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1. Εισαγωγή – Στόχοι και Δραστηριότητες του Ι03 
 

Με βάση την ανάπτυξη της έρευνας συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να χαρτογραφηθεί η 

τρέχουσα κατάσταση στη κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες,  όσον αφορά την 
ανάπτυξη του Πλαισίου Ικανοτήτων (IO1) και το Πακέτο Μάθησης συνοδευόμενο από την 

εκστρατεία, αναπτύχθηκε το 3ο Πνευματικό Προϊόν. (Intellectual Output – Ι.Ο. ). 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι αυτού του Ι.Ο. είναι: 

- Να σχεδιάσει το οίκο-σύστημα στο οποίο θα δημιουργηθεί το σύστημα των 
ανοικτών Σημάτων (βασισμένο στο ΙΟ1) ώστε να εντοπίζει, να αναγνωρίζει και 
να επιβεβαιώνει τις νέες δεξιότητες που αποκτούνται από τους 
μαθητευόμενους VET.  

- Να ορίσει τα επίπεδα / εξετάσεις για κάθε ένα από τα βραβεία του 
ENTRE@VETSCHOOLS AWARDS που θα απονέμονται για κάθε επιχειρηματική 
ενότητα. 

- Να προωθήσει την χρήση ενός καινοτόμου, απλού και λογικού εργαλείου 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, για διαφάνεια, αναγνώριση και επικύρωση των διαφόρων 
δεξιοτήτων που θα αποκτούνται μέσω των συνεργειών μεταξύ διαφόρων 
οργανισμών σε ένα ανοικτό ψηφιακό τοπίο (Erasmus+).  

- Να σχεδιάσει την δυναμική και διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα 
χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του έργου και  το οποίο θα λειτουργεί σαν 
Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον.  

- Να αναλάβει όλες τις τεχνολογικές ενέργειες για να συνδέσει το οίκο-σύστημα 
των Ανοιχτών Σημάτων (ΟΒ) με την πλατφόρμα ώστε να μπορεί να 
ανταπεξέλθει στις προκλήσεις επισκεπτών, να εκδίδει ΟΒ και να εκθέτει τα ΟΒ 
στα προφίλ των μαθητευομένων και εκπαιδευτών VET. 

- Να σχεδιάσει  το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο με οδηγίες για την χρήση της 
πλατφόρμας.  

 

Οι δραστηριότητες για IO3 είναι: 

A1 – Ο σχεδιασμός του οίκο-συστήματος για την εφαρμογή των ψηφιακών εμβλημάτων 

αξιολόγησης  

A2 – Την Προετοιμασία του οδηγού ENTRE@VETSCHOOL.  
A3 – Την δημιουργία της ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΎΛΗΣ και του διαδραστικού εργαλείου 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
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2. Ψηφιακά Εμβλήματα Αξιολόγησης (Open Badges) 
  

Τα ψηφιακά εμβλήματα είναι μια ψηφιακή απεικόνιση δεξιοτήτων, αποτελεσμάτων 

μάθησης, επιτευγμάτων και εμπειρίας όπως: 

• Τεχνικές δεξιότητες: γνώσεις ικανότητες κλπ. 
• Εγκάρσιες δεξιότητες: συνεργασία, επικοινωνία κλπ. 
• Συμμετοχή και εμπλοκή στην κοινότητα.  
• Επίσημη Πιστοποίηση 
• Εξουσιοδότηση 

 
Τα ψηφιακά εμβλήματα είναι ένα καινοτόμο σύστημα που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και 
πολλές χώρες της ΕΕ για επικύρωση και αναγνώριση της μάθησης χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία ΟΒ που προσφέρεται σαν ένας ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος. Είναι μια 

τεχνολογία η οποία προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση και συμμετοχή για όλους τους 
ενδιαφερόμενους που σ και αναγνώριση της μάθησης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ΟΒ 

που προσφέρεται σαν ένας ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος. Είναι μια τεχνολογία η οποία 

προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση και συμμετοχή για όλους τους ενδιαφερόμενους που 
συμμετέχουν στην διαδικασία ΟΒ ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την δημιουργία συνεργειών 

μεταξύ των μαθητευομένων (δηλ. νεαρά άτομα, μαθητές ) τους εκδότες (δηλ.  σχολές VET, 

ενδιαφερόμενους, επιχειρήσεις, μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς περιλαμβανομένων των 

εκπαιδευτών VET / Εθελοντών ως διαμεσολαβητές) και τους καταναλωτές ΟΒ ( δηλ. 
εργοδότες, επίσημη εκπαίδευση, κρατικές αρχές, επίσημα σώματα). Αυτό θα οδηγήσει στην 

διαδικασία έγκρισης που οδηγεί σε μια διάφανη, μεταβιβάσιμη, έγκυρη και αξιόπιστη 

επικύρωση ενός σώματος δεξιοτήτων και γνώσεως, συνδεδεμένο σε ένα σύνολο 
ικανοτήτων, όπως η κωδικοποίηση δεξιοτήτων για τους μαθητευόμενους και εκπαιδευτές  

VET. 

Τα Ψηφιακά εμβλήματα είναι μια πολύ περιεκτική λύση: επιτρέπει σε οποιονδήποτε να 
εμπλακεί ενεργά στον σχεδιασμό, δοκιμασία,  εφαρμογή και προώθηση τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και επιτεύγματα. Αυτό είναι ότι ζητούσαν τα κυριότερα Ευρωπαϊκά 

έγγραφα και το Erasmus+ για την αναγνώριση, τονίζοντας την « διαφάνεια και 
αναγνώριση των δεξιοτήτων και προσόντων για να διευκολύνει την μάθηση, την 

απασχολησιμότητα και την διακίνηση των εργαζομένων: προτεραιότητα θα δοθεί σε 

δράσεις την προσβασιμότητα σε όλη την εκπαίδευση, την κατάρτιση, και τους νεανικούς 
τομείς όπως και την απλούστευση και τον ορθολογισμό των εργαλείων για διαφάνεια, 

επικύρωση και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτό περιλαμβάνει την 

προώθηση καινοτόμων λύσεων για την αναγνώριση και επικύρωση των αποκτηθέντων 
ικανοτήτων    μέσω ανεπίσημης μη τυπικής ψηφιακής ανοιχτής μάθησης». (Οριζόντιες 

Προτεραιότητες)  

Τα Ψηφιακά εμβλήματα είναι μια οπτική επιβεβαιωμένη απόδειξη επιτευγμάτων. Έχει 

οπτικό μέρος (εικόνα) και μετά – δεδομένα που είναι κωδικοποιημένα στη εικόνα. Το κάθε 

σήμα πρέπει να τηρεί με τα απαιτούμενα βασικά πεδία δεδομένων όπως : εκδότης, 

ημερομηνία έκδοσης, περιγραφή του Σήματος, σύνδεση με τα κριτήρια αξιολόγησης, 
σύνδεση με αποδειχτικά στοιχεία σχετικά με το τι ισχυρίζεται ο κάτοχος, σύνδεση στα 
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συγκεκριμένα πλαίσια  ικανοτήτων και ετικέτες που τοποθετούν το Σήμα σε σχέση με το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο.  
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3. Πλεονεκτήματα των Ψηφιακών Εμβλημάτων Αξιολόγησης 
 

Τα ακόλουθα είναι μερικά από τα οφέλη των ψηφιακών εμβλημάτων αξιολόγησης:  

• Τα ψηφιακά εμβλήματα μπορούν να επιδείξουν ένα ευρύτερο φάσμα από 
δεξιότητες και επιτεύγματα ενός μαθητευομένου που αποκτήθηκαν μέσω 
επισήμων, ανεπισήμων και άτυπων μεθόδων μάθησης και δραστηριοτήτων. 

