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Εισαγωγή 

Το παρών πρόγραμμα σπουδών ECVET θα διευκολύνει την αναγνώριση των ικανοτήτων 
υποστηρίζοντας την κινητικότητα των εκπαιδευτικών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε όλη την 
Ευρώπη – προωθώντας έτσι τη διά βίου μάθηση, την πιστοποίηση δεξιοτήτων και την πίστωση 
κατάρτισης. 

Ο προσδιορισμός και ο ορισμός των μαθησιακών μονάδων και αποτελεσμάτων βασίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές EQF και ECVET. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για το Επίπεδο 5 EQF, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα, το εύρος και το επίπεδο μάθησης που αναμένεται να 
επιτευχθεί.  

Περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή στις: 
- μαθησιακές μονάδες και τα μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορά τη Γνώση, τις 

Δεξιότητες και την Ευθύνη και την Αυτονομία που θα αποκτηθούν. 
- ώρες συνολικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των ωρών επαφής, πρακτικής 

άσκησης, αυτο-μελέτης και αξιολόγησης και την απόκτηση αντίστοιχων μονάδων ECVET. 

Αυτό το προϊόν είναι ένας Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) διαθέσιμος στα Αγγλικά και σε 
όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας και προσβάσιμος μέσω του ιστότοπου του έργου. 
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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και απαραίτητη ορολογία 

EQF

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα εργαλείο μετάφρασης 
που βοηθά στην κατανόηση και τη σύγκριση των προσόντων που 
απονέμονται σε διαφορετικές χώρες και από διαφορετικά 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, δομημένα σε οκτώ επίπεδα

Επίπεδο EQF
Το επίπεδο 5 έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τις δεξιότητες των 
ατόμων που ήδη απασχολούνται και θέλουν να αποκτήσουν 
προηγμένες τεχνικές γνώσεις, εγκάρσιες ή/και διαχειριστικές 
δεξιότητες.

Στόχοι μάθησης Μια παρότρυνση να εφαρμοστεί η μάθηση στην πράξη

Ώρες Μάθησης

Αριθμός ωρών που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτού του 
Προγράμματος Σπουδών, κατανεμημένοι σε ώρες δια ζώσης 
παράδοσης, πρακτικές ώρες πρακτικής, ώρες αυτο-μελέτης και ώρες 
αξιολόγησης. Σε αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών υπάρχουν 7 
Μαθησιακές Μονάδες 25 ωρών μικτής μάθησης η κάθε μία.

Μονάδες ECVET

Αριθμός πιστώσεων που μπορούν να διατεθούν μετά την 
ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος σπουδών. 25 ώρες 
εκπαίδευσης αντιστοιχούν σε 1 πίστωση ECVET. Εάν 25 ώρες 
εκπαίδευσης αντιστοιχούν σε 1 πίστωση ECVET, τότε 175 ώρες 
προσέγγισης κατάρτισης αντιστοιχούν σε 7 μονάδες ECVET.

Μαθησιακά 
αποτελέσματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι δηλώσεις που περιγράφουν 
σημαντική και ουσιαστική μάθηση που πρέπει να επιτευχθεί και 
μπορούν να αποδειχθούν αξιόπιστα στο τέλος της εκπαίδευσης. Στο 
μάθημα του EQF το αποτέλεσμα περιγράφεται με γνώση, δεξιότητες, 
υπευθυνότητα και αυτονομία

Γνώση Στο πλαίσιο του EQF, η γνώση περιγράφεται ως θεωρητική ή/και 
πραγματική.
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Δεξιότητες

Στο πλαίσιο του EQF, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (που 
περιλαμβάνουν τη χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής 
σκέψης) και πρακτικές (που περιλαμβάνουν χειρωνακτική 
επιδεξιότητα και χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων). 

Ευθύνη και 
αυτονομία

Στο πλαίσιο του EQF, η ευθύνη και η αυτονομία περιγράφονται ως η 
ικανότητα αυτόνομης και υπεύθυνης εφαρμογής γνώσεων και 
δεξιοτήτων
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Επίπεδο EQF 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης CollaborArt στοχεύει στο EQF Level 5 

Ενότητες  

Επίπεδο Γνώση Δεξιότητες Ευθύνη και Αυτονομία

5 Ολοκληρωμένη, 
εξειδικευμένη, 
πραγματική και 
θεωρητική γνώση σε 
ένα πεδίο εργασίας ή 
μελέτης και επίγνωση 
των ορίων αυτής της 
γνώσης.

