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Κεφάλαιο 6 – Συνεργασία και Δικτύωση

Αυτή η ενότητα διερευνά δίκτυα και ψηφιακές τεχνολογίες μάθησης για την 
υποστήριξη εκπαιδευτών και διαχειριστών ΕΕΚ με όλα τα απαραίτητα εργαλεία, 
υποδομές και συστήματα υποστήριξης για την ανάπτυξη μαθησιακών 
περιβαλλόντων. Η ενότητα διερευνά διαφορετικούς τύπους ψηφιακών εργαλείων 
ηλεκτρονικής μάθησης για συνεργασία στο διαδίκτυο. Η ενότητα παρέχει επίσης 
τη βάση για την κατανόηση των διαδικασιών και των πολιτικών για τα ιδρύματα 
ΕΕΚ να συνεργάζονται με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους.

Description
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Κεφάλαιο 6 – Συνεργασία και Δικτύωση

Γνώση

• Κατανόηση των πλεονεκτημάτων της χρήσης των 
ψηφιακών τεχνολογιών μάθησης για τη δικτύωση και 
την κατάλληλη χρήση τους

• Προσδιορισμός μιας ποικιλίας διαδικτυακών μεθόδων 
εικονικής συνεργασίας και εργαλείων σύνδεσης, 
καθώς και ψηφιακών τεχνολογιών και 
επαγγελματικών μέσων για ψηφιακή μάθηση

• Κατανόηση μεθόδων και τεχνικών δικτύωσης για 
συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων

•

Μαθησιακά αποτελέσματα

Δεξιότητες
Δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων με τη
χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και κοινωνικών/
επαγγελματικών μέσων ενημέρωσης
Προετοιμασία ενός σχεδίου στρατηγικής επικοινωνίας που
προσδιορίζει όλα τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας για
διαφορετικές ομάδες-στόχους
Οργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες και
εκδηλώσεις ανταλλαγής γνώσεων
Συνεργασία χρησιμοποιώντας εσωτερικές διαδικασίες,
εργαλεία και πλατφόρμες οργανισμών, για την ανταλλαγή
και αξιοποίηση εσωτερικών γνώσεων και πόρων
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Κεφάλαιο 6 – Συνεργασία και Δικτύωση

Στάση

• επικοινωνία μέσω πυλών και επαγγελματικών/επιστημονικών κοινοτήτων 
πρακτικής που προωθούν την αριστεία, την ποιότητα και την προσβασιμότητα 
του εκπαιδευτικού περιεχομένου και της γνώσης σχετικά με την ανάπτυξη 
τεχνολογιών ψηφιακής μάθησης σε διαφορετικά πλαίσια.

• πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων δράσεων για την προσέγγιση των 
εσωτερικών ενδιαφερόμενων μερών και τη δημιουργία συνεργειών και την 
ικανότητα προσδιορισμού διαφορετικών διαύλων και συστημάτων επικοινωνίας 
για διαφορετικές ομάδες-στόχους

• Δημιουργία μιας δυναμικής ψηφιακής παρουσίας (ιστοσελίδες, κοινωνικά 
δίκτυα) που χρησιμοποιείται ως κόμβος για την υποστήριξη της δικτύωσης για 
κοινή χρήση και επικοινωνία

• Υποστήριξη της ψηφιακής παρουσίας του οργανισμού χρησιμοποιώντας όλα τα 
εσωτερικά και εξωτερικά κανάλια επικοινωνίας

•

Μαθησιακά αποτελέσματα
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Κεφάλαιο 6 – Συνεργασία 

και Δικτύωση

Περιεχόμενο

1. Εισαγωγή

2. Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

3. Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

4. Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
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1. Εισαγωγή

Συνεργασία και Δικτύωση



Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η εισαγωγή 

των όρων δικτύωσης και συνεργασίας και στη 

συνέχεια ο προσδιορισμός των βασικών 

συνιστωσών των ψηφιακών ικανοτήτων που 

χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.  

Επιπλέον, αυτή η ενότητα στοχεύει να τονίσει τη 

σημασία των ιδρυμάτων ΕΕΚ στην επικοινωνία και 

τη συνεργασία μεταξύ τους μέσω της χρήσης 

ψηφιακών τεχνολογιών.

Εισαγωγή

1. Τι είναι η δικτύωση και η συνεργασία –

Ορισμός

Ποιες είναι οι πρακτικές και οι ικανότητες 

δικτύωσης και συνεργασίας στην ΕΕΚ 

σήμερα
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Τι είναι η δικτύωση και η συνεργασία 

– Ορισμός

IMAGE

1.1

Η δικτύωση είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και 

ιδεών μεταξύ ανθρώπων και ιδρυμάτων με κοινό 

επάγγελμα ή ένα ειδικό ενδιαφέρον.

