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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

1. Γενική περιγραφή της ενότητας 
 

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να κατανοήσουμε τις βασικές πληροφορίες και βήματα για το πως δημιουργούμε μια επιχείρηση και κάποια από τα  πρώτα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα ορίσει και θα εξηγήσει κάποιες από τις πιο μεγάλες έννοιες της επιχειρηματικότητας, όπως η ανεύρεση και η 

αξιοποίηση ευκαιριών, η απόκτηση και η αξιοποίηση πόρων. Θα γίνει επίσης μια επισκόπηση των χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά για να γίνει κανείς 

σωστός και επιτυχημένος επιχειρηματίας.    

 

2. Λίστα θεμάτων: 
 

Υπό-ενότητα 1: Εντοπισμός Ευκαιριών και Οράματος 

Σύντομη περιγραφή: Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να γίνει 

επιχειρηματίας, ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει πέρα από τα όσα έχει συνηθήσει και πως να ενεργήσει γρήγορα και πριν του ζητηθεί, πώς να αντιμετωπίσει 

σημαντικά εμπόδια, πώς να χρησιμοποιεί περιορισμένους πόρους και να ψάχνει για διαφορετικές αλλά αποτελεσματικές τακτικές για την επίλυση 

προβλημάτων και την επίτευξη των στόχων του. Ένας επιχειρηματίας αξιολογεί πάντα τις πράξεις του, καθώς και τις συνέπειες των πράξεων του. 

Υπό-ενότητα 2: Δημιουργικότητα 

Σύντομη περιγραφή: Αυτό το ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της δημιουργικότητας σε έναν επιχειρηματία και πώς αυτή μπορεί να 

συμβάλει σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. 

Υπό-ενότητα 3: Κίνητρο και επιμονή 

Σύντομη περιγραφή: Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει στο κτίσιμο και την κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να δώσουν κίνητρο σε εμάς και  και 

στους άλλους. Θα παρέχει επίσης μερικές ιδέες ως προς το πώς να επιμείνουμε στην προσπάθεια που κάνουμε ή πως να επιτύχουμε κάτι παρά τις δυσκολίες, 

τις αποτυχίες ή τις κόντρες που συναντούμε. 
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Υπό-ενότητα 4: Ανάληψη πρωτοβουλιών (σχεδιασμός και διαχείριση) 

Σύντομη περιγραφή: Αυτή η ενότητα θα παρέχει πληροφορίες και θα αναφέρει τις δεξιότητες που  υπάρχουν στο εξαιρετικά σημαντικό θέμα του 

σχεδιασμού και της διαχείρισης εργασιών σε μια ομάδα ή έστω μια μικρή ομάδα. Θα εξετάσει επίσης την πρακτική πλευρά της καθημερινής επιχειρηματικής 

ζωής. 

Υπό-ενότητα 5: Μαθαίνοντας από την εμπειρία και την συνεργασία 

Σύντομη περιγραφή: Αυτή η ενότητα θα διδάξει πώς να αποκτήσετε πολύτιμη εμπειρία από προηγούμενες πράξεις και λάθη που κάνατε, και πώς μπορούν 

οι φίλοι και γνωστοί σας να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να αναπτύξετε τα κοινά σας ενδιαφέροντα.  Θα ασχοληθούμε με κάποιες 

ήπιες δεξιότητες όπως τη δικτύωση με άλλους, τη δημιουργία νέων επαφών και τον επαγγελματισμό. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

  ΓΝΩΣΗ 

 (Στο πλαίσιο του EQF, η 

γνώση περιγράφεται ως 

θεωρητική ή / και 

πρακτική) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

(Στο πλαίσιο του EQF, οι 

δεξιότητες περιγράφονται ως 

πρακτικές) 

ΣΤΑΣΗ 

(Στο πλαίσιο του EQF, η στάση 

περιγράφεται ως η ικανότητα του 

μαθητευόμενου να εφαρμόζει την 

γνώση και τις δεξιότητες του 

αυτόνομα και υπεύθυνα)   

 

Ασκήσεις/Σχέδια Μαθήματος 

Υπό-ενότητα 

2.1: 

Εντοπισμός 

ευκαιριών 

και οράματος 

Κύριοι στόχοι:  

Αυτό το θέμα 

σκοπεύει να δώσει 

τα απαραίτητα 

εργαλεία, ώστε να 

μπορεί κανείς να 

αναγνωρίσει και να 

εκμεταλλευτεί 

ευκαιρίες, δηλαδή 

να προσδιορίσει τις 

ανάγκες του και τις 

προκλήσεις και να  

να κτίσει νέες 

συνδέσεις. 

1. Καταλαβαίνω τι  

είναι οι ευκαιρίες 

2. Καταλαβαίνω τη 

σημασία του 

εντοπισμού και της 

διάκρισης ευκαιριών 

3. Καταλαβαίνω πώς να 

εντοπίσω διαφορετικά 

προβλήματα που 

χρειάζονται λύσεις 

4. Καταλαβαίνω τη 

σημασία του 

καθορισμού στόχων 

5. Καταλαβαίνω γιατί 

είναι σημαντικό να 

1. Ξέρω πώς να εντοπίσω 

ευκαιρίες 

2. Ξέρω πώς να αναγνωρίσω 

διαφορετικές προκλήσεις 

3. Ξέρω πώς να εντοπίσω 

ευκαιρίες για επίλυση 

προβλημάτων 

4. Ξέρω πώς να θέσω έναν 

στόχο 

1. Είμαι σε θέση να 

αντιμετωπίσω αμέσως σε 

προβλήματα και ευκαιρίες 

2. Είμαι σε θέση να αναγνωρίσω 

τις ανάγκες και τις επιθυμίες που 

προκύπτουν από τους στόχους 

μου καθώς και τις προσδοκίες 

που υπάρχουν 

3. Είμαι σε θέση, μπροστά σε μια 

κατάσταση, να είμαι ενεργός. 

