
  

1 
 

FINE2WORK Εργαλειοθήκη 

 

 

 

 

 

 

FINE2WORK: Προώθηση οικονομικών, 
ψηφιακών και επιχειρηματικών ικανοτήτων 

για ενήλικες (γυναίκες) με περιορισμένη 
πρόσβαση στην ψηφιακή αγορά (κατ 

'οίκον) 
 

  
Intellectual Output 4: FINE2WORK POLICY BACK PACK: SETTING UP THE HUBS AS 

PART OF A POLICY RECOMMENDATION - UPSCALING STRATEGY FROM THE 

LOCAL TO THE NATIONAL LEVEL 

P4 – RCCI 

  



  

2 
 

FINE2WORK Εργαλειοθήκη 

Κοινοπραξία 

 

P1 Project Net – Λετονία  

 

 

 

 

 

 

P2 Emphasys Centre – Κύπρος  

 

 

 

 

P3 Descularte - Πορτογαλία 

 

 

 
 

 

 

P4 
Ruse Chamber of Commerce and Industry – 

Βουλγαρία  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



  

3 
 

FINE2WORK Εργαλειοθήκη 

 

Πείνακας Περιεχομένων  

 

1. Οι προσδοκίες του αναγνώστη ........................................................................................................ 4 

2. Εισαγωγή ......................................................................................................................................... 4 

3. Περιγραφή του έργου ...................................................................................................................... 5 

4. Αποτελέσματα έργου ....................................................................................................................... 6 

IO1 - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΕ ................................. 6 

IO2 – FINE2WORK πλαίσιο δεξιοτήτων και εκπαιδευτικό υλικό ......................................................... 7 

IO3 – Ψηφιακά Εμβήματα (Open Badges) – διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης και Δημιουργία 

Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας ........................................................................................... 8 

IO4 – FINE2WORK policy back pack: ρύθμιση των hubs ως μέρος μιας στρατηγικής αναβάθμισης 

συστάσεων πολιτικής από τοπικό σε εθνικό επίπεδο ......................................................................... 9 

1. Εισαγωγή ....................................................................................................................................... 15 

2. Ομάδες  στόχοι .............................................................................................................................. 16 

3. Πράγματα που θα χρειαστείτε: ..................................................................................................... 16 

3.1 Οπτικά Υλικά .......................................................................................................................... 16 

3.2 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης .................................................................................................. 16 

4. Παραρτήματα ................................................................................................................................ 20 

4.1 Παράρτημα 1 – Φυλλάδιο 1 ................................................................................................... 20 

4.2 Παράρτημα 2 – Φυλλάδιο 2 ................................................................................................... 21 

4.3 Παράρτημα 3 – Σχέδια μέσων κοινωνικής δικτύωσης ............................................................ 22 

4.4 Παράρτημα 4 – Μνημόνιο Δέσμευσης ................................................................................... 23 

Μέρος Δ. Καλές πρακτικές ..................................................................................................................... 26 

5. Συμπεράσματα & Επόμενα βήματα ............................................................................................... 28 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ...................................................................................................................................... 29 

A) Παράρτημα Α: Αποτελέσματα και παραδοτέα του έργου ............................................................. 29 

A1) Παράρτημα Α1: Συγκριτική έκθεση Α1) ................................................................................. 30 

1. Γενική Επισκόπηση ........................................................................................................................ 30 

A2) Παράρτημα Α2: Πλαίσιο FINE2WORK .................................................................................... 31 

Γενική περιγραφή της ενότητας ......................................................................................................... 31 

Α4) Παράρτημα Α4: Το Οικοσύστημα των Open Badges ................................................................... 35 

Β) Παράρτημα Β: Πρότυπα για την Υλοποίηση του FINE2WORK ........................................................ 36 

Παράρτημα B1: Πρόσκληση .............................................................................................................. 36 



  

4 
 

FINE2WORK Εργαλειοθήκη 

Παράρτημα B2: Φόρμα Εγγραφής ..................................................................................................... 36 

Παράρτημα B3: Λίστα συμμετοχών ................................................................................................... 36 

Παράρτημα B4: Ερωτηματολόγια συμμετοχής ................................................................................. 36 

Παράρτημα B5: Παράδειγμα πιστοποιητικού ................................................................................... 37 

Παράρτημα B6: Ατζέντα εκπαίδευσης ............................................................................................... 37 

Παράρτημα B7: Δομή ημερήσιου σχεδίου μαθήματος ..................................................................... 37 

Παράρτημα B7: Τελική αξιολόγηση ................................................................................................... 37 

 

 

1. Οι προσδοκίες του αναγνώστη 

Αυτό το έγγραφο θα παρέχει στον αναγνώστη μια επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

FINE2WORK και μερικές οδηγίες για την εφαρμογή του έργου. Η πρόοδος και η μεθοδολογία του έργου 

θα επεξηγηθούν, μαζί με μια σύντομη εξήγηση για το πώς προέκυψαν τα υλικά και πώς προορίζονται 

να χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, αυτό το έγγραφο θα εξηγήσει πώς να εφαρμόσετε τα πάντα στην 

πράξη και πώς να μεγιστοποιήσετε την προσέγγιση και τα αποτελέσματα. 

Θα δοθούν οδηγίες, προτάσεις και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της εφαρμογής, πώς 

να προσεγγίσετε περισσότερα άτομα και πώς να δημιουργήσετε συνέργειες με άλλους οργανισμούς.  

2. Εισαγωγή 

Η εκτεταμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών όπως έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), tablet, φορητοί 

υπολογιστές και επιτραπέζιοι υπολογιστές για εργασία στο σπίτι κ.λπ. μεταμορφώνει γρήγορα το 

παραδοσιακό μοντέλο εργασίας. Μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία εργασίας-ζωής, να μειώσει τον 

χρόνο μετακίνησης και να αυξήσει την παραγωγικότητα. 

Η έρευνα (EUROSTAT 2017) έδειξε ότι υπάρχει σταθερή αύξηση των ενηλίκων που εργάζονται από το 

σπίτι. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των απασχολούμενων ατόμων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην ΕΕ 

που συνήθως εργάζονται από το σπίτι ήταν στο 5,0% το 2017. Στην ΕΕ, περισσότεροι 

αυτοαπασχολούμενοι εργάζονταν συνήθως από το σπίτι (18,1%) από τους εργαζόμενους (2,8%). Η 

συχνότητα της εργασίας από το σπίτι αυξάνεται με την ηλικία, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη 

των ενηλίκων και των ηλικιωμένων να  μείνουν ενεργοί. Μόνο το 1,6% των παιδιών 15-24 ετών στην ΕΕ 

εργάζονταν συνήθως από το σπίτι το 2017, ανεβαίνοντας στο 4,7% των ατόμων 25-49 ετών και 6,4% 

των ηλικιών 50-64 ετών. Επιπλέον των παραπάνω, η έρευνα έδειξε ότι ένα ελαφρώς υψηλότερο 

ποσοστό γυναικών στην ΕΕ εργάζονταν συνήθως από το σπίτι (5,3%) σε σχέση με τους άνδρες (4,7%). 

Η εργασία είναι καθοριστικός παράγοντας της ισότητας των φύλων και της οικονομικής ανεξαρτησίας 

των γυναικών, αλλά και σημαντικός για ολόκληρη την οικονομία. Τα πρότυπα απασχόλησης των 

γυναικών συνδέονται στενά με τη μητρότητα. Ομοίως, μια άλλη κατηγορία ενηλίκων που ευνοεί την 

εργασία από το σπίτι είναι η ομάδα ενηλίκων με αναπηρία. Πάνω από το 15 % των εργαζομένων με 
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αναπηρία εργάστηκαν από το σπίτι το 2011, σε σύγκριση με το 13 % των ατόμων χωρίς αναπηρία, 

ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο ορισμούς την αναπηρίας χρησιμοποιείται.  

3. Περιγραφή του έργου 
Σκοπός του έργου είναι να παρέχει στους ενήλικες ένα πρόγραμμα τριών σταδίων για τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων, ώστε να αποκτήσουν, να αναπτύξουν, να αξιολογήσουν και να επικυρώσουν μια σειρά 

βασικών ικανοτήτων (οικονομικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές) ώστε να μπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες της εξ αποστάσεως εργασίας. Η ανάπτυξη του έργου βασίζεται σε: έλεγχο δεξιοτήτων, ελέγχου 

της τρέχουσας απόκτησης δεξιοτήτων, παρέμβαση μέσω on/off line αναβάθμισης ευκαιριών για δια 

βίου μάθηση (π.χ. δια ζώσης εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση, παροχή MOOCs, εργαστήρια, 

εγκατάσταση του FINE2WORK REMOTELY HUB ) και εξωτερική αξιολόγηση-επικύρωση των 

νεοαποκτηθέντων ικανοτήτων σε περιβάλλον μη τυπικής μάθησης. 

Αυτά θα επιτευχθούν μέσω του διαδικτυακού εργαλείου αξιολόγησης που θα σχεδιαστεί με βάση το 

οικοσύστημα των ψηφιακών εμβλημάτων (OPEN BADGES) και του πλαισίου δεξιοτήτων FINE2WORK 

με ενσωματωμένα σημεία αναφοράς και δείκτες για τη μέτρηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

ενηλίκων (έλεγχος αναγνώρισης δεξιοτήτων και συνεχής πρόοδος). 

