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Τα Ηλεκτρονικά Εργαλεία του έργου SMecoMP

1. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΡΧΕΙΩΝ - https://smecomp.uom.gr/com

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - https://smecomp.uom.gr/moodle

3. ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ - https://smecomp.uom.gr/know

4. FORUM ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - https://smecomp.uom.gr/forum

5. NEWSLETTER MARKETING - https://smecomp.uom.gr/market
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Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας του SMecoMP



Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας του SMecoMP

Στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας (ΗΠΕ) η εγγραφή  και η πρόσβαση δεν είναι ελεύθερη για οποιονδήποτε 
χρήστη. Γίνεται μετά από αίτηση.
Ο χρήστης που αποκτά πρόσβαση διαθέτει δικό του λογαριασμό του, τον οποίο μπορεί να διαχειρίζεται (προφίλ και 
ρυθμίσεις), καθώς και να βλέπει την δραστηριότητά του, π.χ. εάν έχει ειδοποιήσεις, μηνύματα. 
Να επικοινωνεί με τους άλλους χρήστες, να συμμετέχει σε ομάδες με άλλους χρήστες.
Να ανταλλάσσει γνώση και πληροφορία, σε θέματα περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας. 
Σημαντικό είναι οι χρήστες να είναι και δότες γνώσης και να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα ενδιαφέροντος τους. 



Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας του SMecoMP

Μέσω της ΗΠΕ ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base), στην Εκπαιδευτική 
Πλατφόρμα, στο Forum Επικοινωνίας, του έργου.  



Άλλοι Χρήστες
Ο χρήστης μπορεί να βλέπει ποιοι είναι οι άλλοι χρήστες καθώς και τη δραστηριότητά τους (ανάλογα με τις ρυθμίσεις 
στην πλατφόρμα και λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών).

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας του SMecoMP



Ομάδες Επικοινωνίας
Δημιουργία Ομάδων Επικοινωνίας επάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα κοινού ενδιαφέροντος για περαιτέρω ανταλλαγή 
πληροφοριών και γνώσης – Ανάπτυξη Συνεργασιών.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας του SMecoMP



Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας του SMecoMP

Ομάδες Επικοινωνίας
Κάθε Ομάδα Επικοινωνίας μπορεί να έχει το δικό 
του πίνακα μηνυμάτων, αρχεία που μπορεί να 
βλέπει ή όχι. 
Ορίζεται το ποιος χρήστης μπορεί να έχει δικαίωμα 
να δει και να τροποποιεί τα περιεχόμενα της 
ομάδας.



Άλλες δυνατότητες
Ενημέρωση για το έργο SMecoMP, ή/και για άλλα παρόμοιου αντικειμένου έργα. Ανάρτηση κοινού ενδιαφέροντος αρχείων, 
που μπορεί να είναι κοινά σε όλους, π.χ. λεξιλόγιο όρων για περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, κλπ.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας του SMecoMP



Η Γνωσιακή Βάση του SMecoMP

Η Γνωσιακή Βάση
Αναρτήσεις Αρχείων (πληροφοριών - γνώσεων) 
από τους εταίρους του έργου και συνεργάτες τους 
και από χρήστες της Πλατφόρμας Επικοινωνίας.
Ανοιχτή Βάση Πληροφοριών - Γνώσεων (Άρθρα, 
Έργα Περιβάλλοντος, Επιχειρηματικότητας) σε 
Ενδιαφερόμενους Φορείς. 
Δυνατότητες κατηγοριοποίησης και ανεύρεσης 
αρχείων – πληροφοριών.  



Η Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα



Η Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Ορισμένα Χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας (ΗΕΠ) 

H ΗΕΠ δημιουργήθηκε με το ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων (LMS) MOODLE.

Δυνατότητα ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης (πλατφόρμα BigBlueButton - ΒΒΒ).

Δυνατότητες για:

✓ Δημιουργία Μαθήματος και από άλλους Εκπαιδευτές – Αρχεία Καταρτιζόμενων

✓ Δημιουργία Quiz, με βαθμολογία και επιτυχή ή όχι εξέταση

✓ Δημιουργία Τάξης – Εγγραφή Καταρτιζόμενων

✓ Επικοινωνία με τους Καταρτιζόμενους

Η Σύγχρονη Εκπαίδευση μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε μάθημα.