• Τα ψηφιακά εμβλήματα είναι φορητά και επαληθεύσιμα ψηφιακά αντικείμενα. 
Όλες οι πληροφορίες μπορούν να τοποθετηθούν εντός ενός αρχείου εικόνα το 
οποίο μπορεί να παρουσιαστεί μέσω ψηφιακού βιογραφικού σημειώματος και 
κοινωνικά δίκτυα. 

• Κάθε ψηφιακό έμβλημα περιλαμβάνει την περιγραφή του επιτεύγματος δηλ. 
Περιγράφει το συγκεκριμένο μονοπάτι που ακολούθησε ο μαθητευόμενος για το 
επίτευγμα του και συνοδεύεται με αποδεικτικά για να στηρίξουν την απονομή του 
σήματος. 

• Κάθε ψηφιακό έμβλημα περιέχει πληροφορίες για την ταυτότητα αυτού που το 
κέρδισε, ένα σύνδεσμο για πληροφορίες για τον εκδότη και ένα σύνδεσμο για την 
περιγραφή του τι αντιπροσωπεύει το Σήμα.  

• Τα ψηφιακά εμβλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανοίξουν δρόμους είτε 
μαθησιακούς είτε σταδιοδρομίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν 
άτομα να πετύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους, να ανοίγουν δρόμους για 
εργοδοσία, και να καλλιεργούν και να προωθούν ταλέντα μέσα σε οργανισμούς.  

• Τα ψηφιακά εμβλήματα μπορούν να αντιπροσωπεύουν προσωπικά 
χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για τους εργοδότες (όπως μαλακές δεξιότητες 
). 

• Τα ψηφιακά εμβλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαγγελματικό πλαίσιο. 
Χιλιάδες οργανισμοί, περιλαμβανομένων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, 
μεγάλοι εργοδότες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα εκδίδουν Σήματα ακολουθώντας τα 
πρότυπα των Ανοιχτών Σημάτων. 

 

4. Βασικά Στοιχεία 

4.1. Εκδότης 
Ο εκδότης καθορίζει μία ικανότητα που μπορεί να αποκτηθεί από ένα χρήστη, σχεδιάζει το 

μαθησιακό υλικό και αξιολογεί τους χρήστες σχετικά με την απόκτηση της ικανότητας. 
Μετά ο εκδότης δημιουργεί ένα σχετικό σήμα και το κάνει διαθέσιμα για να κερδηθεί από 

οποιονδήποτε χρήστη.  Για κάθε Σήμα, ο εκδότης πρέπει να έχει διαθέσιμες λεπτομέρειες 

για τα κριτήρια που πρέπει κάποιος να πληροί για να του αποδοθεί το  συγκεκριμένο Σήμα. 
Ο κριτής αξιολόγησης συγκρίνει τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζει ο χρήστης με τα 

συγκεκριμένα κριτήρια του Σήματος.  

Οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει προφίλ εκδότη και να αρχίσει 
να καθορίζει και να απονέμει Σήματα. Αυτό γίνεται από ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και 

κοινοτήτων περιλαμβανομένων: 

• Σχολεία και πανεπιστήμια 
• Εργοδότες 
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• Κοινοτικοί και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.  
• Κυβερνητικές υπηρεσίες (περιλαμβανομένη της  NASA) 
• Βιβλιοθήκες και Μουσεία 
• Οργανωτές εκδηλώσεων και επιστημονικών εκθέσεων (περιλαμβανομένης της 

Intel) 
• Εταιρείες και ομάδες που επικεντρώνονται στην επαγγελματική ανάπτυξη (όπως η 

κοινοπραξία ENTRE@VETSCHOOLS ) 
 

Μια οντότητα που μπορεί να περιγραφεί με ένα όνομα, μια περιγραφή, ένα URL, μια εικόνα 

και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας πιθανός υποψήφιος να γίνει 

εκδότης. Περεταίρω χρειάζεται μια τεχνολογική πλατφόρμα για την στήριξη των 
προδιαγραφών του Ανοιχτού Σήματος ώστε να μπορεί να εκδίδει Σήματα. 

 

4.2 Πλατφόρμες Δημοσίευσης Ψηφιακών Εμβλημάτων 

 

Πολλές εταιρείες έχουν πλατφόρμες δημοσίευσης ψηφιακών εμβλημάτων με τις 

κατάλληλες προδιαγραφές. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών οι οποίες επιτρέπουν μη 

τεχνικούς χρήστες να εκδίδουν διαπιστευτήρια Ανοιχτού Σήματος. Οι πλατφόρμες που 
χρησιμοποιούνται για την έκδοση Ανοιχτών Σημάτων παρέχουν μια ποικιλία 

προσαρμοσμένων υπηρεσιών περιλαμβανομένων των διαδικτυακών σχεδιαστών Σημάτων, 

ανακάλυψη Σήματος, έκδοση, ροή εργασιών αξιολόγησης, προφίλ χρηστών, κοινωνικής 
κοινοποίησης και εργαλεία ενσωμάτωσης με υπάρχοντα συστήματα μάθησης. Όλες οι 

πλατφόρμες έκδοσης Ανοιχτών Σημάτων επιτρέπουν στους χρήστες να μεταφέρουν τα 

Σήματα τους σε άλλες διαδικτυακές επιλογές. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να 
αποθηκεύουν και να μοιράζονται τα Σήματα που έχουν κερδίσει σε διαφορετικές 

πλατφόρμες και να διαλέξουν τους δικούς τους χώρους να εγκαταστήσουν την ταυτότητα 

τους στο διαδίκτυο.  

  

 

4.3. Κάτοχοι Ψηφιακών Εμβλημάτων. 
 

Τα Ψηφιακά εμβλήματα βοηθούν στη αναγνώριση δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω 

μιας ποικιλίας εμπειριών, ανεξαρτήτως της ηλικίας και του υπόβαθρου του 

μαθητευομένου. Επιτρέπουν στους κατόχους να πάρουν ψηφιακά εμβλήματα για να 

ακολουθήσουν τα ενδιαφέροντα και τα πάθη τους, και ανοίγουν ευκαιρίες στην ζωή και 

στην εργασία με το να ξεχωρίζουν από το πλήθος.  Οι κάτοχοι πρέπει να εγγραφούν στην 
πλατφόρμα του οργανισμού και να διεκδικήσουν το Σήμα τους όταν τα προκαθορισμένα 

κριτήρια έχουν ικανοποιηθεί κατά την διαδικασία της αξιολόγησης. 
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4.4. Αξιολόγηση 
 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την διαδικασία αξιολόγησης: 

▪ Ασύγχρονη Αξιολόγηση: Οι μαθητευόμενοι αναζητούν την αξιολόγηση όταν είναι βολικό 

για αυτούς αντί να απαιτείται να παρακαθήσουν σε εξέταση σε μια προ-καθορισμένη 

ημερομηνία. 

▪ Αξιολόγηση Stealth: η αξιολόγηση και η απονομή του Σήματος μπορεί να γίνει αυτόματα 

και να πάρει άμεση ανταπόκριση. 

▪ Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου: δείγματα εργασίας, μελέτες και άλλα αντικείμενα που 

δημιούργησε ο μαθητευόμενος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αποδεικτικά στην 

διεκδίκηση ενός Σήματος.  

