
 
 

2. Επικοινωνία & Συνεργασία 

 
Επικεφαλής Οργανισμοί: DLEARN, RCCI, EMPHASYS, 

EUROGEO, IDEC, FEUZ 
 

 

  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 

απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 



 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 1 
 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Έκδοση Ημερομηνία Συγγραφείς Περιγραφή Ενέργεια Σελίδες 

1.0 07/07/2020 
Francesca 
Pissarello, 
Nikolay Tsolev 

Δημιουργία του εγγράφου Δ  44 

          2.0  08/07/2020 
Βαρβάρα 
Αθανασάκου 

Σχόλια που αφορούν σε προτεινόμενες 
αλλαγές 

Π 44 

3.0 23/07/2020 
Ορέστης 
Νταγιάντας 

Μεταφορά των καρτών 
δραστηριότητας σε άλλες ενότητες και 
αντίστροφα 

Π, Α, Χ 81 

4.0 27/7/2020 Karl Donert Γλωσσικός έλεγχος περιεχομένου Ε 81 

5.0 07/10/2020 Karl Donert 
Αναθεώρηση γλώσσας – περιεχομένου 
(καθώς και αναθεώρηση του DLEARN-
RCCI) 

Ε 78 

6.0 08/10/2020 
Ορέστης 
Νταγιάντας 

Προσθήκη αναθεωρήσεων από 
DLEARN και RCCI επί του 
πρωτότυπου υλικού τους, καθώς η 
διαγραφή ορισμένων καρτών 
δραστηριότητας 

Π, Ε, Χ 78 

7.0 11/02/2021 Isabel Nuez Έλεγχος περιεχομένου E 77 

 

      (*) Ενέργεια: Δ = Δημιουργία, Π = Προσθήκη, Ε = Ενημέρωση, Α = Αντικατάσταση, Χ = Διαγραφή 
  



 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 2 
 

  

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 

ID Παραπομπή Τίτλος 

   

   

 

 

 

 

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ID Παραπομπή Τίτλος 

   

 

 

Πίνακας Περιεχομένων 
1. Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 4 

1.1. Εισαγωγή στην ενότητα 4 

1.2. Κάρτες δραστηριότητας 5 

1.2.1 Βασικό επίπεδο 5 

Κάρτα δραστηριότητας 1  -  Εισαγωγή στη διαδικτυακή εθιμοτυπία (netiquette) 5 

Κάρτα δραστηριότητας 2  -  Δημιουργία ενός χώρου εργασίας στο Redbooth 7 

1.2.2 Μεσαίο επίπεδο 9 

Κάρτα δραστηριότητας 3  -  Προσκαλέστε άτομα σε κάποιο συμβάν ημερολογίου σας 9 

1.2.3 Προχωρημένο επίπεδο 11 

Κάρτα δραστηριότητας 4  -  Δημιουργήστε έναν χώρο εργασίας στο Slack 11 

2. Διαμοιρασμός μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 15 

2.1. Εισαγωγή στην ενότητα 15 

2.2. Κάρτες δραστηριότητας 2.2.1. Βασικό επίπεδο 16 

Κάρτα δραστηριότητας 5  -  Κοινοποίηση ενός πίνακα Pinterest 16 



 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 3 
 

 Κάρτα δραστηριότητας 6  -  Κοινοποιήστε μια παρουσίαση Google 19 

Κάρτα δραστηριότητας 7  -  Μοιραστείτε αρχεία μέσω του WeTransfer 21 

Κάρτα δραστηριότητας 8  -  Μοιραστείτε ένα αρχείο με την εφαρμογή Dropbox για κινητά 23 

Κάρτα δραστηριότητας 9  -  Κοινή χρήση αρχείων μέσω Google Docs 26 

2.2.2. Μεσαίο επίπεδο 27 

Κάρτα δραστηριότητας 10  -  Σύστημα αναφοράς APA 27 

2.2.3. Προχωρημένο επίπεδο 29 

Κάρτα δραστηριότητας 11  -  Προώθηση του Blog (Ιστολογίου) σας 29 

3. Συνεργασία μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών 33 

3.1. Εισαγωγή στην ενότητα 33 

3.2. Κάρτες δραστηριότητας 34 

3.2.1. Βασικό επίπεδο 34 

Κάρτα δραστηριότητας 12  -  Βασικά σημεία της διαδικτυακής συνεργασίας 34 

Κάρτα δραστηριότητας 13  -  Συνεργατική (Collaborative) έναντι Συμμετοχικής (Cooperative) 
Μάθησης 36 

3.2.2. Μεσαίο επίπεδο 39 

Κάρτα δραστηριότητας 14  -  Διαδικτυακή Συνεργασία 39 

3.2.3. Προχωρημένο επίπεδο 42 

Κάρτα δραστηριότητας 15  -  Δημιουργία ενός ημερολογίου Teamup 42 

Κάρτα δραστηριότητας 16  -  Δημιουργία ενός διακομιστή (server) Discord 44 

4. Διαχείριση της Ψηφιακής Ταυτότητας 48 

4.1. Εισαγωγή στην ενότητα 48 

4.2. Κάρτες δραστηριότητας 49 

4.2.1. Βασικό επίπεδο 49 

Κάρτα δραστηριότητας 17  -  Κατανόηση της Ψηφιακής Ταυτότητας 49 

Κάρτα δραστηριότητας 18  -  Βασικά σημεία ενός Βιογραφικού Σημειώματος 51 

4.2.2. Μεσαίο επίπεδο 54 

Κάρτα δραστηριότητας 19  -  Δημιουργία ενός Βιογραφικού Σημειώματος Europass 54 

4.2.2. Προχωρημένο επίπεδο 65 

Κάρτα δραστηριότητας 20  -  Ρύθμιση του λογαριασμού σας στο LinkedIn 65 



 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 4 
 

  
 

 

1. Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 
 

1.1. Εισαγωγή στην ενότητα 
Η παρακάτω κάρτα θα είναι ορατή στους χρήστες όλων των επιπέδων όταν κάνουν κλικ στο αντίστοιχο 
μπλοκ (ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης) 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Σε αυτόν τον υπερ-συνδεδεμένο κόσμο, είναι ζωτικής σημασίας για τους νέους υπαλλήλους να 
γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν στο ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και ποια μορφή επικοινωνίας να 
χρησιμοποιούν ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον σκοπό του μηνύματος που μεταφέρεται. 
Σε αυτήν την ενότητα θα αλληλεπιδράσετε χρησιμοποιώντας διάφορες ψηφιακές συσκευές και 
εφαρμογές, θα να εξερευνήσετε τον τρόπο διανομής, παρουσίασης και διαχείρισης της ψηφιακής 
επικοινωνίας, θα κατανοήσετε την κατάλληλη χρήση διαφορετικών μορφών επικοινωνίας μέσω 
ψηφιακών μέσων, θα δείτε διαφορετικές μορφές επικοινωνίας και θα ανακαλύψετε στρατηγικές και 
τρόπους επικοινωνίας για συγκεκριμένους παραλήπτες. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Θα μπορείτε να προσφέρετε επαγγελματικές πρακτικές και γνώσεις, καθώς και να καθοδηγείτε άλλους 
κατά την αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα μπορείτε να: 
 

- αλληλεπιδράτε αποτελεσματικά με συναδέλφους/-ισες, φίλους και οικογένεια. 
- δημιουργείτε προφίλ και λογαριασμούς σε διάφορα ψηφιακά εργαλεία 
- οργανώνετε και να διαχειρίζεστε ψηφιακούς χώρους εργασίας  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (DIGCOMP)  

Τομέας ικανοτήτων 2:  
 
2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (εάν υπάρχουν) 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΟΙ (εάν υπάρχουν) 

 

 

1.2. Κάρτες δραστηριότητας 
1.2.1 Βασικό επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 1  -  Εισαγωγή στη διαδικτυακή εθιμοτυπία 
(netiquette) 

Εισαγωγή στη διαδικτυακή εθιμοτυπία (netiquette)  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η διαδικτυακή εθιμοτυπία [εφεξής «netiquette», συνδυασμός των αγγλικών λέξεων «network» (δίκτυο) 
και «etiquette» (εθιμοτυπία)] ορίζεται ως ένα σύνολο κανόνων για αποδεκτή διαδικτυακή συμπεριφορά. 
Παρομοίως, η διαδικτυακή ηθική εστιάζει στην αποδεκτή χρήση διαδικτυακών πόρων σε ένα διαδικτυακό 
κοινωνικό περιβάλλον. 
 
Οι κανόνες εθιμοτυπίας που ισχύουν κατά την επικοινωνία μέσω Διαδικτύου ή μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης ή συσκευών, διαφέρουν από αυτούς που εφαρμόζονται κατά τη δια ζώσης ή μέσω 
τηλεφώνου/βιντεοκλήσης επικοινωνία. Με λίγα λόγια, το netiquette είναι ένας κοινωνικός κώδικας 
δικτυακής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. 
 
Η επικοινωνία με άλλα άτομα μέσω του Διαδικτύου, ακόμη και χωρίς να υπάρξει κάποια παρεξήγηση 
πάνω στην ένταση της στιγμής, μπορεί να είναι δύσκολη, κυρίως επειδή τα στοιχεία που επικοινωνούν οι 
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εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώματος απουσιάζουν στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, 
έχουν υποβληθεί διάφορες συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των παρεξηγήσεων. 
 
Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επικοινωνία εντός διαδικτυακών περιβαλλόντων είναι η έλλειψη 
συναισθηματικών ενδείξεων. Οι ενδείξεις του προσώπου υπαγορεύουν τη διάθεση και την αντίστοιχη 
έκφραση δύο ατόμων σε μια συνομιλία. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών, ο τόνος της φωνής 
επικοινωνεί τα συναισθήματα του ατόμου στην άλλη γραμμή. Όμως, στα chat rooms, στις εφαρμογές 
άμεσων μηνυμάτων, στα γραπτά μηνύματα και στη διαδικτυακή συνεργασία, απουσιάζουν τυχόν σήματα 
που θα έδειχναν τον τόνο των λεγόμενων ενός ατόμου ή τη συναισθηματική του κατάσταση.  
 
Για να διευθετηθεί αυτό, έχουν καθιερωθεί δύο συμπεριφορές σε ανεπίσημες (και μερικές φορές ημι-
επίσημες) επικοινωνίες - η χρήση των emoticon («φατσούλες») και των συντομογραφιών.  
 
Σημαντική σημείωση: ενώ είναι απολύτως αποδεκτό να ενσωματώσετε και τις δύο αυτές 
συμπεριφορές στην επικοινωνία σας με τους φίλους και την οικογένειά σας, πρέπει να σημειωθεί ότι η 
χρήση τους δεν είθισται σε επαγγελματικές επικοινωνίες εντός Διαδικτύου ή κατά τη διαδικτυακή 
συνεργασία. Δοκιμάστε να εκφράσετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας μέσω κειμένου και διατηρήστε τις 
συντομογραφίες και τα emoticon για τους/τις φίλους/-ες σας.  
 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-
articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Κείμενο 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

10-15 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Το Netiquette είναι μια μορφή λογισμικού επικύρωσης. 
a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
Η ηθική της επικοινωνίας δεν διαφέρει πολύ μεταξύ περιπτώσεων φιλικής συνομιλίας και επαγγελματικής 
συνεργασίας. 

a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 

https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
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Πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το συντομογραφικό στυλ έκφρασης στα επιχειρηματικά ή 
επαγγελματικά περιβάλλοντα. 

a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg 

 

 

 

Κάρτα δραστηριότητας 2  -  Δημιουργία ενός χώρου εργασίας στο Redbooth 

Δημιουργία ενός χώρου εργασίας στο Redbooth 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Redbooth είναι ένα εύχρηστο εργαλείο συνεργασίας που προσφέρει έναν διαδικτυακό χώρο εργασίας, 
αποσκοπώντας στην υποστήριξη ομάδων υψηλής απόδοσης που ασχολούνται με εργασίες διαχείρισης 
έργων. Διευκολύνει τον προγραμματισμό συναντήσεων, την τήρηση προθεσμιών, ενώ υποστηρίζει 
ολόκληρη την ομάδα στην οργάνωση εργασιών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια σαφή επικοινωνία 
μεταξύ τους.  
 
Χιλιάδες εταιρείες δηλώνουν ικανοποιημένες από τη χρήση του και εάν γνωρίζετε τα βασικά σημεία του, 
μπορεί να σας δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη μελλοντική σας δουλειά.  

1. Εγγραφείτε στο https://redbooth.com/ 
2. Επαληθεύστε τον λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο επαλήθευσης που στάλθηκε στο 

email σας. 
3. Δημιουργήστε ένα χώρο εργασίας για να συνεργαστείτε. 

