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Επισκόπηση  

 

Καλώς ήλθατε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος Erasmus + Digital Guru! 

Στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο Τεύχος μοιραζόμαστε νέα σχετικά με: 

• Πιλοτικές δραστηριότητες της εργαλειοθήκης κινήτρων digital guru. 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού digital GURU. 

• Προετοιμασία εργαστηρίων ψηφιακής τάξης. 

• Δραστηριότητες διάδοσης. 



Σχόλια από πιλοτικές δραστηριότητες  

 

Ολοκληρώθηκε μια κρίσιμη φάση για την επικύρωση και την οριστικοποίηση της εργαλειοθήκης για 

τους εργοδότες και τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να παρακινηθεί και να 

βελτιωθούν οι δεξιότητες των εργαζομένων. Όλες οι πιλοτικές δραστηριότητες δοκιμών έχουν 

υλοποιηθεί στην Εσθονία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία με τη συμμετοχή συνολικά 43 

εργοδοτών και διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού από ευρύ φάσμα τομέων (από την αλιεία και τη 

δασοκομία έως την ΤΠ, τις κατασκευές και τη βιομηχανία τροφίμων). Ο κοινός τόπος ήταν όλοι οι 

συμμετέχοντες συνεργάζονται με εργαζομένους σε στοιχειώδη επαγγέλματα. 

Φυσικά έπρεπε να γίνουν αλλαγές στα αρχικά σχέδια λόγω της εμφάνισης της πανδημίας Covid-19 

και προς αυτή την κατεύθυνση υιοθετήθηκε σε ορισμένες περίπτωση μια μικτή μεθοδολογία για 
την εφαρμογή της πιλοτικής εφαρμογής. 



Εργαλεία που έχουν δοκιμαστεί 

 

Οι εργοδότες/διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση των εταίρων 

για δοκιμές είχαν την ελευθερία να δοκιμάσουν δύο ή τρία εργαλεία σύμφωνα με τις προτιμήσεις 

τους. Τα εργαλεία που ήταν διαθέσιμα για πιλοτική εφαρμογή ήταν:  

Εργαλείο 1: Χρήσιμες προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εργοδότες για να 
παρακινήσουν τους εργαζόμενους  

Εργαλείο 2: Ορθές πρακτικές  των εργοδοτών που ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να βελτιωθούν 
επαγγελματικά στην ΕΕ 

Εργαλείο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες για να συνεργαστούν με τους 

εργαζόμενους παρακινώντας τους  

Εργαλείο 4: Σημασία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος ενθάρρυνσης  

Εργαλείο 5: Δραστηριότητες και στρατηγικές που εφαρμόζονται από τους εργοδότες για την 
ενθάρρυνση των εργαζομένων στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων  

Εργαλείο 6: Τρέχουσες πρακτικές που σχετίζονται με τα επαγγελματικά κίνητρα στα Στοιχειώδη 
Επαγγέλματα  

Η αξιολόγηση της εργαλειοθήκης digital GURU (O1) πραγματοποιήθηκε με την απάντηση 

διαδικτυακών ερωτηματολογίων. Συλλέχθηκαν συνολικά 42 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 



Ευρήματα από τις πιλοτικές δραστηριότητες  

 

Όσον αφορά τα πορίσματα αυτής της δραστηριότητας, η συνολική αξιολόγηση της εργαλειοθήκης 

ήταν θετική. Η εντύπωση από τα προτεινόμενα εργαλεία αξιολογήθηκε ως πολύ καλή από την 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Ορισμένοι εργοδότες και διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού 

δήλωσαν ότι η συμμετοχή στην κατάρτιση παρείχε την ευκαιρία να βελτιώσουν τη νοοτροπία τους, 

να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο παρέχουν υπηρεσίες και να διαχειριστούν την εργασία 
τους και υπενθύμισαν πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. 

Υπήρξαν ορισμένα σχόλια που επικεντρώθηκαν στο μέγεθος της εργαλειοθήκης, καθώς οι 

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν 

ανακτώνται εύκολα ως έχουν. Υπήρχαν μικρές διαφορές στα σχόλια που ελήφθησαν από 

διαφορετικές χώρες - ένα εργαλείο που στη μία περίπτωση ήταν φιλικό προς τον αναγνώστη και 

εξυπηρετικό στην άλλη περίπτωση θα έπρεπε να είναι μικρότερο. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές 

ΔΕΝ ΜΕΤΑΒAΛΟΥΝ τη συνολική αντίληψη της χρησιμότητας της εργαλειοθήκης. 

