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1. Εισαγωγή 
 

Το πρόγραμμα Re.Inclusion αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και 

αποτελεσματικών εργαλείων προκειμένου οι χειριστές υπηρεσιών κοινωνικής και 

επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων να μπορούν να λειτουργούν 

με αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Επομένως, το παρόν εγχειρίδιο πλατφόρμας επιδιώκει να εφοδιάσει τους χειριστές με τις 

απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με την ανεξάρτητη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, 

προκειμένου να τους δώσει την κατάλληλη και μικτή εκπαίδευση, η οποία θα καλύψει τα κενά 

που υπάρχουν σε συγκεκριμένα θέματα. 

 

Θα δοθούν σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας, καθώς και ένα σύστημα 

υποστήριξης που θα επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λήψη 

περιεχομένων και εργαλείων αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων εισόδου. 

 

 

Η ιστοσελίδα Re.Inclusion είναι προσβάσιμη στην παρακάτω διεύθυνση:  

http://www.reinclusion.eu/ 
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2. Η Δομή της Πλατφόρμας  
 

Η δομή της πλατφόρμας είναι οργανωμένη έτσι ώστε στην αρχική σελίδα προβλέπετε: η 

πρόσβαση στα μαθήματα με εγγραφή και από εκεί και πέρα με σύνδεση. 

 

 
 

 

Όσον αφορά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του Re.Inclusion (www.reinclusion.eu), πρέπει να 

συμπληρώσετε τις παρακάτω πληροφορίες για να εγγραφείτε επιτυχώς στην ιστοσελίδα: 

 

 
 

 

Όλες οι πληροφορίες με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικές και πρέπει να συμπληρωθούν από 

όλους.  

 

Αφού συμπληρώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, θα δείτε το εξής μήνυμα: 
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Όταν δείτε αυτό το μήνυμα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Συνέχεια» και θα μπείτε στην 

πλατφόρμα e-learning. Αν θέλετε αργότερα να συνδεθείτε στην πλατφόρμα, μπορείτε να 

συνδεθείτε στην αρχική σελίδα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε 

δημιουργήσει: 

 

 
 

 

Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα μαθημάτων με βάση τη μητρική σας 

γλώσσα. Επίσης, θα δείτε μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος μαθημάτων σε αυτή τη 

σελίδα πριν εγγραφείτε. 

 

 
 

 

Για να εγγραφείτε στον επιλεγμένο κύκλο μαθημάτων, πατήστε αυτό το κουμπί: 

 

 
 

 

 

 

 



  

Εφόσον επιλέξετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτό, κάνοντας 

κλικ στο «Πατήστε για να εισέλθετε σε αυτό το μάθημα»: 

 

 
 

 

Μετά την εγγραφή στο επιλεγμένο μάθημα ο σπουδαστής θα μπορέσει να δει το χώρο εργασίας 

του μαθήματος στο οποίο έχει εγγραφεί. Ανατρέξτε στο Παράρτημα 1 για το Σχεδιάγραμμα της 

Δομής της Πλατφόρμας.  

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το περιεχόμενο της πλατφόρμας οργανώνεται σε μαθήματα, με 

βάση τη μητρική γλώσσα του χειριστή. Σε κάθε γλώσσα το πρόγραμμα μαθημάτων αποτελείται 

από τα ίδια δύο βασικά μέρη: 

 

 

 Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το E-learning μάθημα 

 Εκπαιδευτικά Περιεχόμενα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.1. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το E-learning μάθημα  
 

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στην παροχή των βασικών πληροφοριών σχετικά με το E-

learning μάθημα, τον σκοπό, τη δομή, τη μεθοδολογία κλπ. Για να δείτε αυτές τις πληροφορίες, 

θα πρέπει να πατήσετε την ακόλουθη επιλογή: 

 

 

Στη συνέχεια θα έχετε την δυνατότητα να δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

 



  

2.2. Εκπαιδευτικά Περιεχόμενα 
 

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις τρεις κύριες διδακτικές ενότητες, οι οποίες είναι αυτόνομες 

μεταξύ τους αλλά κάθε μία από αυτές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος: 

 

 
 

 

 Διδακτική Ενότητα 3.3.1 Η τρέχουσα κατάσταση και οι τάσεις της αγοράς εργασίας 

 Διδακτική Ενότητα 3.3.2 Μέτρα και εργαλεία για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας 

των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 

 Διδακτική Ενότητα 3.3.3 Διαδικασία επιλογής των εργοδοτών 

 

 

Κάθε Διδακτική Ενότητα αποτελείται από   

 

 Δύο ή τρία μαθήματα, 

 Τεστ/ τελική εξέταση,  

 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, 
 Ένα φόρουμ μαθητών, 

 Ανατροφοδότηση.  
 