4. Είμαι σε θέση να εξαλείψω 

την αντιδραστικότητα 

5. Είμαι σε θέση να θέσω 

εφικτούς στόχους 

 

Σχέδια Μαθήματος 1- 4 
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φανταζόμαστε το 

μέλλον 

Υπό-ενότητα 

2.2: 

Δημιουργικότ

ητα  

Κύριοι Στόχοι: 

Αυτό το θέμα 

στοχεύει στην 

ανάπτυξη αρκετών 

ιδεών και ευκαιριών 

που δίνουν αξία. 

Εξερευνά και 

πειραματίζεται με 

καινοτόμες 

προσεγγίσεις και 

συνδυάζει  την 

γνώση με τους 

πόρους. 

1. Καταλαβαίνω τι είναι 

η δημιουργικότητα 

2. Καταλαβαίνω τη 

σημασία της 

δημιουργικότητας 

3. Καταλαβαίνω πώς να 

εξερευνήσω νέους 

τρόπους για να είμαι 

δημιουργικός 

4. Καταλαβαίνω πώς να 

χρησιμοποιώ τη 

δημιουργικότητα για 

την επίλυση 

προβλημάτων 

5. Καταλαβαίνω πώς να 

βρω παραδείγματα 

καινοτόμων 

προϊόντων, υπηρεσιών 

και λύσεων 

6. Καταλαβαίνω πώς να 

αξιοποιώ τη 

δημιουργικότητα για 

να βρω ιδέες 

1. Ξέρω πώς να χρησιμοποιώ 

διαφορετικές τεχνικές για την 

ανάπτυξη ιδεών 

2. Ξέρω πώς να δημιουργώ 

για να λύσω προβλήματα 

3. Ξέρω πώς να χρησιμοποιώ 

την δημιουργικότητα για να 

γίνω καινοτόμος  

4. Ξέρω πώς να 

χρησιμοποιήσω τη 

δημιουργικότητα για να 

δώσω αξία 

5. Ξέρω πώς να μοιραστώ 

ιδέες 

 

1. Είμαι σε θέση να εφαρμόσω 

διαδικασίες / προσεγγίσεις / 

λύσεις για την ενίσχυση της 

δημιουργικότητας 

2. Είμαι σε θέση να 

χρησιμοποιήσω τη φαντασία 

3. Είμαι σε θέση να εκφράσω τις 

ιδέες μου σε άλλους 

4. Είμαι σε θέση να φανταστώ το 

μέλλον όπως το θέλω 

5. Είμαι σε θέση να μοιραστώ τις 

ιδέες μου 

6. Είμαι σε θέση να σκεφτώ έξω 

από το κουτί 

 

Σχέδια Μαθήματος 5 & 6 
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Υπό-ενότητα 

2.3: Κίνητρο 

και επιμονή   

Κύριοι στόχοι: 

Αυτό το θέμα θα 

βοηθήσει να έχουμε 

μια βασική 

κατανόηση και 

δεξιότητες που 

αφορούν το κίνητρο 

και την προσωπική 

σταθερότητα   

1. Καταλαβαίνω τι είναι 

το κίνητρο 

2. Καταλαβαίνω γιατί 

το κίνητρο είναι 

σημαντικό 

3. Καταλαβαίνω πώς να 

προκαλέσω τον εαυτό 

μου για να έχει κίνητρα 

4. Κατανοώ τους 

εσωτερικούς και 

εξωτερικούς 

παράγοντες που δίνουν 

κίνητρα 

1. Ξέρω πώς να δώσω στον 

εαυτό μου κίνητρο για 

προκλήσεις 

2. Ξέρω πώς να παρακινήσω 

τον εαυτό μου 

3. Ξέρω πώς να παρακινήσω 

τους άλλους 

4. Ξέρω πώς να αποφεύγω 

ότι εμποδίζει τα κίνητρα  

 

 

1. Οι προκλήσεις μπορούν να με 

παρακινήσουν  

2. Είμαι σε θέση να παρέχω 

ηθική υποστήριξη στα μέλη της 

ομάδας μου 

 

Σχέδια μαθημάτων 7 – 9 

Υπό-ενότητα 

2.4: Ανάληψη 

πρωτοβουλι

ών 

(σχεδιασμός 

και 

διαχείριση) 

 

Κύριοι στόχοι:  

Αυτό το θέμα 

στοχεύει να 

παρουσιάσει την 

πρακτική πλευρά 

της επιχειρηματικής 

ζωής, όπως την 

ομαδική εργασία, 

την πρωτοβουλία, 

τον 

προγραμματισμό 

και την διαχείριση 

1. Καταλαβαίνω γιατί 

είναι σημαντικό να 

αναλαμβάνω ευθύνες 

2. Καταλαβαίνω γιατί 

είναι σημαντικό να έχω 

σχέδιο 

3. Καταλαβαίνω πώς να 

μοιράσω το σχέδιο σε 

μικρότερες εργασίες 

1. Ξέρω να αναλαμβάνω 

ατομική ευθύνη 

2. Ξέρω πώς να αναλαμβάνω 

ομαδική ευθύνη 

3. Ξέρω πώς να αναπτύξω 

ένα σχέδιο 

4. Ξέρω πώς να δώσω 

προτεραιότητα, να 

οργανώσω και να 

παρακολουθήσω την πορεία 

εργασιών 

1. Είμαι σε θέση να ενθαρρύνω 

τον εαυτό μου και τους άλλους 

να αναλάβουν ευθύνες 

2. Είμαι σε θέση να σχεδιάσω, να 

οργανώσω και να 

παρακολουθήσω την πορεία 

εργασιών 

3. Είμαι σε θέση να μοιράσω 

σωστά τις εργασίες ανάμεσα στα 

μέλη της ομάδας 

Σχέδια μαθημάτων 10 - 13  
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Υπό-ενότητα 

2.5: 

Μαθαίνοντας 

από την 

εμπειρία και 

την 

συνεργασία 

 

Κύριοι στόχοι:  

Αυτή η ενότητα θα 

διδάξει πώς να 

αποκτήσετε 

πολύτιμη εμπειρία 

από προηγούμενες 

πράξεις και λάθη 

που κάνατε, και πώς 

μπορούν οι φίλοι 

και γνωστοί σας να 

σας βοηθήσουν να 

πετύχετε τους 

στόχους σας και να 

αναπτύξετε τα κοινά 

σας ενδιαφέροντα.   