Ένα ευρύ φάσμα 
γνωστικών και 
πρακτικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για 
την ανάπτυξη 
δημιουργικών λύσεων 
σε αφηρημένα 
προβλήματα.

Διαχείριση και εποπτεία 
άσκησης σε πλαίσια 
εργασιών ή 
δραστηριοτήτων 
σπουδών όπου υπάρχει 
απρόβλεπτη αλλαγή. 
επανεξέταση και 
ανάπτυξη της απόδοσης 
του εαυτού και των 
άλλων.

Ενότητα Τίτλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ι

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ II

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



CollaborArt - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   7

Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Κοινωνική Καινοτομία Μονάδες 
ECVET

Συνολικές ώρες 25 1

Μαθησιακά 
αποτελέσματα

 ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Διανομή 
Ωρών 

Μάθησης

Μετά την 
ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας, θα 
είστε σε θέση να…

Κ1. Καθορίσετε την 
έννοια, τη 

διαδικασία και τις 
προκλήσεις της 

Κοινωνικής 
Καινοτομίας 

Κ2. Περιγράψετε 
τον οικονομικό, 
κοινωνικό και 

οικολογικό 
αντίκτυπο που 

μπορούν να 
επιφέρουν οι 

λύσεις Κοινωνικής 
Καινοτομίας 

Κ3. Παρουσιάσετε 
τους διαφορετικούς 

παράγοντες που 
συμμετέχουν στην 

Κοινωνική 
Καινοτομία 

S1. Δώσετε 
παραδείγματα 
πρωτοβουλιών 

κοινωνικής 
καινοτομίας που 
αναπτύχθηκαν  

S2. Δείξετε στους 
μαθητές πώς να 
εντοπίζουν τις 

κοινωνικές 
δυσλειτουργίες 

στην κοινωνία και 
πιθανές λύσεις 

κοινωνικής 
καινοτομίας για 

την επίλυσή τους 

R1. Αποδείξετε 
στους μαθητές με 
πρακτικό τρόπο 

πώς να 
αναπτύσσουν μαζί 
λύσεις κοινωνικής 

καινοτομίας 

R2. Αξιολογήσετε 
την ικανότητα των 

μαθητών να 
αναπτύσσουν 

συλλογικά λύσεις 
κοινωνικής 

καινοτομίας 

Δια ζώσης 
ώρες: 8 

Ώρες 
πρακτικής 
άσκησης: 8 

Ώρες αυτο-
μελέτης: 6 

Ώρες αυτό-
αξιολόγησης: 

3
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Τίτλος Ενότητας Ενότητα 2: Συλλογική Δημιουργικότητα Ι Μονάδες 
ECVET

Συνολικές ώρες 25 1

Μαθησιακά 
αποτελέσματα

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Διανομή 
Ωρών 

Μάθησης

Μετά την 
ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας, θα 
είστε σε θέση να…

Κ1. Καθορίσετε την 
προσέγγιση της 

Συλλογικής 
Δημιουργικότητας 

και έχετε γνώση της 
θεωρίας πίσω 

Κ2. Αναγνωρίσετε 
τις κοινωνικές 

πτυχές της 
Συλλογικής 

Δημιουργικότητας 

Κ3. Αναγνωρίσετε 
τις επιπτώσεις της 

Συλλογικής 
Δημιουργικότητας 

μέσα σε μια 
κοινωνική ομάδα 
και εκπαιδευτικά 

πλαίσια

S1. 
Χρησιμοποιήσετε 
παραδείγματα και 

μελέτες 
περιπτώσεων για 
να εξηγήσετε πώς 

η συσχέτιση 
προάγει τη 
συλλογική 

δημιουργικότητα

S2. 
Διαφοροποιήσετε 
το ατόμου από τη 

συλλογική 
δημιουργικότητα

R1. Υποστηρίξετε 
την εφαρμογή και 
την ανάπτυξη της 

Συλλογικής 
Δημιουργικότητας 
σε εκπαιδευτικά 

πλαίσια

Δια ζώσης 
ώρες: 8 

Ώρες 
πρακτικής 
άσκησης: 8 

Ώρες αυτο-
μελέτης: 6 

Ώρες αυτό-
αξιολόγησης: 

