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1. Εισαγωγή - Στόχοι και δραστηριότητες του τρίτου (3) 

παραδοτέου  
 
Το παραδοτέο 3 του έργου «FINE2WORK» στοχεύει: 

 Στο σχεδιασμό του οικοσυστήματος όπου θα αναπτυχθεί το σύστημα Open Badges 
(βασισμένο στο Πλαίσιο ικανοτήτων του 2ου παραδοτέου) που θα αναγνωρίζει και θα 
επικυρώνει τις ψηφιακές, τις Χρηματοοικονομικές  και τις επιχειρηματικές δεξιότητες 
των ενηλίκων. 

 Στη προώθηση και στη χρήση ενός καινοτόμου ηλεκτρονικού ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
για τη διαφάνεια, την επικύρωση και την αναγνώριση των διαφόρων ικανοτήτων, που 
θα αποκτηθούν μέσω των συνεργιών μεταξύ οργανισμών ενηλίκων, πανεπιστημίων, 
εκπαιδευτικών κέντρων, σχολείων, επιχειρήσεων, ενδιαφερομένων και αρχών σε 
ανοιχτή και ψηφιακή ρύθμιση. 

 Στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ ΜΚΟ, αγοράς εργασίας, ιδρυμάτων, 
ενδιαφερομένων, αρχών κ.λπ. για την έγκριση και διαπίστευση του προγράμματος 
FINE2WORK και τις ψηφιακές, Χρηματοοικονομικές  και επιχειρηματικές δεξιότητες 
των ενηλίκων. 

 Στο σχεδιασμό μιας δυναμικής και δια δραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης 
που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του έργου και θα λειτουργεί ως ανοιχτό 
περιβάλλον μάθησης 

 

 Αυτός ο οδηγός παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: 
 

 Θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται. 

 Περιγραφή του οικοσυστήματος που σχεδιάστηκε σε σχέση με τη δομή, τα κριτήρια και 
την περιγραφή για τους εκδότες, τη γραφιστική, την τεχνολογική ολοκλήρωση με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη διαδικασία έγκρισης 

 Πρακτικές οδηγίες για την έκδοση σήματος Open Badge χρησιμοποιώντας την 
πλατφόρμα που αναπτύχθηκε. 
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2. Ψηφιακές Κονκάρδες (Open Badges) 
 

Οι ψηφιακές κονκάρδες (Open Badges) 

είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση 

δεξιοτήτων, μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, επιτευγμάτων ή 

εμπειριών όπως: 

 Τεχνικές δεξιότητες 

(Hard skills): γνώση, 

δεξιότητες κ.λπ. 

 Κοινωνικές 

δεξιότητες(Soft skills): 

κριτική σκέψη, 

επικοινωνία κ.λπ. 

 Συμμετοχή στην κοινότητα 

 Επίσημη πιστοποίηση 

 Εξουσιοδότηση 

Οι ψηφιακές κονκάρδες (Open Badges) 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 ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος. 

Πρόκειται για μια τεχνολογία που προωθεί την ανοικτή πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στη διαδικασία σήματος, επιτρέποντας παράλληλα τη 

δημιουργία συνεργιών μεταξύ των εκπαιδευομένων, των εκδοτών (δηλ. Σχολείων, 

ενδιαφερομένων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών / εθελοντών) και 

των καταναλωτών των σημάτων (δηλ. την επίσημη εκπαίδευση, δημόσιες αρχές, επίσημους 

φορείς, 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.  