1. Καταλαβαίνω τι 

σημαίνει μαθαίνω από 

τις εμπειρίες μου 

2. Κατανοώ τη σημασία 

του να μαθαίνω από τις 

εμπειρίες 

3. Κατανοώ τη σημασία 

του να ωθώ τους 

άλλους να 

αναλογιστούν τα 

επιτεύγματα και τις 

αποτυχίες τους 

4. Καταλαβαίνω πώς να 

φιλτράρω τα σχόλια 

που μου δίνονται από 

άλλους και να 

αποκομίζω καλά 

πράγματα από αυτά 

5. Καταλαβαίνω τι είναι 

η ομαδική εργασία 

6. Καταλαβαίνω γιατί η 

ομαδική εργασία είναι 

σημαντική σε ένα χώρο 

εργασίας 

5. Καταλαβαίνω τα 

βασικά χαρακτηριστικά 

1. Ξέρω πώς να αξιολογώ τις 

αποτυχίες (δικές μου και των 

άλλων), να εντοπίζω τις 

αιτίες τους και να μαθαίνω 

από αυτές 

2. Ξέρω να αναγνωρίζω αυτά 

που έμαθα 

3. Ξέρω πώς να προσφέρω 

εποικοδομητικά σχόλια σε 

άλλους 

4. Ξέρω πώς να αναζητήσω 

ευκαιρίες για να βελτιώσω τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία 

μου 

5. Ξέρω πώς να δείχνω 

σεβασμό στους άλλους 

6. Ξέρω πώς να αναγνωρίσω 

τα συναισθήματα, τις 

στάσεις και τις 

συμπεριφορές που 

συμβάλλουν στην 

διαμόρφωση της στάσης και 

της συμπεριφοράς των 

άλλων και το αντίστροφο 

7. Ξέρω πώς να δώσω σχόλια 

σε άλλα άτομα και ομάδες 

1. Είμαι σε θέση να αξιολογώ τις 

αποτυχίες μου (εμένα και των 

άλλων) 

2. Είμαι σε θέση να δοκιμάσω 

νέα πράγματα και να πάρω 

ρίσκα 

3. Είμαι σε θέση να δείξω 

σεβασμό στους άλλους 

4. Είμαι σε θέση να συνεργαστώ 

με μια σειρά ατόμων και 

ομάδων 

5. Είμαι σε θέση να είμαι 

ανοιχτός για νέες ευκαιρίες 

6. Είμαι σε θέση να δείξω εν 

συναίσθηση απέναντι σε άλλους 

7. Είμαι σε θέση να συνεισφέρω 

στην ομαδική λήψη αποφάσεων 

εποικοδομητικά 

8. Είμαι σε θέση να κάνω 

συνδέσεις με νέα άτομα 

9. Είμαι σε θέση να διατηρήσω 

μια συνομιλία σε επαγγελματικό 

επίπεδο 

Σχέδια μαθημάτων 14 - 16 
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μιας ομαδικής 

εργασίας 

6. Καταλαβαίνω γιατί 

είναι σημαντικό να 

παρέχουμε 

ανατροφοδότηση σε 

άλλα άτομα και ομάδες 

7. Κατανοώ πόσο 

σημαντικό είναι να 

συμβάλλω 

εποικοδομητικά στη 

λήψη αποφάσεων 

μέσα σε μια ομάδα 

8. Καταλαβαίνω τη 

σημασία της 

δημιουργίας νέων 

επαφών και της 

συνεργασίας με άλλους 

(σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο) 

8. Ξέρω πώς να επεκτείνω το 

δίκτυο μου (επαφές και 

συνεργασία) 

9. Ξέρω πώς να εντοπίσω 

σημαντικές ευκαιρίες 

δικτύωσης 

10. Ξέρω πώς να εστιάσω 

στις ιδέες μου 
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ENOTHTA 2: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1. Γενική περιγραφή της ενότητας 
 

Η ενότητα «Γνώση Χρηματοοικονομικών» παρέχει πλροφορίες σχετικά με τη συλλογική χρηματοδότηση (crowdfunding) και τις βασικές αρχές της, καθώς 

και την δομή  των τιμών και του κόστους. Δηλαδή, πως να καθορίσουμε την αξία των προιόντων και υπηρεσιών και να κατανοήσουμε αν οι πιθανοί 

υπολογισμοί γύρω από την επιχείρηση μας είναι δυνατοί, κι αν οι υπάρχουν ευκαιρίες για χρηματοδότηση από εξωτερικούς παράγοντες για να ξεκινήσουμε 

την δική μας μικρή επιχείρηση ή δραστηριότητες ως αυτόαπασχόληση. Οι ενήλικες θα μάθουν πως να: 

1. Προσδιορίσουν την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών 

2. Υπολογίσουν τη δομή του κόστους της δικής τους μικρής επιχείρησης / αυτοαπασχόλησης 

3. Αναζητήσουν ευκαιρίες εξωτερικής χρηματοδότησης 

4. Κατανοήσουν την έννοια και τις αρχές του crowdfunding 

 

2. Λίστα υπό-ενοτήτων: 
 

Υπό-ενότητα 1: Δομή τιμολόγησης και κόστους 

Σύντομη περιγραφή: Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει στους ενήλικες μαθητές πώς να υπολογίσουν την αξία των προϊόντων και 

των υπηρεσιών. Οι κύριοι διδακτικοί στόχοι για τους ενήλικες μαθητές είναι να αποκτήσουν την ικανότητα να εκτιμούν την τιμή για την πώληση αγαθών 

και την παροχή υπηρεσιών, τη δομή του κόστους και των τιμών.  

