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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Έκδοση Ημερομηνία Δημιουργός Περιγαφή Πράξη Σελίδες 

1.0 02/07/2020 
Emphasys 
Centre 

IO2/A2 Επεξεργασία του αυθεντικού 
υλικού των διδακτικών δοκιμίων – 
εργαλείων και πρώτο πρόχειρο σχέδιο 
σε Α3 για το εκπαιδευτικό υλικό.   

C 87 

          2.0  03/07/2020 
Barbara 
Athanasakou 

Σχόλια για προτεινόμενες αλλαγές I       87 

3.0 23/07/2020 
Orestis 
Ntagiantas 

Μεταφορά των καρτών 
δραστηριοτήτων σε άλλες διδακτικές 
ενότητες και το αντίστροφο 

I, R, D 53 

4.0 27/07/2020 
Emphasys 
Centre 

Μετατροπή των ερωτήσεων πριν την 
αξιολόγηση σε ερωτήσεις μετά την 
αξιολόγηση  

U 52 

5.0 28/7/2020 EUROGEO 
Έλεγχος περιεχομένου όσον αφορά 
την γλώσσα, και διαγραφή κενών 
σελίδων  

U 50 

6.0 13/10/2020 
EMPHASYS 
CENTRE 

Αλλαγή περιγραφής των στιγμιότυπων 
οθόνης και των ομαδικών 
φωτογραφιών  

U 59 

7.0 11/02/2021 Isabel Nuez Έλεγχος περιεχομένου U 49 

      (*) Πράξη: C = Creation (Δημιουργία), I = Insert (Εισαγωγή), U = Update (Αναβάθμιση), R = Replace 
(Αντικατάσταση), D = Delete (Διαγραφή) 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ID- Ταυτότητα 
εγγράφου Αναφορά Τίτλος 

   

   

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ID-
Ταυτότητα 
εγγράφου 

Αναφορά Τίτλος 
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1. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 
 

1.1 Εισαγωγή 
Η ακόλουθη κάρτα θα εμφανίζεται σε χρήστες κάθε επιπέδου όταν πατήσουν επάνω στο αντίστοιχο κουτί  
(βλέπετε το έγγραφο) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με διάφορες δεξιότητες, εφαρμογές και διαδικτυακές 
πηγές που μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι βρίσκονται στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας ή 
επανένταξης στην αγορά εργασίας. Υπάρχει μια πληθώρα ψηφιακών εργαλείων και δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας, όπως τα Canva και Portfoliobox. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

• Δημιουργική Σκέψη: Είναι η ικανότητα του να σκέφτετε κανείς διαφορετικά ή να βλέπει κάτι 
με άλλο μάτι. Είναι ο ορισμός του ‘σκέφτομαι ριζοσπαστικά’.  

• Δεξιότητες Παρουσίασης: Είναι όλες εκείνες οι αρετές που χρειάζεται κανείς για να 
δημιουργήσει και να παραδόσει μια άρτια και αποτελεσματική παρουσίαση.  

• Επικοινωνιακές δεξιότητες: Η ανταλλαγή πληροφοριών με τον προφορικό ή γραπτό λόγο.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Με το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να: 
• Κατανοήσετε πως να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό εργαλείο γραφικού σχεδιασμού Canva  
• Κατανοήσετε πως να προωθήσετε τον εαυτό σας (προσωπική επωνυμία) 
• Κατανοήσετε γιατί είναι σημαντική η προώθηση του εαυτού σας   
• Κατανοήσετε πως να κτίσετε το δικό σας διαδικτυακό πορτφόλιο Portfoliobox 
• Κατανοήσετε πως να φτιάξετε το δικό σας ιστολόγιο   
• Κατανοήσετε πως γράφετε σε ένα ιστολόγιο  

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP  

Πλαίσιο Ικανοτήτων 3: 
 
3.1 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου  

ΠΗΓΕΣ (αν υπάρχουν) 

• Canva (n.d.). Retrieved from  www.canva.com  
• Portfoliobox (n.d.). Retrieved from  https://www.portfoliobox.net/    

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ (αν υπάρχουν) 

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/


 
 

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου                   EMPHASYS CENTRE, DLEARN, RCCI, EUROGEO, FEUZ  4 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 

 

1.2 Κάρτες δραστηριοτήτων  
 

1.2.1 Αρχάριο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 1  -  Εισαγωγή στο Canva 

Εισαγωγή στο Canva  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Αρχάριο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι είναι η προσωπική επωνυμία, με το πως να 
προωθήσει κανείς τον εαυτό του μέσω του Canva (ένα διαδικτυακό εργαλείο γραφικού σχεδιασμού) και 
με το γιατί η δημιουργικότητα είναι απαραίτητη για ευκαιρίες απασχολησιμότητας.   
 
Η προσωπική επωνυμία είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείτε για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας στους 
άλλους ως ένα ολοκληρωμένο, έξυπνο και ταλαντούχο άτομο. Η προώθηση του εαυτού σας μπορεί να 
γίνει με πρόσωπο-με-πρόσωπο συζητήσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ομιλίες μπροστά σε 
πλήθος κλπ.   
 
Η προσωπική επωνυμία είναι μια σημαντική δεξιότητα για την ανέλιξη της καριέρας σας και την 
αναζήτηση εργασίας, αφού είναι απαραίτητο να προωθήσετε τον εαυτό σας σε πιθανούς σας εργοδότες 
με σκοπό να σας επιλέξουν.  
 
Το Canva είναι ένα ΔΩΡΕΑΝ εργαλείο γραφικού σχεδιασμού που περιέχει ευκολόχρηστες λειτουργίες 
με τις οποίες μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιεχόμενο με το ενδεχόμενο να 
αναδημοσιευτεί. Το Canva προσφέρει επιλογές από πρότυπα όπως κεφαλίδες και πανό για μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, αφίσες, προσκλήσεις, παρουσιάσεις, διαφημίσεις κλπ. Για να έχετε πρόσβαση σε 
περισσότερα πρότυπα και λειτουργίες μπορείτε να αγοράσετε το πακέτο ‘Premium’, το οποίο προσφέρει 
περισσότερες επιλογές, εικονίδια, φωτογραφίες κλπ.   
 
Το Canva σας δίνει την δυνατότητα να σχεδιάσετε το επαγγελματικό σας προφίλ και διαρκή 
εντυπωσιακά γραφικά που δίνουν την εντύπωση στους πιθανούς εργοδότες ότι η δουλειά σας είναι 
επαγγελματική.    
 
Με το Canva μπορείτε να προωθήσετε τα ακόλουθα: 
- Προσωπικότητα 
- Δεξιότητες 
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- Εμπειρίες 
- Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων 
- Πάθος 
- Δημιουργικότητα  
 
‘Η δημιουργικότητα είναι σαν το οξυγόνο... απλά είναι εκεί’ – Beth Nielsen Chapman 
 
Το Canva σας δίνει την απαραίτητη γνώση που χρειάζεστε για να βελτιώσετε τις ‘δεξιότητες 
δημιουργικότητας’ επειδή αυτές δεν χρειάζονται μόνο στους γραφίστες ή στις δημιουργικές βιομηχανίες 
αλλά και για την επίλυση προβλημάτων, την ηγεσία μιας ομάδας, την δημιουργία παρουσιάσεων/ομιλιών 
κλπ.  
 
Οι δεξιότητες δημιουργικότητας μπορούν να: 
- Ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα 
- Βοηθήσουν τους άλλους να βρουν δουλειά  
- Βοηθήσουν τους άλλους να γίνουν πιο παραγωγικοί με τις ψηφιακές τεχνολογίες.  
- Δώσουν σάρκα και οστά σε μια ιδέα  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Canva 
 

ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

3-4 Ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι αποκόμισε ο χρήστης από την δραστηριότητα  
Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι τύπου σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής  
Για κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.  
 

1. Η προσωπική επωνυμία είναι ο τρόπος να παρουσιάσετε τον εαυτό σας στους άλλους ως ένα 
ολοκληρωμένο, έξυπνο και ταλαντούχο άτομο. 
α) Σωστό 
β) Λάθος 

2. Το Canva είναι ένα δωρεάν ψηφιακό εργαλείο γραφικού σχεδιασμού  
α) Σωστό 
β) Λάθος  

3. Το Canva προσφέρει επιλογές από πρότυπα (μόνο) 
α) Σωστό 
β) Λάθος  

4. Το Canva δεν προσφέρει πιο πολλά πρότυπα και λειτουργίες όπως εικονίδια κλπ.  
Α)Σωστό 
Β)Λάθος 

ΕΙΚΟΝΑ 
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https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/  

 

Κάρτα δραστηριότητας 2  -  Εισαγωγή στο Portfoliobox 

Εισαγωγή στο Portfoliobox  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Αρχάριο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα ενότητα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ‘Portfoliobox’, 
όπως το τι είναι ακριβώς το εργαλείο ‘Portfoliobox’ και γιατί είναι τόσο σημαντικό, τα κύρια 
χαρακτηριστικά του και τους τρόπους πλοήγησης σε αυτό. 
 