Στο παραπάνω πλαίσιο οι στόχοι είναι: 

1. Παροχή ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας για ενήλικες, ώστε να ενισχύσουν τις ψηφιακές 

και οικονομικές τους ικανότητες, αποκτώντας παράλληλα νέες βασικές ικανότητες, όπως 

επιχειρηματικές δεξιότητες, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη, η 

πρόσβαση και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε απασχόληση, όπως η δημιουργία του δικού τους «επιχειρηματικού μοντέλου στο σπίτι» ή 

«η εργασία εξ αποστάσεως ως εργαζόμενοι» διερευνώντας έτσι τις ευκαιρίες που παρέχονται 

από τις ψηφιακές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

2. Να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα μονοπατιών αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling 

pathways) σχεδιάζοντας ένα εργαλείο αναγνώρισης και ελέγχου δεξιοτήτων, παρέχοντας ένα 

πρόγραμμα μάθησης προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ανάγκες της ομάδας στόχου και 

επικυρώνοντας αυτές τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της μη τυπικής μάθησης. 

 

Τέσσερα είναι τα κύρια αποτελέσματα του έργου: 

1. Η εργαλειοθήκη (Tool Kit) για την υποστήριξη των Οργανισμών Ενηλίκων να αναπτύξουν τις δικές 

τους στρατηγικές για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού που σχετίζεται με τις 

επιχειρηματικές δεξιότητες στοχεύοντας σε ενήλικες (γυναίκες) να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην 

αγορά εργασίας εξ αποστάσεως ή διαδικτυακά. 

2. Το εργαλείο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ (OPEN BADGES ECO-

SYSTEM) για την παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και επικύρωση της απόκτησης της 

παραπάνω δεξιότητας χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά εμβλήματα (open badges). 

3. Η δυναμική και δια δραστική ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ που θα εξυπηρετεί 

διαφορετικούς σκοπούς και θα έχει διαφορετικές λειτουργίες. 
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4. Η εξέλικη του έργου 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FINE2WORK ακολούθησε μια λογική μέθοδο για να εξασφαλίσει τη 

δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ομάδων-στόχων μας. 

Με βάση έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τις ομάδες - στόχους, καταλήξαμε στις ανάγκες που 

πρέπει να καλύψουμε και προχωρήσαμε στη δημιουργία του πλαισίου που αποτέλεσε τη βάση για την 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη του Educational Back 

Pack με το υλικό εκμάθησης και διδασκαλίας και επιπλέον πηγές. Ακολουθώντας, δημιουργήσαμε το 

Tool Kit και τέλος την καμπάνια Sustainability. 

 

 

 

 

 

 

4. Αποτελέσματα έργου 
Σε κάθε Πνευματικό Παραδοτέο, η κοινοπραξία προσπάθησε να παράγει υλικά υψηλής ποιότητας και 

χρησιμότητας, με στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες από όλες τις 

ομάδες -στόχους. 

 

IO1 - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΕ 
 

Κύριοι στόχοι: 

1. Προετοιμασία των τεκμηριωμένων δεδομένων για κάθε χώρα εταίρο στα οποία θα βασίζονται 

οι FINE2WORK HUBS και η ομότιμη μάθηση θα πραγματοποιείται σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των 

εταίρων κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (C1 Training).  

- Να συνεχίσουμε τη διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης στις χώρες εταίρους σε σχέση με 

τις βασικές πτυχές του έργου: 

- Η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με τους ενήλικες (ειδικά γυναίκες) που εργάζονται εξ 

αποστάσεως ή από το σπίτι, 

- τις οικονομικές / επιχειρηματικές ανάγκες των ενηλίκων που μαθαίνουν με περιορισμένη 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας (έμφαση στις γυναίκες) όπως και τα κενά που εντοπίστηκαν 

για την υποστήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων  

Έρευνα
Πλαίσιο 

Δεξιοτήτων
Εκπαιδευτικό 

Υλικό

Ψηφιακά 
Εμβλήματ
α (Open 
Badges)

Εργαλε
ιοθήκη 
(Tool 
Kit)

Βιωσιμότητα 
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- οι στρατηγικές/πολιτικές σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με την εισαγωγή του οικονομικού, 

ψηφιακού και επιχειρηματικού γραμματισμού στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

- την παροχή ευκαιριών κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων σε συγκεκριμένους τομείς στο 

δημόσιο/ιδιωτικό τομέα. 

- τη συμμόρφωση των εθνικών πολιτικών/πρακτικών με τις στρατηγικές και πρωτοβουλίες της 

ΕΕ στους τομείς που εξετάζονται εδώ 

- τις ψηφιακές ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων και των νέων ενηλίκων καθώς και τα 

ψηφιακά κενά που εντοπίζονται στην αγορά εργασίας κάθε χώρας. 

 

Αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν: 

1. Ανάπτυξη και υλοποίηση έρευνας αναφοράς 

2. Εθνικές εκθέσεις για μάθηση από ομότιμους. Οι εταίροι θα ετοιμάσουν μια Εθνική Έκθεση στα 

Αγγλικά (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της έρευνας και της επιτραπέζιας 

έρευνας για τα θέματα που αναλύθηκαν παραπάνω) παρουσιάζοντας την τεχνολογία της 

χώρας τους, η οποία θα περιλαμβάνει προκλήσεις, ανάγκες, πολιτικές, στρατηγικές κ.λπ. 

3. Συγκριτική έκθεση (INDEX) που περιλαμβάνει το προφίλ των ενηλίκων, τις συνθήκες 

απασχόλησης και το οικονομικό, ψηφιακό και επιχειρηματικό τους προφίλ (ανάγκες και κενά), 

καθώς και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

4. Το FINE2WORK Academy αλλά και το ToolBank είναι η συλλογή πόρων από όλους τους 

συνεργάτες σε κάθε χώρα-εταίρο με ηλεκτρονικά εργαλεία/πόρους/άρθρα κ.λπ. 

Όλα τα αποτελέσματα του πρώτου Πνευματικού Παραδοτέου μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη 

ιστοσελίδα του προγράμματος https://fine2work.eu/io1/ 

 

IO2 – FINE2WORK πλαίσιο δεξιοτήτων και εκπαιδευτικό υλικό  
 

Στο δεύτερο Πνευματικό Παραδοτέο, οι εταίροι χρησιμοποίησαν τα ευρήματα της Συγκριτικής Έκθεσης 

που δημιουργήθηκε στο πρώτο παραδοτέο για να αναλύσουν τις ικανότητες που πρέπει να 

αναπτυχθούν στις συμμετέχουσες χώρες. Με βάση αυτό, οι εταίροι αποφάσισαν τα θέματα που πρέπει 

να διδαχθούν και τα οργάνωσαν σε 3 ενότητες με αρκετές υπο-ενότητες: Επιχειρηματικές δεξιότητες, 

Οικονομικές δεξιότητες και Ψηφιακές δεξιότητες. 

Στο πλαίσιο δεξιοτήτων αναπτύχθηκαν στη συνέχεια για κάθε ενότητα και έγιναν η βάση πάνω στην 

οποία αναπτύχθηκε ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Όλα τα αποτελέσματα του δεύτερου Πνευματικού Παραδοτέου μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη 

ιστοσελίδα του προγράμματος https://fine2work.eu/io2/ 

 

https://fine2work.eu/io1/
https://fine2work.eu/io2/
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IO3 – Ψηφιακά Εμβήματα (Open Badges) – διαδικασία 

αξιολόγησης και επικύρωσης και Δημιουργία Ηλεκτρονικής 

Διαδικτυακής Πλατφόρμας 
 

Κύριοι στόχοι του τρίτου Πνευματικού Παραδοτέου: 

 

1. Σχεδιασμός του οικοσυστήματος όπου θα αναπτυχθεί το σύστημα των ψηφιακών εμβλημάτων 

(Open Badges)  με σκοπό τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την επικύρωση των ψηφιακών, 

οικονομικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ενηλίκων. 

• Προώθηση της χρήσης ενός καινοτόμου εργαλείου αξιολόγησης για τη διαφάνεια, την 

επικύρωση και την αναγνώριση των διαφόρων ικανοτήτων, που θα αποκτηθούν μέσω 

των συνεργιών μεταξύ οργανώσεων ενηλίκων, πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών 

κέντρων, σχολείων, επιχειρήσεων, ενδιαφερομένων και αρχών σε ανοιχτό χώρο και 

ψηφιακή ρύθμιση (Erasmus+ Horizontal Priorities). 

• Να ξεκινήσει η δημιουργία ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ μεταξύ ΜΚΟ, αγοράς εργασίας, ιδρυμάτων, 

ενδιαφερομένων, αρχών κ.λπ. για την έγκριση και διαπίστευση του προγράμματος 

FINE2WORK και τις ψηφιακές, οικονομικές και επιχειρηματικές δεξιότητες των 

ενηλίκων. 

2. Ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα χρησιμοποιηθεί για τους 

σκοπούς του έργου, η οποία θα λειτουργεί ως Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον, προσφέροντας 

τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Επιλογές δια δραστικών δραστηριοτήτων μέσω του του δια δια δραστικού 

εκπαιδευτικού υλικού  

• Συνεχής ανάπτυξη μέσω της τράπεζας δεδομένων e-Resources με χρήσιμα 

ηλεκτρονικά εργαλεία και πόρους για την υποστήριξη των ενηλικών  

• ηλεκτρονική κοινότητα για καθοδήγηση, υποστήριξη από ομότιμους και ειδικούς, 

καθοδήγηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

3. Να αναλάβει όλες τις τεχνολογικές ενέργειες για τη σύνδεση των ψηφιακών εμβλημάτων (open 

badges) μαζί με την ηλεκτρονική αξιολόγηση των ενηλίκων  

4. Να σχεδιαστεί ένας οδηγός (manual) για τους χρήστες για τη χρήση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. 

Όλα τα αποτελέσματα του τρίτου Πνευματικού Παραδοτέου μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη 

ιστοσελίδα του προγράμματος https://fine2work.eu/io3/ 

 

Η ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι έτοιμη και διαθέσιμη για χρήση, 

εδώ: https://academy.fine2work.eu/ 

 

https://fine2work.eu/io3/
https://academy.fine2work.eu/
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IO4 – FINE2WORK policy back pack: ρύθμιση των hubs ως 

μέρος μιας στρατηγικής αναβάθμισης συστάσεων πολιτικής 

από τοπικό σε εθνικό επίπεδο 
 

Κύριοι στόχοι: 

1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και πιλοτική δοκιμή του BACK PACK που είναι απαραίτητο 

για την εφαρμογή του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FINE2WORK UPSKILLSING PATHWAYS» (να 

περιλαμβάνει οδικό χάρτη, κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα, καλά παραδείγματα, εργαλεία 

παρακολούθησης, πρακτικές συμβουλές κ.λπ.) 

2. Να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί μια ΚΑΜΠΑΝΙΑ και μια ΑΙΤΗΣΗ για την 

υποστήριξη της εισαγωγής αυτού του είδους των δεξιοτήτων σε νέους ενήλικες (όπως 

αναφέρεται στην Ατζέντα Νέων δεξιοτήτων και στη στρατηγική για ενήλικες) 

3. Προώθηση της δημιουργίας των FINE2WORK HUBS με την υποστήριξη εκπαιδευτών ενηλίκων, 

εκπαιδευτών, επιχειρήσεων και ειδικών ΤΠΕ, 

4. επαγγελματίες, τράπεζες, επιχειρήσεις, ΜΜΕ κ.λπ. που χρειάζονται για τη βιωσιμότητα και την 

εκμετάλλευση του έργου. 

5. Σχεδιασμός και παραγωγή του FINE2WORK FROM/RECOMMELY POLICY STRATEGY PACK για 

αναβάθμιση, δυνατότητα μεταφοράς, εκμετάλλευση και βιωσιμότητα των προϊόντων των 

έργων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο ΕΕ για περαιτέρω εκμετάλλευση. 

6. Να ξεκινήσει η FINE2WORK INITIATIVE ως μέρος της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΕ -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων με βάση τα προϊόντα και τα 

επιτεύγματα του έργου: έκθεση μαθητών, εκστρατεία, βραβεία, αναφορά και δήλωση για την 

ΕΕ  

7. Εφαρμογή της στρατηγικής που σχεδιάστηκε και του προγράμματος με τη συμμετοχή ενηλίκων 

και εκπαιδευτών ενηλίκων στις χώρες εταίρους. 

Όλα τα αποτελέσματα του τέταρτου Πνευματικού Παραδοτέου μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη 

ιστοσελίδα του προγράμματος https://fine2work.eu/io4/ 

 

 

 

 

 

Ενότητα Α. Οδηγίες για την εφαρμογή του 

FINE2WORK  
[Οδηγίες για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έργου] 

https://fine2work.eu/io4/
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Α.1. Χρονοδιάγραμμα και Συμμετέχοντες Υλοποίησης του 

Προγράμματος FINE2WORK 

Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προγράμματος FINE2WORK θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, τη 

Λετονία, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία. Όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις δοκιμές θα πρέπει 

να επιλέξουν προσεκτικά τους συμμετέχοντες της εφαρμογής και να σχεδιάσουν το μέρος της 

εκτέλεσης. 

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα του έργου θα πρέπει να καθοριστεί σαφώς για να διασφαλιστεί ότι 

όλα θα πάνε όπως έχει προγραμματιστεί την κατάλληλη στιγμή. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 

έργου, η υλοποίηση πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021. 

Κάθε συνεργάτης θα επιλέξει 10-20 συμμετέχοντες από τις ομάδες-στόχους. Οι εκπαιδευτικοί που θα 

επιλεγούν πριν από τη διεξαγωγή των δοκιμών θα πρέπει να συμμετάσχουν στη βραχυπρόθεσμη 

εκπαίδευση (C1) η οποία θα τους προσφέρει ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό: 

 Ενημερωθείτε για το σκοπό του έργου 

 Εξοικειωθείτε με τη χρήση της εργαλειοθήκης (FINE2WORK Toolkit), της ηλεκτρονικής 

διαδικτυακής πλατφόρμας και των εργαλείων αξιολόγησης  

 Δημιουργήστε ένα ψηφιακό έμβλημα και γίνετε μέντορες του έργου 

 Έχετε μια επισκόπηση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν 

Η βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής εκπαίδευσης προσωπικού είχε αρχικά προγραμματιστεί να 

πραγματοποιηθεί στην Κύπρο. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, θα διοργανωθεί διαδικτυακή 

εκπαιδευτική εκδήλωση τον Απρίλιο του 2021. Η διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης θα είναι 5 εργάσιμες 

ημέρες. Στο τέλος, θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες πιστοποιητικό και σήμα καθοδήγησης που 

αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εφαρμόσουν την πιλοτική δοκιμή του προγράμματος FINE2WORK. 

Στη συνέχεια, οι δάσκαλοι από κάθε αντίστοιχη χώρα θα πρέπει να προγραμματίσουν προσεκτικά τις 

δραστηριότητες και να διεξάγουν τα τεστ στην τάξη. 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μάρτης Απρίλης Μάιος  Σεμπτέβρης 
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 Πρόσληψει συμμετεχόντων  Βραχυπρόθεσμη 

κατάρτιση 

εκπαιδευτικών (C1) 

Υλοποίηση του Προγράμματος 

FINE2WORK 

                      Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος FINE2WORK 

 

Πίνακας 2: Συμμετέχοντες στην Εφαρμογή του Προγράμματος FINE2WORK 

 

Α2. Αναφορά 

Όλοι οι εταίροι που εμπλέκονται στην υλοποίηση θα πρέπει να συμπληρώσουν το παρακάτω πρότυπο 

το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος FINE2WORK. Στο τέλος 

αυτής της πιλοτικής δοκιμής θα συλλεχθούν όλες αυτές οι πληροφορίες προκειμένου να ετοιμαστεί 

μια λεπτομερής αναφορά της υλοποίησης. Όπως αναφέρεται παραπάνω, τέσσερις χώρες εμπλέκονται 

σε αυτήν την εφαρμογή, η Κύπρος, η Λετονία, η Πορτογαλία και η Βουλγαρία. 

Αυτό το υλικό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, βασίζεται στο πλαίσιο ικανοτήτων FINE2WORK 

και χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό έμβλημα για τον εντοπισμό και την 

επικύρωση των δεξιοτήτων των μαθητών.  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Μέντορες Εκπαιδευτές 

Κύπρος  

• 1 Μέντορας 

     Σύνολο : 4 Μέντορες 

 

 1-2 εκπαιδευτές 

           Σύνολο: τουλάχιστον 4 εκπαιδευτές 

Λετονία 

Πορτογαλία 

Βουλγαρία 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ 

FINE2WORK 
Χώρος 

FINE2WORK 
Τράπεζα 
Πηγών 

Ενότητα 1: 
Επιχειρηματικές 
Ικανότητες 

Μαθησιακό Υλικό, 
Σχέδια 
μαθήματος, Κουίζ 

Σήμα 
Επιχειρηματικής 
ικανότητας 

Φόρουμ Ηλεκτρονικές 
πηγές, 
Ηλεκτρονικά 
εργαλεία και 
Καλές 
πρακτικές 

Ενότητα 2: 
Οικονομικές 
Ικανοτητες 

Μαθησιακό Υλικό, 
Σχέδια 
μαθήματος, Κουίζ 

Σήμα 
οικονομικών 
ικανοτήτων 

Ενότητα 3: 
Ψηφιακές Ικανότητες 

Μαθησιακό Υλικό, 
Σχέδια 
μαθήματος, Κουίζ 

Σήμα Ψηφιακών 
Ικανοτήτων 

Εργαλείο 
αξιολόγησης
  

 Σήμα συνολικών 
ικανοτήτων 

                                           Πίνακας 3: FINE2WORK Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

 

Πιο αναλυτικά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελείται από εκπαιδευτικό υλικό και σχέδια 
μαθημάτων με σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας των επιχειρηματικών εννοιών και 
ικανοτήτων. Στο τέλος κάθε ενότητας οι μαθητές συμπληρώνουν τα κουίζ για να κερδίσουν τα 
βραβεία FINE2WORK. Κάθε ενότητα αποτελείται από ένα κουίζ. 
 
