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Ενότητα 7 - Υποδομή

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι θεμελιώδης για κάθε πτυχή της σύγχρονης
ζωής και είναι πιθανό να είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση ενός
καλύτερου μέλλοντος μετά την πανδημία Covid-19. Σε αυτήν την ενότητα θα
δείτε πώς μπορεί να εφαρμοστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην
εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν εργαλεία, παραδείγματα και
καλές πρακτικές προκειμένου τα κέντρα ΕΕΚ να βελτιωθούν, να
προσανατολιστούν ψηφιακά και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία προς όφελός
τους.

Περιγραφή



Ενότητα 7 - Υποδομή

Γνώση
• Καλύτερη κατανόηση της κατάστασης της ετοιμότητας για την 

ψηφιακή εκπαίδευση 
• Αναγνώριση των σημείων στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν 

σύμφωνα με τους στόχους τους 
• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευσή τους και 

ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών τους με διάφορες 
μεθόδους

Δεξιότητες
• Παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης 
• Άμεση προσαρμογή και υποστήριξη των μαθητών 

προσφέροντας διαδικτυακή/εξ αποστάσεως/μικτή μάθηση 
• Αξιολόγηση της ετοιμότητας για την ψηφιακή εκπαίδευση με 

την απόκτηση βασικών ικανοτήτων
• Ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών εργαλείων

Στάση
• Θέστε ως στόχο την επίτευξη ψηφιακής 

ετοιμότητας και την παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας 

• Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτών ΕΕΚ

• Προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας 

Μαθησιακά αποτελέσματα
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Εισαγωγή

1

IMAGE

Image Source Pexels

https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-intro-text-6980429/


1.1 Ιστορία

IMAGE

Ο όρος χώρος μάθησης αναφέρεται σε 
ένα φυσικό μέρος όπου λαμβάνει χώρα 

η διδασκαλία και η μάθηση

Οι περισσότεροι από εμάς 
χρησιμοποιούμε συνήθως τον όρο 

"τάξη", ωστόσο, ένας χώρος μάθησης 
μπορεί να αναφέρεται τόσο σε 
εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό 

περιβάλλον, είτε φυσικό είτε εικονικό. 

Οι χώροι μάθησης μπορούν να 
φιλοξενήσουν διάφορες χρήσεις, στυλ 

μάθησης και τύπους μάθησης όπως 
ενεργητική, παθητική, κιναισθητική, 

επαγγελματική και ούτω καθεξής. 

Η βιβλιοθήκη ή ένα γραφείο σχολής, 
για παράδειγμα, θα μπορούσαν επίσης 

να θεωρηθούν χώροι μάθησης. Image Source Pexels

https://www.pexels.com/photo/teacher-asking-a-question-to-the-class-5212345/


IMAGE

Οι χώροι μάθησης 
έχουν διαφοροποιηθεί 

και εξελιχθεί με την 
πάροδο των ετών 

λόγω διαφορετικών 
μεθόδων διδασκαλίας. 

Για παράδειγμα, η 
άμεση διδασκαλία, 

δηλαδή η μεταφορά 
πληροφοριών από ένα 

άτομο που κατέχει 
γνώση σε κάποιον άλλο 
με λιγότερες γνώσεις, 
χρησιμοποιείται στις 
παραδοσιακές τάξεις.

Η σωκρατική μέθοδος, από 
την άλλη πλευρά, που 
αναπτύχθηκε πριν από 

2.000 χρόνια στην αρχαία 
Ελλάδα, βασίζεται στον 

επιχειρηματολογικό 
διάλογο και εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται σε 
αίθουσες σεμιναρίων και 

διαλέξεων. 

Τέλος, η πρακτική 
μάθηση είναι ένας πιο 

ενεργός τύπος μάθησης, 
καθώς η μάθηση 

πραγματοποιείται μέσω 
της εμπειρίας και 

χρησιμοποιείται σε 
εξωτερικούς χώρους, 

εργαστήρια, κέντρα ΕΕΚ 
και ούτω καθεξής. 

Image Source Pexels

https://www.pexels.com/photo/scientist-in-laboratory-3735709/


1.2 Φυσικοί και εικονικοί 
χώροι μάθησης

Φυσικός χώρος μάθησης

Τα χαρακτηριστικά ενός φυσικού χώρου μάθησης 
καλύπτουν μεταβλητές που περιλαμβάνουν το μέγεθος, το 
σχήμα, την τοποθεσία, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, 
τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και πολλά άλλα. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν τη μαθησιακή 
διαδικασία. 

Πάρτε για παράδειγμα την τοποθεσία ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος που επηρεάζει τις εργασιακές και λειτουργικές 
διαδικασίες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτές ή το 
ύψος ενός χώρου που μπορεί να επηρεάσει εάν ένας 
εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να δει μια παρουσίαση 
ή τον ίδιο τον παρουσιαστή. 

Εικονικός χώρος μάθησης

Οι εικονικοί χώροι μάθησης, από την άλλη πλευρά, έχουν 
αναπτυχθεί μαζί με τις εξελίξεις στην πληροφορική. 
Σήμερα, ειδικότερα, το διαδίκτυο θεωρείται δεδομένο, 
καθώς η πρόσβαση σ’ αυτό είναι δυνατή σχεδόν παντού.

Ένας εικονικός χώρος είναι οποιαδήποτε τοποθεσία οι 
άνθρωποι μπορούν να συναντήθουν με τη χρήση 
ψηφιακών συσκευών. Αυτό μπορεί να αναφέρεται τόσο 
σε σύγχρονες όσο και σε ασύγχρονες λειτουργίες. Ως 
αποτέλεσμα, ένας εικονικός χώρος μάθησης αυξάνει την 
κινητικότητα, είναι διαθέσιμος 24x7 και προωθεί την 
ομαδική εργασία και την πολλαπλή εργασία μεταξύ 
άλλων. 