Το σύστημα ψηφιακών κονκάρδων (Open Badges) είναι μια πολύ περιεκτική λύση: επιτρέπει 

σε όλους να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και την προώθηση 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων. Αυτό είναι κάτι που απαιτούν τα μεγάλα 

ευρωπαϊκά έγγραφα σχετικά με την αναγνώριση, καθώς και το Erasmus + που τονίζει τη 

«διαφάνεια και αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων για τη διευκόλυνση της μάθησης, της 

απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των εργαζομένων: θα δοθεί προτεραιότητα σε 

δράσεις που προάγουν τη διαπερατότητα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία 

καθώς και την απλοποίηση και τον εξ ορθολογισμό των εργαλείων για διαφάνεια, επικύρωση 

και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση 

καινοτόμων λύσεων για την αναγνώριση και επικύρωση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω 

της άτυπης, μη τυπικής, ψηφιακής και ανοιχτής μάθησης »(Οριζόντιες Προτεραιότητες). 

Οι ψηφιακές κονκάρδες (Open Badges)είναι οπτικά επαληθευμένα στοιχεία επίτευξης. 

Αποτελούνται από 2 μέρη, το  οπτικό μέρος (εικόνα) και μετα-δεδομένα, τα οποία 
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κωδικοποιούνται στην εικόνα. Κάθε ψηφιακό σήμα πρέπει να συμφωνεί με τα απαιτούμενα 

πεδία δεδομένων, όπως: εκδότης, ημερομηνία έκδοσης, περιγραφή του σήματος, σύνδεσμος 

προς κριτήρια αξιολόγησης, σύνδεσμος προς αποδεικτικά στοιχεία για το τι ισχυρίζεται ένας 

κάτοχος σήματος, σύνδεσμος προς ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ικανοτήτων και ετικέτες , το 

οποίο βάζει ένα ανοιχτό σήμα σε σχέση με συγκεκριμένο πλαίσιο.  
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3. Πλεονεκτήματα των ψηφιακών κονκάρδων (Open Badges) 
 

Τα παρακάτω είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών κονκάρδων (Open Badges): 

 Τα σήματα μπορούν να αποδείξουν ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων και 
επιτευγμάτων ενός μαθητή που αποκτάται μέσω τυπικών, μη τυπικών και άτυπων 
μεθόδων και δραστηριοτήτων μάθησης. 

 Τα σήματα είναι φορητά και επαληθεύσιμα ψηφιακά αντικείμενα. Όλες αυτές οι 
πληροφορίες ενδέχεται να είναι μαζεμένες σε ένα αρχείο εικόνας σήματος που 
μπορεί να εμφανίζεται μέσω ηλεκτρονικών βιογραφικών και κοινωνικών δικτύων. 

 Κάθε σήμα περιλαμβάνει την περιγραφή του επιτεύγματος: δηλ. Περιγράφει τη 
συγκεκριμένη πορεία που έκανε ο μαθητής για το επίτευγμά του, συνοδευόμενη 
από τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη του βραβείου σήματος. 

 Κάθε σήμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη, 
έναν σύνδεσμο με πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και έναν σύνδεσμο με μια 
περιγραφή του τι αντιπροσωπεύει ένα σήμα. 

 Τα σήματα βοηθούν στην υποστήριξη ατόμων για την επίτευξη μαθησιακών 
στόχων, για την παροχή απασχόλησης και εργασίας, και για να καλλιεργούν και να 
προωθούν ταλέντα μέσα σε οργανισμούς. 

 Τα σήματα αντιπροσωπεύουν προσωπικά χαρακτηριστικά που έχουν σημασία για 
τους εργοδότες (όπως η ψηφιακή παιδεία) 

 Τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό 
πλαίσιο. Χιλιάδες οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων, μεγάλων εργοδοτών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκδίδουν σήματα 
σύμφωνα με την προδιαγραφή των ψηφιακών κονκάρδων (Open Badges)  Open 
Badges. 