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής εκδήλωσης θα είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της πλατφόρμας και το 
περιεχόμενό της, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο 
FINE2WORK που περιέχει τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας. Ωστόσο, είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι αν και οι δάσκαλοι έχουν στη διάθεσή τους μια συλλογή πηγών, 
θα πρέπει να προετοιμάσουν προσεκτικά το υλικό που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και τα περιβάλλοντα των 
μαθητών. Με άλλα λόγια, δεδομένου ότι θα υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης των 
μαθητών, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να τις υπολογίζουν και να μπορούν να προσαρμόσουν 
δημιουργικά όλο το διαθέσιμο υλικό στα δικά τους εκπαιδευτικά πλαίσια. 
 
Συνιστάται επίσης να επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να εργάζονται αυτόνομα και να 

επιλύουν τις δραστηριότητες με τον δικό τους ρυθμό. Οι δάσκαλοι παίρνουν το ρόλο 

εξωτερικών παρατηρητών που επιτρέπουν στα παιδιά να αλληλεπιδρούν ελεύθερα με το 

σύστημα που παρέχει ανατροφοδότηση και διεγείρει την αλληλεπίδραση του παιδιού. Θα 

πρέπει να παρέμβουν μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των μαθητών ή 

χρειαστούν περαιτέρω εξηγήσεις. Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για θέματα λογισμικού. Τέλος, 

θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στη μαθησιακή 

διαδικασία. 
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Συμπερασματικά, καθώς θα υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην εφαρμογή σε κάθε χώρα, 

όλοι οι εταίροι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ακόλουθο πρότυπο προκειμένου να 

προετοιμάσουν μια λεπτομερή περιγραφή της πιλοτικής δοκιμής του προγράμματος 

FINE2WORK.                       

 

Α.3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

Είναι αλήθεια ότι για να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική αξιολόγηση, οι στόχοι της μελέτης 

αξιολόγησης πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια. Με άλλα λόγια, το ερώτημα που πρέπει να εξεταστεί 

προσεκτικά είναι «Τι θα θέλατε να μάθετε μετά την ολοκλήρωση της μελέτης;». Συγκεκριμένα, αυτή η 

αξιολόγηση θα μετρήσει την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

FINE2WORK και των εργαλείων αξιολόγησης προτού παρασχεθούν ανοιχτά για χρήση σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το εργαλείο αξιολόγησης που επιλέχθηκε για αυτήν την αξιολόγηση είναι τα ημιδομημένα 

ερωτηματολόγια (βλ. Παράρτημα 2 παρακάτω). Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο 

ερευνητικό εργαλείο με βάση το σκοπό και το θέμα της έρευνας. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ο στόχος 

της αξιολόγησης είναι η συλλογή απόψεων σχετικά με το πρόγραμμα FINE2WORK, τα ερωτηματολόγια 

ελκυστικότητας και ικανότητας βελτίωσης δεξιοτήτων αποδείχθηκαν η καταλληλότερη μέθοδος. Με 

αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σε θέση να συλλέγουμε ταυτόχρονα μεγάλους όγκους δεδομένων 

αυτοαναφοράς από πολλούς διαφορετικούς ερωτηθέντες. Επιπλέον, στα ερωτηματολόγια 

περιλαμβάνονται ανοιχτές ερωτήσεις που επιτρέπουν στους ερωτηθέντες να εκφράσουν ελεύθερα τις 

απόψεις τους με τους δικούς τους όρους, να εξηγήσουν και να χαρακτηρίσουν τις απαντήσεις τους και 

να αποφύγουν οποιονδήποτε περιορισμό. Διευκολύνεται επίσης, η οργάνωση και ανάλυση των 

δεδομένων. 

Ειδικότερα, το πρώτο μέρος των ερωτηματολογίων αναφέρεται σε προσωπικά δεδομένα. Ο στόχος των 

επόμενων ερωτήσεων είναι να εκτιμήσουν τη στάση και την απόδοση που είχαν ενώ χρησιμοποιούσαν 

την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, η ελκυστικότητα, η ευκολία χρήσης, το επίπεδο 

δυσκολίας του εργαλείου και τα κίνητρα θα αξιολογηθούν μέσα από τις παρακάτω ερωτήσεις. 

Εν κατακλείδι, όλα τα ερωτηματολόγια θα μεταφραστούν στην αντίστοιχη γλώσσα κάθε χώρας. Τέλος, 

κάθε εταίρος θα στείλει μια αναφορά, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των δοκιμών από τη χώρα 

του. 

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πρότυπα και ερωτηματολόγια βρίσκονται στο Annex B: Templates for the 

Implementation of FINE2WORK.  
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Ενότητα Β. Δημιουργία συνεργειών 

Ρύθμιση συνεργειών και εθελοντικών ομάδων υποστήριξης - 

προς τα FINE2WORK hubs 

Η Ελληνικής προέλευσης λέξη συνέργεια σημαίνει ταυτόχρονη δράση ή προσπάθεια, με άλλα λόγια: 

συνεργασία. Εν ολίγοις, είναι το άθροισμα διαφόρων δυνάμεων, οι οποίες κατευθύνονται προς τον ίδιο 

στόχο. Με βάση αυτή την προϋπόθεση, η συνέργεια υπάρχει όταν δύο ή περισσότερα άτομα ενώνονται 

και ενεργούν με τον ίδιο τρόπο προς έναν κοινό στόχο. 

Η συνέργεια, επομένως, είναι η συμβολή των ενεργειών μιας ομάδας ανθρώπων που γενικά ζουν μαζί 

για να επιτύχουν τον ίδιο στόχο. Είναι αρκετά δύσκολο, καθώς πρέπει να έχεις εμπειρία στη ζωή σου, 

να είσαι σε συνέργεια με άλλους ανθρώπους. Για παράδειγμα, πολλές φορές μπορεί να έχετε 

αντιληφθεί ότι στη συναισθηματική σας σχέση έχετε τις ίδιες ενεργητικές προθέσεις με τον σύντροφό 

σας, ενώ σε άλλες καταστάσεις όχι τόσο. 

Αυτή η έννοια, ωστόσο, δεν είναι αποκλειστική για τις συναισθηματικές σχέσεις και οι επαγγελματικές 

σχέσεις πρέπει επίσης να χαρακτηρίζονται από συνέργεια για να λειτουργούν σωστά. 

Ξεκινώντας από την αρχή της συνέργειας, μπορεί κανείς να δηλώσει ότι  πέραν από την ευθυγράμμιση 

στόχων, η επιχειρηματική συνέργεια είναι ένα άθροισμα προσπαθειών για την ενσωμάτωση των 

συνεργατών. Έτσι ώστε όλοι να εργάζονται με αρμονικό και παραγωγικό τρόπο. Αποτελείται από πέντε 

σημεία.  

• Συνεργασία 

• Σεβασμός 

• Αφοσίωση 

• Δέσμευση 

• Σύνδεση 

Έτσι, η επιχειρηματική συνέργεια είναι το άθροισμα των προσπαθειών κάθε μέλους της ομάδας που 

κατευθύνονται προς τον ίδιο στόχο, όπως η εκτέλεση ενός έργου, για παράδειγμα. 

Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει συνέργεια χαρακτηρίζεται κυρίως από το γεγονός ότι τα μέλη 

μιας ομάδας καταφέρνουν να εκτελούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα συντονισμένα και με καλή 

απόδοση. Υπό αυτή την έννοια, τα άτομα που βρίσκονται στην ίδια ομάδα πρέπει να ξέρουν πώς να 

εκμεταλλεύονται τις τεχνικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δεξιότητες κάθε ατόμου, 

προκειμένου να διοχετεύουν τις καλύτερες προσπάθειες στην εκτέλεση ενός έργου. 

Επιπλέον, αυτό το περιβάλλον συνέργειας επιτρέπει τη συνεχή συνεργασία μεταξύ όλων, ώστε να 

υπάρχει η ευκαιρία να εργαστούν ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ανταλλάσσοντας γνώσεις. 

 

Επιπλέον, τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα που είναι συνεργιστικά βρίσκονται σε πλεονάζουσα θέση 

στην αγορά, λόγω του ότι ασχολούνται περισσότερο με την οργανωτική κουλτούρα και τις αξίες της 

εταιρείας. Έτσι, εργάζονται πραγματικά για την επιβολή της αποστολής του οργανισμού, καθώς και για 

την υλοποίηση του οράματός της επιχείρησης στην καθημερινή εργασία. 
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Μια συνεργική και πιο παραγωγική ομάδα μπορεί να μετατρέψει τις ενέργειές τους ώστε να επιτύχουν 

κοινούς στόχους και φυσικά πιο επιτυχημένους. Αυτό το σύνολο πλεονεκτημάτων παρέχει την εταιρεία 

με ανταγωνιστική διαφορά, ώστε να τοποθετείται στην αγορά σαν ένα μη διαπραγματεύσιμο 

περιουσιακό στοιχείο. 

Μια εταιρεία που έχει ένα συνεργικό περιβάλλον εργασίας είναι ταυτόχρονα, πιο αρμονικό, πιο 

συνεργατικό και πιο παραγωγικό. Η προώθηση αυτών των ζωντανών συναισθημάτων στα μέλη της 

ομάδας είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος που πρέπει να διαδραματίσουν οι ηγέτες σας. 