Η συνεργασία είναι μια πρακτική εργασίας 

μεταξύ ατόμων και ιδρυμάτων για τη συνεργασία 

για έναν κοινό στόχο για την επίτευξη 

επιχειρηματικού οφέλους. Με απλά λόγια, είναι 

το κοινό έργο περισσότερων από δύο 
ανθρώπων να επιτύχουν έναν κοινό στόχο μέσω 

της ανταλλαγής ιδεών.
Πηγή εικόνας: 
freepik.com

https://www.freepik.com/


Παραδοσιακή vs ψηφιακή 

συνεργασία στην ΕΕΚ

IMAGE

1.1

Στον σημερινό κόσμο υπάρχει μια αναγκαιότητα αλλά 

και μια ευκαιρία για ανθρώπους και θεσμούς να 

συνεργαστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τεχνολογικές 

βελτιώσεις διευκόλυναν τους ανθρώπους και τους 

υπαλλήλους να αλληλοεπιδρούν ταχύτερα και 

αποτελεσματικότερα.

Η ψηφιακή συνεργασία χρησιμοποιεί όλες τις 

απαραίτητες Ψηφιακές Τεχνολογίες και επιτρέπει σε 

ανθρώπους και ιδρύματα να συνδεθούν με ένα 

ευρύτερο δίκτυο συμμετεχόντων.

H ψηφιακή συνεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

πολλούς διαφορετικούς τομείς, από μια απλή 

ανταλλαγή πληροφοριών μέσω email έως συνεργασίες 

σε αίθουσες διδασκαλίας, διαδικτυακές συναντήσεις και 

διαδικτυακά σεμινάρια.

Πηγή εικόνας: 
freepik.com

https://www.freepik.com/


Ποιες είναι οι πρακτικές και οι 

ικανότητες δικτύωσης και 

συνεργασίας στην ΕΕΚ σήμερα

IMAGE

1.2

Το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους 

Πολίτες (DigComp 2.2), παρέχει μια κοινή 

γλώσσα για τον προσδιορισμό και την 

περιγραφή των βασικών τομέων της ψηφιακής 

ικανότητας.
Παρέχει ένα όραμα για το τι χρειάζεται όσον 

αφορά τις ικανότητες για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που προκύπτουν από την 

ψηφιοποιήση στον σημερινό κόσμο.

Το πλαίσιο DigComp 2.2 περιλαμβάνει έναν 
τομέα επικοινωνίας και συνεργασίας με 

συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 

και περιπτώσεων χρήσης.

Πηγή εικόνας: 
Ec.Europa.eu

ec.europa.eu


Ποιες είναι οι πρακτικές και οι 

ικανότητες δικτύωσης και 

συνεργασίας στην ΕΕΚ σήμερα

1.2

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή 

Ικανότητα των Εκπαιδευτικών (DigCompEdu) 

περιγράφει τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς 

να είναι ψηφιακά ικανοί.

Το DigCompEdu περιγράφει λεπτομερώς 22 

ικανότητες.

Οι ικανότητες οργανώνονται σε 6 τομείς.

Η εστίαση δεν είναι στις τεχνικές δεξιότητες. 

Στόχος του είναι να περιγράψει λεπτομερώς τον 
τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση 

και την καινοτομία της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης. Πηγή:
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en


2. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ 

ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Συνεργασία και Δικτύωση



Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισαγάγει τα 

ψηφιακά εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης που 

είναι διαθέσιμα για τα μέσα επικοινωνίας και 

συνεργασίας.

Αλληλεπίδραση μέσω 

ψηφιακών τεχνολογιών

1. Ποια είναι τα κατάλληλα μέσα 

επικοινωνίας για τη δικτυακή 

συνεργασία του προσωπικού

2. Ψηφιακά εργαλεία ηλεκτρονικής 

μάθησης για δικτύωση

3. Ποιοι είναι οι τρόποι δικτύωσης, 

συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων 

μέσω της χρήσης ψηφιακών 

τεχνολογιών
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Ποια είναι τα κατάλληλα μέσα 

επικοινωνίας για τη δικτυακή 

συνεργασία του προσωπικού

2.1

Συνεργατική επικοινωνία 

• Η Συνεργατική Επικοινωνία είναι μια τεχνική 

που δίνει έμφαση στη σημασία κάθε ατόμου 

που συμμετέχει σε έναν οργανισμό. 
• Επιτρέπει στους εργαζομένους να εκφράζουν 

τη γνώμη τους σχετικά με τις δραστηριότητες 

της εταιρείας ή του ιδρύματος

• Προωθεί τη διαφάνεια μεταξύ των 

εργαζομένων και εργάζεται προς έναν κοινό 
στόχο.