3
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Τίτλος Ενότητας Ενότητα 3: Συλλογική Δημιουργικότητα II Μονάδες 
ECVET

Συνολικές ώρες 25 1

Μαθησιακά 
αποτελέσματα

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Διανομή 
Ωρών 

Μάθησης

Μετά την 
ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας, θα 
είστε σε θέση να…

Κ1. Περιγράψετε τη 
δημιουργική 
διαδικασία 

τεσσάρων σταδίων 
του Wallas 

Κ2. Εξηγήσετε τη 
δυναμική της 

ομάδας στο πλαίσιο 
της συλλογικής 

δημιουργικότητας 

Κ3. Καθορίσετε την 
έννοια της 

«δημιουργικής 
επίλυσης 

προβλημάτων»

S1. Εφαρμόσετε το 
μοντέλο Four Stage 

του Wallas στη 
διαδικασία 

δημιουργικής 
σκέψης 

S2. Διερευνήσετε 
πώς η δυναμική 

της ομάδας 
επηρεάζει τη 

συλλογική 
δημιουργικότητα 

S3. Εφαρμόσετε τις 
αρχές της 

δημιουργικής 
επίλυσης 

προβλημάτων για 
να βρείτε 

καινοτόμες λύσεις 
σε προβλήματα της 
πραγματικής ζωής

R1. Προσαρμόσετε 
τη δημιουργική 
διαδικασία του 
Four Stage του 
Wallas σε ένα 
συγκεκριμένο 

πλαίσιο  

R2. Αξιολογήσετε 
τον αντίκτυπο της 

διαφορετικής 
δυναμικής της 

ομάδας στη 
συλλογική 

δημιουργικότητα 

R3. Αποδείξετε την 
αποτελεσματικότη

τα της 
δημιουργικής 

επίλυσης 
προβλημάτων για 

την εξεύρεση 
λύσεων σε 

προβλήματα 
πραγματικής ζωής

Δια ζώσης 
ώρες: 6 

Ώρες 
πρακτικής 
άσκησης: 8 

Ώρες αυτο-
μελέτης: 8 

Ώρες αυτό-
αξιολόγησης: 

3
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Τίτλος Ενότητας Ενότητα 4: Στρατηγικές, Διδακτικές και Μέθοδοι που 
Ενισχύουν τη Συλλογική Δημιουργικότητα Εκπαιδευτικών 

Ομάδων

Μονάδες 
ECVET

Συνολικές ώρες 25 1

Μαθησιακά 
αποτελέσματα

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Διανομή 
Ωρών 

Μάθησης

Μετά την 
ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας, θα 
είστε σε θέση να…

Κ1. Έχετε γνώση για 
το πώς η διαχείριση 
ταλέντων μπορεί να 

ενισχύσει τη 
συλλογική 

δημιουργικότητα 
μέσα στην ομάδα 

των μαθητών 

Κ2. Δώσετε 
παραδείγματα 

στρατηγικών που 
μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν 
για την προώθηση 