Εάν, ως εκ τούτου, θέλετε η εταιρεία σας να είναι μπροστά από τους ανταγωνιστές της, η ομάδα σας 

να είναι συνεργάτη και παραγωγική, τα μέλη σας να είναι πιο δεσμευμένα για την οργανωτική σας 

κουλτούρα και τα αποτελέσματά σας να πηγαίνουν όλο και καλύτερα, ίσως είναι μια καλή στιγμή για 

να ξανασκεφτείτε Πολιτικές ομαδικής εργασίας και να αρχίσετε να προωθείτε ακόμη περισσότερο την 

εταιρική συνέργεια. 

Το έργο Fine2Work βασίζεται στη συνεργειρική συνεργασία, δημιουργώντας το εκπαιδευτικό πακέτο, 

η κοινοπραξία ήθελε επίσης να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία της με όσους έχουν ανάγκη, 

προωθώντας τις οικονομικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες. 

 

Ενότητα Γ. Εκστρατεία και αναφορά 

1. Εισαγωγή    
 

Η καμπάνια FINE2WORK στοχεύει: 

 Προώθηση του προγράμματος FINE2WORK 

 Δημιουργία του FINE2WORK Hub 

 Να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων (κυρίως γυναικών) σχετικά με τις 

επιχειρηματικές, ψηφιακές και οικονομικές δεξιότητες 

 Να υποστηρίξει τους ενήλικες να δημιουργήσουν το δικό τους «οικιακό επιχειρηματικό 

μοντέλο» ή «να εργαστούν εξ αποστάσεως ως υπάλληλοι» 

 Να δημιουργήσει την Κοινότητα FINE2WORK με σχετικούς οργανισμούς, άτομα, 

ενδιαφερόμενους φορείς, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικά κέντρα κ.λπ. 

 

Η καμπάνια FINE2WORK περιλαμβάνει: 

 Οπτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του Προγράμματος FINE2WORK 

 Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα κοινοποιούνται στη σελίδα των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού σας 

 Μνημόνιο δέσμευσης μεταξύ οργανισμών, ενδιαφερομένων κ.λπ. για την προώθηση του Έργου 

FINE2WORK 
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2. Ομάδες  στόχοι  
 

 

 

 

 

Άμεση ομάδα στόχος: 

Ενήλικες εκπαιδευόμενοι (ειδικά γυναίκες) 

Έμμεση ομάδα στόχου: 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

3. Πράγματα που θα χρειαστείτε: 
3.1 Οπτικά Υλικά  

 

Ακολουθούν μερικά οπτικά υλικά – πρότυπα που είναι έτοιμα για να ξεκινήσετε τη δημιουργία της 

Κοινότητας FINE2WORK: 

• Φυλλάδιο 1 (Παράρτημα 1): ένα πρότυπο ως φυλλάδιο με γενικές πληροφορίες για το 

έργο 

• Φυλλάδιο 2 (Παράρτημα 2): ένα πρότυπο ως φυλλάδιο και πρόσκληση για ενήλικες 

εκπαιδευόμενους ώστε να συμμετάσχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα FINE2WORK 

• Σχέδια μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Παράρτημα 3): δύο πρότυπα πρόσκλησης σχετικά 

με το έργο που θα χρησιμοποιηθεί για το Facebook (με βάση τις διαστάσεις των 

αναρτήσεων στο Facebook και το Instagram) και ένα πρότυπο με γενικές πληροφορίες 

σχετικά με το έργο που θα χρησιμοποιηθεί για το banner της εκδήλωσης στο Facebook 

• Μνημόνιο Δέσμευσης (Παράρτημα 4) 

 

3.2 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές προτεινόμενες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

κοινή χρήση στη σελίδα κοινωνικών μέσων του οργανισμού σας για την προώθηση του Έργου & 

Προγράμματος FINE2WORK. 

 Γενικές αναρτήσεις για την προώθηση του Έργου FINE2WORK 

1) Πρώτη ανάρτηση 
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💡 Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόνο το 34,4% είναι 

αυτοαπασχολούμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και μόνο το 30% είναι νεοεισερχόμενες 

επιχειρηματίες. 

💡 Το έργο FINE2WORK Project στοχεύει: 

✅ Ενδυνάμωση ενηλίκων - κυρίως γυναικών για να ενσωματωθούν στην οικονομία είτε ως εργαζόμενες  

είτε ως επιχειρηματίες με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητές τους. 

✅ Παροχή υψηλής ποιότητας ευκαιριών μάθησης σε ενήλικες, ώστε να μπορούν να ενισχύσουν τις 

ψηφιακές και οικονομικές τους ικανότητες, ενώ αποκτούν νέες βασικές ικανότητες, όπως 

επιχειρηματικές δεξιότητες, σε μια προσπάθεια διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης, της πρόσβασης 

και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. 

💡 Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι: 

✔️ Χαρτογράφηση ευκαιριών για οικιακές ή απομακρυσμένες εργασίες για ενήλικες 

✔️ Εκπαιδευτικό Πακέτο: Περιλαμβάνει το «Πλαίσιο Ικανοτήτων» και το «Μαθησιακό Υλικό» για τις 

τρεις Ενότητες που θα αναπτυχθούν - «Επιχειρηματικές, Χρηματοοικονομικές και Ψηφιακές 

Ικανότητες» 

✔ Open Badges  Eco-System: Ένα σύστημα αξιολόγησης και επικύρωσης για τους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους 

✔️ Πλατφόρμα e-Learning: Φιλοξενήστε το «Πλαίσιο Ικανοτήτων» και το «Μαθησιακό Υλικό» 

https://academy.fine2work.eu/ 💡 

✔️ Δημιουργία του FINE2WORK ToolKit που βοηθά στη ρύθμιση των hubs 

💡 Ενδιαφέρεστε για το έργο μας; Δείτε τον ιστότοπό μας για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 

www.fine2work.eu και την επίσημη σελίδα στο Facebook 

https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705 

#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills  

 

2) Δεύτερη ανάρτηση 

💡 ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ; ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

FINE2WORK! 

💡 Το έργο FINE2WORK Project στοχεύει: 

✅ Ενδυνάμωση ενηλίκων - κυρίως γυναικών για να ενσωματωθούν στην οικονομία είτε ως 

εργαζόμενοες είτε ως επιχειρηματίες με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητές τους. 

✅ Παροχή υψηλής ποιότητας ευκαιριών μάθησης σε ενήλικες, ώστε να μπορούν να ενισχύσουν τις 

ψηφιακές και οικονομικές τους ικανότητες, ενώ αποκτούν νέες βασικές ικανότητες, όπως 

https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705
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επιχειρηματικές δεξιότητες, σε μια προσπάθεια διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης, της πρόσβασης 

και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. 

💡 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.fine2work.eu και την επίσημη 

σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705 

#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills  

 

 Αναρτήσεις για την προώθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος FINE2WORK 

1) Πρώτη ανάρτηση 

💡 ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ; 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ FINE2WORK! 

💡 Μάθετε περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα FINE2WORK στην ιστοσελίδα μας 

www.fine2work.eu 

#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills  

 

2) Δεύτερη ανάρτηση 

❓ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; 

❗  ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FINE2WORK! 

💡 Μάθετε περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα FINE2WORK στην ιστοσελίδα μας 

www.fine2work.eu 

#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills  

Συμβουλές για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Hashtags για χρήση στις αναρτήσεις σας: #FINE2WORKproject #ErasmusPlus 

#EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills 

 Χρησιμοποιήστε εικόνες χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης στις αναρτήσεις ή στο υλικό 

επικοινωνίας σας (pixabay.com, unsplash.com, pexels.com) 

 Πιασάρικες φράσεις όπως "ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" 

 Χρησιμοποιήστε emojis (https://www.piliapp.com/facebook-symbols/) 

 Συμπεριλάβετε μέσα (εικόνες, βίντεο, gif): είναι πιο ελκυστικό από το απλό κείμενο και 

προσκαλεί περισσότερες αφοσίωση 

 Κρατήστε το σύντομο: αν δεν θα το διαβάζατε εσείς εάν το βλέπατε στο Facebook σας επειδή 

είναι πολύ μεγάλο, ούτε η ομάδα στόχος μας θα το διάβαζε 

 Συμπεριλάβετε συνδέσμους προς την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος FINE2WORK 

(https://fine2work.eu/) και την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθσησης 

(https://academy.fine2work.eu/) 

 

https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705
http://www.fine2work.eu/
http://www.fine2work.eu/
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4. Χρήσιμα εργαλεία για να ξεκινήσετε τη 

δημιουργία της καμπάνιας σας 
Ακολουθεί μια λίστα με χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα στην 

καμπάνια σας: 

 Mailchimp: δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων, δημιουργία σελίδων 

προορισμού για εκδηλώσεις, διαχείριση βάσεων δεδομένων επαφών 

 Canva: απλό, δωρεάν, φιλικό προς το χρήστη λογισμικό γραφιστικής 

 Unsplash, Pixabay, Pexels: εικόνες χωρίς δικαιώματα 

 Coolors: παλέτα χρωμάτων (https://coolors.co/) 

 Flaticon: δωρεάν διανυσματικά εικονίδια 

 Freepik: δωρεάν διανύσματα, στοκ φωτογραφίες, PSD και εικονίδια 

 Poiliapp : emoji για τις αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

/! \ Να αναφέρεστε πάντα στην οπτική ταυτότητα του έργου πριν δημιουργήσετε νέο υλικό! 

