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Η εφαρμογή MiGreat! έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια βασική αντίληψη 
της κουλτούρας και του πώς είναι να εργάζεστε και να σπουδάζετε στη νέα σας χώρα. Θα σας 
εξοπλίσουν με εργαλεία που θα σας καθοδηγήσουν στο να κάνετε τις σωστές επιλογές καριέρας 
και να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τις δυνάμεις σας. Επίσης βοηθάει στο να αναγνωρίσετε 
πού έχετε ελλείψεις σε δεξιότητες ή γνώσεις στην αγορά εργασίας ώστε να σας προτείνει ποιο 
εκπαιδευτικό υλικό είναι το καταλληλότερο για εσάς. 
  
Η εφαρμογή έχει 5 ενότητες: 
  
1.            Η νέα σας χώρα – μάθετε για τη ζωή, την εργασία και τις σπουδές στη νέα σας χώρα 
2.            Προσωπική Ανάπτυξη – Σχεδιάστε την Προσωπική σας Ανάπτυξη 
3.            Αυτό-Αξιολόγηση – Κατανόηση των δεξιοτήτων σας και των γνώσεών σας γύρω από την 
αγορά εργασίας, ώστε μετά να κατευθυνθείτε στα ανάλογα διαδικτυακά μαθήματα 
4.            Ο Τομέας Εργασίας Σας – Βρείτε σχετικές πληροφορίες για τον τομέα εργασίας για τον 
οποίο ενδιαφέρεστε 
5.            Κουλτούρα και Παιγνίδια – Μικρά παιγνίδια βασισμένα στην κουλτούρα και σε σενάρια 
  
Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για να είναι ψυχαγωγική και για να χρησιμοποιηθεί με τους 
ρυθμούς του καθενός. Μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή και να επιστρέψετε από εκεί που την 
αφήσατε οποιαδήποτε στιγμή. 
  
Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Πλατφόρμας Ανοιχτής Εκπαίδευσης MiGreat! στο 

πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Θα μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη της εφαρμογής απευθείας 

στη συσκευή σας μέσω του Google Play Store και του Apple App Store. 

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομά σας προτού ξεκινήσετε, 

αυτό είναι μόνο για να την προσαρμόσετε ελαφρώς, δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα 

από την εφαρμογή. 

Μόλις συνδεθείτε και δείτε την οθόνη υποδοχής, θα εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου με τις 5 

επιλογές που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και τη σύνδεση με τη MiGreat! Κοινότητα. Όταν 

ολοκληρώσετε μια ενότητα, θα αποκτήσετε ένα βραβείο για αυτήν την ενότητα που θα 

εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου. 

Καθώς εργάζεστε σε κάθε τμήμα μπορείτε να επιστρέψετε στον πίνακα οργάνων ανά πάσα 

στιγμή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού στην επάνω αριστερή γωνία. 

Το πιο σημαντικό τμήμα είναι το νούμερο 3, η Αυτο-αξιολόγηση. Σε αυτή την ενότητα θα 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις τρέχουσες 

δεξιότητες και τις γνώσεις σας στην αγορά εργασίας. Μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί μια 

λίστα με τις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 

βελτιώσετε τις ικανότητες και τις γνώσεις σας. Με το άνοιγμα αυτών των ηλεκτρονικών ενοτήτων 

θα κατευθυνθείτε στη MiGreat! Πλατφόρμα OER. Μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτήν την 

ενότητα ανά πάσα στιγμή για να δείτε πάνω σε ποιες ενότητες θα πρέπει να εργαστείτε. Ωστόσο, 

μπορείτε να επαναλάβετε το ερωτηματολόγιο μόλις βελτιώσετε τις γνώσεις σας. 
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Τα μίνι-παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο τμήμα 5 είναι σχεδιασμένα για να διασκεδάζουν και 

να μην λαμβάνονται υπερβολικά σοβαρά, αλλά μπορεί επίσης να σας παράσχουν μερικά 

ενδιαφέροντα γεγονότα ή πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