 

https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg
https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg
https://redbooth.com/
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Γενική οθόνη του Redbooth  
 
Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις μοναδικές λειτουργίες του 
Redbooth στη διεύθυνση https://redbooth.com/features και να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να μάθετε το 
νέο σας ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας.   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Redbooth 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Το Redbooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τη συνεργασία μιας ομάδας. 
a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
2. Μπορείτε να διαχωρίσετε τις εργασίες σας σε διαφορετικές ενότητες. 

a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
3. Στο Redbooth δεν μπορείτε να αναθέσετε εργασίες σε διαφορετικά άτομα. 
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a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/es/photos/tabl%C3%B3n-de-anuncios-ordenador-port%C3%A1til-3233653/ 

 

1.2.2 Μεσαίο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 3  -  Προσκαλέστε άτομα σε κάποιο συμβάν 
ημερολογίου σας 

Προσκαλέστε άτομα στο κάποιο συμβάν ημερολογίου σας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μεσαίο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον πρέπει να συντονίζετε τα ραντεβού, τις υποχρεώσεις, τις ημερομηνίες 
και τα συμβάντα σας με μερικούς από τους/τις συναδέλφους/-ισες και συνεργάτες/-ιδες σας. Η 
καλή οργάνωση, επομένως, είναι το παν: αυτή επιτυγχάνεται με την κατάλληλη και συνεχή 
επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων. Ίσως χρειαστεί λοιπόν να γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιήσετε ένα 
ψηφιακό εργαλείο που θα βοηθήσει εσάς και τους/τις συναδέλφους/-ισες σας να διαχειριστείτε τις 
ατζέντες σας και να προγραμματίσετε τον φόρτο εργασίας σας. Το Ημερολόγιο Google είναι ένα 
έξυπνο διαδικτυακό ημερολόγιο που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ραντεβού, λίστες 
υποχρεώσεων και εκδηλώσεις: Μάθετε πώς και πότε να το χρησιμοποιείτε σωστά! 
 

1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google μεταβαίνοντας στον παρακάτω 
σύνδεσμο https://calendar.google.com/calendar/r.   Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό 
Google! 

2. Κάντε κλικ σε μια ημέρα για να ρυθμίσετε μια σύσκεψη ή μια δραστηριότητα. 

 

https://pixabay.com/es/photos/tabl%C3%B3n-de-anuncios-ordenador-port%C3%A1til-3233653/
https://calendar.google.com/calendar/r
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Δημιουργία συμβάντος στο Ημερολόγιο Google  

3. Προσθέστε τον τίτλο και την ώρα: για παράδειγμα «Συνάντηση για το Χ», «Εκδηλώσεις με 
τον Ψ», «Εργασία στο Ω». 

4. Προσθέστε μια ημερομηνία για την εκδήλωση/ραντεβού/εργασία σας: σύρτε και καλύψτε 
πολλές ημέρες εάν πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο από μία μέρα. 

5. Στα δεξιά, στην περιοχή «Προσκεκλημένοι», πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου και 
επιλέξτε κάποιον/-α από τη λίστα επαφών σας. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια 
διεύθυνση email για να προσκαλέσετε άτομα που δεν βρίσκονται στη λίστα επαφών σας. 

6. Προσθέστε μια σύντομη περιγραφή για τη δραστηριότητα. 
7. Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία του συμβάντος σας, κάντε κλικ στην επιλογή 

Αποθήκευση. 

8. Αν θέλετε το συμβάν σας να πάρει τη μορφή τηλεδιάσκεψης, θα μπορούσατε να κάνετε κλικ 
στο εικονίδιο της μικρής κάμερας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Λογαριασμός Google 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
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40 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Για να ανοίξετε την εφαρμογή Ημερολόγιο Google, πρέπει να έχετε λογαριασμό Email στο Google. 
a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
2. Πόσους/-ες προσκεκλημένους/-ες μπορείτε να προσθέσετε στο συμβάν ημερολόγιου σας; 

a. 10 
b. Όσους/-ες θέλετε (✓) 
c. 5 

 
3. Δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε μια ημερομηνία στο συμβάν ημερολογίου σας. 

a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
4. Είναι δυνατή η δημιουργία ενός συμβάντος που διαρκεί πολλές ημέρες. 

a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/es/illustrations/calendario-icono-pictograma-web-2389150/ 

 

1.2.3 Προχωρημένο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 4  -  Δημιουργήστε έναν χώρο εργασίας στο Slack  

Δημιουργήστε έναν χώρο εργασίας στο Slack 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

https://pixabay.com/es/illustrations/calendario-icono-pictograma-web-2389150/
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Το Slack είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ 

συναδέλφων και συνεργατών. Το εργαλείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την οργάνωση συνομιλιών, την κοινή 

χρήση αρχείων και εγγράφων, την ανταλλαγή βίντεο και πολλά άλλα. Το Slack βασίζεται σε εικονικούς χώρους 

που ονομάζονται «κανάλια» (channels), οι οποίοι είναι εύκολο να εξατομικευτούν χάρη στη χρήση των hashtag 

«#». Ολόκληρη η ομάδα εργασίας διατηρείται εύκολα σε επαφή με τα διάφορα μηνύματα και θέματα χάρη σε 

αυτήν τη λειτουργία. 

Το Slack είναι επομένως χρήσιμο όχι μόνο ως εργαλείο επικοινωνίας αλλά και κυρίως και ως χώρος συνεργασίας 

για την υλοποίηση ενός κοινού έργου, καθώς αποτελεί έναν κοινόχρηστο χώρο εργασίας. Η ορθή χρήση του 

Slack και η αξιοποίηση των πλούσιων λειτουργιών του μπορεί πραγματικά να αυξήσει την παραγωγικότητά σας 

και να διευκολύνει τη διαχείριση του φόρτου εργασίας σας! 

Πριν δημιουργήσετε τον πρώτο σας χώρο εργασίας στο Slack, ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω βίντεο 

https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-

slack-and-kyber και σκεφτείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις: Τι δυνατότητες προσφέρει το Slack; Γιατί είναι το 

Slack ένα καλό εργαλείο για την ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσα σε μια ομάδα; 

 

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση slack.com/create 

2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). Ελέγξτε το email 

σας για έναν εξαψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης. 

3. Εισαγάγετε τον κωδικό σας και, στη συνέχεια, ονομάστε τον χώρο εργασίας σας (workspace) και κάντε 

κλικ στο Next (Επόμενο).  

4. Δημιουργήστε ένα νέο κανάλι (channel) για τον χώρο εργασίας σας. Τα κανάλια οργανώνουν συνομιλίες 

για οποιοδήποτε θέμα, όπως ένα έργο στο οποίο εργάζεται η ομάδα σας. 

https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-slack-and-kyber
https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-slack-and-kyber
https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-slack-and-kyber
https://slack.com/create
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Επιλογή χώρου εργασίας (workspace) Slack  

5. Προσθέστε διευθύνσεις email συναδέλφων εάν είστε έτοιμοι να προσκαλέσετε άλλους. Διαφορετικά, 

επιλέξτε skip (παράλειψη) για τώρα.  

6. Κάντε κλικ στην επιλογή See Your Channel (Εμφάνιση του καναλιού σας) στο Slack για να επισκεφθείτε 

τον χώρο εργασίας (workspace) σας. 
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Γενικός χώρος εργασίας (workspace) στο Slack 

 
7. Επιλέξτε Finish Signing Up (Ολοκλήρωση Εγγραφής) στο επάνω μέρος της οθόνης. Εισαγάγετε το 

όνομα και τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). 

8. Ελέγξτε το όνομα και τη διεύθυνση URL του χώρου εργασίας (workspace) σας και, στη συνέχεια, κάντε 

κλικ στο κουμπί Finish (Ολοκλήρωση) για αποθήκευση.  

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Slack 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

60 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Στο Slack είναι δυνατή η δημιουργία διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. 
a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
2. Το Slack δίνει την ευκαιρία για επικοινωνία μέσω συνομιλίας. 

a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
3. Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση εικόνων μέσω του Slack. 

a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

ΕΙΚΟΝΑ 

https://unsplash.com/photos/bmmcfZqSjBU 

 

https://unsplash.com/photos/bmmcfZqSjBU
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 2. Διαμοιρασμός μέσω ψηφιακών τεχνολογιών  
 

2.1. Εισαγωγή στην ενότητα 
Η παρακάτω κάρτα θα είναι ορατή στους χρήστες όλων των επιπέδων όταν κάνουν κλικ στο αντίστοιχο 
μπλοκ (ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης) 

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Σε αυτή την ενότητα  θα μοιραστείτε δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο με άλλα άτομα 
μέσω κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών. Θα ενεργήσετε ως μεσάζων και θα μάθετε σχετικά με τις 
πρακτικές αναφοράς και ανάθεσης. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δημιουργία λύσεων σε σύνθετα προβλήματα. 
Παρουσίαση νέων ιδεών και διαδικασιών στον τομέα. 
Αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους/-ισες, εργαζόμενους/-ες, φίλους/-ες και οικογένεια. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα μπορείτε να: 
- εντοπίζετε απλές και κατάλληλες ψηφιακές τεχνολογίες για κοινή χρήση δεδομένων, 

πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου, 
- προωθείτε και να κοινοποιείτε το blog σας , 
- επεξηγείτε αποτελεσματικά καθιερωμένες και συνήθεις πρακτικές αναφοράς και ανάθεσης, 
- εξηγείτε πώς να ενεργείτε ως μεσάζων για την κοινή χρήση πληροφοριών και περιεχομένου 

μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (DIGCOMP)  

Τομέας ικανοτήτων 2: 
 
2.2 Διαμοιρασμός μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (εάν υπάρχουν) 

Πρότυπο APA style 6η έκδοση 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΟΙ (εάν υπάρχουν) 
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2.2. Κάρτες δραστηριότητας 
2.2.1. Βασικό επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 5  -  Κοινοποίηση ενός πίνακα Pinterest 

Κοινοποίηση ενός πίνακα Pinterest 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Pinterest είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για κοινή χρήση εικόνων και βίντεο που έχει 
σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύπτουν και να μοιράζονται νέες ιδέες. Είναι ένα 
καλό μέρος για εξερεύνηση, συλλογή και διαφήμιση σε μια κοινότητα ενδιαφερόμενων ατόμων. 
Έχοντας κατά νου ένα συγκεκριμένο θέμα, ενδέχεται να μπορείτε να φιλτράρετε τα πράγματα γύρω 
από τα οποία οι άνθρωποι θέλουν να ανταλλάξουν απόψεις και να εστιάσετε τη δραστηριότητά σας. 

 
1. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Pinterest: https://www.pinterest.com/ 

https://www.pinterest.com/
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2. Κάντε κλικ στην εικόνα προφίλ σας για να ανοίξετε το προφίλ σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στο εικονίδιο «συν» στο επάνω μέρος της σελίδας 

Ένα προφίλ Pinterest 

3. Κάντε κλικ στη Δημιουργία πίνακα 
4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον πίνακα σας  
5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία» 
6. Κάντε κλικ στον πίνακα για να τον ανοίξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο 

κοινοποίησης πάνω από τον τίτλο του πίνακα 
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Επιλογές κοινοποίησης Pinterest  

7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Email» 
8. Κοινοποιήστε τον πίνακα και, στη συνέχεια, εξερευνήστε τα Pin και τις ιδέες που σας 

ενδιαφέρουν και συνδέστε τις. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Pinterest 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

50 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Το Pinterest είναι ένα blog (ιστολόγιο). 
a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
2. Είναι δυνατή η κοινή χρήση πινάκων εικόνων. 

a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 
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3. Μπορείτε να μοιραστείτε εικόνες μόνο μέσω του Pinterest. 

a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/es/illustrations/pinterest-pasador-social-3124881/ 

 

Κάρτα δραστηριότητας 6  -  Κοινοποιήστε μια παρουσίαση Google  

Κοινοποιήστε μια παρουσίαση Google 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Εικόνα: πώς να μοιραστείτε μια παρουσίαση του Google Slides 
Οι Παρουσιάσεις Google είναι ένα καλό δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για τη συν-δημιουργία 
παρουσιάσεων με τους/τις συνεργάτες/-ιδες σας. 
Ίσως σας φανεί χρήσιμο ως ψηφιακή υποστήριξη όταν δημιουργείτε τη δική σας προσωπική 
παρουσίαση, η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή και τα επιτεύγματα μιας αναζήτησης εργασίας.  

 

https://pixabay.com/es/illustrations/pinterest-pasador-social-3124881/
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1. Ανοίξτε τον λογαριασμό σας στο Google Drive 
2. Επάνω αριστερά στη σελίδα κάντε κλικ στο «Νέο» 
3. Κάντε κλικ στις Παρουσιάσεις Google 
4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινή χρήση»  
5. Για να μοιραστείτε μια παρουσίαση Google, προσθέστε άτομα ή μοιραστείτε τον σύνδεσμο με 

άτομα. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Google Drive 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

20 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Δεν είναι απαραίτητο να ονομάσετε την παρουσίαση πριν την κοινοποιήσετε. 
a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
2. Περισσότερα από ένα άτομα μπορούν να επεξεργαστούν την παρουσίαση. 

a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
3. Η παρουσίασή σας είναι αποθηκευμένη στο Google Drive. 