 



  

Μαθήματα 

Σε κάθε μάθημα χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι αρχείων και υλικού, όπως: κείμενα, ηχητικά 

διαδραστικά αρχεία, οπτικοακουστικό υλικό, εικόνες, διαδραστικές προσομοιώσεις. Κάθε 

μάθημα έχει την ακόλουθη διάταξη: Εισαγωγή, Στόχοι, Κύρια θέματα, Προϋποθέσεις, 

Αξιολόγηση, Συστάσεις. Και το βασικό υλικό κάθε μαθήματος διατίθεται σε χωριστό φάκελο, 

«Εκπαιδευτικό υλικό», τον οποίο ο σπουδαστής μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά 

είτε να κατεβάσει και να μελετήσει το υλικό εκτός σύνδεσης. 

 

 

 

Τεστ/ τελική εξέταση 

Αφού παρακολουθήσουν καθεμιά από τις Διδακτικές Ενότητες, στη συνέχεια οι συμμετέχοντες 

πρέπει να συμπληρώσουν ένα τεστ από αυτή τη Διδακτική Ενότητα. 
 

 
 

Το τεστ βασίζεται σε ένα απλό σύστημα αξιολόγησης και αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής. Υπάρχουν ερωτήσεις που καλύπτουν όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στα 



  

μαθήματα της συγκεκριμένης διδακτικής μονάδας, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει 

ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάστηκε σε αυτή τη διδακτική μονάδα πριν 

απαντήσετε στο τεστ. Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχημένη η τελική εξέταση, θα πρέπει να 

λάβετε τουλάχιστον 70%. Μπορείτε να επαναλάβετε το τεστ το πολύ τρεις φορές. 

 

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 

Έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του τεστ, ο συμμετέχοντας θα λάβει ένα 

«Πιστοποιητικό Παρακολούθησης». Συνολικά κάποιος μπορεί να λάβει τρία πιστοποιητικά – 

ένα για κάθε Διδακτική Ενότητα που ολοκληρώνει με επιτυχία. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται 

αυτόματα μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του τεστ και στη συνέχεια ο συμμετέχοντας 

μπορεί να κατεβάσει το αρχείο.  Σε περίπτωση που κάποιος δεν ολοκληρώσει το τεστ με 

επιτυχία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα κάτω από την επιλογή «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» 

που θα αναφέρει ότι το αρχείο θα είναι διαθέσιμο για λήψη μόνο όταν ολοκληρωθεί το τεστ με 

επιτυχία. 

 

 



  

 

 

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία το τεστ τότε ενεργοποιείται η επιλογή δημιουργίας του 

Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και μπορεί ο συμμετέχοντας να το κατεβάσει. Το 

Πιστοποιητικού Παρακολούθησης δημιουργείται αυτόματα σύμφωνα με τις πληροφορίες 

που έχει εισάγει κατά τη διάρκεια της εγγραφής του. 

 

 
 

Φόρουμ Μαθητών 

Το φόρουμ για τους σπουδαστές αποτελεί ένα διαδραστικό μέρος όπου όλοι οι συμμετέχοντες 

στο μάθημα μπορούν να μοιραστούν και να ανταλλάξουν τις σκέψεις, τις ιδέες, τα σχόλια ή την 

κριτική τους σχετικά με την συγκεκριμένη Διδακτική Ενότητα αλλά και να αλληλεπιδράσουν με 

άλλους συμμετέχοντες σχετικά με το υπό μελέτη θέμα. 