 

4. Βασικά στοιχεία των ψηφιακών κονκάρδων (Open Badges)  

4.1 Εκδότης 
 

Ο εκδότης ορίζει μια ικανότητα που θα μπορούσε να αποκτηθεί από έναν χρήστη, σχεδιάζει 

το εκπαιδευτικό υλικό και αξιολογεί τους χρήστες βάση της απόκτησης της ικανότητας. Στη 

συνέχεια, ο εκδότης δημιουργεί ένα σχετικό σήμα και το καθιστά διαθέσιμο για όλους τους 

χρήστες. Για κάθε σήμα, ο εκδότης θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια 

που πρέπει να πληροί ο εργαζόμενος προκειμένου να του απονεμηθεί το συγκεκριμένο σήμα. 

Ο αναθεωρητής μιας αξιολόγησης συγκρίνει τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από τον 

εργαζόμενο με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια του σήματος. 

Ο οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ένα προφίλ εκδότη και να αρχίσει να καθορίζει και 

να εκδίδει Open Badges. Αυτό γίνεται από ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και κοινοτήτων, όπως: 

 Σχολεία και πανεπιστήμια 

 Εργοδότες 

 Κοινοτικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
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 Κυβερνητικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης  της NASA) 

 Βιβλιοθήκες και μουσεία 

 Διοργανωτές εκδηλώσεων και εκθέσεις επιστήμης (συμπεριλαμβανομένης της Intel) 

 Εταιρείες και ομάδες που επικεντρώνονται στην προσωπική ανάπτυξη (όπως η 

κοινοπραξία του FINE2WORK) 

 

4.2 Πλατφόρμες έκδοσης σήματος 
 

Πολλές εταιρείες διαθέτουν πλατφόρμες έκδοσης σήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

των Open Badges. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιτρέπουν σε μη τεχνικούς 

χρήστες να εκδίδουν διαπιστευτήρια ψηφιακών κονκάρδων (Open Badges). Οι πλατφόρμες 

που χρησιμοποιούνται για την έκδοση Open Badges προσφέρουν μια ποικιλία 

προσαρμοσμένων υπηρεσιών, όπως διαδικτυακούς σχεδιαστές σημάτων, ανακάλυψη 

σήματος, έκδοση, ροή εργασιών αξιολόγησης, προβολή, προφίλ χρηστών, κοινωνική 

κοινοποίησης και εργαλεία για ενσωμάτωση με τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα. Όλες 

οι πλατφόρμες έκδοσης των ψηφιακών κονκάρδων (Open Badges) επιτρέπουν στους 

παραλήπτες να εξάγουν τα σήματά τους σε άλλους διαδικτυακούς χώρους. Αυτό επιτρέπει 

στους χρήστες να συσσωρεύουν και να μοιράζονται τα σήματα που έχουν κερδίσει σε 

διαφορετικές πλατφόρμες και να επιλέγουν τους δικούς τους χώρους για να προσδιορίσουν 

την ταυτότητά τους στο Διαδίκτυο. 

 

4.3 Κάτοχος 
 

Οι ψηφιακές κονκάρδες (Open Badges) βοηθούν στην αναγνώριση των δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν μέσω μιας ποικιλίας εμπειριών, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το υπόβαθρο του 

εκπαιδευόμενου. Επιτρέπουν στους κάτοχους  να λαμβάνουν βραβεία επειδή ακολουθούν τα 

ενδιαφέροντα και τα πάθη τους, να αρπάζουν ευκαιρίες και να εργάζονται ξεχωρίζοντας από 

το πλήθος. Οι κάτοχοι πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα του οργανισμού και μπορούν να 

διεκδικήσουν ένα σήμα μόνο όταν πληρούνται τα προκαθορισμένα κριτήρια κατά τη φάση 

αξιολόγησης. 

 

4.4 Κάτοχος 
 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τη διαδικασία αξιολόγησης: 

 

 Ασύγχρονη αξιολόγηση: οι εκπαιδευόμενοι προχωρούν την αξιολόγηση όταν είναι βολικό 

γι ' αυτούς, αντί να απαιτείται να λάβουν εξετάσεις σε προκαθορισμένο χρόνο. 