 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 21 
 

 

a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

ΕΙΚΟΝΑ 

 
https://pixabay.com/es/photos/estudiante-escribir-teclado-texto-849822/ 

 

Κάρτα δραστηριότητας 7  -  Μοιραστείτε αρχεία μέσω του WeTransfer 

Μοιραστείτε αρχεία μέσω του WeTransfer 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το WeTransfer είναι μια δωρεάν και ασφαλής υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται 
εύκολα αρχεία έως 2 gigabyte, προστατεύοντάς τα με κωδικούς πρόσβασης. 

 
Μπορεί να σας φανεί ιδανικό για ασφαλή αποστολή εγγράφων, προσδίδοντάς τους δημόσια ή 
περιορισμένη πρόσβαση, σε συναδέλφους/-ισες, εργοδότες/-τριες ή εξωτερικές εταιρείες. 
 

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://wetransfer.com/ 
 

https://pixabay.com/es/photos/estudiante-escribir-teclado-texto-849822/
https://wetransfer.com/
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Εικόνα: Αρχική σελίδα στο WeTransfer 

 
2. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μοιραστείτε. 
3. Πληκτρολογήστε τον λογαριασμό email του/της παραλήπτη/-τριας των αρχείων. 
4. Πληκτρολογήστε τον δικό σας λογαριασμό email. 
5. Γράψτε ένα μήνυμα για τον/την παραλήπτη/-τρια. 
6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Transfer» («Μεταφορά»). 

 
Λάβετε υπόψη ότι η μεταφορά μεγάλων αρχείων ενδέχεται να χρειαστεί πολύ χρόνο μέσω μιας 
αργής σύνδεσης στο Διαδίκτυο, ή να είναι δαπανηρή όσον αφορά τη χρήση δεδομένων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

 
WeTransfer 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

15 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Χρειάζεστε έναν λογαριασμό email για να χρησιμοποιήσετε το WeTransfer. 
a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
2. Ο ιστότοπος WeTransfer απαιτεί προσωπικά στοιχεία για να στείλει ένα αρχείο. 

a. Σωστό 
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b. Λάθος (✓) 
 

3. Ο/η παραλήπτης/-τρια του αρχείου πρέπει να εγγραφεί στο WeTransfer για να λάβει το αρχείο. 
a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/ 

 

Κάρτα δραστηριότητας 8  -  Μοιραστείτε ένα αρχείο με την εφαρμογή 
Dropbox για κινητά 

Μοιραστείτε ένα αρχείο με την εφαρμογή Dropbox για κινητά 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Dropbox είναι το τέλειο διαδικτυακό εργαλείο αποθήκευσης για όλους τους τύπους αρχείων, 
συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, παρουσιάσεων, αρχείων excel, εικόνων [κ.λπ.] που χρησιμοποιούνται 
συνήθως σε εταιρείες για τη συνεργασία στο πλαίσιο κοινών εργασιών. 
 
Είναι μια εφαρμογή κατάλληλη για κινητά και ίσως να σας φανεί ιδανική για να έχετε τη δουλειά σας 
πάντα μαζί σας και να μένετε σε επαφή με την ομάδα σας από απόσταση! 
 
Κατεβάστε την εφαρμογή Dropbox στο κινητό σας τηλέφωνο. 

1. Εγγραφείτε στο λογαριασμό σας στο Dropbox. 
2. Πατήστε στην επιλογή «Files» («Αρχεία») στο κάτω μέρος της οθόνης. 

https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/
https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/
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3. Πατήστε στις τρεις τελείες (…) δίπλα στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να κοινοποιήσετε. 

Η εφαρμογή του Dropbox για κινητά  
4. Πατήστε στην επιλογή «Share» («Κοινοποίηση»). 



 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 25 
 

 

Επιλογές της εφαρμογής του Dropbox για κινητά  

5. Πληκτρολογήστε το email, το όνομα ή την ομάδα του ατόμου (ή των ατόμων) με το/τα οποίο(-
α) θέλετε να μοιραστείτε το επιλεγμένο περιεχόμενο. 

6. Πατήστε «Share» («Κοινοποίηση»). Αυτοί/αυτές θα λάβουν ένα email με έναν σύνδεσμο προς 
το αρχείο ή τον φάκελο. 
 

Σημείωση: ο χώρος που σας διατίθεται δωρεάν στο Dropbox είναι περιορισμένος. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Smartphone, εφαρμογή Dropbox 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
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30 λεπτά 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Από πού μπορείτε να ανοίξετε τον Dropbox λογαριασμό σας; 
a. Στο κινητό σας τηλέφωνο 
b. Στον φορητό σας υπολογιστή 
c. Και στις δύο συσκευές (✓) 

 
2. Ένα αρχείο Dropbox μπορεί να κοινοποιηθεί μόνο σε ένα άτομο. 

a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
3. Το Dropbox μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κοινή χρήση αρχείων. 

a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/es/illustrations/aplicaciones-app-contacto-2355608/ 
 

 

Κάρτα δραστηριότητας 9  -  Κοινή χρήση αρχείων μέσω Google Docs 

Κοινή χρήση αρχείων μέσω Google Docs 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Δημιουργήστε/συνδεθείτε στο προφίλ σας στο Google 
2. Μεταβείτε στη διεύθυνση docs.google.com 
3. (1 άτομο από την ομάδα - διορισμένος ηγέτης) Κάντε κλικ στο κενό έγγραφο για να 

δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό αρχείο Word 
4. Γράψτε το όνομά σας στην πρώτη σειρά 
5. Μοιραστείτε το έγγραφο με την ομάδα (χρησιμοποιώντας το κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία) 

https://pixabay.com/es/illustrations/aplicaciones-app-contacto-2355608/
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Επιλογή Κοινής Χρήσης στα Έγγραφα Google  
 

6. Πείτε στους άλλους/-ες στην ομάδα να ανοίξουν το κοινόχρηστο έγγραφο και να προσθέσουν τα 
ονόματά τους από κάτω 

7. Αφήστε ένα σχόλιο στη σειρά με το όνομά σας 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό και σύνδεση στο Διαδίκτυο 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

3-6 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Συζήτηση: Αξιολογήστε τη διαδικασία. Όρισε η ομάδα σας τη σειρά με την οποία έγραψαν όλοι στο 
έγγραφο; Ή το κάνατε ταυτόχρονα; Πώς θα μπορούσατε να φανταστείτε την οργάνωση πιο περίπλοκων 
εργασιών κοινής συγγραφής; 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-
excel-powerpoint-dans-google-docs.png 

 

2.2.2. Μεσαίο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 10  -  Σύστημα αναφοράς APA 

Σύστημα αναφοράς APA 

https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
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ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μεσαίο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Σύστημα Αναφοράς APA είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο στυλ αναφοράς, το οποίο θα σας 
φανεί απαραίτητο κατά την εργασία εντός ενός ακαδημαϊκού και μη-ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Για 
παράδειγμα, θα είναι σημαντικό όταν υποβάλλετε μια αναφορά στον εργοδότη σας ή μια έρευνα 
στον/στην καθηγητή/-τρια σας.  
 

1. Ελέγξτε αυτήν την ιστοσελίδα: https://guides.library.ualberta.ca/apa-citation-style/web-
resources 
 

2. Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες του Συστήματος Αναφοράς APA, δημιουργήστε αναφορές για 
τους ακόλουθους πόρους ιστού: 

a. Facebook: https://www.facebook.com/Upgrading.DYW/?epa=SEARCH_BOX 
b. Ιστότοπος: http://digital-

youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLL
BBk5vkwrjfal8 

c. Twitter: https://twitter.com/EUdlearn/status/1264918626567626752 
 

3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις αναφορές των πόρων ιστού: 
 
 

Διαδικτυακή πηγή Αναφορά 

Facebook  

Webpage  

Twitter  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Σύστημα Αναφοράς APA (6η Έκδοση) 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

50 λεπτά 

https://guides.library.ualberta.ca/apa-citation-style/web-resources
https://guides.library.ualberta.ca/apa-citation-style/web-resources
https://www.facebook.com/Upgrading.DYW/?epa=SEARCH_BOX
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Όταν δημιουργείτε αναφορές δεν χρειάζεται να γνωρίζετε την πηγή του πόρου. 
a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
2. Είναι δυνατή η δημιουργία αναφοράς για έναν ψηφιακό πόρο. 

a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
3. Μια ανάρτηση στο Facebook δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά. 

a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/es/photos/diccionario-libro-de-referencia-1619740/ 
 

 

 

2.2.3. Προχωρημένο επίπεδο  

Κάρτα δραστηριότητας 11  -  Προώθηση του Blog (Ιστολογίου) σας  

Προώθηση του Blog (Ιστολογίου) σας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Επιτρέψτε στους χρήστες να παρακολουθούν το blog σας 
Για να επιτρέψετε στους χρήστες να παρακολουθούν το blog σας, προσθέστε το gadget «Αναγνώστες» 
στο λογαριασμό σας στο Blogger: 
 
Συνδεθείτε στο Blogger. 

https://pixabay.com/es/photos/diccionario-libro-de-referencia-1619740/
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Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος. 
Επιλέξτε το ιστολόγιο που θέλετε να ενημερώσετε. 
Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στη Διάταξη. 
Επιλέξτε πού θέλετε να προσθέσετε το gadget Αναγνώστες. 
Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη gadget. 
Στο παράθυρο που ανοίγει, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα gadget. 
Αναζητήστε τους «Αναγνώστες» και κάντε κλικ στην Προσθήκη. 
Επιλέξτε τις ρυθμίσεις σας. 
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. 
Για να αποθηκεύσετε τη διάταξη, κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.  
 
Στατικές Σελίδες Blog (Ιστολογίου) 
 
Κατά την οργάνωση του blog σας και πριν ξεκινήσετε να γράφετε τις καθημερινές αναρτήσεις blog σας, 
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι στατικές σελίδες, όπως «Σχετικά με εμένα», «Επικοινωνία» κ.λπ. και άλλα 
τμήματα του blog σας, όπως η Γραμμή Πλοήγησης (Sidebar) και το υποσέλιδο (footer) περιλαμβάνουν 
τις κατάλληλες πληροφορίες. Αυτό θα βοηθήσει το blog σας να γίνει πιο επαγγελματικό και θα 
ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να σας ακολουθήσουν. 
 
«Σχετικά με μένα». Η πιο παραδοσιακή σελίδα σε οποιοδήποτε blog είναι η σελίδα «Σχετικά». Αυτή η 
σελίδα ενημερώνει τους νέους επισκέπτες στο blog σας για το περί τίνος αυτό πρόκειται, ποιοι είστε και 
γιατί διαχειρίζεστε ένα blog για το συγκεκριμένο θέμα. Ανάλογα με το στυλ σας, οι πληροφορίες που 
παρέχετε μπορεί να είναι «αυστηρά επαγγελματικές» ή προσωπικές και διασκεδαστικές. 
 
Επικοινωνία. Αυτή η σελίδα επιτρέπει στους επισκέπτες του blog σας να επικοινωνούν μαζί σας ανά 
πάσα στιγμή. Μπορεί να είναι μια απλή σελίδα με τη διεύθυνση email σας καθώς και συνδέσμους μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απλή φόρμα επικοινωνίας που οι επισκέπτες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επικοινωνήσουν μαζί σας. 
 
Περιερχόμενο γραμμής πλοήγησης (Sidebar). Η γραμμή πλοήγησης σας είναι η μικρή στήλη αριστερά ή 
δεξιά (ανάλογα με το θέμα που επιλέξατε) του βασικού περιεχομένου του blog σας. Στη γραμμή 
πλοήγησης, θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε τις κατηγορίες του blog σας, τις πιο δημοφιλείς 
αναρτήσεις, διαφημίσεις κ.λπ. 
 
Μετά-ετικέτες SEO. Οι μετα-ετικέτες είναι κομμάτια κώδικα που μεταφέρουν στις μηχανές αναζήτησης 
σημαντικές πληροφορίες για την ιστοσελίδα σας, όπως πώς πρέπει να την εμφανίζουν στα 
αποτελέσματα αναζήτησης. Το SEO (Search Engine Optimization) αναφέρεται στην βελτιστοποίηση για 
τις μηχανές αναζήτησης. Οι ετικέτες υποδεικνύουν επίσης στα προγράμματα περιήγησης στον Ιστό πώς 
να εμφανίζουν την ιστοσελίδα σας στους επισκέπτες. Θα χρειαστεί να προετοιμάσετε ετικέτες SEO για 
τους τίτλους και τις περιγραφές κάθε σελίδας. Δεν εμφανίζονται στην πραγματική σελίδα, αλλά πρέπει 
να φροντίσετε να τις έχετε έτοιμες. 
 