✓ Δυνατότητα δημιουργίας εικονικού πίνακα, όπου μπορούμε να γράψουμε, να δημιουργήσουμε σχήματα, κλπ. 

✓ Δυνατότητα οι εκπαιδευτές να δίνουν τον λόγο στους καταρτιζόμενους, να ανοίγουν την εικόνα τους ή/και να τους 

δίνετε η δυνατότητα να δείξουν στον εικονικό πίνακα.

✓ Ο εκπαιδευτής ή καταρτιζόμενοι μπορεί να στέλνουν γραπτά μηνύματα, που να τα βλέπουν όλοι, π.χ. για να γίνει κάποια

ερώτηση, ώστε να μην διακοπεί η ροή του μαθήματος. Οι ερωτήσεις μπορούν να απαντώνται στη επόμενη διακοπή του 

μαθήματος ή/και γραπτά.



Η Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Δημιουργώντας ένα pdf αρχείο 
μπορούμε να έχουμε λευκές 
σελίδες, για να προσομοιάσουμε, 
δημιουργήσουμε έναν άδειο 
πίνακα, όπου μπορούμε να
γράψουμε, να δημιουργήσουμε 
σχήματα, να επικοινωνήσουμε με 
τους εκπαιδευόμενους.



Η Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ειδοποιούν 
εικονικά για να του δοθεί ο λόγος, ανοίγοντας  
την εικόνα τους, ή δίνοντας τη δυνατότητα να 
δείξουν στο εικονικό πίνακα.
Δυνατότητα να στέλνονται γραπτά μηνύματα, 
που τα βλέπουν όλοι. Για παράδειγμα μπορεί 
να στέλνεται κάποια ερώτηση, για να μην 
διακόπτεται ο εκπαιδευτής και να απαντάται 
αυτή στην επόμενη διακοπή του μαθήματος.
Με τα κουμπιά στο κάτω μέρος ο εκπαιδευτής 
μπορεί να θέτει ερωτήσεις να μοιράζεται 
κάποιο βίντεο ή κάποιο παράθυρο 
ενεργοποιώντας  ήχο και εικόνα.



To FORUM Επικοινωνίας του SMecoMP



Οι Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του SMecoMP

Αξιολόγηση του Μοντέλου Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Επιχειρήσεων  
1. Επαγγελματική Κατάρτιση με βάση τη Μικτή ή Συνδυαστική Μάθηση (Blended Learning) – Συνδυασμός της 

Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και του Εκπαιδευτικού Υλικού.  
2. Δημιουργία Πιλοτικής Θερμοκοιτίδας για την παρουσίαση έργων περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας.
3. Δημιουργία Συστήματος Ιχνηλάτησης της Επαγγελματικής Πορείας των Καταρτιζόμενων και  Ανατροφοδότησης –

Βελτιστοποίησης του Μοντέλου Συνδυαστικής Μάθησης από την εφαρμογή των δεξιοτήτων, γνώσεων που 
αποκόμισαν.

Όλοι οι εταίροι του έργου συμμετέχουν σε όλες τις Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τι προβλέπει το έργο για την Ελλάδα:
✓ Εκπαίδευση Δεκαπέντε (15) Φοιτητών με Συνδυαστική Μάθηση, για πέντε (5) ημέρες, για τρεις (3) ώρες ανά ημέρα, 

με φυσική παρουσία.
✓ Κατάρτιση Δεκαπέντε (15) Στελεχών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών, με Συνδυαστική Μάθηση για επτά (7) ημέρες, 

για τρεις (3) ώρες ανά ημέρα, με φυσική παρουσία.
✓ Φιλοξενία τεσσάρων (4) φοιτητών από Κύπρο, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, για την παρακολούθηση των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών και των ενεργειών της προ-Θερμοκοιτίδας

Οι ίδιες  Δράσεις θα υλοποιηθούν σε Κύπρο, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία και θα αξιολογηθούν από κοινού.



