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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γενικές πληροφορίες για το έργο 

Ιστορικό: 

Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που εισάγει δεξιότητες ψηφιακής και κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας για ενήλικες με αναπηρία θα αντιμετωπίσει την ανάγκη να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

που αντιμετωπίζει η ομάδα στην αγορά εργασίας. Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικές 

προκλήσεις στην αγορά εργασίας, όπως τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, οι αποδοχές και οι 

διακρίσεις των εργοδοτών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου το 16% του πληθυσμού σε 

ηλικία εργασίας στην ΕΕ πάσχει από μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή αναπηρία. Το Έργο απορρέει 

από το γεγονός ότι τα ποσοστά αυτοαπασχόλησης των ατόμων με αναπηρία αυξάνονται λόγω της 

ανάγκης να αποκτήσουν ανεξαρτησία και αυτονομία, να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να προσαρμοστούν μεταξύ της κατάστασης αναπηρίας και 

της επαγγελματικής ζωής μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας στον εργασιακό ρυθμό. 

 

Στόχοι του έργου: 

- Να εξασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη, η πρόσβαση και η συμμετοχή στην ψηφιοποιημένη αγορά 

εργασίας των νέων ενηλίκων με αναπηρία. 

- Να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και ένα ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ που περιλαμβάνει όλους τους 

απαραίτητους πόρους για την απόκτηση επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων ώστε να 

μπορέσουν να εισέλθουν στην ψηφιακή αγορά και να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική 

επιχείρηση. 

Οι μέντορες και οι δάσκαλοι συμβουλεύονται να επανεξετάσουν όλο το εκπαιδευτικό υλικό πριν το 

εφαρμόσουν και να το προσαρμόσουν στην ομάδα-στόχο τους. 

Οι εταίροι σε αυτήν την κοινοπραξία είναι: 

 

 CENTER PONOVNE UPORABE, ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

- DIMITRA EDUCATION & CONSULTING, ΕΛΛΑΔΑ 

- EQUALIZENT, ΑΥΣΤΡΙΑ 

- EMPHASYS CENTRE, ΚΥΠΡΟΣ 

- RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

- ΚΕΝΤΡΟ AMEA AGIOS LAZAROS, ΚΥΠΡΟΣ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Entre4all  

 

Το πλαίσιο ικανοτήτων ENTRE4ALL είναι η βάση για την ανάπτυξη του κύριου αποτελέσματος του έργου - 

εκπαιδευτικό υλικό από τον επιχειρηματικό τομέα για εκπαιδευτικούς και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Πριν από την ανάπτυξη του πλαισίου, έχει γίνει ανάλυση αναγκών. Για την ανάλυση των αναγκών, οι εταίροι 

του έργου πραγματοποίησαν έρευνες με τρεις ομάδες-στόχους: εκπαιδευτές 

ενηλίκων/εκπαιδευτές/κοινωνικούς λειτουργούς, νέους ενήλικες με αναπηρίες και οργανώσεις από το πεδίο. 

Οι έρευνες περιλάμβαναν ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικές πληροφορίες, τη στάση και το ενδιαφέρον για 

την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις τρέχουσες ικανότητες στον τομέα των επιχειρηματικών, ψηφιακών και 

οικονομικών δεξιοτήτων, καθώς και επιθυμίες και ανάγκες σχετικά με εκπαιδευτικό υλικό. Εξετάζοντας την 

αυτοαξιολόγηση των ικανοτήτων από τα άτομα με αναπηρία, γίνεται σαφές σε ποιες ικανότητες μπορούν ήδη 

να βασιστούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σε ποιους τομείς είναι απαραίτητη μια πιο βασική μεταφορά 

γνώσης, δηλαδή ψηφιακές και οικονομικές ικανότητες. Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις μας από ειδικούς, 

ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας των συμμετεχόντων στο μάθημα, η εκπαίδευση πρέπει να εστιάζεται είτε 

σε βασικές δεξιότητες όπως επικοινωνιακές δεξιότητες, παιδεία υπολογιστών, βασική γραφή και μαθηματικά 

είτε σε πιο προηγμένες δεξιότητες όπως νομικές, ψηφιακές, επιχειρηματικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Το πλαίσιο Entre4all χωρίζεται σε γενικές και ειδικές ενότητες. Οι ενότητες επιλέχθηκαν με βάση τα ευρήματα 

από διακρατική έκθεση. 

Οι γενικές ενότητες είναι: 

 επιχειρηματικές ικανότητες, 

 ψηφιακές δεξιότητες, 

 οικονομικές αρμοδιότητες, 

 και κοινωνικές δεξιότητες. 

Οι συγκεκριμένες ενότητες είναι: 

 επιχειρηματικότητα στον κοινωνικό τομέα, 

 επιχειρηματικότητα στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού, 

 επιχειρηματικότητα στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, 

 περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα, 

 επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση, 

 επιχειρηματικότητα στον τουρισμό 

 και εμπορική επιχειρηματικότητα. 

 Οι γενικές ενότητες δίνουν στους συμμετέχοντες γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Οι 

συγκεκριμένες ενότητες δίνουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένο επιχειρηματικό 

τομέα και υποστηρίζουν κίνητρα για την υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων τους. Κάθε ενότητα 

χωρίζεται σε θέματα και κάθε θέμα χωρίζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα. 



 

 

 

Οι δραστηριότητες κατάρτισης αποτελούν συστατικό ενός προσόντος, το οποίο αποτελείται από ένα συνεκτικό 

σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν. Κατά την 

προετοιμασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων λήφθηκε υπόψη τι μπορούν να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι, 

περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναμένεται να επιτύχει ο εκπαιδευόμενος, είναι εφικτό τι 

πρέπει να επιτύχει και ποια κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος κατασκευάζονται και οργανώνονται με συνεκτικό τρόπο όσον αφορά τα γενικά 

προσόντα. 

