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1. Εισαγωγή
Το Παραδοτέο 3 παρουσιάζει το έργο που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της τρίτης Δέσμης Εργασιών
του έργου. Ο γενικός στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η ανάπτυξη της Πλατφόρμας για το
Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης που θα υποστηρίξει τις Ακαδημίες Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας. Πιο
συγκεκριμένα, το Παραδοτέο έχει ως στόχο να ξεκινήσει την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών για
την πρακτική της ψηφιακής επιχειρηματικότητας (DEP) (με βάση το Blueprint) και να καθορίσει τον
τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα σπουδών θα διατεθεί με μια μεικτή προσέγγιση. Επομένως, οι στόχοι
είναι διπλοί:
 Να δημιουργήσει το πρόγραμμα σπουδών που θα δοκιμαστεί σε κάθε Διακρατική Ακαδημία
Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και στους διαγωνισμούς pitching με τη μοναδική θεματική
ψηφιακή εστίαση του.
 Ανάπτυξη ενός τμήματος εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (VLE) στον ιστότοπο iStart, όπου το
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και της Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας (DEP) θα
μεταφορτωθεί με ανοικτή πρόσβαση και θα χρησιμεύσει ως μάθημα τύπου MOOC για τους
μαθητές να μαθαίνουν ανεξάρτητα, κατά τη διάρκεια των Ακαδημιών αλλά και εκτός αυτών και
μετά το τέλος του έργου.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών iStart έγκειται στον καινοτόμο συνδυασμό των ακόλουθων
διαστάσεων:
‐ Καινοτομική μεθοδολογία κατάρτισης (lean‐training methodology) που παρέχει πραγματικές
προκλήσεις και ευκαιρίες: Η μεθοδολογία κατάρτισης iStart εμπνέεται από τη φιλοσοφία για την
εκκίνηση επιχειρήσεων (lean startup). Επικεντρώνεται στα προβλήματα και τις προκλήσεις του
πραγματικού κόσμου που περιγράφονται από διεθνείς εμπειρογνώμονες στα θεματικά πεδία, το οποίο
παρέχει μοναδικές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να ασχολούνται με αυτά. Η μεθοδολογία
εκμεταλλεύεται επίσης τις βασικές διαστάσεις της τακτικής εκκίνησης (lean startup): οι συμμετέχοντες
στις Ακαδημίες iStart εκπαιδεύονται για να δημιουργήσουν μια ελάχιστη έκδοση ενός νέου προϊόντος
/ υπηρεσίας που επιτρέπει στην ομάδα να συλλέξει το μέγιστο ποσό επικυρωμένης μάθησης για τους
πελάτες. Οι ομάδες ασχολούνται με πραγματικούς δυνητικούς πελάτες με διάφορα μέσα (π.χ.
αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχετικές εταιρείες, λήψη σχολίων από άτομα
εκτός των εγκαταστάσεων, λήψη συμβουλών από μέντορες / επιχειρηματίες στα συγκεκριμένα θέματα
ΤΠΕ κλπ.), ενώ κατά τη διάρκεια των Ακαδημιών δημιουργούν και δοκιμάζουν την υπόθεση για την ιδέα
τους. Οι ακαδημίες ενσωματώνουν ενότητες ευαισθητοποίησης για την επιχειρηματικότητα με
πρακτικές παραγωγής αξίας: οι ομάδες θα καθοδηγούνται για να παράγουν ιδέες, να μετρήσουν την
αποτελεσματικότητά τους στον πραγματικό κόσμο και να μάθουν από τον εν λόγω πειραματικό και
ολοκληρωμένο και επαναληπτικό κύκλο μάθησης.
‐ Θεματικά εστιασμένη προσέγγιση: Η επιχειρηματικότητα των ΤΠΕ δεν είναι μια δραστηριότητα
«ενιαίου μεγέθους για όλους» και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εστίαση της προσπάθειας.
Δεδομένου ότι οι πολύπλευροι τομείς επιχειρηματικών ΤΠΕ έχουν μοναδικές προκλήσεις, οι
συμμετέχοντες στις iStart Ακαδημίες θα έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, με βάση τη θεματική τους
εστίαση, ώστε να μην χάσουν σημαντικές πτυχές της επιχειρηματικής τους εστίασης. Οι συμμετέχοντες
θα καθοδηγούνται, και θα εκπαιδεύονται από επαγγελματίες και για να συμμετέχουν και να επιλύουν
προβλήματα πραγματικού κόσμου.
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‐ Ενσωματωμένη διαδικασία δημιουργίας ομάδων: το iStart θα επιδιώξει να ενισχύσει τον δυναμισμό
που δημιουργούν οι ομάδες, όπου συναφείς και συμπληρωματικές ικανότητες συγκεντρώνονται και
παράγουν μεγαλύτερες αποδόσεις από το άθροισμα κάθε μέρους. Για να συμβεί αυτό, το σχέδιο θα
επεξεργαστεί μια διαδικασία, στην οποία συμμετέχοντες με διαφορετικό υπόβαθρο και ικανότητες (π.χ.
διαχείριση επιχειρήσεων, γνώση σχεδιασμού, τεχνική ικανότητα κλπ.) θα συγκεντρωθούν με
συστηματικό τρόπο. Θα προσδιοριστούν οι συνέργειες μεταξύ των ατόμων, οι αξιοσημείωτες ιδέες θα
αναγνωριστούν και θα δημιουργηθούν διεπιστημονικές ομάδες.
‐ Εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση: Οι Ακαδημίες iStart βασίζονται σε μια μορφή που μπορεί να
περιλαμβάνει άλλες / περισσότερες θεματικές περιοχές και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε
διαφορετικές ρυθμίσεις (π.χ. Πανεπιστήμια, προγράμματα κατάρτισης για θερμοκοιτίδες,
επαγγελματική κατάρτιση κλπ.). Ο αρθρωτός χαρακτήρας των προγραμμάτων σπουδών εξασφαλίζει
την εκμετάλλευση των τροχιών σε διαφορετικές ρυθμίσεις και σε μια ευρεία ποικιλία περιοχών.
Τα μαθησιακά στοιχεία του προγράμματος σπουδών, όπως περιεγράφηκαν παραπάνω,
προσαρμόστηκαν ώστε να ταιριάζουν σε ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον και δομήθηκαν γύρω
από συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες, στις οποίες επικεντρώθηκε η Πλατφόρμα Εικονικής
Μάθησης (VLE).
Συνοπτικά, για την υλοποίηση του Παραδοτέου 3, εκτελέστηκαν τρεις εργασίες. Στο πλαίσιο της
εργασίας 3.1, οι εταίροι έχουν δημιουργήσει τους τέσσερις τομείς συντονισμού των Διακρατικών
Ακαδημιών Pitching για την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.1.
Στο πλαίσιο της εργασίας 3.2, η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών για την Πλατφόρμα Εικονικής
Μάθησης (VLE) περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.2. όπου παρουσιάζεται ο στόχος και η προσέγγιση της
VLE, οι ενότητες και το περιεχόμενο, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ενότητας.
Στο πλαίσιο της εργασίας 3.3 πραγματοποιήθηκε η πραγματική ανάπτυξη της Πλατφόρμας του
Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης (VLE). Στο κεφάλαιο 3.3 παρουσιάζεται μια περιγραφή των κύριων
χαρακτηριστικών και βασικών λειτουργιών του VLE. Οι βασικές λειτουργίες / χαρακτηριστικά του
ανοιχτού VLE αποτελούνται από:
 Χώρος αποθήκευσης πληροφοριών κειμένου (πρόγραμμα σπουδών Ψηφιακής
Επιχειρηματικότητας ‐ DEP) και οπτικού υλικού (προτεινόμενα βίντεο και αναγνώσεις)
 Χώρος αποθήκευσης για σύντομες εγγραφές βίντεο, που σχετίζονται με τις βασικές έννοιες για
τις ενότητες που δημιουργούνται από τους συμβούλους κάθε ακαδημίας
 Μια ενότητα για την επικοινωνία σύγχρονων και ασύγχρονων μαθητών όπου μπορούν να
μεταφορτωθούν ιδέες για την εκκίνηση επιχειρήσεων (startups) για λήψη σχολίων.
• Πληροφορίες για την τετραπλή έλικα / ανταλλαγή σχολίων στο φόρουμ και τους χώρους
συνομιλίας στην πλατφόρμα.
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3.1 Περιοχές Συντονισμού των τεσσάρων Διακρατικών
Ακαδημιών
Pitching
για
την
Ψηφιακή
Επιχειρηματικότητα (DEP)
Στο πλαίσιο της Εργασίας 3.1 του παραδοτέου 3, οι εταίροι καθόρισαν τους ακριβείς τέσσερις τομείς
συγκέντρωσης‐συντονισμού, οι οποίοι ήταν τα θέματα των τεσσάρων ατομικών Διακρατικών
Ακαδημιών Pitching για την Ψηφιακής Επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου
Εργαστηρίου Εκπαιδευτών που πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη, οι εταίροι συζήτησαν και αποφάσισαν
τις τέσσερις θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

3.1.1 iStart Ακαδημία της Θεσσαλονίκης: Αστικές Ψηφιακές Λύσεις
Οι αστικές περιοχές προσελκύουν ανθρώπους σε αυξανόμενα ποσοστά. Τα ζητήματα της
πολεοδομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία
στην καθημερινή μας ζωή. Ο αντίκτυπος που μπορούν να έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες σε αυτούς
τους τομείς είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Από την άλλη πλευρά, η συγκέντρωση της προσπάθειας και
του κεφαλαίου κάνει τις σημερινές πόλεις δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας και ανάπτυξης. Η
πρόκληση αυτής της Ακαδημίας iStart είναι να διερευνήσει τα περιβάλλοντα στα οποία οι αστικές
ψηφιακές λύσεις μπορούν να παρέχουν μοντέλα και δυνατότητες ανάπτυξης: μεταξύ άλλων,
πλατφόρμες ανταλλαγής, κινητικότητα, χρηματοδότηση και κοινωνική ένταξη. Η Ακαδημία iStart της
Θεσσαλονίκης στοχεύει στην αναζήτηση ιδεών για ενισχυμένη αστική συνοχή, ανθεκτικότητα και
βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Ακαδημία iStart της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει φοιτητές με διαφορετικό υπόβαθρο (π.χ. τεχνικό
και επιχειρηματικό, μεταξύ άλλων) προκειμένου να σχηματίσουν ομάδες, να προσδιορίσουν σημεία
«αστικού πόνου» και να περιγράψουν πιθανές ψηφιακές λύσεις. Η Ακαδημία iStart της Θεσσαλονίκης
διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τη διεπιστημονική διασύνδεση μεταξύ φοιτητών,
επαγγελματιών εκπαιδευτών και επιχειρηματιών.

3.1.2 iStart Ακαδημία της Κοΐμπρα: Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living)
Η ακαδημία iStart της Κοΐμπρα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που είναι σημαντικά και συναφή με
την έξυπνη διαβίωση στον 21ο αιώνα:
• Έξυπνη εκπαίδευση: περιλαμβάνει την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων μέσα
στις τρέχουσες και μελλοντικές πρακτικές εκπαίδευσης και εκμάθησης, όπως δεξιότητες
προγραμματισμού, ρομποτική, δικτύωση και ασφάλεια, δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου κλπ.
• Έξυπνη υγεία: Το θέμα αυτό συγκεντρώνει διαφορετικές τεχνολογίες, όπως συσκευές IoT,
αισθητήρες, τεχνικές επικοινωνίας, αλγόριθμους μοντελοποίησης και συστήματα αρχιτεκτονικής
για την επίτευξη εξατομικευμένης, συμμετοχικής και προγνωστικής υγείας.
• Έξυπνη ενέργεια: Περιλαμβάνει διαστάσεις, όπως έξυπνο οικιακό αυτοματισμό, ανανεώσιμη
ενέργεια για επιχειρήσεις, έξυπνες λύσεις ηλεκτρικού δικτύου κ.λπ.
• Έξυπνος τουρισμός: Το θέμα δίνει έμφαση στη χρήση λύσεων ΤΠΕ για την παραγωγή
καινοτόμων εργαλείων για τον τουρισμό. Τέτοιες ψηφιακές λύσεις συνήθως ενσωματώνουν
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στοιχεία που προέρχονται από φυσικές τουριστικές υποδομές και την κοινωνική σύνδεση των
χρηστών για να αυξήσουν την εμπειρία του τουρίστα.
• Έξυπνη γεωργία: Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των γεωργικών
δραστηριοτήτων. Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες που βοηθούν για τις πιο κατάλληλες
αποφάσεις για την παραγωγή του περιβάλλοντος.
• Έξυπνη κινητικότητα: Αναφέρεται στη χρήση τρόπων μεταφοράς παράλληλα ή μάλιστα αντί για
την κατοχή ενός οχήματος με φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής επιβατών, της
κοινής χρήσης αυτοκινήτων, των μέσων μαζικής μεταφοράς, του περπατήματος, της ποδηλασίας
και πολλά άλλα.

