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ENTRE4ALL ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθμός έργου: 2019-1-SI01-KA204-060426

Ο2. Πακέτο (Μαθησιακό) ENTRE4ALL: Εκπαιδευτικός εκπαιδευτικός οδηγός για τη δημιουργία ψηφιακών κόμβων
κοινωνικής επιχειρηματικότητας
O2.1. Διδακτικό και μαθησιακό υλικό με βάση την
προσέγγιση της κοινωνικής ενεργοποίησης

ΠΡΟΤΥΠΟ: Τεχνικές κατάρτισης και φυλλάδια για
εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ενηλίκων

Συνεργάτη;: Center ponovne uporabe
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2020

This project has been funded with support from the European Commission. This communication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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Ενότητα 1. [Entrepreneurial competences]
Αριθμός
δραστηριότητα
ς
Θέμα
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

M1-T5-A5
Δημιουργικότητα
Επίπεδο 3 - 4:
- Να κατανοήσουν την έννοια της καινοτομίας
- Να δείχουν δεξιότητες δημιουργικότητας
- Να εμφανίζουν δημιουργική σκέψη

Μαθησιακή
προσέγγιση

Τεχνική
εκπαίδευσης
Διάρκεια
Εγκατάσταση/
Εξοπλισμός
Οι
συμμετέχοντες
θα χρειαστούν:
Επισυναπτόμε
να φύλλα
εργασίας
Κύρια
Καθήκοντα /
Διαδικασία

☐ Ευκαιρίες ανάμεικτης-μάθησης
☒ Ατομική ηλεκτρονική μάθηση
απόστασης
☒ Μάθηση με βάση την εργασία
☐ άλλο (διευκρινίστε)

☒ Εκπαίδευση F2F
☐ Μάθηση ανοικτής
☒ Κοινοτική εργασία

Διάλεξη με ενσωματωμένες περιπτωσιολογικές μελέτες
135 ΛΕΠΤΆ
Τάξη, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, προβολέας, τραπέζια, καρέκλες,
σημειωματάρια
Πένα, σημειωματάριο
I.1-1[Πρόσκληση στην Κάνβα]
Εργασία 1:
Σημείωση: Πριν από την έναρξη του μαθήματος, ο δάσκαλος θα πρέπει να
δημιουργήσει ένα λογαριασμό για Canva και να το μελετήσει εκ των
προτέρων. Για την πρόσκληση, το θέμα θα πρέπει να επιλέγεται από τους
ίδιους τους μαθητές.
Προσαρμόστε τη διάλεξη ανάλογα με τις αναπηρίες τους.
Τι είναι η δημιουργικότητα;
https://www.youtube.com/watch?v=AjLrUoOWvSw&list=TLPQMDgxMDIwMj
COB5hExqFZQw&index=3
( 5 λεπτά)
Τι είναι η δημιουργικότητα;
https://www.youtube.com/watch?v=CwSXwgyjgcI
(10 λεπτά)
Βρείτε στο Google Δωρεάν γραφιστική, συζήτηση με τους μαθητές. (15
λεπτά)
- Αναθεωρήστε τις πρώτες πέντε επισκέψεις.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.
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- Οι μαθητές γνωρίζουν κάποια από την ιστοσελίδα;
- Είναι η ιστοσελίδα ενδιαφέρουσα για τους μαθητές;
Εργασία 2:
Ο δάσκαλος εξηγεί στην ελεύθερη ιστοσελίδα γραφιστικής Canva (15 λεπτά)
https://about.canva.com/ (Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε πολλές
διαφορετικές γλώσσες)
Ερωτήσεις σχετικά με Canva από τους μαθητές: (10 λεπτά)
Εργασία 3: Φύλλο εργασίας 1-1[ Πρόσκληση στην Κάνβα]: (45 λεπτά)
Σημειώσεις ακροατηρίου στους μαθητές των φύλλων εργασίας με τις
πληροφορίες σχετικά με την Canva.
Εργασία 4:
Συζήτηση για την πρόσκλησή τους που δημιουργήθηκε στην Κάνβα (25
λεπτά)
Εργασία 5: - Επίλογος (5 λεπτά)
Χρήσιμοι
πόροι που
αναφέρονται
στο
DATABANK
(IO2-A2)
Συμβουλές

/

Επίπεδο 5:
Γνώση
• Να κατανοούν τις τεχνικές και τα καθήκοντα της προώθησης της
δημιουργικότητας
• Να εφαρμόζουν αλλαγές και βελτιώσεις
Δεξιότητες
• Να προσδιορίζουν τις απαραίτητες αλλαγές
• Να δείχνουν την ικανότητα να ενθαρρύνουν την ομάδα να είναι
δημιουργική
• Να δείχνουν την ικανότητα να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα σε άλλους
Αρμοδιότητα
• Να παρακολουθούν και να εντοπίζουν αλλαγές στον τομέα της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
Επίπεδο 6:
Γνώση
• Να καθορίζουν τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία
• Να παρέχουν αποτελεσματική ανατροφοδότηση σχετικά με την πνευματική
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.
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ιδιοκτησία και τα δικαιώματα
Δεξιότητες
• Να καταδεικνύουν την ικανότητα αντίληψης της εμπορικής εκμετάλλευσης
του αντικειμένου της δικαιοσύνης
Αρμοδιότητα
• Να εφαρμόζουν αλλαγές
• Να παρακολουθούν και να εντοπίζουν αλλαγές στον τομέα της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και γενικότερα
• Να αντιδρούν ανάλογα με τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον
κοινωνικό επιχειρηματικό τομέα
Για πιο εκτεταμένες γνώσεις μελέτης σχετικά με τους
συνδέσμους https://www.inc.com/christina-desmarais/25-ways-to-be-morecreative.html , https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY , https://ww
w.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-develop-creativethinking-skills

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο εργασίας 1
I.1-1[Πρόσκληση στο Κάνβα]
Βήματα: Ο εκπαιδευτικός διανέμει φύλλα εργασίας στους μαθητές.
1. Εγγραφείτε

1.

Συνδεθείτε με ... ?

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.
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3. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε την πρόσκλησή σας

Ο δάσκαλος είναι διαθέσιμος για βοήθεια.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