Σχόλια 
Εάν θέλετε έναν διαδραστικό ιστότοπο, τότε μπορείτε να επιτρέψετε στους αναγνώστες να αφήνουν 
σχόλια, συμβουλές ή εντυπώσεις σχετικά με τον ιστότοπο ή ένα συγκεκριμένο άρθρο. Η δημοσίευση 
σχολίων είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των blogs. 
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Τώρα συνδεθείτε στο blog σας και ενημερώστε τις στατικές σελίδες. 
 
Ξεκινήστε να προωθείτε το περιεχόμενο του blog σας 
Το περιεχόμενο του blog είναι το δόλωμα που προσελκύει το κοινό σας εκεί. Μπορείτε να γράψετε την 
πιο συναρπαστική ιστορία του κόσμου και να σχεδιάσετε πολύ όμορφα το blog σας, όμως, αν κανείς/-ία 
δεν δει το blog σας, η δουλειά σας δεν θα έχει αντίκρισμα. Το μάρκετινγκ και η προώθηση είναι 
σημαντικά αν θέλετε να αλληλεπιδράσετε με τους αναγνώστες σας. Η επιτυχία της προώθησης του blog 
σας θα εξαρτηθεί από την προσέλκυση κοινού του είδους σας. 
 
Πρέπει να αποφασίσετε ποια είναι η καλύτερη στρατηγική προώθησης για εσάς και το blog σας. 
Ακολουθούν ορισμένες δραστηριότητες προώθησης/μάρκετινγκ που μπορείτε να κάνετε για να 
βελτιώσετε την ορατότητα του blog σας, 
  
Ενημερώστε τους φίλους και τις επαφές σας για το blog σας. 
Ενημερώστε όλους όσους γνωρίζετε για το νέο σας εγχείρημα. 
Συμπεριλάβετε το όνομα και τη διεύθυνση URL του blog σας στην υπογραφή του email σας. 
Καταχωρίστε το blog σας σε όλα τα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Χρησιμοποιήστε κάθε ευκαιρία για να διαδώσετε τη νέα σας επιχείρηση. 
 
Υποβάλετε το blog σας στις μηχανές αναζήτησης 
Χρειάζεται μόνο μια στιγμή και θα βοηθήσει το blog σας να καταλογογραφηθεί (indexed). Για να 
υποβάλετε τη διεύθυνση URL του blog σας στο Google, συνδεθείτε στον Λογαριασμό Google σας και 
μεταβείτε στην επιλογή «Υποβολή URL» στα Εργαλεία για Webmasters. 
Υποβάλετε επίσης τον ιστότοπό σας στη μηχανή αναζήτησης Bing. 
 
Υποβάλετε το blog σας σε ιστότοπους προώθησης ιστοσελιδών (bookmarking websites) 
Οι ιστότοποι προώθησης ιστοσελιδών μπορούν να προσφέρουν το περιεχόμενό σας σε πολλούς 
υποψήφιους θεατές που αναζητούν περιεχόμενο του είδους σας. Αυτό πρέπει να το κάνετε κάθε φορά 
που δημοσιεύετε μια νέα ανάρτηση blog για να τη διαδώσετε. Ορισμένοι δημοφιλείς ιστότοποι 
προώθησης ιστοσελιδών είναι το Scoop.it, το Reddit κ.λπ. 
 
Να είστε ενεργός/-ή στο είδος σας 
Ενεργοποιηθείτε σε άλλα σχετικά blog, φόρουμ και κοινωνικές σελίδες. Οι κοινότητες των blogger 
(ιστολόγων) είναι ένας καλός τρόπος για να συνδεθείτε με άλλους bloggers του είδους σας. Μπορείτε να 
αλληλεπιδράσετε, να δημιουργήσετε φιλίες και να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον στη διάδοση του 
περιεχομένου σας. 
 
Να είστε ενεργός/-ή στα κοινωνικά δίκτυα 
Η επιχείρησή σας είναι μοναδική και θα πρέπει να αξιοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 
ταιριάζουν καλύτερα στο είδος και το στυλ σας. Επιλέξτε αυτό (ή αυτά) που ταιριάζουν καλύτερα στις 
ανάγκες σας και γίνετε ειδικός/-ή στο να τα αξιοποιήσετε για να επιτύχετε τους στόχους σας. 
 
Ελέγξτε διαδικτυακά δίκτυα και κοινότητες σε ιστότοπους όπως το Medium (https://medium.com/) ή 
το Reddit (https://www.reddit.com/). 
 
Σχολιάστε σε άλλα blog 

https://medium.com/
https://medium.com/
https://www.reddit.com/
https://www.reddit.com/
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Ο σχολιασμός σε άλλα σχετικά blog είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσετε σχέσεις με 
κορυφαίους bloggers του είδους σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να ενημερώσετε τους ίδιους και τους 
αναγνώστες τους για την ύπαρξή σας, καθώς και να χτίσετε την προσωπική σας επωνυμία εντός του 
κοινού ζητήματος που πραγματεύεστε. 
 
Guest blogging (αναρτήσεις σε άλλα blogs) 
Προχωρήστε τη δικτύωση ένα βήμα παραπέρα και προσφερθείτε να γράψετε μια ανάρτηση που θα 
φιλοξενηθεί σε κάποιο/-α άλλο/-α blog. Απλώς βεβαιωθείτε ότι τα έργα σας θα καταλήξουν σε 
επιφανείς ιστότοπους και ότι το περιεχόμενο τους σχετίζεται άμεσα με το είδος σας. Το guest blogging 
είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δημιουργήσετε μια διαδικτυακή παρουσία. 
 
Θυμηθείτε, για να προωθήσετε το νέο blog σας θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές αρχές του 
blogging: να ένα σαφές και καλά λειτουργικό blog, συγκεκριμένες και χρήσιμες πληροφορίες, να γίνεται 
ενδιαφέρουσα συζήτηση και να δίνονται πρακτικές συμβουλές. Θα εδραιωθείτε από την παροχή 
συμβουλών και βοήθειας σε άλλα άτομα, στους/στις θαυμαστές/-τριες ή στους/στις αναγνώστες/-τριες 
σας. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Blogger 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

40 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Οι φίλοι και οι επαφές μπορούν να σας βοηθήσουν να προωθήσετε το blog σας.   
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 
 
2. Όταν χρησιμοποιείτε το Blogger, οι χρήστες μπορούν να σας ακολουθήσουν αυτόματα. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 
 
3. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε το blog σας για να μοιράζεστε ιδέες, παρατηρήσεις ή κριτικές. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 
 
4. Οι στατικές σελίδες πρέπει να είναι συμπληρωμένες για να βελτιωθεί το blog. 
A) ΣΩΣΤΟ 
B) ΛΑΘΟΣ 
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ΕΙΚΟΝΑ  

 
https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg  

 

 

 

3. Συνεργασία μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών 

3.1. Εισαγωγή στην ενότητα 
Η παρακάτω κάρτα θα είναι ορατή στους χρήστες όλων των επιπέδων όταν κάνουν κλικ στο αντίστοιχο 
μπλοκ (ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης) 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Θα μάθετε τις σημαντικές πτυχές της ψηφιακής συνεργασίας. 
 
Όχι μόνο πώς θα συνεργαστείτε με άλλους σε τεχνικό επίπεδο, αλλά θα λάβετε υπόψη την προσωπική 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και άλλων ομάδων. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Ομαδική εργασία σε ψηφιακό περιβάλλον 
• Διαδικτυακή συνεργασία 
• Βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Θα μάθετε για τα βασικά σημεία της ψηφιακής συνεργασίας. 
• Θα μάθετε να δημιουργείτε, να μοιράζεστε και να χρησιμοποιείτε κοινά διαδικτυακά έγγραφα. 
• Θα μάθετε σημαντικές έννοιες και ιδέες για την καθοδήγηση και την εργασία σε διαδικτυακές 

ομάδες. 

https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg
https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (DIGCOMP)  

2. Επικοινωνία και συνεργασία 
2.4 Συνεργασία μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (εάν υπάρχουν) 

Πρότυπο APA 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΟΙ (εάν υπάρχουν) 

 

 

3.2. Κάρτες δραστηριότητας 

3.2.1. Βασικό επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 12  -  Βασικά σημεία της διαδικτυακής συνεργασίας 

Βασικά σημεία της διαδικτυακής συνεργασίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ας αρχίσουμε από τα βασικά 
 
Η συνεργασία είναι η διαδικασία στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα άτομα ή οργανισμοί που 
συνεργάζονται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή την επίτευξη ενός στόχου. Τα τελευταία χρόνια, η 
συνεργασία υποβοηθήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ευρεία ανάπτυξη του διαδικτυακού λογισμικού, 
που έδωσε τη δυνατότητα σε ομάδες ατόμων και ολόκληρους οργανισμούς να συνεργάζονται σε μεγάλες 
ομάδες από απόσταση.  
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Η συνεργασία δεν είναι λογισμικό 
 
Ενώ το λογισμικό μπορεί να έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει στενότερους κοινωνικούς δεσμούς ή 
συγκεκριμένα αποτελέσματα, είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε τη συνεργασία χωρίς να επιτρέψουμε τη 
δημιουργία σχέσεων και είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε μια κοινωνική αλληλεπίδραση χωρίς κάποιου 
είδους έργα κοινής συγγραφής. Βασικές τεχνολογίες όπως τα netnews, το email, η συνομιλία και η 
διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια (wiki) θα μπορούσαν να περιγραφούν (ή και όχι) ως «κοινωνικές», 
«συνεργατικές» ή και τα δύο. Όσοι λένε ότι είναι «κοινωνικές» φαίνεται να επικεντρώνονται στη 
δημιουργία μιας λεγόμενης «εικονικής κοινότητας», ενώ εκείνοι που λένε ότι είναι «συνεργατικές» 
φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη διαχείριση περιεχομένου και για τα πραγματικά 
αποτελέσματά τους. 
 
 
 
Μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδια 
 
Η διαφοροποίηση μεταξύ κοινωνικού και συνεργατικού λογισμικού μπορεί επίσης να παρουσιαστεί ως η 
διάκριση μεταξύ «παιχνιδιού» και «εργασίας», με ανταγωνιστική έννοια. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
διαδικτυακής συνεργασίας, μπορεί να εφαρμόζονται οι ηθικοί «κανόνες» του παιχνιδιού και η εργασία 
μπορεί να γίνει πιο παιχνιδιάρικη, ώστε να καταστήσει τη χρήση υπολογιστών ή την κοινή εργασία μια 
πιο άνετη εμπειρία. 
 
Απαιτεί πρωτόκολλα 
 
Η επικοινωνία είναι απαραίτητη για τη συνεργασία, πόσο μάλλον για τη διαδικτυακή συνεργασία. 
Συνήθως, κάθε συνεργαζόμενη ομάδα έχει κάποιους εσωτερικούς, εκ των προτέρων συμφωνημένους 
κανόνες (πρωτόκολλα), τους οποίους όλοι πρέπει να τηρούν κατά τη διάρκεια της κοινής εργασίας. Για 
παράδειγμα, είναι συνήθης πρακτική να αφήνετε σχόλια ή εξηγήσεις όταν επεξεργάζεστε ένα 
κοινόχρηστο έγγραφο ή κάνετε τροποποιήσεις στη δουλειά κάποιου/-ας άλλου/-ης. 
 
Η χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ γραμμάτων κατά τον σχολιασμό μπορεί να υποδηλώνει ότι φωνάζετε τα σχόλιά 
σας σε κάποιον/-α. Επομένως, πρέπει να προσπαθήσετε να γνωρίζετε τα πρωτόκολλα και να είστε 
προσεκτικοί/ές απέναντι στα συναισθήματα των άλλων. 
 
Η ηγεσία επί των εργασιών μπορεί επίσης να διοριστεί και να τηρηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
εργασίας, μαζί με τις προθεσμίες και τις προληπτικές διαδικασίες, σε περίπτωση απροσδόκητης παύσης 
των εργασιών. 
 
Είναι σημαντικό όταν συνεργάζεστε να αναλογίζεστε τα επιθυμητά πρωτόκολλα οργάνωσης, τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες και τους κανόνες διακυβέρνησης, έτσι ώστε η ρυθμιζόμενη επικοινωνία (η 
συνεργασία) να μπορεί να διαχωριστεί από άλλες αλληλεπιδράσεις πιο «ελεύθερης μορφής».  
 