της συλλογικής 
δημιουργικότητας 

Κ3. Περιγράψετε 
μια σειρά μεθόδων 
αξιολόγησης που 

μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 

για την εξέταση της 
συλλογικής 

δημιουργικότητας 

S1. Εφαρμόσετε 
μια σειρά 

στρατηγικών για 
την υποστήριξη και 
την προώθηση της 

συλλογικής 
δημιουργικότητας 
μέσα στην ομάδα 

των μαθητών 

S2. Επιλέξετε 
παραδείγματα 

βέλτιστων 
πρακτικών για την 

προώθηση της 
συλλογικής 

δημιουργικότητας 
με την ομάδα 

μαθητών 

S3. Δοκιμάσετε την 
αποτελεσματικότητ
α μιας Συλλογικής 

Στρατηγικής 
Δημιουργικότητας 
μέσα στην ομάδα 

μαθητών

R1. Αποδείξετε με 
πρακτικό τρόπο 

πώς να 
εφαρμόσετε και 
να ενισχύσετε τη 

συλλογική 
δημιουργικότητα 

R2. Αξιολογήσετε 
την πρόοδο των 

μαθητών 
χρησιμοποιώντας 

μεθόδους 
συλλογικής 

δημιουργικότητας 

R3. Αξιολογήσετε 
παραδείγματα 

βέλτιστων 
πρακτικών όσον 

αφορά την τοπική 
εφαρμογή μεταξύ 

της ομάδας 
μαθητών 

Δια ζώσης 
ώρες: 8 

Ώρες 
πρακτικής 
άσκησης: 8 

Ώρες αυτο-
μελέτης: 7 

Ώρες αυτό-
αξιολόγησης: 

2
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Τίτλος Ενότητας Ενότητα 5: Δημιουργικότητα και Κοινωνική Καινοτομία Μονάδες 
ECVET

Συνολικές ώρες 25 1

Μαθησιακά 
αποτελέσματα

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Διανομή 
Ωρών 

Μάθησης

Μετά την 
ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας, θα 
είστε σε θέση να…

Κ1. Περιγράψετε 
πώς να ξεπεράσετε 

τα εμπόδια 
καινοτομίας με 

συλλογική 
δημιουργικότητα 

Κ2. Εξηγήσετε πώς 
να ικανοποιήσετε 

τις κοινωνικές 
ανάγκες μέσω 
δημιουργικής 
διαδικασίας 

Κ3. Περιγράψετε τη 
σημασία της 
συλλογικής 

δημιουργικότητας 
για την κοινωνική 

καινοτομία

S1. Παρέχετε 
οδηγίες σχετικά με 
την εφαρμογή της 

συλλογικής 
προσέγγισης 

δημιουργικότητας 
για την υπέρβαση 

των εμποδίων 
καινοτομίας 

S2. Διερευνήσετε 
τη χρήση της 
δημιουργικής 

διαδικασίας για 
την αντιμετώπιση 

των 
αναγνωρισμένων 

κοινωνικών 
αναγκών 

S3. Παρέχετε 
πληροφορίες 

σχετικά με την 
εφαρμογή της 

συλλογικής 
προσέγγισης 

δημιουργικότητας 
για την κοινωνική 

καινοτομία

R1. Αποδείξετε την 
αποτελεσματικότητ

α της συλλογικής 
δημιουργικότητας 
για την υπέρβαση 

των εμποδίων 
καινοτομίας 

R2. Εφαρμόσετε τη 
κατάλληλη 

δημιουργική 
διαδικασία για την 

κάλυψη κοινωνικών 
αναγκών σε τοπικό 

επίπεδο 

R3. Συγκρίνετε τη 
συλλογική 

δημιουργικότητα και 
άλλες προσεγγίσεις 

που 
χρησιμοποιούνται 

στο πλαίσιο της 
κοινωνικής 

καινοτομίας 

Δια ζώσης 
ώρες: 6 

Ώρες 
πρακτικής 
άσκησης: 8 

Ώρες αυτο-
μελέτης: 8 

Ώρες αυτό-
αξιολόγηση

ς: 3
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Τίτλος Ενότητας Ενότητα 6: Παιχνιδοποίηση, Τέχνες και Εμπειρία Μάθησης Μονάδες 
ECVET

Συνολικές ώρες 25 1

Μαθησιακά 
αποτελέσματα

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Διανομή 
Ωρών 

Μάθησης

Μετά την 
ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας, θα 
είστε σε θέση να…