 

4.5. Εκθέτης 
 

Τα Ψηφιακά εμβλήματα είναι σχεδιασμένα για να μοιράζονται. Με το να τα μοιράζονται, τα 
άτομα εκθέτουν τα επιτεύγματα τους σε άλλους και τα μετατρέπουν σε πολύτιμο νόμισμα 

για το ξεκλείδωμα νέων ευκαιριών. Οι εκθέτες μπορούν να αξιοποιήσουν το Displayer API 

για την ανάκτηση κερδισμένων Σημάτων από το Backpack που φιλοξενείται στο Mozilla. Το 
Mozilla εγκατέστησε το πρώτο Backpack το 2011. Οι περισσότερες εκδότριες πλατφόρμες 

προσφέρουν στους χρήστες την δυνατότητα να συνδέονται και να αποθηκεύουν τα Σήματα 

τους σε αυτό το Backpack. Όταν γίνεται ανάκτηση των Σημάτων από το Mozilla Backpack 
του χρήστη, (χρησιμοποιώντας την διεύθυνση του λογαριασμού ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ) ο εκθέτης θα έχει πρόσβαση μόνο σε όσα Σήματα οι ιδιοκτήτες επιλέγουν 

να τα εκθέτουν δημόσια. 

Τα Σήματα μπορούν επίσης να μοιράζονται: 

▪ Σε ισότοπους, ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια και επαγγελματικά δίκτυα. 

▪ Σε αιτήσεις εργασίας. 

▪ Σε ισότοπους κοινωνικών μέσων  - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 

▪ Σε υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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5. Τεχνικές Πτυχές  
 

Ένα Σήμα που μπορεί να κερδηθεί ορίζεται σαν μια κατηγορία Σημάτων, χρησιμοποιώντας 

μια ποικιλία δεδομένων περιλαμβανόμενων περιγραφές κριτήρια και πληροφορίες για τον 

οργανισμό που το εκδίδει. Όταν ένας εκδότης αποφασίζει να απονείμει εκείνο το Σήμα σε 
συγκεκριμένο κερδίσαντα, αυτός ή αυτή δημιουργεί μια δήλωση Σήματος. Η δήλωση 

Σήματος περιγράφει τα δεδομένα για το απονεμηθέν Σήμα. Αυτά περιλαμβάνουν την 

ταυτότητα του κερδίσαντα, και ένα σύνδεσμο για την γενικότερη κατηγορία Σήματος, ο 
οποίος στην συνέχεια είναι συνδεδεμένος με πληροφορίες για τον εκδότη του Σήματος. Όλα 

τα δεδομένα του Σήματος  ορίζονται χρησιμοποιώντας δομές JSON. Για να απονέμει ένα 

Σήμα σε κάποιον κερδίσαντα ο εκδότης δημιουργεί μια δήλωση Σήματος στο JSON. 

Η εικόνα για ένα Σήμα πρέπει να είναι ένα τετράγωνο PNG (ή SVG). Το μέγιστο μέγεθος του 

αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα  256KB και δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 90 

τετραγωνικά px. 

Πράγματα που μπορείτε να αναγνωρίσετε και εξερευνήσετε σε ένα Σήμα: 

 

▪ Λεπτομέρειες για τον οργανισμό πού εκδίδει το Σήμα. 

▪ Τι έκανε το άτομο για να κερδίσει το Σήμα. 

▪ Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκε το Σήμα. 

▪ Ότι το Σήμα απονεμήθηκε στον σωστό παραλήπτη. 

▪ Τα αυθεντικά αποδεικτικά στοιχεία του κερδίσαντα (Προαιρετικό) 

▪ Ημερομηνία έκδοσης του Σήματος και αν υπάρχει ημερομηνία λήξης. 
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6. Θεσμικές Εγκρίσεις 
 

Τα Σήματα είναι όπως τα εμπορικά προϊόντα που πρέπει να εγκριθούν από μια 

προσωπικότητα ή ίδρυμα ώστε να προωθηθούν σε μια ευρύτερη σφαίρα και να κερδίσουν 

την στήριξη του καταναλωτή. Σε αυτή την ενότητα επισημαίνονται τα ιδρύματα από τον 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι όποιοι εγκρίνου τα Ψηφιακά εμβλήματασαν ένα εργαλείο 

αναγνώρισης και την σημασία της έγκρισης ενός Σήματος εντός του οικοσυστήματος. 

 

 

 

6.1. Κυβερνητικά Ιδρύματα 

 
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα διακυβερνητικά θεσμικά όργανα 

τα οποία εξέφρασαν την στήριξη τους στα Ψηφιακά εμβλήματασαν μία από τις μη 
συμβατικές προσεγγίσεις για να αναγνωριστεί η δουλειά κάποιου. Σε ένα συμπέρασμα του 

Συμβουλίου και Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Χωρών Μελών που εκδόθηκε στις 

23 Νοεμβρίου 2016, αναφερόταν  ότι «Για να απευθυνθούμε στους νέους ανθρώπους και 

για να διασφαλίσου μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή τους, νέα περιβάλλοντα όπου οι νέοι 

περνούν το χρόνο τους , όπως η σύγχρονη υποδομή της πόλης και ο εικονικός χώρος, 

καθώς και νέες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν καινοτόμα διαδικτυακά και μη εργαλεία 
(όπως gamification, δραστηριότητες με βάση το GPS, Σήματα μάθησης ή σχεδιαστική 

σκέψη), θα πρέπει να προβληθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την περαιτέρω ανάπτυξη 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων εργαζομένων. " (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 2016) Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει ότι μαθησιακά Σήματα όπως τα Ψηφιακά 

εμβλήματαείναι μια από τις σημερινές τάσεις στην αναγνώριση δεξιότητες μαθητευομένων 

και γνώσεις που αποκτήθηκαν από την κατάρτιση.  

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λιθουανική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO μαζί με τον 

Λιθουανικό Σύνδεσμο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης εισηγήθηκαν την χρήση των Ανοιχτών 

Σημάτων σε άλλα σχολεία στην χώρα συνδεδεμένα με την UNESCO ( Λιθουανική Εθνική 
Επιτροπή για την UNESCO, 2016) 

Εκτός από αυτά τα Ευρωπαϊκά Όργανα, το 2013 το Γραφείο Επαγγελματική εκπαίδευσης 

και εκπαίδευσης ενηλίκων   (OVAE), του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ, χρηματοδότησε 

μια μελέτη η οποία «ερευνά την δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος 

ψηφιακών Σημάτων για ενήλικες μαθητευόμενους και τις επιπτώσεις στην πολιτική, 

πρακτική και το σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων» (Finkelstein, Knight, & Manning, 2013). 
Στις ΗΠΑ, τα ακόλουθα ιδρύματα έχουν μακρά παράδοση εφαρμογής των Ανοιχτών 

Σημάτων σαν εργαλείο αναγνώρισης: 

▪ EDUCAUSE- ένας ηγετικός σύνδεσμος στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας 

εστιάζοντας στην ανώτερη εκπαίδευση.  

▪ Ο Σύνδεσμος για Επιστήμη και το Κοινό διαχειρίζεται την Intel International Science and 

Engineering Fair (Intel ISEF), - την μεγαλύτερη προ κολεγιακής έκθεσης στον κόσμο. 
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▪ Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος για Κρατική και Τοπική Ιστορία. 

▪ Το Κέντρο Συναισθηματικής Νοημοσύνης του Yale 

Αυτές οι θεσμικές εγκρίσεις από διάφορους κυβερνητικούς φορείς δείχνουν ότι τα 

Ψηφιακά εμβλήματαείναι ένα νόμιμο εργαλείο που πρέπει να εξεταστεί, και μια από τις 
τάσεις του 21ου αιώνα η οποία πρέπει να  διερευνηθεί περεταίρω στον τομέα της τυπικής 

και μη τυπικής εκπαίδευσης.  