3.1.3 iStart Ακαδημία του Κόμο: Βιομηχανία 4.0
Το Industry 4.0 είναι ένα όνομα για την τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής
δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής. Περιλαμβάνει τα κυβερνο‐φυσικά συστήματα, το Διαδίκτυο
των πραγμάτων, το cloud computing και το γνωστικό computing. Η βιομηχανία 4.0 δημιουργεί αυτό που
ονομάστηκε "έξυπνο εργοστάσιο". Εντός των δομημένων έξυπνων εργοστασίων, τα κυβερνο‐φυσικά
συστήματα παρακολουθούν τις φυσικές διαδικασίες, δημιουργούν ένα εικονικό αντίγραφο του
φυσικού κόσμου και προχωρούν σε αποκεντρωμένες αποφάσεις.
Η iStart Ακαδημία του Κόμο καλύπτει σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, όπως το Διαδίκτυο των
πραγμάτων, τα κυβερνο‐φυσικά συστήματα και τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν και
συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους ανθρώπους σε πραγματικό χρόνο και μέσω του Διαδικτύου των
Υπηρεσιών. Η Ακαδημία θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών
και επικοινωνιών, όπως το κυβερνο‐φυσικό σύστημα, τα μεγάλα δεδομένα ανάλυσης και το cloud
computing, θα βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση ελαττωμάτων και αποτυχιών στην παραγωγή,
βοηθώντας έτσι στην πρόληψή τους και συνεισφέροντας στην παραγωγικότητα, την ποιότητα, και στα
ευκίνητα οφέλη που έχουν σημαντική ανταγωνιστική αξία. Η iStart Ακαδημία του Κόμο δίνει έμφαση
στην ενσωμάτωση επιχειρηματικών ιδεών με ποικίλες τεχνολογίες, όπως αισθητήρες και δίκτυα,
υπολογιστές και δεδομένα κατόπιν ζήτησης, ανάλυση δεδομένων και εξατομίκευση.

3.1.4 iStart Ακαδημία της Σμύρνης: Αγροτική αλυσίδα επιχειρηματικής
αξίας
Ακαδημία iStart της Σμύρνης Academy: Η ακαδημία θα δώσει έμφαση στην καινοτόμο λύση σε
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των αγροτικών προϊόντων διατροφής, όπως:
• Αγροτική αλυσίδα επιχειρηματικής αξίας: Συνοψίζεται ως "από το αγρόκτημα στο πιρούνι" ή "από
το αγρόκτημα στο τραπέζι". Αποτελείται από ενδιαφερόμενους φορείς στην καλλιέργεια, στη
μεταποίηση και στην πώληση γεωργικών προϊόντων και υλικών.
• Εφοδιαστική και μεταφορές: Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες ροής από πρώτες ύλες έως
το σημείο κατανάλωσης (Συμπεριλαμβανομένου, όχι όμως περιοριστικά, του σχεδιασμού, της
εφαρμογής και του ελέγχου της ροής).
 Διαχείριση αποθήκης: Συνοψίζεται ως διαχείριση της φυσικής αποθήκευσης των προϊόντων από
τη στιγμή της παραγωγής έως την κατανάλωση. Αποτελείται από διαχείριση αποθεμάτων και
κόστους που χρησιμοποιεί εφαρμογές πληροφορικής και τεχνολογία επικοινωνιών.
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• Χρήση ΤΠΕ στην Αγροτική (Μεγάλα Δεδομένα & Διασύνδεση): Δημιουργία, αποθήκευση,
ανάλυση και διάδοση δεδομένων για τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας και της
βιωσιμότητας.
• Αγροβιομηχανία και Διοίκηση: Διαχείριση όλων των σχετικών με Αγρο‐Επιχειρήσεις
δραστηριοτήτων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας.
• Βιομηχανικός Σχεδιασμός: Με τη χρήση του βιομηχανικού σχεδιασμού ενέργειας στην Αγροτική
Επιχειρηματικότητα όλες οι λειτουργίες γίνονται ταχύτερες, ασφαλέστερες και ευκολότερες.
Παρά το γεγονός ότι και οι τέσσερις Ακαδημίες iStart θα τείνουν να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες
τεχνολογικές και κοινωνικές τάσεις, θα καλύπτουν επίσης ένα ευρύ φάσμα εισαγωγικών θεμάτων
κατάρτισης εκκίνησης, όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2. Το πρόγραμμα σπουδών iStart θα πρέπει
να είναι ανοιχτό και αρκετά περιεκτικό ώστε να αποτυπώνει το ενδιαφέρον των Πανεπιστημιακών
φοιτητών – μελλοντικών επιχειρηματιών ‐με και χωρίς ώριμες ιδέες, και να τους παρουσιάζει τα πιο
σημαντικά θέματα για την εκμάθηση της εκκίνησης επιχειρήσεων (startups). Ως εκ τούτου, το
πραγματικό επίκεντρο του προγράμματος σπουδών iStart είναι να εισαγάγει τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου του διεπιστημονικού υπόβαθρου σε πραγματικές και ενεργές πρακτικές
επιχειρηματικότητας, αντί να ακολουθεί μια κάθετη και περιοριστική θεματική εκπαίδευση.
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3.2. Ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών για την
Πλατφόρμα του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης (VLE)
3.2.1
Στόχος και Προσέγγιση της Πλατφόρμας του Εικονικού
Περιβάλλοντος Μάθησης (VLE)
Το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος για την Πλατφόρμα Εικονικής Μάθησης (VLE) βασίζεται στο
πρόγραμμα σπουδών για την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα (DEP) που σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια
του Παραδοτέου 2 και δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια των Διακρατικών Ακαδημιών Διανοητικής
Παραγωγής 4.
Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών με την Πλατφόρμα Εικονικής Μάθησης (VLE) έπρεπε να
προσαρμοστεί στο περιβάλλον εικονικής μάθησης και να σχεδιαστεί για να διευκολύνει ένα ισχυρό
κοινωνικό και μαθησιακό περιβάλλον, που σημαίνει ότι η μάθηση είναι ενεργή και απαιτεί τη
συμμετοχή όλων των μαθητών. Οι εκπαιδευόμενοι της πλατφόρμας VLE πρέπει να συμμετέχουν ενεργά
στην ανταλλαγή, ανάγνωση, ανασκόπηση και σχολιασμό των εργασιών του άλλου και στην επικοινωνία
των μαθημάτων τους μέσω του φόρουμ συζήτησης που ενσωματώνεται στην πλατφόρμα. Σε ένα
περιβάλλον εικονικής μάθησης η διδασκαλία δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο από τον
εκπαιδευτή, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει επίσης να εμπλέκεται και να συμμετέχει στη διαδικασία.
Σε αυτή την εισαγωγική ενότητα εξηγείται ο στόχος του μαθήματος και καθορίζονται οι μαθητές για
τους οποίους έχει σχεδιαστεί αυτό το μάθημα. Επιπλέον, η εισαγωγή παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά
με την ακολουθούμενη προσέγγιση και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας VLE.
Αναφέρονται τελικά οι διαπιστώσεις για τη χρηματοδότηση του προγράμματος iStart από το
Πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις αναγνωρίσεις για την υποστήριξη που
παρέχουν όλα τα μέλη της ομάδας έργου για την ανάπτυξη και το περιεχόμενο της πλατφόρμας VLE.
Οι μαθητές αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση:
• Κατανοήσουν την σπουδαιότητας των βασικών αρχών της μεθόδου εκκίνησης (lean startup)
• Να σχεδιάσουν επιχειρηματικά μοντέλα εκκίνησης και να πειραματιστούν με σχετικά εργαλεία
(π.χ. καμβά επιχειρηματικού μοντέλου)
• Να εκτελέσουν την επικύρωση ιδεών χρησιμοποιώντας εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια,
συνεντεύξεις κ.λπ.)
• Να αναλύουν τον ανταγωνισμό και να επεξεργάζονται την αρχική ιδέα ανάλογα
• Να κατανοήσουν τη σημασίας της ομάδας, την άντληση κεφαλαίων και το pitching
Αναγνωρίζοντας τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της μάθησης από ομότιμους, το μάθημα αυτό
έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει, να βελτιώσει και να διευκολύνει αποτελεσματικά την επιχειρηματική
γνώση και την απόκτηση δεξιοτήτων των νέων, των γυναικών και των επαγγελματιών που
διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις.
Το μάθημα περιλαμβάνει περιεχόμενο για την επιχειρηματικότητα καθώς και μεθοδολογίες κατάρτισης
που επιτρέπουν την αποτελεσματική διευκόλυνση, συμμετοχική και βιωματική μάθηση και έτσι
οδηγούν σε βιώσιμη γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων από και προς τους συμμετέχοντες.
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Η πλατφόρμα για το περιβάλλον Εικονικής Μάθησης VLE μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους
τρόπους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το VLE ως ένα συμπαγές και ολιστικό
εκπαιδευτικό περίγραμμα και εργαλειοθήκη, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει συνεκτική
πενθήμερη εκπαίδευση, αν κάθε μονάδα έχει εργαστεί όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών
της Ακαδημίας που παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.2, που παρουσιάζεται παρακάτω.

iStart : ……………. Academy 20….. ‐ Organizing Partner

9.30 ‐ 11.00
BREAK

11.15 ‐ 12.00

12.00 ‐ 12‐30

12.30 ‐ 13.00
LUNCHTIME
14.00 ‐ 15.OO
15.00 ‐ 16.00

MONDAY. ………

TUESDAY. ………….

WEDNESDAY. …………..

THURSDAY…………….

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET ANALYSIS

HOW TO PITCH

IDEAS PRESENTATION &
HOW TO GO OUT ON THE STREETS.
PERSONAL SKILLS PRESENTATION
THE MOM'S TEST
WORK IN PAIRS TO TEST
QUESTIONS

Lunch included
VALUE PROPOSITION

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

OUT IN THE STREETS

PITCHING COMPETITION

BEST TEAM SELECTION by an
EVALUATION COMMITTEE

FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING
Teamwork and Coaching

AWARDS CEREMONY AND EVENT
CLOSURE

TEAM CREATION
FIRST PITCH. VALUE
PROPOSITION

FRIDAY…………..

Progress Report Presentation
Lunch included

Lunch included

Budgeting and Forecasting /
Raising Capital

Pitch dry run

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Idea Crash‐Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Lunch included