Πηγή: 
Fournet.co.uk

https://fournet.co.uk/


Πώς να συνεργαστείτε σε έναν χώρο 

εργασίας

2.1

Πηγή βίντεο: 
Professional Development – Collaboration in the workplace 

• Ομαδική εργασία & συνεργασία

• Φέρνοντας κοντά άτομα με διαφορετικές δεξιότητες

• Ομαδική επίλυση προβλημάτων

• Συνεχής καθορισμός και βελτίωση των στόχων της 
ομάδας

• Win-Win

• Προωθώντας τη διαφάνεια μεταξύ των εργαζομένων και 

εργάζεται προς έναν κοινό στόχο.

https://www.youtube.com/watch?v=wMRJ1fu1ge4&t=1s


Εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για 

δικτύωση

2.2

Κύρια εργαλεία δικτύωσης μέσα σε ένα 

οργανισμό:

• Google Drive / OneDrive / Dropbox

• Gmail / Outlook / άλλα προγράμματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Google Calendar, Trello

Κύρια εργαλεία δικτύωσης με άλλους 

οργανισμούς:

• Facebook

• Skype, Zoom, Google Meet
• Padlet

Πηγή εικόνας: 
freepik.com

https://www.google.com/drive/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/gmail/about/
Outlook.com
https://workspace.google.com/products/calendar/
https://trello.com/
https://www.facebook.com/
https://www.skype.com/en/
https://zoom.us/
https://meet.google.com/
https://padlet.com/
https://www.freepik.com/


Ψηφιακά εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης 

για δικτύωση – Εργαλεία Google για την 

εκπαίδευση

2.2

Google Docs

• Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να 

ομαδοποιήσετε άτομα ώστε να συνεργάζονται 
μεταξύ τους online χρησιμοποιώντας τα 

παράθυρα του προγράμματος περιήγησης 

web

•

Πηγή βίντεο: Google Docs σε απλά Αγγλικά

Πώς να συνεργαστείτε χρησιμοποιώντας 

τα Google Docs

https://www.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA
https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/docs/about/


2.2

Google Search

• Χρησιμοποιώντας την αναζήτηση google μπορείτε να έχετε 

πρόσβαση σε έναν τεράστιο αριθμό πληροφοριών. Επίσης, 

μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα ιστότοπων για 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά θέματα.

•

Google Scholar

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να 

βοηθήσετε τους μαθητές σας να αξιολογήσουν τις πληροφορίες 

με εύκολο τρόπο και να γίνουν καλύτεροι ερευνητές

Πηγή βίντεο: Τρόπος χρήσης του Google Scholar - Helpful 
Professor 

Ψηφιακά εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης 

για δικτύωση – Εργαλεία Google για την 

εκπαίδευση

Λήψη και χρήση Google Search

Χρησιμοποιήστε το Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=esuRxK44d00
https://www.youtube.com/watch?v=esuRxK44d00
https://www.google.com/search/about/
https://scholar.google.com/


2.2

Blogger

Αυτό είναι ένα δωρεάν εργαλείο που 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιστολογιών. 

Άτομα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για 
διάφορους εκπαιδευτικούς λόγους.

Πώς να δημιουργήσετε 
ένα Blog

YouTube

• Αυτό είναι το γνωστό εργαλείο της Google για την 

πρόσβαση και την τοποθέτηση περιεχομένου βίντεο στον 

ιστό. Το YouTube EDU προσφέρει δωρεάν διαλέξεις από 
μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων

Ψηφιακά εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης 

για δικτύωση – Εργαλεία Google για την 

εκπαίδευση

Αποκτήστε πρόσβαση στο 
YouTube EDU

https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=en
https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=en
https://www.youtube.com/EDU


Εργαλεία ψηφιακής ηλεκτρονικής μάθησης για 

δικτύωση – Εργαλεία ψηφιακής εκμάθησης για 

εκπαίδευση από τη Microsoft

2.2

Teams

• Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται 

για την επικοινωνία με άτομα, ώστε να 
μπορούν να κάνουν πράγματα. Διαθέτει 

συνομιλίες, συσκέψεις, αρχεία, εργασίες και 

ημερολόγια σε ένα σημείο

Forms

• Αυτά είναι τα εργαλεία της Microsoft για τη συλλογή 

δεδομένων και την καλύτερη λήψη αποφάσεων. 
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο μπορείτε να δημιουργήσετε 