 Aξιολόγηση Stealth: η αξιολόγηση και η απονομή σημάτων γίνεται αυτόματα και παρέχει 

άμεση ανατροφοδότηση. 
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 Αξιολόγηση Portofolio: δείγματα εργασίας, έργα και άλλα αντικείμενα που έχει παράγει ο 

μαθητής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για τη διεκδίκηση ενός 

σήματος. 

 

4.5 Παραλήπτης  
 

Οι ψηφιακές κονκάρδες (Open Badges) έχουν σχεδιαστεί για να κοινοποιούνται . Με την 

κοινοποίησή τους, τα άτομα παρουσιάζουν τα επιτεύγματά τους στους άλλους και τα 

μετατρέπουν σε πολύτιμο νόμισμα για να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες. Οι περισσότερες 

πλατφόρμες έκδοσης παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συνδέουν και να 

αποθηκεύουν τα σήματα τους σε αυτό το Backpack. Κατά την ανάκτηση σημάτων από το 

Mozilla Backpack του κάτοχου (χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος με 

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο κάτοχος θα μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε 

εκείνα τα σήματα που ο κάτοχος  έχει επιλέξει να είναι δημόσια.  

Τα σήματα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν:  

 Σε ιστολόγια, ιστότοπους,  e-Portfolios, και επαγγελματικά δίκτυα. 

 Σε αιτήσεις εργασίας 

 Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 

 Σε υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

5. Τεχνικές πτυχές 
 

Ένα κερδοφόρο σήμα ορίζεται ως κατηγορία σήματος, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία 

στοιχείων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, κριτηρίων και πληροφοριών 

σχετικά με τον οργανισμό έκδοσης.  

 Όταν ένας εκδότης αποφασίζει να απονείμει το εν λόγω σήμα σε έναν συγκεκριμένο 

δικαιούχο, δημιουργεί μια ψηφιακή κονκάρδα. Ένας ισχυρισμός σήματος περιγράφει τα 

δεδομένα του σήματος. Περιλαμβάνει την ταυτότητα του κατόχου και μια σύνδεση με τη 

γενική κατηγορία σήματος, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με πληροφορίες σχετικά με τον 

εκδότη του σήματος.  Η εικόνα για ένα σήμα πρέπει να είναι ένα τετράγωνο PNG (ή SVG). Το 

μέγεθος του αρχείου θα πρέπει να είναι το πολύ 256KB και μεγαλύτερο από 90 px square. 

 

Πράγματα που μπορείτε να επαληθεύσετε και να εξερευνήσετε μέσα από ένα σήμα: 

 

- Λεπτομέρειες σχετικά με τον οργανισμό που εκδίδει το σήμα 

- Τι έχει κάνει το άτομο για να κερδίσει το σήμα 

- Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογήθηκε το σήμα 

- Ότι το σήμα εκδόθηκε στον αναμενόμενο παραλήπτη 

- Τα μοναδικά αποδεικτικά στοιχεία του κατόχου του σήματος (προαιρετικά) 

- Πότε εκδόθηκε το σήμα και αν λήγει η ισχύς του 
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6. Θεσμικές εγκρίσεις 
 

6.1 Κυβερνητικά ιδρύματα 

 
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα διακυβερνητικά όργανα που έχουν 

εκφράσει την υποστήριξή τους στα open badges ως μία από τις μη συμβατικές προσεγγίσεις 

για την αναγνώριση της εργασίας. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η Λιθουανική Εθνική Επιτροπή για την 

UNESCO μαζί με τον Λιθουανικό Σύνδεσμο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης συνιστούν τη χρήση των 

open badges σε άλλα σχολεία της Λιθουανίας που είναι συνδεδεμένα με την UNESCO 

(Lithuanian National Commission for UNESCO, 2016). 