Υπό-ενότητα 2: Συλλογική Χρηματοδότηση (Crowdfunding) 

Σύντομη περιγραφή: Η ενότητα Συλλογική Χρηματοδότηση περιέχει υλικό που θα βοηθήσει τους ενήλικες μαθητές να κατανοήσουν τους βασικούς 

ορισμούς και τις έννοιες της συλλογικής χρηματοδότησης. Οι κύριοι στόχοι είναι να κατανοήσουμε τον όρο της συλλογικής χρηματοδότησης, τις αρχές της 
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συλλογικής χρηματοδότησης, τις πιο δημοφιλείς διεθνείς πλατφόρμες συλλογικής χρηματοδότησης και τις μελέτες περιπτώσεων γύρω από τις επιτυχίες 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των αυτοαπασχολούμενων. 

Υπό-ενότητα 3: Ευκαιρίες εξωτερικής χρηματοδότησης 

Σύντομη περιγραφή: Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες εξωτερικής χρηματοδότησης στις 

χώρες των συνεργατών του έργου για να μπορούν οι άνθρωποι να ανοίξουν μικρές επιχειρήσεις ή να είναι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και ορισμένα 

παραδείγματα ενηλίκων που ξεκίνησαν τη δική τους επιχείρηση στο σπίτι ή με δουλειά εξ αποστάσεως. Έτσι, η ενότητα θα εμπνεύσει τους ενήλικες μαθητές 

να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι βασικοί διδακτικοί στόχοι είναι να μάθουν τον τρόπο αναζήτησης εξωτερικής χρηματοδότησης στο Διαδίκτυο 

στις χώρες των συνεργατών του έργου, καθώς και την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων των ευκαιριών χρηματοδότησης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

  ΓΝΩΣΗ 
 (Στο πλαίσιο του EQF, η 

γνώση περιγράφεται ως 
θεωρητική ή / και πρακτική) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
(Στο πλαίσιο του EQF, οι 

δεξιότητες περιγράφονται ως 
πρακτικές) 

ΣΤΑΣΗ 
(Στο πλαίσιο του EQF, η 

στάση περιγράφεται ως η 
ικανότητα του μαθητή να 

εφαρμόζει την γνώση και τις 
δεξιότητες του αυτόνομα και 

υπεύθυνα)   
 

Ασκήσεις/Σχέδια 
Μαθήματος 

Υπό-ενότητα 1.1: 
Εγγραφή 
επιχείρησης 

Κύριοι στόχοι:  
Ο κύριος στόχος αυτής 
της ενότητας είναι να 
παράσχει τις 
απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά 
με την εγγραφή μιας 
ιδιωτικής εταιρείας 
περιορισμένης 
ευθύνης ή 
αυτοαπασχολούμενου. 

1. Καταλαβαίνω τη 
σημασία της 
επιχειρηματικότητας 
 
2. Καταλαβαίνω τις βασικές 
αρχές της δημιουργίας 
εταιρειών όσον αφορά 
τους νομικούς όρους και τα 
μερίδια μετοχών 
 
3. Καταλαβαίνω τις βασικές 
αρχές της αυτό-
απασχόλησης 
 
4. Καταλαβαίνω τις βασικές 
αρχές του σχεδίου δράσης 
και τον οικονομικό 
υπολογισμό πριν από την 
εγγραφή της εταιρείας 

1. Γνωρίζω πού να εγγράψω 
μια εταιρεία. 
 
2. Γνωρίζω πού να εγγραφώ 
για αυτο0απασχόληση. 
 
3. Γνωρίζω πώς να προβαίνω 
σε διαδικτυακή αναζήτηση 
για οργανισμούς με σκοπό 
την εγγραφή. 

1. Είμαι σε θέση να 
προσδιορίσω τον ρόλο μου 
στην εταιρεία. 
 
2. Είμαι σε θέση να 
χρησιμοποιήσω 
διαδικτυακές πλατφόρμες 
για εγγραφή εταιρείας. 

Σχέδια μαθημάτων 1 – 4  
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Υπό-ενότητα 1.2: 
Δομή 
τιμολόγησης και 
κόστους  
 

Κύριοι στόχοι:  
Ο κύριος στόχος αυτής 
της ενότητας είναι να 
παρέχει τις 
απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά 
με την τιμολόγηση 
υπηρεσιών και αγαθών 

1. Καταλαβαίνω τα βασικά 
στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για τον 
υπολογισμό της αξίας των 
παρεχόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών 
 
2. Καταλαβαίνω τη 
σημασία του υπολογισμού 
των τιμών και την  δομή  
του κόστους. 
 
3. Καταλαβαίνω τον όρο 
«σταθερό κόστος» και 
«μεταβλητό κόστος» 
4. Κατανοώ τη δομή των 
τιμών 

1. Γνωρίζω πώς να 
υπολογίσω την αξία των 
παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών 
 
2. Γνωρίζω πώς να 
αναζητήσω διαδικτυακές 
πληροφορίες για τον 
υπολογισμό των τιμών και 
την  δομή  του κόστους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών εργαλείων για 
υπολογισμούς 
 
3. Γνωρίζω πώς να 
χρησιμοποιώ διάφορους 
ενημερωτικούς ιστότοπους 
όπως διαδικτυακές 
πλατφόρμες που παρέχουν 
γνώσεις στα 
χρηματοοικονομικά 
 
4. Γνωρίζω ποια είναι τα 
σταθερά και μεταβλητά 
κόστη μου 

1. Είμαι σε θέση να 
χρησιμοποιήσω 
διαδικτυακές πλατφόρμες 
για να μάθω περισσότερα 
περί οικονομίας 
 
2. Είμαι σε θέση να 
υπολογίσω την αξία των 
παρεχόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών 
 
3. Είμαι σε θέση να 
αναγνωρίσω και να 
προσδιορίσω το κόστος για 
τη δική μου επιχείρηση / 
έναρξη αυτό-
απασχόλησης 
 