αποτελεσματικές φόρμες για κάθε είδους κοινό. Μπορείτε 

εύκολα να προσελκύσετε τους μαθητές σας και να 

παρακολουθείτε την πρόοδό τους με βελτιωμένα 

μαθήματα, εργασίες και κουίζ.
Εγγραφείτε στο Microsoft 

Teams

Δοκιμάστε το

Microsoft Forms

https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes


Εργαλεία ψηφιακής ηλεκτρονικής μάθησης για 

δικτύωση – Εργαλεία ψηφιακής εκμάθησης για 

εκπαίδευση από τη Microsoft

2.2

Whiteboard

• Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να έχετε έναν καμβά 

ελεύθερης σχεδίασης όπου εσείς με την ομάδα 

σας μπορείτε να δημιουργήσετε και να 
συνεργαστείτε οπτικά μέσω του cloud. Μπορείτε 

να γράψετε, να σχεδιάσετε και επίσης να 

πληκτρολογήσετε κείμενο, να προσθέσετε εικόνες, 

αυτοκόλλητες σημειώσεις και άλλα για να 

εκφράσετε τις ιδέες σας.

PowerPoint

• Το Microsoft PowerPoint είναι μια εφαρμογή 

παρουσίασης και διαφανειών. Με αυτό το εργαλείο 
μπορείτε να δημιουργήσετε παρουσιάσεις από το 

μηδέν ή χρησιμοποιώντας πρότυπα. Μπορείτε να 

συμπεριλάβετε κείμενο, εικόνα και βίντεο μέσα στην 

παρουσίαση.

Λήψη και έναρξη Whiteboard 
Χρήση Microsoft 

PowerPoint

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/powerpoint
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/powerpoint


Δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων μέσω οργανωτικών 

πρακτικών ανταλλαγής γνώσεων

2.3

Η διαχείριση γνώσης είναι η ικανότητα ενός οργανισμού 

να:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ

ΑΠΟΚΤΑΕΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ

ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

ΔΙΑΝΕΜΕΙ

Και να ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ τη γνώση για να δημιουργήσει 

αξία μέσα στον οργανισμό.

Μάθετε περισσότερα 
σχετικά με τις πρακτικές 
ανταλλαγής γνώσεων για 
οργανισμούς

Πηγή βίντεο: ETEC510: Πρακτικές ανταλλαγής 
οργανωτικών γνώσεων από Sydney Hamilton

https://www.youtube.com/watch?v=v3VCFuxz0l8
https://www.youtube.com/watch?v=v3VCFuxz0l8
https://www.youtube.com/watch?v=v3VCFuxz0l8
https://www.youtube.com/watch?v=v3VCFuxz0l8
https://www.youtube.com/watch?v=v3VCFuxz0l8
https://www.youtube.com/watch?v=v3VCFuxz0l8


Ποιοι είναι οι τρόποι δικτύωσης, συνεργασίας και ανταλλαγής 

γνώσεων μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών

IMAGE

2.3

1. Δημιουργήστε ένα περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων.

2. Δημιουργία οργανωτικής κουλτούρας (Αναγνώριση και επιβράβευση της ανταλλαγής 
γνώσεων)

3. Εκτιμήστε την οργανωτική γνώση ως πλεονέκτημα

4. Επιλέξτε κατάλληλες τεχνολογίες για την υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων

5. Δημιουργήστε εσωτερικά δίκτυα, όπως κοινότητες πρακτικής



Δεξιότητες επικοινωνίας που απαιτούνται για την είσοδο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας

IMAGE

2.3

L M Wahyuni et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 953 012111

Υπάρχουν πολλές δεξιότητες επικοινωνίας που θεωρούνται σημαντικές στην 
επαγγελματική εκπαίδευση για κάποιον που προσπαθεί να εισέλθει στο 
χώρο εργασίας. Μια μελέτη που διεξήχθη από τους L M Wahyuni, I K Masih 
και I N Mei Rejeki χρησιμοποιώντας ποσοτική μη πειραματική προσέγγιση 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δέκα χαρακτηριστικά δεξιοτήτων 
επικοινωνίας με την υψηλότερη μέση βαθμολογία, με 9 από αυτά να 
βρίσκονται και τα δύο στην Επαγγελματική εκπαίδευση



10 Χαρακτηριστικά δεξιοτήτων επικοινωνίας

IMAGE

2.3

01

02

03

04

05

Δημιουργία ομαδικής εργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων

Δημιουργήστε μια αρμονική σχέση μέσω αμοιβαίας επικοινωνίας

Κάντε την ομάδα να αλληλεπιδράσει και να συνεργαστεί

Παρέχετε την υποστήριξη και συμπεριλάβετε την αυτοπεποίθηση

Οικοδόμηση αισιοδοξίας της ομάδας στην εργασία

Πηγή: L M Wahyuni et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 953 012111



10 Χαρακτηριστικά δεξιοτήτων επικοινωνίας

IMAGE

2.3

06

07

08

09

10

Χρήση του πληροφοριακού συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών

Παροχή κινήτρων σε άτομα ή ομάδες για την επίτευξη των αναμενόμενων 
στόχων

Επίλυση συγκρούσεων μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
διαμεσολάβησης και διπλωματίας

Δημιουργήστε τη σχέση με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα

Δημιουργήστε την εμπιστοσύνη των άλλων

Πηγή: L M Wahyuni et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 953 012111



3. ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Συνεργασία και Δικτύωση



Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει μια 

ευρεία επισκόπηση στα ιδρύματα ΕΕΚ των 

τρόπων ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της 

χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών (προγράμματα 

πληροφορικής) και πλατφόρμες κοινωνικών 
μέσων.