Στο πλαίσιο του IO2 για γενικές ενότητες έχει αναπτυχθεί ένα ολιστικό εκπαιδευτικό υλικό με παιδαγωγικούς 

πόρους, ενώ ειδικές ενότητες αναπτύσσονται ως περιπτώσεις μελέτης για κάθε συγκεκριμένο επιχειρηματικό 

αρχείο συνοψίζοντας όλες τις ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένο 

τομέα. 

Το Πλαίσιο ENTRE4ALL έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο ικανοτήτων σε επίπεδο ΕΝ, το 

οποίο αντιπροσωπεύει την προστιθέμενη αξία αυτού του προϊόντος και τις δυνατότητες μεταφοράς σε 

συστημικό επίπεδο ή ακόμη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές ευάλωτες ομάδες-στόχους 

ενηλίκων. 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων: 

Το έργο σκοπεύει να προσφέρει μια εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθεί το EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων) για να καταστήσει τα προσόντα που αποκτήθηκαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου 

Entre4all ευανάγνωστα σε όλη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας έτσι υψηλά πρότυπα ποιότητας του 

προγράμματος. Επομένως, εξετάζουμε το EQF κατά την ανάπτυξη του πλαισίου ENTRE4ALL. 

Μέσω του καθορισμού των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας μαθήματος και με την ισοπέδωση 

των δεξιοτήτων, των γνώσεων, των ικανοτήτων για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα καθίσταται δυνατή η 

αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης και η ερμηνεία αυτού του μαθήματος/προσόντος 

στην Ευρώπη. Εξηγώντας στους εκπαιδευτές τι είναι το EQF, τους δίνεται η ευκαιρία να εφαρμόσουν υψηλής 

ποιότητας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 



 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για τη δια βίου μάθηση προβλέπει ένα κοινό εργαλείο αναφοράς 

για την απλούστευση των συγκρίσεων μεταξύ των εθνικών πλαισίων προσόντων. Λειτουργεί ως συσκευή 

μετάβασης μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων προσόντων και των επιπέδων τους. Περιλαμβάνει οκτώ 

επίπεδα και όλο το φάσμα των προσόντων εκτείνεται από το βασικό επίπεδο έως τα υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικών προσόντων. Τα επίπεδα περιγράφονται σε αυτά που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί 

και μπορεί να κάνει, με άλλα λόγια, το EQF βασίζεται σε περιγραφές Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. Καθώς η 

εστίαση μετατοπίζεται από τη μαθησιακή εισροή στα μαθησιακά αποτελέσματα, το EQF διευκολύνει επίσης 

την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Το πλαίσιο διευκολύνει τη σύνδεση και την 

ενσωμάτωση διαφορετικών διαδικασιών, πρωτοβουλιών και μέσων, και έτσι διευκολύνει τη συγκρισιμότητα 

των επιπέδων προσόντων και των εκπαιδευτικών συστημάτων σε διάφορες χώρες. Στόχος του πλαισίου είναι 

να ενθαρρύνει τις χώρες να συσχετίσουν τα εθνικά τους πλαίσια προσόντων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, να 

διευκολύνουν την αναγνώριση των προσόντων όταν οι άνθρωποι μετακινούνται σε άλλες χώρες. Το EQF 

στοχεύει να συσχετίσει τα εθνικά συστήματα προσόντων διαφορετικών χωρών με ένα κοινό ευρωπαϊκό 

πλαίσιο αναφοράς. Τα άτομα και οι εργοδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το EQF για να κατανοήσουν 

καλύτερα και να συγκρίνουν τα επίπεδα προσόντων διαφορετικών χωρών και των διαφορετικών συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το σύνολο των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απέκτησε 

ή/και μπορεί να επιδείξει ένα άτομο μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. 

Ενώ το EQF περιγράφει τις ελάχιστες βασικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων ρόλων, θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέπει σε μεμονωμένες ευρωπαϊκές 

χώρες και οργανισμούς κατάρτισης να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν το μοντέλο στα δικά τους εθνικά 

πρότυπα. Ως εκ τούτου, ο στόχος του μοντέλου δεν είναι να προσδιορίσει ποιες επιλογές πρέπει να 

καλύπτονται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά να προσδιορίσει τις ελάχιστες ικανότητες, το 

εύρος και τις δεξιότητες που απαιτούνται από την εργασία. 

Ο κατάλογος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων για κάθε ενότητα εντός αυτού του πλαισίου 

χωρίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα: Επίπεδο Α (επίπεδο EQF 3), Επίπεδο Β (επίπεδο EQF 4-5) και 

Επίπεδο Γ (ΕΠΠ επίπεδο 6). Ωστόσο, το Εκπαιδευτικό πακέτο (IO2) θα αναπτυχθεί μέχρι το επίπεδο 3 του 

EQF (ή το έργο «επίπεδο Α»), το οποίο είναι σύμφωνο με τον κύριο στόχο του έργου. 

Θέλοντας να προσφέρουμε σε άτομα με ειδικές ανάγκες με υψηλότερες ικανότητες και υψηλότερου επιπέδου 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, αναπτύχθηκαν επίσης τα επίπεδα Β και Γ, γεγονός που δίνει μια επιπλέον 

αξία στο έργο. 

Το Entre4all Framework βασίζεται στα πλαίσια EntreComp 2016 και DigComp 2016 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EntreComp: 

Οι προαιρετικές ενότητες προσφέρουν πληροφορίες για διάφορα επιχειρηματικά πεδία, τα οποία επιλέχθηκαν 

με βάση την έρευνα στο έργο. Σε αυτό το πλαίσιο για κάθε προαιρετική ενότητα υπάρχει ένας κατάλογος 

συγκεκριμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την αναζήτηση επιχειρηματικών 

ευκαιριών σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα, καθώς και ειδικές δεξιότητες ΤΠΕ, κοινωνικές, μάρκετινγκ 

και δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου. 

