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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Ψηφιακές Δεξιότητες 

Θέμα 3: Διαδικτυακός τόπος αποθήκευσης αρχείων – Google Drive    

Σχέδιο μαθήματος 24 – Προσθήκη κειμένου και εικόνων σε ένα Έγγραφο 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες στους ενήλικες μαθητές σχετικά με το πώς 
να προσθέσουν κείμενο και εικόνες σε ένα έγγραφο. 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)  
 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 

 

 Φυλλάδιο 1 

 Φυλλάδιο 2 
 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Άνοιγμα Εγγράφου 
 
1.1 όλοι οι μαθητές να ανοίξουν το έγγραφο με όνομα ‘FINE2WORK 
Training – Exercise 1’ (10 λεπτά) 
 

2. Άσκηση 2: Κατανοήστε πως να προσθέσετε κείμενο σε ένα 
Έγγραφο 

 
2.1 Οι εκπαιδευτές να δείξουν στους μαθητές πως να προσθέσουν 
κείμενο σε ένα κενό έγγραφο (25 λεπτά)  
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2.2 Οι εκπαιδευτές να δώσουν στους μαθητές ένα φυλλάδιο 
(Φυλλάδιο 1) το οποίο περιέχει το κείμενο που θα προσθέσουν στο 
Έγγραφο (10 λεπτά) 
 
2.3. όλοι οι μαθητές να προσθέσουν το κείμενο του Φυλλαδίου 1 στο 
Έγγραφο (25 λεπτά) 
 

3. Άσκηση 3: Κατανοήστε πως να προσθέσετε εικόνα σε ένα 
Έγγραφο 
 

3.1 Οι εκπαιδευτές να δείξουν στους μαθητές πως να προσθέσουν 
εικόνες σε ένα έγγραφο (25 λεπτά)  
 
3.2. όλοι οι μαθητές να προσθέσουν μια εικόνα που θα βρουν στο 
Διαδίκτυο σε ένα έγγραφο (25 λεπτά) 

 Ψάξτε στο Διαδίκτυο τις λέξεις ‘εκπαίδευση’ και ‘τεχνολογία’   

 Προσθέστε στο Έγγραφο δύο εικόνες (1 για την εκπαίδευση 
και 1 για την τεχνολογία) (παράδειγμα στο Φυλλάδιο 2) 

 
4. Άσκηση 4: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Κατανοήστε πως να προσθέσετε κείμενο σε ένα 

Έγγραφο 

 

 

ΕΛ: 

FINE2WORK: Promoting financial, digital and entrepreneurial competences for vulnerable adults 

(women) with restricted access to the digitalised market (home based)  

Στόχοι του FINE2WORK: 

Να εμψυχώσει τους ενήλικες και κυρίως τις γυναίκες να ενταχθούν στην έννοια της οικονομίας 

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

Να παρέχει υψηλής ποιότητας ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες, ώστε να ενισχύσουν τις ψηφιακές 

τους δεξιότητες και τις γνώσεις τους στα Χρηματοοικονομικά, αποκτώντας νέες βασικές 

ικανότητες, όπως επιχειρηματικές δεξιότητες σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν την ένταξη 

τους στην κοινωνία, την πρόσβαση τους και την συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. 

Να στηρίξει τους ενήλικες να δημιουργήσουν το δικό τους «επιχειρηματικό μοντέλο με βάση την 

χώρα τους» ή «να εργαστούν εξ αποστάσεως ως υπάλληλοι» 

Να διευκολύνει την πρόσβαση σε πρόγραμμα αναβάθμισης, σχεδιάζοντας ένα εργαλείο 

αναγνώρισης δεξιοτήτων, παρέχοντας ένα πρόγραμμα εκμάθησης προσαρμοσμένο στις 

μαθησιακές ανάγκες της ομάδας που στοχεύει και επικυρώνοντας αυτές τις δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν μέσω μιας πρωτοποριακής εκπαίδευσης.  

ΕΝ: 

To empower adults and mainly women to be integrated into the economy either as employees or 

entrepreneurs based on their needs and abilities. 

To provide high quality learning opportunities for adults so that they enhance their digital and 

financial competences while acquiring new key competences such as entrepreneurial skills in an 

attempt to safeguard social inclusion, access and participation in the labour market and society 

To support adults to set up their own ‘home-based business model’ or ‘work remotely as 

employees’ 

To facilitate access to upskilling pathways programme by designing a skills identification and 

screening tool, providing a learning programme adapted to the learning needs of the target group, 

and validating these skills acquired through non-formal learning 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: Κατανοήστε πως να προσθέσετε εικόνα σε ένα 

Έγγραφο 

 

 

ΕΛ: 

FINE2WORK: Promoting financial, digital and entrepreneurial competences for vulnerable adults 

(women) with restricted access to the digitalised market (home based)  

Στόχοι του FINE2WORK: 

Να εμψυχώσει τους ενήλικες και κυρίως τις γυναίκες να ενταχθούν στην έννοια της οικονομίας 

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

Να παρέχει υψηλής ποιότητας ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες, ώστε να ενισχύσουν τις ψηφιακές 

τους δεξιότητες και τις γνώσεις τους στα Χρηματοοικονομικά, αποκτώντας νέες βασικές 

ικανότητες, όπως επιχειρηματικές δεξιότητες σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν την ένταξη 

τους στην κοινωνία, την πρόσβαση τους και την συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. 

Να στηρίξει τους ενήλικες να δημιουργήσουν το δικό τους «επιχειρηματικό μοντέλο με βάση την 

χώρα τους» ή «να εργαστούν εξ αποστάσεως ως υπάλληλοι» 

Να διευκολύνει την πρόσβαση σε πρόγραμμα αναβάθμισης, σχεδιάζοντας ένα εργαλείο 

αναγνώρισης δεξιοτήτων, παρέχοντας ένα πρόγραμμα εκμάθησης προσαρμοσμένο στις 

μαθησιακές ανάγκες της ομάδας που στοχεύει και επικυρώνοντας αυτές τις δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν μέσω μιας πρωτοποριακής εκπαίδευσης.  

ΕΝ: 

FINE2WORK: Promoting financial, digital and entrepreneurial competences for vulnerable adults 

(women) with restricted access to the digitalised market (home based)  

FINE2WORK aims: 

To empower adults and mainly women to be integrated into the economy either as employees or 

entrepreneurs based on their needs and abilities. 

To provide high quality learning opportunities for adults so that they enhance their digital and 

financial competences while acquiring new key competences such as entrepreneurial skills in an 

attempt to safeguard social inclusion, access and participation in the labour market and society 

To support adults to set up their own ‘home-based business model’ or ‘work remotely as 

employees’ 
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To facilitate access to upskilling pathways programme by designing a skills identification and 

screening tool, providing a learning programme adapted to the learning needs of the target group, 

and validating these skills acquired through non-formal learning 

 