16.00 ‐ 16.30
BREAK
16.45 ‐ 18.00

OUTCOME OF THE
DAY

Teamwork and Coaching

Teams with Ideas, Canvas and
Desk Research

Refined Idea & Canvas

Pitches and Winners

Πίνακας 3.1: Παράδειγμα του προγράμματος της 5ήμερης Ακαδημίας iStart
Ωστόσο, η δομή προβλέπει επίσης εναλλακτικούς τρόπους χρήσης του VLE: μετά από μια ανάλυση των
επιχειρηματικών γνώσεων που βασίζεται στις ανάγκες, οι διαμεσολαβητές μπορούν να επιλέξουν
συγκεκριμένες ενότητες και να διευκολύνουν μια εξατομικευμένη κατάρτιση για συγκεκριμένες
μαθησιακές ανάγκες, π.χ. την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου μόνο. Επιπλέον, στο πλαίσιο της
διευκόλυνσης των ομαδικών μαθησιακών ομάδων, η δομή επιτρέπει την εξάπλωση της μάθησης σε
αρκετές εβδομάδες ή μήνες, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να μάθουν με την ευκολία τους
και να συνδέουν το περιεχόμενο με την πραγματικότητά τους. Τελικά, εναπόκειται στον χρήστη και στον
διαμεσολαβητή να αποφασίσουν πώς να χρησιμοποιήσουν καλύτερα την προσέγγιση και τις
πληροφορίες που παρουσιάζονται στο VLE.
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3.2.2 Ενότητες και περιεχόμενο της Πλατφόρμας για το Εικονικό
Περιβάλλοντος μάθησης (VLE)
Υπάρχουν δύο γενικές προσεγγίσεις για την ηλεκτρονική μάθηση: αυτο‐ρυθμιζόμενη και
διευκολυνθείσα / καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές. Σε αυτό το πρόγραμμα, προτιμάται το μοντέλο
που είναι βασισμένο στο ρυθμό των μαθητών, μόνο όταν οι μαθητές είναι μόνοι και εντελώς
ανεξάρτητοι. Το VLE παρέχει διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης από ειδικούς, δασκάλους και
εκπαιδευτές και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.
Στους εκπαιδευόμενους προσφέρονται μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία μπορούν να
συμπληρωθούν με συμπληρωματικούς πόρους και αξιολογήσεις. Το περιεχόμενο του μαθήματος
στεγάζεται σε Περιβάλλον Εικονικής Μάθησης και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
αυτό από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να μάθουν με τον δικό
τους ρυθμό και να καθορίσουν προσωπικές διαδρομές μάθησης με βάση τις ατομικές τους ανάγκες και
ενδιαφέροντα.
Ως πάροχος δεν χρειάζεται να σχεδιάζουμε, να διαχειριζόμαστε ή να παρακολουθούμε τους μαθητές
μέσω μιας διαδικασίας. Το περιεχόμενο αναπτύσσεται σύμφωνα με ένα σύνολο μαθησιακών στόχων
και παρέχεται με τη χρήση διαφόρων στοιχείων μέσων, όπως κείμενο, γραφικά, ήχος και βίντεο.
Προσπαθούμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη μαθησιακή υποστήριξη (μέσω εξηγήσεων,
παραδειγμάτων, αλληλοεπιδραστικότητας, ανατροφοδότησης, λεξικών κ.λπ.), προκειμένου να
καταστήσουμε τους μαθητές αυτάρκεις. Ωστόσο, προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους κάποιο είδος
υποστήριξης, όπως τα φόρουμ τεχνικής υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η
ηλεκτρονική διδασκαλία.
Απλοί μαθησιακοί πόροι οι οποίοι είναι μη διαδραστικοί πόροι, όπως έγγραφα, παρουσιάσεις
PowerPoint, βίντεο ή αρχεία ήχου παρέχονται στους εκπαιδευόμενους. Αυτά τα υλικά δεν είναι
διαδραστικά, με την έννοια ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαβάζουν ή να παρακολουθούν
περιεχόμενο μόνο χωρίς να εκτελούν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Παρέχουμε επίσης ένα σύνολο διαδραστικού περιεχομένου για αυτο‐ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική
μάθηση που περιλαμβάνει κείμενο, γραφικά, κινούμενα σχέδια, ήχο, βίντεο και διαδραστικότητα με τη
μορφή των ερωτήσεων και των ανατροφοδοτήσεων και συνιστούμε την ανάγνωση και τη σύνδεση σε
διαδικτυακούς πόρους, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα. Διαφορετικές
οδηγίες‐ τεχνικές χρησιμοποιούνται, όπως η αφήγηση, περιπτωσιολογικές μελέτες, παραδείγματα,
ερωτήσεις και εξάσκηση με σχόλια ενίσχυσης.
Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών VLE χωρίζεται σε 9 ενότητες που ομαδοποιούνται σε υπο‐
μονάδες/κεφάλαια. Αυτές οι ενότητες είναι:
Ενότητα 1: Έξυπνη προσέγγιση εκκίνησης επιχειρήσεων/startups (Κλίση, Αξία και Σχόλια Πελατών)
Η μέθοδος Lean Startup διδάσκει πώς να οδηγηθεί μια εκκίνηση επιχείρησης/ένα startup ‐ πώς να
κατευθυνθεί, πότε να αλλάξει και πότε να υπάρχει επιμονή ‐ και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση με
μέγιστη επιτάχυνση.
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Στόχοι μάθησης:
Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση της μεθόδου και των βασικών εννοιών της.
• Κατανοήσουν ότι η εκκίνηση δεν είναι μια μικρή έκδοση μιας μεγάλης εταιρείας.
• Γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσουν την πώληση και να την χρέωση το συντομότερο
δυνατόν.
• Κατανοήσουν τη σημασία της αποχώρησης από το γραφείο.
Ενότητα 2: Σχεδίαση επιχειρησιακού μοντέλου (επιχειρηματικό μοντέλο, παραγωγή και
μετασχηματισμός)
Ο σχεδιασμός επιχειρηματικού μοντέλου έγκειται στο να ανακαλύπτει κανείς πώς μια πρόταση αξίας
μπορεί να κλιμακωθεί επιτυχώς σε μια κερδοφόρα επιχείρηση. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να
βοηθήσει στη διαδικασία ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου.
Στόχοι μάθησης:
Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Κατανοήσουν την έννοια και την προστιθέμενη αξία της δημιουργίας επιχειρηματικού
μοντέλου
• Κατανοήσουν τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού
• Να σχεδιάσουν ξεκάθαρους καμβάδες επιχειρηματικών μοντέλων
• Να δοκιμάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο
Ενότητα 3: Επικύρωση Ιδεών (Κενό και Έλεγχος Αγοράς)
Η επικύρωση ιδεών είναι η διαδικασία δοκιμής και επικύρωσης της ιδέας σας πριν πάρετε την
επιχείρησή σας ή το προϊόν σας στην αγορά. Πρόκειται για μια διαδικασία που περιλαμβάνει έρευνα
και ανάπτυξη για να δοκιμάσει μια ιδέα προϊόντος / επιχείρησης προτού κυκλοφορήσει στο γενικό
κοινό. Η επικύρωση της ιδέας μπορεί να περιλαμβάνει συνεντεύξεις για τη συλλογή πληροφοριών,
πρωτοτύπων ή προσέλκυσης ιστοσελίδων για σκοπούς δοκιμής ιδεών. Ο στόχος είναι να εκθέσετε
την ιδέα στους δυνητικούς πελάτες‐στόχους σας και να αποκτήσετε ανατροφοδότηση για να
βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο πριν προχωρήσετε με το τελικό προϊόν.
Στόχοι μάθησης:
Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε να :
• Κατανοήσουν την έννοια και της σημασία της επικύρωσης της ιδέας
• Αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου καθορισμού της υπόθεσης για τον «πόνο»
στην αγορά για τον οποίο σχεδιάζετε να προσφέρετε τη «θεραπεία» και να τη δοκιμάσετε
• Κατανοήσουν την διαδικασία επικύρωσης ιδεών και των σχετικών εργαλείων
Ενότητα 4: Ανάλυση Ανταγωνισμού (Προσδιορισμός και Διερεύνηση της Αγοράς)
Όταν εξετάζετε τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, πρέπει να αποδείξετε ότι ξέρετε τι συμβαίνει στην
αγορά. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους για να γίνει αυτό είναι μια ανταγωνιστική
ανάλυση.
Στόχοι μάθησης:
Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
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• Προσδιορίσουν τον πραγματικό και δυνητικό ανταγωνιστή
• Προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του ανταγωνιστή
Ενότητα 5: Περιστροφή (περιστρέφοντας την ιδέα σας)
Η ικανότητά του να περιστρέφεται κανείς σημαίνει να είναι σε θέση να αλλάξει κατεύθυνση, μια ποιότητα που
απαιτείται από τους επιχειρηματίες: οι νεοσύστατες επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν την ιδέα /
επιχειρηματικό μοντέλο τους στις ανάγκες της αγοράς, προκειμένου να είναι επιτυχείς. Πολλές εταιρείες
περιστρέφουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο ώστε να ταιριάζουν με το τοπίο που αλλάζει στην αγορά.
Στόχοι μάθησης:
Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
 Κατανοήσουν την έννοια της περιστροφής στην επιχειρηματικότητα
• Αποκτήσουν τη γνώση ότι η αλλαγή κατεύθυνσης είναι μια πιθανότητα
• Μάθουν να βλέπετε αντικειμενικότητα στο προϊόν / υπηρεσία
• Μάθουν από τις ανατροφοδοτήσεις της αγοράς
• Κατανοήσουν ότι η εμμονή/ισχυρή επιμονή δεν είναι πάντα καλή ιδέα
Ενότητα 6: Προϋπολογισμός (Προϋπολογισμός και Επένδυση)
Προϋπολογισμός για μια επιχείρηση είναι η διαδικασία σύνταξης λεπτομερών οικονομικών καταστάσεων που
καλύπτουν μια δεδομένη χρονική περίοδο στο μέλλον. Μπορεί να περιλαμβάνει προγραμματισμένους όγκους
πωλήσεων και έσοδα, ποσότητες πόρων, δαπάνες και έξοδα, περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και
ταμειακές ροές. Ένας τυπικός προϋπολογισμός στην εκκίνηση μιας επιχείρησης θα περιλαμβάνει βασικές
αγορές μηχανών, προϊόντων, εργασίας και υπηρεσιών και θα πρέπει να βοηθήσει τις νέες επιχειρήσεις,
παρέχοντας ένα σχέδιο δράσης για την κατανομή των πόρων και την επίτευξη των στόχων τους.
Στόχοι μάθησης:
Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις:
• Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του προϋπολογισμού;
• Ποια είναι τα έσοδα, το κόστος και οι επενδύσεις;
• Τι είναι η ροή μετρητών;
• Τι είναι το κεφάλαιο κίνησης;
• Πώς θα σχεδιαστεί ο προϋπολογισμός της εκκίνησης;
Ενότητα 7: Η ομάδα (Η σημασία της ομάδας στην εκκίνηση επιχειρήσεων)
Η ομάδα είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων και πλεονεκτημάτων μεμονωμένων μελών, ενώσεων με κοινούς
στόχους και επικέντρωσης στη συλλογική απόδοση. Η εκκίνηση με τη σωστή ομάδα είναι εξαιρετικά
σημαντική, καθώς η ομάδα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην κατανόηση και την εκτέλεση του οράματος του
επιχειρηματία και στην υλοποίηση των στόχων των νεοσύστατων επιχειρήσεων.
Στόχοι μάθησης:
Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:
• Τι χρειάζεται για να οδηγηθεί με επιτυχία μια ομάδα κατά την εκκίνηση μιας επιχείρησης.
• Πώς να ευθυγραμμιστούν τα μεμονωμένα μέλη, με τις αποκλίνουσες προοπτικές και συμφέροντά
τους.
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Ενότητα 8: Ετοιμότητα για επένδυση και αύξηση κεφαλαίου (Η διαδικασία και οι τεχνικές αύξησης
κεφαλαίου)
Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί πρόκληση για κάθε νεοσύστατη επιχείρηση. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι
χρηματοδότησης από διαφορετικές πηγές. Είναι σημαντικό για μια νεοσύστατη επιχείρηση να καταλάβει εάν
πρέπει να αναζητήσει κεφάλαιο, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, τι είδους επένδυση είναι η καταλληλότερη
και πώς να προσεγγίσει τον επενδυτή (‐ες). Κάθε νεοσύστατη επιχείρηση που είναι έτοιμη για επένδυση
πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει σαφώς μια ισχυρή ομάδα, μια βαθιά κατανόηση της αγοράς και του
ανταγωνισμού, μια λεπτομερή κατανόηση του επιχειρηματικού τους μοντέλου, τον τρόπο με τον οποίο η
επιχείρηση κάνει τα χρήματα και τι ορόσημα έχουν επιτευχθεί. Αυτή η ενότητα αφορά την κατανόηση των
επενδύσεων σε πρώιμο στάδιο.
Στόχοι μάθησης:
Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
• Αναγνωρίσουν τους διαφόρους τύπους επένδυσης
• Να δηλώσουν "Πώς να προσεγγίσετε τους επενδυτές (το Dos και Don'ts)"
• Προβλέψουν εάν η επένδυσή τους είναι έτοιμη
• Υποδείξουν τον τρόπο έναρξης της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων
• Προσδιορίσουν πού θα βρουν πληροφορίες και γεγονότα pitching (παρουσίαση ιδεών σε επενδυτές)
Ενότητα 9: Pitching‐Παρουσίαση ιδεών σε επενδυτές (Η σημασία του Pitching)
Το να βρει κανείς καλές ιδέες είναι αρκετά δύσκολο, αλλά το να πείσει άλλους να κάνουν κάτι μαζί με αυτές
τις ιδέες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Σε πολλά πεδία, το καθήκον να φέρνεις μια ιδέα σε κάποιον που έχει την
εξουσία να κάνει κάτι με αυτήν την ιδέα ονομάζεται “pitch”. Παρόλο που τα πεδία ή οι βιομηχανίες μπορεί να
διαφέρουν, οι βασικές δεξιότητες των ιδεών του pitching είναι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες. Αυτή η ενότητα είναι
για την προώθηση/παρουσίαση ιδεών σε επενδυτές, πώς να κάνει κάποιος παρουσιάσεις μπροστά στους
επενδυτές με στόχο να αυξήσει το ενδιαφέρον τους για την επιχείρησή του και να το θεωρήσουν ως πιθανή
επένδυση στο χαρτοφυλάκιό τους.
Στόχοι μάθησης:
Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Προσδιορίσουν τις επενδυτικές πτυχές της ανάλυσης (8 βασικά στοιχεία) και να επικεντρωθούν σε
αυτές αντί για τις εξηγήσεις τεχνολογίας
• Βελτιώσουν τις δεξιότητες δημόσιας ομιλίας και της γλώσσας του σώματος
• Καθορίσουν τον τρόπο δημιουργίας της παρουσίασής τους
• Συνθέσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για ένα βήμα (1, 3, 5 ή 8 λεπτά)