Μέσα στο εκπαιδευτικό πακέτο (IO2) αυτές οι προαιρετικές ενότητες αντιπροσωπεύονται ως ιστορίες 

πραγματικών ατόμων με ειδικές ανάγκες (ως περιπτώσεις μελέτης). Αυτός ο οδηγός βήμα προς βήμα 

(μαθησιακό μονοπάτι) δίνει έμφαση στις συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται 

για την επιτυχία σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς. 

Τα προαιρετικά μοντέλα ακολουθούν το μοντέλο του Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp), 

το οποίο προτείνει έναν κοινό ορισμό της επιχειρηματικότητας ως ικανότητας, με στόχο την επίτευξη 

συναίνεσης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και τη δημιουργία γέφυρας μεταξύ του κόσμου της 

εκπαίδευσης και της εργασίας. Το μοντέλο αυτό ναπτύχθηκε μέσω μιας προσέγγισης μεικτών μεθόδων, αυτό 

το πλαίσιο πρόκειται να γίνει σημείο αναφοράς για κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικής ικανότητας των ευρωπαίων πολιτών. Αποτελείται από 3 αλληλένδετες περιοχές ικανοτήτων: 

«Ιδέες και ευκαιρίες», «Πόροι» και «Σε δράση». 

Η δομή των ενοτήτων Entre4all ακολουθεί επίσης την ίδια λογική: από τον εντοπισμό και την εξερεύνηση 

ευκαιριών, στη μελέτη πόρων, στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου - μετάβαση στη δράση. 

 
Σχήμα 1: Entrecomp 

 

 



 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Μετά την έρευνα που διεξήχθη σε όλες τις χώρες εταίρους, δημιουργήθηκε το πλαίσιο Entre4all και έθεσε τη 

βάση για την ανάπτυξη του διδακτικού/μαθησιακού υλικού. Οι τέσσερις βασικές ενότητες που 

προσδιορίστηκαν είναι: επιχειρηματικές ικανότητες, ψηφιακές δεξιότητες, οικονομικές ικανότητες και 

κοινωνικές δεξιότητες. 

Ο κύριος στόχος είναι να υποστηριχθούν οι μαθητές να αποκτήσουν κοινωνικές επιχειρηματικές και ψηφιακές 

δεξιότητες που στοχεύουν στις ανάγκες των ενηλίκων με αναπηρίες. 

Το DUAL EDUCATIONAL PACK περιλαμβάνει το Οικοσύστημα Διδασκαλίας και Μάθησης με όλο το 

συνοδευτικό διδακτικό υλικό δημιουργικών, δια δραστικών και παρακινητικών ενοτήτων μάθησης που 

διεγείρει και εξουσιοδοτεί τους εκπαιδευτικούς να εισαγάγουν επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες στις 

πρακτικές τους σύμφωνα με το Πλαίσιο Ικανοτήτων που αναπτύχθηκε στο IO1. Επίσης, το εκπαιδευτικό 

πακέτο περιλαμβάνει την ON-LINE DATA BANK με μεγάλη ποικιλία εργαλείων, πόρων, διδακτικού υλικού, 

βίντεο, εκθέσεων κ.λπ. πολύ χρήσιμα για την υλοποίηση των ΚΕΝΤΡΩΝ DISEENPRENEURSHIPS 

COMMUNITY CENTERS και μια Εκστρατεία για την προώθηση των ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ με βίντεο 

YouTube, σποτ και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. 

Ο αντίκτυπος αυτού του αποτελέσματος αναμένεται να είναι ουσιαστικός τόσο στους εκπαιδευτές ενηλίκων 

όσο και στους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Το υλικό έχει αναπτυχθεί για να ενισχύσει τα επαγγελματικά προφίλ 

των εκπαιδευτών ενηλίκων δίνοντάς τους τα εργαλεία για να ενδυναμώσουν τους ενήλικες και να τους 

καθοδηγήσουν στη συμμετοχή τους σε κοινωνικές και ψηφιακές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Έτσι, η 

ποιότητα των πρακτικών και της εργασίας τους αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες 

αυτής της μάλλον ιδιόμορφης ομάδας ενηλίκων. Ομοίως, οι στάσεις, τα πρότυπα και οι συμπεριφορές των 

ενηλίκων, καθώς και οι προοπτικές εμπλουτίζονται, καθώς υποστηρίζονται για να αποκτήσουν στοχευμένες 

νέες δεξιότητες, να ενθαρρύνουν την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να τους προσφέρουν νέες προοπτικές για αυτοαπασχόληση. Επιπλέον, ως 

προστιθέμενη αξία για τους εκπαιδευτές ενηλίκων προσφέρεται μια ευρεία επιλογή διαθέσιμου υλικού, 

εργαλείων και πόρων για διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση της οικονομικής και επιχειρηματικής 

κατανόησης. 

Παρακάτω σκιαγραφείται σε ένα infographic το Διδακτικό/Μαθησιακό Υλικό για το έργο Entre4All. 

 



 

 

 

 

Σχήμα 2: Διδακτικό/μαθησιακό υλικό 



 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ (OPEN BADGES) 

 

Τα Ψηφιακά Εμβλήματα (Open Badges) παρέχουν φορητές και επαληθεύσιμες πληροφορίες σχετικά 

με διάφορες δεξιότητες και επιτεύγματα. Οι ενήλικες μπορούν να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες 

μοιράζοντας συλλογές σημάτων που αντιπροσωπεύουν τα επιθυμητά σύνολα δεξιοτήτων με 

δυναμικό, βασισμένο σε στοιχεία τρόπο. Τα Open Badge αντιπροσωπεύουν νόμιμα, πιστοποιημένα 

επιτεύγματα που περιγράφονται στο σήμα και συνδέονται με το έργο ENTRE4ALL. 

