
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
 

Το Πρόγραμμα Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικής  Ιδέας 

«ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» στοχεύει: 

   

 στην  ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων ζωής για τον 21ο αιώνα και ικανοτήτων δια βίου 

μάθησης, που συνθέτουν την Επιχειρηματικότητα (επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως η 

διαπραγμάτευση και η πειθώ, διαχειριστικών δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλήματος, 

η οργανωτικότητα, η κριτική σκέψη και η αναζήτηση ευκαιριών, καθώς και  αναλυτικών 

δεξιοτήτων, όπως η παρουσίαση δεδομένων),  

 στην ενίσχυση χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και ιδιοτήτων που σχετίζονται με τo 

μαθητικό επιχειρείν, (όπως η κινητοποίηση, ο δυναμισμός, η φαντασία, η αυτοπεποίθηση 

και η επιμονή, η κοινωνικοποίηση, η στάση του ανθρώπου απέναντι στις ανάγκες των 

ατόμων και την ηθική του πράττειν, μέσα από την αξιολόγηση και επιπτώσεων των 

πράξεων) 

 στην εμφύσηση και προαγωγή καινοτόμου σκέψης, 

 στην εξοικείωση με την διδακτική μεθοδολογία «Μάθηση βάσει έργου» ( Project Base 

Learning – PBL) 

 στη βιωματική μάθηση εστιασμένη τόσο στην Καινοτόμα όσο και στην Κοινωνική, 

Πράσινη  και Οικολογική Επιχειρηματικότητα. 

 

Όσο αφορά τα Λύκεια και τις  Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

στους στόχους του Προγράμματος προστίθενται: 

 η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και 

 η σύνδεση με την αγορά εργασίας. 

 

(α) Δηλώσεις Συμμετοχής εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα 

 

 Τις δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και αφού εξασφαλίσουν 

άδεια συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ», από τη Διεύθυνση του σχολείου 

τους.  

 Για τη διαδικασία Δήλωσης Συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η 

επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών, ακολουθώντας τον 

υπερσύνδεσμο https://myprofile.pi.ac.cy . 

 Υπεύθυνες για την  ενημέρωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για οποιαδήποτε αλλαγή 

όσο αφορά την εκπροσώπηση των σχολείων, είναι οι Διευθύνσεις των σχολείων.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myprofile.pi.ac.cy/


 

 

(β) Διαδικτυακές Επιμορφωτικές Συναντήσεις  

  
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προγραμματίζονται δύο (2) επιμορφωτικές συναντήσεις, οι 

οποίες θα διεξαχθούν διαδικτυακά. Η παρακολούθηση των επιμορφωτικών συναντήσεων και 

της Ημερίδας είναι υποχρεωτική από τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς.  

 

Ημερομηνίες επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων: 

   

Ημερομηνίες 

Επιμόρφωσης 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις Ώρες 

13/12/2022 Πρώτη συνάντηση (1η)  9:10 -10:30 
(3η και 4η διδακτικές περίοδοι) 

 

 

16 /03/2023 Δεύτερη συνάντηση (2η) 

 
Ημερομηνίες επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς Λυκείων/ Τεχνικών και Επαγγελματικών 
Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: 
 

Ημερομηνίες 

Επιμόρφωσης 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις Ώρες 

13/12/2022 Πρώτη (1η)               11:10 – 12:40  

    (5η και 6η διδακτικές περίοδοι) 

 

 

16 /03/2023 Δεύτερη (2η) 

     
 
Ο σύνδεσμος παρακολούθησης θα σταλεί στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες την ημέρα 
της συνάντησης. 
 

Οι εκπαιδευτικοί, καλούνται να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές/υποστηρίκτριες ομάδων 

μαθητών/μαθητριών για την δημιουργία μίας επιχειρηματικής ιδέας. Στην διαδικασία ενθαρύνεται 

η εμπλόκη τμήματος, αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μπορούν να ενσωματώσουν τη δράση ως 

μια εναλλακτική εργασία τάξης στο στόχο διδαχής θεματικής ενότητας/ενοτήτων της ειδικότητάς 

τους. 

 
(γ) Μεντορική υποστήριξη, υποστήριξη σε σχολική βάση  
 
Μεντορική υποστήριξη/υποστήριξη σε σχολική βάση, προσφέρεται στους/τις 

εκπαιδευτικούς/υποστηρικτές ή και στις  δημιουργημένες μαθητικές επιχειρηματικές ομάδες, με 

στόχο τη καθοδήγηση  σε θέματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια δημιουργίας της 

επιχειρηματικής ιδέας/ή και πιθανού πρότυπου.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(δ) Ημερίδα Επιχειρηματικότητας, Διαγωνισμός Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικής Ιδέας «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» και Τελετή Απονομής Βραβείων 
 
Η Ημερίδας Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο UClan Cyprus στη 

Λάρνακα, στις  27 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός 

Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικής  Ιδέας «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» και η Τελετή 

Βράβευσης του Διαγωνισμού.  

 

 

Όροι συμμετοχής του διαγωνισμού:  

 Κάθε μαθητική επιχειρηματική ομάδα μπορεί να έχει μέχρι και δύο (2) 

υποστηρικτές/υποστηρίκτριες εκπαιδευτικούς.  

 Κάθε ομάδα καλείται να υποβάλει μονοσέλιδη πρόταση (μέγεθος Α4, arial 11) της 

επιχειρηματικής της ιδέας, με τη στήριξη των υποστηρικτών/υποστηρικτριών  

εκπαιδευτικών της.   

 Οι ομάδες έχουν την ευχέρεια πιθανής κατασκευής πρωτοτύπου/μακέτας με σκοπό την 

ενίσχυση της κατανόησης της επιχειρηματικής ιδέας ως υλοποιήσιμης. Τονίζεται ότι δεν 

θα αξιολογηθεί ως κατασκευή και δεν έχει σκοπό τη μαζική παραγωγή και πώληση.  

 Οι ομάδες θα κληθούν για παράθεση των  επιχειρηματικών τους ιδεών 

 Οι ομάδες θα κληθούν για ολιγόλεπτη παρουσίαση σε ευρύ μαθητικό, ακαδημαϊκό και 

επιχειρηματικό κοινό. 

 

Βραβεία: 

Βραβείο καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας με χρηματικό έπαθλο, όπως και   Βραβείο 

κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικής ιδέας με χρηματικό έπαθλο,  θα λάβει μία (1) 

μαθητική επιχειρηματική ομάδα από τα Γυμνάσια και μία (1) από τα Λύκεια/Τεχνικές και 

Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ανά κατηγορία.   

 

Επίσης, θα αναδειχθεί η «Χρυσή Νικήτρια Ομάδα» που  μαζί με τον/τους 

υποστηρικτή/υποστηρικτές καθηγητές/καθηγήτριες τους, θα έχει την  ευκαιρία μίας εκπαιδευτικής 

επίσκεψης στο εξωτερικό.  

 

Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικά 

συμμετοχής, και όλοι/όλες μαθητές/μαθήτριες θα λάβουν πιστοποιητικά εύφημου μνείας  και 

συμβολικά δώρα, για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.  

 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το περιεχόμενο των επιμορφώσεων, διαγωνισμό, τα 

έπαθλα και τους χορηγούς των βραβείων, θα δοθούν στην Πρώτη Επιμορφωτική Συνάντηση. 