 

 

 

6.2. Έγκριση του Ιδιωτικού Τομέα 
 

Εκτός από το Ίδρυμα Mozilla το οποίο άρχισε με την ιδέα των Ανοιχτών Σημάτων, 
διάφορες άλλες οντότητες στον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιούν Ανοιχτά Σήματα. Για 

παράδειγμα η Αμερικανική εταιρεία   Microsoft «δημιούργησε ένα σύστημα Σημάτων για 

τους Συνεργάτες στο Μαθησιακό Δίκτυο (PiLN) εκπαιδευτών και σχολικών ηγετών για την 
προώθηση τεχνολογικών ικανοτήτων και σχετικές δεξιότητες στην σημερινή ψηφιακή 

εποχή» (Chow, 2014). Στον επίσημο ισότοπο της η εταιρεία εξηγεί γιατί προσφέρουν τα 

Σήματα: « Το ψηφιακό σας Σήμα, σας επιτρέπει να μοιράζεστε εύκολα τις λεπτομέρειες των 
δεξιοτήτων σας με ένα αξιόπιστο και επαληθεύσιμο τρόπο» (Microsoft, 2016). Ένας από 

τους πολύ γνωστούς οργανισμούς ο οποίος χρησιμοποιεί Σήματα είναι Εθνική Διεύθυνση 

Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA). Το 2012 η NASA μαζί με το έργο Whitecard και το 
Πανεπιστήμιο Wheeling Jesuit συνεργάστηκαν για να πείσουν Ακαδημία Επιστημών της 

Καλιφόρνιας να εφαρμόσει το σύστημα Ανοιχτών Σημάτων της Mozilla για την 

«αναγνώριση επιτευγμάτων ζωής» (NASA, 2016). Εκτός από εταιρείες, επίσημα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χρησιμοποιούν τα Ψηφιακά εμβλήματασαν ένα εργαλείο 

αναγνώρισης. Στην Ευρώπη,   μερικά από αυτά τα ιδρύματα περιλαμβάνουν Beuth 

University of Applied Sciences στο Βερολίνο, Γερμανία, Newcastle University στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και  Universitat de les Illes Balears στην Ισπανία (Mozilla Foundation, 2016c). 
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7. Ψηφιακά εμβλήματα  ENTRE@VETSCHOOLS  
 

Τα Ψηφιακά εμβλήματαπαρέχουν φορητές και επαληθεύσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 

ψηφιακές δεξιότητες και επιτεύγματα. Οι μαθητευόμενοι μπορούν να ξεκλειδώσουν 
ευκαιρίες με το να μοιράζονται συλλογές Σημάτων που αντιπροσωπεύουν τις επιθυμητές 

δεξιότητες με ένα δυναμικό και βασισμένο στις αποδείξεις τρόπο. Τα Ψηφιακά 

εμβλήματααντιπροσωπεύουν νόμιμα, επικυρωμένα επιτεύγματα, που περιγράφονται εντός 
του Σήματος και συνδέονται με το έργο ENTRE@VETSCHOOLS. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος Ανοιχτών Σημάτων του 

ENTRE@VETSCHOOLS είναι: 
 

▪ Η κοινοπραξία ENTRE@VETSCHOOLS έχει σχεδιάσει το πλαίσιο, το πρόγραμμα σπουδών, 

το διδακτικό – μαθησιακό υλικό, για τις ακόλουθες ενότητες (που παρουσιάζονται στο 

ΙΟ2) : 

o Εντοπισμός Ευκαιριών και Δημιουργικότητα ( Σκοπός είναι η απόκτηση του 

Σήματος για Ιδέες και Ευκαιρίες) 

o Αξιοποίηση Πόρων & Κίνητρα και Επιμονή ( Σκοπός είναι η απόκτηση του 

Σήματος Πόρων ).  

o Λήψη Πρωτοβουλίας & Μάθηση μέσω Εμπειριών( Σκοπός είναι η απόκτηση του 

Σήματος Σε Δράση ) 

Η κοινοπραξία ENTRE@VETSCHOOLS έχει δημιουργήσει τα αντίστοιχα Σήματα 

 

▪ Η κοινοπραξία ENTRE@VETSCHOOLS δημιούργησε τα αντίστοιχα Σήματα 
(Διάγραμμα 1).  Υπάρχουν 6 Σήματα για την κάθε ενότητα (1 για κάθε θέμα), 3 
Σήματα για τις ικανότητες (1 για κάθε τμήμα όπως προτείνεται στο πλαίσιο 
Entrecomp ) και 1 γενικό Σήμα (ENTRE) για την συμπλήρωση όλων των ενοτήτων. 
Για να αποκτήσει ένας μαθητευόμενος το Σήμα ENTRE πρέπει πρώτα να 
συμπληρώσουν όλα τα θέματα της συγκεκριμένης ενότητας. Αυτά τα Σήματα είναι 
διαθέσιμα για απονομή μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου, το οποίο έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για τις διαδικασίες  μάθησης και αξιολόγησης του έργου  
ENTRE@VETSCHOOLS. 

▪ Οι μαθητευόμενοι προσκαλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να 
παρακολουθήσουν την σειρά μαθημάτων του έργου ENTRE@VETSCHOOLS 

▪ Η ηλεκτρονική πλατφόρμα καθορίζει στους μαθητευόμενους τα κριτήρια για την 
απονομή για κάθε ένα από τα Σήματα που φαίνονται πιο κάτω. Αυτά τα κριτήρια 
θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα.   

▪ Οι μαθητευόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν αποδεικτικά για να ικανοποιήσουν τα 
κριτήρια του Σήματος για να μπορούν να διεκδικήσουν το συγκεκριμένο Σήμα. Αυτή 
η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη στο ηλεκτρονικό εργαλείο.  

▪ Τα Σήματα θα απονεμηθούν αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θα παρουσιαστούν στην επόμενη ενότητα. 
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▪ Ο εκδότης (ENTRE@VETSCHOOLS Consortium) θα προσφέρει στον χρήστη την 
ευκαιρία ( μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου) να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό 
στο Badge Backpack ώστε να μπορούν να εκθέσουν τα Σήματα τους και εκεί.  

 

Η κοινοπραξία ENTRE@VETSCHOOLS παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
οικοσυστήματος. Τα Ψηφιακά εμβλήματα μπορούν να στηρίξουν τους μαθητευόμενους να 

πετύχουν νέες συνεργασίες, θέσεις εργασίες, πρακτική εξάσκηση και πλουσιότερες 

συνδέσεις μεταξύ των δια βίου μαθητευόμενων  

  



 

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. Submission Number: 2018-1-DE02-KA202-005130 

ENTRE@VETSCHOOLS

Ιδέες & Ευκαιρίες

Εντοπισμός Ευκαιριών Δημιουργικότητα

Πόροι

Αξιοποίηση Πόρων Κίνητρα και Επιμονή

Σε Δράση

Παίρνοντας την 
Πρωτοβουλία

Μάθηση μέσω 
Εμπειριών

 

Διάγραμμα 1: Κλαδικό Σχεδιάγραμμα των 

Ανοιχτων Σημάτων 



 

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. Submission Number: 2018-1-DE02-KA202-005130 

Η κοινοπραξία ENTRE@VETSCHOOLS αποφάσισε να χωρίσει τις 6 ενότητες σε τρία (3) 

θέματα σύμφωνα με το πλαίσιο  Entrecomp. Επομένως οι μαθητευόμενοι μπορούν να 

πετύχουν το μέγιστο δύο (2) Ψηφιακά εμβλήματαγια κάθε ενότητα (π.χ. Πόροι). Ένα 
επιπλέον Ανοιχτό Σήμα ( για την Συνολική Ολοκλήρωση της Ενότητας) θα απονέμεται σε 

μαθητευόμενους που συμπλήρωσαν όλα τα θέματα. Η συμπλήρωση όλων των ενοτήτων 

απονέμει αυτόματα στον μαθητευόμενο το Σήμα ENTRE@VETSCHOOLS. Επομένως 10 
συνολικά Ψηφιακά εμβλήματαθα δημιουργηθούν και θα απονέμονται.  

