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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 25 – 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 προσθέτουν κείμενο και εικόνες σε ένα έγγραφο Google. 

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 τροποποιήσετε ένα κείμενο  
 
2.1 Ξεκινήστε την άσκηση με αυτό το βίντεο 
https://www.youtube.com/watch 
?v=w73qjYtq0sg&ab_channel=GCFLearnFree.org  (3 λεπτά) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w73qjYtq0sg&ab_channel=GCFLearnFree.org
https://www.youtube.com/watch?v=w73qjYtq0sg&ab_channel=GCFLearnFree.org
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2.2 Οι εκπαιδευτές να δείξουν στους μαθητές πως να 
τροποποιήσουν ένα κείμενο σε ένα κενό έγγραφο (25 λεπτά)  

 Μορφοποίηση γραμματοσειράς: Bold, Italic, Underline Font 
size 

 Χρώμα κειμένου και φωτεινότητα  

 Ευθυγράμμιση κειμένου  

 Εσοχή κειμένου 
 
2.3 Οι εκπαιδευτές να δώσουν στους μαθητές ένα φυλλάδιο 
(Φυλλάδιο 1) το οποίο περιέχει όλες τις αλλαγές που χρειάζονται να 
κάνουν στο Έγγραφο (10 λεπτά) 
 
2.4. όλοι οι μαθητές να εφαρμόσουν τις αλλαγές αυτές στο κείμενο 
(25 λεπτά) 
 

3. Άσκηση 3: Δημιουργία Εγγράφου 
 

3.1 όλοι οι μαθητές να δημιουργήσουν ένα δεύτερο έγγραφο και να 
το ονομάσουν ‘FINE2WORK Training – Exercise 2’ (15 λεπτά) 
 
3.2. Οι εκπαιδευτές να δώσουν στους μαθητές ένα φυλλάδιο 
(Φυλλάδιο 2) το οποίο περιέχει ένα συγκεκριμένο κείμενο το οποίο 
πρέπει να εισάγουν στο Έγγραφο (10 λεπτά) 
 
3.3. όλοι οι μαθητές να προσθέσουν το κείμενο με τις αλλαγές (25 
λεπτά) 
 

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

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.  
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ΕΝ: 

FINE2WORK: Promoting financial, digital and entrepreneurial 

competences for vulnerable adults (women) with restricted access 

to the digitalised market (home based) 

FINE2WORK aims: 

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

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

 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: Δημιουργία Εγγράφου 

 

 

ΕΛ: 

Το Emphasys Centre που ιδρύθηκε το 1998, 

λειτουργεί ως Κέντρο Εκπαίδευσης ΤΠΕ και ΕΚΚ 

εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, 

καθώς και Κέντρο Ερευνών της ΕΕ. Είναι 

στελεχωμένο με μια ολοκληρωμένη ομάδα που 

περιλαμβάνει ειδικούς σε ΤΠΕ, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση, Νομική, Οικονομικά, 

Επιχειρήσεις, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αρχιτεκτονική και Graphic Design. 

Το Emphasys χωρίζεται σε 4 τμήματα-κατευθύνσεις. Το τμήμα Εκπαίδευσης περιλαμβάνει 

επικυρωμένα και πιστοποιημένα μαθήματα πληροφορικής, όπως το GCE A ’Level Computer 

Science για φοιτητές ή την Ευρωπαϊκή Άδεια Οδήγησης Υπολογιστών (ECDL) για επαγγελματίες, 

παρέχοντας παράλληλα Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υπηρεσίας. 

Το Τμήμα Εκπαίδευσης ΤΠΕ περιλαμβάνει μια πλήρως εξοπλισμένη Μονάδα Εκμάθησης 

δεξιοτήτων STEAM και τη Μονάδα Εκπαίδευσης της ΕΕ (EU Training Unit), δίνοντας έμφαση στην 

παροχή των προγραμμάτων Erasmus + KA1 και Μαθήματα Μαθησιακής Κινητικότητας (Learning 

Mobility Courses) για επαγγελματίες και πολίτες της ΕΕ. Το Emphasys προσφέρει τις υπηρεσίες 

του σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, καθώς και ατόμων από όλες τις 

ηλικίες και κοινωνικά στρώματα. 