Σε κάθε ενότητα υπάρχουν οι υπο‐ενότητες/επιμέρους δομές, όπως οι στόχοι, οι ορισμοί των βασικών
εννοιών, η απαιτούμενη ανάγνωση, τα θέματα συζήτησης, οι δοκιμές αυτοαξιολόγησης, οι
συνιστάμενες παρουσιάσεις βίντεο και οι ερωτήσεις / απαντήσεις βίντεο της αντίστοιχης ενότητας από
τους διευκολυντές της Ακαδημίας Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας (DEP). Ανάλογα με την ενότητα του
Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης (VLE), μια ενότητα μπορεί να αποτελείται από τις κατάλληλες δομές
που παρουσιάζονται παρακάτω:
• Εισαγωγή: Η εισαγωγή της ενότητας θα πρέπει να παρέχει μια σύντομη εισαγωγή σε όλα τα
βασικά θέματα που συζητούνται στην ενότητα. Είναι γραμμένο με τρόπο που θα παρακινήσει τους
αναγνώστες να διαβάσουν.
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• Στόχοι μάθησης: Αυτοί είναι γενικοί στόχοι για το τι αναμένεται να επιτύχει ο χρήστης μέχρι το
τέλος της ενότητας.
• Ορισμός των εννοιών: Αυτή η ενότητα έχει σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να προσδιορίσουν
βασικά ζητήματα που έχουν καλυφθεί στη σχετική ενότητα.
• Ερωτήσεις και απαντήσεις βίντεο: Κάθε ενότητα αποτελείται από διαδραστικά βίντεο, όπως
κείμενο, εικόνες, κινούμενα σχέδια και αλληλεπιδράσεις που καλύπτονται από τη σχετική ενότητα.
• Προτεινόμενες αναγνώσεις / βίντεο: Πρόσθετοι πόροι περιλαμβάνουν συνδέσμους σε
ηλεκτρονικούς πηγές, προτεινόμενη ανάγνωση, ιστότοπους, άρθρα, παρουσιάσεις και βίντεο.
• Συζήτηση: Οι συζητήσεις στο διαδίκτυο σχεδιάζονται για να διευκολύνουν την επικοινωνία και
την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να σχολιάζουν
και να ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με τις δραστηριότητες μαθημάτων ή να συμβάλλουν στην
ομαδική μάθηση με την ανταλλαγή γνώσεων.
• Δραστηριότητα / Άσκηση: Όταν είναι βολικό για την ενότητα, μια δραστηριότητα ή / και μια
άσκηση είναι σχεδιασμένη για τους εκπαιδευόμενους.
• Αυτοαξιολόγηση: Αυτές είναι οι δοκιμαστικές ερωτήσεις που είναι πολύ σημαντικές για την
ανασκόπηση της ενότητας και την ενθάρρυνση των χρηστών να σκεφτούν την περαιτέρω εφαρμογή
των αρχών που έχουν αποκτηθεί σε μια συγκεκριμένη ενότητα.
Το περιεχόμενο κάθε μιας από τις Ενότητες του VLE συγκεντρώθηκε συλλογικά από τους εταίρους
χρησιμοποιώντας ένα προτεινόμενο πρότυπο, το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα II.
Η αρχική μορφή του υλικού που συλλέχθηκε για τη δημιουργία καθεμιάς από τις 9 ενότητες
παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι η συστηματική ανάπτυξη προδιαγραφών με τη χρήση της θεωρίας
μάθησης και διδασκαλίας για την εξασφάλιση της ποιότητας της κατάρτισης. Ο σκοπός του
εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι να βελτιώσει την απόδοση των μαθητών και να αυξήσει την
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της οργανωτικής δομής. Οι εκπαιδευτές μπορούν εύκολα
να προσαρμόσουν μια σειρά από πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για να σχεδιάσουν και να
προσφέρουν συνεδρίες στην τάξη χρησιμοποιώντας περιεχόμενο υψηλής ποιότητας το οποίο
αναπτύχθηκε και αναθεωρήθηκε από διεθνείς εμπειρογνώμονες. Ενότητες μαθήματος μπορούν επίσης
να ενσωματωθούν σε μαθήματα που διευκολύνθηκαν σε διαφορετικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής
μάθησης. Το μάθημα υιοθετεί μια διευκολυνόμενη και συνεργατική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας ένα
συνδυασμό μαθησιακού υλικού και ασύγχρονα εργαλεία συνεργασίας. Το μάθημα παρέχεται μέσω
VLE, της πλατφόρμας εκμάθησης μέσω διαδικτύου ανοικτού κώδικα.
Οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές (IDs) συνεργάζονται με τους διαχειριστές για να κατανοήσουν τον στόχο
της κατάρτισης, συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες του αντικειμένου (ΜΜΕ) για να καθορίσουν τις
δεξιότητες και τις γνώσεις που πρέπει να καλυφθούν στο μάθημα. Η κατάλληλη εκπαιδευτική
στρατηγική αποφασίζεται και η ομάδα υποστηρίζεται στον καθορισμό των στρατηγικών παράδοσης και
αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές (IDs) είναι επίσης υπεύθυνοι για το σχεδιασμό
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης και υλικού που θα αποτελέσουν μέρος του
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μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του storyboard8. Σε αυτό το στάδιο, το περιεχόμενο
που παρέχουν οι ΜΜΕ από τις ακαδημίες αναθεωρείται παιδαγωγικά και ενσωματώνεται με τις
τεχνικές διδασκαλίας και τα μέσα ενημέρωσης που θα διευκολύνουν και θα στηρίξουν τη μαθησιακή
διαδικασία. Οι ΜΜΕ συνεισφέρουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες που απαιτούνται για ένα
συγκεκριμένο μάθημα. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές (IDs) για να σχεδιάσουν ένα
μάθημα και να καθορίσουν στρατηγικές αξιολόγησης.

3.3. Ανάπτυξη της Πλατφόρμας Εικονικής Μάθησης (VLE)
3.3.1. Ιδέες, Διαδικασίες και Οδηγίες για την Ανάπτυξη της Πλατφόρμας
Εικονικής Μάθησης (VLE)
Στο στάδιο της ανάπτυξης, το περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης παράγεται στην πραγματικότητα,
ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να αποτελείται
μόνο από απλούστερα υλικά (δηλ. Αυτά με ελάχιστη ή καθόλου αλληλεπίδραση ή πολυμέσα, όπως
δομημένα έγγραφα PDF) τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με άλλα υλικά (π.χ. αρχεία ήχου ή βίντεο),
εργασίες και τεστ. Σε αυτή την κατάσταση διεξάγεται η ανάπτυξη του storyboard και η ανάπτυξη μέσων
και ηλεκτρονικών αλληλεπιδράσεων. Η ανάπτυξη διαδραστικού περιεχομένου πολυμέσων αποτελείται
από τρία κύρια βήματα:
(1) ανάπτυξη περιεχομένου: γραφή ή συλλογή όλων των απαιτούμενων γνώσεων και
πληροφοριών από τους εταίρους,
(2) ανάπτυξη storyboard: ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών μεθόδων (όλα τα παιδαγωγικά
στοιχεία που απαιτούνται για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας) και των μέσων
ενημέρωσης και
(3) ανάπτυξη μαθημάτων: ανάπτυξη μέσων και διαδραστικών στοιχείων, παραγωγή του
μαθήματος σε διαφορετικές μορφές για την παράδοση και ενσωμάτωση των στοιχείων
περιεχομένου σε μια πλατφόρμα μάθησης που μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευόμενοι.
Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης ιστοσελίδων και οι συντάκτες των μέσων ενημέρωσης είναι υπεύθυνοι για την
ανάπτυξη κύκλων μαθημάτων με αυτορυθμιζόμενους στόχους. Συγκεντρώνονται στοιχεία μαθημάτων,
αναπτύσσουν μέσα ενημέρωσης και αλληλεπιδραστικά στοιχεία, δημιουργούν το εκπαιδευτικό
λογισμικό, προσαρμόζουν τη διεπαφή του του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης (VLE) και
εγκαθιστούν το εκπαιδευτικό λογισμικό σε διακομιστή Web. Οι προγραμματιστές / προγραμματιστές
βάσεων δεδομένων μας υποστηρίζουν να εγκαταστήσουμε και να ρυθμίσουμε τα συστήματα. Οι ειδικοί
τεχνικής υποστήριξης χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους
χρήστες των μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας.
Το εικονικό περιβάλλον εκμάθησης (VLE) του iStart (VLE, http://istart.yasar.edu.tr/) στοχεύει στην
παροχή μιας πλατφόρμας που προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας,
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δεξιότητες παρουσίασης και ακαδημαϊκές δεξιότητες στους χρήστες‐στόχους του. Δημιουργήθηκε ένα
πλαίσιο για το σχεδιασμό και την παράδοση του VLE προκειμένου να συμπεριληφθούν τα σχετικά
συστατικά στοιχεία που απαιτούνται για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Αυτές οι μαθησιακές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το VLE πρέπει να σχεδιαστούν με
διαφορετικό τρόπο ώστε να ταιριάζουν με τα προγραμματισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά
σύμφωνα με τα επίπεδα εκμάθησης της ταξινόμησης του Bloom (Bloom, 1956) και να παρακινήσουν,
να διευκολύνουν και να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κινηθούν μέσω του ολόκληρου κύκλου
μάθησης (Kolb, 1984).
Το περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης αναπτύσσεται σύμφωνα με ένα σύνολο μαθησιακών στόχων
και παρέχεται με τη χρήση διαφόρων στοιχείων μέσων, όπως κείμενο, γραφικά, ήχος και βίντεο. Πρέπει
να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερη μαθησιακή υποστήριξη (μέσω επεξηγήσεων, παραδειγμάτων,
αλληλεπιδραστικότητας, ανατροφοδότησης, γλωσσαρίων κλπ.), προκειμένου να καταστήσει τους
μαθητές αυτάρκεις.
Ανάλογα με το προφίλ κοινού και το θέμα, χρησιμοποιείται η προσέγγιση μοντέλου ADDIE. Το ADDIE
είναι ένα αρκτικόλεξο για την Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση (Branch, R.M.,
2009). Το μοντέλο προδιαγράφει μια ανάλυση κοινού και περιεχομένου, στη συνέχεια σχεδιάζει τα
μαθησιακά υλικά αποφασίζοντας για την εκπαιδευτική, οπτική και ακουστική στρατηγική, αναπτύσσει
τα υλικά με τα κατάλληλα εργαλεία συγγραφής, εφαρμόζει την εκμάθηση και τελικά αξιολογεί (Dick,
W. & Carey, L., 1996, Leshin, CB, Pollock, J. & Reigeluth, CM, 1992). Το μοντέλο του Kirkpatrick (2006)
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης εντοπίστηκαν το μαθησιακό πρόβλημα, οι στόχοι και οι στόχοι, οι
ανάγκες του κοινού, οι υπάρχουσες γνώσεις και άλλα συναφή χαρακτηριστικά. Σε αυτό το στάδιο
εξετάστηκαν επίσης το μαθησιακό περιβάλλον, οι περιορισμοί, οι επιλογές παράδοσης και το
χρονοδιάγραμμα του έργου.
Μετά από μια συστηματική διαδικασία προσδιορισμού των στόχων μάθησης, έγιναν λεπτομερή
storyboard και πρωτότυπα. Η διεπαφή χρήστη, το περιεχόμενο και τα μαθησιακά υλικά που
καθορίστηκαν με βάση τη φάση σχεδιασμού παράχθηκαν στη φάση ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, το υλικό που συλλέχθηκε παραδόθηκε στη ζητούμενη ομάδα.
Μετά την παράδοση, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της Πλατφόρμας Εικονικού Περιβάλλοντος
Μάθησης (VLE) και των εκπαιδευτικών υλικών.
Ένα ποιοτικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του εικονικού περιβάλλοντος εκμάθησης του iStart βασίζεται
σε πέντε διαστάσεις που ορίζονται από τους Gunawardena και Zittle (1997), οι οποίες θεωρούνται
κεντρικές για την αποτελεσματική μάθηση στο διαδίκτυο. Αυτές οι διαστάσεις είναι η κοινωνική
παρουσία, η αλληλεπίδραση, οι γνωστικές στρατηγικές, η συνεργατική μάθηση και η επικέντρωση στο
μάθημα:
• Η κοινωνική διάσταση της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης αποτελεί τη βάση δημιουργίας ενός
περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και κίνητρο για αποτελεσματική μάθηση. Σύμφωνα με τη θεωρία των
κονστρουκτιβιστών (π.χ., Jonasson, 1998), η μάθηση είναι μια κοινωνική, διαλογική διαδικασία, η
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οποία περιλαμβάνει την κοινωνική διαπραγμάτευση του νοήματος ως κεντρικό μέρος της
κατασκευής της γνώσης.
• Μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο, τους συναδέλφους, τους ειδικούς / εκπαιδευτές
και την τεχνική διεπαφή, αποκτώνται, ερμηνεύονται και γίνονται ουσιαστικές οι νέες πληροφορίες.
• Στη διαδικασία της οικοδόμησης της γνώσης, οι γνωστικές στρατηγικές συμπληρώνονται από τα
αποτελέσματα της κοινωνικής διαπραγμάτευσης της γνώσης μέσω της άρθρωσης και του διαλόγου
με τους συνομηλίκους, τους συμβούλους και τους ειδικούς.
• Η συνεργατική μάθηση είναι η διαδικασία των συνεργατών που εργάζονται μαζί για να
δημιουργήσουν βαθύτερα επίπεδα κατανόησης και να επιτύχουν έναν κοινό μαθησιακό στόχο που
ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και την κατανόηση. Αυτή η συνεργασία συμβάλλει στην
ανάπτυξη, τον έλεγχο και την αξιολόγηση διαφορετικών πεποιθήσεων και υποθέσεων μέσα στα
μαθησιακά πλαίσια.
• Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε αλληλεπίδραση και συνεργασία όπως περιγράφεται
παραπάνω και διευκόλυνση της κατασκευής ατομικών και κοινωνικών γνώσεων, με έμφαση στην
έρευνα και εξερεύνηση που ξεκίνησε από τους μαθητές. Οι σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις
στο διαδίκτυο σχεδιάζονται για να διευκολύνουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή γνώσεων
μεταξύ των μαθητών. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να σχολιάζουν και να ανταλλάσσουν ιδέες
σχετικά με τις δραστηριότητες μαθημάτων ή να συμβάλλουν στην ομαδική μάθηση με την
ανταλλαγή γνώσεων.
Οι αρχές που περιεγραφήκαν παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν ως θεωρητικό πλαίσιο για τις στρατηγικές
διδασκαλίας και εκμάθησης που χρησιμοποιούνται στην Πλατφόρμα Εικονικού περιβάλλοντος
Μάθησης (VLE), οι οποίες είναι ποικίλες και στοχεύουν στη συμμετοχή των χρηστών και την ευθύνη για
τη δική τους μάθηση, προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες μιας ποικιλίας μαθητών .
Το Περιβάλλον Εικονικής Μάθησης (VLE) του iStart ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν σε
ποικίλες αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους και τους ειδικούς τους. Το VLE έχει σχεδιαστεί για να
διευκολύνει ένα ισχυρό κοινωνικό και μαθησιακό περιβάλλον, που σημαίνει ότι η εκμάθηση είναι
ενεργή και απαιτεί τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Οι χρήστες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην
κοινή χρήση, την ανάγνωση, την αναθεώρηση και την σχολιασμό των άλλων μέσω του VLE. Το πιο
σημαντικό εργαλείο σε αυτό είναι το φόρουμ συζήτησης. Είναι η βάση της διαδικτυακής κοινότητας
που εδρεύει στο μαθησιακό περιβάλλον και παρέχει ευελιξία όσον αφορά την ανταλλαγή γνώσεων και
εμπειριών.
Τα εκπαιδευτικά υλικά σχεδιάζονται και αναπτύσσονται για τις ομάδες‐στόχους των εκπαιδευομένων.
Η δυσκολία στο μάθημα μετατοπίζεται στο εκπαιδευτικό επίπεδο της ομάδας και επιλέγονται
παραδείγματα ή ασκήσεις από το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου. Τα υλικά λαμβάνονται με τη
συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Αν και το βασικό περιεχόμενο των κοινών διδακτικών και μαθησιακών
υλικών παραμένει το ίδιο, τα παραδείγματα, τα επιχειρήματα ή οι εξηγήσεις προσαρμόζονται ώστε να
αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα των ιδρυμάτων εταίρων. Όλοι οι κοινόχρηστοι πόροι εξετάζονται για
να προσδιοριστούν οι αλλαγές που απαιτούνται και για να επιβλέπεται η προσαρμογή των πόρων στις
ανάγκες των τοπικών ομάδων μαθητευόμενων.
Για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της Πλατφόρμας και του Περιβάλλοντος Εικονικής Μάθησης
VLE, η αξιολόγηση φάσης συμβαίνει καθ 'όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ‐ σε φάσεις,
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μεταξύ φάσεων και μετά την εφαρμογή. Η φάση αξιολόγησης αποτελείται από (1) τη διαμορφωτική και
(2) την αθροιστική αξιολόγηση. Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι παρούσα σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας ADDIE. Η συνοπτική αξιολόγηση αποτελείται από δοκιμές που έχουν σχεδιαστεί για
αντικείμενα που αναφέρονται στα διάφορα κριτήρια, και παρέχουν ευκαιρίες για ανατροφοδότηση
από τους χρήστες. Οι αναθεωρήσεις‐διορθώσεις γίνονται όπως είναι απαραίτητο.