Κάθε Ανοιχτό Σήμα περιγράφεται από τις ακόλουθες πτυχές: 

1. Το όνομα του Ανοιχτού Σήματος: Το όνομα του Ανοιχτού Σήματος αποτελείται από 
το όνομα της ενότητας και την περιγραφή του επιπέδου δυσκολίας ( π.χ. 
Εισαγωγικό, Βασικό, Ειδικός ) 

2. Σχεδιασμός του Ανοιχτού Σήματος: Η οπτικοποίηση (εικόνα) του Ανοιχτού Σήματος 
για την Ενότητα (Βλέπε Διαγράμματα 2 & 3 ) 

3. Κύριος Σκοπός: Μια περιγραφή του Ανοιχτού Σήματος σχετικά με τον κύριο σκοπό 
κάθε επιπέδου. 

4. Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μια λίστα με τα μαθησιακά αποτελέσματα που 
μπορούν να αποκτηθούν. Στο έγγραφο ΙΟ2 «ENTRE@VETSCHOOLS Πλαίσιο 
Αναφοράς Ικανοτήτων – Σημεία Αναφοράς και Δείκτες» παρουσιάζονται τα 
μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε επίπεδο. Τα αποτελέσματα της θεωρητικής 
μάθησης σχετίζονται με το Τμήμα 2 του Πλαισίου και θα εξετάζονται με ασκήσεις. 
Τα αποτελέσματα της πρακτικής μάθησης σχετίζονται με το Τμήμα 3 του Πλαισίου 
και θα εξετάζονται με δηλώσεις αξιολόγησης βασισμένες στη πρακτική.  

5.  Κριτήρια αξιολόγησης: Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί 
κατά πόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα για όλα τα επίπεδα έχουν επιτευχθεί και 
κατά πόσο το σύνολο των δεξιοτήτων και ικανοτήτων για όλα τα επίπεδα έχουν 
αποκτηθεί από τους μαθητευόμενους. Τα κριτήρια και οι μέθοδοι  αξιολόγησης που 
πρέπει να ακολουθούνται για να αποκτηθεί ένα Σήμα περιγράφονται στις 
ακόλουθες ενότητες. 

6. Αποδεικτικά Στοιχεία: Η απόδειξη και τα αποδεικτικά στοιχεία των αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων π.χ. βαθμολογία κουίζ κλπ. Αυτή η διαδικασία είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένη στο ηλεκτρονικό εργαλείο όπου τα τεστ αξιολόγησης 
βαθμολογούνται αυτόματα. 

7. Εκδίδονται από : Σε αυτό το τμήμα καθορίζεται ο εκδότης του Ανοιχτού Σήματος, ο 
οποίος σε αυτή την περίπτωση είναι η κοινοπραξία  ENTRE@VETSCHOOLS 

 

 

8. Κριτήρια Απονομής Ψηφιακών Εμβλημάτων 

 
Το ηλεκτρονικό εργαλείο του ENTRE@VETSCHOOLS προσφέρει συνολικά 10 ψηφιακά 
εμβλήματα. Τα κριτήρια απονομής των Σημάτων για τις ενότητες διαφέρουν από τα 

κριτήρια για την απονομή του τελευταίου Σήματος ENTRE@VETSCHOOLS Badge.   
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8.1. Κριτήρια Απονομής Ψηφιακών Εμβλημάτων 

 
Για να αποκτήσει το Σήμα  Ιδέες και Ευκαιρίες , ο μαθητευόμενος πρέπει να αποκτήσει τα 

Σήματα  Εντοπισμός Ευκαιριών και Δημιουργικότητα  , και τα δύο με συνολική βαθμολογία 
τουλάχιστον 70%. 

Για να αποκτήσει το Σήμα   Πόροι , ο μαθητευόμενος πρέπει να αποκτήσει τα Σήματα  

Αξιοποίηση Πόρων και  Κίνητρα & Επιμονή και τα δύο με συνολική βαθμολογία 

τουλάχιστον 70%. 

Για να αποκτήσει το Σήμα  Σε Δράση ο μαθητευόμενος πρέπει να αποκτήσει τα Σήματα  

Παίρνοντας Πρωτοβουλία και Μάθηση μέσω Εμπειρίας και τα δύο με συνολική βαθμολογία 
τουλάχιστον 70%. 

 

8.2. Κριτήρια Απονομής του Ψηφιακού Εμβλήματος  για την Συνολική Ολοκλήρωση 

Μαθημάτων.  
 

Τελικά, το κριτήριο για την απονομή του τελικού Σήματος ENTRE@VETSCHOOLS θα είναι η 

επιτυχής ολοκλήρωση  όλων των θεμάτων του μαθήματος. Η επιτυχής ολοκλήρωση μίας 

ενότητας σημαίνει την απονομή  του αντίστοιχου Σήματος, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με 

συνολική βαθμολογία 70% και πάνω. Επομένως όταν οι χρήστες πάρουν τα Σήματα όλων των 

ενοτήτων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τους απονέμει αυτόματα, το τελικό Σήμα για την 

Συνολική Ολοκλήρωση Μαθημάτων ( Σήμα ENTRE@VETSCHOOLS ). (Διαγράμματα 2 & 3) 

 

 

 

Διάγραμμα 2 : Κριτήρια για την απόκτιση Σηματος 
ENTRE@VETSCHOOLS badge 

Διάγραμμα 3:  Oλικό ENTRE@VETSCHOOLS 
badge 



 

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. Submission Number: 2018-1-DE02-KA202-005130 

 

9. Ψηφιακά εμβλήματα για όλες τις Ενότητες και Θέματα 
Το ακόλουθο Τμήμα παρουσιάζει τις λεπτομέρειες των Ανοιχτών Σημάτων που αναπτύχθηκαν βασισμένα στις ενότητες 
(ΙΟ2). 
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Όνομα του 

OB 

Σχεδιασμός 

του OB 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Κριτήρια 

Αξιολόγησης 
Αποδεικτικά Εκδοση από 

Εντοπίσμός 

Ευκαιριών 

 

1. Αναγνωρίστε, Δημιουργήστε και αρπάξτε 
Ευκαιρίες 

- Μπορώ να εξηγήσω τι κάνει μια ευκαιρία να δημιουργεί 
αξία.  

- Μπορώ να περιγράψω διάφορες αναλυτικές 
προσεγγίσεις για την αναγνώριση επιχειρηματικών 
ευκαιριών.  

- Μπορώ να βρω ευκαιρίες για να βοηθήσω άλλους. 

-Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις μου και την 
κατανόηση του περιεχομένου ώστε να κάνω τις ευκαιρίες 
να δημιουργήσουν αξία. 

- Μπορώ να αναγνωρίσω ευκαιρίες για να δημιουργήσω 
αξία για την κοινότητα και το περίγυρο μου. 
 

2. Επικέντρωση στις προκλήσεις 

- Μπορώ να αναγνωρίσω προκλήσεις στην κοινότητα και 
το περιβάλλον μου για τα οποία μπορώ να συνεισφέρω 
στις λύσεις.  

- Μπορώ να επανακαθορίσω την περιγραφή μιας 
πρόκλησης ώστε εναλλακτικές ευκαιρίες που σχετίζονται 
με αυτές να γίνουν εμφανείς.  

Ο 

μαθητευόμενος 

πρέπει να 

πετύχει 70% 

της 

βαθμολογίας 

για να κερδίσει 

το Σήμα 

«Εντοπισμός 

Ευκαιριών» 

Αυτό αναλύεται 

σε 7 από τις 10 

ερωτήσεις που 

σχετίζονται με 

το θέμα. 

*Για 

περισσότερες 

λεπτομέρειες 

αποταθείτε στο 

τμήμα 

¨Κριτήρια 

Απονομής 

Σημάτων ¨ πιο 

πάνω. 