 

Για την χρωματική παλέτα FINE2WORK: 

 

 

 

  
#ea6d63 

R: 234 

G: 109 

B: 99 

#283256 

R: 40 

G: 50 

B: 86 

#f8ccc9 

R: 248 

G: 204 

B: 201 

https://mailchimp.com/
https://www.canva.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://coolors.co/
https://www.flaticon.com/home
https://www.freepik.com/
https://www.piliapp.com/facebook-symbols/
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4. Παραρτήματα 
4.1 Παράρτημα 1 – Φυλλάδιο 1  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να έχετε δικαιώματα εκδότη για την αναθεώρηση/τροποποίηση του 

φυλλαδίου. 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEdseHPJ88/share/preview?token=dY6HslQ3teeaAyYvdw82IA&role=EDITOR&utm_content=DAEdseHPJ88&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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4.2 Παράρτημα 2 – Φυλλάδιο 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να έχετε δικαιώματα εκδότη για την αναθεώρηση/τροποποίηση του 

φυλλαδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEdseHPJ88/share/preview?token=dY6HslQ3teeaAyYvdw82IA&role=EDITOR&utm_content=DAEdseHPJ88&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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4.3 Παράρτημα 3 – Σχέδια μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
 

1) Πρότυπο πρόσκλησης - Δημοσίευση στο Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να έχετε δικαιώματα επεξεργασίας για την 

αναθεώρηση/τροποποίηση του σχεδίου. 

 

2) Πρότυπο πρόσκλησης – Ανάρτηση στο Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEdtWVhMso/share/preview?token=0abZjn5KFFA4tZ9rGga3Ug&role=EDITOR&utm_content=DAEdtWVhMso&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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*Σε αυτόν τον σύνδεσμο  μπορείτε να έχετε δικαιώματα επεξεργασίας για την 

αναθεώρηση/τροποποίηση του σχεδίου. 

 

3) Πρότυπο πρόσκλησης – Banner εκδήλωσης Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να έχετε δικαιώματα συντάκτη για την αναθεώρηση/τροποποίηση 

του σχεδίου. 

 

4.4 Παράρτημα 4 – Μνημόνιο Δέσμευσης 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ FINE2WORK  
 Η διευρυνόμενη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως smartphone, tablet, φορητοί υπολογιστές και 
επιτραπέζιοι υπολογιστές για εργασία στο σπίτι και αλλού, μεταμορφώνει γρήγορα το παραδοσιακό 

μοντέλο εργασίας. Μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ 
εργασίας και προσωπικής ζωής, να μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και 
να ενισχύσει την παραγωγικότητα. 

Έρευνα (EUROSTAT 2017) έδειξε ότι υπάρχει μια σταθερή αύξηση των 
ενηλίκων που εργάζονται από το σπίτι. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό 
των απασχολούμενων ατόμων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην ΕΕ που 
συνήθως εργάζονται από το σπίτι ήταν στο 5,0% το 2017. Στην ΕΕ, οι 
περισσότεροι που συνήθως εργάζονταν από το σπίτι ήταν οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες (18,1%) αντί εργαζόμενοι (2,8%) . Η 
συχνότητα εργασίας από το σπίτι αυξάνεται με την ηλικία, γεγονός 

που υποδηλώνει την ανάγκη των ενηλίκων και των ηλικιωμένων να παραμείνουν στη ενεργοί. Μόνο το 

https://www.canva.com/design/DAEdtX-D6Sg/share/preview?token=1U7ezRCVWnHOSi5eCZ4rCA&role=EDITOR&utm_content=DAEdtX-D6Sg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEdtMQXmZ8/share/preview?token=Adf6_6uvDsIhH5Vza001rw&role=EDITOR&utm_content=DAEdtMQXmZ8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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1,6% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών στην ΕΕ εργάζονταν συνήθως από το σπίτι το 2017, αυξάνοντας 
στο 4,7% των ατόμων ηλικίας 25-49 ετών και στο 6,4% των ατόμων 50-64 ετών. 

Επιπλέον των παραπάνω, η έρευνα έδειξε ότι ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό γυναικών στην ΕΕ 
εργάζονταν συνήθως από το σπίτι (5,3%) σε σχέση με τους άνδρες (4,7%). Η εργασία είναι καθοριστικός 
παράγοντας της ισότητας των φύλων και της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, αλλά και 
σημαντικός για ολόκληρη την οικονομία. Τα πρότυπα απασχόλησης των γυναικών είναι στενά 
συνδεδεμένα με τη μητρότητα. Ομοίως, μια άλλη κατηγορία ενηλίκων που ευνοεί την εργασία από το 
σπίτι είναι η ομάδα των ενηλίκων με αναπηρίες. Πάνω από το 15 % των απασχολούμενων ατόμων με 
αναπηρία εργάζονταν από το σπίτι το 2011, σε σύγκριση με το 13 % των ατόμων χωρίς αναπηρία, 
ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο ορισμούς της αναπηρίας χρησιμοποιείται. 

Με βάση τα παραπάνω, το έργο FINE2WORK στοχεύει: 

 Ενδυνάμωση ενηλίκων - κυρίως γυναικών για να 
ενσωματωθούν στην οικονομία είτε ως 
εργαζόμενοι είτε ως επιχειρηματίες με βάση τις 
ανάγκες και τις ικανότητές τους. 

 Να παρέχει υψηλής ποιότητας ευκαιρίες 
μάθησης σε ενήλικες, ώστε να μπορούν να 
ενισχύσουν τις ψηφιακές και οικονομικές τους 
ικανότητες, ενώ αποκτούν νέες βασικές 
ικανότητες, όπως επιχειρηματικές δεξιότητες, 
σε μια προσπάθεια διασφάλισης της κοινωνικής 
ένταξης, της πρόσβασης και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας. 
 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου FINE2WORK είναι: 

 Έρευνα επιτραπέζιου υπολογιστή σε κάθε χώρα εταίρο (Λετονία, Κύπρος, Βουλγαρία και 

Πορτογαλία) για τον προσδιορισμό της τρέχουσας σκηνής σε κάθε χώρα και στη συνέχεια μια 

συγκριτική έκθεση που προσφέρει μια επισκόπηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας εξ 

αποστάσεως και τις γνώσεις των ενηλίκων εκπαιδευομένων σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα, τις οικονομικές και ψηφιακές δεξιότητες . 

 Μια συλλογή χαρτογράφησης ευκαιριών μάθησης για οικιακές ή απομακρυσμένες εργασίες 

για ενήλικες 

 Το Πλαίσιο Ικανοτήτων που περιλαμβάνει τα σημεία αναφοράς και τους δείκτες για τις τρεις 

ενότητες (Επιχειρηματικές, Χρηματοοικονομικές και Ψηφιακές Δεξιότητες) θα προσφέρεται 

στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

 Εκπαιδευτικό πακέτο/ενότητες μάθησης που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό για τις τρεις 

ενότητες και τα σχέδια μαθημάτων και φυλλάδια για τους εκπαιδευτές ενηλίκων που θα 

χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης 

 Σύστημα αξιολόγησης και επικύρωσης που χρησιμοποιεί την καινοτόμο ιδέα των Open Badges 

Eco-System, το οποίο οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 

τους που έλαβαν από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 

 Η ανάπτυξη της πλατφόρμας e-Learning που φιλοξενεί το «Πλαίσιο Ικανοτήτων» και το 

«Μαθησιακό Υλικό» https://academy.fine2work.eu/ 

 Η δημιουργία του FINE2WORK ToolKit που βοηθά στη δημιουργία των Hubs και περιλαμβάνει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς, 

εκπαιδεύσεις ενηλίκων για το πώς να εφαρμόσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα FINE2WORK 
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 Η ανάπτυξη των FINE2WORK Hubs που προσφέρει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για ενήλικες 

εκπαιδευόμενους (κυρίως γυναίκες) 

 
Με αυτό το Μνημόνιο δέσμευσης, όλοι οι οργανισμοί και τα μέλη τους, σε όλα τα επίπεδα συμφωνούν 
να εφαρμόσουν τις αρχές του έργου FINE2WORK μέσα από τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις 
καλές πρακτικές του. Είναι μια επίσημη και δημόσια δέσμευση και αναγνώριση ότι ένας οργανισμός 
έχει δεσμευτεί στο FINE2WORK ToolKit και στη δημιουργία των FINE2WORK Hubs. 
 
Η έναρξη της υποστήριξης και της δέσμευσής σας στο έργο FINE2WORK είναι αρκετά εύκολη, ωστόσο 
απαιτεί τα ακόλουθα βήματα: 
 

1. Υποστήριξη επιστολής έγκρισης και υποστήριξης: Ζητάμε από τους οργανισμούς και τα 
άτομα να μοιραστούν μια επιστολή υποστήριξης με την υπογραφή τους. Η επιστολή πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 
 

«Ως υποστηρικτής του έργου Principles of FINE2WORK: δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε ενεργά τις 
έννοιες του FINE2WORK, που εκπροσωπούνται στην εργασιακή μας κουλτούρα, στις πολιτικές, στις 

διαδικασίες και στις πρακτικές που καθοδηγούν τις καθημερινές μας δραστηριότητες». 
 

Ενθαρρύνουμε τους οργανισμούς και/ή τα άτομα να συστηθούν εν συντομία και να περιγράψουν 
συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν σε αυτό το έργο αλλά και πώς θα ενταχθεί στη 
δουλειά τους. 
 