3.3.2. Η Πλατφόρμα του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης του iStart
https://istart.yasar.edu.tr/
Η πλατφόρμα VLE του iStart είναι ενσωματωμένη στην άνω αριστερή γωνία της ιστοσελίδας του έργου.
https://istart.yasar.edu.tr
Όπως μπορεί να φανεί στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, ένας νέος χρήστης πρέπει να επιλέξει το
κουμπί "Εγγραφή" για να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα του, ένα email
και έναν κωδικό πρόσβασης και να επιλέξει τον τύπο της κατηγορίας ενδιαφερομένων που ανήκει για
λόγους ανάλυσης στατιστικών στοιχείων . Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει απευθείας στην
πλατφόρμα VLE χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Sign In" («Εγγραφή»)

Γράφημα 3.1. Σελίδα Εγγραφής και Σύνδεσης
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Με την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο των έργων ο χρήστης έχει επίσης όλες τις πληροφορίες που
χρειάζεται σχετικά με το ίδιο το έργο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο, το στόχο, τις
δραστηριότητες και τον αντίκτυπο του έργου. Η εταιρική σχέση του προγράμματος, τα νέα και τα
πνευματικά αποτελέσματα (παραδοτέα) παραδίδονται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.
Η πλατφόρμα Εικονικής Μάθησης (VLE) αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Sakai και
εργαλεία. Η Sakai είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα, ανοιχτού λογισμικού κώδικα, που βασίζεται στο
διαδίκτυο, και που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη μάθηση μέσω
συνεργασίας. Η πλατφόρμα VLE του iStart αναπτύχθηκε από την τεχνική ομάδα του έργου:
εμπειρογνώμονες από το Κέντρο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Yasar.

Κατά τη σύνδεση, ο χρήστης ακολουθεί αρχικά μια σύντομη περιήγηση, παρουσιάζοντας τα πρώτα
βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την κατανόηση των λειτουργιών του περιβάλλοντος του
Sakai, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2 παρακάτω:

Γράφημα 3.2. Η Κύρια Σελίδα του Περιβάλλοντος της Πλατφόρμας Sakai

Επιλέγοντας "Sites" από τη δεξιά γωνία, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση από το iSTART
"Project" και να προχωρήσει στην κύρια σελίδα της πλατφόρμας VLE, όπως φαίνεται στο screenshot
παρακάτω στο Σχήμα 3.3
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Γράφημα 3.3. Η Κύρια σελίδα της πλατφόρμας VLE του iStart
Ο χρήστης μπορεί να βρει κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με το έργο iStart και με την επίσκεψη
από την Κύρια σελίδα ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην "Εισαγωγή" και σε κάθε μία από τις
"Ενότητες" της πλατφόρμας, με την προτιμώμενη σειρά του ο κάθε μαθητής. Επίσης στην αριστερή
πλευρά της οθόνης ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στα εργαλεία που είναι ενσωματωμένα στην
πλατφόρμα VLE, όπως το φόρουμ και η αίθουσα συζήτησης, τα τεστ & τα κουίζ, οι ανακοινώσεις, το
ημερολόγιο και οι συναντήσεις, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.4 παρακάτω:

Γράφημα 3.4. Η Κύρια Σελίδα του iStart: Εισαγωγή και Ενότητες
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Στη σελίδα "Εισαγωγή" ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικές με τον σκοπό του μαθήματος,
για ποιον σχεδιάστηκε αυτό το μάθημα, την ακολουθούμενη προσέγγιση και οδηγίες για τη χρήση της
πλατφόρμας VLE.
Επίσης, στην Εισαγωγή αναφέρονται οι αναγνωρίσεις για τη χρηματοδότηση του προγράμματος iStart
από το Πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τις αναγνωρίσεις για την υποστήριξη
που παρέχουν όλα τα μέλη της ομάδας έργου για την ανάπτυξη και το περιεχόμενο της πλατφόρμας
VLE.
Επίσης στην ίδια σελίδα παρουσιάζονται σύντομες εισαγωγές για όλους τους συμβούλους /
εκπαιδευτικούς εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στις τέσσερις ακαδημίες που υλοποιήθηκαν, μέσα
από σύντομα βίντεο που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου για το σκοπό αυτό.

Γράφημα 3.5. Η σελίδα Εισαγωγής του iStart
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Γράφημα 3.6. Η σελίδα Εισαγωγής / Αναγνωρίσεων του iStart
Από την κύρια σελίδα ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κάθε μονάδα που δημιουργήθηκε
ανεξάρτητα. Η προτεινόμενη σειρά βασίζεται σε μια λογική εκπαιδευτική ακολουθία των ενοτήτων,
στην περίπτωση που ένας χρήστης μάθει για την επιχειρηματικότητα για πρώτη φορά. Οι πιο έμπειροι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τη δική τους σειρά και να αποκτήσουν ανεξάρτητη
πρόσβαση ανάλογα με τις συγκεκριμένες μαθησιακές τους ανάγκες.
Η σελίδα κάθε Ενότητας είναι οργανωμένη σε υπο‐μονάδες/δομές. Αυτές οι δομές μπορούν να
περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις ειδικές ενότητες, μια παράγραφο Εισαγωγής που παρέχει μια
σύντομη εισαγωγή σε όλα τα βασικά θέματα που εξετάζονται στην ενότητα, στους στόχους εκμάθησης
που αναμένεται να επιτευχθούν μέχρι το τέλος της ενότητας, στους ορισμούς των εννοιών που
χρησιμοποιούνται στη σχετική ενότητα, βίντεο με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα κρίσιμα σημεία
που καλύπτονται από τη σχετική ενότητα, στις Απαιτούμενες Αναγνώσεις και Προτεινόμενα Βίντεο με
πρόσθετους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων με ηλεκτρονικές πηγές, ένα κομμάτι με
Συζητήσεις που έχει ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των
εκπαιδευόμενων, Δραστηριότητες / Ασκήσεις όταν είναι βολικό για την ενότητα και ένα Τεστ
Αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις που υποστηρίζουν τους μαθητές να αναθεωρήσουν την ενότητα και να
τους ενθαρρύνουν να σκέπτονται περαιτέρω την εφαρμογή των αρχών συγκεκριμένη ενότητα. Για
παράδειγμα, το στιγμιότυπο οθόνης της Ενότητας 1: προσέγγιση Lean Start‐up (εκκίνηση επιχειρήσεων)
παρουσιάζεται παρακάτω στο Σχήμα 3.7.
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Γράφημα 3.7. Παράδειγμα σελίδας από μία Ενότητα του iStart

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στα τεστ αυτοαξιολόγησης είτε μέσω κάθε ενότητας
και να ελέγχει την κατανόηση και την εκμάθησή του απαντώντας σε διαφορετικούς τύπους
ερωτήσεων στην ενότητα (πολλαπλή επιλογή, σωστό / λάθος, λέξη που λείπει, κλπ.), όπως μπορεί να
δει κανείς στο παράδειγμα που παρουσιάζεται στο στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω στο Γράφημα 3.8.
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Γράφημα 3.8. Παράδειγμα ερώτησης του Τεστ‐Αυτοαξιολόγησης της Ενότητας του iStart

Γράφημα 3.9. Τα Τεστ και Κουίζ του iStart
Επίσης, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην ενότητα Τεστ και Κουίζ και να επιλέξει από εκεί
οποιοδήποτε τεστ αυτοαξιολόγησης επιθυμεί, να πάρει σχόλια σχετικά με τις υποβληθείσες εκτιμήσεις
του, καθώς και αναφορές/σχόλια που σχετίζονται με τις μέσες βαθμολογίες όλων των χρηστών που
έκαναν το ίδιο τεστ.
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Επιπλέον, ο χρήστης έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις στο
διαδίκτυο, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των
μαθητών. Το χαρακτηριστικό "iStart Φόρουμ" για ασύγχρονες διαδικτυακές συζητήσεις και το "Chat
Room" (χώρος συνομιλιών) για σύγχρονες διαδικτυακές συζητήσεις μεταξύ των μαθητών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από μαθητές που θέλουν να σχολιάσουν και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τις
δραστηριότητες μαθημάτων ή να συμβάλουν στην ομαδική μάθηση με την ανταλλαγή των γνώσεων
τους. Οι διαθέσιμες λειτουργίες του "iStart Forum" και του "Chat Room" παρουσιάζονται παρακάτω
στο Σχήμα 3.9.
Μια ειδική λειτουργία στο "iStart Φόρουμ" επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάσουν τις ιδέες τους για
την εκκίνηση επιχειρήσεων (startups) και να αναζητήσουν σχόλια από τους διάφορους τύπους
ενδιαφερομένων που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα. Ιδιαίτερα οι μέντορες και οι
εμπειρογνώμονες των εταίρων μπορούν να αλληλοεπιδρούν με τους εκπαιδευόμενους ενισχύοντας και
υποστηρίζοντας τους με τις ιδέες για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις τους.

Γράφημα 3.9. Το Φόρουμ και ο Χώρος Συζητήσεων του iStart
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Παράρτημα II: Πρότυπο Περιεχομένου για την Πλατφόρμα Εικονικής
Μάθησης (VLE)
(Introduction)
Training Description:
Learning Objective of the Training
After the completion of this training learners will be able to:
 Understand the importance of entrepreneurship as a tool for development, the basic principles of entrepreneurship, the
concept and basic principles of innovation
 Describe and distinguish the typologies of entrepreneurship, the financial sources for startups, the modes of business
networking
 Design business plans
 Develop capabilities and skills necessary to assume entrepreneurial activity
 Implement theoretical knowledge acquired by designing a small virtual enterprise Instructions for learners

Instruction to learners:






Training Content:
Module/ Topics

Learning Outcomes

Sections of the module

Module 1: Title
Units:
Title 1
•
•
•
Title 2
•
•
•
•

Types
of
activity Any
self‐ Additional Materials (Reading
Materials,
Web
Links,
needed to achieve assessment
each outcome
needed for that Videos…)
unit

Learning
Objectives:

Video 1:
Self‐
Summary video of assessment 1:
By the end of this key concepts
module, learners will: •
•
•
Entrepreneurial
•
Qualities
•
•
Explain…
•
•
•
•

Activity

1:

Required Reading:
•
•
•

.

Recommended Reading:
•
•

Recommended
Sources:

Explanation….

(Video)

Objective of activity:
Explanation….