  
Κοινοπραξία 

ENTRE@VET  
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- Μπορώ να αναγνωρίσω προκλήσεις και να διερευνώ 

εναλλακτικές ευκαιρίες για να τις αντιμετωπίσω 

 - Μπορώ να εντοπίσω ευκαιρίες και προκλήσεις ιδεώδεις 

για να διατηρήσω συγκριτικό πλεονέκτημα να αναγνωρίσω 

και να καθορίσω ευκαιρίες όπου μπορώ να διατηρήσω ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας στην εστίαση 

μου για εντοπισμό ευκαιριών. 

- Μπορώ να αναγνωρίσω και να καθορίσω ευκαιρίες όπου 
μπορώ να διατηρήσω ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 
χρησιμοποιώντας την εστίαση μου στον εντοπισμό 
ευκαιριών 

- Μπορώ να ομαδοποιήσω διάφορες ευκαιρίες ή να 

αναγνωρίσω συνέργειες μεταξύ διαφορετικών ευκαιριών 

για να τις εκμεταλλευτώ με ένα θετικό τρόπο.  

 

3.  Αναλύστε το περιεχόμενο/ αποκαλύψτε ανάγκες 

- Μπορώ να αναγνωρίσω ανάγκες στη κοινότητα μου που 

δεν έχουν ικανοποιηθεί. 

- Μπορώ να προωθήσω μία κουλτούρα στον οργανισμό 

μου, πού είναι ανοιχτή στον εντοπισμό των αδύναμων 

σημάτων αλλαγής που οδηγούν σε νέες ευκαιρίες  για να 

δημιουργηθεί αξία. 

- Μπορώ να αναγνωρίσω προκλήσεις που σχετίζονται με 

τα συγκρουόμενα συμφέροντα και ανάγκες διαφόρων 

ενδιαφερόμενων. 

- Μπορώ να κάνω ανάλυση αναγκών των διαφόρων 

ενδιαφερομένων. 
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- Μπορώ να ξεχωρίσω μεταξύ των διαφόρων τομέων όπου 

μπορεί να δημιουργηθεί αξία (π.χ. στο σπίτι, στην 

κοινότητα, στο περιβάλλον, στην οικονομία ή στην 

κοινωνία.) 

- Μπορώ να ξεχωρίσω την διαφορά μεταξύ τομέων για την 

δημιουργία αξίας (π.χ. κοινότητες και άτυπα δίκτυα, 

υπάρχοντες οργανισμούς , την αγορά ) 

- Μπορώ να αναγνωρίσω τα όρια του συστήματος  που 

είναι σχετικά με την δραστηριότητα μου (ή της ομάδας 

μου) για δημιουργία αξίας.  

- Μπορώ να χειρίζομαι σχετικές τάσεις και να βλέπω πως 

δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την δημιουργία αξίας. 
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Όνομα του OB  
Σχεδιασμός 

του OB 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Κριτήρια 

Αξιολόγησης 
Αποδεικτικά Εκδοση από 

Δημιουργικότητα 

 

1. Ανάπτυξη Ιδεών. 
 

- Μπορώ να βρω δημιουργική 

έμπνευση σε υπάρχουσες πηγές. 

- Μπορώ να καταλάβω πως η 

δημιουργικότητα ωφελεί τα 

επιχειρηματικά επιχειρήματα. 

- Μπορώ να βρω υπάρχοντα 

παραδείγματα πως η δημιουργικότητα 

ωφέλησε επιχειρηματικά 

επιχειρήματα. 

-  Μπορώ να αναπτύξω ιδέες που 

λύνουν προβλήματα που αφορούν 

εμένα και το περιβάλλον μου. 

- Μπορώ να περιγράψω διάφορες 

τεχνικές για την δοκιμασία 

καινοτόμων ιδεών με τους τελικούς 

χρήστες. 

 

2. Καθορισμός Προβλημάτων 
 

- Μπορώ να αναγνωρίσω υπάρχοντες 

και δυνητικούς φραγμούς και θέματα 

Ο μαθητευόμενος 

πρέπει να πετύχει 

70% της 

βαθμολογίας για 

να κερδίσει το 

Σήμα 

«Δημιουργικότητα» 

 

Αυτό αναλύεται σε 

7 από τις 10 

ερωτήσεις που 

σχετίζονται με το 

θέμα. 

 

*Για περισσότερες 

λεπτομέρειες 

αποταθείτε στο 

τμήμα ¨Κριτήρια 

Απονομής Σημάτων 

¨ πιο πάνω 

 

 

 

Οι  αποδείξεις και 

τα αποδεικτικά 

στοιχεία των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων είναι η 

βαθμολογία.  

Αυτή η διαδικασία 

είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένη 

στο ηλεκτρονικό 

εργαλείο όπου οι 

εξετάσεις 

αξιολόγησης 

βαθμολογούνται 

αυτόματα. 

 

Η κοινοπραξία 

ENTRE@VETSCHOOLS  



 

22 
 

την λύση των οποίων χρειάζεται 

στρατηγική. 

- Μπορώ να αναγνωρίσω και να μάθω 

από παραδείγματα υπαρχουσών 

δημιουργικών λύσεων προβλημάτων. 

- Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να 

δοκιμάζω τις δημιουργικέ μου λύσεις 

για να επιβεβαιώσω ότι θα πετύχουν 

. 

 

3. Σχεδιασμός Αξίας 
 

- Μπορώ να βρω δημιουργικές 

εμπνεύσεις σε υπάρχουσες πηγές, και 

να τις εφαρμόσω στο δικό μου έργο 

για επωφελή αποτελέσματα. 

- Μπορώ να βελτιώσω τα υπάρχοντα 

προϊόντα , υπηρεσίες και διαδικασίες 

ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις 

ανάγκες μου, των συνεργατών μου και 

της κοινότητας.  

- Μπορώ να αναγνωρίσω τις βασικές 

λειτουργίες που πρέπει να έχει ένα 

πρωτότυπο ώστε να μπορώ να 

περιγράψω την αξία της ιδέας μου. 
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Όνομα του 

OB  

Σχεδιασμός 

του OB 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Κριτήρια 

Αξιολόγησης 
Αποδεικτικά Εκδοση από 

Αξιοποίηση 

Πόρων 

 

1. Διαχείριση Πόρων 
 

- Μπορώ να πειραματιστώ με συνδυασμούς 

πόρων για να μετατρέψω τις ιδέες μου σε δράση 

- Μπορώ να κάνω σχέδιο για την αντιμετώπιση 

των περιορισμένων πόρων όταν ετοιμάζω την 

δραστηριότητα μου που δημιουργεί αξία.  

- Μπορώ να διαθέσω αρκετούς πόρους σε κάθε 

στάδιο του σχεδίου δράσης μου(ή της ομάδας 

μου) για μια δράση που δημιουργεί αξία (π.χ. 

χρόνο, χρηματοδότηση, τις δεξιότητες της 

ομάδας μου, γνώση και εμπειρία ). 

 
2. Υπεύθυνη Χρήση Πόρων. 

 
- Μπορώ να περιγράψω πως οι πόροι μπορούν 

να διαρκούν περισσότερο με 

επαναχρησιμοποίηση , επιδιόρθωση, και 

ανακύκλωση. 

- Μπορώ να διαλέξω και να εφαρμόσω 

αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης πόρων 

(π.χ. ανάλυση κύκλου ζωής, στερεά απόβλητα ). 

- Μπορώ να αναγνωρίσω τις ευκαιρίες που 

δίνουν στον οργανισμό μου η αποδοτική χρήση 

των πόρων και η κυκλική οικονομία. 

 
 

3. Εξασφαλίστε Στήριξη 

Ο 

μαθητευόμενος 

πρέπει να 

πετύχει 70% της 

βαθμολογίας για 

να κερδίσει το 

Σήμα 

«Αξιοποίηση 

Πόρων» 

 

Αυτό αναλύεται 

σε 7 από τις 10 

ερωτήσεις που 

σχετίζονται με 

το θέμα. 