Το Portfoliobox σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε διαδικτυακά 
πορτφόλιο. Ένα δωρεάν πορτφόλιο στο PortfolioBox σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το πορτφόλιο αλλά 
με κάποιους περιορισμούς όπως στον αριθμό των εικόνων (50 σύνολο). Παρέχει μια πληθώρα από 
πρότυπα με διαφορετικούς σχεδιασμούς. Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να συνδυάσουν 
διάφορα χαρακτηριστικά από τα πρότυπα που υπάρχουν.  
 
Η δημιουργία ενός ψηφιακού πορτφόλιο είναι ο καλύτερος τρόπος να παρουσιάσετε την δουλειά σας και 
προσδίδει μεγαλύτερη αξία στο Βιογραφικό σας. Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε ήδη διάφορα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ένα ψηφιακό πορτφόλιο δίνει στους πιθανούς εργοδότες σας, σε πελάτες και 
πρακτορία πληροφορίες σχετικά με την προσωπικότητα και την ταυτότητα σας.  
 
Εξερευνήστε το ‘Portfoliobox’  
 
Επισκεφθείτε το https://www.portfoliobox.net/  
 

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/
https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
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ΕΙΚΟΝΑ 1: Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική Σελίδα του Portfoliobox.Πληκτρολογήστε 
www.portfoliobox.net  

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Portfoliobox 
 

ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

3-4 Ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι αποκόμισε ο χρήστης από την δραστηριότητα  
Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι τύπου σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής  
Για κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.  
 

1. Το Portfoliobox σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τα διαδικτυακά σας 
πορτφόλιο στον ιστότοπο του  
α) Σωστό 
β) Λάθος 

2. Ένα δωρεάν πορτφόλιο στο PortfolioBox σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το πορτφόλιο σας, με 
κάποιους περιορισμούς ωστόσο, όπως στον αριθμό των εικόνων (30 σύνολο):  
α) Σωστό  
β) Λάθος 

3. Τα άτομα που αναζητούν εργασία δεν μπορούν να συνδυάσουν περιεχόμενα από τα διάφορα 
πρότυπα για τον σχεδιασμό του δικού τους:  

http://www.portfoliobox.net/
http://www.portfoliobox.net/
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α) Σωστό 
β) Λάθος  

4. Το ψηφιακό πορτφόλιο είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να παρουσιάσετε την 
δουλειά σας.   
Α)Σωστό 
Β)Λάθος 

 
ΕΙΚΟΝΑ 
 

 
https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/  

 

1.2.2 Ενδιάμεσο επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 3  -  Δημιουργία λογαριασμού και πλοήγηση στο 
Canva 

Δημιουργία λογαριασμού και πλοήγηση στο Canva 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ενδιάμεσο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει βήμα προς βήμα πως να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και να πλοηγηθείτε 
στο ψηφιακό εργαλείο γραφικού σχεδιασμού ‘Canva’. 
 
 

1. Εξερευνήστε το ‘Canva’  
 

ΒΗΜΑ 1: Επισκεφθείτε το  https://www.canva.com/ https://www.canva.com/  
ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε ‘Εγγραφή μέσω Google’, ‘Εγγραφή μέσω Facebook’ ή ‘Εγγραφή μέσω e-mail’   
ΒΗΜΑ 3: Ακολουθήστε τις οδηγίες για την δημιουργία λογαριασμού  
 
 
 

https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/
https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
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Εικόνα 2: Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική σελίδα του Canva. Πληκτρολογήστε 

www.canva.com  
 

 
 

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική σελίδα του Canva που εξηγεί πως να δημιουργήσετε τον δικό 
σας λογαριασμό. Συμπληρώστε τα πεδία με τα κενά κουτιά που βρίσκονται στην οθόνη σας. 

 
 

Αυτό είναι το προφίλ σας. 
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε πάνω στο όνομα σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.  
 
 
  
 

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
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Εικόνα 2: Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική Σελίδα του Canva που εξηγεί πως να επεξεργαστείτε τις 

ρυθμίσεις λογαριασμού.  
 
 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
Μπορείτε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας με την μπάρα πλοήγησης που βρίσκεται πάνω και να επιλέξετε 
‘Πρότυπα’, ‘Εικονίδια’, ‘Φωτογραφίες’ κλπ ή να πάτε πιο κάτω και να επιλέξετε πρότυπο. 
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Εικόνα 3. Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική Σελίδα του Canva που εξηγεί που θα βρείτε τα πρότυπα.  
 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο προφίλ σας από το μενού στα αριστερά:   
- All your designs: Θα έχετε πρόσβαση σε όλα σας τα σχέδια  
- Recent designs: Τα πιο πρόσφατα σχέδια που κάνατε  
- Brand Kit: Διαθέσιμο μόνο με Λογαριασμό  Canva Proaccount 
- All your folders: Μπορείτε να οργανώσετε τα σχέδια σας σε φακέλους  
- Trash: Τα σχέδια που διαγράψατε  
 

 
Εικόνα 4: Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική Σελίδα του Canva που εξηγεί πως να πλοηγηθείτε στο 

αριστερό μενου και πως να βρείτε τις επιλογές ‘All designs, Recent designs, Brand Kit, Folders and Trash’ 
 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Canva 
 

ΧΡΟΝΟΣ 

40 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι αποκόμισε ο χρήστης από την δραστηριότητα  
Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι τύπου σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής  



 
 

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου                   EMPHASYS CENTRE, DLEARN, RCCI, EUROGEO, FEUZ  12 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

Για κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.  
 

1. Οι χρήστες δεν μπορούν να εγγραφούν μέσω του ‘Google λογαριασμού’ 
α) Σωστό 
β) Λάθος  

2. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να αλλάξουν τις ρυθμίσεις λογαριασμού π.χ. όνομα λογαριασμού   
Α)Σωστό 
Β) Λάθος 

3. Οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν κάθε πρότυπο  
α) Σωστό  
β) Λάθος 

4. Οι χρήστες δεν μπορούν να δουν τα πιο πρόσφατα σχέδια στην αρχική σελίδα  
Α)Σωστό 

Β) Λάθος 
 
ΕΙΚΟΝΑ 

 
https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/  

 

Κάρτα δραστηριότητας 4  - Δημιουργία λογαριασμού και πλοήγηση στο 
Portfoliobox 

Δημιουργία λογαριασμού και πλοήγηση στο Portfoliobox 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ενδιάμεσο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν 
την πλοήγηση στο διαδικτυακό εργαλείο ‘Portfoliobox’ και την δημιουργία λογαριασμού.  
 

1. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ‘Porfoliobox’  
 
 
ΒΗΜΑ 1: Επισκεφθείτε https://www.portfoliobox.net/  

https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/
https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
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ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε ‘Start your Free account’  
 
 

 
 
Εικόνα 1: Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική Σελίδα του PortfolioBox που εξηγεί πως να δημιουργήσετε 

έναν λογαριασμό.  
 
 
 
ΒΗΜΑ 3: Συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία (Τίτλο ιστοσελίδας, Ειδικότητα, Ε-mail, Κωδικό 
Πρόσβασης)   
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Εικόνα 3: Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική Σελίδα του PortfolioBox που εξηγεί πως να δημιουργήσετε 
έναν λογαριασμό. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία με τα κενά κουτιά που βρίσκονται στην οθόνη σας.  
 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

- Παρακάτω θα βρείτε ένα παράδειγμα από ένα προφίλ. (Εικόνα 4) 
 
 

 
 

Εικόνα 4: Στιγμιότυπο οθόνης από ένα λογαριασμό PortfolioBox που δείχνει πως μοιάζει   
 

2. Εξυπηρέτηση Πελατών 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ‘Portfoliobox’ προσφέρει πελατειακή εξυπηρέτηση σε πραγματικό χρόνο.  
 
ΒΗΜΑ 4: Πατήστε πάνω στο μπλε κουμπί (στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης)   
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Εικόνα 6: Στιγμιότυπο οθόνης από το PortfolioBox που εξηγεί πως θα μεταβείτε στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών (Customer Support)  

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Portfoliobox  
 

ΧΡΟΝΟΣ 

40 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

3-4 Ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι αποκόμισε ο χρήστης από την δραστηριότητα  
Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι τύπου σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής  
Για κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.  
 

1. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό μέσω του λογαριασμού τους ‘Google’  
 
α) Σωστό 
β) Λάθος  

2. Τα απαιτούμενα πεδία για την δημιουργία λογαριασμού είναι ‘Τίτλος Ιστοσελίδας, ‘E-mail, Κωδικός 
Πρόσβασης’ 
α) Σωστό 
β) Λάθος 

3. Το πεδίο ‘Ειδικότητα’ -‘Profession’ απαιτείται για την δημιουργία λογαριασμού  
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α) Σωστό 
β) Λάθος  

4. Το Portfoliobox δεν παρέχει ‘Εξυπηρέτηση Πελατών’ - ‘Customer Support’ 
Α)Σωστό 
Β) Λάθος 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

 
https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv-business-job-work-2903909/   

 

Κάρτα δραστηριότητας 5  -  Δημιουργία του δικού σας Ιστολογίου  
Δημιουργία του δικού σας Ιστολογίου 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ενδιάμεσο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Δημιουργία δωρεάν ιστολογίου 
 
Πολλαπλές πλατφόρμες ιστολογίων σας επιτρέπουν να φτιάξετε ένα ιστολόγιο δωρεάν. Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ένα που να σας αρέσει, να εγγραφείτε και να ξεκινήσετε να γράφετε 
στο ιστολόγιο σας . Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα δωρεάν ιστολόγιο στο 
WordPress.com, Blogger ή στο Tumblr μέσα σε μόνο λίγα λεπτά. Θα χρησιμοποιείτε το Blogger για να 
κτίσετε το δικό σας ιστολόγιο.  
 
Βρείτε ένα εξειδικευμένο θέμα για το ιστολόγιο σας 
 
Ένα εξειδικευμένο θέμα είναι το θέμα για το οποίο θα γράφετε πιο συχνά μέσα στο ιστολόγιο σας. 
Επομένως, θα πρέπει να αποφασίσετε ποιο θα είναι το γενικό θέμα σας, ο τίτλος του ιστολογίου σας 
και το ειδικό θέμα με το οποίο θα ασχολείστε πιο πολύ.  
 
Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά ιστολόγια που ασχολούνται με το ‘ευ ζην’ και δίνουν συμβουλές για 
έναν καλό τρόπο ζωής. Συχνά παρέχουν νόστιμες συνταγές, ασκήσεις γυμναστικής, μιλούν για φαγητά 

https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv-business-job-work-2903909/
https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv-business-job-work-2903909/
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που πρέπει να αποφεύγετε κλπ. Ο υγειινός τρόπος ζωής είναι το εξειδικευμένο θέμα τους. Τώρα ήρθε η 
ώρα να σμίξετε τις ιδέες σας για να βρείτε το δικό σας θέμα.  
 
Φτιάξτε μια λίστα με τα ενδιαφέροντα σας ή τα χόμπυ σας.  
Ποια θέματα σας συναρπάζουν πιο πολύ; Καταγράψτε τα σε λίστα: μπορεί να είναι αθλήματα, γιόγκα, 
μαγειρική, μουσική ή ηλεκτρονικοί υπολογιστές.   
Έπειτα, καταγράψτε σε λίστα τα πράγματα για τα οποία είστε περήφανοι για τον εαυτό σας, όπως το 
το μουσικό σας ταλέντο, το καλλιτεχνικό σας ταλέντο ή τις αθλητικές σας επιδόσεις.  
Έπειτα, καταγράψτε σε λίστα τα πράγματα για τα οποία γνωρίζετε πιο πολλά, όπως το περιβάλλον ή 
την ζωή στην πόλη.  
Έπειτα, καταγράψτε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσατε ή νικήσατε.  
 
Με αυτή την άσκηση θα έχετε μια καλύτερη ιδέα των θεμάτων που σας ελκύουν περισσότερο. Τα 
θέματα για τα οποία δείχνετε μεγαλύτερο πάθος πολύ πιθανό να γίνουν το θέμα του ιστολογίου σας.  
 
Ο λόγος που γίνεται αυτή η διαδικασία είναι επειδή το ιστολόγιο είναι μια χαρούμενη διαδικασία και οι 
άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό μαθαίνουν πολλά πράγματα γράφοντας. Πρέπει να είστε 
ενθουσιασμένοι και να νοιάζεστε για το θέμα σας.  
 
Περιορίστε το γενικό θέμα. Αν διαλέξετε ένα ευρύ θέμα τότε θα σας είναι δύσκολο να διακριθείτε μέσα 
στο πλήθος.  
 
Εγγραφή του Ιστολογίου  
 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.blogger.com/ για να ανοίξετε ένα λογαριασμό BlogSpot 
(Εικόνα 1). 
 
 

 
 
Εικόνα 1: Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική Σελίδα του Blogger. Θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε  

www.blogger.com  
 
Το ιστολόγιο σας θα είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό σας στο Google ή στην ηλεκτρονική σας 
διεύθυνση googlemail και θα πρέπει να τηρήσετε τους κανόνες και τους περιορισμούς της πλατφόρμας. 
Μπορεί να σας περιορίσουν ή να σας απαγορεύσουν την χρήση των διαφημίσεων για παράδειγμα ή 
μπορεί ακόμη να προσθέσουν τις δικές τους διαφημίσεις στο ιστολόγιο σας. Αν χρειαστεί θα πρέπει να 
φτιάξετε ένα λογαριασμό Gmail από την διεύθυνση http://www.google.com. 
 

https://www.blogger.com/about/?bpli=1
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Θα πρέπει να δώσετε ένα τίτλο στο ιστολόγιο σας, για παράδειγμα αν θέλετε να δείξετε την 
δημιουργική πλευρά του εαυτού σας: Ο Δημιουργικός Εαυτός μου - ή Έξυπνος Τρόπος Εργασίας αν 
θέλετε να ασχοληθείτε με τους τρόπους ανεύρεσης εργασίας.  
Θα πρέπει να διαλέξετε το όνομα με το οποίο θα εμφανίζεστε, δηλαδή το όνομα του ιστολογίου σας.  
Επιλέξτε μια Διαδικτυακή διεύθυνση για το ιστολόγιο σας: το όνομα λογαριασμού του δωρεάν 
ιστολογίου σας θα είναι σε αυτή την μορφή “blogname.blogspot.com” επομένως θα μπορούσατε να 
διαλέξετε το creativeme.blogspot.com 
 
Προσθέστε τις προσωπικές σας πληροφορίες και λεπτομέρεις στο ιστολόγιο. Μπορείτε να προσθέσετε 
φωτογραφία ή εικόνα που να αντιπροσωπεύει το ιστολόγιο σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
μηχανή αναζήτησης Google για να βρείτε δωρεάν εικόνες. Για παράδειγμα αναζητήστε για ιστολόγια, 
επιλέξτε εικόνες και εργαλεία – δικαιώματα χρήσης για αναδημοσίευση. Αυτές είναι εικόνες που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε που δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα.  
 
Παρακολουθήστε το βίντεο σχετικά με το κτίσιμο στο Blogger 
https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY 
 
Σχεδιάστε το ιστολόγιο σας στο Blogger 
 
Το μπροστινό μέρος του ιστολογίου σας πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένο και με άρτια διάταξη. 
Πρέπει να δημιουργήσετε ένα  ευχάριστο για το μάτι  περιβάλλον αλλά και πρακτικό. Μακροπρόθεσμα 
θα θέλετε οι επισκέπτες σας να μπορούν εύκολα να βρουν πληροφορίες στο ιστολόγιο σας. Σε καμία 
περίπτωση δεν θα θέλετε οι επισκέπτες σας να απογοητευτούν από τα χρώματα που διαλέξατε ή από 
τον μη πρακτικό τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες. Ο σχεδιασμός που θα κάνετε 
είναι πολύ σημαντικός αφού μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις ή αποδοχή για αυτά που λέτε μέσα στο 
ιστολόγιο σας.   
 
Σε ένα ιστολόγιο, το περιεχόμενο αποτελείται από άρθρα ή δημοσιεύσεις που κάνετε. Μερικά 
ιστολόγια έχουν πολλαπλούς συγγραφείς, οι οποίοι γράφουν τα δικά τους άρθρα. Συνήθως, οι 
συγγραφείς ιστολογίων συνθέτουν τα άρθρα τους σε μια διαδικτυακή επιφάνεια και τα βελτιώνουν 
μέσα στο ίδιο το ιστολόγιο. Διαφορετικά, μπορείτε να γράψετε το άρθρο σας στην Word ή σε Notepad 
και να το αντιγράψετε και να το επικολλήσετε στο ιστολόγιο σας.  
 
Πολλοί συντάκτες ιστολογίων διατηρούν τις πλαινές μπάρες και τοποθετούν συνδέσμους που οδηγούν 
στα καλύτερα άρθρα τους.  
 