Κ1. Καθορίσετε τον 
αντίκτυπο του 

περιεχομένου που 
βασίζεται στην 
τέχνη και του 

παιχνιδιού στη 
διδασκαλία των 

ενηλίκων 

Κ2. Περιγράψετε τη 
μάθηση που 

βασίζεται στην 
τέχνη και τα 

στοιχεία παιχνιδιού 
που δρουν ως 
εκπαιδευτικά 

εργαλεία για την 
προώθηση της 

συλλογικής 
δημιουργικότητας 

στη διδασκαλία 
ενηλίκων 

Κ3. Περιγράφει τη 
συσχέτιση της 

συλλογικής 
δημιουργικότητας 

και του 
Gamifica�on/Arts 

στις εφαρμογές στη 
διδασκαλία 

ενηλίκων

S1. Αξιοποιήσετε 
τις παρακινητικές 

πτυχές της 
παιχνιδοποίησης 
και των στοιχείων 

που βασίζονται 
στην τέχνη στη 

διδασκαλία 
ενηλίκων 

S2. Δημιουργήσετε 
ένα μαθησιακό 

περιβάλλον 
χρησιμοποιώντας 

καινοτόμες 
εργασίες και 

δραστηριότητες 
που βασίζονται 

στην τέχνη για την 
προώθηση της 

δημιουργικότητας 
σε μαθησιακά 
περιβάλλοντα 

R1. Είστε 
επικεφαλής μιας 

ομάδας 
συναδέλφων που 
θέλουν να κάνουν 
χρήση στοιχείων 

της 
παιχνιδοποίησης 
που βασίζονται 

στην τέχνη για την 
προώθηση της 

συλλογικής 
δημιουργικότητας 

στη διδασκαλία 
ενηλίκων 

R2. Αξιολογήσετε 
τα 

παιχνιδοποιημένα 
και τα βασισμένα 

στην τέχνη 
εκπαιδευτικά 

εργαλεία για την 
προώθηση της 

συλλογικής 
δημιουργικότητας 

στη διδασκαλία 
ενηλίκων

Δια ζώσης 
ώρες: 8 

Ώρες 
πρακτικής 
άσκησης: 8 

Ώρες αυτο-
μελέτης: 6 

Ώρες αυτό-
αξιολόγησης: 

3
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Τίτλος Ενότητας Ενότητα 7: Ενσωμάτωση της Εικονικής Παιχνιδοποίησης 
στην Προώθηση της Συλλογικής Δημιουργικότητας για 

Κοινωνική Καινοτομία

Μονάδες 
ECVET

Συνολικές ώρες 25 1

Μαθησιακά 
αποτελέσματα

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Διανομή 
Ωρών 

Μάθησης

Μετά την 
ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας, θα 
είστε σε θέση να…

Κ1. Περιγράψετε  
διαφορετικούς 

τύπους 
παιχνιδοποίσης και 
πώς αυτά μπορούν 
να εφαρμοστούν 

ηλεκτρονικά 

Κ2. Περιγράψετε τη 
θεωρία πίσω για τα 
βασικά στοιχεία για 

την επιτυχή 
εφαρμογή της 

εικονικής 
παιχνιδοποίησης 

Κ3. Συγκεντρώσετε 
παραδείγματα 

συλλογικής 
δημιουργικότητας 

και κοινωνικής 
καινοτομίας σε 

συνδυασμό με την 
εικονική 

παιχνιδοποίηση

S1. Εφαρμόσετε 
την εικονική 

παιχνιδοποίηση με 
τρόπο που να 

εκμεταλλεύεστε τα 
βασικά οφέλη της 

S2. Επιλέξετε έναν 
κατάλληλο τρόπο 

χρήσης της 
εικονικής 

παιχνιδοποίησης 
στη μάθηση 

ενηλίκων 

S3. Μεταφέρετε τις 
βέλτιστες 
πρακτικές 

συλλογικής 
δημιουργικότητας 

και κοινωνικής 
καινοτομίας σε 

συνδυασμό με την 
εικονική 

παιχνιδοποίηση

R1. Διδάξτε 
αποτελεσματικά 
τους ανθρώπους 

στο σχεδιασμό και 
τη χρήση της 

εικονικής 
παιχνιδοποίησης 
στη διδασκαλία 

ενηλίκων 

R2. Διαχειριστείτε 
μια συλλογική 

διαδικασία 
δημιουργικότητας 

και κοινωνικής 
καινοτομίας με τη 

χρήση της 
εικονικής 

παιχνιδοποίησης 
στη διδασκαλία 

ενηλίκων

Δια ζώσης 
ώρες: 8 

Ώρες 
πρακτικής 
άσκησης: 8 

Ώρες αυτο-
μελέτης: 6 

Ώρες αυτό-
αξιολόγησης: 

3
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