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση: 
https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-and-how-effective-is-
it/ 
 

https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-and-how-effective-is-it/
https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-and-how-effective-is-it/
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

- 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

10-15 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Η διαδικτυακή συνεργασία είναι μια μορφή λογισμικού. 
      - Σωστό 
      - Λάθος (✓) 
 
2. Η συνεργασία πρέπει να ακολουθεί κανόνες. 
       - Σωστό (✓) 
       - Λάθος 
 
3. Οι κανόνες συνεργασίας πρέπει να είναι αυστηροί και άκαμπτοι. 
       - Σωστό 
       - Λάθος (✓) 
 
ΕΙΚΟΝΑ  

https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png 

Κάρτα δραστηριότητας 13  -  Συνεργατική (Collaborative) έναντι 
Συμμετοχικής (Cooperative) Μάθησης 

Συνεργατική (Collaborative) έναντι Συμμετοχικής (Cooperative) Μάθησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png
https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μειώσετε τις ελλείψεις σας στις ψηφιακές δεξιότητές, είναι 
να συνεργαστείτε με ένα άτομο που κατέχει τις δεξιότητες που σας λείπουν, ενώ ταυτόχρονα, μπορεί 
να έχετε εκείνες τις δεξιότητες που το άλλο άτομο στερείται. 
 
Η συνεργατική μάθηση είναι ένας όρος που συνήθως συγχέεται με την παρόμοια, αλλά κατά κόρον 
διαφορετική, συμμετοχική μάθηση. 
 

- Στη συμμετοχική μάθηση, υπάρχει συνήθως μια ομάδα μαθητών με σαφώς καθορισμένους 
ρόλους, με τον/την καθένα/καθεμία να έχει έναν ρόλο ανάλογα με τις δικές του/της δεξιότητες. 
Η ομάδα εργάζεται προς έναν κοινό στόχο και εποπτεύεται από έναν/μια δάσκαλο/-α (ή 
οποιαδήποτε άλλη μορφή εξουσίας). 
 
Φανταστείτε το ως σκηνική παράσταση όπου υπάρχουν ξεχωριστοί ρόλοι με βάση το 
επάγγελμα (ηθοποιοί, χορευτές, τεχνικοί φωτισμού, τεχνικοί ήχου, ενδυματολόγοι κ.λπ.) που 
εργάζονται υπό τη συντονιστική επίβλεψη ενός σκηνοθέτη προκειμένου να παράγουν μια 
παράσταση, η οποία αποτελεί τον κοινό στόχο όλων. 
 

- Στη συνεργατική μάθηση, οι συμμετέχοντες δεν εργάζονται για έναν κοινό στόχο, 
αλλά καθένας/καθεμία από αυτούς έχει έναν προσωπικό στόχο. Για να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος, απαιτείται η βοήθεια των άλλων. Δεν υπάρχει εποπτεία από μια 
ανώτερη αρχή, με τους συμμετέχοντες να αξιολογούν ο ένας τον άλλον και να 
αποφασίζουν τα επόμενα βήματά τους. 
 
Ένα κλασικό παράδειγμα αυτού του τύπου μάθησης, είναι το λεγόμενο Tandem όπου έχουμε 2 
άτομα που ο ένας θέλει να μάθει τη γλώσσα του άλλου (π.χ. ένας αγγλόφωνος που θέλει 
να μάθει ελληνικά και ένας ελληνόφωνος που θέλει να μάθει αγγλικά). Καθένας από αυτούς έχει 
έναν ξεχωριστό στόχο και βασίζεται στη γνώση του άλλου ατόμου για να τον επιτύχει. 
Κανείς δεν τους εποπτεύει και οι τρόποι με τους οποίους θα επιτύχουν τους αντίστοιχους 
στόχους τους, εξαρτώνται απόλυτα από τους ίδιους. 
 

Η δεύτερη κατηγορία είναι η πιο βολική για έναν ανεξάρτητο μαθητή. Η πρώτη απαιτεί 
συνήθως να εγγραφείτε σε ένα οργανωμένο μάθημα όπου θα είναι υπεύθυνος/-η ένας/μία 
εκπαιδευτικός, ενώ στη συνεργατική μάθηση πρέπει να εντοπίσετε άτομα που οι δεξιότητες του 
ενός συμπληρώνουν τις δεξιότητες του άλλου. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

- 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
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10 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1) Τι είναι η συνεργατική μάθηση; 
A) Όταν δουλεύετε με ένα άτομο από το οποίο λείπει μια δεξιότητα που υπάρχει σε 

εσάς (και εσείς αντίστοιχα δεν έχετε κάποια από τις δεξιότητές του/της) ώστε και 
οι 2 να αποκτήσετε τις δεξιότητες που σας λείπουν. 

B) Η συνεργασία ατόμων με έναν κοινό στόχο όπου κάθε μέλος της ομάδας προσφέρει τις 
δεξιότητές του/της για την επίτευξη του στόχου. 

C) Ένα συμβόλαιο μεταξύ ενός σπουδαστή και ενός εκπαιδευτικού ινστιτούτου 
D) Η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων 

 
2) Ένα παράδειγμα συνεργατικής μάθησης είναι.. 
A) Μία ομαδική εργασία στη σχολή 
B) Το ανέβασμα μιας σχολικής παράστασης 
C) Το Tandem 
D) Η διοργάνωση ενός σχολικού χορού 

 
3) Τι είναι η συμμετοχική μάθηση; 
A) Όταν δουλεύετε με ένα άτομο από το οποίο λείπει μια δεξιότητα που υπάρχει σε εσάς (και εσείς 

αντίστοιχα δεν έχετε κάποια από τις δεξιότητές του/της) ώστε και οι 2 να αποκτήσετε τις 
δεξιότητες που σας λείπουν. 

B) Η συνεργασία ατόμων με έναν κοινό στόχο όπου κάθε μέλος της ομάδας προσφέρει 
τις δεξιότητές του/της για την επίτευξη του στόχου. 

C) Ένα συμβόλαιο μεταξύ ενός σπουδαστή και ενός εκπαιδευτικού ινστιτούτου 
D) Η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων 

 
4) Ένα παράδειγμα συμμετοχικής μάθησης είναι.. 

A) Το Tandem 
B) Το να μαθαίνετε σε κάποιον να μαγειρεύει ενώ εκείνος σας μαθαίνει ξυλουργική 
C) Μια ομάδα που της έχει ανατεθεί να κάνει μια ιατρική ανακάλυψη 
D) Μια ομάδα μελέτης 

ΕΙΚΟΝΑ  

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248
https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248
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3.2.2. Μεσαίο επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 14  -  Διαδικτυακή Συνεργασία 

Διαδικτυακή Συνεργασία: Ένας σύντομος οδηγός για τη δημιουργία μιας ομάδας υψηλής 
απόδοσης από απόσταση 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μεσαίο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Αν και υπάρχουν πολλά οφέλη, η διαδικτυακή εργασία παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα. Αυτά 
προέρχονται από ανθρώπους που δεν βρίσκονται μαζί δια ζώσης σε ένα γραφείο. Όλα εξαρτώνται από 
τη σαφή επικοινωνία και την αποτελεσματική συνεργασία. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους που επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε με τις διαδικτυακές μας 
ομάδες. Υπάρχουν ορισμένα συχνά προβλήματα με την οργάνωση της ομαδικής εργασίας στο 
Διαδίκτυο, με κύρια: 
 

- Την έλλειψη κοινού οράματος εργασίας 
- Την έλλειψη ορατότητας του ποιος κάνει τι 
- Το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας δεν αισθάνονται ότι εκτιμάται η εργασία τους 
- Τη δυσανασχέτηση των μελών της ομάδας λόγω των προβλημάτων στην επικοινωνία 
- Την έλλειψη σαφούς θεώρησης των τελικών αποτελεσμάτων 

 
Είναι σαφές ότι υπάρχουν προληπτικά βήματα που μπορούν να εφαρμοστούν για την πρόληψη ή 
τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση καθεμίας από αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια ομάδα που 
εργάζεται διαδικτυακά. 
 
Η διαδικτυακή ομαδική εργασία απαιτεί πιο δομημένη διαχείριση 
 
Όταν γίνεται λόγος για διαδικτυακές ομάδες, η ευελιξία είναι αυτή που αποτελεί ένα από τα κύρια 
θετικά χαρακτηριστικά τους. Όταν διαχειρίζεστε ομάδες από απόσταση, υπάρχει μια τάση μεταξύ των 
διαχειριστών να επιβάλλουν χαλαρότερες δομές από ότι θα έκαναν σε μια δια ζώσης ομάδα. Λιγότερες 
συναντήσεις, λιγότερες επίσημα καθορισμένες προσδοκίες και λιγότερες προγραμματισμένες 
δραστηριότητες ενίσχυσης της ομαδικότητας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στα μέλη της ομάδας που 
απέχουν κατά πολύ το ένα από το άλλο, καθώς δεν έχουν τις οπτικές ενδείξεις της γλώσσας του σώματος 
και των εκφράσεων του προσώπου, ενώ συχνά παρουσιάζονται ορισμένες πολιτιστικές διαφορές μεταξύ 
τους. 
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Μερικές από τις βασικές αρχές για τη διαχείριση μιας ομάδας υψηλής απόδοσης είναι: 
 

- Ο καθορισμός ενός σαφούς οράματος για την ομάδα 
- Η λογική στοχοθέτηση 
- Οι διαφανείς ενέργειες 
- Η διοργάνωση τακτικών 1: 1 και ομαδικών συναντήσεων 
- Η λήψη μέτρων για τη δημιουργία μιας ομαδικής κουλτούρας ενθάρρυνσης 

 
Αυτές οι βασικές αρχές διαχείρισης ομάδων ισχύουν για οποιαδήποτε ομάδα, αλλά είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για την ομαδική εργασία στο Διαδίκτυο. 
 
Επιπλέον, οι ομάδες από απόσταση επωφελούνται επίσης πολύ από την ύπαρξη μιας επίσημης 
Ομαδικής Συμφωνίας. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πράγματα όπως τις ώρες που περιμένετε να 
εργαστούν τα μέλη, τις προσδοκίες όσον αφορά τους χρόνους απόκρισης, τις οδηγίες για το τι πρέπει να 
επικοινωνούν και από ποια κανάλια κ.λπ. Η συμφωνία θα πρέπει να είναι σαν ένα έγγραφο εργασίας 
που ενημερώνεται καθώς εξελίσσονται νέες πρακτικές στην ομάδα σας. Για μικρότερες και 
συντομότερες εργασίες, τέτοιες συμφωνίες θα μπορούσαν να οριστούν ανεπίσημα ή να επιβληθούν από 
τον αρχηγό της ομάδας.  
 
Συνηθισμένα προβλήματα της Ομαδικής Εργασίας στο Διαδίκτυο και οι προτεινόμενες 
λύσεις τους 
 

- Η έλλειψη κοινού οράματος εργασίας 
Προτεινόμενη λύση: Αφιερώστε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια ομαδικών συναντήσεων για να συζητήσετε 
και να αξιολογήσετε το όραμα του έργου ή της ομάδας. Ακούστε και αναλογιστείτε όλα τα σχόλια 
σχετικά με το θέμα.  
 

- Η έλλειψη ορατότητας του ποιος κάνει τι 
Προτεινόμενη λύση: Δοκιμάστε να εισαγάγετε ένα σύστημα που θα κάνει την ομάδα να εστιάζει στα 
αποτελέσματα. Οι καθημερινές ενέργειες πρέπει να είναι μικρές, συγκεκριμένες και επικεντρωμένες στα 
αποτελέσματα. Για παράδειγμα, «γράψτε το πρώτο προσχέδιο ενός άρθρου blog», «κατανοήστε τη 
βασική αιτία ενός ζητήματος σύνδεσης», «αποφασίστε ποια πύλη πληρωμών θα χρησιμοποιηθεί», 
«συναντήστε τον Γιάννη για να καθορίσετε τις επόμενες προτεραιότητες», κ.λπ.  
 

- Τα μέλη της ομάδας δεν αισθάνονται ότι εκτιμάται η εργασία τους 
Προτεινόμενη λύση: Η διαφάνεια για το τι κάνει κάθε μέλος της ομάδας βοηθά επίσης τα άτομα να 
αισθάνονται ότι εκτιμάται η εργασία τους. Προσπαθήστε να εισαγάγετε ξανά τις «άτυπες συναντήσεις 
στο φωτοτυπικό» που ενθαρρύνουν μικρές συζητήσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. 
 

- Προβλήματα στην επικοινωνία 
Προτεινόμενη λύση: Η καλύτερη λύση είναι να κάνετε την ομάδα να συμφωνήσει για τα κατάλληλα 
κανάλια επικοινωνίας. Αυτό θα πρέπει στη συνέχεια να καταγραφεί στην Ομαδική Συμφωνία. 
 