Παρακολουθήστε το βίντεο  https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs 
 
Αξιολογήστε το βίντεο για τον σχεδιασμό και ξοδέψτε λίγο χρόνο οργανώνοντας το πως θα μοιάζει το 
ιστολόγιο σας. Πηγαίνετε στο ιστολόγιο σας στο Blogger και αλλάξτε τον σχεδιασμό του ιστολογίου 
σας. Βεβαιωθείτε ότι θα βάλετε μια φωτογραφία ή εικόνα που να αντπροσωπεύει το ιστολόγιο σας.  
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω φορητού υπολογιστή ή υπολογιστή.  
 
Βίντεο για κτίσιμο Ιστολογίου https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY 
 
Ενσωματωμένος κωδικός 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/n3kjzIFSwkY" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY
https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs
https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY
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Βίντεο σχεδιασμού ιστολογίου  https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs  
 
Ενσωματωμένος κωδικός 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Wb_m6wGuvhs" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 
 
ΧΡΟΝΟΣ 

20 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Το εξειδικευμένο θέμα του ιστολογίου σας είναι ο αριθμός των δημοσιεύσεων που κάνετε 
A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
2. Το ιστολόγιο σας είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Google  

A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
3. Το μπροστινό μέρος του ιστολογίου σας πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένο και με άρτια 

διάταξη   
A) Σωστό 
B) Λάθος 

 
4. Πρέπει να πληρώσετε για να κτίσετε ένα ιστολόγιο στο Blogger  

A) Σωστό 
B) Λάθος 
 

ΕΙΚΟΝΑ 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-
Blogger_logo.svg.png  
 

 

  

https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-Blogger_logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-Blogger_logo.svg.png
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1.2.3 Προχωρημένο επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 6  -  Δημιουργία σχεδίου στο Canva  

Δημιουργία σχεδίου στο Canva 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πως να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό σχέδιο, τις 
διάφορες επιλογές προτύπων που προσφέρει το ‘Canva’ και ένα βήμα-προς-βήμα οδηγό για το πως να φτιάξετε 
ένα σχέδιο, όπως για παράδειγμα ένα λογότυπο, και πως να διαλέξετε διαφορετικά πρότυπα για διαφορετικά 
σχέδια όπως κάρτες επιχειρήσεων, παρουσίαση ή ένα LinkedIn banner/επικεφαλίδα.  
 
Μερικές ιδέες προώθησης του εαυτού σας αποτελούν: 
 

- Επαγγελματική φωτογραφία 
- Λογότυπο 
- Επαγγελματική κάρτα 
- Δήλωση επαγγελματικής επωνυμίας: μια επαγγελματική ψηφιακή ταυτότητα στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης όπως η επικεφαλίδα στο LinkedIn  
 
 
 

1. Δημιουργήστε ένα επαγγελματικό λογότυπο 
 

• ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας επαγγελματικό λογότυπο επειδή σας δίνει έξτρα 
πλεονέκτημα για την προσωπικότητα που παρουσιάζετε στους πιθανούς εργοδότες σας.  

 
ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε ‘Create a design’  
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Εικόνα 1: Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική Σελίδα του Canva και από γραμμή εργασιών στην κορυφή της 

οθόνης όπου μπορείτε να επιλέξετε ‘Δημιουργία σχεδίου’ - ‘Create a design’ 
 
ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε ‘Create a design’  
ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε ‘Logo’ 
 
 

 
Εικόνα 2: Στιγμιότυπο οθόνης από την Αρχική Σελίδα του Canva που εξηγεί πως να δημιουργήστε ένα σχέδιο 

‘Logo’  
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* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
- Δεύτερη επιλογή: Πηγαίνετε στο κουτί αναζήτησης, πληκτρολογήστε ‘Logo’ και επιλέξτε ένα πρότυπο  
- Τρίτη επιλογή: Πηγαίνετε κάτω κάτω  
 

 
 

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο Οθόνης από την Σελίδα Επεξεργασίας του Canva που εξηγεί πως ένα πρότυπο Logo 
μοιάζει στην σελίδα επεξεργασίας.   

 
ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε ‘Untitled design’ για να αλλάξετε το όνομα του σχεδίου   
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Εικόνα 4: Στιγμιότυπο Οθόνης από την Σελίδα Επεξεργασίας του Canva που εξηγεί πως να μετανομάσετε ένα 
σχέδιο πτορύπου  Logo  

 
 
ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε ‘File’  
 

 
 

Εικόνα 5: Στιγμιότυπο Οθόνης από την Σελίδα Επεξεργασίας του Canva. Στην πάνω μπάρα εργασιών 
μπορείτε να επιλέξετε ‘File’και να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.   

 
 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
- Το File περιλαμβάνει: ‘Create a new design’, ‘Show margins, ‘Show print bleed’, ‘Save or Save to folder’, 
‘Version history’, ‘Make a copy’,  
 
 
ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε ‘Share’  
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Εικόνα 6: Στιγμιότυπο Οθόνης από το Canva- Σχεδιασμός Logo που εξηγεί πως να μοιραστείτε ένα πρότυπο 
με άλλους ανθρώπους ή ομάδες.   

 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
-Η επιλογή Share περιλαμβάνει: το email κάποιου ατόμου για εμφάνιση και επεξεργασία.  
- Επιλέξτε όποιδηποτε αρχείο για να κατεβάσετε το σχέδιο σας (PNG, JPG, PDF)   
 
 
ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε ‘Download’  
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Εικόνα 7: Στιγμιότυπο Οθόνης από το Canva-σχεδιασμός Logo  που εξηγεί πως να κατεβάσετε ένα πρότυπο   
 
 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
-Η επιλογή ‘Download’ περιλαμβάνει:  ‘Download’, ‘Share link’, ‘E-mail’, ‘Social media accounts’, ‘Dropbox’ 
κλπ. 
 
 
ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε ‘Templates’  
 

 
 

Εικόνα 9: Στιγμιότυπο Οθόνης από το Canva-σχεδιασμός Logo  που εξηγεί πως να ξεκινήσετε την 
επεξεργασία ενός προηγούμενου πρότυπου  

 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
- Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε πρότυπο ή αναζητήστε για ένα από το κουτί αναζήτησης   
- Μπορείτε να προσαρμόσετε/αλλάξετε τα πάντα από τα προηγούμενα πρότυπα ανάλογα με τις δικές σας 
ανάγκες.  
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Εικόνα 10: Στιγμιότυπο Οθόνης από το Canva-σχεδιασμός Logo  που εξηγεί πως να αναζητήσετε καινούρια 
πρότυπα  

 
ΒΗΜΑ 7: Πλαινή μπάρα 

 
 

Εικόνα 11: Στιγμιότυπο Οθόνης από το Canva-σχεδιασμός Logo  που εξηγεί πως να χρησιμοποιήσετε το 
Μενού στα αριστερά ‘Templates, Uploads, Photos, Text, Videos, Background κλπ.’ 

 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
- Η πλαινή μπάρα περιλαμβάνει τα κύρια κουμπιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξετε 
οποιοδήποτε σχέδιο στο Canva. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε κουμπί και να προσθέσετε σε κάποιο 
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πρότυπο Φωτογραφίες (ή να ανεβάσετε φωτογραφία), Στοιχεία (όπως γραμμές, γραφικές παραστάσεις, 
πλέγματα, πλαίσια, σχήματα, αυτοκόλλητα, κλπ), Κείμενο ή να αλλάξετε το παρασκήνιο κλπ.   
 

 
 
 

2. Δημιουργήστε ένα LinkedIn banner  
 

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να φτιάξετε όσα πιο πολλά σχέδια μπορείτε  
 
 
ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε ‘Create a design’ 
ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε ‘LinkedIn Banner’ 
ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε ένα πρότυπο κα ξεκινήστε την επεξεργασία του LinkedIn banner.  
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Εικόνα 13: Στιγμιότυπο Οθόνης από το Canva που εξηγεί πως να δημιουργήσετε ένα καινούριο σχέδιο για το 

LinkedIn banner 
 

  
 

Εικόνα 12: Στιγμιότυπο Οθόνης από το Canva που εξηγεί πως να επεξεργαστείτε το LinkedIn Banner   
 
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
- Οι διαστάσεις του LinkedIn Banner είναι: 1400 x 425 px 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Canva 
 

ΧΡΟΝΟΣ 

60 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

3-4 Ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι αποκόμισε ο χρήστης από την δραστηριότητα  
Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι τύπου σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής  
Για κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.  
 

1. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν πρότυπα  
α) Σωστό 
β) Λάθος 

2. Οι χρήστες δεν μπορούν να μετανομάσουν πρότυπα 
Α)Σωστό 
Β)Λάθος 

3. Οι χρήστες δεν μπορούν να μοιραστούν τα σχέδια τους με άλλους  
α) Σωστό 
β) Λάθος  

4. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε είδος για να κατεβάσουν το σχέδιο τους  (PNG, JPG, 
PDF) 
α) Σωστό  
β) Λάθος 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

 
https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-ΣΗΜΕΙΩΣΗs-abstract-3033204/  

 

 

 

 

https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-notes-abstract-3033204/
https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-notes-abstract-3033204/


 
 

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου                   EMPHASYS CENTRE, DLEARN, RCCI, EUROGEO, FEUZ  30 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 

Κάρτα δραστηριότητας 7  -  Κτίστε το διαδικτυακό σας πορτφόλιο  

Κτίστε το διαδικτυακό σας πορτφόλιο 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να σας παρέχει βήμα-προς-βήμα οδηγίες για το πως να κτίσετε 
το δικό σας διαδικτυακό πορτφόλιο με το διαδικτυακό εργαλείο ‘Portfoliobox’.  
 

1. Κτίστε το διαδικτυακό σας πορτφόλιο  
 
ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε ‘Manage Pages’  
 

 
 
 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο Οθόνης από το PortfolioBox που εξηγεί πως να δημιουργήσετε νέες σελίδες στο 
πορτφόλιο. Στο μενού πάνω αριστερά μπορείτε να επιλέξετε ‘Manage Pages’ και έπειτα  ‘Choose New 

Page’ 
 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 
- Προτείνεται να δημιουργήσετε μια σελίδα για κάθε τμήμα του Βιογραφικού σας: Εκπαίδευση, Εμπειρία, 
Διπλώματα, κλπ.   
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ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε οποιοδήποτε περιεχόμενο για να προστεθεί στην παρούσα σελίδα.  
 

 

 
 

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο Οθόνης από το PortfolioBox που εξηγεί πως να δημιουργήσετε νέες σελίδες στο 
πορτφόλιο και να επιλέξετε την κατάλληλη γι’ αυτό.  

 
 
ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε το όνομα της σελίδας και προσθέστε το στο κυρίως μενού.  
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Εικόνα 3: Στιγμιότυπο Οθόνης από το PortfolioBox που εξηγεί πως να προσθέσετε τίτλους στις σελίδες.  
 
 
 
ΒΗΜΑ 5: Προσθέστε περιεχόμενο στις σελίδες  
ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε το όνομα τς σελίδας για να επεξεργαστείτε τον σύνδεσμο στο μενού της σελίδας.  
 
 

 
Εικόνα 5: Στιγμιότυπο Οθόνης από το PortfolioBox που εξηγεί πως μοιάζει μια καινούρια σελίδα.  

 
 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διαγράψετε μια σελίδα, επιλέξτε ‘Change content’ και έπειτα ‘Delete’  
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Εικόνα 8: Στιγμιότυπο Οθόνης από το PortfolioBox που εξηγεί πως να διαγράψετε μια σελίδα.  
 

2. Δημοσιεύστε το διαδικτυακό πορτφόλιο 
 
ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε ‘Publish’   
 

 
 

Εικόνα 9: Στιγμιότυπο Οθόνης από το PortfolioBox που εξηγεί πως να δημοσιεύσετε μια σελίδα στο 
πορτφόλιο.  

 
ΒΗΜΑ 8: Επιλέξτε ‘New domain’ ή ‘Existing domain’ για να ορίσετε που θα δημοσιευτεί η σελίδα σας.   
ΒΗΜΑ 9: Επιλέξτε ‘New Domain’ 
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Εικόνα 10: Στιγμιότυπο Οθόνης από το PortfolioBox που εξηγεί πως να δημοσιεύσετε την ιστοσελίδα σας 

σε νέα διεύθυνση διαδικτύου (domain) 
 
 
ΒΗΜΑ 10: Πληκτρολογήστε το όνομα της διεύθυνσης διαδικτύου που θέλετε και επιλέξτε ‘Search’ για να 
δείτε την διαθεσιμότητα που υπάρχει.   
 
ΒΗΜΑ 11: Επιλέξτε τις διευθύνσεις διαδικτύου από το μενού στα δεξιά που είναι δωρεάν και διαθέσιμες 
για χρήση και έπειτα επιλέξτε ‘Get it’ 
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Εικόνα 12: Στιγμιότυπο Οθόνης από το PortfolioBox που εξηγεί πως να αναζητήσετε νέα διεύθυνση 
διαδικτύου (domain) 

 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Portfoliobox  
 

ΧΡΟΝΟΣ 

60 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

3-4 Ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι αποκόμισε ο χρήστης από την δραστηριότητα  
Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι τύπου σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής  
Για κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.  
 

1. Οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου για να προσθέσουν στις σελίδες 
τους 
α) Σωστό 
β) Λάθος  

2. Οι χρήστες δεν μπορούν να διαγράψουν σελίδες 
Α)Σωστό 
β)Λάθος 

3. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν που θέλουν να δημοσιεύσουν το διαδικτυακό τους πορτφόλιο 
‘New domain’ ή ‘Existing domain’ 
Α)Σωστό 
Β)Λάθος 

4. Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν και να αναζητήσουν νέα διεύθυνση διαδικυτύου  
α) Σωστό  
β) Λάθος  

ΕΙΚΟΝΑ 

 
https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/  

 

Κάρτα δραστηριότητας 8  -  Γράψτε στο δικό σας ιστολόγιο 

Γράψτε στο δικό σας ιστολόγιο 

https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/
https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/
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ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Περιεχόμενο Ιστολογίου 
Έφτασε η στιγμή που περιμένατε. Ήρθε η ώρα να γράψετε το περιεχόμενο του ιστολογίου σας. 
Στον κόσμο των ιστολογίων, κάθε χρήσιμη πληροφορία που μεταφέρεται στους αναγνώστες λέγεται 
‘περιεχόμενο’. Αυτό με τη σειρά του πρέπει να είναι κάτι που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών, κάτι που θα τους κάνει να το ξανά αναζητήσουν, κάτι πολύτιμο.  
 
Αν δεν αναβαθμίζεται το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, τότε δεν υπάρχει λόγος να την επισκεφθεί 
κάποιος περισσότερο από μια φορά.  
 
Πρέπει να αποφασίσετε το περιεχόμενο του ιστολογίου σας και αν αυτό θα απαρτίζεται πιο πολύ από 
λέξεις, φωτογραφίες, γραφικά, ήχο, βίντεο κλπ.  
 
Το περιεχόμενο σας θα είναι αυτό που θα δελεάζει το κοινό σας.  
 
Τα τρία πράγματα που θα πρέπει να κάνει το περιεχόμενο σας:  
1. Θα πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και να τους προσφέρει κάτι ξεχωριστό. 

Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Δεν έχει να κάνει με εσάς, αλλά με αυτούς!  
2. Το περιεχόμενο σας θα πρέπει να είναι ελκυστικό και προσβάσιμο. Η παρουσίαση σας θα 

πρέπει να είναι εξίσου καλή με την ποιότητα του περιεχομένου σας. Μην βάλετε χαμηλής ποιότητας 
γραφικά ή σχέδια. Όλα όσα αφορούν το ιστολόγιο σας θα πρέπει να ελκύει τους επισκέπτες του και 
να τους ενθαρρύνει να αλληλεπιδρά με αυτό. Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε την ορθογραφία σας.  

3. Το ιστολόγιο σας κανονικά δεν πρέπει να εξυπηρετεί εμπορικούς σκοπούς.  Ποτέ μην 
χαιρετήσετε τους επισκέπτες σας με αναδυόμενες διαφημίσεις και γιγάντιες διαφημίσεις με banner. 
Χαιρετήστε τους με το περιεχόμενο σας και δώστε τους λόγους για να συνδεθούν με αυτό. Δώστε 
τους να καταλάβουν ότι είστε εκεί γι’ αυτούς για να τους βοηθήσετε κι όχι για να τους 
χρησιμοποιήσετε.  

 
Παρακάτω θα βρείτε τρία απλά βήματα για να δημιουργήσετε ένα υψηλής ποιότητας περιεχόμενο:  
 

- Τονίστε. Εκφράστε την κύρια ιδέα και το τι θέλετε να αναλύσετε.  
- Αποδείξτε. Δώστε ένα παράδειγμα σχετικά με την ιδέα που παρουσιάζετε.  
- Παρουσιάστε. Δώστε ένα από τρόπο διεκπαιρέωσης της ιδέας.  