 

*Για 

περισσότερες 

λεπτομέρειες 

αποταθείτε στο 

τμήμα ¨Κριτήρια 

Απονομής 

Σημάτων ¨ πιο 

πάνω 

 

 

Οι  αποδείξεις και 

τα αποδεικτικά 

στοιχεία των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων είναι η 

βαθμολογία.  

Αυτή η διαδικασία 

είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένη 

στο ηλεκτρονικό 

εργαλείο όπου οι 

εξετάσεις 

αξιολόγησης 

βαθμολογούνται 

αυτόματα. 

.   

Η κοινοπραξία 

ENTRE@VETSCHOOLS  
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- Μπορώ να αναγνωρίσω πηγές βοήθειας στην 

δραστηριότητα μου που δημιουργεί αξία ( π.χ. 

εκπαιδευτές, συνεργάτες, ή μέντορες ) 

- Μπορώ να βρω στήριξη για να με βοηθήσει να 

εκμεταλλευτώ μια ευκαιρία για την δημιουργία 

αξίας (π.χ. σύμβουλο, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, στήριξη από συνεργάτες ή μέντορες ). 

- Μπορώ να αναπτύξω ένα δίκτυο από 

αξιόπιστους και ευέλικτους  παρόχους εκτός του 

οργανισμού που μπορούν να στηρίξουν την 

δραστηριότητα μου που δημιουργεί αξία. 
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Όνομα 

του OB  

Σχεδιασμός 

του OB 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Κριτήρια 

Αξιολόγησης 
Αποδεικτικά Εκδοση από 

Κίνητρα 

και 
Επιμονή 

 

1. Μείνετε Προσηλωμένος. 
- Με ενθουσιάζει η πιθανότητα να κάνω ή να 

συμβάλω σε κάτι καλό για εμένα ή τους άλλους. 

- Μπορώ να προβλέψω την αίσθηση της επίτευξης 

των στόχων μου που με παρακινούν. 

- Βλέπω τις αποστολές σαν προκλήσεις για να έχω 

την καλύτερη δυνατή απόδοση. 

 

 

2. Να είστε Αποφασισμένοι 

- Μπορώ να αναγνωρίσω διάφορους τρόπους να 

δίνω κίνητρα στον εαυτό μου και άλλους για την 

δημιουργία αξίας 

- Μπορώ να ανταποκριθώ στα κοινωνικά κίνητρα 

που σχετίζονται με την αίσθηση της 

πρωτοβουλίας και την δημιουργία αξίας για τον 

εαυτό μου και άλλους. 

- Μπορώ να χρησιμοποιήσω στρατηγικές για να 

μένω παρακινημένος. 

- Μπορώ να αμείψω ανάλογα την πρωτοβουλία, 

την προσπάθεια, και επιτεύγματα   μέσα στην 

ομάδα μου και στον οργανισμό. 

- Μπορώ να αναγνωρίσω την διαφορά μεταξύ 

προσωπικούς και εξωτερικούς παράγοντες που 

Ο 

μαθητευόμενος 

πρέπει να 

πετύχει 70% της 

βαθμολογίας για 

να κερδίσει το 

Σήμα «Κίνητρα 

και Επιμονή» 

 

Αυτό αναλύεται 

σε 7 από τις 10 

ερωτήσεις που 

σχετίζονται με 

το θέμα. 

 

*Για 

περισσότερες 

λεπτομέρειες 

αποταθείτε στο 

τμήμα ¨Κριτήρια 

Απονομής 

Σημάτων ¨ πιο 

πάνω 

 

 

Οι  αποδείξεις και 

τα αποδεικτικά 

στοιχεία των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων είναι η 

βαθμολογία.  

Αυτή η διαδικασία 

είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένη 

στο ηλεκτρονικό 

εργαλείο όπου οι 

εξετάσεις 

αξιολόγησης 

βαθμολογούνται 

αυτόματα. 

 

 

Η κοινοπραξία 

ENTRE@VETSCHOOLS  
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παρακινούν εμένα και άλλους στην δημιουργία 

αξίας. 

- Μπορώ ν α χρησιμοποιώ στρατηγικές για να 

κρατώ την ομάδα μου σε εγρήγορση και 

εστιασμένους στην δημιουργία αξίας.  

- Μπορώ να σχεδιάσω αποδοτικούς τρόπους για 

την προσέλκυση ταλαντούχων ατόμων  και να 

τους διατηρώ σε εγρήγορση.  

 

3.Να είστε Ανθεκτικοί. 

- Μπορώ να ανταποκριθώ στα κοινωνικά κίνητρα 

που σχετίζονται με την αίσθηση της 

πρωτοβουλίας και την δημιουργία αξίας για εμένα 

και άλλους. 

- Μπορώ να χρησιμοποιώ στρατηγικές για να με 

κρατούν σε εγρήγορση (π.χ. καθορισμός στόχων, 

διαχείριση απόδοσης, και αξιολόγηση προόδου)  

- Μπορώ να ανταποκριθώ στα κοινωνικά κίνητρα 

που σχετίζονται με την αίσθηση της 

πρωτοβουλίας και την δημιουργία αξίας για τον 

εαυτό μου και άλλους. 

- Μπορώ να χρησιμοποιήσω στρατηγικές για να 

μένω παρακινημένος. 

- Μπορώ να αμείψω ανάλογα την πρωτοβουλία, 

την προσπάθεια, και επιτεύγματα   μέσα στην 

ομάδα μου και στον οργανισμό. 
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- Μπορώ να αναγνωρίσω την διαφορά μεταξύ 

προσωπικούς και εξωτερικούς παράγοντες που 

παρακινούν εμένα και άλλους στην δημιουργία 

αξίας. 

- Μπορώ ν α χρησιμοποιώ στρατηγικές για να 

κρατώ την ομάδα μου σε εγρήγορση και 

εστιασμένους στην δημιουργία αξίας.  

- Μπορώ να σχεδιάσω αποδοτικούς τρόπους για 

την προσέλκυση ταλαντούχων ατόμων  και να 

τους διατηρώ σε εγρήγορση.  

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Name of OB  
Σχεδιασμός 

του OB 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Κριτήρια 

Αξιολόγησης 
Αποδεικτικά Εκδοση από 

Παίρνοντας 

Πρωτοβουλία 

 

1. Αναλάβετε Ευθύνες. 
 

- Μπορώ να εκχωρήσω ευθύνες κατάλληλα   

- Μπορώ να ανταποκριθώ υπεύθυνα στις 
αποστολές που μου δίνονται. 

 

2.Εργαστείτε Ανεξάρτητα 

- Μπορώ να εργάζομαι ανεξάρτητα σε απλές 
Δραστηριότητες που δημιουργούν αξία. 

- Μπορώ να βοηθήσω άλλους να εργάζονται 
ανεξάρτητα. 

- Μπορώ να αρχίσω δραστηριότητες που 
δημιουργούν αξία είτε μονός είτε με άλλους. 

 

3.Αναλάβετε Δράση 

 

- Μπορώ να δοκιμάσω να λύσω προβλήματα 

που επηρεάζουν το περιβάλλον μου. 

- Μπορώ να αναγνωρίσω άλλους που 

παίρνουν πρωτοβουλία στην λύση 

προβλημάτων και την δημιουργία αξίας. 

 

Ο 

μαθητευόμενος 

πρέπει να 

πετύχει 70% της 

βαθμολογίας 

για να κερδίσει 

το Σήμα 

«Παίρνοντας 

Πρωτοβουλία» 

 

Αυτό αναλύεται 

σε 7 από τις 10 

ερωτήσεις που 

σχετίζονται με 

το θέμα. 

 

*Για 

περισσότερες 

λεπτομέρειες 

αποταθείτε στο 

τμήμα ¨Κριτήρια 

Απονομής 

Σημάτων ¨ πιο 

πάνω 

Οι  αποδείξεις και 

τα αποδεικτικά 

στοιχεία των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων είναι η 

βαθμολογία.  