- Φαινομενικά ανέφικτα τελικά αποτελέσματα 
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Προτεινόμενη λύση: Η διαδικτυακή ομαδική εργασία λειτουργεί πολύ καλύτερα όταν υπάρχουν σαφείς 
μεσοπρόθεσμοι στόχοι και αντίστοιχοι εορτασμοί. Δεν πρέπει να είναι τεράστιοι, πρέπει όμως να 
υπάρχουν. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.actioned.com/how-to-use-remote-
management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

- 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

20-30 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ομαδική εργασία στο Διαδίκτυο δεν διαφέρει από τη δια ζώσης εργασία. 
- Σωστό 
- Λάθος (✓) 

 
Μπορείτε να εφαρμόσετε τα ίδια μέτρα της δια ζώσης ομαδικής εργασίας στη διαδικτυακή ομαδική 
εργασία και να επιτύχετε τα ίδια αποτελέσματα. 

- Σωστό 
- Λάθος (✓) 

 
Τα διαδικτυακά εργαλεία διαχείρισης είναι χρήσιμα, αλλά όχι κρίσιμα για μεγάλα διαδικτυακά έργα. 

- Σωστό 
- Λάθος (✓) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png 

 

https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png
https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png
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 3.2.3. Προχωρημένο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 15  -  Δημιουργία ενός 
ημερολογίου Teamup 

Δημιουργία ενός ημερολογίου Teamup 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Το Teamup είναι ένα χρήσιμο διαδικτυακό ημερολόγιο σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη διαχείριση του 
χρόνου, των συναντήσεων, των ημερομηνιών και των εκδηλώσεων των ομάδων. Έχει δημιουργηθεί 
ειδικά για ομάδες και επομένως είναι κατάλληλο για χρήση στο εργασιακό σας περιβάλλον για την 
εύκολη και απλή συνεργασία με τους/τις συναδέλφους/ισες και τους/τις συνεργάτες/-ιδες σας. 
 
Ο στόχος της Teamup είναι να βοηθήσει μια ομάδα στη διαχείριση του κοινόχρηστου χρόνου και πόρων 
της. Ως εκ τούτου, γνωρίζοντας πώς να ρυθμίσετε ένα ημερολόγιο, πώς να προσθέσετε χρήστες στο 
ημερολόγιό σας και πώς να τους δώσετε πρόσβαση σε αυτό, θα οργανώσετε και ολοκληρώσετε 
ευκολότερα και ομαλότερα τις κοινές σας εργασίες. 
 
Το Teamup είναι ένα ψηφιακό εργαλείο για επικοινωνία και κοινή χρήση στο Διαδίκτυο. Το Teamup 
προσφέρεται σε δωρεάν έκδοση: αυτή σας επιτρέπει να οργανώσετε έως και 8 χρήστες σε ομάδες για 
απεριόριστο χρονικό διάστημα. Τώρα, μάθετε απλά πώς να αξιοποιήσετε έξυπνα τη δωρεάν έκδοση, 
δημιουργώντας ένα ημερολόγιο που συγκεντρώνει τις συναντήσεις της ομάδας σας: 
 

1. Μεταβείτε στο Teamup: https://teamup.com/calendars   
 

https://teamup.com/calendars
https://teamup.com/calendars
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Εικόνα: Δημιουργία ημερολογίου Teamup  
 

2. Συμπληρώστε τα κενά κουτιά με τις απαραίτητες πληροφορίες. 
3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Create Calendar» («Δημιουργία ημερολογίου») 
4. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο διαχείρισης που έχετε λάβει στον λογαριασμό email σας. 
5. Ανοίξτε το ημερολόγιο Teamup 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Teamup 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
1. Δεν είναι απαραίτητο να ονομάσετε το ημερολόγιό σας. 

a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
2. Μπορείτε να μοιραστείτε το ημερολόγιό σας. 

a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
3. Το Teamup είναι ένα πολύ απλό εργαλείο. 

a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/es/photos/apple-calendario-escritorio-1867752/ 

 

Κάρτα δραστηριότητας 16  -  Δημιουργία ενός διακομιστή (server) Discord 

Δημιουργία ενός διακομιστή (server) Discord 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Discord είναι ένας εικονικός χώρος που χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς και σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς. Το Discord σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας περιοχή διακομιστή. 
Ένας διακομιστής λειτουργεί όπως ένας αποκλειστικός χώρος όπου ο χρήστης αλληλεπιδρά με μια 
κοινότητα ή/και πολλούς άλλους χρήστες. 
 
Το Discord είναι επομένως μια χρήσιμη πλατφόρμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο εργασιακό 
περιβάλλον για να επικοινωνείτε, να μοιράζεστε και να συνεργάζεστε με τους/τις συναδέλφους/-ισες 
σας. Στο Discord μπορείτε να οργανώσετε τον διακομιστή σε διαφορετικά και ξεχωριστά κανάλια, οπότε 

https://pixabay.com/es/photos/apple-calendario-escritorio-1867752/
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είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για την υλοποίηση και τη διαχείριση ενός κοινού έργου. Μπορείτε να 
κοινοποιήσετε μια παρουσίαση, αρχεία, βίντεο ή απλά να συνομιλήσετε. 
 
Για να χρησιμοποιήσετε το Discord χρειάζεστε απλώς μια διεύθυνση email. Χάρη στο Discord, 
διατηρείτε την ομάδα σας ενωμένη και πάντα ενημερωμένη! Δημιουργήστε τον διακομιστή Discord σας 
και ξεκινήστε τη συνεργασία με τους/τις συναδέλφους σας/-ισες. 
 

1. Δημιουργήστε τον Discord λογαριασμό σας στη διεύθυνση https://discord.com/register 
2. Μόλις αποκτήσετε έναν λογαριασμό, ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας του Discord.  
3. Για να δημιουργήσετε έναν διακομιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο «+» στο κάτω μέρος της 

λίστας διακομιστών. 
 

 
Επιλογή διακομιστή Discord 

 
4. Κάντε κλικ στη «Προσθήκη διακομιστή» 

 

https://discord.com/register


 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 46 
 

 

Δημιουργία διακομιστή Discord  
5. Ονομάστε τον νέο σας διακομιστή και κάντε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία». 
6. Προσκαλέστε τους φίλους σας στο Discord στον νέο σας διακομιστή ή μοιραστείτε τον 

σύνδεσμο για να προσκαλέσετε έναν νέο φίλο. 
 

 Πρόσκληση σε διακομιστή Discord 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Discord 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

40 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Μέσω του Discord μπορώ να αλληλεπιδράσω με φίλους. 
a. Σωστό (✓) 
b. Λάθος 

 
2. Είναι απαραίτητο να κατεβάσετε το Discord για να έχετε πρόσβαση σε αυτό. 

a. Σωστό 
b. Λάθος (✓) 

 
3. Τι είδους κανάλια μπορείτε να έχετε εντός ενός διακομιστή; 

a. Κανάλι κειμένου 
b. Ηχητικό κανάλι 
c. Και τα δύο (✓) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

 
https://unsplash.com/photos/vbmo65xNC_Y 
 

 

  

https://unsplash.com/photos/vbmo65xNC_Y
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4. Διαχείριση της Ψηφιακής Ταυτότητας 
4.1. Εισαγωγή στην ενότητα 

Η παρακάτω κάρτα θα είναι ορατή στους χρήστες όλων των επιπέδων όταν κάνουν κλικ στο αντίστοιχο 
μπλοκ (ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Θα μάθετε τι είναι η Ψηφιακή Ταυτότητα και πώς επηρεάζει τη ζωή σας. 
 
Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την ψηφιακή σας ταυτότητα για να λειτουργεί υπέρ σας, ενώ 
ταυτόχρονα να μάθετε πώς να προστατεύετε καλύτερα την ιδιωτικότητά σας. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Ικανότητα πρότασης μιας νέας διαδικασίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αποφεύγει 
ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ψηφιακή φήμη μιας εταιρείας (π.χ. ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία) κατά την προώθηση των εκδηλώσεών της. 

• Δεξιότητες διαχείρισης της διαδικτυακής φήμης. 
• Βελτιωμένες επικοινωνιακές δεξιότητες. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Μάθετε τι είναι η ψηφιακή ταυτότητα και γιατί είναι σημαντική. 
• Μάθετε πώς και τι είδους δεδομένα ψηφιακής ταυτότητας δημιουργείτε. 
• Μάθετε για την ψηφιακή ταυτότητα και τη σύνδεσή της με την ιδιωτικότητα. 
• Μάθετε περισσότερα για τις τάσεις σχετικά με την ψηφιακή ταυτότητα. 
• Μάθετε πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να εγγυηθούν μια πιο ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα 

(τεχνολογία Blockchain). 
• Μάθετε τι πρέπει να κάνετε και τι όχι κατά τη διαχείριση της ψηφιακής σας ταυτότητας. 
• Μάθετε πώς να ελέγχετε το ψηφιακό σας αποτύπωμα. 
• Μάθετε πώς να φροντίζετε τη διαδικτυακή σας φήμη. 
• Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τεχνολογίες και εφαρμογές 

Διαδικτύου. 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (DIGCOMP)  
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2. Επικοινωνία και συνεργασία  
2.6 Διαχείριση της Ψηφιακής Ταυτότητας 
Για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε μία ή περισσότερες ψηφιακές ταυτότητες, να είστε σε θέση 
να προστατεύσετε τη φήμη κάποιου/-ας, να χειριστείτε τα δεδομένα που παράγει κάποιος/-α μέσω 
πολλών ψηφιακών εργαλείων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (εάν υπάρχουν) 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΟΙ (εάν υπάρχουν) 

 

 

4.2. Κάρτες δραστηριότητας 
 

4.2.1. Βασικό επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 17  -  Κατανόηση της Ψηφιακής Ταυτότητας 

Κατανόηση της Ψηφιακής Ταυτότητας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο Clay Shirky, ένας Αμερικανός συγγραφέας, σύμβουλος και δάσκαλος, είπε κάποτε ότι «Δυστυχώς 
υπερτιμούμε την αξία της πρόσβασης σε πληροφορίες και υποτιμούμε την αξία της πρόσβασης του ενός 
στον άλλο». 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανθρώπινη ταυτότητα αφορά κυρίως πτυχές όπως φυσικά χαρακτηριστικά 
και προσωπικές προτιμήσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει με 
πολλούς τρόπους σε σύγκριση με τον προηγούμενο αιώνα, όπως το Διαδίκτυο, οι φορητές συσκευές (π.χ. 
smartphones, smartwatches και άλλα φορητά γκάτζετ), τις προηγμένες τεχνολογίες δικτύωσης (π.χ. 
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κάλυψη κινητής τηλεφωνίας 4G & 5G, Bluetooth, Οπτικές ίνες κ.λπ.), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube κ.λπ.), την εικονική πραγματικότητα (VR), την επαυξημένη 
πραγματικότητα (AR), και ούτω καθεξής. Ένα από τα πολλά πράγματα που παρέχουν αυτές οι 
τεχνολογίες είναι ότι τώρα υπάρχουν πολλοί τρόποι και κανάλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο 
για την παρουσίαση όσο και για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός ατόμου. Επομένως, εκτός από 
τη φυσική ταυτότητα ενός ατόμου, ταυτόχρονα σχηματίζεται και μια άλλη ταυτότητα - η ψηφιακή 
ταυτότητα.  
 
Μπορείτε να σκεφτείτε την ψηφιακή σας ταυτότητα ως την παρουσία σας στο Διαδίκτυο, π.χ. σε τι πατάτε 
«like» (τι σας αρέσει), τι σχολιάζετε, τι κοινοποιείτε, ποιον/ποια ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, ποια τηλεοπτική πλατφόρμα χρησιμοποιείτε, ποιες διασημότητες ακολουθείτε, πώς 
αλληλεπιδράτε με άλλους, το επαγγελματικό σας χαρτοφυλάκιο, τι αγοράζετε στο Διαδίκτυο, οι 
δραστηριότητες email σας, τα στοιχεία σύνδεσης σας, τα βιομετρικά στοιχεία σας, ή απλά το ιστορικό 
περιήγησής σας. Όλα αυτά διαμορφώνουν την ψηφιακή σας ταυτότητα και δημιουργούν ένα μοναδικό 
«ψηφιακό αποτύπωμα» για εσάς. 
 
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο στο YouTube για να μάθετε ακόμα περισσότερα χαρακτηριστικά 
της ψηφιακής ταυτότητας.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

• Μια συσκευή πολυμέσων π.χ. Σταθερός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone 
• Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

15-20 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
1. Έχω ψηφιακή ταυτότητα μόνο εάν έχω πρόσβαση στο Διαδίκτυο.  

a) Σωστό. 
b) Λάθος.  
 

2. Η ψηφιακή ταυτότητα αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρομαι στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
a) Σωστό. 
b) Λάθος. 
 