(Web Pages)

Web

Materials needed:
Source of the material…
Reflection questions:
(Forum Discussion)
Discussion Topic and
Topic Question(s)
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Παράρτημα III: Ενότητες και Περιεχόμενο για την Πλατφόρμα Εικονικής
Μάθησης (VLE) του iStart
iStart Startup Training Description:
Learning Objectives
After the completion of this training learners will be able to:
 Understand the importance of the basic principles of lean startup method
 Know the core activities of the lean startup method
 Understand the differences between startups and large corporations
 Understand the different tools and methods between startups and large businesses
Information for the learners:
 Go through the suggested series of videos
 Read the suggested reading material
 Take the tests to evaluate your understanding of the lean startup concept
Module/ Topics

Learning Outcomes

Sections of the module
Module 1: Lean Start‐up Learning Objectives:
Approach
By the end of this
The Lean Startup method
module, learners
teaches you how to drive a
will:
startup‐how to steer, when to • Develop
better
turn, and when to persevere‐
understanding of
and grow a business with
the lean method
maximum acceleration.
and
its
core
concepts.
Units:
• Understand that a
Definition of Core Concepts
startup is not a
• Lean
small version of a
• Value
large corporation.
• Customer feedback
• Know
the
Definition of
importance
of

Types of activity
needed to achieve
each outcome
Videos:
Summary video of
key concepts
• What is the
lean startup?
• What is the
history
and
importance of
the
lean
startup
method?
• How
can
startups
implement the

Any
self‐assessment Additional Materials (Reading Materials,
needed for that unit
Web Links, Videos…)
Self‐assessment:
‐ Do startups execute a
business model or look for
one?
(correct: look for one)
‐ For startups, does value
creation means delivering
products/services
to
customers or learning
about customers?
(correct: learning about
customers).
‐ Do startups mostly
experiment or elaborate
planning?

Required Reading:
Steve Blank: Why the Lean Start‐Up Changes
Everything (2013)
https://hbr.org/2013/05/why‐the‐lean‐
start‐up‐changes‐everything
Eric Ries: “The Lean Startup” (2011)
http://zwinnalodz.eu/wp‐
content/uploads/2016/02/The‐Lean‐
Startup‐.pdf
Steve Blank: "The Four Steps to the
Epiphany” (2005)
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Lean Startup method
start selling &
• Untested hypotheses
charging as soon
• Business model canvas as
as possible.
a tool to summarize • Understand
the
hypothesis
importance
of
• Customer
getting out of the
• development to test their
office.
hypotheses
• Ask for feedback
• “Pivots” = adopting new
hypotheses
• Execute

lean startup
method?
What is the
most critical
aspect in lean
startup
methodology?

(correct: experiment)
‐ Do startups emphasize
•
on customer feedback or
intuition
(correct:
customer
feedback)
‐ Do startups prefer
iterative
design
or
Activity
1: traditional “big design up
Understanding the front” development?
lean
startup (correct: iterative design)
method
Objective
of
activity: To enable
participants
to
internalise
the
concept of lean
startup method

https://web.stanford.edu/group/e145/cgi‐
bin/winter/drupal/upload/handouts/Four_
Steps.pdf
Steve Blank "The Startup Owner's Manual”
(2012).
https://energyicorps.energy.gov/sites/defa
ult/files/startup‐owners‐
manual.compressed.pdf
Required Videos:
Short iStart Videos on the Lean Startup
concept
Steve Blank: Startups vs. Big Companies
https://www.youtube.com/watch?v=1e9nr
TBTEmg
Steve Blank: The Lean Method
https://www.youtube.com/watch?v=mIGf2
MqPZqM
Steve Blank: Startups Aren’t Just Small
Versions of Large Companies
https://www.youtube.com/watch?v=kMIqK
W2k6o8
Steve Blank: The Principles of Lean
https://www.youtube.com/watch?v=S4nCY
0H4598

Module 2: Business model
design
Business model design is
discovering how a value
proposition
can
be

Learning Objectives:
By the end of this
module, learners will:
• Develop better
understanding on

Videos:
Summary video of
key concepts
•
What is the
definition
of

Self‐assessment 1:
Required Reading:
‐ Is there a perfect .
business
model
for • The Business Model: How to Develop
startups, yes or no?
New Products, Create Market Value and
(correct: no)
Make the Competition Irrelevant,
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successfully scaled up to a
profitable business. The
purpose of this module is to
help you through the process •
of
developing
a
comprehensive
business
model.
Units:
Definition of Concepts
• Business model
• Generation
• Transformation
Definition of
Business
model
design
canvas
• Partners
• Activities
• Resources
• Adopters
• Relationship
• Integration
• Customers
• Payment

how to reduce
and/or eliminate
costs
•
Know
the
importance
of
create/raise
value.
•

Business Model
design?
What is the
importance of
business model
design?
Are there any
tools to help
startups design
their business
model?
• What are the
critical aspects
of designing a
business
model?
Activity
1:
Understanding the
business
model
design method and
canvas
Objective
of
activity: To enable
participants
to
internalise
the
concept of business
model
design
method
Materials needed:
Source
of
the
material…
Reflection
questions:
(Forum Discussion)

‐ Does value innovation
lie
between
cost
reduction and value •
creation, yes or no?
(correct: yes).

Alexander Chernev, 2017, Cerebellum
Press, USA
Conceptualising Business Models:
Definitions,
Frameworks
and
Classifications, Dr. Erwin Fielt, Journal of
Business Models (2013), Vol. 1, No. 1 pp.
85‐105
• Four Paths to Business Model
Innovation, Karan Girotra, Serguei
Netessine, 2014, July August, Harvard
Business Review
Recommended Reading:
• The Business Model Navigator: 55
Models That Will Revolutionise Your
Business.
by Oliver
Gassmann (Author), Karolin
Frankenberger (Author), Michaela
Csik (Author),
Financial
Times
Publishing, 2014
• Applying The Business Model Canvas: A
Practical Guide For Small Business, 2016
by Steven Imke, KSI Enterprises
• Business Model Patterns Used as a Tool
for Creating (new) Innovative Business
Models. Dirk Lüttgens 1 and Kathleen
Diener. Journal of Business Models
(2016), Vol. 4, No. 3, pp. 19‐36
Recommended Videos:
Startup Workshop: Business Model Canvas
https://www.youtube.com/watch?v=XxfbZ
oRLiDI
Ways to present Business Model Canvas
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Discussion
and
Question(s)

Topic
Topic

https://www.youtube.com/watch?v=SliMK
6Z2jlA
Case Study 1: The Amazon Business Model
https://www.youtube.com/watch?v=434H
UjsxfYw
Case Study 2: Pokemon Go Business Model
Canvas
https://www.youtube.com/watch?v=CN0c
BZwNtWs

(Web Pages)
Ramon Casadesus‐Masanell and Joan E.
Ricart
How to Design a Winning Business Model,
Harvard Business Review, January‐February
Issue 2011
https://hbr.org/2011/01/how‐to‐design‐a‐
winning‐business‐model

Module/ Topics

Learning Outcomes

Sections of the module
Module 3: Idea Validation
Learning Objectives:
Idea validation is the process • By the end of this
of testing and validating your
module, learners
idea before you take your
will:
business or product to the • Understand the
market. It is a process, which
concept and the
involves
research,
and
importance
of
development to test a
idea validation
product/business idea before

Types of activity
needed to achieve
each outcome
Videos:
Summary video of
key concepts
• What is the
definition
of
idea validation?
• What is the
importance of
idea validation?

Any
self‐assessment Additional Materials (Reading Materials,
needed for that unit
Web Links, Videos…)
Self‐assessment 1:
1. Is the presence of a
“gap” always a good
thing, yes or no?
(correct: no)
2.Is getting out into the
real world to test your
product, instead of asking

Required Reading:
https://www.forbes.com/sites/julesschroe
der/2017/02/13/5‐steps‐to‐validate‐your‐
business‐idea‐before‐getting‐
started/#109996c25205
https://www.productplan.com/lean‐
market‐validation‐10‐ways‐rapidly‐test‐
startup‐idea/
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it is released to the general •
audience. Idea validation can
involve
interviews
for
gathering
information,
prototypes or landing web
pages for idea testing
purposes. The goal is to
expose the idea to your target
potential customers and gain
feedback to ensure that you •
are
on
the
right
track before you
proceed
with the final product.
Definition of Concepts
• Market testing: “To test
multiple
marketing
scenarios and select the
most
promising
for
expansion”
• Brainstorming:
Brainstorming is a group
creativity technique by
which efforts are made to
find a conclusion for a
specific problem by
gathering a list of ideas
spontaneously
contributed
by
its
members.
• Interviewees: potential
customers of your idea/
product/ business or
experts (e.x.analysts for
the industry, people who
have been employed by

Develop better
understanding of
how to define
your hypothesis
about the market
pain for which
that you plan to
offer the cure and
test it.
Understanding
the
idea
validation
process
and
related tools

•

•

How
can
startups
validate their
idea?
What is the
most
critical
aspect in idea
validation?

Activity 1:
Searching
about
the concept of idea
validation
Objective
of
activity:
Understanding the
concept and the
importance of idea
validation
Activity
2:
Understanding the
idea
validation
process and related
tools

your team experts, a good
idea? yes or no?
(correct: yes)
3. Is it a good
thing to ask if they like
your product, yes or no?
(correct: no).
4. Is it a good thing to ask
if they would buy your
product, yes or no?
(correct: no).
5. Is it a good thing to ask
how much they would
pay for your product, yes
or no?
(correct: no).
6. If your idea falls in the
nice‐to‐have category, do
you believe your business
will be successful? yes or
no?
(correct: no).
7.
What
is
more
important
in
your
product? a.the product’s
features b.the product’s
value c.the problem the
product solves d.whether
the customers think the
problem the product
solves is worth solving it.
(correct answer d.)

Objective
of
activity: To enable
participants
to
internalise
the
concept of idea
validation
and 8.What
practice it.
proposition”

Recommended Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=3_A5J
NLeHAQ
https://www.youtube.com/watch?v=yMzPt
LOhlqA
https://www.youtube.com/watch?v=evuco
g5L480
Slide presentations:
https://www.youtube.com/watch?v=dRNZ
yDR10yo

“value
is? a.the
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the industry, consultants,
etc.) which will help you
figure out where to focus
your attention on.
Pain:
any
concern,
complaint, or problem
that
your idea/business would
help to solve

proposed value/price of
your
product
b.the
expected gains that a
customer would receive
from using your product.
c.how much someone
likes your idea. (correct
answer b.)
9. What is the Five Whys
technique about? a. it’s a
technique for getting to
the underlying reason
behind a customer’s
motivation b. it’s a
techniques for getting to
the root cause of the
problem c. Both a and b
are
correct
(correct
answer c.)

Definition of
Idea validation process
• Identify the Gap in the
market/ your Customer’s
Pain
• Test
the
market
hypothesis
• Define the questions/
conduct the interviews /
get out on the street
• What (not) to ask
• Evaluation and revision
• Formulate the solution

Module
Analysis

4:Competition Learning Objectives:

10. What is a landing
page?
a. a one page website
designed for capturing
user information while
spreading the word b. an
easy way to validate or
invalidate a business idea.
c. one page website
designed for new startups
d. all of the above
Videos:

Self‐Assessment:

Required Reading:
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When you’re looking into the
viability of a business, you
need to prove you know
what’s going on in the
market. One of the most
common ways to do this is a
competitive analysis.
Definition of Concepts:
Competitive analysis: The art
of analyzing an industry,
sector or niche to determine
the identity, size, market
share, growth rates and
competitive dynamics of all
the businesses competing in
that space.
Competitive
differentiation: The ways a
business differentiates itself
from
its
competitors.
Competitive differentiation
can take many forms, though
the focus of competitive
differentiation is to set your
company apart from the
competition, or potential
competition if you are a
startup company. As a startup
company, it’s important to
determine what makes your
offerings different, faster,
cheaper, and/or better than
your competitors.

By the end of this
module, learners will
be able to:
• Identify
actual
and
potential
competitor
• Identify
competitor's
strengths
and
weaknesses

Summary video of
key concepts
• What
is
Competition
Analysis?
• What is the
importance of
Competition
Analysis?
• What
is
Competition
Analysis? What
is the most
critical aspect
in Competition
Analysis?
• How
can
startups
perform
Competition
Analysis?
• What is the
most
critical
aspect
in
Competition
Analysis?
•

•

•

What is the
importance of
idea validation?
How
can
startups
validate their
idea?
What is the
most
critical

14 Ways to Do Competitive Marketing
competition analysis, a Analysis
startup should look Are you using competitive marketing
analysis?
for:
Products / services like
the ones developed by A Competitive Analysis Example to Give You
the startup
a Running Start
Products / services By Travis Bennett
similar to the ones
developed by the How to Talk About Your Competitive
startup
Landscape In Your Investor Pitch
Products / services By Donna Griffit
different from the
ones developed by the Red Ocean vs. Blue Ocean
startup that respond By Dr. Sarah Layton in Blue Ocean Strategy
to the client’s need
All of the above (X)
Recommended Videos:
It is very ___________
that a company does Competitor Analysis
not have competitors. By Informatieland
Common
Unlikely (X)
How to Conduct Market Research For Your
Likely
Startup Like a Pro
To
perform
the By Dan Martell
competition analysis
the startup should
How To Deal With Business Competition As
Do a desk research
a Startup
Talk
to
potential By Dan Martell
customers
Both (X)
Competitive Analysis Framework
When looking at a
Understand the User | App Marketing |
competitor offer is it
Udacity
useful to analyse its
strength
and
How to Conduct Competitive Analysis for
weaknesses?
Your Small Business Idea
Yes (X)

1. When performing the

a.

b.

c.

d.