Αυτή η διαδικασία 

είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένη 

στο ηλεκτρονικό 

εργαλείο όπου οι 

εξετάσεις 

αξιολόγησης 

βαθμολογούνται 

αυτόματα. 

 

 

Η κοινοπραξία 

ENTRE@VETSCHOOLS  
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Name of 

OB  

Σχεδιασμός 

του OB 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Κριτήρια 

Αξιολόγησης 
Αποδεικτικά Εκδοση από 

Μάθηση 
μέσω 

Εμπειρίας 

 

1. Αναλογιστείτε 
 

- Μπορώ να βρω παραδείγματα μεγάλων 
αποτυχιών που έχουν δημιουργήσει αξία. 

- Μπορώ να σκεφτώ αποτυχίες (δικές μου 

και άλλων ) να εντοπίσω τις αιτίες τους και 
να μάθω από αυτές. 

- Μπορώ να βοηθήσω άλλους να 

αναλογιστούν τα επιτεύγματα και 
αποτυχίες τους με την παροχή ειλικρινών 

και δημιουργικών πληροφοριών. 

 

2. Μάθετε να μαθαίνετε. 
 

- Μπορώ να μελετήσω την συνάφεια των 

μαθησιακών μου οδών για τις μελλοντικές 

μου ευκαιρίες και επιλογές.  

- Μπορώ να βρω και να επιλέξω ευκαιρίες 

για να αντιμετωπίσω τις αδυναμίες μου και 

να αναπτύξω τα δυνατά μου σημεία. 

 

Ο 

μαθητευόμενος 

πρέπει να 

πετύχει 70% της 

βαθμολογίας για 

να κερδίσει το 

Σήμα «Μάθηση 

μέσω 

Εμπειρίας» 

 

Αυτό αναλύεται 

σε 7 από τις 10 

ερωτήσεις που 

σχετίζονται με 

το θέμα. 

 

*Για 

περισσότερες 

λεπτομέρειες 

αποταθείτε στο 

τμήμα ¨Κριτήρια 

Απονομής 

Οι  αποδείξεις και 

τα αποδεικτικά 

στοιχεία των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων είναι η 

βαθμολογία.  

Αυτή η διαδικασία 

είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένη 

στο ηλεκτρονικό 

εργαλείο όπου οι 

εξετάσεις 

αξιολόγησης 

βαθμολογούνται 

αυτόματα. 

 

Η κοινοπραξία 

ENTRE@VETSCHOOLS  
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- Μπορώ να βοηθήσω άλλους να αναπτύξουν 

τα δυνατά τους σημεία και να μειώσουν ή να 

αντισταθμίσουν τις αδυναμίες τους. 

 

3. Μάθηση από εμπειρίες  
- Μπορώ να εντοπίσω τι έχω μάθει από την 

συμμετοχή μου σε δραστηριότητες 

δημιουργίας αξίας.  

- Μπορώ να φιλτράρω τα σχόλια από άλλους 

και να κρατήσω μόνο τα καλά από αυτό.  

- Μπορώ να βοηθήσω άλλους να 

αναλογιστούν την αλληλεπίδραση τους με 

άλλους και να τους βοηθήσω να μάθουν από 

αυτήν την αλληλεπίδραση. 

 

  

Σημάτων ¨ πιο 

πάνω 

 



 

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. Submission Number: 2018-1-DE02-KA202-005130 

10. Πρακτικές Οδηγίες για την Έκδοση Ψηφιακών Εμβλημάτων μέσω της 

πλατφόρμας  ENTRE@VETSCHOOLS  
 

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε πρακτικές οδηγίες πώς να εκδώσετε ψηφιακά 

εμβλήματα μέσω της διαδραστικής μας πλατφόρμας μάθησης: 

 

 

• Το πρώτο βήμα είναι να κάνετε κλικ στο μάθημα σας ( Αυτό είναι από το 
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΕΝ) και μετά κάντε κλικ στο 
σύμβολο «Σήματα» στην αριστερή πλευρά και στην συνέχεια «Προσθήκη 
Νέου Ψηφιακού Εμβλήματος» 

 

 

 

• Τώρα μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις για το Σήμα που θα προστεθεί. 
• Παρακαλώ προσθέστε τις «Λεπτομέρειες του Σήματος»: 
• Όνομα του Σήματος (π.χ. Μάθηση μέσω Εμπειρίας)  
• Γλώσσα (Επιλέξτε την Γλώσσα σας ) 
• Περιγραφή: Προσθέστε μια σύντομη περιγραφή του Σήματος σας, πιο 

συγκεκριμένα τι θα κερδίσουν οι χρήστες με αυτό το Σήμα. Παρακαλώ 
προσθέστε τα ακόλουθα και αναθεωρήστε το ανάλογα, στην ενότητα σας 
και στα θέματα: ( θα βρείτε τα θέματα για κάθε ενότητα στο πλαίσιο) 
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«Ο κερδίσαντας αυτό το Σήμα συμπλήρωσε επιτυχώς την ενότητα ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ σαν μέρος του έργου  ENTRE@VETSCHOOLS 

Μια περίληψη των θεμάτων που καλύπτονται: 

1. Αναλογιστείτε 
2. Μάθετε να μαθαίνετε 
3. Μάθετε από εμπειρίες» 
 

 

• Εικόνα: Ανεβάστε την εικόνα του Σήματος 
• Προσθέστε στις ρυθμίσεις «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΔΟΤΗ» 
• Όνομα: Κοινοπραξία ENTRE@VETSCHOOLS 
• Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία λήξης είναι «Ποτέ» 
• Τότε κάντε κλικ στο «Δημιουργία Σήματος»   
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• Τώρα είναι η ώρα να προσθέσετε τα κριτήρια μας ( Πώς οι χρήστες θα 
κερδίσουν το Σήμα) 

• Μετά την δημιουργία του Σήματος, επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα 
«Ολοκλήρωση Δραστηριότητας» 

• Τώρα χρειάζεται να κάνετε κλικ στο «Μάθηση μέσω Εμπειρίας Τελική 
Αξιολόγηση» για το μάθημα σας.  Αυτό σημαίνει πως όταν ο χρήστης 
τελειώσει την τελική αξιολόγηση θα κερδίσει το Σήμα. 

• Τώρα κάντε κλικ στην επιλογή  «αποθήκευση» 
• Είναι σημαντικό να κάνετε κλικ στην επιλογή «Ενεργοποίηση Πρόσβασης» 

για να είναι ορατό στους χρήστες. 
• Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές στις 

ρυθμίσεις του Σήματος. 
• Στη συνέχεια θα δείτε τα Σήματα στις ενότητες σας. 
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11. Συμπέρασμα – Επόμενα Βήματα 
 

Συνοψίζοντας, αυτό το έγγραφο παρείχε μια λεπτομερή ανάλυση του 

οικοσυστήματος για την εφαρμογή και χρήση των Ανοιχτών Σημάτων. Με την 

ολοκλήρωση του σχεδιασμού του οικοσυστήματος για την εφαρμογή και χρήση 

των Ανοιχτών Σημάτων, την προετοιμασία του οδηγού ENTRE@VESCHOOLS και 

την  δημιουργία της διαδραστικής πλατφόρμας, σημαίνει την ολοκλήρωση του 

Πνευματικού Προϊόντος 3. 

Το επόμενο Πνευματικό Προϊόν (ΙΟ4) συνεπάγεται την δημιουργία του 

ENTRE@VETSCHOOLS HUBS στα σχολεία VET η οποία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 

και δημιουργία της ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ (TOOL KIT), Μεταφράσεις, και 
οριστικοποίηση όλων των υλικών και την εφαρμογή του προγράμματος. Η 

εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα εταίρο μετά το C1 – Βραχυπρόθεσμη 

εκπαίδευση προσωπικού. 
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