3. Έχοντας μια ψηφιακή ταυτότητα σημαίνει επίσης ότι έχω ψηφιακό αποτύπωμα. 
a) Σωστό. 
b) Λάθος. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rMXh3zu7FC8
https://www.youtube.com/watch?v=rMXh3zu7FC8


 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 51 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ  

 
https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/ 

 

 

 

Κάρτα δραστηριότητας 18  -  Βασικά σημεία ενός Βιογραφικού Σημειώματος   

Βασικά σημεία ενός Βιογραφικού Σημειώματος  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βασικό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αυτό το θέμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βιογραφικό σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή, τις 
κύριες διαφορές μεταξύ του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής, τις αρχές για ένα 
καλά δομημένο βιογραφικό σημείωμα και τον τρόπο λήψης υποδειγμάτων βιογραφικού σημειώματος. 
 
Το Βιογραφικό Σημείωμα [Curriculum Vitae (CV) ή απλά βιογραφικό] είναι ένας λατινικός όρος που 
σημαίνει «Πορεία ζωής», καλύπτει τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ικανότητες ενός ατόμου που 
αναζητά εργασία και περιέχει: 

- Προσωπικά στοιχεία του ατόμου που αναζητά εργασία: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, E-mail, 
Αριθμός τηλεφώνου, Ιστότοπος/Blog/LinkedIn, Άμεση Ανταλλαγή Μηνυμάτων 
Συμπληρώστε μόνο αν απαιτείται - Ελέγξτε τις τοπικές διατάξεις σχετικά με δεδομένα όπως φύλο, 
ηλικία, εθνικότητα, κ.λπ. σε ένα βιογραφικό. Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Μορφοποίηση 
ημερομηνίας, Εθνικότητα 

- Εργασιακή Εμπειρία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
- Γλώσσες 
- Προσωπικές Δεξιότητες: Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Οργανωτικές/Διοικητικές Δεξιότητες, 

Δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία 
- Ψηφιακές Δεξιότητες: Επεξεργασία πληροφοριών, Επικοινωνία, Δημιουργία περιεχομένου, 

Ασφάλεια, Επίλυση Προβλημάτων, πιστοποιητικό(-ά) ΤΠΕ, άλλες δεξιότητες υπολογιστών 

https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/
https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/
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Μια συνοδευτική επιστολή είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το βιογραφικό σας σημείωμα, συντάσσεται 
για τους υποψηφίους εργοδότες, και αφορά τον λόγο που υποβάλλετε αίτηση σε μια συγκεκριμένη 
εργασία. Ο πρωταρχικός σκοπός της συνοδευτικής επιστολής είναι να παρουσιάσετε τον εαυτό σας σε 
έναν οργανισμό, να δείξετε το ενδιαφέρον σας για τον οργανισμό ή μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. 
Συνήθως, η συνοδευτική επιστολή είναι η πρώτη επαφή μεταξύ του αιτούντος εργασία και του εργοδότη.   
Εντός της συνοδευτικής επιστολής, οι αιτούντες εργασία πρέπει να απαντούν στις εξής ερωτήσεις:  

- Γιατί σας ενδιαφέρει αυτός ο οργανισμός; 
- Γιατί να σας προσλάβει κάποιος εργοδότης/οργανισμός; 

Η συνοδευτική επιστολή περιέχει:  
- Προσωπικά στοιχεία του αιτούντος εργασία: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, E-mail, Αριθμός 

τηλεφώνου, Άμεση Ανταλλαγή Μηνυμάτων 
- Στοιχεία διεύθυνσης: Υπεύθυνος/-η επικοινωνίας, Όνομα/Διεύθυνση του οργανισμού 
- Ημερομηνία, Θέμα 
- Κύριο περιεχόμενο: Εισαγωγική παράγραφος, Κύριο κείμενο, Παράγραφος κλεισίματος 
- Αποφώνηση, Υπογραφή 
- Συνημμένα: Βιογραφικό σημείωμα, άλλα έγγραφα  

Ωστόσο, η συνοδευτική επιστολή διαφέρει από το βιογραφικό σημείωμα, καθώς, μια συνοδευτική 
επιστολή είναι μια επισκόπηση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας σας και γράφεται αποκλειστικά για την 
εργασία που υποβάλλετε αίτηση, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο υποβάλλετε αίτηση σε αυτήν την 
εργασία. Μια καλογραμμένη συνοδευτική επιστολή πρέπει να σας παρουσιάζει χρηστά και να προτρέπει 
το άτομο που τη διαβάζει να διαβάσει το βιογραφικό σας. 
 
Το Διαβατήριο Γλωσσών καταγράφει τις γλωσσικές ικανότητες και τα προσόντα σε μια τυποποιημένη 
μορφή χρησιμοποιώντας τα 6 Ευρωπαϊκά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών και άτυπων 
εκπαιδευτικών ικανοτήτων. Τα 6 Ευρωπαϊκά επίπεδα βασίζονται στο Πλέγμα αυτοαξιολόγησης που 
δείχνει τα επίπεδα επάρκειας που περιγράφονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) .  Το 
Διαβατήριο Γλωσσών βοηθά τους αιτούντες εργασία να καταγράψουν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας 
και αποτελείται από τρία ευρεία επίπεδα:  

- Βασικός χρήστης (A1 & Α2) 
- Ανεξάρτητος χρήστης (B1 & B2) 
- Έμπειρος χρήστης (Γ1 & Γ2)  (Εικόνα 8) 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
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Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες – Πλέγμα Αυτοαξιολόγησης 

 
 ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Να ενημερώνετε το Διαβατήριο Γλωσσών σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα! 

Το Διαβατήριο Γλωσσών περιέχει:  
- Προσωπικά στοιχεία του αιτούντος εργασία: Όνομα, Επώνυμο, 
- Μητρική(-ές) γλώσσας(-ες) 
- Ξένη(-ες) γλώσσα(-ες) 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Εργαλείο Europass  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

40 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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1. Το βιογραφικό σημείωμα είναι το ίδιο με τη συστατική επιστολή. 

a) Σωστό 
b) Λάθος 
 

2. Στο διαδίκτυο, υπάρχουν διαθέσιμα υποδείγματα βιογραφικών σημειωμάτων   
a) Σωστό 
b) Λάθος 
 
 
 

3. Υπάρχουν 5 επίπεδα ικανότητας στο Διαβατήριο Γλωσσών  
a) Σωστό 
b) Λάθος 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

 
https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/  

4.2.2. Μεσαίο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 19  -  Δημιουργία ενός Βιογραφικού Σημειώματος 
Europass  

Δημιουργία ενός Βιογραφικού Σημειώματος Europass 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μεσαίο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/
https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/
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Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να παρουσιάσει έναν αναλυτικό οδηγό για το πώς να 
δημιουργήσετε (ή να ενημερώσετε) το Βιογραφικό Σημείωμα Europass, τη Συνοδευτική Επιστολή, και το 
Διαβατήριο Γλωσσών με βάση την τυποποιημένη μορφοποίηση του Europass. Το Europass προσφέρει 
ορισμένες δωρεάν οδηγίες και κατευθύνσεις για όσους/όσες θέλουν να προετοιμαστούν για μια 
συνέντευξη εργασίας.  
 
Παρατίθεται ένα βίντεο YouTube για το Europass.  
 

1. Δημιουργία του Βιογραφικού Σημειώματος Europass  

 
ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στη διεύθυνση https://europa.eu/europass/el 
ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στη Δημιουργία νέου Βιογραφικού Σημειώματος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχική σελίδα του Europass 
 

 
Δημιουργία νέου βιογραφικού σημειώματος 
 
ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στο «Δημιουργήστε προφίλ Europass” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jxTjAcm_uMQ
https://www.youtube.com/watch?v=jxTjAcm_uMQ
https://europa.eu/europass/el
https://europa.eu/europass/el
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Δημιουργήστε προφίλ Europass 
 
 
ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Δημιουργία του προφίλ μου» 
 

  
 

Δημιουργία του προφίλ μου 
 

 
ΒΗΜΑ 5: Συμπληρώστε την ενότητα «Προσωπικά στοιχεία» 
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Προσωπικά στοιχεία 
 
 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Η ενότητα προσωπικών στοιχείων περιλαμβάνει: Όνομα(-ατα), Επώνυμο(-α), Διεύθυνση κατοικίας, 
Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο(-α), E-mail, Ιστοσελίδα/Blog/LinkedIn, Άμεση 
Ανταλλαγή Μηνυμάτων 
 
Συμπληρώστε μόνο εάν απαιτείται - Ελέγξτε τις τοπικές διατάξεις σχετικά με δεδομένα όπως φύλο, ηλικία, 
εθνικότητα κ.λπ. σε ένα βιογραφικό σημείωμα. Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Μορφοποίηση 
ημερομηνίας, Εθνικότητα 
 
 
ΒΗΜΑ 6: Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο»  
  
 
ΒΗΜΑ 7: Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία σχετικά με την προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία 
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Βιογραφικό – Επαγγελματική Εμπειρία  

 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
Η ενότητα επαγγελματικής εμπειρίας περιλαμβάνει: Ημερομηνία (ή τρέχουσα εμπειρία), Μορφοποίηση 
ημερομηνίας, Επάγγελμα ή θέση, Στοιχεία εργοδότη, Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες, 
Προσθήκη συνημμένων 
 
> ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ξεκινήστε με την πιο πρόσφατη και αναφέρετε οποιαδήποτε εθελοντική εμπειρία. 
  
Σε κάποια πεδία, το Europass παρέχει ένα μπλε εικονίδιο με ένα λευκό «i» το οποίο παρέχει  επεξήγηση 
της ενότητας και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων.  
 
ΒΗΜΑ 8: Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» 
 
 ΒΗΜΑ 9: Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτισή σας  
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Βιογραφικό Σημείωμα – Εκπαίδευση και Κατάρτιση   

 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
Η ενότητα Εκπαίδευση και Κατάρτιση περιλαμβάνει: Ημερομηνία (ή τρέχουσες σπουδές), Μορφοποίηση 
ημερομηνίας, Τίτλος σπουδών/προσόντος που απονεμήθηκε, Φορέας εκπαίδευσης/κατάρτισης, Επίπεδο 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) ή Ταξινόμηση στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, Κύρια 
θέματα/επαγγελματικές δεξιότητες που καλύπτονται, Προσθήκη συνημμένων  
 
> ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ξεκινήστε με την πιο πρόσφατη και προσθέστε ξεχωριστές καταχωρίσεις για κάθε 
πρόγραμμα.  
 
Σε κάποια πεδία, το Europass παρέχει ένα μπλε εικονίδιο με ένα λευκό «i» το οποίο παρέχει  επεξήγηση 
της ενότητας και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων.  
 
ΒΗΜΑ 9: Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» 
 
 
ΒΗΜΑ 10: Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία σχετικά με τις προσωπικές σας δεξιότητες 
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Βιογραφικό Σημείωμα – Προσωπικές Δεξιότητες   

 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
Η ενότητα της/των μητρικής(-ών) γλώσσας(-ών) περιλαμβάνει: Μητρική(-ες) γλώσσα (-ες) 
 
Σε κάποια πεδία, το Europass παρέχει ένα μπλε εικονίδιο με ένα λευκό «i» το οποίο παρέχει  επεξήγηση 
της ενότητας και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων.  
 
ΒΗΜΑ 11: Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία» 
 
ΒΗΜΑ 12: Προαιρετικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο «Προσθήκη νέας ενότητας»… 
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Προσθήκη νέας ενότητας 
 
.. για να προσθέσετε άλλους τύπους ενοτήτων στο βιογραφικό σας 
 

 
Άλλοι τύποι ενοτήτων 
 



 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 62 
 

 

 
ΒΗΜΑ 13: Κάντε κλικ στο «Έξοδος» 
ΒΗΜΑ 14: Επιλέξτε  «Δημιουργία συνοδευτικής επιστολής» 
 

 
Δημιουργία συνοδευτικής επιστολής 
 
ΒΗΜΑ 15: Κάντε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία νέας συνοδευτικής επιστολής» 
 

 
Δημιουργία νέας συνοδευτικής επιστολής 
 
 
 
ΒΗΜΑ 16: Συμπληρώστε τα ανάλογα πεδία και πατήστε «Επόμενο»  
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Συνοδευτική επιστολή 
 
ΒΗΜΑ 17: Επιλέξτε μία από τις έτοιμες μορφές και επιλέξτε «Επόμενο»  
 

 
Μορφές συνοδευτικής επιστολής 
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ΒΗΜΑ 18: Δώστε ένα όνομα στην επιστολή και επιλέξτε «Λήψη αρχείου» για να την κατεβάσετε και 
«Αποθήκευση στη βιβλιοθήκη μου Europass” για να αποθηκευτεί στο σύστημα μαζί με το βιογραφικό 
σας. 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 

Εργαλείο Europass 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

60 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 
1. Υπάρχει περιορισμός στις ενότητες που μπορείτε να βάλετε στο βιογραφικό σας 

a) Σωστό 
b) Λάθος 
 

2. Υπάρχουν έτοιμες μορφές-δομές για το βιογραφικό και τη συστατική επιστολή   
a) Σωστό 
b) Λάθος 

 
3. Απαιτείται να συμπληρώσετε όλα τα πεδία παντού 

a) Σωστό 
b) Λάθος 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

 
https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/ 

 

https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/
https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/


 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 65 
 

 4.2.2. Προχωρημένο επίπεδο 

Κάρτα δραστηριότητας 20  -  Ρύθμιση του λογαριασμού 
σας στο LinkedIn 

Ρύθμιση του λογαριασμού σας στο LinkedIn 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η εγγραφή στο LinkedIn είναι μια πολύ απλή διαδικασία και δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 5 λεπτά. 
 