Κοινή χρήση μέσω 

ψηφιακών τεχνολογιών

Πώς μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο 

και πληροφορίες μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών;

1. Ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία για 

την ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών 

και ψηφιακού περιεχομένου.

2. Τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών.
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Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εργαλεία 

για την ανταλλαγή δεδομένων, 

πληροφοριών και ψηφιακού 

περιεχομένου.

3.1

Η παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης είχε ως αποτέλεσμα οι τεχνολογίες ψηφιακής εκπαίδευσης να είναι 

απαραίτητες. Η πανδημία COVID-19 ανάγκασε τα περισσότερα ινστιτούτα να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες 

και διαδικτυακούς τρόπους διδασκαλίας για να διατηρήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Παλιές και νέες 

διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν αναδυθεί και οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν νέες δραστηριότητες, όπως η 

πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων, η ανταλλαγή πόρων στο διαδίκτυο και η διαχείριση 
διαδικτυακών δραστηριοτήτων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων τους. 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά μέσα που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση 

της εκπαίδευσης, καθώς διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευόμενους και τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους με ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. 

Έτσι, η σωστή χρήση αυτών των εργαλείων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επανάσταση της 

εκπαίδευσης παγκοσμίως.



Προσωπικά Δίκτυα Μάθησης

3.1

Τι είναι?

Ένα δίκτυο που ένας εκπαιδευτικός ή ένας 

εκπαιδευόμενος μπορεί να δημιουργήσει, να 

αναπτύξει και να διατηρήσει προκειμένου να 
συνδεθεί και να επικοινωνήσει με έναν πολύ 

μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και οργανισμών. 

Με τη χρήση ενός PLN είναι εύκολο να 

μοιραστείτε τις ιδέες σας με μια ευρύτερη 

κοινότητα.

Πηγή εικόνας: 
Depositphotos.com

Μάθετε 

περισσότερα 

σχετικά με το 

PLN 

Τι είναι ένα PLN με απλά λόγια Βίντεο από
Marc-Andre Lalande

Depositphotos.com
https://www.teachthought.com/pedagogy/what-is-a-personal-learning-network/
https://www.teachthought.com/pedagogy/what-is-a-personal-learning-network/
https://www.teachthought.com/pedagogy/what-is-a-personal-learning-network/
https://www.youtube.com/watch?v=hLLpWqp-owo
https://www.youtube.com/watch?v=hLLpWqp-owo


Τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών

3.2

• Email

• Κοινωνικά Δίκτυα

• Ανοιχτές βάσεις δεδομένων

• Βικιπαίδεια

Πηγή εικόνας: 
Depositphotos.com

Depositphotos.com


Τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών

3.2

• Email
• Κοινωνικά Δίκτυα

• Ανοιχτές βάσεις δεδομένων

• Βικιπαίδεια

Το πιο γνωστό πρόγραμμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στις μέρες μας είναι το

Gmail. 

Άλλα γνωστά προγράμματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου περιλαμβάνουν το Microsoft Outlook 

Και το Yahoo Mail.

Μάθετε σχετικά για το Google Gmail

Μάθετε σχετικά για το Microsoft Outlook

Μάθετε σχετικά για το Yahoo Mail

Πηγή εικόνας: 
freepik.com

https://www.google.com/gmail/about/
https://outlook.live.com/
https://mail.yahoo.com/
https://www.freepik.com/


Τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών

3.2

• Email

• Κοινωνικά Δίκτυα
• Ανοιχτές βάσεις δεδομένων

• Βικιπαίδεια

•
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κοινωνικών μέσων που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μοιραστείτε 

Πληροφορίες. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα 

παρακάτω:

Instagram, Facebook, LinkedIn
WhatsApp, Snapchat, Pinterest

Twitter, Viber, Messenger, Telegram
Πηγή εικόνας: 
freepik.com

https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.snapchat.com/
https://www.pinterest.com/
https://twitter.com/
https://www.viber.com/
https://www.messenger.com/
https://telegram.org/
https://www.freepik.com/


Τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών

3.2

• Email

• Κοινωνικά Δίκτυα

• Ανοιχτές Βάσεις δεδομένων
• Βικιπαίδεια

Τα Ανοικτά Εκπαιδευτικά Δεδομένα αναφέρονται σε 

ανοιχτά δεδομένα που παράγονται από ιδρύματα 

που εστιάζουν στην εκπαίδευση, όπως 

πανεπιστήμια και σχολεία.