Εκτός από αυτούς τους φορείς της ΕΕ, το 2013 το Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (OVAE) του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ χρηματοδότησε μια μελέτη 

η οποία "διερευνά τη σκοπιμότητα ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος ψηφιακών 

σημάτων για ενήλικες εκπαιδευόμενους και τις επιπτώσεις στην πολιτική, την πρακτική και το 

σύστημα παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων" (Finkelstein, Knight, & Manning, 2013). 

 

6.2 Έγκριση του ιδιωτικού τομέα 
 

Εκτός από το Ίδρυμα Mozilla, το οποίο ξεκίνησε με την ιδέα των open badges, διάφορες 

οντότητες του ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιούν open badges. Για παράδειγμα, η αμερικανική 

εταιρεία Microsoft "ανέπτυξε ένα σύστημα σημάτων για το Δίκτυο Συνεργατών στη Μάθηση 

(PiLN) εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών για την προώθηση τεχνολογικών ικανοτήτων και 

σχετικών δεξιοτήτων στη σημερινή ψηφιακή εποχή". (Chow, 2014). 

 

7. Ψηφιακές Κονκάρδες (Open Badges) για το έργο FINE2WORK  
 

Οι ψηφιακές κονκάρδες (Open Badges) παρέχουν φορητές και επαληθεύσιμες πληροφορίες 

σχετικά με διάφορες δεξιότητες και επιτεύγματα. Οι ενήλικες μπορούν να βρουν νέες 

ευκαιρίες με το να  μοιραστούν τις συλλογές των σημάτων τους που αντιπροσωπεύουν τις 

επιθυμητές δεξιότητες τους με δυναμικό και τεκμηριωμένο τρόπο. Τα Open Badges 

αντιπροσωπεύουν νόμιμα, πιστοποιημένα επιτεύγματα που περιγράφονται στο σήμα και 

συνδέονται με το έργο FINE2WORK.  

Η κοινοπραξία FINE2WORK σχεδίασε το πλαίσιο ικανοτήτων (IO2/A1) και το διδακτικό - 

μαθησιακό υλικό (IO2/A2) για τις ακόλουθες ενότητες (οι οποίες παρουσιάζονται στο IO2) με 

βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που βασίζονται στις ανάγκες των ενηλίκων με αναπηρία 

(IO1): 
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 Ενότητα 1: Επιχειρηματικές δεξιότητες  

 Ενότητα 2: Χρηματοοικονομικές  δεξιότητες 

 Ενότητα 3: Ψηφιακές δεξιότητες 

Η κοινοπραξία του FINE2WORK δημιούργησε ένα σήμα για κάθε ενότητα (Εικόνα 1). Κάθε 

βασική ενότητα χωρίζεται σε δύο επίπεδα: Επίπεδο 1 και Επίπεδο 2, και για κάθε επίπεδο 

αντιστοιχεί ένα σήμα. Ένα επιπλέον σήμα θα απονέμεται στους εκπαιδευόμενους που θα 

ολοκληρώσουν με επιτυχία όλες τις ενότητες του FINE2WORK.
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Εικόνα 1: Δομή των ψηφιακών κονκάρδων (Open Badges)

FINE2WORK 
Συνολικό Σήμα

Επιχειρηματικές 
Δεξιότητες -
Επίπεδο 2

Επιχειρηματικές 
Δεξιότητες -
Επίπεδο 1

Χρηματοοικονομικές  
Δεξιότητες -
Επίπεδο 2

Χρηματοοικονομικές  
Δεξιότητες -
Επίπεδο 1

Ψηφιακές 
Δεξιότητες -
Επίπεδο 2 

Ψηφιακές 
Δεξιότητες -
Επίπεδο 1 
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Κάθε ψηφιακή κονκάρδα (Open Badge) αποτελείται από τα παρακάτω: 

1. Όνομα: Το όνομα του Open Badge αποτελείται από το όνομα της ενότητας και την 

περιγραφή του επιπέδου δυσκολίας.  