 
Σε ένα προσωπικό ιστολόγιο, μπορείτε να μοιραστείτε τις ιδέες σας, τις απόψεις σας ή τις κριτικές σας. 
Επομένως, για να γράψετε στο ιστολόγιο σας χρειάζεστε ιδέες, πολλές ιδέες, όχι μόνο για την πρώτη 
δημοσίευση που θα κάνετε αλλά και για τις επόμενες που έπονται..  
Ξεκινήστε δημιουργώντας ένα αρχείο για τις σημειώσεις σας και τις ιδέες σας στο Notepad ή 
στην Word για παράδειγμα. Κρατάτε σημειώσεις για κάθε νέα ιδέα που σας έρχεται στο μυαλό. 
 
Ο σημαντικότερος κανόνας για το πρώτο σας ιστολόγιο είναι να γράψετε κάτι που θα σας βοηθήσει να 
τραβήξετε την προσοχή του κοινού σας. Επομένως, σκεφτείτε κάτι που ήδη γνωρίζετε και ποια είναι τα 
θέματα για τα οποία νιώθετε πιο παθιασμένοι, αλλά και αυτά για τα οποία σας ρωτούν την γνώμη σας οι 
φίλοι σας.  
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Σε περίπτωση που κολλήσετε, ξεκινήστε με μια δημοσίευση όπως: Οι 10 Αγαπημένες μου δημοσιεύσεις 
ιστολογίου  
 
Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με ιδέες και συμβουλές για της δημοσιεύσεις σας στο ιστολόγιο σας, 
ωστόσο οι δικές σας ιδέες μετρούν παραπάνω! 

1) Δημιουργήστε την πρώτη δημοσίευση γύρω από το θέμα που γνωρίζετε καλύτερα. Βεβαιωθείτε 
ότι είστε συνδεδεμένοι με άλλες ιστοσελίδες/ bloggers του χώρου σας και ειδοποιήστε τους 
όταν κάνετε την πρώτη σας δημοσίευση.  

2) Γράψτε κάτι σχετικά με τον εαυτό σας και το τι δουλειές ψάχνετε.  
3) Κάντε μια έρευνα γύρω από το θέμα που σας αρέσει και γράψτε γι’αυτό.  
4) Μοιραστείτε κάποια στατιστικά στοιχεία και εικόνες: οι άνθρωποι λατρεύουν τις δημοσιεύσεις 

με δεδομένα.   
5) Διαψεύστε μερικούς μύθους γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα και δικαιολογήστε το με 

γεγονότα.  
6) Φτιάξτε μια λίστα με εμπνευστικά αποφθεύγματα που σχετίζονται με το εξειδικευμένο θέμα 

σας.  
7) Περιγράψτε με λεπτομέρεια πως φτιάξατε κάτι.  
8) Φτιάξτε μια λίστα από άλλους bloggers γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα.  
9) Εξηγήστε στους ανθρώπους πως μπορούν να βγάλουν λευτά με το εξειδικευμένο θέμα σας.  
10) Περιγράψτε τους πως κάτι μπορεί να γίνει καλύτερα και γρηγορότερα.  
11) Περιγράψτε το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κοινό στο οποίο αναφέρεστε 

και προτείνετε τρόπους επίλυσης.  
12) Να θυμάστε τι είναι αυτό που σας εμπνέει και γράψτε ένα εμπνευστικό κείμενο.  
13) Δημιουργήστε μια ιδανική ενημερωτική δημοσίευση. Ρωτήστε τουλάχιστον 40 bloggers από τον 

χώρο σας και εφαρμόστε τις συμβουλές τους στο άρθρο σας. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε 
την άποψη σας περί του θέματος!  

14) Δημιουργήστε μια ιδανική ενημερωτική δημοσίευση. Ζητήστε από τους διαδικτυακούς σας 
φίλους/επαφές να σας πουν πως θα αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα που προκύπτει.  

15) Συμβουλέψτε το κοινό σας ποιον να διαβάσουν και ποιον να ακολουθήσουν.  
16) Προβείτε σε συγκρίσεις (εργαλείων, βιβλίων, τακτικών...) 
17) Δώστε συμβουλές στο κοινό σας για δωρεάν προιόντα και μαθήματα που θα τους ήταν 

χρήσιμα. Φτιάξτε μια μεγάλη λίστα, στείλτε συνδέσμους στους φίλους σας και στείλτε τους 
ειδοποιήσεις. 

18) Γίνετε μέλη σχετικών ομάδων στο Facebook και βρείτε τις ερωτήσεις στις οποίες ξέρετε την 
απάντηση.  

19) Διαλέξτε ενδιαφέροντα άτομα και επιτυχημένα στον χώρο που ασχολείται με το εξειδικευμένο 
θέμα σας. Μιλήστε για τις καλύτερες τους δημοσιεύσεις.  

20) Φτιάξτε μια λίστα με τους ανθρώπους του χώρου σας τους οποίους διαβάζετε και που σας 
εμπνέουν.  

21) Βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε εκ των προτέρων μια λίστα με τις ερωτήσεις που θα τους κάνετε.   
22) Απαντήστε στις ερωτήσεις των αναγνωστών σας κάτω από την δημοσίευση σας.  
23) Μελετήστε τα σχόλια που υπάρχουν σε άλλα ιστολόγια του δικού σας εξειδικευμένου θέματος. 

Βρείτε ποιες ερωτήσεις επαναλαμβάνονται και γράψτε κάτω τις απαντήσεις.  
24) Γράψτε για τις δεξιότητες που χρειάζονται στον χώρο σας.  
25) Φτιάξτε μια λίστα με τα καλύτερα σεμινάρια και οδηγούς γύρω από ένα θέμα.  
26) Γράψτε μια λεπτομερή κριτική για ένα προιόν που χρησιμοποιήσατε.  
27) Προσεγγίστε κι άλλους συγγραφείς ιστολογίων και ζητήστε τους να μοιραστούν μαζί σας τις 

ιδέες τους για τις δημοσιεύσεις ιστολογίων.  
28) Συντάξτε μια ευχαριστήρια δημοσίευση και αναφέρετε σε αυτήν όσα άτομα σας βοήθησαν σε 

αυτή την διαδρομή.  
29) Πείτε για τα τελευταία νέα του χώρου σας. 
30) Γράψτε για ένα δημοφιλής θέμα από καινούρια οπτική γωνία.  
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Αντιγράψτε και επικολλήστε τις καλύτερες ιδέες σε Notepad ή Word.  
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά εργαλεία για αναζήτηση λέξεων κλειδιών. Για παράδειγμα, 
επισκεφθείτε το Answerthepublic (https://answerthepublic.com/) ή το Alsoasked 
(https://alsoasked.com/). Βρείτε παρόμοιες απορίες που σχετίζονται με τις δικές σας λέξεις κλειδιά και 
γράψτε την πρώτη σας δημοσίευση.  
 
Ανακαλύψτε τα πρέπει και δεν πρέπει ενός ιστολογίου στον σύνδεσμο 
https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-blogger-mistakes  
 
Δημιουργήστε και γράψτε μια δημοσίευση για το ιστολόγιο σας 
 
Για την δημιουργία ιστολογίου, εισέλθετε στον λογαριασμό σας στο to Blogger. Στα αριστερά, πατήστε 
το τόξο που δείχνει προς τα κάτω.   
Επιλέξτε New blog. Εισάγετε το όνομα του ιστολογίου σας. Επιλέξτε Next. 
Επιλέξτε διεύθυνση του ιστολογίου σας ή URL. Επιλέξτε Save για αποθήκευση. 
Τώρα ήρθε η ώρα να γράψετε. Να θυμάστε να αποθηκεύετε όσα γράφετε τακτικά.  
 
Κάποιοι βασικοί κανόνες ιστολογίου  
 
Η αρχή ενός νέου ιστολογίου είναι κάτι δύσκολο και μπορεί να δυσκολέψει πολλούς ανθρώπους. 
Μερικοί μπορεί να απογοητευτούν γρήγορα λόγω έλλειψης επισκέψεων ή σχολίων. Εσείς θέλετε να 
ξεχωρίσετε και θέλετε ο κόσμος να επισκέπτεται το δικό σας ιστολόγιο και μόνο.  
 
Εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν: 
 
Να δημοσιεύετε τακτικά, αλλά όχι όταν δεν έχετε κάτι αξιόλογο να πείτε.  
Να γράφετε για συγκεκριμένες κατηγορίες και μόνο.  
Μην γεμίσετε συνδέσμους για εγγραφή όλη την αρχική σελίδα.  
Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό και απλό θέμα αν γίνεται.  
Διασκεδάστε το. 
Σχολιάστε άλλα ιστολόγια (κι αυτοί συχνά θα σας επισκεφθούν με την σειρά τους). 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
Notepad, Word document 

ΧΡΟΝΟΣ 

60 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Αν δεν αναβαθμίζετε συχνά το ιστολόγιο σας, δεν θα βρίσκουν λόγο τα άτομα να το 
επισκέπτονται.  
Α) Σωστό 
Β) Λάθος 

https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://alsoasked.com/
https://alsoasked.com/
https://alsoasked.com/
https://alsoasked.com/
https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-blogger-mistakes
https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-blogger-mistakes
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2. Τοποθετήστε πολλές διαφημίσεις και αφίσες στην αρχική σελίδα για να προκαλέσετε το κοινό 
σας να εγγραφεί.  
Α) Σωστό 
Β) Λάθος 
 
3. Το ιστολόγιο σας θα πρέπει να είναι το μέσο για να μοιράζετε τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και 
τις κριτικές σας.  
Α) Σωστό 
Β) Λάθος 
 
4. Τα τρία βήματα για την δημιουργία υψηλού επιπέδου περιεχομένου είναι  – Τονίστε- Αποδείξτε- 
Παρουσιάστε.  
Α) Σωστό 
Β) Λάθος 
ΕΙΚΟΝΑ 
 

 
https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg  
 

 

 

  

https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg
https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg
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2. Πνευματικά δικαιώματα και άδειες    
 

2.1 Εισαγωγή  
Η ακόλουθη κάρτα θα εμφανίζεται σε χρήστες κάθε επιπέδου όταν πατήσουν επάνω στο αντίστοιχο κουτί  
(βλέπετε το έγγραφο) 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ‘Πνευματικά δικαιώματα και άδειες’, με το πως 
να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο, πως να βρείτε ‘δωρεάν περιεχόμενο’ και γιατί, και γιατί οι άδειες 
creative commons είναι σημαντικές για τους δημιουργούς περιεχομένων.    
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

• Δημιουργική σκέψη: Είναι η ικανότητα του να σκέφτετε κανείς διαφορετικά ή να βλέπει κάτι 
με άλλο μάτι. Είναι ο ορισμός του ‘σκέφτομαι ριζοσπαστικά’.  

• Κριτική και Καινοτόμα Σκέψη: η λογική, σταδιακή, πειθαρχημένη διαδικασία της 
αιτιολόγησης, ανάλυσης, αξολόγησης και ερμηνείας πληροφοριών που οδηγούν σε 
συνειδητοποιημένες κρίσεις ή/και αποφάσεις.  

• Επίλυση προβλημάτων: η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς την πηγή του προβλήματος και 
να βρίσκει μια επαρκή λύση ή να ψάχνει για μια εναλλακτική μέθοδο επίλυσης ενός 
προβλήματος.  
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Με το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:  
• Κατανοήσετε τον ορισμό των ‘Πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών’. 
• Κατανοήσετε την κύρια διαφορά μεταξύ πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών.  
• Κατανοήσετε τους νόμους που διέπουν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τα 

πνευματικά δικαιώματα.   
• Κατανοήσετε πως να προστατέψετε την δική σας δουλειά (πνευματική ιδιοκτησία) στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.  
• Κατανοήσετε τι είναι οι άδειες ‘Creative Commons’  
• Κατανοήσετε πως και γιατί να βρείτε ‘δωρεάν περιεχόμενο’ 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP  

Πλαίσιο Ικανοτήτων 3  
 
Πλαίσιο Ικανοτήτων 3.3 Πνευματικά δικαιώματα και άδειες  
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ΠΗΓΕΣ (αν υπάρχουν) 

APA style 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ (αν υπάρχουν) 

• Creative Commons https://creativecommons.org/  
• Copyright alliance (n.d.). Copyright basics. Retrieved from  

https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-
copyright/#:~:text=A%20copyright%20is%20a%20collection, 
and%20display%20the%20work%20publicly. 

• Johnston, K. (n.d.). The Reasons Why Copyright Laws Should Be Respected. Retrieved from 
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html  

• Stack Exchange (n.d.). What’s the difference between Copyright and Licensing?.  Retrieved from 
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-
copyright-and-licensing  

• Wipo (n.d.). Copyright. Retrieved from https://www.wipo.int/copyright/en/  
 
 

 

2.2 Κάρτες δραστηριοτήτων 
 

2.2.1 Επίπεδο Αρχάριο 

Κάρτα δραστηριότητας 9  -  Ορισμός πνευματικών δικαιωμάτων και 
αδειών 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Αρχάριο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τις άδειες, τον κύριο 
ορισμό τους, τους νόμους που διέπουν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τα πνευματικά 
δικαιώματα, αλλά και πως να προστατέψετε την δουλειά σας (πνευματική ιδιοκτησία) στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  
 
Πνευματικά δικαιώματα είναι ο νόμιμος όρος που χρησιμοποιείται για την συλλογή των δικαιωμάτων 
που αφορούν τον ιδιοκτήτη μιας αυθεντικής δουλειάς ή προιόντος. Όταν κάποιος φτιάχνει ένα προιόν, 
αυτό αυτόματα γίνεται πνευματική του ιδιοκτησία που πρέπει να προστατευτεί από μη εξουσιοδοτημένες 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://www.wipo.int/copyright/en/
https://www.wipo.int/copyright/en/
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αντιγραφές. Ο νόμος των πνευματικών δικαιωμάτων έχει στόχο να εξισορροπήσει το ενδιαφέρον των 
δημιουργών με το ενδιαφέρον του κοινού να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο.  
 
Μερικά από τα προιόντα των οποίων μπορούν να προστατευτούν τα πνευματικά τους δικαιώματα είναι:  
 

- Βιβλία, άρθρα, κριτικές, ποιήματα, δοκίμια, μπλοκ κλπ. 
- Περιεχόμενο ιστοσελίδας (κείμενο, εικόνες, γραφικά) 
- Κινούμενες εικόνες ή ήχος (ταινίες, προγράμματα στην τηλεόραση, podcasts, κλπ)  
- Μουσική (στίχοι και ενορχήστρωση) 
- Καλλιτεχνικές δουλειές (πίνακες, ζωγραφιές κλπ)  
- Αρχιτεκτονικά σχέδια  
- Λογισμικά προγράμματα 

 
Επιπλέον, κάποια από τα πλεονεκτήματα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι:  
 

- Ιδιοκτησία: μόνο ο κάτοχος των δικαιωμάτων έχει την εξουσία να χρησιμοποιήσει την δουλειά   
- Μακροπροθεσμία: η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τον παρόν νόμο 

διαρκεί μέχρι και 70 χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού.  
- Τιμωρίες 
- Κάλυψη 
- Σαφήνεια 

 
Ο καλύτερος τρόπος να προστατέψετε την δουλειά σας (πνευματική ιδιοκτησία) είναι με την χρήση 
δωρεάν γραφικών/εικόνων και αναφέροντας τα πνευματικά σας δικαιώματα πάνω στο αρχείο που 
βρίσκονται οι φωτογραφίες.  
 
Η άδεια είναι ένα νόμιμο έγγραφο με το οποίο ένα άτομο ή εταιρεία δίνει την συγκατάβαση του/της σε 
ένα άλλο πρόσωπο ή εταιρεία να αντιγράψει την αρχική δουλειά. 
 
Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, και Pinterest, δίνουν στους χρήστες 
την δυνατότητα να δημοσιεύουν στο διαδίκτυο υλικό κάθε είδους που καλύπτεται από τα πνευματικά του 
δικαιώματα. Το κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν κατέχει την δουλειά που δημοσιεύεται και τα 
πνευματικά δικαιώματα εξακολουθούν να ανήκουν στον δημιουργό. Ωστόσο, με την συναίνεση του να 
δημοσιεύσει οποιοδήποτε υλικό, ο χρήστης υπογράφει  μια ‘σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήστη’ που 
δίνει την έγκριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χρησμοποιήσει την δουλειά του.  
 
 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

- YouTube βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg  
 

ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg
https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg
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3-4 Ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι αποκόμισε ο χρήστης από την δραστηριότητα  
Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι τύπου σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής  
Για κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.  
 
1. Πνευματικά δικαιώματα είναι ο νόμιμος όρος που χρησιμοποιείται για την συλλογή των δικαιωμάτων 
που αφορούν τον ιδιοκτήτη μιας αυθεντικής δουλειάς ή προιόντος.  

Α) Σωστό 
β) Λάθος 

 2. Ο καλύτερος τρόπος να προστατέψετε την δουλειά σας (πνευματική ιδιοκτησία) είναι με την   χρήση 
δωρεάν γραφικών/εικόνων και αναφέροντας τα πνευματικά σας δικαιώματα πάνω σε στο αρχείο που 
βρίσκονται οι φωτογραφίες.  