Κύρια χαρακτηριστικά των ψηφιακών εμβλημάτων ENTRE4ALL: 

Η κοινοπραξία ENTRE4ALL έχει σχεδιάσει το πλαίσιο και το διδακτικό - μαθησιακό υλικό για τις 

ακόλουθες ενότητες (που παρουσιάζονται στο IO2) με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που 

στοχεύουν στις ανάγκες των ενηλίκων με αναπηρία (IO1): 

• Ενότητα 1: Επιχειρηματικές Δεξιότητες 

• Ενότητα 2: Ψηφιακές Δεξιότητες 

• Ενότητα 3: Οικονομικές Δεξιότητες 

• Ενότητα 4: Κοινωνικές Δεξιότητες 

Η κοινοπραξία ENTRE4ALL έχει δημιουργήσει σήματα για τις κύριες ενότητες. Κάθε βασική ενότητα 

χωρίζεται σε τρία επίπεδα: Χάλκινο, Ασημί και Χρυσό, και για κάθε επίπεδο λαμβάνεται υπόψη ένα 

σήμα. Ένα επιπλέον σήμα θα απονεμηθεί σε μαθητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς όλες τις 

βασικές ενότητες ENTRE4ALL. 

Έτσι, 13 συνολικά σήματα διατίθενται για απόκτηση μέσω του e-tool, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά 

για τους σκοπούς μάθησης και αξιολόγησης του έργου ENTRE4ALL. 

 Οι χρήστες καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να ολοκληρώσουν τα 

μαθήματα και τις αξιολογήσεις που σχεδιάστηκαν από το έργο ENTRE4ALL. 

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα καθορίζει στους χρήστες τα κριτήρια για την απόκτηση 

καθενός από τα σήματα που εμφανίζονται παρακάτω (βλ. Ενότητα 9). Αυτά τα κριτήρια 

θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα. 

 Οι χρήστες πρέπει να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για να πληρούν τα κριτήρια του 

σήματος προκειμένου να διεκδικήσουν ένα συγκεκριμένο σήμα. Αυτή η διαδικασία είναι 

αυτοματοποιημένη στο ηλεκτρονικό εργαλείο. 

 Τα σήματα θα απονέμονται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με βάση 

ορισμένα κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. 

Η κοινοπραξία ENTRE4ALL διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Τα 

Open Badges μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές να επιτύχουν νέες συνεργασίες, θέσεις 

εργασίας, πρακτικής άσκησης και πλουσιότερες συνδέσεις μεταξύ των δια βίου μαθητών. 

 



 

 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 

 

Εικόνα 3: Δομή των ψηφιακών εμβλημάτων 

 

 



 

 This project has been funded with support from the European Commission. This 

communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 

Οδηγίες για την εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

του Προγράμματος ENTRE4ALL 

 

Α.1. Εισαγωγή 

Η πρώτη ενότητα «Οδηγίες για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Προγράμματος 

ENTRE4ALL» περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για όλους τους οργανισμούς για το πώς να 

εφαρμόσουν το Πρόγραμμα entre4all. Επιπλέον, η Ενότητα 1 περιλαμβάνει τα πρότυπα που είναι απαραίτητα για κάθε 

οργανισμό ώστε να χρησιμοποιήσει στο πρόγραμμα 

 

Α2. Χρονοδιάγραμμα και Συμμετέχοντες Υλοποίησης του 

Προγράμματος ENTRE4ALL 

 

Η υλοποίηση του Προγράμματος ENTRE4ALL θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη 

Γερμανία. Όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις δοκιμές θα πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά τους συμμετέχοντες στην 

υλοποίηση και να σχεδιάσουν το μέρος εκτέλεσης. 

 

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα του έργου θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια για να διασφαλιστεί ότι όλα θα πάνε 

όπως έχουν προγραμματιστεί την κατάλληλη στιγμή. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου η υλοποίηση πρέπει 

να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου 2021. Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να δοθεί παράταση (π.χ. πανδημία 

COVID-19). 

 

Κάθε εταίρος θα επιλέξει 10-15 ενήλικες (μαθητές), 5 εκπαιδευτές ενηλίκων/καθηγητές/μέντορες και 2 ειδικούς (αν 

χρειάζεται). Η ομάδα στόχος αυτής της εφαρμογής είναι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι με αναπηρίες. Οι εκπαιδευτές 

ενηλίκων/καθηγητές/μέντορες που θα επιλεγούν πριν από τη διεξαγωγή των δοκιμών και θα πρέπει να συμμετάσχουν 

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

 

 Ενημερωθούν για το σκοπό του έργου 

 Εξοικειωθούν με τη χρήση της πλατφόρμας ENTRE4ALL 

 Εξοικειωθούν με το Εκπαιδευτικό Πακέτο ENTRE4ALL 

 Πλοηγηθούν στην πλατφόρμα και να εξερευνήσουν το σύστημα αξιολόγησης και επικύρωσης μέσω των 

«Open Badges» 

 Γίνουν οι μέντορες του έργου ENTRE4ALL 

 Έχουν μια επισκόπηση των εργασιών που πρόκειται να εκτελέσουν 



 

 

 

 

Σχήμα 4: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ιούλιος – 

Σεμπτέβριος 

2021 

Ιούνιος 2021 
Αύγουστος – Οκτώβριος 

2021 

Αύγουστος - 

Οκτώβριος  

2021 

Σεμπτέβρης -  

Νοέμβριος  2021 

Πρόσληψη 

συμμετεχόντων 

Βραχυπρόθεσμες 

εκδηλώσεις 

κοινής 

εκπαίδευσης 

προσωπικού 

(C1) 

Σχεδιασμός και οργάνωση 

για το Πρόγραμμα 

ENTRE4ALL  

 Εύρεση 

συμμετεχόντων 

(στείλτε επιστολές 

πρόσκλησης/e-

mail/εκτελέστε την 

καμπάνια 

DICIPASS4YOUTH) 