 

 



  

Ανατροφοδότηση  

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στο να μοιραστούν οι χειριστές τα σχόλιά τους σχετικά με το 

πρόγραμμα μαθημάτων γενικότερα: σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το υλικό, την 

οργάνωση και τη δομή των μαθημάτων και άλλα. Υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες 

ερωτήσεις στην ενότητα αυτή, που καλούνται να απαντήσουν οι χειριστές, αλλά και χώρος για 

οποιασδήποτε άλλα σχόλια που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση: το περιεχόμενο, τη 

δομή, τη μεθοδολογία κλπ. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να μοιραστούν τα 

σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, καθώς αργότερα θα αναλυθούν και θα χρησιμοποιηθούν για 

βελτίωση της εξ αποστάσεως κατάρτισης. 

 

 



Final Test Feedback

Test
Feedback of 

the course

Διδακτική Ενότητα 

3.3.3 Διαδικασία 

επιλογής των 

εργοδοτών

Μάθημα 1. Φάσεις της 

Διαδικασίας Επιλογής 

Μάθημα 2. Συμβουλές για 

Πρόσφυγες/ Αιτούντες 

Άσυλο

3. Παράρτημα 1. Σχεδιάγραμμα της Δομής της Πλατφόρμας.

Μάθημα 3. Παραδείγματα 

και Πρότυπα

Επιλέξτε τη γλώσσα των μαθημάτων

Λίγες πληροφορίες για το 

πρόγραμμα μαθημάτων

Αγγλικά Λιθουανικά

ΣΥΝΔΕΣΗ στην ιστοσελίδα 

REINCLUSION

Μάθημα 1. Τάσεις, 

Στρατηγικές 

Ανάπτυξης, 

Περιβάλλον 

Μακροοικονομικής 

Πολιτικής

Μάθημα 2. 

Μεταβιβασιμότητα 

Δεξιοτήτων σε 

διάφορους 

Οικονομικούς Τομείς

Τεστ: Μέτρα και 

εργαλεία ανάπτυξης 

της 

Απασχολησιμότητας 

των  προσφύγων/ 

αιτούντων άσυλο

Μάθημα 1 - Νέα 

χαρακτηριστικά των 

Εργασιακών πολιτικών

Τέστ: Διαδικασία επιλογής 

των εργοδοτών

Πιστοποιητικό 

Παρακολούθησης

ΑνατροφοδότησηΦόρουμ Μαθητών 

Φόρουμ Μαθητών 

Ιταλικά Γερμανικά

Μάθημα 3 - Το μέλλον 

της Εργασίας

Τεστ: Τρέχουσα 

κατάσταση και τάσεις της 

αγοράς εργασίας 

Πιστοποιητικό 

Παρακολούθησης
Ανατροφοδότηση

Διδακτική Ενότητα 3.3.1 

Τρέχουσα κατάσταση και 

τάσεις της αγοράς εργασίας 

Διδακτική Ενότητα 3.3.2 

Μέτρα και εργαλεία 

ανάπτυξης της 

Απασχολησιμότητας των  

προσφύγων/ αιτούντων 

άσυλο

Διδακτικές Ενότητες

Πατήστε για να εισέλθετε στο πρόγραμμα μαθημάτων

Εκπαιδευτικά περιεχόμενα

Ελληνικά Ισπανικά

Μάθημα 1. Μέρος 2 - 

Προβολή βίντεο

Μάθημα 2 - Τοπικά 

Δίκτυα και Κοινωνικές 

Υπηρεσίες

Ανατροφοδότηση

Πιστοποιητικό 

Παρακολούθησης

Φόρουμ Μαθητών 

http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=19
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=19
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=19
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=20
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=20
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=16
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=16
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=16
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=16
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=16
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=16
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=17
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=17
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=17
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=17
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=17
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=13
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=13
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=13
http://reinclusion.eu/mod/chat/view.php?id=27
http://reinclusion.eu/mod/chat/view.php?id=27
http://reinclusion.eu/mod/chat/view.php?id=27
http://reinclusion.eu/mod/chat/view.php?id=27
http://reinclusion.eu/mod/chat/view.php?id=25
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=15
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=15
http://reinclusion.eu/mod/chat/view.php?id=25
http://reinclusion.eu/mod/chat/view.php?id=25
http://reinclusion.eu/mod/chat/view.php?id=25
http://reinclusion.eu/mod/page/view.php?id=28
http://reinclusion.eu/mod/page/view.php?id=28
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=14
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=14
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=14
http://reinclusion.eu/mod/feedback/view.php?id=134