2. Μαθησιακά αποτελέσματα: Ένας κατάλογος των μαθησιακών αποτελεσμάτων που 

πρέπει να αποκτηθούν. Στο έγγραφο IO2-A1 "FINE2WORK Competence Framework" τα 

μαθησιακά αποτελέσματα χωρίζονται σε Γνώσεις, Δεξιότητες και Υπευθυνότητα & 

Αυτονομία. 

3. Επίπεδο: Το επίπεδο δυσκολίας της αξιολόγησης που πρέπει να γίνει για να κερδίσει 

κάποιος το Open Badge.  

4. Σχεδιασμός της ψηφιακής κονκάρδας (Open Badge): Η οπτικοποίηση (εικόνα) της 

ψηφιακής κονκάρδας (Open Badge) για την ενότητα (βλ. Εικόνα 1) 

5. Κύριος στόχος: Μια περιγραφή της ψηφιακής κονκάρδας (Open Badge) που σχετίζεται 

με τους κύριους στόχους κάθε επιπέδου. 

6. Κριτήρια αξιολόγησης: Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί κατά 

πόσον τα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των επιπέδων έχουν επιτευχθεί και κατά 

πόσον οι εκπαιδευόμενοι έχουν αποκτήσει το σύνολο των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

όλων των επιπέδων. Τα κριτήρια και οι μέθοδοι αξιολόγησης που πρέπει να 

ακολουθηθούν προκειμένου να λάβει κάποιος ένα σήμα περιγράφονται στις 

ακόλουθες ενότητες. 

7. Αποδεικτικά στοιχεία: Η απόδειξη και τα αποδεικτικά στοιχεία των δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν, π.χ. βαθμοί σε τεστ κ.λπ. Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένη στο e-tool, όπου τα τεστ αξιολόγησης βαθμολογούνται αυτόματα.   

8. Εκδίδεται από: Καθορίζεται ο εκδότης της ψηφιακής κονκάρδας (Open Badge), ο 

οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι η κοινοπραξία FINE2WORK. 

 

8. Κριτήρια απονομής ψηφιακών κονκάρδων (Open Badges) 
 

Οι εκπαιδευόμενοι (ενήλικες) αποκτούν ένα open badge με βάση τον αριθμό των σωστών 

απαντήσεών τους. Τα επίπεδα ορίζονται με τον εξής τρόπο: 

 Επίπεδο 1 (50 - 69% σωστές απαντήσεις επί του συνολικού αριθμού των ερωτήσεων) 

 Επίπεδο 2 (70 - 100% σωστές απαντήσεις επί του συνολικού αριθμού των ερωτήσεων) 

 Συνολικό σήμα: Για την απόκτηση του συνολικού σήματος FINE2WORK, οι 

εκπαιδευόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν το σήμα επιπέδου 2 όλων των ενοτήτων. 

Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευόμενοι που θα λάβουν τα 3 σήματα επιπέδου 2 (ένα για 

κάθε ενότητα), θα λάβουν το συνολικό σήμα FINE2WORK Overall Badge. 
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Εικόνα 2: Το συνολικό σήμα του FINE2WORK 

 

 

 Σήμα για τον μέντορα ‘Mentor’: Στο τέλος της βραχυπρόθεσμης κατάρτισης του 

προσωπικού (C1) θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες το σήμα MENTOR, που 

αποδεικνύει την ικανότητά τους να υποστηρίζουν και να διαχειρίζονται τη συμμετοχή 

ενηλίκων με αναπηρία στο πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Εικόνα 3: Το σήμα για τον μέντορα ‘Mentor’ του FINE2WORK 
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9. Επισκόπηση των ψηφιακών κονκάρδων (Open Badges) 
 

9.1 Ενότητα 1: Επιχειρηματικές δεξιότητες - Επίπεδο 1 
 

 

 

 

Ενότητα 1: Επιχειρηματικές δεξιότητες - Επίπεδο 1: 

Κριτήρια: Να περάσετε το τεστ αξιολόγησης με βαθμό επιτυχίας 50-69%. 