 Οργανώστε το 

πρόγραμμα 

προπόνησης 

 Διαδικασία 

εγγραφής 

 Ρυθμίστε το 

Πρόγραμμα 

ENTRE4ALL 

Υλοποίηση του 

Προγράμματος 

ENTRE4ALL 

Αναφορές και 

αποδείξεις 

προγράμματος 

ENTRE4ALLPhotos 

 Εκθέσεις 

Αξιολόγησης 

 Τελική 

αναφορά 

 Λίστα 

συμμετοχών 

 Έντυπα 

συγκατάθεσης 

 Καθημερινά 

σχέδια 

μαθημάτων 

 Έντυπα 

γονικής 

συναίνεσης 

(εάν 

χρειάζεται ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Μπορείτε να βρείτε τα Παραρτήματα σε αυτό το σύνδεσμο shorturl.at/hnuI0  

 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αρ. Παραρτήματος Όνομα προτύπου Περιγραφή προτύπου 

Παράρτημα 1 ( shorturl.at/aciY7   

) 

Πρόσκληση Να σταλεί σε πιθανούς ενήλικες 

εκπαιδευόμενους και/ή εκπαιδευτές 

ενηλίκων για εγγραφή στο 

Πρόγραμμα ENTRE4ALL. 

Παράρτημα 2 ( shorturl.at/oFN78 

) 

Φόρμα εγγραφής Να συμπληρωθεί από ενήλικες 

εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές 

ενηλίκων για τη διαδικασία εγγραφής. 

Παράρτημα 3 ( shorturl.at/qvLYZ 

) 

Συναίνεση για φωτογραφίες 

και βίντεο 

Να συμπληρωθεί από ενήλικες 

εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης. 

Παράρτημα 4 ( shorturl.at/irOPY 

) 

Λίστα συμμετοχής Να συμπληρωθεί από ενήλικες 

εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης. 

Παράρτημα 7 ( 

shorturl.at/jACWY ) 

Δίπλωμα Να συμπληρωθεί από ενήλικες 

εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης. 

Παράρτημα 8 (  

shorturl.at/awOX5 ) 

Φόρμα αξιολόγησης Να συμπληρωθεί από ενήλικες 

εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης. 

Παράρτημα 9 (  shorturl.at/jyNY1 

) 

Έκθεση πιλοτικής δοκιμής Συμπληρώνεται από τους εταίρους 

για την περιγραφή του 

Προγράμματος ENTRE4ALL. 

file:///C:/Users/karanasiou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ACC6442P/shorturl.at/hnuI0
file:///C:/Users/karanasiou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ACC6442P/shorturl.at/aciY7
file:///C:/Users/karanasiou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ACC6442P/shorturl.at/oFN78
file:///C:/Users/karanasiou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ACC6442P/shorturl.at/qvLYZ
file:///C:/Users/karanasiou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ACC6442P/shorturl.at/irOPY
file:///C:/Users/karanasiou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ACC6442P/shorturl.at/jACWY
file:///C:/Users/karanasiou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ACC6442P/shorturl.at/awOX5
file:///C:/Users/karanasiou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ACC6442P/shorturl.at/jyNY1


 

 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Το Emphasys Centre δημιούργησε ένα βίντεο για το πως να χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

εκπαίδευσης, να περιηγηθούν στην πλατφόρμα, να δημιουργήσουν λογαριασμό και να χρησιμοποιούν το 

υλικό. Μπορείτε να βρείτε το βίντεο εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=7yhZbHXh74w&t=21s&ab_channel=ENTRE4ALL  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yhZbHXh74w&t=21s&ab_channel=ENTRE4ALL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

 

Προκειμένου να παρέχονται στους συμμετέχοντες οι βασικοί πόροι για να μπορέσουν να εισέλθουν 

στην ψηφιακή αγορά και να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση, δημιουργήθηκε ένα 

Εργαλείο Χαρτογράφησης https://entre4all.eu/en/mapping-tool/ . Χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο 

ψηφιακό πλαίσιο με λίστες χαρτών και πληροφοριών, οι χρήστες μπορούν να βρουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται, επιλέγοντας τον τύπο του οργανισμού και τη χώρα που 

τους ενδιαφέρει. 

Η συλλογή δεδομένων του Mapping Tool έχει 78 διαφορετικούς συνδέσμους ευκαιριών, θέσεων 

εργασίας και πρακτικής άσκησης που είναι διαθέσιμες για ενήλικες με αναπηρίες στην Ευρώπη. Πιο 

συγκεκριμένα, η συλλογή περιέχει 20 συνδέσμους στην Αυστρία, 9 συνδέσμους στην Κύπρο, 16 

συνδέσμους στην Ελλάδα και 33 στη Σλοβενία. 

https://entre4all.eu/en/mapping-tool/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5: Εργαλείο χαρτογράφησης 

 



 

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι οργανισμών και ενδιαφερόμενων μερών που μπορεί να ενδιαφέρονται να 

δημιουργήσουν ένα δίκτυο με σχολεία-οργανισμούς-εκπαιδευτικά κέντρα για άτομα με αναπηρία που 

υλοποιούν το έργο Entre4all. Αυτό περιλαμβάνει ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς 

επαγγελματικής αποκατάστασης, ΜΚΟ, λέσχες νέων, εκπαιδευτικά κέντρα, γονείς-οργανισμούς, 

δημόσιους λειτουργούς ή δημοσιογράφους, κ.λπ. Η επιτυχής δικτύωση με αυτούς τους οργανισμούς 

και τον πληθυσμό εξαρτάται από τον τρόπο προσέγγισης τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι τα κέντρα κοινοτικής υποστήριξης ENTRE4ALL είναι ένα πρόγραμμα μονοπατιού 

αναβάθμισης κινήτρων για να εξοπλίσει τους νέους με αναπηρίες με κοινωνικές-επιχειρηματικές, 

ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες, ώστε να κερδίσουν την προσοχή τους. Τονίστε επίσης τη γενική 

σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τα άτομα με αναπηρία ως τρόπο κοινωνικής 

ένταξης. 