Αφού μεταβείτε στη διεύθυνση www.linkedin.com , κάντε κλικ στην επιλογή Join now (Εγγραφείτε 
τώρα) στην κάτω δεξιά γωνία. 
 

 
Αρχική Σελίδα του LinkedIn 

 

http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/


 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 66 
 

 

Στη σελίδα που εμφανίζεται, γράψτε το email σας, τον κωδικό πρόσβασης που προτιμάτε για τον λογαριασμό 
και κάντε κλικ στην επιλογή Agree & Join (Συμφωνήστε και Εγγραφείτε).  
 

 
Φόρμα εγγραφής στο LinkedIn  

 
Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα και το επώνυμό (first name & last name) σας και πατήστε το 
κουμπί Continue (Συνέχεια).  
 

 
Εγγραφή στο LinkedIn και προσωπικές πληροφορίες 
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Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Verify (Επαλήθευση) και θα εμφανιστεί μια μπάλα 
που περιέχει την εικόνα ενός ζώου. Κάντε κλικ στα βέλη αριστερά και δεξιά της μπάλας για να την 
περιστρέψετε αναλόγως και να τη φέρετε σε όρθια θέση.  
 

 
Έλεγχος ασφαλείας στο LinkedIn  

 
Κάντε κλικ στην επιλογή Done (Ολοκλήρωση) όταν τελειώσετε και, στην επόμενη οθόνη, πρέπει να 
επιβεβαιώσετε τη χώρα (country), τον ταχυδρομικό κώδικα (postal code) και την τοποθεσία 
(location) σας.  
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Εγγραφή στο LinkedIn – Τοποθεσία (Location) 

 
Πατήστε το κουμπί Next (Επόμενο), βάλτε τον πιο πρόσφατο τίτλο εργασίας (most recent job title) σας 
και το όνομα της εταιρείας (most recent company) και κάντε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια).  
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Εγγραφή στο LinkedIn – Επάγγελμα (Occupation) 

 
Εάν δεν έχετε εργαστεί σε κάποια εταιρεία μέχρι τώρα, κάντε κλικ στην επιλογή «I’m a student» («Είμαι 
μαθητής/φοιτητής») και εισαγάγετε τις αντίστοιχες πληροφορίες.  
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Εγγραφή στο LinkedIn - Εκπαίδευση (Education) 

 
Στη συνέχεια, θα σταλεί ένας κωδικός επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email σας, θα πρέπει να γράψετε 
αυτόν τον κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο στην οθόνη σας και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή 
Agree & Confirm (Συμφωνώ & Επιβεβαιώνω).  
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Εγγραφή στο LinkedIn – Επιβεβαίωση email 

 
Στη συνέχεια θα ερωτηθείτε αν αναζητάτε εργασία ή όχι. 
 

  
Εγγραφή στο LinkedIn – Επιλογές 
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… και τέλος θα μπορείτε να επιλέξετε άλλους χρήστες που γνωρίζετε ήδη, από μια αυτόματη λίστα που 
προκύπτει από τα δεδομένα που εισαγάγατε προηγουμένως (περιοχή, εταιρεία, σχολείο κ.λπ.). Εάν δεν θέλετε να 
το κάνετε, κάντε κλικ στην επιλογή Skip (Παράλειψη) στην κάτω δεξιά γωνία. 
 
Τώρα, κάθε φορά που θέλετε να δείτε το προφίλ σας, κάντε κλικ στην επιλογή «Me» («Εγώ») στην πάνω δεξιά 
γωνία και στο αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή View profile (Προβολή 
προφίλ). 
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Σελίδα προφίλ στο LinkedIn  
 
Εδώ είναι τα πιο βασικά στοιχεία του προφίλ σας που πρέπει να προσέξετε: 
 

 
 Επιλογές προφίλ στο LinkedIn  

 
1. Profile picture (Εικόνα προφίλ) 

Κυριολεκτικά το πρώτο πράγμα που βλέπει κάποιος/-α στο προφίλ σας, οπότε καλύτερα να κάνετε καλή 
εντύπωση μέσω αυτής. Δεν υπάρχει κάποια συνταγή για την τέλεια εικόνα στο LinkedIn, αλλά οι πιο 
βασικοί κανόνες που πρέπει να θυμάστε είναι οι εξής: 
 

- Η φωτογραφία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατη. 
- Η ιδανική ανάλυση είναι 400x400. 
- Το πρόσωπό σας πρέπει να καλύπτει περίπου το 60% του κάδρου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το 

πάνω μέρος του κεφαλιού σας πρέπει σχεδόν να αγγίζει την κορυφή της εικόνας και το πηγούνι σας θα 
πρέπει να είναι λίγο πιο κάτω από τη μέση. 

- Φροντίστε να χαμογελάτε! 



 
 

Ασφάλεια & Επίλυση Προβλημάτων      
DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ      

 74 
 

 

- Επιλέξτε ντύσιμο που θα μπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτή ενδυμασία στην εργασία-στόχο σας (αυτή 
είναι η ασφαλέστερη επιλογή για σχεδόν όλους τους τομείς, ενώ ισχύει και για τα δύο φύλα). 

- Αποφύγετε τα έντονα φόντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να είστε μπροστά από έναν λευκό 
τοίχο. Ένα μονόχρωμο φόντο άλλου χρώματος θα ήταν επίσης κατάλληλο (απλώς φροντίστε να μην 
είναι κάποιο πολύ έντονο χρώμα), καθώς και ένα θολό τοπίο χωρίς πολλές λεπτομέρειες. 
 
 

2. Background photo (Φωτογραφία φόντου) 
Αυτό είναι ουσιαστικά το δεύτερο πράγμα που θα παρατηρήσει κάποιος/-α στο προφίλ σας. Εδώ τα 
πράγματα είναι πολύ πιο απλά και υπάρχουν κυρίως 2 επιλογές για να διαλέξετε: 
 

- Μια εικόνα-λογότυπο-γραφικό που αντιπροσωπεύει τον τομέα σας (π.χ. ηλεκτρικά κυκλώματα για έναν 
τεχνικό υπολογιστών). 

- Μια φωτογραφία από μια στιγμή επιτυχίας σας (π.χ. παίρνετε ένα βραβείο ή δίνετε μια ομιλία) 
 

3. Summary (Σύνοψη) 
Η ενότητα «About» («σχετικά») του προφίλ σας είναι το μέρος όπου περιγράφετε τον εαυτό σας σε λίγες 
γραμμές. Για άλλη μια φορά, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να γράψετε μια 
εξαιρετική σύνοψη, αλλά οι συμβουλές που δίνονται πιο συχνά είναι οι εξής: 
 

- Περιγράψτε τι σας κάνει παθιασμένους/-ες. Για να το θέσουμε απλά, αναφέρετε τα πράγματα που δεν 
κάνετε μόνο για τα χρήματα. 

- Περιγράψτε τι κάνετε όσο το δυνατόν πιο απλά… ποια προβλήματα επιλύετε, για ποιους και με 
ποιον τρόπο. 

- Δώστε μια σύντομη επισκόπηση του ιστορικού σας ... τι έχετε σπουδάσει και πού έχετε εργαστεί. 
- Δείξτε τις πιο επιτυχημένες στιγμές σας. 
- Αναφέρετε τα πράγματα που σας αρέσουν πέραν της εργασίας σας (π.χ. τα χόμπι σας). 
- Πείτε μια ιστορία. Οι ενότητες του ιστορικού και των επιτυχημένων στιγμών σας μπορούν να πάρουν τη 

μορφή μιας διηγήσεως, αρκεί αυτή να είναι σύντομη. 
- Ξεκινήστε με μια εντυπωσιακή πρόταση. Είναι αυτό που θα τραβήξει την προσοχή του/της 

αναγνώστη/-τριας και θα τον/την δελεάσει να συνεχίσει. Μπορεί να είναι ένα έξυπνο απόφθεγμα, ένα 
λογοπαίγνιο, ένα ασυνήθιστο πράγμα που έχετε κάνει ή μια πολύ υψηλή διάκριση που κατέχετε. 

- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε σωστά τις παραγράφους και να υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσά τους. 
Σε κανέναν δεν αρέσει ένα «κατεβατό» κείμενο. 

 
4. Open to work (Διαθέσιμος/-η για εργασία) 

Ακριβώς όπως υποδηλώνει ο τίτλος, είναι μια ενότητα που είναι ορατή μόνο όταν θέλετε ο κόσμος να 
γνωρίζει ότι αναζητάτε εργασία. Περιέχει το hashtag #OpenToWork, ακολουθούμενο από τους 
τίτλους εργασίας που σας ενδιαφέρουν. 
 
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μολυβιού στα δεξιά, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτούς τους ρόλους 
(roles), την τοποθεσία (location) σας, τον τύπο εργασίας (job type) που αναζητάτε, καθώς και το 
αν αναζητάτε εργασία ενεργά ή απλώς «σερφάρετε». Κάνοντας κλικ στο βέλος προς τα κάτω δεξιά 
μπορείτε επίσης να προσθέσετε το «κάδρο open to work» στη φωτογραφία σας. 
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Προτιμήσεις εργασίας (Job preferences) στο LinkedIn  

 
5. Εξερευνήστε τις προσαρμόσιμες επιλογές σας 

 
Δίπλα στη σελίδα του προφίλ σας θα δείτε το κουμπί Add profile section (Προσθήκη ενότητας 
προφίλ) που σας εμφανίζει μια πλήρη λίστα των προσαρμόσιμων πεδίων του προφίλ σας, 
ομαδοποιημένα ανά θέμα. 
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Ενότητες προφίλ (Profile sections) LinkedIn  

 
Εκτός από τις ενότητες Intro (Εισαγωγή) και About (Σχετικά) που ήδη αναφέρθηκαν, θα πρέπει 
σίγουρα να προσθέσετε το Background (Ιστορικό) σας (σπουδές και επαγγελματική εμπειρία, 
πιστοποιήσεις και εθελοντική εμπειρία), τις Skills (Δεξιότητες) σας, καθώς και τα πιο αξιοσημείωτα 
Accomplishments (Επιτεύγματα) σας. 
 
Η ενότητα Featured («Προτεινόμενα») πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ, καθώς εάν το προφίλ σας 
κορεστεί από μέσα και εξωτερικούς συνδέσμους, μπορεί να γίνει πολύ περίπλοκο και κατά συνέπεια 
δύσκολο στην ανάγνωση. 
 
Τέλος, θα βοηθούσε πολύ αν μπορούσατε να ζητήσετε Recommendations (Συστάσεις) από άτομα 
υψηλού προφίλ με τα οποία ίσως να έχετε συνδεθεί. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ 
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LinkedIn 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι υποχρεωτικό για το προφίλ σας; 
A) Εικόνα προφίλ 
B) Σύνοψη 
C) Βίντεο 
D) Δεξιότητες 

 
2. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία πρέπει να αποφεύγεται ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την εικόνα του 

προφίλ σας; 
A) Να μην χαμογελάτε 
B) Να μην είστε με άλλο άτομο στη φωτογραφία 
C) Ένα μη-μονόχρωμο φόντο 
D) Το πρόσωπό σας να καλύπτει περισσότερο από το 60% του κάδρου 

 
3. Εάν δεν έχετε ακόμα επαγγελματική εμπειρία, ποια στοιχεία σας βοηθούν να καλύψετε αυτό το κενό; 

A) Καταχώριση των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων σας 
B) Οι εθελοντικές σας εμπειρίες 
C) Τα επιτεύγματα σας και οι συστάσεις 
D) Όλα τα παραπάνω 

 
4. Ποια είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στο προφίλ σας; 

A) Εικόνα προφίλ, εικόνα φόντου, σύνδεσμοι, δεξιότητες 
B) Εικόνα φόντου, δεξιότητες, επιτεύγματα 
C) Εικόνα προφίλ, συστάσεις, σπουδές, προτεινόμενες αναρτήσεις 
D) Εικόνα προφίλ, σπουδές, δεξιότητες, επαγγελματική εμπειρία, σύνοψη 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/illustrations/linkedin-job-marketing-affiliates-3157977/ 

 

https://pixabay.com/illustrations/linkedin-job-marketing-affiliates-3157977/
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