IMAGE

1.3 Τρέχουσα κατάσταση 

και συνειδητοποίηση του 

ψηφιακού κενού

Φυσικοί ή 
εικονικοί 
χώροι 
μάθησης

• μεγάλο 
αντίκτυπο στη 
μάθηση και 
διαδοχικά στην 
κοινωνία. 

Ο Winston 
Churchill

δήλωσε:

• «Διαμορφώνουμε 
τα κτίρια μας και 
στη συνέχεια τα 
κτίρια μας 
διαμορφώνουν 
εμάς».

Έρευνες 
δείχνουν ότι:

▪ Οι μαθησιακοί 
χώροι που 
υποστηρίζουν 
την ενεργό 
μάθηση 
συμβάλλουν 
στην 
αποτελεσματι-
κότερη μάθηση 
και 
ενθαρρύνουν 
διαφορετικούς 
τύπους 
διδασκαλίας.

Image Source pxhere

https://pxhere.com/en/photo/1097243


1.3 Τρέχουσα κατάσταση και 

συνειδητοποίηση του ψηφιακού κενού

IMAGE

Πανδημία COVID-19

η χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση έχει 

αυξηθεί σημαντικά

Ο στόχος της ψηφιακής 
δεκαετίας είναι 

τουλάχιστον το 80 % 
των πολιτών έως το 

2030. 

Τα αποτελέσματα του δείκτη 
ψηφιακής οικονομίας και 

κοινωνίας για το 2022 (DESI) 
δείχνουν ότι μόνο το 54 % των 
Ευρωπαίων ηλικίας 16-74 ετών 
διαθέτουν τουλάχιστον βασικές 

ψηφιακές δεξιότητες.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 
κάνει βήματα προς την 

ψηφιοποίηση, ωστόσο ένας 
πραγματικός ψηφιακός 

μετασχηματισμός απαιτεί από 
τους ανθρώπους να έχουν τις 

απαραίτητες ψηφιακές 
δεξιότητες.

Image Source pixabay

https://pixabay.com/el/vectors/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%af%ce%b1-eu-155207/


1.3 Τρέχουσα κατάσταση και συνειδητοποίηση 

του ψηφιακού κενού

Πρωτοπόρες χώρες

Η Ιταλία, η Πολωνία και η Ελλάδα, 
οι οποίες ξεκίνησαν με 
χαμηλότερους ρυθμούς, έχουν 
αυξήσει την αξιολόγησή τους τα 
τελευταία πέντε χρόνια 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 
στη συνολική θετική τάση της 
συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου 
ψηφιοποίησης της ΕΕ. 

Δανία Φινλανδία

ΟλλανδίαΣουηδία

Images Source pixabay

https://pixabay.com/


Δημιουργία 

πλαισίου μάθησης IMAGE

2

Image Source pxhere

https://pxhere.com/en/photo/766368


2.1 Φυσικοί 
Χώροι 

Μάθησης

Θέα
• η θέα από τα παράθυρα κάποτε θεωρείτο ότι προκαλεί περισπασμούς. Ωστόσο, πρόσφατες

μελέτες έχουν δείξει ότι η θέαση της φύσης, ειδικά σε απόσταση, μπορεί να βοηθήσει στη
χαλάρωση του ματιού και έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την ικανότητα του ατόμου
να εστιάζει μετά τη γνωστική δραστηριότητα.

Φυσικό φως
• έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών, αν και από λάθος

μεριά μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή αδυναμία στην ανάγνωση, στη θέαση του υλικού
που παρουσιάζεται κ.λπ.

Φωτισμός
• απαιτείται τεχνητό φως, ειδικά όταν το φυσικό φως δεν είναι διαθέσιμο, για την υποστήριξη

της μάθησης. Μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση των μαθητών αλλά και το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο, καθώς μπορεί να χρειαστεί ειδικός φωτισμός στα εργαστήρια.

Ακουστική
• οι ήσυχοι χώροι μάθησης με περιορισμένο ή καθόλου θόρυβο διευκολύνουν τους μαθητές

να κατανοήσουν τι διδάσκονται σε μια δεδομένη στιγμή.



2.2 Εικονικοί 
χώροι μάθησης

Μαθαίνοντας από 
παντού

• Η τεχνολογία έχει αλλάξει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας των χώρων μάθησης. Η διαδικασία
μάθησης, δηλαδή η συνεργασία, η επικοινωνία, η έρευνα, η παρουσίαση και ούτω καθεξής, είναι
πλέον διαθέσιμη σχεδόν από οπουδήποτε. Υπάρχουν εργαλεία και συσκευές που υποστηρίζουν
όλες αυτές τις δραστηριότητες και ταυτόχρονα εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
στη διαδικασία σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς η ικανότητα εξατομίκευσης των πραγμάτων τους
παρέχει ένα αίσθημα ιδιοκτησίας και δημιουργικότητας.

Ποικιλία πρόσβασης

• Η χρήση της τεχνολογίας, μέχρι πολύ πρόσφατα, ήταν μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Με άλλα
λόγια, είχαν πρόσβαση σε υπολογιστή, στο Διαδίκτυο ή σε προβολέα και τα χρησιμοποιούσαν για
να κάνουν παρουσιάσεις, να μοιράζονται πληροφορίες ή βίντεο με τους μαθητές τους. Σήμερα, οι
μαθητές έχουν όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση στην τεχνολογία, όπως πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
υπολογιστές (επιτραπέζιοι υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, tablet), ηλεκτρονικά βιβλία,
διαδραστικοί πίνακες, τηλεδιάσκεψη κ.λπ.

Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση

• Επιπλέον, η πανδημία covid19 κατέστησε αναγκαία τη χρήση ψηφιακών πόρων στην εκπαίδευση, 
καθώς η φυσική παρακολούθηση απαγορεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε περιπτώσεις 
όπου δεν ήταν δυνατή η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η εκπαιδευτική διαδικασία διαταράχθηκε 
πλήρως. 



Κύρια 
χαρακτηριστικά

1. Σύνδεση 
στο 

Διαδίκτυο

2. Παροχή 
ηλεκτρισμού

3. Σωστή 
εργονομία

4. Ήσυχο και 
άνετο 

περιβάλλον

Προφανώς, 
εικονικοί χώροι 

μάθησης 
υπάρχουν στον 

ψηφιακό χώρο...

... αλλά 
απαιτείται 
επίσης ένα 

φυσικό 
περιβάλλον



2.3 Ψηφιακή Υποδομή

IMAGEΑποτελείται από 
τους φυσικούς 

πόρους που είναι 
απαραίτητοι για τη 
χρήση δεδομένων 

και συσκευών. 

«Η ψηφιακή υποδομή 
συνδυάζει και διασυνδέει 

φυσικές και εικονικές 
τεχνολογίες όπως 

υπολογιστική, αποθήκευση, 
δίκτυο, εφαρμογές, 

πλατφόρμες IaaS, PaaS και 
SaaS για να δημιουργήσει τα 

θεμέλια για τις ψηφιακές 
λειτουργίες μιας εταιρείας». 

Image source pixabay

https://pixabay.com/el/illustrations/%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d-1935737/


2.3     

Η έννοια της τάξης έχει επεκταθεί και έχουν προστεθεί 
νέες λειτουργίες. Ποικίλο υλικό μπορεί να παρουσιαστεί 
με διάφορους τρόπους, νέες δραστηριότητες στην τάξη 

μπορούν να επινοηθούν, σημειώσεις στην τάξη μπορούν 
να αποθηκευτούν και να διαδοθούν για περαιτέρω 

μελέτη ή ένας ομιλητής από ένα απομακρυσμένο μέρος 
μπορεί να συμμετάσχει σε μια συνεδρία τάξης. 

• Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 
η πανδημία Covid19 διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο και συνέβαλε στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό μεγάλου 
αριθμού οργανισμών, καθιστώντας 
ζωτικής σημασίας για αυτούς την 
αναθεώρηση της στρατηγικής 
πληροφορικής τους.

• Η εμφάνιση νέων προκλήσεων και 
νέων ευκαιριών σημαίνει ότι τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει 
να προσαρμοστούν σε αυτές και να 
επανεξετάσουν το όραμά τους για 
μάθηση και τους χώρους στους 
οποίους πραγματοποιείται.

Image source pixabay

https://pixabay.com/el/vectors/covid-19-corona-%ce%b4%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%ae-5340230/


2.3.1 Απαιτήσεις εξοπλισμού

Επιτραπέζιος ή φορητός 
υπολογιστής: 
χρησιμεύουν ως το 
κεντρικό σύστημα που 
αποθηκεύει 
πληροφορίες και 
διαχειρίζεται τα 
μαθήματα

01
Tablets/e-readers: 
ενθαρρύνουν την 
ανάγνωση και είναι πολύ 
δημοφιλή, ειδικά στους 
νεότερους μαθητές

02
Προβολέας/Διαδραστικός 
προβολέας: συνδέονται με 
υπολογιστή ή φορητό 
υπολογιστή και το 
περιεχόμενο της οθόνης του 
υπολογιστή εμφανίζεται σε 
πίνακα ή σε οποιαδήποτε 
επίπεδη επιφάνεια. Ένας 
διαδραστικός 
βιντεοπροβολέας 
συνοδεύεται από 
διαδραστική πένα για 
σχεδίαση, γραφή, κλικ ή 
τοποθέτηση του δείκτη του 
ποντικιού απευθείας στην 
οθόνη

03



2.3.1 Απαιτήσεις εξοπλισμού

Κάμερα 
εγγράφων/Οπτικοποιη-
τές: επιτρέπουν στους 
εκπαιδευτικούς να 
προβάλλουν έγγραφα 
σε μεγάλες οθόνες και 
έτσι να εμφανίζουν μια 
μεγάλη ποικιλία 
πληροφοριών

04
Έξυπνος πίνακας/Διαδραστικός 
πίνακας: οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να προβάλλουν 
οποιοδήποτε θέμα στην 
επιφάνειά τους. 
Χρησιμοποιώντας το δάχτυλό 
τους ή ένα στυλό μπορούν να 
διεξάγουν μαθήματα, αλλά και 
σημειώσεις, διαφάνειες ή 
σχέδια που χρησιμοποιούνται 
κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων μπορούν να 
αποθηκευτούν και να έχουν οι 
μαθητές πρόσβαση σε 
μεταγενέστερο στάδιο

05
Πάνελ LED / LCD: 
χρησιμοποιούνται για 
την καλύτερη προβολή 
γραφικών 
αναπαραστάσεων όπως 
κινούμενα σχέδια 2D ή 
3D, γραφικά ή 
παρουσιάσεις ήχου και 
βίντεο

06



2.3.1 Απαιτήσεις εξοπλισμού

Ασύρματο μικρόφωνο: 
επιτρέπει στους 
εκπαιδευτικούς να 
είναι πιο κινητικοί, με 
ελευθερία κινήσεων 
και να  αποφεύγονται 
περιπτώσεις όπως το 
παραπάτημα ή η 
πτώση λόγω μεγάλων 
καλωδίων

07

Ομιλητές: 
διασφαλίζουν ότι 
όλα όσα λέγονται 
ακούγονται σε 
ολόκληρη την τάξη 

08
Εκτυπωτής / σαρωτής: 
εάν επιλέξετε να πάτε 
εντελώς ψηφιακά, 
τότε μπορείτε να το 
κάνετε χωρίς 
εκτυπωτή. Οι σαρωτές 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για 
τη σάρωση εγγράφων 
ή εικόνων και στη 
συνέχεια να 
υποβληθούν σε 
ανάλογη επεξεργασία

09
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Υπηρεσίες ΤΠΕ

Image source pixabay
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2.3.2 Υπηρεσίες ΤΠΕ
Το WiFi και η σύνδεση υψηλής 
ταχύτητας στο Διαδίκτυο είναι 

απαραίτητα εργαλεία που 
υποστηρίζουν τη μάθηση των 

μαθητών. 