Για να δικτυωθούν και να δημιουργήσουν μια συνεργασία με εθελοντές για υποστήριξη, των 

εκπαιδευτικών και των ενήλικων για τη διαχείριση των Κέντρων Κοινότητας Entre4all, όλοι οι εταίροι 

του entre4all δημιούργησαν μια ποικιλία από δραστηριότητες διάδοσης και ένα έγγραφο αναφοράς 

(https://entre4all.eu/en/petition/). Η υπογραφή της αναφοράς είναι το μέσο για όσους ενδιαφέρονται 

για το έργο, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα και να δηλώσουν ότι συμφωνούν 

να στηρίξουν τις προσπάθειες της κοινοπραξίας για: 

1. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

2. Διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, πρόσβασης και συμμετοχής στην ψηφιοποιημένη 

αγορά εργασίας των νέων ενηλίκων με αναπηρία 

3. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και κιτ εργαλείων συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαραίτητων πόρων για την απόκτηση επιχειρηματικών, ψηφιακών δεξιοτήτων και 

κοινωνικών δεξιοτήτων για νέους ενήλικες με αναπηρίες, για να μπορέσουν να εισέλθουν 

στην ψηφιακή αγορά και να δημιουργήσουν την κοινωνική τους επιχείρηση 

4. Να ξεπεραστούν τα εμπόδια και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα νέων ενηλίκων με 

αναπηρίες στην αγορά εργασίας 

5. Να αποκτήσουν ανεξαρτησία και αυτονομία, να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να προσαρμόσουν το χρόνο τους μεταξύ της 

κατάστασης αναπηρίας και της επαγγελματικής ζωής μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας στην 

τοποθέτηση εργασίας 

6. Παρέχετε ένα σύστημα υποστήριξης μεντόρων (εκπαιδευτών ενηλίκων κ.λπ.) για να κάνουν 

την επιχείρησή τους επιτυχημένη 

7. Δημιουργία κοινοτικών κέντρων υποστήριξης ψηφιακής κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

8. Να ενδυναμωθούν τα άτομα με αναπηρία ώστε να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και να γίνουν 

ανεξάρτητα για να τα βοηθήσουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα 

 



 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Ο ορισμός της επιτυχίας είναι όταν τα προϊόντα που παραδίδονται από αυτό το έργο είναι χρησιμοποιήσιμα και 

χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς τομείς. Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι φυσικά οι τελικοί 

χρήστες όπως τα άτομα με αναπηρίες γενικά, αλλά και όλοι οι ευάλωτοι ενήλικες. 

Έχουμε φτάσει σε αυτές τις ομάδες-στόχους, εκτός από τους οργανισμούς-εταίρους, κυρίως μέσω των ακόλουθων 

εξωτερικών οργανισμών συμμετόχων, όπως: 

 οργανώσεις/σύλλογοι για άτομα με ειδικές ανάγκες, 

 κοινωνικές εταιρείες, 

 γραφεία ευρέσεως εργασίας, 

 κέντρα ικανοτήτων, 

 οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, 

 σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, 

 εθελοντικές οργανώσεις, 

 οργανώσεις εργασίας για νέους. 

Στο αρχικό Σχέδιο Διάδοσης, αναφέρονται όλα τα είδη δραστηριοτήτων, αλλά αυτές στοχεύουν κυρίως στο 

ευρύ κοινό. Οι ενέργειες που παρατίθενται στην επόμενη ενότητα επικεντρώνονται στους ενδιαφερόμενους 

φορείς που περιγράφονται παραπάνω, με στόχο την επίτευξη της χρήσης των αποτελεσμάτων του έργου 

στους τοπικούς οργανισμούς και σε συστηματικό επίπεδο. 

Πρώτα από 'όλα, η διάδοση πληροφοριών εντός των ιδρυμάτων του ίδιου του εταίρου και η ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων του έργου στα ιδρύματα των εταίρων είναι πολύ σημαντική λόγω της ενίσχυσης των 

οργανωτικών ικανοτήτων, της επέκτασης και του εμπλουτισμού του προγράμματος για την καλύτερη 

ανταπόκριση στις ανάγκες του περιβάλλοντος. 

Η αλληλεπίδραση με τους ενδεχόμενους χρήστες και τους δικαιούχους του έργου και άλλους ενδιαφερόμενους 

ήταν συνεχής από την αρχή της υλοποίησης του έργου έως το τέλος της περιόδου εργασίας και θα συνεχιστεί 

και μετά το τέλος του έργου. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή και βιώσιμη χρήση των 

αποτελεσμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν εντατικά σε όλα τα στάδια της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Έχουμε επικοινωνήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας χρησιμοποιώντας διαφορετικά κανάλια, αλλά τα πιο 

αποτελεσματικά κανάλια ήταν οι «πρόσωπο με πρόσωπο» συναντήσεις (προσωπικές συνομιλίες). Με τακτικά 

εσωτερικά ενημερωτικά δελτία, ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα 

του έργου. 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να συμπεριληφθούν άτομα εκτός της εταιρικής σχέσης και να 

προσκληθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν με το έργο είναι η σύσταση συμβουλευτικών 

επιτροπών. Αυτά είναι σημαντικά καθώς βασίζονται σε οργανώσεις που εργάζονται άμεσα με την ομάδα-

στόχο και φέρνουν τις ανάγκες των μελλοντικών χρηστών στο προσκήνιο στην υλοποίηση του έργου, καθώς 

δίνουν σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (εξωτερικούς οργανισμούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής) τη 

δύναμη να επηρεάσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων του έργου. Οι συμβουλευτικές επιτροπές 

σχολίασαν ορισμένα ενδιάμεσα θέματα του έργου και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις του έργου, καθώς έδωσαν 

επίσης και τα σχόλιά τους. Τα μέλη της ομάδας έχουν φέρει πολύτιμες πληροφορίες στη συνεργασία. 