2.
a.
b.
c.

3.
a.
b.
c.

4.

a.

35

Competitor: In business, a
company in the same industry
or a similar industry which
offers a similar product or
service.
Substitutive
Products: Different
goods
that, at least partly, satisfy the
same needs of the consumers
and, therefore, can be used to
replace one another.

aspect in idea
validation?
Discussion
Who
offers
a
product/service
that satisfies the
needs
of
my
(potential)
customers?
How my offer is
different?

Small Business Boot Camp by BigCommerce
b. No
5. When do I have to do a
competition analysis ?
a. Before I settle my
startup
b. Before I launch a new
product
c. Many times during the
product life
d. If my competitors will
get aggressive
e. All of the above (X)
6. Competitors
are
related only to product
characteristics:
a. True
b. False (X)
7. My competitors will
always be the same:
a. True
b. False (X)
8. To face competitors I
must
have
a
permanent attention
to :
a. their products
b. their communication
c. their customers
d. all of the above (X)
9. To be competitive I
must act only on:
a. Price
b. Product
c. Communication
d. Distribution
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e. None of above (X)
10.
Who decides if
my
product
is
competitive?
a. The market (X)
b. My company
c. My
strongest
competitor
Module 5: Pivoting
Being able to pivot means
being able to change
direction, a quality needed by
entrepreneurs:
start‐ups
needs to adapt their idea /
business model to the market
needs, in order to be
successful.
Numerous
companies pivoted their
business model in order to fit
with the market changing
landscape.
Definition of concepts
Pivoting: structured course
correction designed to test a
new fundamental hypothesis
about the product, strategy,
and engine of growth
Empathy: the ability to share
someone else's feelings or
experiences by imagining
what it would be like to be in
that person's situation. In this
context it is intended as the
emotional attachment to an

Learning Objectives:
By the end of this
module, learners will
be able to:
• Understand the
meaning
of
pivoting
in
entrepreneurship
• Acquire
the
knowledge that
changing
direction is a
possibility
• Learn to look with
objectivity at the
product/service
• Learn
from
market feedbacks
• Perseveration is
not always a good
idea

Videos:
• Summary video
of key concepts
• What
is
Pivoting
and
why
is
it
important?
• How
can
startups
perform
pivoting?
• Are there any
obstacles
in
pivoting?
• How to learn
from market
feedbacks and
understand
whether
changing
direction is a
necessity?
• Why
looking
with objectivity
at
the
product/servic

Self‐Assessment:
1. Pivoting in a start‐up
context means:
a. Change of the startup
idea
b. Change of a small
feature of the idea
c. Change of the business
model
d. All of the above (X)
2. Pivoting is one of the
core concepts of the
lean startup approach
a. True (X)
b. False
3. __________ is pivoting
number one enemy
according
to
the
video?
a. Change
b. Empathy (X)
c. Lean Startup
d. Business model
4. Pivoting is a process
only startups need to
face during their lives,
not
already

Required Reading:
The Lean Startup: How Today's Entrepren...
Create Radically Successful Businesses
Eric Ries, The Lean Startup, Published
September 13th 2011 by Currency, ISBN
0307887898
Pivot: The Only Move That Matters Is Your
Next
Jenny Blake, Pivot, Portfolio; Reprint edition
(September 19, 2017), ISBN‐13: 978‐
0143129035
How to Pivot: A 12‐Step Guide to Pivoting
Your Startup
By Neil Patel
14 Famous Business Pivots
By Jason Nazar
These 8 Pivots by Startups Changed the
World
By Jeff Desjardins
Lean startup ‐ what is pivot
By Yuki Sekiguchi
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idea / startup that prevents a
process of change.
•

•

e
is
so
important?
When is the
time to pivot?
Is
pivoting
necessary?
What is the
importance of
marketing for a
startup?

a.
b.
5.
a.

b.

c.
6.

a.

b.

7.

a.
b.
8.

a.
b.

established
companies.
True
False (X)
In the startup context,
empathy means:
The ability to share the
team’s
component
feelings
The attachment to an
idea / product /
business model (X)
The ability to change
direction of a business
Which kind of teams
are more keen to the
pivoting process?
Teams made by people
coming from the same
field
Teams
made
by
people coming from
different fields (X)
The process of pivoting
will bring to test a new
MVP?
Yes (X)
No
The process of pivoting
excludes
external
resources
(i.e.
suppliers)
Yes
No (X)

Recommended Videos:
Pivot ‐ How to Build a Startup
by Steve Blank
The power of entrepreneurial pivoting
Steve Rogers at TEDxUNPlaza
How startups "pivoted" their strategy and
evolved into thriving companies
Eric Ries by Interloper Films
Knowing when to pivot
Wilson Sonsini, WSGR Startup Basics
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9. The process of pivoting
is only related to the
product itself:
a. Yes
b. No (X)
Module/ Topics
Sections of the module
Module 6: Budgeting
Budgeting for a business is
the process of preparing
detailed financial statements
that cover a given time period
in the future. It may include
planned sales volumes and
revenues,
resources
quantities,
costs
and
expenses, assets, liabilities
and cash flow. A typical start‐
up budget will include
essential
purchases
of
machines, products, labor,
and services, and it should
help the new business by
providing an action plan for
allocating resources and
meeting its goals.
Units:
Definition of Concepts
• Investments
• Revenues and cost
• Margin
• Working capital

Learning Outcomes

Learning Objectives:
By the end of this
module, learners will
understand:
•

•

•
•
•

what are the
main objectives
of budgeting.
What
are
revenues, costs
and investments.
What is cash‐
flow.
What is working
capital.
how to design
your
startup’s
budget.

Types of activity
needed to achieve
each outcome
Video 1:
Summary video of
key concepts
• What
is
Budgeting and
why
is
it
important?
• What are the
main objectives
of budgeting?
• Why is financial
data
so
important?
• What
are
revenues, costs
and
investments?
• What is cash‐
flow?
• What
is
working
capital?
• It is so hard to
forecast 5 years
of business!

Any
self‐assessment Additional Materials (Reading Materials,
needed for that unit
Web Links, Videos…)
Self‐assessment:
If you can answer these 5
questions you accomplish
the learning objectives:
1. What are the main
objectives of budgeting?
2. Why is financial data so
important?
3. What are revenues,
costs and investments?
4. What is cash‐flow?
5. What is working
capital?

Required Reading:

iStart presentation of Marco Pinheiro
Building a Business ‐ Lecture 5: The
Financial Plan, Professor Thomas
Hellmann, Univ. Oxford
https://www.youtube.com/watch?v=VvbfR
5P0_z8

Total

Available

Market

https://youtu.be/_‐N5u7i_Vgk

Market

size

summary

https://youtu.be/QBfLsXhRYPc

Financial Planning and Analysis
https://www.youtube.com/watch?v=Z1y1
woWmkMs

Financial projections for start ups, Univ.
Oxford
https://www.youtube.com/watch?v=a8L‐‐
8TqbR4
https://www.youtube.com/watch?v=SN1Y
pLiY4mo
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•

Cash‐flow

Definition of
Idea validation process
• Reflection of vision and
strategy
• Proof of preparation and
sound judgement
• Requires
market
research,
product
analysis, and HR planning

Module 7: Team
Team is a combination of
skills and strengths of
individual members, joined
with shared goals, and a focus
on collective performance.
For a startup having the
right team is
extremely
important, since it is the team
that plays a key role in
understanding and executing
the vision of the entrepreneur
and realizing the startups’
goals.

Further reading:
Book

Activity
1:
Understanding the
budgeting process

https://www.booktopia.com.au/financial‐
management‐for‐technology‐start‐ups‐
alnoor‐bhimani/prod9780749481346.html

Objective
of
activity: To enable
participants
to
internalise
the
concept
of
budgeting.

Learning Objectives: Videos:
By the end of this Summary video of
module, learners will key concepts
understand:
• What is the
importance of a
• what it takes to
team?
successfully lead
•
What
is
a
a start‐up team.
Founders
• How
to
get
Agreement in a
individual
startup?
members, with
•
What
does it
their divergent
take
to
perspectives and
successfully
interests, aligned.
lead a start‐up
team?
Units:
•
How
can you
Definition of Concepts
get
individual
• Leadership skills
members, with
• High
performance
their divergent
competencies
perspectives
• Team building
and interests,
• Conflict Management
aligned?

Article
https://www.entrepreneur.com/article/24
4990

Self‐assessment:
If you can answer these 5
questions you accomplish
the learning objectives:
1.What are the main
goals of this start‐up
team?
2.What are the key tasks
of this team?
3.What
individual
differences are present in
this team, and how do
they contribute to or
hinder
start‐up
performance?
4.What are the roles in
this start‐up team?
5.What is the hierarchical
or leadership structure in
this team?

Recommended Videos:

Psychology of Startup Teams with
Lindred Greer
https://www.youtube.com/watch?v=b0zy2
PVNyek

Robert Siegel in a lecturer in
organizational behaviour at Stanford
GSB
https://youtu.be/8UHasSjbCeg

The Explainer: Level 5 Leadership –
Harvard Business Review
https://hbr.org/video/4888683695001/the‐
explainer‐level‐5‐leadership

How to Write a Mission Statement That
Doesn't Suck
https://www.youtube.com/watch?v=LJhG3
HZ7b4o

Steve Jobs talks about managing people
https://www.youtube.com/watch?v=f60dh
eI4ARg

How can entrepreneurs motivate
employees? | Richard Branson
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6.How effective are these
roles and structures for
task performance?
7.How
do
team
processes,
such
as
conflict, communication,
and
decision‐making
contribute to the start‐
Activity 1:
current
https://athena.entr up’s
e.gr/en/courses/so performance, for better
ft‐skills‐evaluation‐ or for worse?
tools
8.How motivated and
engaged are members?
Activity 2:
Are
all
members
Great
Team participating equally?
Building Games:
9.What outcomes are
http://na‐
important to this start‐up
ab16.marketo.com team?
Creativity?
/rs/677‐ZPE‐
Efficiency?
Quality?
339/images/When‐ Sales? Funding?
I‐Work‐Epic‐List‐of‐
Team‐Building‐
Games.pdf?utm_so
urce=mrkto&utm_
medium=email&ut
m_campaign=Cont
ent‐
Team%20Building%
20Games%20eBoo
k

https://www.youtube.com/watch?v=GKmX
mof6fBg

Activity 2:
https://toggl.com/t
eam‐building‐
games

https://hbr.org/2017/11/how‐the‐most‐
successful‐teams‐bridge‐the‐strategy‐
execution‐
gap?utm_campaign=hbr&utm_source=face
book&utm_medium=social

What is the
importance of a
team and a
Founders
Agreement in a
startup?

Managing Conflict in Teams
https://www.youtube.com/watch?v=YVW
pipM‐Rnw

Team building exercise:
https://www.youtube.com/watch?v=g8Ws
P5MG‐A8
https://www.youtube.com/watch?v=KahM
CA0bR7s
https://www.youtube.com/watch?v=xvFtur
RMLIQ

Further reading:
Books
Assembling the Startup Team – Harvard
Business Review
https://hbr.org/product/Assembling‐the‐
Startup‐Te/an/812122‐PDF‐ENG

The hard thing about hard things
https://www.goodreads.com/book/show/1
8176747‐the‐hard‐thing‐about‐hard‐
things?from_search=true

The Lean Startup
https://www.goodreads.com/book/show/1
0127019‐the‐lean‐
startup?from_search=true

Required Reading:
Harvard business review
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Standford Business
https://www.gsb.stanford.edu/insights/ho
w‐build‐better‐startup‐team

The startup
https://medium.com/swlh/success‐factors‐
of‐tech‐startups‐part‐1‐the‐team‐
faca5f795038
Infographic
https://www.desk.com/success‐
center/star‐wars‐startups‐guide‐building‐
your‐team‐infographic
https://blog.adioma.com/startup‐dirty‐
laundry‐conflicts‐that‐kill‐partnerships‐
infographic/

World economic forum
https://www.weforum.org/agenda/2017/1
1/jack‐ma‐advice‐mistake‐destroy‐startups

How To Create An Effective Onboarding
Experience At Your Startup
https://www.forbes.com/sites/sujanpatel/
2015/03/11/how‐to‐create‐an‐effective‐
onboarding‐experience‐at‐your‐
startup/#3f096ca62b16
Module
8:
Investment
Readiness & Raising Capital
Raising capital is a challenge
for every startup. There are
different types of funding
available from different
sources. It is important for a
startup to understand if they
need to seek capital, when is
the right time, what type of
investment is the most

Learning Objectives:
By the end of this
module, learners will
be able to:
• Recognize
the
different types of
investment
• State "How to
approach
investors
(the
Dos and Don’ts)"

Videos:
Self‐assessment:
Summary video of 1. Which of the following
key concepts
aspects are the most
attractive in the eyes of
• What is the
investors? (you can
process
of
select more than one
Raising Capital?
aspects)
• What is the a) Management team
importance of b) Exit opportunity
Raising Capital? c) Revenue capital
d) Innovative idea