Σύμφωνα με μια έρευνα, το 79% των 
φοιτητών θεωρούν ότι το WiFi είναι η 

πιο σημαντική υπηρεσία στο 
περιβάλλον της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ενώ το Internet/WiFi 
είναι ένα από τα 5 κορυφαία 

κριτήρια για τα βραβεία των 20 
κορυφαίων Πανεπιστημίων για το 

2018. 

Στην πραγματικότητα, η 
ενσωμάτωση των δικτύων 5G 
στην παροχή εκπαίδευσης θα 

βελτιώσει σημαντικά την 
ποιότητα της μαθησιακής 

εμπειρίας. 

Το 5G θα κάνει τις εκπαιδευτικές 
παραδόσεις ταχύτερες, 

ομαλότερες και πιο αξιόπιστες, 
καθώς μπορεί να υποστηρίξει 

περίπου 10 φορές περισσότερες 
συσκευές, σε σύγκριση με το 4G. 

ΤΠΕ

Image Source pixabay

https://pixabay.com/el/vectors/social-media-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8d%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-3846597/


2.3.2 Υπηρεσίες ΤΠΕ

IMAGE

ΤΠΕ

Όλο και περισσότερη εξάρτηση από 
την τεχνολογία σημαίνει μεγαλύτερη 

ανάγκη για ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Ωστόσο, το 75% των 

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης δεν διαθέτουν σχέδιο 

ψηφιακού μετασχηματισμού ή 
εκτιμήσεις επιπτώσεων. 

Το cuckoo είναι 
δωρεάν λογισμικό 

που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε 
Windows, macOS, 
Linux και Android.

Μπορεί να αναλύσει πολλά 
διαφορετικά κακόβουλα αρχεία 

καθώς και ιστοσελίδες και να σας 
παρέχει μια λεπτομερή αναφορά 
που περιγράφει τη συμπεριφορά 

του αρχείου όταν εκτελείται σε ένα 
ρεαλιστικό αλλά απομονωμένο 

περιβάλλον.

Προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αυτό 
το πρόβλημα, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ένα 
αυτοματοποιημένο 
σύστημα ανάλυσης 

κακόβουλου 
λογισμικού ανοιχτού 

κώδικα, όπως το 
Cuckoo. 

https://cuckoosandbox.org/

https://cuckoosandbox.org/
https://cuckoosandbox.org/


2.3.2 Υπηρεσίες ΤΠΕ

Πληροφορίες: η κύρια λειτουργία του είναι να παρέχει 
ενδιαφέρον περιεχόμενο και πληροφορίες σχετικά με όλες 

τις πτυχές και δραστηριότητες του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος.

Επικοινωνία: μπορεί να είναι ένα μέσο επικοινωνίας 
μεταξύ ενός ιδρύματος και του κοινού του, δηλαδή των 
υφιστάμενων και των δυνητικών φοιτητών, αποφοίτων, 

επιχειρηματικών εταίρων και ούτω καθεξής. 

Διοίκηση: διαδικασίες όπως η εγγραφή, η πληρωμή κ.λπ., 
μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά μέσω της 

ιστοσελίδας ενός ιδρύματος. 

Εκπαίδευση: ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, διαδικτυακά 
μαθήματα και πληθώρα άλλων εκπαιδευτικών υλικών 
μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα ενός σχολείου. 

Ας δούμε 
μερικές από 

τις 
λειτουργίες 

ενός 
ιστότοπου:

Ο ιστότοπος ενός 
οργανισμού 
εξυπηρετεί 
πολλαπλούς ρόλους. 
Συνήθως δίνει την 
πρώτη εντύπωση, 
οπότε δεν πρέπει να 
είναι μόνο 
ενημερωτικό, αλλά και 
ασφαλές και 
αποτελεσματικό. 



IMAGE

2.3.2 Υπηρεσίες ΤΠΕ

Ένα σημαντικό εργαλείο για 
την αξιολόγηση ενός 

ιστότοπου ιδρύματος είναι 
οι ελεγκτές ιστοτόπων. 

Για παράδειγμα, το HubSpot, δωρεάν 
αξιολόγηση ιστότοπου, εκτελεί έναν 
μίνι έλεγχο ιστότοπου σε μια σειρά 

κριτηρίων και σας δίνει πληροφορίες 
σχετικά με την απόδοση της σελίδας 

σας, την ασφάλεια, τη βελτιστοποίηση 
μηχανών αναζήτησης και την εμπειρία 

για κινητά. 

Εκτός από το να σας πει 
ποια είναι τα δυνατά σας 
σημεία, το HubSpot σας 

ενημερώνει επίσης για τις 
αδυναμίες σας και προτείνει 

τρόπους για να τις 
αντιμετωπίσετε. 

https://website.grader.com/



2.3.2 Υπηρεσίες ΤΠΕ

IMAGE

Οι υπηρεσίες cloud αναφέρονται 
σε μια εγκατάσταση 

υπολογιστικών πόρων που 
μπορούν να μοιραστούν 

οπουδήποτε ανεξάρτητα από την 
τοποθεσία των χρηστών.