Α. Σωστό 
Β. Λάθος 

3. Η άδεια είναι ένα νόμιμο έγγραφο με το οποίο ένα άτομο ή εταιρεία δίνει την συγκατάβαση του/της σε 
ένα άλλο πρόσωπο ή εταιρεία να αντιγράψει την αρχική δουλειά. 

Α) Σωστό 
β) Λάθος 

4. Το κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατέχει την δουλειά που δημοσιεύεται και τα πνευματικά 
δικαιώματα εξακολουθούν να ανήκουν στον δημιουργό 

α.Σωστό 
β. Λάθος 

 
ΕΙΚΟΝΑ 
 

https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-
copyright-826333/  

 

 

2.2.2 Ενδιάμεσο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 10 - Άδεια Creative Commons 

Άδεια Creative Commons (CC) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ενδιάμεσο 

https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να παρουσιάσει την πιο διαδεδομένη άδεια που ονομάζεται 
‘Creative Commons’, την σημασία της και πως το κοινό μπορεί να την χρησιμοποιήσει για την διαφύλαξη 
της πνευματικής του ιδιοκτησίας.  
 
 
Στις μέρες μας, μια από τις πως γνωστές άδειες είναι οι Creative Commons. Οι άδειες Creative 
Commons αναπτύχθηκαν και διατηρήθηκαν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό των Creative 
Commons  στις ΗΠΑ και ο κύριος στόχος τους είναι να δώσει σε δημιουργούς και μεγάλους οργανισμούς 
ένα κλασσικό τρόπο να μοιράζονται την δουλειά τους με άλλους.    
 
Η εικόνα 1 παρουσιάζει τον απλό και τυπικό τρόπο που δίνεται μια άδεια για την δημοσίευση μιας 
δουλειάς/πνευματικής ιδιοκτησίας: επιλογή χαρακτηριστικών και κατάλληλης άδειας 
(https://creativecommons.org/share-your-work/#platform )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο Οθόνης από την ιστοσελίδα των Creative Commons (CC) που εξηγεί πως να 
διαλέξετε μια άδεια. Θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε https://creativecommons.org/  

 
 
Υπάρχουν έξι διαφορετικά είδη αδειών και ο δημιουργός πρέπει να αποφασίσει ποια είναι η 
καταλληλότερη για την δουλειά του.  

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/share-your-work/#platform
https://creativecommons.org/share-your-work/#platform
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
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Εικόνα 2: Στιγμιότυπο Οθόνης από την ιστοσελίδα των Creative Commons (CC)  

 
  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

- Creative Commons https://creativecommons.org/  
- Creative Commons είδη - https://creativecommons.org/about/cclicenses/  
 

ΧΡΟΝΟΣ 

40 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι αποκόμισε ο χρήστης από την δραστηριότητα  
Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι τύπου σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής  
Για κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.  
 
 

1. Κύριος στόχος των ‘Creative Commons’ είναι να δώσει σε δημιουργούς και μεγάλους οργανισμούς 
ένα κλασσικό τρόπο να μοιράζονται την δουλειά τους με άλλους.   
Α.Σωστό 
Β.Λάθος 

2. Για να επιλέξετε μια άδεια θα πρέπει πρωτίστως να διαλέξετε ‘χαρακτηριστικά’ .  
Α.Σωστό 
Β.Λάθος 

3. Σύμφωνα με το στοιχείο BY πρέπει να δοθεί πίστωση στον δημιουργό 
α) Σωστό 
β) Λάθος 

4. Υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη αδειών 
α) Σωστό 
β) Λάθος 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/ 

 

 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/
https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/


 
 

Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου                   EMPHASYS CENTRE, DLEARN, RCCI, EUROGEO, FEUZ  47 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

2.2.3 Προχωρημένο Επίπεδο 
 

Κάρτα δραστηριότητας 11 -  Περιεχόμενο χωρίς πνευματικά δικαιώματα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προχωρημένο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο χωρίς πνευματικά 
δικαιώματα, γιατί είναι σημαντικό να το χρησιμοποιούμε και παραδείγματα από ιστοσελίδες με 
γραφικά/εικόνες, μουσική και βίντεο.  
 
 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα από τα πιο ζωτικής σημασίας δικαιώματα που ορίζονται στο 
Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών Constitution (Johnston, n.d.) που είχε ως αποτέλεσμα όλοι να 
σέβονται και να προστατεύουν τις ιδέες/γνώσεις των δημιουργών. Υπάρχουν μερικές ιστοσελίδες 
που σας δίνουν την δυνατόττητα να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο χωρίς πνευματικά δικαιώματα, 
που σημαίνει ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο όσες φρές 
θέλουν χωρίς ειδική άδεια.   
 
Γραφικά/εικόνες χωρίς πνευματικά δικαιώματα: 
 

- www.pexels.com  
- www.pixabay.com  
- https://unsplash.com/  
- https://www.flaticon.com/home 

 
 
Μουσική χωρίς πνευματικά δικαιώματα: 
 

- www.youtube.com  
- https://freesound.org/  
- https://freemusicarchive.org/  

 
Βίντεο χωρίς πνευματικά δικαιώματα: 
 

- https://www.pexels.com/videos/ 
- https://www.dareful.com/  
- https://www.clipstill.com/ 
- https://www.videezy.com/ 

 
Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενισχυμένες ρυθμίσεις Google ‘Advance Google Search 
Settings’ για να χρησιμοποιήσετε γνωστό ανά το παγκόσμιο περιεχόμενο χωρίς πνευματικά 
δικαιώματα και επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο.  
 

http://www.pexels.com/
http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://www.flaticon.com/home
https://www.flaticon.com/home
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://freesound.org/
https://freesound.org/
https://freemusicarchive.org/
https://freemusicarchive.org/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.dareful.com/
https://www.dareful.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.videezy.com/
https://www.videezy.com/
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ΒΗΜΑ 1: Επισκεφθείτε τ www.google.com  
ΒΗΜΑ 2: Πληκτρολογήστε οποιαδήποτε λέξη κλειδί θέλετε να αναζητήσετε, όπως για 
παράδειγμα την αγορά εργασίας   
ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε ‘Pictures’  
ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε ‘Tools’  
ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε ‘Usage Rights’  
ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε ‘Labelled for Reuse’   

 
 

Εικόνα 1: Εικόνα 1: Στιγμιότυπο Οθόνης από την Αρχική Σελίδα του Google που εξηγεί πως να 
χρησιμοποιήσετε  τις τις ενισχυμένες ρυθμίσεις Google ‘Advance Google Search’ 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Γραφικά/εικόνες χωρίς πνευματικά δικαιώματα: 
 

- www.pexels.com  
- www.pixabay.com  
- https://unsplash.com/  
- https://www.flaticon.com/home 

 
 
Μουσική χωρίς πνευματικά δικαιώματα: 
 

- www.youtube.com  
- https://freesound.org/  
- https://freemusicarchive.org/  

 
Βίντεο χωρίς πνευματικά δικαιώματα: 
 

- https://www.pexels.com/videos/ 
- https://www.dareful.com/  
- https://www.clipstill.com/ 
- https://www.videezy.com/ 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

60 λεπτά 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

3-4 Ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι αποκόμισε ο χρήστης από την δραστηριότητα  
Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι τύπου σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής  
Για κάθε ερώτηση πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.  

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.pexels.com/
http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://www.flaticon.com/home
https://www.flaticon.com/home
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://freesound.org/
https://freesound.org/
https://freemusicarchive.org/
https://freemusicarchive.org/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.dareful.com/
https://www.dareful.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.videezy.com/
https://www.videezy.com/
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1. Οι χρήστες μπορούν να βρουν εικόνες/φωτογραφίες χωρίς πνευματικά δικαιώματα σε 
ιστοσελίδες όπως: www.pexels.com, www.pixabay.com  
Α.Σωστό 
Β. Λάθος 

2. Οι χρήστες δεν μπορούν να βρουν μουσική χωρίς πνευματικά δικαιώματα 
Α.Σωστό 
Β. Λάθος 
Οι χρήστες δεν μπορούν να βρουν βίντεο χωρίς πνευματικά δικαιώματα  
α) Σωστό 
β) Λάθος 

3. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περιεχόμενο χωρίς πνευματικά δικαιώματα με τις 
ενισχυμένες ρυθμίσεις Google ‘Advance Google Search Settings’  
Α.Σωστό 
Β. Λάθος 

 
ΕΙΚΟΝΑ 

  
 
https://pixabay.com/illustrations/photography-freelance-sell-camera-4433529/  

 

 

http://www.pexels.com/
http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
https://pixabay.com/illustrations/photography-freelance-sell-camera-4433529/
https://pixabay.com/illustrations/photography-freelance-sell-camera-4433529/
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