Required Reading:
Raising Business Angel Investment
Raising funding in Europe: The guidebook
for entrepreneurs, HBAN, 2013
Series A, B, C funding: How it works
By Shoshanna Delventhal, 2017
Investopedia

‐

Types and Sources of Financing for Startup
Businesses
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appropriate and how to •
approach the investor(s). Any
investment‐ready
startup
should be in a position to •
clearly demonstrate a strong
team, a deep understanding
of
their
market
and •
competition,
a
detailed
understanding
of
their
business model, how the
business makes money and
what milestones have been
achieved. This module is
about understanding early
stage investment.
Units:
Definition of Concepts
Seed Capital: Seed capital is
the initial capital used when
starting a business, often
coming from the founders'
personal assets, friends or
family, for covering initial
operating expenses and
attracting venture capitalists.
This type of funding is often
obtained in exchange for an
equity stake in the enterprise,
although with less formal
contractual overhead than
standard equity financing.
Private Equity: Private equity
is capital that is not listed on a
public exchange. Private
equity is composed of funds

Predict if their •
investment
is
ready
Indicate how to •
start the process
of raising capital
Identify where to
find information •
and
pitching
events
•

By Don Hofstrand
What is the ANSWER: a) b) c)
importance of
capital A little book about funding
Raising Capital? 2. Venture
investors are generally Your way from zero to A. Get the online
What are the
not that interested in version here: www.vhhr.dk/a‐little‐book‐
most
critical
what your company about‐funding
aspects
of
does: True or false?
raising capital?
True:
the Hidden Filters to Raise Money
What are the ANSWER:
product or service is not By the Angel Capital Association. Having a
different types
in the top three criteria. great idea is not enough. To attract
of investment?
They are interested in investors, you need to understand how to
How can you
how they will make think like an investor. Here is how.
predict if your
money
from
their
start‐up
is
investment. This is not Rites of Passage: What Investors Mean by
investment
true for Business Angels Due Diligence
ready?
who are usually more By Christopher Mirabile. Entrepreneurs fear
• What are the
interested in what you due diligence mostly because they don't
different types
do.
of investment?
understand it. Here's an overview of what
investors are trying to accomplish.
Activity
1: 3. The most important
part of a business plan is
Investment
The little book of private equity
the Executive Summary.
Readiness
by Invest Europe
: True or False?
ANSWER: True
Readings:
Crowdfunding Business Models
1. HBAN/EBAN
by Irene Tordera (European Crowdfunding
publication:
4. How do I calculate how
Network)
Raising
much I need to raise?
funding
in a) A rule of thumb would
Europe:
the
be to raise 6 months’ How crowdfunding platforms work?
by Irene Tordera (European Crowdfunding
guidebook for
worth of cash
entrepreneurs b)
A rule of thumb Network)
2. Series A, B, C
would be to raise 12
Understanding what type of crowdfunding
funding: how it
months’ worth of cash
is
best for your startup
works: article c) A rule of thumb would
by
be to raise 18 months’ by Irene Tordera (European Crowdfunding
Network)
Investopedia
worth of cash
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and investors that directly
invest in private companies,
or that engage in buyouts of
public companies, resulting in
the delisting of public equity.
Venture Capital: Venture
capital is financing that
investors provide to startup
companies
and
small
businesses that are believed
to have long‐term growth
potential. Venture capital
generally comes from well‐off
investors, investment banks
and any other financial
institutions. However, it does
not always take just a
monetary form; it can be
provided in the form of
technical
or
managerial
expertise.
Bootstrapping:
Bootstrapping describes a
situation in which an
entrepreneur
starts
a
company with little capital,
relying on money other than
outside investments. An
individual is said to be
bootstrapping
when
he
attempts to found and build a
company from personal
finances or the operating
revenues of the new
company.

d)
A rule of thumb
would be to raise 24 Types of crowdfunding platforms
Videos:
months’ worth of cash
1. Startup
by Irene Tordera (European Crowdfunding
Funding
Network)
Explained:
ANSWER: c) a rule of
Everything You
thumb would be to Is Crowdfunding Right For You?
Need to Know
raise 18 months’ worth Prepared by Lindsay Hart, Sandeep Pillai,
Defining
of cash
Sean Tyler, Mikayla Wicks under the
Entrepreneurship:
supervision of Professor Dilip Soman
Types of Investors 5. What are the main legal
by Tech Ranch
agreements
of
an 10 Crowdfunding Realities You Need to
investment deal?
Understand
Activity 2: The a) Investment agreement By Christopher Mirabile. Crowdfunding has
investment types
b)
Articles
of a lot of potential, but it pays to understand
association
some fundamentals about how it works.
Readings:
c) Directors’
service
1. Types
and
agreement
Recommended Videos:
Sources
of d)
Capital
Financing for
Agreement
Raising Venture Capital
Startup
ANSWER: a/, b/and c/
by Christian Hernandez
Businesses
(pdf)
6. The letters in “Series A,
What is an IPO?
2. A little book
B and C” correspond to
by Wall Street Survivor
about funding
the development stage
(pdf)
of the company: True or
Startup Funding Explained: Everything You
False?
Need to Know
Videos:
by The Rest Of Us
1. Story of a ANSWER: TRUE
Startup ! From
IDEA to IPO ! 7. In short, IPO means Defining Entrepreneurship: Types of
Dropout
To
“Intellectual Property”: Investors
Kevin Koym, CEO of Tech Ranch, goes
Startup ! by
True or False?
through the types of investors that startups
DropOut
2. What Are The ANSWER: False: In short, consider ‐ going from customers through
Start‐Up
IPO means “Go public”: themselves and private equity.
Funding
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FFFs: Friends, Family and
Fools refer to the most basic
form of crowdsourcing your
business. Friends and family
members want to support
your business by either
lending funds to you or invest
and purchase the ownership
interest in your venture. This
is a very common source of
funding for startups as about
35‐40% of startups receive
capital from this group every
year. The reason why it is
called “Friends, Family and
Fools” is related to the risk
associated with lending to or
investing in an early stage
business. They are generally
not expert investors.
Crowdfunding:
Crowdfunding is a collective
effort of many individuals
who network and pool their
resources to support efforts
initiated by other people or
organizations. This is usually
done via or with the help of
the
Internet.
Individual
projects and businesses are
financed
with
small
contributions from a large
number
of
individuals,
allowing
innovators,
entrepreneurs and business

Rounds? By Jay
Adelson
3. Potential
Sources
of
Investment,
webinar
by
Audra Shallal
EBAN
for
E!nnovest
project
Activity 3: Business
Angel Investment

1. Who are the first that
would invest in you?
(you can select more
than one options)
a) Family
b) Friends
c) Crowd investors
d) Venture Capitals
ANSWER: a, b, and c
2. What investment can
you get and in which
order of the startup
stage?
(match in pairs)
ANSWER:
Stage
1:
Self‐
funding/bootstrapping;
Stage 2: FFFs, government
grants crowdfunding;
Stage 3: Business angels,
Seed VC;
Stage 4: VC rounds;
Stage 5: Bank funds; IPO
investors

Readings:
1. Hidden Filters
to
Raise
Money, by the
Angel Capital
Association
2. Rites
of
Passage: What
Investors
Mean by Due
Diligence, by
the
Angel
Capital
1. Business Angel only
Association
brings funds to your
startup. True of false?
Videos:
1. “Giving Wings ANSWER: False. A BA also
to
your
brings
experience,
Business and
network and expertise.
Fueling your
Growth”,
2. What do you call the
Webinar
by
period
when
an

Story of a Startup: From IDEA to IPO
By Dropout
What Are The Start‐Up Funding Rounds?
Successful entrepreneur and CEO, Jay
Adelson, demystifies the start‐up process by
providing advice, tips, and answering
questions.
Potential Sources of Investment
Webinar by Audra Shallal EBAN for
E!nnovest Project
Giving Wings to your Business and Fueling
your Growth
Webinar by Candace Johnson, EBAN for
InvestHorizon project
Investor Relations & Negociations
Webinar by Jaakko Salminen, FiBAN for
InvestHorizon project
How Private Equity Works?
by Invest Europe. What is private equity and
how does it help companies?
Why choose Venture Capital for your
Business
by Invest Europe. Are you seeking long‐term
capital and support to turbo‐charge your
company’s growth? If so, venture capital
could be for you.
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owners to utilize their social
networks to raise capital.
Initial Public Offering – IPO:
An initial public offering (IPO)
is the first time that the stock
of a private company is
offered to the public. IPOs are
often issued by smaller,
younger companies seeking
capital to expand, but they
can also be done by large
privately owned companies
looking to become publicly
traded. In an IPO, the issuer
obtains the assistance of an
underwriting firm, which
helps determine what type of
security to issue, the best
offering price, the amount of
shares to be issued and the
time to bring it to market.
Module 9: Pitching
Coming up with good ideas is
hard enough, but convincing
others to do something with
them is even harder. In many
fields the task of bringing an
idea to someone with the
power to do something with it
is called a pitch. Although the
fields or industries may differ,
the basic skills of pitching
ideas is largely the same. This
module is about pitching to
investors; how to present in

Candace
Johnson, EBAN
for
InvestHorizon
project
2. “Investor
Relations
&
Negociations”,
Webinar
by
Jaakko
Salminen,
FiBAN
for
InvestHorizon
project

Learning Objectives:
By the end of this
module, learners will
be able to:
• Identify
the
investment
related aspects of
pitching
(8
essential
elements)
and
focus on them
instead of the
tech explanations

investor
investigates
your company before
deciding to go ahead
with the investment?
a) Exit Strategy
b)
Due diligence
c) Bootstrapping
d)
VC rounds
ANSWER:
b)
Due
diligence

3. Who should help you
negotiating
with
investors?
a) A lawyer
b)
Another
entrepreneur
c) A family member
d)
A financial expert
ANSWER: a) A lawyer

Videos:
Self‐assessment:
Summary video of 1. I must be ready to
key concepts
explain
everything
technical about my
• What is a Pitch?
product to investors
• What is the
when I pitch. True or
importance of
false?
Pitching?
FALSE: You must be even
• How
can
more ready to talk
startups Pitch?
about your business
• What is the
and how you will make
most
critical
money. Investors will be
aspect
in
interested in the in and
Pitching?

Required Reading:
Understanding what investors are
looking for and what to consider for an
effective business pitch
Presentation by Audra Shallal, EBAN
Board Member
Every Entrepreneur Needs to Master
Public Speaking
by Martin Zwilling, Forbes, 23 November
2012
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front of investors with the •
goal to raise their interest in
your company and consider it
as a potential investment in
their portfolio.
•
Units:
Definition of Concepts
Elevator pitch: A slang term •
used to describe a brief
speech that outlines an idea
for a product, service or
project. The name comes
from the notion that the
speech should be delivered in
the short time period of an
elevator ride, usually 20‐60
seconds. In the financial
world, the speech refers to an
entrepreneur's attempt to
convince a venture capitalist
that a business idea is worth
investing in.

Improve
their
public speaking
and
body
language skills
Define how to
build
their
pitching
presentation
Synthetize
the
required
information for a
pitch (1, 3, 5 or 8
minutes pitches)

Activity:
Building your pitch
presentation
Put together your
investor
pitch
presentation
template:
PowerPoint to be
filled with content
(8 elements:
1/
Problem &
Solution;
2/ Business model;
3/
Competitors
analysis;
4/ Market analysis;
5/ Execution plan;
6/ Milestones;
7/ Team;
8/ Amount & use of
funding sought)
Exercise:
Practice in front of
the mirror:
• Read it out loud
• Edit
your
writing
• Read it out loud
again
• Practice again
Practice in front of
your family and
friends, ideally with
a
couple
of
strangers:

out of your technology How to become an excellent public
speaker
later.
Body Language and Public Speaking
2. What are the 8 Tips
elements that I must
include in my pitch to The Fast Track Guide to Speaking in
Public
investors?
1/ Problem and solution; by Jan Yager, Hannacroix Creek Books,
2/ Business model; 3/ 1 September 2012 ISBN-13: 978Competitors analysis; 1889262659
4/ Market analysis; 5/
Execution plan; 6/ 30 Legendary Startup Pitch Decks And
Milestones; 7/ Team; 8/ What You Can Learn From Them
by Aaron Lee Co-Founder | Leneys
Amount & use of
funding sought)
Recommended Videos:
3. What is an elevator
How to pitch to a VC
pitch?
TED Talk by David S. Rose: David S.
ANSWER: A one minute
Rose: How to pitch to a VC | TED Talk |
pitch
TED.com
How a world champion of public
speaking prepares for presentations
Video by Dananjana Hettiarachchi with
Business Insider | YouTube
Breathing exercises for public speaking
Some breathing exercises for confident
public speaking by Dominic Colenso
Use Body Language to Rock Your Next
Presentation
by Stanford Graduate School of
Business
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•

•

•

•

•

Use a room and
build it in a
classroom or U
setup
Decide on a
timing:
3
minutes,
5
minutes or 8
minutes pitch.
Note that 8
minutes is very
long and will
very unlikely
happen in real
life.
Sit
your
audience, give
them
the
scoring sheets
and ask them
to grade you
If possible, use
a beamer or a
big screen to
project
your
presentation
Dress up! This
is
a
real
exercise
and
your audience
should
also
score you on
your
appearance

10 Powerful Body Language Tips For
Your Next Presentation
by Infographic
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