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας "Επιχειρηματικές Δεξιότητες" 

στο "Επίπεδο 1". Ο κάτοχος αυτού του σήματος έχει αποδείξει ότι διαθέτει τις ακόλουθες γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις: 

1. Εντοπισμός ευκαιριών 

2. Δημιουργικότητα 

3. Κίνητρα και επιμονή 

4. Ανάληψη πρωτοβουλιών (σχεδιασμός και διαχείριση) 

5. Μάθηση μέσω της εμπειρίας και συνεργασία με άλλους   

Μαθησιακά αποτελέσματα: Εντοπισμός ευκαιριών, δημιουργικότητα, απόκτηση και αξιοποίηση πόρων, 

κίνητρα και επιμονή, ανάληψη πρωτοβουλιών, σχεδιασμός και διαχείριση, μάθηση μέσω της εμπειρίας, 

συνεργασία με άλλους 
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9.2 Ενότητα 1: Επιχειρηματικές δεξιότητες - Επίπεδο 2 
 

 

 

 

Ενότητα 1: Επιχειρηματικές δεξιότητες - Επίπεδο 2: 

Κριτήρια: Να περάσετε το τεστ Αξιολόγησης με βαθμό επιτυχίας 70-100%. 

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας "Επιχειρηματικές Δεξιότητες" 

στο "Επίπεδο 2". Ο κάτοχος αυτού του σήματος έχει αποδείξει ότι διαθέτει τις ακόλουθες γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις: 

1. Εντοπισμός ευκαιριών 

2. Δημιουργικότητα 

3. Κίνητρα και επιμονή 

4. Ανάληψη πρωτοβουλιών (σχεδιασμός και διαχείριση) 

5. Μάθηση μέσω της εμπειρίας και συνεργασία με άλλους   

 Μαθησιακά αποτελέσματα: Εντοπισμός ευκαιριών, δημιουργικότητα, απόκτηση και αξιοποίηση πόρων, 

κίνητρα και επιμονή, ανάληψη πρωτοβουλιών, σχεδιασμός και διαχείριση, μάθηση μέσω της εμπειρίας, 

συνεργασία με άλλους 
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9.3 Ενότητα 2: Χρηματοοικονομικές  δεξιότητες - Επίπεδο 1 
 

 

 

 

Ενότητα 2: Χρηματοοικονομικές  δεξιότητες - Επίπεδο 1: 

Κριτήρια: Περάστε το τεστ αξιολόγησης με βαθμολογία 50-69% 

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Χρηματοοικονομικές  

Δεξιότητες» στο «Επίπεδο 1». Ο κάτοχος αυτού του σήματος έχει αποδείξει ότι έχει τις ακόλουθες 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις: 

1. Εγγραφή επιχείρησης 

2. Διάρθρωση των τιμών και του κόστους 

3. Χρηματοδότηση  

4. Εξωτερικές ευκαιρίες χρηματοδότησης 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Εγγραφή επιχειρήσεων, διάρθρωση τιμών και δαπανών, crowdfunding, 

ευκαιρίες εξωτερικής χρηματοδότησης 
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9.4 Ενότητα 2: Χρηματοοικονομικές  δεξιότητες - Επίπεδο 2 
 

 

 

 

Ενότητα 2: Χρηματοοικονομικές  δεξιότητες - Επίπεδο 2: 

Κριτήρια: Περάστε το τεστ αξιολόγησης με βαθμολογία 70-100% 

 Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Χρηματοοικονομικές  

δεξιότητες» στο «Επίπεδο 2». Ο κάτοχος αυτού του σήματος έχει αποδείξει ότι έχει τις ακόλουθες 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις: 

1. Εγγραφή επιχείρησης 

2. Διάρθρωση των τιμών και του κόστους 

3. Χρηματοδότηση  

4. Εξωτερικές ευκαιρίες χρηματοδότησης 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Εγγραφή επιχειρήσεων, διάρθρωση τιμών και δαπανών, crowdfunding, 