Η επίσημη πύλη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα
προσφέρει 9000 σύνολα δεδομένων που σχετίζονται 

με την εκπαίδευση. Όλα αυτά τα σύνολα δεδομένων 

είναι προσβάσιμα και συγκεντρώθηκαν από εθνικές 

πύλες ανοικτών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη

Πηγή εικόνας: 
freepik.com

https://data.europa.eu/en
https://www.freepik.com/


Τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών

3.2

• Email

• Κοινωνικά Δίκτυα

• Ανοιχτές βάσεις δεδομένων

• Βικιπαίδεια

Τα Wikis είναι η πιο δημοφιλής λειτουργία 

εργαλείου συνεργασίας στο διαδίκτυο που 

υποστηρίζει τη δημιουργία πόρων που 

διατηρούνται από την κοινότητα. Το πιο 

δημοφιλές wiki είναι η Βικιπαίδεια, μια 
εγκυκλοπαίδεια που έχει συνταχθεί από την 

κοινότητα.

Στον εκπαιδευτικό τομέα, τα Wikis μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο που επιτρέπει στους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να συνεισφέρουν και να 
τροποποιούν τις σελίδες του υλικού που σχετίζεται με το 

μάθημα. 

Το πιο δημοφιλές wiki είναι η Βικιπαίδεια, μια εγκυκλοπαίδεια 
που έχει συνταχθεί από την κοινότητα. Από τον Σεπτέμβριο του 
2022, υπάρχουν περισσότερα από 6.500.000 άρθρα στην 

ΑγγλικήWikipedia

Πηγή εικόνας: 
freepik.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.freepik.com/


4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ



Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να 

εξηγήσει πώς να κάνει σωστή χρήση των 

Ψηφιακών Εργαλείων για να δικτυωθεί και να 

συνεργαστεί ηθικά και να προσδιορίσει τον 

κατάλληλο τρόπο ενός ιδρύματος ΕΕΚ να 
υιοθετήσει μια στρατηγική προσέγγιση στην 

επικοινωνία και τη συνεργασία αναπτύσσοντας 

μια σαφή επικοινωνιακή στρατηγική.

Συνεργασία μέσω 

ψηφιακών τεχνολογιών

1. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

Ψηφιακά Εργαλεία και Τεχνολογίες για 

συνεργατικές διαδικασίες.

2. Πώς να δημιουργήσετε ένα σχέδιο 

στρατηγικής επικοινωνίας, 

προσδιορίζοντας όλα τα κατάλληλα 

κανάλια επικοινωνίας, συστήματα και 

πόρους για διαφορετικούς σκοπούς 

και ομάδες-στόχους.
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Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

Ψηφιακά Εργαλεία και Τεχνολογίες 

για συνεργατικές διαδικασίες.

Ψηφιακά Συνεργατικά Εργαλεία 

4.1

Τα εργαλεία για να συνεργαστείτε και να 

ολοκληρώσετε τις εργασίες σας 

χρησιμοποιώντας ψηφιακές συσκευές και 

τεχνολογία

Οφέλη από τη χρήση

•Επιλύστε σύνθετα προβλήματα
•Μάθετε νέα πράγματα
•Βελτιώστε την επικοινωνία
•Δημιουργήστε εφευρετικές ιδέες
•Ενισχύστε την αποδοτικότητα και 
την παραγωγικότητα

Πηγή: ideagen.com

ideagen.com


4.1

1. Google Drive

2. Dropbox

3. GoToWebinar

4. Slack

5.  Padlet

Ψηφιακά 

Συνεργατικά 

Εργαλεία



4.1

1. Google Drive

Ψηφιακά 

Συνεργατικά 

Εργαλεία

• Προβολή και αποθήκευση 

οποιουδήποτε τύπου αρχείου

• Ομαδική συνεργασία

• Μεγάλη συμβατότητα

• Λειτουργίες σύνθετης αναζήτησης

• Μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί 

για οποιοδήποτε μέγεθος 

εκπαιδευτικού ιδρύματος

Find more about Google Drive

https://www.google.com/drive/


4.1
Ψηφιακά 

Συνεργατικά 

Εργαλεία
2. Dropbox

• Συνεργασία που δεν είναι χρονικά 

ευαίσθητη

• Δυνατότητα πρόσκλησης μόνο 

επιλεγμένων συμμετεχόντων για 

συνεργασία (κλειστή συνεργασία 

– χρησιμοποιείται κυρίως με τον 

οργανισμό και σε έργα)