4. Είμαι σε θέση να 
υπολογίσω το σταθερό και 
μεταβλητό κόστος 

Σχέδια μαθημάτων 5 – 8  

Υπό-ενότητα 1.3: 
Συλλογική 
χρηματοδότηση 
(Crowdfunding) 
 

Κύριοι στόχοι: 
Ο κύριος στόχος αυτής 
της ενότητας είναι να 
παρουσιάσει στους 
ενήλικες μαθητές την 
έννοια της συλλογικής 
χρηματοδότησης ως  

1. Καταλαβαίνω την ιδέα 
του crowdfunding 
 
2. Καταλαβαίνω τις αρχές 
της συλλογικής 
χρηματοδότησης 
 

1. Γνωρίζω πώς να ξεκινήσω 
μια εκστρατεία συλλογικής 
χρηματοδότησης ως 
επιχειρηματίας 
 
2. Γνωρίζω πώς να ασχοληθώ 
με την συλλογική 
χρηματοδότηση ως φυσικό 

1. Είμαι σε θέση να 
εφαρμόσω τη συλλογική 
χρηματοδότηση για τις 
επιχειρηματικές μου 
ανάγκες 
 
2. Είμαι σε θέση να 
εντοπίσω τους κινδύνους 

Σχέδια μαθημάτων 9 - 12 
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ένα σύγχρονο εργαλείο 
χρηματοδότησης 

3. Καταλαβαίνω τους 
κανόνες της συλλογικής 
χρηματοδότησης  
 
4. Καταλαβαίνω τα οφέλη 
της συλλογικής 
χρηματοδότησης 
 

πρόσωπο 
 
3. Γνωρίζω πώς να 
αναζητήσω διάφορες 
διαδικτυακές πλατφόρμες 
συλλογικής χρηματοδότησης 

και τα οφέλη που 
σχετίζονται με τη 
διαδικτυακή συλλογική 
χρηματοδότηση 
 
3. Είμαι σε θέση να 
μοιραστώ και να 
συνεργαστώ με άλλους 
όσον αφορά τη συλλογική 
χρηματοδότηση 
 
4. Είμαι σε θέση να βρω 
διάφορες πλατφόρμες 
συλλογικής 
χρηματοδότησης στο 
Διαδίκτυο 

Υπό-ενότητα 1.4:  
Ευκαιρίες 
εξωτερικής 
χρηματοδότησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κύριοι στόχοι: 
Ο κύριος στόχος αυτής 
της ενότητας είναι να 
δώσει χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά 
με τις ευκαιρίες 
εξωτερικής 
χρηματοδότησης στις 
χώρες των συνεργατών 
του έργου για την δική 
τους μικρή επιχείρηση 
ή αυτοαπασχόληση 
 
 

1. Καταλαβαίνω τις 
διάφορες επιλογές που 
μου δίνονται για 
χρηματοδότηση 
 
2. Καταλαβαίνω τις 
διάφορες εξωτερικές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης 
(π.χ. εθνικά προγράμματα 
σε χώρες των συνεργατών, 
προγράμματα 
χρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ για την έναρξη 
μικρών επιχειρήσεων) 
 
3. Καταλαβαίνω τα οφέλη 
και τους κινδύνους της 

1. Ξέρω πού να αναζητήσω 
για εξωτερική 
χρηματοδότηση στο 
Διαδίκτυο για τις χώρες των 
συνεργατών του έργου 
 
2. Γνωρίζω τα οφέλη 
εξωτερικής χρηματοδότησης 
 
3. Γνωρίζω τους κινδύνους 
εξωτερικής χρηματοδότησης 
 
4. Γνωρίζω ποια είναι η 
διαφορά μεταξύ 3F, 
τραπεζικού δανείου, 
επενδυτών και 
επιχειρηματικών αγγέλων 

1. Είμαι σε θέση να 
αναζητήσω για εξωτερική 
χρηματοδότηση στο 
Διαδίκτυο στις χώρες των 
συνεργατών του έργου 
 
2. Είμαι σε θέση να 
επιλέξω την 
καταλληλότερη εξωτερική 
πηγή χρηματοδότησης για 
την ίδρυση μικρών 
επιχειρήσεων / για 
αυτοαπασχόληση 
 
3. Είμαι σε θέση να 
αναλύσω τα οφέλη και 

Σχέδια μαθημάτων 13 -16 
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εξωτερικής 
χρηματοδότησης 
 
4. Κατανοώ τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης της ΕΕ 

τους κινδύνους εξωτερικής 
χρηματοδότησης 
 
4. Είμαι σε θέση να 
δικτυωθώ με εξωτερικούς 
παράγοντες που μπορούν 
να παρέχουν 
χρηματοδότηση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

1. Γενική περιγραφή της ενότητας 
 

Η ενότητα ‘Ψηφιακές δεξιότητες’ περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές ‘Google’ όπως αναζήτηση πληροφοριών στο 

διαδίκτυο (Google Search), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Google e-mail (Gmail)), Διαδικτυακός χώρος αποθήκευσης (Google Drive), Ηλεκτρονικό ημερολόγιο 

(Google Calendar) και Ηλεκτρονικές Επαφές (Google Contacts). Οι ενήλικες θα μάθουν πως να: 

1.Αναζητήσουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο 

2.Δημιουργήσουν έναν λογαριασμό e-mail και πώς να τον χρησιμοποιήσουν 

3.Αποθηκεύσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο 

4.Δημιουργήσουν ημερολόγια και εκδηλώσεις 

               5.Δημιουργήσουν επαφές ή ομάδες επαφών 

 

2. Λίστα υπό-ενοτήτων: 
 

Υπό-ενότητα 1: Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο - Google Search   

 

Σύντομη περιγραφή: Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το Διαδίκτυο, δηλαδή τους 

βασικούς όρους και τα πιο κοινά και πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, περιλαμβάνεται ένας βήμα προς βήμα οδηγός για 

την εισαγωγή στον τρόπο αναζήτησης διαδικτυακών πληροφοριών χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης  «Google Chrome», για τον τρόπο 

αναζήτησης διαφορετικού τύπου περιεχομένου, για τον τρόπο χρήσης της σύνθετης αναζήτησης και για το ποιες είναι οι κύριες στρατηγικές και τεχνικές 

αναζήτησης. 

