Ποια είναι η διαδικασία αναγνώρισης 
προηγούμενης μάθησης;

Ποιες υπάρχουσες ψηφιακές γνώσεις 
ή δεξιότητες διαθέτουν οι 
εκπαιδευόμενοι/ες; 

Πώς θα επικοινωνήσουμε με ή θα 
προσεγγίσουμε αυτή την ομάδα- 
στόχο;

Περιεχόμενο Αγορά Εργασίας 

Αξιολόγηση

Παράδοση 

Εργασίες

2  4
 

8
 

5 

7 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 3

Σε ποια βιομηχανία ή τομέα 
απευθύνεται το έργο; 
Ποια επαγγέλματα αντιμετωπίζουν 
έλλειψη ταλέντων; 
Ποιες τάσεις επηρεάζουν τη 
βιομηχανία ή τον τομέα; 
Ποια υφιστάμενα κενά ψηφιακών 
δεξιοτήτων πρέπει να 
αντιμετωπιστούν;
Γιατί απαιτούνται αυτές οι δεξιότητες;
Είναι οι δεξιότητες μεταβιβάσιμες σε 
άλλους κλάδους;

Τι είδους περιεχόμενο απαιτεί 
το έργο; 

Ποια πνευματικά δικαιώματα 
και ποιες άδειες απαιτούνται;

Ποιους συνδέσμους για 
περαιτέρω πληροφορίες ή 
πρόσθετες πηγές μπορείτε να 
μοιραστείτε για 
αυτοδιδασκαλία;

Ποια ψηφιακά εργαλεία 
απαιτούνται;

Ποιος είναι ο σκοπός των ασκήσεων; 
 

Τι είδους ασκήσεις απαιτούνται;
 

Τι είδους δραστηριότητες και ψηφιακά 
εργαλεία απαιτούνται;

 
Αντιπροσωπεύουν οι ασκήσεις το 

περιεχόμενο; 

Πώς μετράται η επιτυχία;
 

Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της επιτυχίας;
 

Πώς θα αξιολογηθεί το πρόγραμμα;
 

Ποιες ευκαιρίες μπορεί να αξιοποιήσει ένας/μία μαθητής/μαθήτρια 
λόγω του έργου;

Ποιοι υλικοί και άυλοι 
πόροι είναι διαθέσιμοι; 

Ποιοι τεχνολογικοί πόροι 
απαιτούνται (τόσο για 
τους/τις εκπαιδευτικούς 
όσο και για τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες);

Τι είδους πρόσβαση 
απαιτείται για την 
αξιοποίηση των 
ψηφιακών πόρων;

Τι είδους κατάρτιση θα 
πρέπει να αναπτύξει ο/η 
εκπαιδευτικός; 

Με ποιον τρόπο θα 
αναβαθμιστεί/ 
εξειδικευτεί το 
εκπαιδευτικό προσωπικό;

Τι κόστος/χρηματοδότηση 
απαιτείται για τους 
πόρους αυτούς;

Ποια είναι η απαιτούμενη 
διάρκεια και η χρονική 
δέσμευση για το πρόγραμμα; 
Ποιος είναι ο τρόπος 
παράδοσης; 
Ποιες δραστηριότητες θα 
περιλαμβάνει; 
Πώς θα δοκιμαστεί το υλικό;
Πώς θα εμπλακούν οι 
εκπαιδευόμενος/ες κατά τη
διάρκεια του προγράμματος;

Πόροι 

Ποιος είναι ο γενικός στόχος 
του έργου; 

Ποιες γνώσεις, δεξιότητες, 
ικανότητες αναμένονται; 

Ταιριάζουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα με τις ανάγκες 
που έχουν εντοπιστεί;





2 Εμπλοκή 
& Επικοινωνία

Σκοπός Εργαλεία

Πηγές

Κανονισμοί

Γνώσεις

Χώροι1  3

7

4 5

6

Ποιος είναι ο σκοπός σας; 
Γιατί δημιουργείτε αυτό το 
πρόγραμμα; 

Πώς θα εμπλακείτε και θα 
επικοινωνήσετε με τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη του 
προγράμματος; 

Ποια εργαλεία θα 
χρησιμοποιήσετε;

Υπάρχουν νομικές ή 
κανονιστικές πτυχές που
πρέπει να ληφθούν 
υπόψη;

Ποιοι χώροι, φυσικοί και 
εικονικοί, θα είναι 
ενεργοί; 
Ποια από τα αντικείμενα 
σε αυτούς τους χώρους 
θα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του 
μαθησιακού 
προγράμματος;

 
Τι πρέπει να γνωρίζετε; 

Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες/ 
γνώσεις/δεξιότητες που είναι 

υποχρεωτικές για να ξεκινήσετε;

 
Ποιες πηγές θα χρησιμοποιήσετε για να 
αποκτήσετε και να ενσωματώσετε νέες 

γνώσεις; Θα έχουν οι μαθητές/μαθήτριες 
και οι εκπαιδευτικοί την ευκαιρία να 
ενσωματώσουν άλλες πηγές κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος;

Ενσωμάτωση
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 



Εκπαιδευτικοί
Ομάδα- 
Στόχος

Βασικοί εταίροι

Μοναδικότητα

Τρίτος τομέας

Επανεκπαίδευση & 
Αναβάθμιση

Επιχείρηση1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Δικαιούχοι3

Ποιοι θα είναι οι 
εκπαιδευτικοί; Αναφέρετε τα 
προσόντα και τις λειτουργικές 
απαιτήσεις τους. 

Προσδιορίστε την ομάδα- 
στόχο του έργου. 
- Αρχές, αξίες, γνώσεις, πολιτιστικά μοντέλα 
- Παράγοντες μοναδικότητας (σχετικά 
χαρακτηριστικά για την πορεία κατάρτισης) 
- Ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες (επίκτητες 
ή/και επιθυμητές)
- Ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, 
εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν
- Προσωπικοί και σχετικοί με το έργο στόχοι

Πώς θα εμπλέξει το έργο 
εκπροσώπους της 
αγοράς εργασίας; 

Πώς θα μπορούσαν οι εμπλεκόμενοι 
οργανισμοί να βελτιώσουν την 

επανεκπαίδευση ή την αναβάθμιση 
της εξειδίκευσης των μελών ή των 

εργαζομένων τους;

 
Πώς θα ενισχύσετε τη μοναδικότητα κάθε 
εμπλεκόμενου ενδιαφερόμενου φορέα; 

Προσδιορίστε τους
βασικούς εταίρους του 
έργου. 
- Αρχές, αξίες, γνώσεις, πολιτιστικά 
μοντέλα 
- Παράγοντες μοναδικότητας 
(σχετικά χαρακτηριστικά για την 
πορεία κατάρτισης) 
- Ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες 
(επίκτητες ή/και επιθυμητές)
- Ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, 
εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν
- Προσωπικοί και σχετικοί με το έργο 
στόχοι

Προσδιορίστε τους πιθανούς 
άμεσους και έμμεσους 
δικαιούχους του έργου στην 
κοινότητα σας. 

Προσδιορισμός των 
φορέων του τρίτου τομέα 
που θα εμπλακούν. 
- Αρχές, αξίες, γνώσεις, πολιτιστικά 
μοντέλα 
- Παράγοντες μοναδικότητας (σχετικά 
χαρακτηριστικά για την πορεία 
κατάρτισης) 
- Ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες 
(επίκτητες ή/και επιθυμητές)
- Ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, 
εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν
- Προσωπικοί και σχετικοί με το έργο 
στόχοι

Ενσωμάτωση
ΑΝΘΡΩΠΟΙ



Ενσωμάτωση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μαθησιακοί 
Στόχοι

Ανάγκες Δεξιότητες

Διαχείριση αλλαγών

Σχέδιο

Μαθησιακό 
Περιβάλλον

1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Αποτελέσματα3

Ποιοι είναι οι μαθησιακοί 
στόχοι του έργου;

Ποιες είναι οι ανάγκες της 
αγοράς εργασίας ή της 
κοινωνίας στις οποίες 
ανταποκρίνονται οι 
μαθησιακοί στόχοι;

Ποιες δεξιότητες θα 
ενισχυθούν;

Ποιες μεθοδολογίες, 
στρατηγικές και τεχνικές 
διδασκαλίας/ 
κατάρτισης θα 
εφαρμόσετε; 

Μέθοδοι

 
Ποιο θα είναι το περιβάλλον και το 

πλαίσιο μάθησης;

 
Πώς θα διαχειριστείτε οποιεσδήποτε 

απαιτούμενες αλλαγές στο έργο; 

Ποια είναι τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα;

Δομή του σχεδίου 
κατάρτισης 
- Αναλύστε τα προγράμματα σε 
κεφάλαια και μαθήματα  
- Καθορισμός του τύπου και των 
μεθόδων αξιολόγησης



Ενσωμάτωση
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ

Κατανομή 
αξίαςΜέσα & 

Εργαλεία
Αξιολόγηση Ικανότητες

Βιώσιμη ανάπτυξη

Σύστημα

SDG

1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Βελτίωση3

Πώς θα ενισχύσετε τη χρήση 
βιώσιμων μέσων και 
εργαλείων στη διδασκαλία 
και τη μάθηση;