 

 

 

Η δοκιμή και η πιλοτική εφαρμογή σχεδίων εκπαιδευτικών προϊόντων ήταν επίσης σημαντική για την 

εξακρίβωση της ακριβούς φύσης των αναγκών των χρηστών και με την ενεργή συνεργασία των 

ενδιαφερομένων σε αυτή τη διαδικασία, λάβαμε σημαντική ανατροφοδότηση σχετικά με την επάρκεια των 

προϊόντων του έργου και υποδείξεις για το πώς να τα βελτιώσουμε. 

Αποτελέσματα έργου με δυνατότητα μεταφοράς 
Όλα τα αποτελέσματα του έργου έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς (με δυνατότητα προσαρμογής), η οποία 

εξαρτάται φυσικά από την ομάδα-στόχο των τελικών χρηστών και τον τύπο του οργανισμού (ενδιαφερόμενος 

που είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των αποτελεσμάτων του έργου και των τελικών χρηστών μας), τον σκοπό 

χρήσης και διαδικασία μάθησης ή/και επικύρωσης. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα των πιθανών 

αποτελεσμάτων του έργου σε σχέση με ευκαιρίες μεταφοράς σε άλλα περιβάλλοντα. 

 

Αποτέλεσμα έργου Ενδιαφερόμενα 

μέρη/Τελικοί χρήστες 

Στόχος χρήσης Μέθοδοι 

υλοποίησης 

ENTRE4ALL FRAMEWORK 

Το σύνολο των ικανοτήτων, των 

δεξιοτήτων και των γνώσεων που 

ένα άτομο απέκτησε ή/και μπορεί να 

επιδείξει μετά την ολοκλήρωση μιας 

μαθησιακής διαδικασίας. 

Για 4 γενικές ενότητες 

(Επιχειρηματικές ικανότητες, 

οικονομικές ικανότητες, Κοινωνικές 

ικανότητες, Ψηφιακές ικανότητες) και 

7 προαιρετικές ενότητες. 

Ενδιαφερόμενα βασικά 

ενδιαφερόμενα μέρη 

Να παρέχει υποστήριξη στη 

διαδικασία αξιολόγησης των 

ικανοτήτων των τελικών 

χρηστών 

 

Για να βοηθήσει στη 

δημιουργία παρόμοιων 

πλαισίων ικανοτήτων 

Σε βάθος 

ανάγνωση του 

εγγράφου 

(μελέτη του 

υλικού) 

Διαδραστικός χάρτης MAPPING 

TOOL όπου παρουσιάζονται 

πρακτικές κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ευάλωτοι ενήλικες 

Όλοι οι αρχάριοι στον τομέα 

της επιχειρηματικότητας 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι – 

υποστηρικτές έως τελικοί 

χρήστες, βασικοί 

ενδιαφερόμενοι 

Υποστηρίξτε τους τελικούς 

χρήστες να βρουν την 

κατάλληλη κοινωνική 

εταιρεία και να 

δημιουργήσουν σύνδεση 

μαζί τους στο πλαίσιο της 

μαθησιακής διαδικασίας 

 

Επέκταση δικτύων 

ενδιαφερομένων 

 



 

 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ENTRE4ALL  

4 κύριες ενότητες: 

Επιχειρηματικές ικανότητες, 

οικονομικές ικανότητες, Κοινωνικές 

ικανότητες, Ψηφιακές ικανότητες 

+ αξιολόγηση 

 

7 εκπαιδευτικά βίντεο για 

διαφορετικά επιχειρηματικά αρχεία: 

επιχειρηματικότητα στον κοινωνικό 

τομέα, επιχειρηματικότητα στον 

τομέα της τέχνης και του πολιτισμού, 

επιχειρηματικότητα στον τομέα των 

υπηρεσιών υγείας, περιβαλλοντική 

επιχειρηματικότητα, 

επιχειρηματικότητα στην 

εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα 

στον τουρισμό, εμπορική 

επιχειρηματικότητα 

Άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ευάλωτοι ενήλικες 

Όλοι οι αρχάριοι στον τομέα 

της επιχειρηματικότητας 

Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη 

ως υποστηρικτές των 

τελικών χρηστών: 

οργανώσεις/ενώσεις για 

άτομα με ειδικές ανάγκες, 

κοινωνικές εταιρείες, 

γραφεία απασχόλησης, 

κέντρα ικανοτήτων, 

οργανώσεις εκπαίδευσης 

ενηλίκων, σύμβουλοι 

επαγγελματικού 

προσανατολισμού, 

εθελοντικές οργανώσεις, 

οργανώσεις εργασίας για 

νέους, άλλες οργανώσεις με 

ενδιαφέρον 

Για την αναβάθμιση των 

βασικών ικανοτήτων που 

απαιτούνται για το πρώτο 

βήμα στην πορεία της 

επιχειρηματικότητας 

 

Να αξιολογήσει τις βασικές 

ικανότητες που πρέπει να 

ξεκινήσετε για το πρώτο 

βήμα στην πορεία της 

επιχειρηματικότητας. 

Άτομο ή Ομάδες 

που 

εποπτεύονται 

από 

εκπαιδευμένο 

μέντορα 

(οργανισμός 

ενδιαφερόμενων 

μερών) 

ΕΚΘΕΣΗ OB 

Οικοσύστημα Open Badge που 

βασίζεται στο Πλαίσιο Ικανοτήτων 

για τον εντοπισμό, την αναγνώριση 

και την επικύρωση των δεξιοτήτων 

που πρέπει να αποκτήσουν οι 

ενήλικες με αναπηρία. 

Θεωρητικό υπόβαθρο της 

μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιήθηκε. 