Ας δούμε μερικά από τα οφέλη της 
χρήσης του cloud computing.

Image Source pixabay

https://pixabay.com/el/vectors/cloud-computing-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%bd%ce%b5%cf%86%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae-1989339/


2.3.2 Υπηρεσίες ΤΠΕ

IMAGE

Οφέλη

Μείωση κόστους: αντί της διαχείρισης ενός επιτόπιου 
κέντρου δεδομένων, η μετεγκατάσταση στο cloud προσφέρει 
πολλά οφέλη, όπως μειωμένο κόστος αποθήκευσης 
δεδομένων, ελάχιστη συντήρηση κέντρου δεδομένων και 
απουσία αντικατάστασης υλικού

Καλύτερη συνεργασία: δημιουργούνται νέες δυνατότητες 
συνεργασίας, καθώς η συνεργασία σε πραγματικό χρόνο δίνει 
δύναμη στις εικονικές τάξεις και υποστηρίζει την επικοινωνία 
των μαθητών

Επεκτασιμότητα: ένα σύστημα cloud μπορεί να αναπτυχθεί 
και να συμβάλει στη μείωση του κόστους που σχετίζεται με 
την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων

Image Source pixabay

https://pixabay.com/el/vectors/cloud-computing-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%bd%ce%b5%cf%86%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae-1989339/


2.3.2 Υπηρεσίες ΤΠΕ

IMAGE

Οφέλη

Σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον: τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα γίνονται πιο επιθυμητά και είναι σε θέση να 
παρέχουν υψηλότερο επίπεδο μάθησης

Εύκολη πρόσβαση και διαθεσιμότητα πόρων: μια 
πλατφόρμα που βασίζεται στο cloud διευκολύνει την 
πρόσβαση σε υλικά και πόρους ανεξάρτητα από τις 
συσκευές ή τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο 
που χρησιμοποιούνται

Το Google Cloud είναι πάροχος επί πληρωμή 
και προσφέρει λύσεις σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

-Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
και αποκατάσταση καταστροφών

-Εκσυγχρονισμός υποδομών και 
εφαρμογών

-24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την 
εβδομάδα υποστήριξη φοιτητών

-Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

https://cloud.google.com/solutions/education


2.4 Χρήση 

ψηφιακής 

τεχνολογίας

Image Source pexels

https://www.pexels.com/photo/woman-with-red-light-on-face-5473950/


2.4.1 Εφαρμογή 

Πολιτικής Χρήσης

01. Πριν εμπλακεί στη χρήση του Διαδικτύου, κάθε σχολείο θα πρέπει να 
καταρτίσει μια Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (ΠΑΧ), γνωστή και ως πολιτική 
ορθής χρήσης ή όροι χρήσης. 

02. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο περιγράφει τι επιτρέπεται να κάνει 
ένας χρήστης, τις ευθύνες και τις συνέπειές του όσον αφορά τη χρήση του 
Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών εντός του θεσμικού οργάνου τόσο 
για online και offline χρήση. 

03. Τις περισσότερες φορές, συντάσσεται από δασκάλους και ηγετικά 
μέλη. Ωστόσο, οι μαθητές, ειδικά οι μεγαλύτεροι, θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν στη διαδικασία. 



2.4.1 Εφαρμογή 

Πολιτικής Χρήσης

04. Ασχολείται κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο το Διαδίκτυο και οι 
ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, 
αποδοχή και υπευθυνότητα σύμφωνα με τις συνθήκες και τις ανάγκες 
κάθε ιδρύματος. 

05. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έγγραφο για την προώθηση 
ορθών πρακτικών και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Οι κύριοι 
στόχοι πίσω από μια ΠΑΧ είναι: 

να εκπαιδεύει μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο χρήσης του 
Διαδικτύου και των διαφόρων ψηφιακών 
τεχνολογιών ως μαθησιακών πόρων

να καταστήσει σαφές ποια είναι η στρατηγική 
κάθε σχολείου σχετικά με την ασφαλή χρήση 
του Διαδικτύου και τους κινδύνους που ενέχει

να παρέχει στα ιδρύματα προστασία, δηλαδή 
νομική ευθύνη



2.4.1 Εφαρμογή Πολιτικής Χρήσης

▪ Αν και το Διαδίκτυο παίζει μεγάλο
ρόλο στη ζωή των παιδιών, ακόμη
και από πολύ μικρή ηλικία, έχουν
πρόσβαση σε αυτό χωρίς να
γνωρίζουν σωστά τους κινδύνους.

▪ Η εκπαίδευση σχετικά με την
αναγνώριση και την αποφυγή
κινδύνων για την ασφάλεια, η
ευαισθητοποίηση σε διάφορα
θέματα ασφάλειας και η υιοθέτηση
υπεύθυνης προσέγγισης όσον
αφορά τη χρήση τους είναι ζωτικής
σημασίας

Ποια είναι τα σημεία στα οποία 
πρέπει να επικεντρωθεί μια ΠΑΧ; 

Στις περισσότερες περιπτώσεις,  
ξεκινούν με μια δήλωση της 

φιλοσοφίας του οργανισμού και του 
λόγου για τον οποίο η χρήση του 
Διαδικτύου προσφέρεται στους 

συγκεκριμένους χρήστες. 

Στη συνέχεια, ο κώδικας 
δεοντολογίας και οι πιθανές 

κυρώσεις κατά την παραβίασή του 
είναι τα πιο σημαντικά μέρη της. 