Πώς θα επηρεάσει το έργο το 
περιβάλλον, τους πόρους, και 
την κατανάλωση ενέργειας;

Ποιες ικανότητες 
βιωσιμότητας θα 
αναπτύξουν οι 
δικαιούχοι;

Πώς συνδέονται όλες οι 
δραστηριότητες με τις 
ανάγκες όλων των 
ενδιαφερομένων;

Πώς θα διανεμηθούν τα 
οφέλη του έργου;

 
Πώς θα υποστηρίξει το έργο τους 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης;
 

 
Πώς θα προωθήσει το έργο τη βιώσιμη 

ανάπτυξη;

Πώς θα βελτιώσετε τον 
αντίκτυπο;



Ενσωμάτωση
ΜΠΛΕ ΦΩΣ

Online/Offline Ψηφιακά 
εργαλεία

Ενταξιακή 
εκπαίδευση

Ψηφιακές ικανότητες των 
εκπαιδευόμενων

Προσβασιμότητα

Ψηφιακές ικανότητες 
των εκπαιδευτικών

1  2  3

6

4

5

Πώς θα ενισχύσετε την 
ενσωμάτωση διαδικτυακών 
και μη διαδικτυακών 
μαθησιακών εμπειριών; 

Ποια ψηφιακά εργαλεία θα 
χρησιμοποιήσετε και πώς;

Ποια ψηφιακά εργαλεία 
θα χρησιμοποιήσετε για 
να ενισχύσετε την 
εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς;

Πώς θα εγγυηθείτε ό,τι τα ICT εργαλεία που σκοπεύετε 
να χρησιμοποιήσετε θα είναι προσβάσιμα  από όλα τα 
άτομα; 

 
Ποιες ψηφιακές ικανότητες θα 

χρειαστεί το διδακτικό/εκπαιδευτικό 
προσωπικό; 

Πώς θα εξασφαλίσετε τη 
διαθεσιμότητα αυτών των 

ικανοτήτων;
 

 
Ποιες ψηφιακές ικανότητες θα αναπτύξουν 

οι μαθητές/μαθήτριες; Πώς θα 
αξιολογήσετε την πρόοδο τους;



Ενσωμάτωση
ΦΩΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

2 ΙσορροπίαΙσότητα των 
φύλων

Ίσες 
ευκαιρίες

Ενσωμάτωση

Πολιτιστική 
ευαισθησία

Αμφίδρομη λειτουργία

Δεοντολογία1  3

7

4 5

6

Ποια είναι η στρατηγική σας 
για την ισότητα των φύλων;

Πώς θα επηρεάσει η εμπειρία 
κατάρτισης την προσωπική 
ζωή των ατόμων που θα 
συμμετέχουν; 

Πώς θα εγγυηθείτε ίσες 
ευκαιρίες πρόσβασης 
και συμμετοχής στη 
μαθησιακή εμπειρία;  

Προωθούν οι 
δραστηριότητες του 
έργου την πολιτιστική 
ευαισθησία; 

Οι δραστηριότητες 
σέβονται τις παγκόσμιες 
ηθικές αξίες;

 
Είναι οι δραστηριότητες αμφίδρομες;

 
Πώς θα διασφαλίσετε την 

ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών, των 
εκπαιδευόμενων, και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών με λιγότερες 
ευκαιρίες;



Ενσωμάτωση
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Επίπεδο έργου Ατομικά Στόχοι

Βελτίωση

Κίνδυνοι

Στόχοι βιωσιμότητας

1  2  3

6

4

5

Ποιος είναι ο αναμενόμενος 
αντίκτυπος του έργου; Πώς θα 
το μετρήσετε;

Ποια είναι τα αναμενόμενα 
ατομικά αποτελέσματα; Πώς 
θα τα μετρήσετε; 

Πώς θα μετρήσετε τους 
βραχυπρόθεσμους/ 
μεσοπρόθεσμους/ 
μακροπρόθεσμους 
στόχους;

Ποιες είναι οι απειλές και οι ευκαιρίες για τη δημιουργία 
του επιθυμητού αντικτύπου; Πώς θα τις διαχειριστείτε; 

 
Πώς θα μετρηθεί η επίτευξη των στόχων 

βιωσιμότητας του έργου;
 

 
Πώς θα μετρήσετε τις ανεπτυγμένες γνώσεις και 

δεξιότητες, και τις βραχυπρόθεσμες/ 
μεσοπρόθεσμες/μακροπρόθεσμες επιδράσεις 
του έργου στους ενδιαφερόμενους φορείς; 