Υπό-ενότητα 2: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Google e-mail (Gmail))  

 

Σύντομη περιγραφή: ο κύριος στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει στους ενήλικες πως να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν ένα λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενήλικες θα κατανοήσουν τους κύριους όρους γύρω από το  e-mail, όπως user ID, domain name κλπ. 
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Υπό-ενότητα 3: Διαδικτυακή αποθήκευση αρχείων - Google Drive 

 

Σύντομη περιγραφή:  Ο κύριος στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα κύρια συστατικά του ‘Google Drive’ όπως έγγραφα (Google Docs), 

υπολογιστικά φύλλα (Google Sheets), παρουσιάσεις (Google Slides) και ηλεκτρονικές φόρμες (Google Forms). 

Υπό-ενότητα 4: Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο & Επαφές Google (Google calendar & Google contacts) 

 

Σύντομη περιγραφή: Αυτό η ενότητα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους ενήλικες να κατανοήσουν τα κύρια 

χαρακτηριστικά του Google calendar και Google contacts. Οι κύριοι διδακτικοί στόχοι είναι να μάθουν πώς να δημιουργήσουν ημερολόγια, εκδηλώσεις, 

επαφές ή ομάδες επαφών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3- ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
Υπό-ενότητα 1.1: 
Αναζήτηση 
πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο - Google 
Search   

Ο κύριος στόχος 
αυτής της ενότητας 
είναι να παρέχει 
όλες τις 
απαραίτητες 
πληροφορίες 
σχετικά με το 
Διαδίκτυο με 
βασικούς όρους και 
τα πιο κοινά και πιο 
δημοφιλή 
προγράμματα 
περιήγησης στο 
Διαδίκτυο. 
Επιπλέον, 
περιλαμβάνεται 
ένας βήμα προς 
βήμα οδηγός με  
εισαγωγή στον 
τρόπο αναζήτησης 
πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο 
χρησιμοποιώντας 
το πρόγραμμα 
περιήγησης 
«Google Chrome», 
στον τρόπο 
αναζήτησης 

ΓΝΩΣΗ 
 (Στο πλαίσιο του EQF, η γνώση 

περιγράφεται ως θεωρητική ή / 
και πρακτική) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
(Στο πλαίσιο του EQF, οι δεξιότητες 

περιγράφονται ως πρακτικές) 

ΣΤΑΣΗ 
(Στο πλαίσιο του EQF, η στάση 
περιγράφεται ως η ικανότητα 

του μαθητευόμενου να 
εφαρμόζει την γνώση και τις 
δεξιότητες του αυτόνομα και 

υπεύθυνα)   
 

Ασκήσεις/Σχέδια 
Μαθήματος 

1. Κατανοώ τους βασικούς 
όρους που σχετίζονται με το 
Διαδίκτυο, όπως 
«Διαδίκτυο», «Διαδικτυακή 
αναζήτηση», «WWW», 
«Προγράμματα περιήγησης 
Ιστού», «URL / Domain’ and 
‘Top-Level Domain (TLD)» 
 
2. Κατανοώ τα πιο 
συνηθισμένα προγράμματα 
περιήγησης ιστού 
 
3. Κατανοώ τις τεχνικές 
αναζήτησης στο Διαδίκτυο 
 
4. Κατανοώ τις κύριες 
λειτουργίες του 
προγράμματος περιήγησης 
ιστού «Google Chrome» 
 

1. Γνωρίζω τις κύριες 
λειτουργίες του προγράμματος 
περιήγησης ιστού «Google 
Chrome» 
 
2. Γνωρίζω πώς να χρησιμοποιώ 
την «Σύνθετη αναζήτηση» 
 
3. Γνωρίζω πώς να δημιουργώ / 
ανοίγω / διαγράφω 
σελιδοδείκτες 
 
4. Γνωρίζω πώς να βρω 
συγκεκριμένο τύπο 
περιεχομένου όπως: 
α) Εικόνες 
β) Νέα 
γ) Βίντεο 
δ) Περισσότερα (βιβλία, 
πτήσεις, τραπεζικές 

1. Είμαι σε θέση να γίνω 
αποτελεσματικός όσον 
αφορά την αναζήτηση 
πληροφοριών 
 
2. Είμαι σε θέση να 
αναγνωρίσω τα διαφορετικά 
αποτελέσματα αναζήτησης 
(π.χ. διαφημίσεις, χάρτες, 
βίντεο κ.λπ.). 
 
3. Είμαι σε θέση να 
αναγνωρίσω ποιοι είναι οι 
αξιόπιστοι και ποιοι οι 
ασφαλείς ιστότοποι 
 
4. Είμαι σε θέση να 
αναζητήσω πληροφορίες για 
να εντοπίσω και να λύσω 
τεχνικά προβλήματα 

Σχέδια μαθημάτων 1 - 6 
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διαφορετικού 
τύπου 
περιεχομένου, στον 
τρόπο χρήσης της 
σύνθετης 
αναζήτησης και στο 
ποιες είναι οι κύριες 
στρατηγικές και 
τεχνικές 
αναζήτησης. 

5. Καταλαβαίνω ποιοι είναι 
τα τυπικά Top-Level Domain 
 
6. Καταλαβαίνω τι είναι η 
«Σύνθετη αναζήτηση» 

συναλλαγές) 
 
5. Γνωρίζω πώς να έχω 
πρόσβαση στο ιστορικό του 
προγράμματος περιήγησης 

Υπό-ενότητα 1.2: 
Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο 
Google  
e-mail (Gmail) 

Ο κύριος στόχος 
αυτής της ενότητας 
είναι να 
παρουσιάσει στους 
ενήλικες πώς να 
δημιουργούν και να 
χρησιμοποιούν τον 
λογαριασμό 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους. 
Οι ενήλικες θα 
κατανοήσουν τους 
βασικούς όρους του 
e-mail όπως το user 
ID, domain name 
κ.λπ. 