2.4.1 Εφαρμογή Πολιτικής Χρήσης

Τα ακόλουθα, αν και δεν περιορίζονται σε αυτά, είναι μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία:

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

• Πού να βρείτε συμβουλές και 
οδηγίες ασφάλειας στο 
διαδίκτυο

• Ορισμός ακατάλληλου υλικού

• Παράνομη και επιβλαβής χρήση 
του Διαδικτύου

• Χρήση εξοπλισμού για εμπορικό 
κέρδος

• Χρήση λογαριασμών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Κυρώσεις

• Μηχανισμοί υποβολής 
αναφορών

Πλατφόρμες

• Ψηφιακές Πλατφόρμες Μάθησης

• Χρήση λογαριασμών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Λήψη και αποθήκευση μέσων

• Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR)

Online

• Επίπεδο φιλτραρίσματος ευρείας 
ζώνης

• Αναζήτηση, λήψη και περιήγηση σε 
ιστότοπους

•Οδηγίες για τα πνευματικά δικαιώματα

• Δημοσίευση ιστοσελίδας σχολείου

• Διαδικτυακή επικοινωνία όπως 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά 
φόρουμ, μηνύματα κ.λπ.

• Διαδικτυακά παιχνίδια



2.4.1

Εφαρμογή 

Πολιτικής 

Χρήσης

❑ Η εμφάνιση νέων αναγκών και προκλήσεων σημαίνει ότι μια ΠΑΧ θα πρέπει να 

επανεξετάζεται σε τακτική βάση και να γίνονται οι απαραίτητες 

επικαιροποιήσεις προκειμένου να είναι αποτελεσματική και επικαιροποιημένη. 

❑ Πάρτε για παράδειγμα την κρίση covid-19 κατά τη διάρκεια της οποίας 

πραγματοποιήθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ως εκ τούτου 

χρησιμοποιήθηκαν νέα εργαλεία μάθησης, ώστε να μην διαταραχθεί εντελώς η 

εκπαίδευση.

❑ Σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και καθώς εξελίσσεται η διδασκαλία, πρέπει να 

επικαιροποιείται μια ΠΑΧ και στη συνέχεια να παρουσιάζεται σε μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς, ώστε να εξοικειωθούν με όλες τις αλλαγές. 

❑ Συνολικά, μια ΠΑΧ πρέπει να είναι γραμμένο με τρόπο εύκολο στην ανάγνωση 

και την κατανόηση και οι αναγνώστες πρέπει να το προσέξουν και να το 

διαβάσουν προσεκτικά. 



2.4.1 Εφαρμογή Πολιτικής Χρήσης
Ποια είναι τα βήματα για την ανάπτυξη μιας ΧΑΠ; Παρατίθενται παρακάτω, όπως προτείνονται από το Ιρλανδικό Κέντρο 

Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο : 

• Έναρξη και δημιουργία δομών: Το σχολείο σας μπορεί να ξεκινήσει αποφασίζοντας ποιος θα έχει την ευθύνη της επιβολής της και να 
εξετάσει τη σύσταση μιας διευθύνουσας ομάδας ή επιτροπής που μπορεί να επιβλέπει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής.

• Ανασκόπηση και έρευνα: Μόλις σχηματιστεί, η επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να αρχίσει να εξετάζει βασικά σημεία που πρέπει να 
συμπεριληφθούν στα σχέδια προτάσεων. Ένα σημείο αναφοράς για όλα τα σχολεία είναι το έγγραφο Webwise AUP Guidelines. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές της παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη στα σχολεία στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

• Προετοιμασία σχεδίου πολιτικής: Δείγματα ΠΑΧ, σχετικά δελτία άδειας, επιστολές προς τους γονείς και μια λίστα ελέγχου ΠΑΧ είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Το καθένα μπορεί να σας δώσει ιδέες και συμβουλές για τη διαμόρφωση της πολιτικής σας. Ωστόσο, 
κάθε σχολείο είναι διαφορετικό και οι πολιτικές θα πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα με την προσέγγιση και το πλαίσιο κάθε 
σχολείου.

• Κυκλοφορία και διαβούλευση: Το προσχέδιο θα πρέπει να διανεμηθεί στο προσωπικό, τους μαθητές, τους γονείς και το διοικητικό 
συμβούλιο για διαβούλευση, ώστε να δοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη η ευκαιρία να έχουν σημαντική συμβολή στο τελικό σχέδιο. 
Εάν γίνουν κατάλληλες προτάσεις, η πολιτική θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει τυχόν καταχωρήσεις που 
παραβλέφθηκαν.

https://www.webwise.ie/wp-content/uploads/2014/06/WebwiseAUPGuidelines-1.pdf
https://www.webwise.ie/teachers/sample-acceptable-use-policies-2/
https://www.webwise.ie/wp-content/uploads/2014/06/WebwiseAUPGuidelines-1.pdf


2.4.1 Εφαρμογή Πολιτικής Χρήσης
Ποια είναι τα βήματα για την ανάπτυξη μιας ΧΑΠ; Παρατίθενται παρακάτω, όπως προτείνονται από το Ιρλανδικό Κέντρο 

Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο : 

• Επικύρωση και ανακοίνωση: Μετά τη διαδικασία διαβούλευσης, θα πρέπει να τεθεί ενώπιον του διοικητικού 
συμβουλίου για επικύρωση. Μόλις επικυρωθεί, οι γονείς και οι κηδεμόνες, καθώς και οι μαθητές, πρέπει να λάβουν 
τα έγγραφα πολιτικής, μαζί με ένα έγγραφο που ζητά την τελική συμφωνία από αυτούς ώστε το σχολείο να την 
εφαρμόσει. Θα πρέπει να ενημερωθούν και όλα τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας.