Το STEAM UNIT είναι πλήρως εξοπλισμένο με εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για να προσφέρει 

μαθήματα σε νέους που να σχετίζονται με το έργο, συνδυάζοντας ρομποτική, τρισδιάστατη 

σχεδίαση και εκτύπωση με τον εκτυπωτή Craftbot + 3D και κωδικοποίηση μέσω βιντεοπαιχνιδιών, 

χρησιμοποιώντας τα τελευταίας τεχνολογίας Ακουστικά Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual 

Reality Headsets ) όπως το Oculus Rift S, με επικεφαλής πιστοποιημένους εκπαιδευτές «Lego 

Education Trainer». Τα περισσότερα από τα μαθήματα ακολουθούν την προσέγγιση 4C της Lego 

Education: "Connect - Construct - Contemplate - Continue" (Ενώστε-Κατασκευάστε-Μελετήστε-

Συνεχίστε) , όπου οι μαθητές αντιμετωπίζουν με μια ανοιχτή πρόκληση που τους βάζει σε θέση 

αναζήτησης λύσεων. 

Το Τμήμα  Έρευνας συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς σε έργα της ΕΕ με διάφορα κονδύλια 

(π.χ. Erasmus, AMIF, Justice) στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενώ παράλληλα 

παρέχει υποστήριξη για προγράμματα της ΕΕ σε σχολεία και ΜΚΟ (μη κυβερνητικών 

οργανώσεων). Με τα χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό τοπικό και διεθνές δίκτυο που 

χρησιμοποιείται για την προώθηση έργων και πρωτοβουλιών της ΕΕ. 
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Το Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, με τον έλεγχο και 

την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, με τις πλατφόρμες, ιστότοπους, 

εφαρμογές και πύλες αξιολόγησης, ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων έργων του 

οργανισμού. 

ΕΝ 

Emphasys Centre, established in 1998, runs an ICT Education and VET Centre approved by the 

Cyprus Ministry of Education, Culture, Sports and Youth, 

as well as an EU Research Centre. It is staffed with a well-

rounded team that includes specialists in ICT, Psychology, 

Sociology, Education, Law, Economics, Business, Human 

Rights, Architecture and Graphic Design. 

Emphasys is organized in 4 directorates. The Education Directorate includes validated and 

accredited IT courses, such as the GCE A’ Level Computer Science for students, or the European 

Computer Driving License (ECDL) for professionals, while providing Career Counselling Services. 

The ICT Training Directorate includes a fully equipped STEAM Learning Unit and the EU Training 

Unit, focusing on the provision of Erasmus+ KA1 Learning Mobility Courses for EU professionals 

and citizens. Emphasys offers its services to a diverse portfolio of public and private organisations, 

as well as individuals from all ages and walks of life. 

The STEAM UNIT is fully equipped with high tech tools in order to offer project-driven related 

courses to young people, combining Robotics, 3D Design and Printing using the Craftbot+ 3D 

Printer, and Coding through Video Game design, using state of the art Virtual Reality Headsets 

such as the Oculus Rift S, led by ‘Lego Education Trainer’ certified instructors. Most of the courses 

follow the 4C approach of Lego Education: “Connect – Construct – Contemplate – Continue”, 

where learners are presented with an open-ended challenge that places them in a position of 

solution-seeking. 

The Research Directorate works with several organisations on EU projects under a number of funds 

(e.g. Erasmus, AMIF, Justice) in the field of education and training, while also providing managerial 

support for EU projects to schools and NGOs. Over the years, it has built a strong local and 

international network which is utilized in the promotion of EU projects and initiatives. 

The Software Development Directorate is involved in the design, development, pilot-testing and 

evaluation of various e-learning tools, platforms, websites, applications and assessment portals, 

based on the needs of the various projects being implemented by the organization. 

 

 