1. Λογότυπο: Οι οργανισμοί θα πρέπει να κοινοποιούν το λογότυπό τους για συμπερίληψη στον 
ιστότοπο FINE2WORK, στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλο προωθητικό 
υλικό. 

2. Πρέσβης/Πρεσβευτές: Οι οργανισμοί θα πρέπει να προσδιορίσουν τουλάχιστον ένα άτομο που 
θα υπηρετήσει ως Πρέσβης της FINE2WORK. Οι πρεσβευτές θα χρησιμεύσουν ως σύνδεσμος 
μεταξύ του έργου και του εγκρίνοντος οργανισμού. Θα ενθαρρύνουν την επέκταση της 
συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταξύ των ομάδων-στόχων μέσω των υφιστάμενων 
καναλιών επικοινωνίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και θα υποστηρίξουν την ενσωμάτωση 
του έργου FINE2WORK στις διαδικασίες και τις πρακτικές του οργανισμού που υποστηρίζει. 

3. Καμπάνιες και Κοινότητες FINE2WORK: Οι Πρεσβευτές θα υποστηρίξουν ενεργά τις 
εκστρατείες, τις πρωτοβουλίες ή/και τις δραστηριότητες που διεξάγονται σχετικά με το έργο. 
Η κοινοπραξία θα βοηθήσει τις εκστρατείες μοιράζοντας υλικό καθοδήγησης, TOOL KIT, 
προωθητικό υλικό, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, θα κάνει συνδέσεις με άλλους 
ενδιαφερόμενους οργανισμούς και θα παρέχει λεπτομέρειες για επερχόμενες εκδηλώσεις. 

 
 
Εάν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο FINE2WORK, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας 

https://fine2work.eu/ , της σελίδας μας στο Facebook @fine2workproject ή επισκεφτείτε την 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης https://academy.fine2work.eu/ . 

 
Εκτιμούμε την υποστήριξή σας! 
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Μέρος Δ. Καλές 

πρακτικές 
 

«Οι καλές πρακτικές αποτελούνται από μια τεχνική που έχει προσδιοριστεί και δοκιμαστεί ως 

αποτελεσματική στο πλαίσιο εφαρμογής της, για την εκτέλεση μιας δεδομένης εργασίας, 

δραστηριότητας ή διαδικασίας ή, ακόμη πιο ευρύτερα, για την εκτέλεση ενός συνόλου από αυτές, με 

για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

«Οι Καλές Πρακτικές είναι εκείνες που, με σκοπό την επίτευξη Βέλτιστων Πρακτικών, καθορίζουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση». 

"Οι βέλτιστες πρακτικές είναι ιδανικοί τρόποι εκτέλεσης μιας διαδικασίας ή λειτουργίας. Είναι τα μέσα 

με τα οποία κορυφαίοι οργανισμοί και εταιρείες επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις και επίσης 

χρησιμεύουν σαν στόχοι  σε διάφορους οργανισμούς που στοχεύουν στην επίτευξη επιπέδων 

αριστείας." 

Δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία «βέλτιστης πρακτικής» και δεν υπάρχει σύνολο πρακτικών που να 

λειτουργεί πάντα για όλα τα μέρη. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εταιρείες ή οι οργανισμοί έχουν τους δικούς τους στόχους, ευκαιρίες 

και περιορισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές. 

Επιπλέον, οι "Βέλτιστες Πρακτικές" εξαρτώνται από το στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται κάθε 

οργανισμός και αυτές οι πρακτικές αλλάζουν καθώς ο οργανισμός προχωρά στην αναζήτηση της 

ποιότητας και της αριστείας. 

Τούτου λεχθέντος, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις καλές πρακτικές στον τομέα σας. Η εύρεση 

βέλτιστων πρακτικών είναι απλώς να αφιερώσετε χρόνο ώστε να ερευνήσετε τι σχεδιάζετε να κάνετε 

και να βρείτε τον καλύτερο τρόπο για να το κάνετε. Η καθιέρωση των δικών σας βέλτιστων πρακτικών 

για τον δικό σας τομέα εξειδίκευσης ή επιχείρησής σας είναι ένα σημαντικό μέρος για να λειτουργούν 

όλα ομαλά και αποτελεσματικά. Οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν να συνεχίσουν να εξελίσσονται καθώς 

βρίσκονται νέες και καλύτερες λύσεις ή καθώς εξελίσσονται από την καλύτερη έρευνα και ενημέρωση, 

τη νέα τεχνολογία ή από διαφορετικούς τρόπους εξέτασης των πραγμάτων. 

Πολλές φορές, αυτό που μπορεί να γίνει αποδεκτό ως βέλτιστη πρακτική δεν έχει εξεταστεί στην 

πραγματικότητα για να διαπιστωθεί εάν είναι πραγματικά ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν κάποια 

πράγματα ή απλώς ένας καλός τρόπος που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία εδώ και αρκετό καιρό. 

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι βέλτιστες πρακτικές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται έως 

ότου βρεθεί κάτι καλύτερο. Οι τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές έχουν αποδειχθεί ότι είναι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος εργασίας. Σε ορισμένους τομείς, οι βέλτιστες πρακτικές μπορεί να ορίζονται 

αυστηρά, ενώ σε άλλους μπορεί να είναι πιο ανοιχτές στην εφαρμογή τους. 
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Δεδομένης της σημασίας του να έχουμε κατά νου και να ακολουθούμε τις υπάρχουσες καλές 

πρακτικές, το έργο Fine2work έχει δημιουργήσει και έχει διαθέσει μια λίστα καλών πρακτικών σε 

θέματα που αφορούν ιδρύματα, προγράμματα και ευκαιρίες που κατάφεραν να επιτύχουν τους 

στόχους και να παρουσιάσουν καλά αποτελέσματα. 
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5. Συμπεράσματα & Επόμενα βήματα 
 

Συνολικά, αυτό το έγγραφο αποτελείται από την εργαλειοθήκη FINE2WORK Toolkit: Ένα πακέτο από το 

Α - Ω για την υλοποίηση του έργου. Παρείχε στον αναγνώστη μια επισκόπηση του έργου FINE2WORK 

και οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος. 

Η εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να λάβει διάφορες μορφές - εντατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο, 

ομαδικά μαθήματα μετά το σχολείο, αυτοδιδασκαλία, ανάλογα με το πλαίσιο της κάθε χώρας εταίρου. 

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του έργου σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρύτερο επίπεδο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

A) Παράρτημα Α: Αποτελέσματα και παραδοτέα 

του έργου 
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A1) Παράρτημα Α1: Συγκριτική έκθεση 

Α1) 

1. Γενική Επισκόπηση  

 

Το έργο FINE2WORK είναι ένα Έργο Erasmus+ που στοχεύει να παρέχει σε ενήλικες ένα πρόγραμμα 

αναβάθμισης τριών σταδίων για να αποκτήσουν, να αναπτύξουν, να αξιολογήσουν και να επικυρώσουν 

ένα σύνολο βασικών ικανοτήτων (οικονομικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές) ώστε να μπορούν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εργασίας.  Το έργο δίνει έμφαση στη συμμετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκλήσεις για την 

απασχολησιμότητα. Το έργο είναι σύμφωνο με τις οριζόντιες προτεραιότητες της ΕΕ για κοινωνική 

ένταξη, υποστηρίζοντας τα άτομα στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και βασικών 

ικανοτήτων, καθώς και ανοικτής εκπαίδευσης και καινοτόμων πρακτικών σε μια ψηφιακή εποχή. Οι 

γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά περιορισμένη πρόσβαση στην ψηφιοποιημένη αγορά εργασίας και 

λαμβάνοντας επαρκή εκπαίδευση μπορούν να ανακτήσουν την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό 

τους, να είναι ενεργοί πολίτες και οικονομικά ανεξάρτητοι ενήλικες. 

Για τους σκοπούς του έργου, κάθε εταίρος ετοίμασε μια εθνική έκθεση, η οποία προσδιορίζει 

τις επιχειρηματικές, οικονομικές και ψηφιακές ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων 

παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την τρέχουσα σκηνή πρόσβασης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας σε κάθε μεμονωμένη χώρα - Λετονία, Πορτογαλία, Κύπρος και Βουλγαρία . Η έκθεση 

περιλαμβάνει επίσης τις υπάρχουσες ευκαιρίες κατάρτισης που υποστηρίζονται από 

δημόσιους φορείς για ενήλικες εκπαιδευόμενους στους τομείς της επιχειρηματικότητας, των 

χρηματοοικονομικών και των ψηφιακών τομέων, προκειμένου να παρέχεται μια 

ολοκληρωμένη ανάλυση για τις ανάγκες και τα κενά των ενηλίκων εκπαιδευομένων προς τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το τελευταίο μέρος της εθνικής έκθεσης απεικονίζει τη 

συμμετοχή των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της χώρας σε άλλα ευρωπαϊκά έργα σχετικά 

με την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

Η εθνική έκθεση στοχεύει να προσφέρει σε βάθος έρευνα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση 

των δυνατοτήτων της επιχειρηματικής αγοράς κάθε χώρας σε σχέση με την ισότητα των φύλων 

και να εντοπίσει τα κενά και τις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων σε σχέση με τις 

επιχειρηματικές, οικονομικές και ψηφιακές ικανότητες. Τέλος, τα συμπεράσματα θα 

συνοψίσουν τα κύρια ευρήματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διευκόλυνση των 

πρωτοβουλιών ψηφιακής επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τις γυναίκες. 