1. Κατανοώ τους κύριους 
όρους που σχετίζονται με το 
e-mail όπως  ‘E-mail’, ‘Google 
e-mail/Gmail’, ‘User 
ID/username’, ‘Domain 
name/Host name’, ‘Spam e-
mails’. 

1. Γνωρίζω πώς να δημιουργήσω 
έναν λογαριασμό e-mail 
 
2. Γνωρίζω πώς να πλοηγηθώ 
στο "Gmail": 
α) Aναζήτηση 
β) Αλλαγή ρυθμίσεων 
γ) Γρήγορες ρυθμίσεις 
δ) Κουμπί υποστήριξης 
 
3. Ξέρω πως να περιηγηθώ σε 
διάφορους φακέλους στο email: 

α) Εισερχόμενα 
β) Απεσταλμένα 
γ) Πρόχειρα 
δ) Ανεπιθύμητα 
μηνύματα 
ε)Κάδος απορριμμάτων 
 

4. Γνωρίζω: 
α) Σύνταξη e-mail 
β) Αποστολή ενός e-mail 

1. Είμαι σε θέση να 
επικοινωνήσω με άλλους 
μέσω email χρησιμοποιώντας 
το κατάλληλο κείμενο-
γλώσσα 
 
2. Είμαι σε θέση να γράφω 
επαγγελματικά e-mail π.χ. σε 
επίσημη γλώσσα 
 
3. Είμαι σε θέση να εντοπίσω 
και να αναγνωρίσω 
ανεπιθύμητα μηνύματα 
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γ) Απάντηση-Απάντηση σε 
όλους / προώθηση e-mail 
δ) Διαγραφή e-mail 
ε) Προσθήκη αστεριού («Με 
αστέρι») 
στ) Δημιουργία νέας ετικέτας 
ζ) Επεξεργασία / αφαίρεση 
ετικέτας 
η) Μετακίνηση μηνυμάτων σε 
ετικέτες 
θ) Σημείωση μηνυμάτων ως μη 
αναγνωσμένα 
ι) Αναβολή 
κ) Εκτύπωση e-mail 
λ) Αποκλεισμός επαφής 
μ) Επισύναψη αρχείου 
ν) Αφαίρεση αρχείου 
ξ) Λήψη αρχείου 

Υπό-ενότητα 1.3: 
Διαδικτυακή 
αποθήκευση 
αρχείων - Google 
Drive 

Κύριος στόχος της 
ενότητας είναι να 
παρουσιάσει τα 
κύρια 
χαρακτηριστικά του 
‘Google Drive’ όπως 
και των Google Docs 
(Έγγραφα), Google 
Sheets 
(Υπολογιστικά 
Φύλλα), Google 
Slidesω 
(Παρουσιάσεις) και 
Google Forms 
(Φόρμες). 

1. Κατανοώ τους βασικούς 
όρους «Online file storage: 
Αποθήκευση αρχείων στο 
διαδίκτυο», «Google Drive» 
 
2. Κατανοώ τις κύριες 
δυνατότητες του Google 
Drive και των εφαρμογών 
Google 
Α). Google Docs (Έγγραφα) 
Β) Google Sheets 
(υπολογιστικά φύλλο) 
Γ) Google Slides 
(παρουσιάσεις) 

1. Γνωρίζω πώς να συνδεθώ στο 
Google Drive χρησιμοποιώντας 
τον λογαριασμό Google 
 
2. Γνωρίζω πώς να πλοηγηθώ 
στο "Google Drive" 
 
3. Γνωρίζω πώς να δημιουργήσω 
φακέλους 
 
4. Γνωρίζω πώς να ανεβάσω 
"Αρχεία ή / και φακέλους" 
 
5. Γνωρίζω πώς να διαχειριστώ 
αρχεία ή φακέλους: 

1. Είμαι σε θέση να 
οργανώσω αρχεία και 
φακέλους 
 
2. Είμαι σε θέση να μοιραστώ 
αρχεία  και να συνεργαστώ με 
άλλους 
 
3. Είμαι σε θέση να 
χρησιμοποιώ τεχνολογίες του 
διαδικτύου οποτεδήποτε και 
οπουδήποτε 
 
4. Είμαι σε θέση να καθορίσω 
ποιες πληροφορίες 
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Δ) Google Forms (έντυπο 
αξιολόγησης, έρευνα / 
ερωτηματολόγιο) 

α) Να μετονομάσω ένα έγγραφο 
/ φάκελο 
β) Άνοιγμα αρχείου και Άνοιγμα 
φακέλου 
γ) Μετακίνηση εγγράφου ή 
φακέλου σε φακέλους 
δ) Να μοιραστώ ένα αρχείο ή 
φάκελο και να λάβω έναν 
κοινόχρηστο σύνδεσμο 
ε) Λήψη εγγράφου / φακέλου 
ζ) Να προσθέσω/αφαιρέσω 
αρχεία ή φακέλους προς/από 
αγαπημένα (με αστέρι)  
η) Να δημιουργήσω ένα 
αντίγραφο 
ι) Να αφαιρέσω ένα 
αρχείο/φάκελο  
κ) Να αλλάξω το χρώμα των 
φακέλων 
 
6. Γνωρίζω πως να 
χρησιμοποιήσω τα Google Docs: 

α) Εισαγωγή στα Google 
Docs 
β) Αρχή με τα Google 
Docs 
γ) Χρήση κενού 
εγγράφου 
δ) Επεξεργασία 
εγγράφου 
ε)Διαμοίραση ενός  
εγγράφου 
 

αποθηκεύονται στο 
διαδίκτυο 
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7. Γνωρίζω πως να χρησιμοποιώ 
Google Sheets (Spreadsheet) 