• Δυνατότητα κοινής χρήσης 

αρχείων και δημόσιων συνδέσεων 

(ανοιχτή συνεργασία)

Find more about Dropbox

https://www.dropbox.com/home


4.1
Ψηφιακά 

Συνεργατικά 

Εργαλεία
3. GoToWebinar

• Εργαλείο διαδικτυακών 

διασκέψεων

• Μπορείτε να φιλοξενήσετε 

παρουσιάσεις για διάφορα θέματα

GoToWebinar Review

https://influno.com/gotowebinar-review/


4.1
Ψηφιακά 

Συνεργατικά 

Εργαλεία
4. Slack

• Ιδανικό για μεγάλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα όπου οι μαθητές έχουν 

το email τους συνδεδεμένο με το 

ίδρυμα

• Διαθέτει πολλές δυνατότητες για 

την ανάρτηση ερωτήσεων και την 

προβολή απαντήσεων για 

συμμετοχή σε μεγάλες ομαδικές 

συζητήσεις

Μάθετε περισσότερα για το Slack

Slack.com


4.1
Ψηφιακά 

Συνεργατικά 

Εργαλεία
5. Padlet

• Εξαιρετικό εργαλείο για 

συνεργατικό καταιγισμό ιδεών

• Επιτρέπει τη διαδικτυακή ομαδική 

συζήτηση

Εγγραφείτε για χρήση του 
Padlet

https://padlet.com/


4.2
Τι είναι ένα στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας?

"ένας οδικός χάρτης που θα χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε 

το μήνυμά σας στο σωστό κοινό την κατάλληλη στιγμή 

χρησιμοποιώντας τα καλύτερα κανάλια." Είναι η διαδικασία 

δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θέτει τα ζητήματα 

που αντιμετωπίζει το σχολείο σας και διατηρεί το κοινό σας 

αφοσιωμένο σε εκδηλώσεις και έργα.

Πηγή: 
www.schoolwebmasters.com

http://www.schoolwebmasters.com/


Πώς να δημιουργήσετε ένα σχέδιο στρατηγικής επικοινωνίας, προσδιορίζοντας 

όλα τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας, συστήματα και πόρους για 

διαφορετικούς σκοπούς και ομάδες-στόχους.

4.2

Υπάρχουν διάφοροι δίαυλοι επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία 

εντός ή μεταξύ ατόμων και οργανισμών. Αυτά μπορεί να είναι επίσημα, ανεπίσημα ή/ και ανεπίσημα.

Χωρίς καλά αναπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας, υπάρχει κίνδυνος οι εκπαιδευτές και τα ιδρύματα 

ΕΕΚ να υστερούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τις πρόσφατες εξελίξεις.
Για να γίνει αυτό υπάρχει ένας κατάλογος στόχων επικοινωνίας που πρέπει να ακολουθηθούν.



Επικοινωνιακοί Στόχοι

4.2

• Ανάπτυξη κοινόχρηστου/κοινόχρηστου χώρου

• Δημιουργία νέας γνώσης

• Τοποθέτηση του EQAVET ως βασικού πόρου υποστήριξης 

και εφαρμογή της σύστασης

• Αύξηση του προφίλ της διασφάλισης ποιότητας της ΕΕΚ 
μεταξύ των εκπαιδευομένων, παροχών, εργαζομένων και 

βιομηχανικών ομίλων

• Προώθηση του καθεστώτος της ΕΕΚ

• Συνεργασία με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη

• Προώθηση της αριστείας της πληροφόρησης
• Ενίσχυση της διαφάνειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης

Πηγή: 
Ec.Europa.eu

ec.europa.eu


Κανάλια Επικοινωνίας 

κατά τη στόχευση:

Μελών του δικτύου, εκπρόσωπών 

πολιτικής, υπουργείων, κοινωνικών 

εταίρων και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής

4.2

1. Γενικό διαφημιστικό υλικό

2. Ιστοσελίδες

3. Ενημερωτικά δελτία

4. Εργαστήριο και σεμινάρια

5. Συνέδρια 

6. Δημοσιεύσεις 



Κανάλια Επικοινωνίας

κατά τη στόχευση:

Ευρύ κοινού, ενδιαφερουσών 

οργανώσεων της ΕΕ για την 

ποιότητα της ΕΕΚ, ενός ευρύτερου 

κοινού

4.2
1. Κοινωνικά Δίκτυα

2. Βίντεο

3. Ιστολόγια

4. Φόρουμ συζήτησης



4.2
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της 

εκπαίδευσης για την παροχή χρήσιμων 

πληροφοριών σε μαθητές, εκπαιδευτικούς 

και γονείς, τη σύνδεση με ομάδες μάθησης 

και άλλα εκπαιδευτικά συστήματα που 

καθιστούν την εκπαίδευση βολική. Τα 

εργαλεία κοινωνικών δικτύων δίνουν στους 

μαθητές και τα ιδρύματα πολλαπλές 

ευκαιρίες για τη βελτίωση των μεθόδων 

μάθησης.