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση στην ιστοσελίδα μας. 

 

https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2020/12/FINE2WORK-IO1_A3-Comparative-Report-for-Peer-Learning_final_public.pdf
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A2) Παράρτημα Α2: Πλαίσιο FINE2WORK 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γενική περιγραφή της ενότητας 
 

Αυτή η ενότητα θα παρέχει βασική κατανόηση και μερικά από τα πρώτα βήματα στη διαδικασία 

δημιουργίας μιας επιχείρησης. Θα καθορίσει και θα εξηγήσει ορισμένες από τις βασικές έννοιες της 

επιχειρηματικότητας, όπως η βελτίωση μιας επιχειρηματικής ιδέας, η εύρεση και εκμετάλλευση 

ευκαιριών, η απόκτηση και η χρήση πόρων. Θα είναι επίσης χρήσιμο ως μια επισκόπηση των 

υποκείμενων χαρακτηριστικών καθώς είναι σημαντικά για την επιτυχία ενός επιχειρηματία. 

 

Η πλήρης περιγραφή και το πραγματικό πλαίσιο είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας. 

 

 

  

https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINE2WORK-Framework-Module-1-Entrepreneurial-Competences.pdf
https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINE2WORK-Framework-Module-1-Entrepreneurial-Competences.pdf
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Γενική περιγραφή της ενότητας  

Η ενότητα «Οικονομικές Δεξιότητες» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση με τα βασικά 

στοιχεία των αρχών της πληθοχρηματοδότησης, της τιμολόγησης και της δομής του κόστους – πώς να 

προσδιορίσετε την αξία των προϊόντων, των υπηρεσιών και να κατανοήσετε εάν ο δυνητικός 

υπολογισμός της επιχείρησης είναι βιώσιμος, αν υπάρχουν ευκαιρίες εξωτερικής χρηματοδότησης για 

την έναρξη της δικής σας μικρής επιχείρησης ή -δραστηριότητες απασχόλησης. Οι ενήλικες θα μάθουν 

πώς να: 

1. Προσδιορίστε την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών 

2. Υπολογίστε τη δομή του κόστους της δικής σας μικρής επιχείρησης / έναρξης 

αυτοαπασχόλησης 

3. Αναζήτηση ευκαιριών εξωτερικής χρηματοδότησης 

4. Κατανοήστε την έννοια και τις αρχές του crowdfunding 

 

Η πλήρης περιγραφή και το πραγματικό πλαίσιο είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας. 

  

https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINE2WORK_Framework_Module-2-Financial-Competences.pdf
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γενική περιγραφή της ενότητας  

Η ενότητα «Ψηφιακές Δεξιότητες» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις κύριες δυνατότητες και τις 

εφαρμογές της «Google», όπως η Αναζήτηση Google, το Google e-mail (Gmail), το Google Drive, το 

Ημερολόγιο Google και οι Επαφές Google. Οι ενήλικες θα μάθουν πώς να: 

1. Αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο 

2. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πώς να τον χρησιμοποιήσετε 

3. Αποθηκεύστε πληροφορίες στο διαδίκτυο 

4. Δημιουργήστε ημερολόγια και εκδηλώσεις 

5. Δημιουργήστε επαφές ή ομάδα επαφών 

 

Η πλήρης περιγραφή και το πραγματικό πλαίσιο είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας. 

 

  

https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINE2WORK_Framework_Module-3-Digital-Competences.pdf
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Α3) Παράρτημα Α3: Μαθησιακό Υλικό 
Για λόγους ευκολίας, μπορείτε να το κατεβάσετε το Εκπαιδευτικό Υλικό του έργου FINE2WORK από τον 

ιστότοπό μας στα Αγγλικά, Λετονικά, Πορτογαλικά, Βουλγαρικά και Ελληνικά, στον παρακάτω 

σύνδεσμο: https://fine2work.eu/io2/  

https://fine2work.eu/io2/
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Α4) Παράρτημα Α4: Το Οικοσύστημα των Open 

Badges 
 

Τα Ψηφιακά Εμβλήματα (Open Badges) είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση δεξιοτήτων, μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, επιτευγμάτων ή εμπειριών όπως: 

 Σκληρές δεξιότητες: γνώσεις, ικανότητες κ.λπ. 
 Κοινωνικές δεξιότητες: κριτική σκέψη, επικοινωνία κ.λπ. 
 Συμμετοχή στη κοινότητα 
 Επίσημη πιστοποίηση 
 Εξουσιοδότηση 

 

Το Open Badge είναι ένα καινοτόμο σύστημα που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και σε πολλές 

χώρες της ΕΕ για την επικύρωση και την αναγνώριση της μάθησης, χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία OB που προσφέρεται ως ανοιχτή εκπαιδευτική πηγή. Είναι μια τεχνολογία που 

προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων που 

εμπλέκονται στη διαδικασία των σημάτων, επιτρέποντας παράλληλα τη δημιουργία 

συνεργειών μεταξύ των εκπαιδευομένων-κερδισμένων, των εκδοτών (δηλ. σχολεία, 

ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις, ΜΚΟ συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών/εθελοντών 

ως διοργανωτές) και των ατόμων που κερδίζουν τα σήματα (δηλαδή επίσημη εκπαίδευση, 

δημόσιες αρχές, επίσημοι φορείς, (πιθανοί) εργοδότες). Αυτό θα οδηγήσει στη διαδικασία 

έγκρισης που οδηγεί σε μια διαφανή, μεταβιβάσιμη, έγκυρη και αξιόπιστη επικύρωση ενός 

σώματος δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται με ένα σύνολο ικανοτήτων. 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα σήματα Open και την εφαρμογή τους στο έργο 

FINE2WORK εδώ. 

 

https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2021/04/FINE2WORK-IO3.A2-Guide.pdf
https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2021/04/FINE2WORK-IO3.A2-Guide.pdf
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Β) Παράρτημα Β: Πρότυπα για την Υλοποίηση του 

FINE2WORK 
Παράρτημα B1: Πρόσκληση 
 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρότυπο για την επιστολή πρόσκλησης εδώ. 

 

Παράρτημα B2: Φόρμα Εγγραφής 
  

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρότυπο για τη φόρμα εγγραφής εδώ. 

 

Παράρτημα B3: Λίστα συμμετοχών 
 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρότυπο για τη λίστα συμμετοχών εδώ. 

Παράρτημα B4: Ερωτηματολόγια συμμετοχής 
 

Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα σε 4 γλώσσες: 

Σύνδεσμός για τη Πορτογαλία 

https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-FF2vjDtd7E/viewform 

Σύνδεσμος για τη Βουλγαρία: 

https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-ZruS52P-A/viewform 

 Σύνδεσμος για τη Κύπρο: 

https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-xE4BTSCFOmRc/viewform 

 Σύνδεσμός για τη Λετονία 

https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/viewform 

 

https://docs.google.com/document/d/1qWlkqr4BQ6UAvCUIguciAE5jd35KrQ9g/edit?usp=sharing&ouid=117039044512684014335&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bFkIg8_duotIStXIFndYSfG77MVjJJtG/edit?usp=sharing&ouid=117039044512684014335&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZWEGFuFX_Y3HFbSJKj8SBU_6mtL2x5X1/edit?usp=sharing&ouid=117039044512684014335&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-FF2vjDtd7E/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-ZruS52P-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-xE4BTSCFOmRc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/viewform
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Παράρτημα B5: Παράδειγμα πιστοποιητικού 
 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρότυπο για το πιστοποιητικό εδώ. 

 

Παράρτημα B6: Ατζέντα εκπαίδευσης 
 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρότυπο για το πρόγραμμα εκπαίδευσης εδώ. 

 

 

Παράρτημα B7: Δομή ημερήσιου σχεδίου μαθήματος 
 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρότυπο για τη δομή του σχεδίου μαθήματος εδώ. 

 

Παράρτημα B7: Τελική αξιολόγηση 
 

Δραστηριότητα:  

IO4: FINE2WORK POLICY BACK PACK ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ HUBS ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

A2: Εφαρμογή και αξιολόγηση του FINE2WORK FROM HOME 

 

Σύνδεσμός για τη Πορτογαλία 

https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-

FF2vjDtd7E/edit?usp=sharing 

Σύνδεσμος για τη Βουλγαρία: 

https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-

ZruS52P-A/edit?usp=sharing  

Σύνδεσμος για τη Κύπρο: 

https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-

xE4BTSCFOmRc/edit?usp=sharing  

Σύνδεσμός για τη Λετονία 

https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-

3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1JnXFbHf_FcpCVZc9Cf73QkNlc0apk7Dq/edit?usp=sharing&ouid=117039044512684014335&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o-zCb-Ef0tFgiPd_MFZVOmnELAYkBQ0a/edit?usp=sharing&ouid=117039044512684014335&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tCjXyVKIEGeMlF4UAbmDmpGOnBTdSLbV/edit?usp=sharing&ouid=117039044512684014335&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-FF2vjDtd7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-FF2vjDtd7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-ZruS52P-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-ZruS52P-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-xE4BTSCFOmRc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-xE4BTSCFOmRc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/edit?usp=sharing
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