Οι Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του SMecoMP

Ανθρώπινοι Πόροι Δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ανθρώπινοι Πόροι:

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας:

Τέσσερις (4) εκπαιδευτές, με εμπειρία στη 
Συνδυαστική Μάθηση –
Προέλευση από τον χώρο της εκπαίδευσης

Τέσσερα (4) στελέχη με εμπειρία σε θέματα 
επαγγελματικής καθοδήγησης συμβουλευτικής σε 
θέματα περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας.
Προέλευση από το χώρο της εκπαίδευσης

Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών 
Ελλάδας:

Δύο (2) εκπαιδευτές, με εμπειρία στη 
Συνδυαστική Μάθηση –
Προέλευση από τον επιχειρηματικό χώρο

Τρία (3) στελέχη με εμπειρία σε θέματα 
επαγγελματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής 
σε περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας –
Προέλευση από τον επιχειρηματικό χώρο

Υπόλοιποι 
Εταίροι (CY, BG, 
NM)

Δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτές, με εμπειρία 
στη Συνδυαστική Μάθηση –
Προέλευση από τον χώρο της εκπαίδευσης 
και από επιχειρήσεις

Δεκαπέντε στελέχη (15) με εμπειρία σε θέματα 
επαγγελματικής καθοδήγησης συμβουλευτικής σε 
θέματα περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας.
Προέλευση από το χώρο της εκπαίδευσης και από 
επιχειρήσεις

Καταρτιζόμενοι Εξήντα τέσσερις (64) φοιτητές και στις 
τέσσερις χώρες

Εξήντα τέσσερις (64) νέα στελέχη και 
επιχειρηματίες και στις τέσσερις χώρες



Οι Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του SMecoMP

Τεχνολογικά και Άλλα Εργαλεία Δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τεχνολογικά  και άλλα Εργαλεία

Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Σύγχρονη & Ασύγχρονη Εκπαίδευση – Αρχικά Τέσσερις (4) Εκπαιδευτικές 
Ενότητες.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας Ανταλλαγή Ειδικών Γνώσεων και Πληροφοριών σε θέματα Περιβαλλοντικής 
Επιχειρηματικότητας, Μοντέλου Συνεργασίας μεταξύ Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων. Διεθνής Συνεργασία

Γνωσιακή Βάση – Forum Επικοινωνίας Επικοινωνία, Ενημέρωση Ενδιαφερόμενων Φορέων σε θέματα 
Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας, Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ανάπτυξη και Λειτουργία Προ-
Θερμοκοιτίδας Περιβαλλοντικής 
Επιχειρηματικότητας

Καθοδήγηση και Συμβουλευτική σε Νέους Επιχειρηματίες / Φοιτητές σχετικά 
με την Μετατροπή μίας Αρχικής Επιχειρηματικής Ιδέας σε πραγματικό 
προϊόν ή/και εφαρμόσιμη υπηρεσία.

Σύστημα Ιχνηλάτησης της 
Επαγγελματικής Πορείας των 
Καταρτιζόμενων

Τεχνική για την Ιχνηλάτηση της Επαγγελματικής Πορείας των 
Καταρτιζόμενων σε σχέση με τα αποκτηθέντα Προσόντα τους (Γνώσεις, 
Δεξιότητες, Συμπεριφορές) στην υφιστάμενη ή/και μελλοντική εργασία τους
Βελτίωση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας (Υλικό, Τρόπος).



Οι Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του SMecoMP

Τεχνολογικά και Άλλα Εργαλεία Δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ερωτήσεις του Συστήματος Ιχνηλάτησης και Ανατροφοδότησης

✓ Βελτιώθηκαν οι γνώσεις και δεξιότητες του καταρτιζόμενου σε σχέση με την υφιστάμενη εργασία του ?  

✓ Η κατάρτιση βοήθησε στην εφαρμογή νέων συμπεριφορών σε θέματα περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας ?

✓ Είναι τα αποκτηθέντα προσόντα χρήσιμα στην εργασία του καταρτιζόμενου ?

✓ Είχε την ευκαιρία ο καταρτιζόμενος να ενσωματώσει στην εργασιακή πρακτική του τα αποκτηθέντα προσόντα ?

✓ Υπάρχουν αλλαγές ή αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στην επαγγελματική εξέλιξη του καταρτιζόμενου από τα 

αποκτηθέντα προσόντα ? 

✓ Ωφελήθηκε η επιχείρηση του καταρτιζόμενου από την κατάρτισή του ?

✓ Προτεινόμενες Βελτιώσεις στο Εκπαιδευτικό Υλικό

✓ Προτεινόμενες Βελτιώσεις στον Τρόπο Εκπαίδευσης



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