• Εφαρμογή: Εσωτερικά, η διευθύνουσα επιτροπή θα πρέπει να σχεδιάσει την εφαρμογή της σε σταδιακή βάση σε 
διάστημα τριών εβδομάδων, προκειμένου να διευθετηθούν τυχόν ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

• Παρακολούθηση: Η στρατηγική θα πρέπει να εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης εφαρμογή της και να εντοπίζονται τυχόν παραβλέποντα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

• Ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση: Είναι ζωτικής σημασίας το σχολείο σας να διατηρεί ένα αυστηρό σχέδιο 
αναθεώρησης όχι μόνο για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο αλλά και για να παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας. 
Μετά τις τρεις πρώτες εβδομάδες, η λειτουργία της νέας πολιτικής θα πρέπει να επαναξιολογηθεί και να καθοριστούν 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα για τη συνεχή αναθεώρηση και αξιολόγηση της.



2.4.2 Χρήση παιδαγωγικών τεχνολογιών/πόρων
Οι παιδαγωγικοί πόροι, γνωστοί και ως διδακτικοί πόροι, είναι 
όλα εκείνα τα μέσα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη 

βελτίωση και τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων 
διδασκαλίας και μάθησης και της απόκτησης γνώσεων. 

Μπορούν να έχουν διάφορες μορφές από βιβλία, φύλλα 
δραστηριοτήτων, χάρτες και αφίσες έως ταινίες, βίντεο και 

πολυμέσα.

Λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας Covid-19 και των 
περιορισμών που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγκάστηκαν να 
κάνουν μια ξαφνική μετάβαση από την εκπαίδευση 

πρόσωπο με πρόσωπο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ως αποτέλεσμα, η χρήση ψηφιακών διδακτικών πόρων, όπως 
εργαλεία τηλεδιάσκεψης, εκπαιδευτικές εφαρμογές και 

εικονικές πλατφόρμες, χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης για να συνεχιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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2.4.2 Χρήση παιδαγωγικών τεχνολογιών/πόρων

Για το λόγο αυτό, ακόμη και διεθνείς οργανισμοί 
ασχολήθηκαν με την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές 

τις λύσεις.

Για παράδειγμα, η UNESCO δημοσίευσε έναν «κατάλογο 
εκπαιδευτικών εφαρμογών, πλατφορμών και πόρων για να 
βοηθήσει τους γονείς, τους δασκάλους, τα σχολεία και τους 

διαχειριστές σχολείων να διευκολύνουν τη μάθηση των 
μαθητών και να παρέχουν κοινωνική φροντίδα και 

αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια των περιόδων κλεισίματος 
του σχολείου». 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στην ευρωπαϊκή 
εκπαιδευτική κοινότητα έναν ηλεκτρονικό κατάλογο 

διδακτικού υλικού και ευκαιριών κατάρτισης που 
διατίθενται σε 23 ευρωπαϊκές γλώσσες. 
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❑ Οι περισσότεροι διαδικτυακοί πόροι είναι Ανοιχτοί 

Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER) και σύμφωνα με την 

επισκόπηση του Peter Suber "Η λογοτεχνία ανοικτής 

πρόσβασης (Open Access) είναι ψηφιακή, διαδικτυακή, 

δωρεάν και απαλλαγμένη από τους περισσότερους 

περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων και 

αδειοδότησης. Αυτό που το καθιστά δυνατό είναι το 

διαδίκτυο και η συγκατάθεση του δημιουργού ή του 

κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων».

❑ Η UNESCO ορίζει τους ΑΕΠ ως «υλικό μάθησης, 

διδασκαλίας και έρευνας σε οποιαδήποτε μορφή και 

μέσο που βρίσκεται στον δημόσιο τομέα ή υπόκειται σε 

πνευματικά δικαιώματα που έχουν κυκλοφορήσει με 

ανοικτή άδεια, που επιτρέπουν δωρεάν πρόσβαση, 

επαναχρησιμοποίηση, χρήση για άλλο σκοπό, 

προσαρμογή και αναδιανομή από άλλους».

❑ Μια ανοιχτή άδεια συνήθως δηλώνει ότι όλοι 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούν περιεχόμενο με 

οποιονδήποτε τρόπο, με λίγους ή καθόλου 

περιορισμούς, απαιτώντας μόνο απόδοση και κοινή 

χρήση των τροποποιήσεων με την ίδια άδεια. 

Image Source pixabay

https://pixabay.com/el/vectors/pixel-%ce%ba%cf%8d%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b1-pixel-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%cf%89-3674125/


❑ Ωστόσο, παρά την επιτακτική ανάγκη για χρήση 

ψηφιακών πόρων που έθεσε η πανδημία, υπάρχουν 

επίσης πολλοί λόγοι για τους οποίους όλο και 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να τους 

χρησιμοποιούν στις τάξεις τους.

❑ Πρώτα απ’ όλα, σήμερα τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με 

την τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία, οπότε η χρήση 

καινοτόμων τεχνολογιών σε μια τάξη όχι μόνο κάνει τα 

μαθήματα πιο ευχάριστα, αλλά παρακινεί επίσης τα 

παιδιά να εμπλακούν περισσότερο. 

❑ Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από την 

ευελιξία που προσφέρει το ψηφιακό υλικό, αφού είναι 

πάντα διαθέσιμο δίνοντάς τους τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε αυτό όποτε και όπου επιθυμούν. 

❑ Εκτός από τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

επίσης να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την 

ψηφιακή τεχνολογία. Για παράδειγμα, η πρόοδος των 

μαθητών μπορεί να παρακολουθείται πιο στενά, 

δίνοντας στους εκπαιδευτικούς πολύτιμες πληροφορίες 

σχετικά με τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση. 
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Θέματα 

Απορρήτου και 

Εμπιστευτικότητας
IMAGE
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Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ
για την προστασία των
δεδομένων, γνωστούς και ως
Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων (GDPR)
της ΕΕ, τα προσωπικά δεδομένα
ενός ατόμου, είτε διαδικτυακά
είτε σε έντυπη μορφή, πρέπει να
τηρούνται κάθε φορά που
συλλέγονται. «Οι κανόνες αυτοί
ισχύουν τόσο για τις εταιρείες
και τους οργανισμούς
(δημόσιους και ιδιωτικούς) στην
ΕΕ όσο και για εκείνους που
εδρεύουν εκτός της ΕΕ και
προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες
στην ΕΕ, όπως το Facebook ή η
Amazon, κάθε φορά που οι
εταιρείες αυτές ζητούν ή
επαναχρησιμοποιούν τα
προσωπικά δεδομένα φυσικών
προσώπων στην ΕΕ.»