Α) Εισαγωγή στα Google 
Sheets 
Β) Αρχή με Google 
Sheets 
Γ) Χρήση κενών 
υπολογιστικών φύλλων  
Δ) Επεξεργασία 
υπολογιστικών φύλλων 
Ε) Κοινή χρήση 
υπολογιστικών φύλλων 
 

8. Γνωρίζω πως να χρησιμοποιώ 
τα Google Slides (Παρουσίαση) 

Α) Εισαγωγή στα Google 
Slides 
Β) Αρχή με Google Slides 
Γ) Χρήση κενών 
διαφανειών 
Δ) Επεξεργασία 
διαφανειών 
Ε) Κοινή χρήση 
διαφανειών 
 

9. Γνωρίζω πως να χρησιμοποιώ 
Google Forms:  

Α) επιλογή πρότυπου ή 
κενού αρχείου  
Β) μετανομασία Google 
Form 
Γ) προσθήκη στα 
Αγαπημένα (με αστέρι))  
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Δ) μετακίνηση Google 
Form 
Ε) δημιουργία 
αντιγράφου  
Ζ) μετακίνηση στον 
κάδο απορριμάτων 
(Διαγραφή) 
 Η) Εκτύπωση  
Θ) Προσθήκη 
συνεργατών  
Η) Τροποποίηση 
θέματος  
Ι) Προεπισκόπηση  
Κ) Αποστολή Google 
Form  
 

10. Γνωρίζω πως να 
επεξεργαστώ ένα 
πρότυπο/φόρμα: 

Α) επεξεργασία και 
Προσθήκη Τίτλου και 
περιγραφής  
Β) Προσθήκη και 
επεξεργασία εικόνων 
και βίντεο  
Γ) προσθήκη και 
επεξεργασία 
διαφορετικών 
ερωτήσεων και ειδών 
ερωτήσεων  
Δ) προσθήκη τμημάτων 
ε) απαιτούμενες 
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ερωτήσεις  
 

11. Γνωρίζω πως να 
προβάλω/επεξεργαστώ 
απαντήσεις:  

Α) να προβάλω 
απαντήσεις 
Β) να εξαγάγω 
απαντήσεις, σε ένα 
υπολογιστικό φύλλο  
Γ) να 
τυπώσω/διαγράψω 
όλες τις απαντήσεις  
Δ) να λάβω 
ειδοποιήσεις email για 
νέες απαντήσεις  

Υπό-ενότητα 1.4: 
Ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο & 
Επαφές Google 
(Google calendar & 
Google contacts) 
 

Αυτή η ενότητα 
παρουσιάζει όλες 
τις απαραίτητες 
πληροφορίες που 
θα βοηθήσουν τους 
ενήλικες να 
κατανοήσουν τα 
κύρια 
χαρακτηριστικά του 
Google Calendar’ 
και των Google 
Contacts’. Οι κύριοι 
διδακτικοί στόχοι 
είναι να μάθουν 
πως να 
δημιουργήσουν 
ημερολόγια, 

1. Κατανοώ τους βασικούς 
όρους ‘Google Calendar’ και 
‘Google Contacts’  
 
2. Κατανοώ τις κύριες 
λειτουργίες  του ‘Google 
Calendar’  
 
3. Κατανοώ τις κύριες 
λειτουργίες ‘Google 
Contacts’ 

1. Γνωρίζω πώς να συνδεθώ στο 
Ημερολόγιο Google 
χρησιμοποιώντας τον 
λογαριασμό μου της Google 
 
2. Γνωρίζω πώς να χρησιμοποιώ 
το "Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο-  
Google Calendar" 
 
3. Γνωρίζω: 
α) Δημιουργία ημερολογίου 
β) Περιήγηση στα ημερολόγια 
που με ενδιαφέρουν 
γ) Επιλογή πολλαπλών 
ημερολογίων 
δ) Απόκρυψη ημερολογίων 

1. Είμαι σε θέση να 
χρησιμοποιήσω το 
ημερολόγιο και να 
δημιουργήσω εκδηλώσεις 
για επαγγελματικούς 
σκοπούς 
 
2. Είμαι σε θέση να 
χρησιμοποιήσω ψηφιακές 
τεχνολογίες για να οργανώσω 
καθημερινές / εβδομαδιαίες 
/ μηνιαίες εργασίες για 
επαγγελματικούς σκοπούς 
 
3. Είμαι σε θέση να 
οργανώσω τις επαφές μου 
και να δημιουργήσω λίστες 
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εκδηλώσεις, 
επαφές ή ομάδες 
επαφών. 

ε) Διαχείρηση ρυθμίσεων και  
κοινή χρήση 
στ) Κατάργηση ημερολογίου 
g) Επεξεργασία χρώματος 
ημερολογίου 
 
4. Γνωρίζω πώς να επεξεργαστώ 
το ημερολόγιο - Δημιουργία / 
Επεξεργασία / Διαγραφή 
συμβάντων 
 
5. Γνωρίζω πώς να συνδεθώ στις 
Επαφές Google 
χρησιμοποιώντας τον 
λογαριασμό μου  της Google 
 
6. Γνωρίζω πώς να πλοηγηθώ 
στις "Επαφές Google" 
 
7. Γνωρίζω: 
α) Δημιουργία μιας νέα επαφή 
β) Δημιουργία / Επεξεργασία / 
Διαγραφή ετικέτας 
γ) Μετακίνηση επαφών σε 
ετικέτες 
δ) Προσθήκη στα αγαπημένα 
(«Με αστέρι») 
ε) Επεξεργασία υπάρχουσας 
επαφής 
στ) Διαγραφή επαφής 
 
8. Ξέρω πώς να εισάγω / 
εξαγάγω επαφές 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
για επαγγελματικούς 
σκοπούς 
 
4. Είμαι σε θέση να διακρίνω 
τα προσωπικά από τα 
ομαδικά ημερολόγια 
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