Περιγραφή του οικοσυστήματος που 

σχεδιάστηκε σε σχέση με τη δομή, 

τα κριτήρια και την περιγραφή για 

τους εκδότες, τη γραφιστική, την 

τεχνολογική ενοποίηση με την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη 

διαδικασία έγκρισης 

Πρακτικές οδηγίες για την έκδοση 

OPEN BADGE με χρήση της 

ανοιχτής πλατφόρμας που 

αναπτύχθηκε. 

Ενδιαφερόμενα βασικά μέρη Για να χρησιμοποιηθεί αυτή 

η μεθοδολογία χρειάζεται η 

ανάπτυξη διαδικασιών 

αξιολόγησης στην 

εκπαίδευση, όχι μόνο στον 

τομέα της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων 

Ανάγνωση εις 

βάθους του 

εγγράφου 

(μελέτη του 

υλικού) 



 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

κοινές κατευθυντήριες γραμμές για 

την εφαρμογή της στρατηγικής με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

Ενδιαφερόμενα βασικά μέρη Δημιουργία παρόμοιων 

στρατηγικών σε άλλους 

τομείς, εκτός εκπαίδευσης 

Ανάγνωση εις 

βάθους του 

εγγράφου 

(μελέτη του 

υλικού) 

 



 

 

 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προϊόντων του έργου και η χρήση του μετά την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης, προτείνουμε να διατηρηθούν οι συνέργειες που δημιουργήθηκαν με 

επιχειρήσεις και εταιρείες σε όλη την περίοδο υλοποίησης του έργου μέσω: 

 Μνημόνιων Δέσμευσης 

 Κέντρα Κοινότητας Entre4all 

 Αίτηση 

Μνημόνιο Δέσμευσης 
Το μνημόνιο δέσμευσης Entre4all είναι ένα πρότυπο, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί μεταξύ οργανισμών 

εταίρων και συνδεδεμένων εταίρων που είναι πρόθυμοι να λειτουργήσουν ως κέντρα ικανοτήτων Entre4all 

και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία Entre4all για να παρέχουν υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες οι οποίοι 

θέλουν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. 

 

Αίτηση 
Επιπλέον, αναπτύξαμε μια ηλεκτρονική αναφορά (https://entre4all.eu/en/petition/ ) η οποία έχει λάβει την 

υποστήριξη συνδεδεμένων οργανισμών-εταίρων και ιδιωτών σε όλη την Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
[Όνομα του οργανισμού] 

[διεύθυνση] 

[Όνομα εκπροσώπου και ρόλος] 

Μνημόνιο δέσμευσης για το έργο «Entre4all – ένα καινοτόμο πρόγραμμα προσέγγισης για να εξοπλίσει τους 

ενήλικες με αναπηρίες με βασικές ικανότητες (κοινωνικές επιχειρηματικές και ψηφιακές)» (Στρατηγική 

συνεργασία Erasmus+ KA2 για την εκπαίδευση ενηλίκων) 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο, 

Εμείς [εισαγάγετε το όνομα του οργανισμού] επιβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας να υποστηρίξουμε το έργο «Entre4all» 

ακόμη και μετά το τέλος του έργου. 

Εισαγάγετε 1 παράγραφο (1-2 προτάσεις) σχετικά με τον οργανισμό και τις δραστηριότητές του στον τομέα της ένταξης 

των ατόμων με αναπηρία ή/και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Για το λόγο αυτό [εισαγάγετε το όνομα του οργανισμού] υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες του έργου Entre4all. Ο 

στόχος του έργου Entre4all είναι να ενδυναμώσει τα άτομα με αναπηρία να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες και να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι σε αντιστοιχία με την αποστολή του [εισαγάγετε το όνομα του οργανισμού]. 

Υποστηρίζουμε τους γενικούς στόχους του έργου και συμφωνούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον 

Αυστριακό/Κύπριο/Έλληνα/Σλοβένο εταίρο του έργου συμπληρώστε το όνομα του εταίρου για την επίτευξη των 

στόχων του έργου. Αυτό αφορά την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες και τη 

λειτουργία των κοινοτικών κέντρων Entre4all. 

Με εκτίμηση, 

 

 

ημερομηνία, υπογραφή 

 

 

 

 



 

 

 

Βίντεο καμπάνιας – Εμπειρίες συμμετεχόντων 
 

Οι εταίροι του έργου παρήγαγαν βίντεο καμπάνιας στα οποία οι συμμετέχοντες του προγράμματος Entre4all 

μοιράστηκαν την εμπειρία τους. Τα βίντεο μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση: 

https://youtube.com/playlist?list=PLUyi76PKq_PRwruojqvIjBvyq9fFcdF5w  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLUyi76PKq_PRwruojqvIjBvyq9fFcdF5w


 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Ο «Ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων» (2017) υποστηρίζει «το δικαίωμα στην ποιοτική και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση προκειμένου να διατηρηθούν και να 
αποκτηθούν δεξιότητες που επιτρέπουν [σε όλους] να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να 
διαχειρίζονται με επιτυχία τις μεταβάσεις στην αγορά εργασίας », καθώς και το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε «… υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας 
και στην κοινωνία, και σε ένα εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους». Η αναπηρία 
επηρεάζει μεγάλο αριθμό ατόμων – περίπου το 16 % του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ πάσχει από 
μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή αναπηρία (EC, 2007). 
Το έργο συνέβαλε στις προσπάθειες των κρατών μελών να δημιουργήσουν ελκυστικές ευκαιρίες μάθησης 
ενηλίκων προκειμένου να φθάσουν το σύνολο αναφοράς του 15%, διασφαλίζοντας παράλληλα την ένταξη, 
την πρόσβαση και τη συμμετοχή των ενηλίκων με αναπηρία στην ψηφιοποιημένη οικονομία και αγορά 
εργασίας. Το έργο εξόπλισε μια μάλλον παραμελημένη ομάδα ενηλίκων με δεξιότητες ψηφιακής και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα ανοίξουν νέους δρόμους, προοπτικές για αυτούς και την κοινότητα 
στην οποία ζουν. 