1. Κοινωνικά Δίκτυα
2. Videos
3. Ιστολόγια

4. Φόρουμ συζήτησης

5.

Κανάλια Επικοινωνίας

Πηγή εικόνας: 
freepik.com

https://www.freepik.com/


4.2
Τα Videos μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την τόνωση των 
γνωστικών διαδικασιών σκέψης, 
συλλογισμού, επίλυσης προβλημάτων, 
λήψης αποφάσεων και δημιουργίας. 
Τα βίντεο μεταφέρουν τον μαθητή 
πέρα από τις δραστηριότητες 
ανάκλησης και συσχέτισης. 
Χρησιμοποιήστε βίντεο για να 
προσελκύσετε θεατές με πιο σύνθετα 
θέματα και να διευκολύνετε την 
περαιτέρω αλληλεπίδραση με το 
περιεχόμενο

Κανάλια Επικοινωνίας

1. Κοινωνικά Δίκτυα

2.Videos
3. Ιστολόγια

4. Φόρουμ Συζήτησης



4.2
Τα ιστολόγια μπορούν να παρέχουν 
στους εκπαιδευτικούς και κυρίως 
στους μαθητές την ευκαιρία να 
εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην 
επικοινωνία και τη συνομιλία. 
Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως 
φόρουμ ηλεκτρονικής μάθησης για 
διαδικτυακούς μαθητές για να 
συζητήσουν βασικές ιδέες και να 
αντιμετωπίσουν στοχαστικές 
ανησυχίες.

1. Κοινωνικά Δίκτυα

2. Videos

3. Ιστολόγια
4. Φόρουμ συζήτησης

Κανάλια Επικοινωνίας

Πηγή εικόνας: 
freepik.com

https://www.freepik.com/


4.2
Τα φόρουμ συζήτησης έχουν μεγάλο 
εκπαιδευτικό δυναμικό για τους 
μελλοντικούς μαθητές και 
χρησιμοποιούνται ευρέως σε 
διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήματα.  
Χρησιμοποιείται κυρίως από τους 
μαθητές για συζήτηση σχετικά με το 
διδακτικό υλικό ή τα μαθησιακά έργα. 
Περιέχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά, 
όπως διαλόγους ερωτήσεων και 
απαντήσεων, συζητήσεις ή 
παραδείγματα που έγιναν από 
προηγούμενους μαθητές.

Κανάλια Επικοινωνίας

1. Κοινωνικά Δίκτυα

2. Videos

3. Ιστολόγια

4. Φόρουμ συζήτησης

5.

Πηγή εικόνας: 
freepik.com

https://www.freepik.com/


Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι & Δίκτυα 

Επικοινωνίας & Δικτύωσης

1. OER Commons - Open Educational resources

2. OPEN Professional Education Network

3. OEDd – 80 Open Education Resource (OER) Tools for Publishing and Development Initiatives

4. eTwinning Platform for communication, collaboration and development of projects

5. European Entrepreneurship Education NETwork

6. The European Association of Institutes for Vocational Training

7. European Forum for Vocational Education

8. Craft and SMEs Vet-NET Community platform dedicated to build the 1st European Community of 

Practice focused on C-NET

9. CEDEFOP European Centre for the Development of European cooperation
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Πρόσθετο υλικό και πηγές:

https://www.oercommons.org/
https://open4us.org/find-oer/
https://oedb.org/ilibrarian/80-oer-tools/
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.ee-hub.eu/
https://evbb.eu/
https://www.efvet.org/
https://www.vetnet-project.eu/?page_id=1605
https://www.vetnet-project.eu/?page_id=1605
https://www.cedefop.europa.eu/en


Συμπεράσματα

Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα πρέπει να είστε σε θέση να 

απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις;

Τι είναι η δικτύωση και η συνεργασία;

Ποιοι είναι οι κατάλληλοι τρόποι συνεργασίας στο δίκτυο;

Ποια είναι τα σημαντικότερα ψηφιακά εργαλεία δικτύωσης;

Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος κοινής χρήσης 

περιεχομένου μέσω διαδικτύου;

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση ψηφιακών συνεργατικών

εργαλείων;
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Image Source: 
freepik.com

https://www.freepik.com/


Μείνετε ενημερωμένοι για 

τη δραστηριότητά μας

https://q4edu.eu/en/home-

page/
@Q4EDU Project

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Quality for Digital Education Readiness in VET


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56