Αναπτύχθηκε το πρώτο σχέδιο του προγράμματος σπουδών για το 

ψηφιακό πρόγραμμα GURU 

Ένα πρόγραμμα σπουδών που σκοπεύει να υποστηρίξει την ετοιμότητα των εργοδοτών και των 

διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού που συνεργάζονται με απασχολούμενους σε στοιχειώδη 

επαγγέλματα  ώστε να γίνουν εκπαιδευτές για τους εν λόγω υπαλλήλους τους σε δεξιότητες 
ψηφιακού γραμματισμού έχει αναπτυχθεί από τους εταίρους του έργου.  

Αποτελείται από 5 ενότητες 



 

• Ενότητα 1 : ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ 

• Ενότητα 2 : ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

• Ενότητα 3 : ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

• Ενότητα 4 : ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

• Ενότητα 5 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσεται σύμφωνα με τα πρότυπα EQF και ECVET. 

Οι ενότητες βρίσκονται διαθέσιμες εδώ: https://lab.digitalguruproject.eu/  

Πώς έχουν ενσωματώσει οι εταιρείες ψηφιακά εργαλεία για τους 

εργαζόμενους τους σε στοιχειώδη επαγγέλματα; 

Η ανάπτυξη σύνθετων εργαλείων επικοινωνίας έχει κάνει τη μετάβαση από τα παραδοσιακά μέσα 

σε νέα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων. Το WhatsApp είναι ένα από τα πιο γνωστά 

εργαλεία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM) και έχει επίσης διεισδύσει στον τομέα της εργασίας. 

Το WhatsApp Business έχει τον ίδιο τύπο λειτουργικότητας με την κανονική εφαρμογή, αλλά 

επιπλέον φέρνει πρακτικότητα και ευκολία των προσωπικών μηνυμάτων στις επικοινωνίες των 

πελατών. Στο Καμερούν οι άνθρωποι που εργάζονται σε γεωργικές εκτάσεις έχουν βρει έναν τρόπο 

να επωφεληθούν από αυτήν ως επιχείρηση. Διαβάστε περισσότερα από την ενότητα 1 στο 

πρόγραμμα σπουδών Digital Guru.  

Στη Φινλανδία, μια εσθονική κατασκευαστική εταιρεία κουράστηκε από τα φύλλα εργασίας που 

έπρεπε να δίνουν οι εργαζόμενοι στους διευθυντές κάθε εβδομάδα, τον υπολογισμό που έπρεπε να 

γίνει και όλα τα λάθη που συχνά επρόκειτο να συμβούν λόγω ανθρώπινου λάθους. Εξαιτίας αυτού, 

ανέπτυξαν το δικό τους λογισμικό όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγράφουν τις ώρες 

εργασίας τους μέσω έξυπνων συσκευών ή υπολογιστή, καθώς και χρησιμοποιώντας κάρτες NFC ή 

συμβολικό δαχτυλίδι που βρίσκεται σε κάθε εργοτάξιο στη Φινλανδία. Ένα ειδικό κουτί επαφής 

εγκαθίσταται στο χώρο εργασίας για τη χρήση της κάρτας εγγραφής, το οποίο επιτρέπει στον 

εργαζόμενο, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιήσει την οθόνη αφής του κουτιού για να επιλέξει τον 

τύπο εργασίας που θα αρχίσει να εκτελεί ο εργαζόμενος. Διαβάστε περισσότερα από την ενότητα 4 

στο πρόγραμμα σπουδών Digital Guru. 

https://lab.digitalguruproject.eu/


 

Το σχέδιο Digital Guru στην 7η έκθεση μεταφοράς καινοτομίας 

Patras IQ.  

Ο Έλληνας συνεργάτης του έργου (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ) συμμετείχε ως εκθέτης στο Patras 

IQ 2021 - την ηλεκτρονική έκθεση για την προώθηση της καινοτομίας και τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας, και το Digital Guru ήταν ένα από τα έργα που παρουσιάστηκαν στο εικονικό 

περίπτερό του. Η έκθεση Patras IQ πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά τον Δεκέμβριο του 2021 (4-

6/12/2021, ενώ η πλατφόρμα παρέμεινε προσβάσιμη για τους ψηφιακούς επισκέπτες μέχρι τις 12 

Δεκεμβρίου 2021).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 24 εκθέτες συμμετείχαν στην ενότητα «Επιστήμη - Έρευνα», 20 εκθέτες 
στην ενότητα «Επιχειρήσεις», καθώς και 7 «Υποστηρικτικοί Φορείς». 

Η πλατφόρμα Patras IQ δέχθηκε συνολικά περισσότερες από 12.500 επισκέψεις, ενώ κατά τη 

διάρκεια των τριών ημερών της έκθεσης, η πλατφόρμα δέχθηκε περισσότερες από 5.000 

επισκέψεις και 21.005 προβολές σελίδων. Όσον αφορά τις υβριδικές συνεδρίες, αυτές ξεπέρασαν 
τις 3.000 προβολές.  

https://patrasiq.gr/?lang=en 

 



 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτήν. 