ευκαιρίες εξωτερικής χρηματοδότησης 
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9.5 Ενότητα 3: Ψηφιακές δεξιότητες - Επίπεδο 1 
 

 

 

 

Ενότητα 3: Ψηφιακές δεξιότητες - Επίπεδο 1: 

Κριτήρια: Περάστε το τεστ αξιολόγησης με βαθμολογία 50-69% 

 Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακές δεξιότητες» στο 

«Επίπεδο 1». Ο κάτοχος αυτού του σήματος έχει αποδείξει ότι έχει τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις: 

1. Αναζήτηση διαδικτυακών πληροφοριών - Αναζήτηση Google 

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Google - Gmail 

3. Διαδικτυακός χώρος αποθήκευσης αρχείων - Google Drive 

4. Ημερολόγιο Google και Επαφές Google 

 Μαθησιακά αποτελέσματα: Αναζήτηση διαδικτυακών πληροφοριών, Αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο Google, Gmail, αποθήκευση αρχείων στο διαδίκτυο, Google Drive, Ημερολόγιο Google, 

Επαφές Google 
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9.6 Ενότητα 3: Ψηφιακές δεξιότητες - Επίπεδο 2 
 

 

 

 

Ενότητα 3: Ψηφιακές δεξιότητες - Επίπεδο 2: 

Κριτήρια: Περάστε το τεστ αξιολόγησης με βαθμολογία 70-100 % 

 Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακές δεξιότητες» στο 

«Επίπεδο 2». Ο κάτοχος αυτού του σήματος έχει αποδείξει ότι έχει τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις: 

1. Αναζήτηση διαδικτυακών πληροφοριών - Αναζήτηση Google 

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Google - Gmail 

3. Διαδικτυακός χώρος αποθήκευσης αρχείων - Google Drive 

4. Ημερολόγιο Google και Επαφές Google 

 Μαθησιακά αποτελέσματα: Αναζήτηση διαδικτυακών πληροφοριών, Αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο Google, Gmail, αποθήκευση αρχείων στο διαδίκτυο, Google Drive, Ημερολόγιο Google, 

Επαφές Google 
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9.7 Συνολικό Σήμα FINE2WORK  
 

 

 

 

Συνολικό Σήμα FINE2WORK  

Κριτήρια: Περάστε το τεστ αξιολόγησης με βαθμολογία 70-100% 

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση των μαθημάτων «FINE2WORK». Ο 

κερδισμένος αυτού του σήματος έχει αποδείξει ότι έχει τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και 

δεξιότητες για τις ενότητες: 

1. Επιχειρηματικές δεξιότητες 

2. Χρηματοοικονομικές  δεξιότητες 

3. Ψηφιακές δεξιότητες 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Επιχειρηματικές δεξιότητες, Χρηματοοικονομικές  δεξιότητες, ψηφιακές 

δεξιότητες 
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9.8 Σήμα για τον μέντορα (mentor) FINE2WORK 
 

 

 

 

Σήμα για τον μέντορα (mentor) 

Κριτήρια: Παρακολούθηση της εκπαίδευσης προσωπικού C1 – του προγράμματος FINE2WORK 

Περιγραφή: Στο τέλος της βραχυπρόθεσμης εκπαίδευσης προσωπικού (C1) θα δοθεί σε όλους τους 

συμμετέχοντες τον μέντορα (mentor) BADGE που θα αποδεικνύει την ικανότητά τους να υποστηρίζουν 

και να διαχειρίζονται τη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πρόγραμμα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Εξοικείωση με τη δομή και το περιεχόμενο των 3 Ενοτήτων του έργου, 

δυνατότητα πλοήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου και γνώση για τις ανάγκες της ομάδας 

στόχου. 

 

 