Όπως αναφέρεται στον επίσημο 
ιστότοπο της ΕΕ, υπάρχουν διάφορες 

περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η 
συλλογή προσωπικών πληροφοριών 
από εταιρείες ή οργανισμούς όπως: 

έχουν σύμβαση μαζί σας – για 
παράδειγμα, σύμβαση για την προμήθεια 

αγαθών ή υπηρεσιών (δηλαδή, όταν 
αγοράζετε κάτι μέσω διαδικτύου) ή 

σύμβαση υπαλλήλου

συμμορφώνονται με μια νομική υποχρέωση –
για παράδειγμα, όταν η επεξεργασία των 

δεδομένων σας αποτελεί νομική απαίτηση, 
για παράδειγμα όταν ο εργοδότης σας 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον μηνιαίο 
μισθό σας στην αρχή κοινωνικής ασφάλισης, 
ώστε να έχετε κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης



➢ όταν η επεξεργασία δεδομένων είναι προς το ζωτικό σας συμφέρον - για 

παράδειγμα, όταν αυτό μπορεί να προστατεύσει τη ζωή σας

➢ για την ολοκλήρωση ενός δημόσιου έργου – που σχετίζεται κυρίως με τα 

καθήκοντα των δημόσιων διοικήσεων, όπως τα σχολεία, τα νοσοκομεία και 

οι δήμοι

➢ όταν υπάρχουν νόμιμα συμφέροντα – για παράδειγμα, εάν η τράπεζά σας 

χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να ελέγξει εάν πληροίτε τις 

προϋποθέσεις για λογαριασμό ταμιευτηρίου με υψηλότερο επιτόκιο

Source: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

2.4.3 

Θέματα 

Απορρήτου και 

Εμπιστευτικότητας

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en


2.4.3 Θέματα Απορρήτου και Εμπιστευτικότητας
➢ Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, πρέπει να δοθεί συμφωνία ή συγκατάθεση πριν από τη συλλογή ή 

την επαναχρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η συγκατάθεση μπορεί να χορηγηθεί είτε 

υπογράφοντας ένα έντυπο συγκατάθεσης είτε επιλέγοντας ναι σε μια επιλογή ναι / όχι σε μια 

ιστοσελίδα. Επιπλέον, πρέπει να δηλωθούν με σαφήνεια οι ακόλουθες πληροφορίες:

➢ πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τον 

οργανισμό που θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, 

όπως στοιχεία επικοινωνίας

➢ πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας 

δεδομένα

➢ πόσο καιρό θα διατηρηθούν

➢ πληροφορίες για άλλες εταιρείες/οργανισμούς που 

θα τις λάβουν 

➢ πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για 

πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων 

σας, σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας ή 

ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Όσον αφορά τα παιδιά, ένας γονέας ή νόμιμος 

κηδεμόνας καλείται να εγκρίνει τη χρήση 

διαδικτυακών υπηρεσιών όταν χρησιμοποιεί τα 

προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού. Δεν απαιτείται 

γονική συναίνεση για παιδιά άνω των 16 ετών ή σε 

ορισμένες χώρες της ΕΕ άνω των 13 ετών.
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Τι γίνεται με τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία 

κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους διακομιστές 

ιστού για την αναγνώριση του υπολογιστή σας και την 

αποθήκευση πληροφοριών περιήγησης. 

Πριν εγκαταστήσετε ένα cookie σε μια συσκευή, ένας 

ιστότοπος θα πρέπει να παρέχει μια εξήγηση σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι 

πληροφορίες και να σας δώσει το δικαίωμα να 

αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, υπάρχουν cookies που χρησιμοποιούνται για 

τη διεξαγωγή μιας μετάδοσης ή την παροχή μιας 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας που δεν χρειάζονται 

συγκατάθεση. 

IMAGE

2.4.3 Θέματα Απορρήτου και 

Εμπιστευτικότητας
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2.4.4 

Θέματα 

Ασφαλείας

Όσο χρήσιμο και αν είναι το Διαδίκτυο 
όσον αφορά την εκπαίδευση, υπάρχουν 
πολλοί κίνδυνοι κατά τη χρήση του. Ας 

μάθουμε μερικούς από αυτούς και τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

προληφθούν. 

Αρχικά, κατά την περιήγηση στο 
Διαδίκτυο, τα παιδιά, ειδικά τα 

μικρότερα, μπορεί να 
συναντήσουν ακατάλληλους 
ιστότοπους ή περιεχόμενο. 

Αυτό το ζήτημα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με φιλικές προς τα 
παιδιά μηχανές αναζήτησης για να 

διασφαλιστεί ότι μπορούν να κάνουν 
αναζητήσεις στο Διαδίκτυο με 

ασφάλεια, π.χ. Kidtopia, Kiddle ή 
GoGooligans. 

Μια άλλη λύση θα ήταν να 
χρησιμοποιήσετε παραδοσιακές 

μηχανές αναζήτησης με ασφαλείς 
ρυθμίσεις αναζήτησης. 

https://www.kidtopia.info/
https://www.kiddle.co/
http://www.lures.info/childrens_search/gogooligans.html


2.4.4 

Θέματα 

Ασφαλείας

Τα διαδικτυακά παιχνίδια ή οι εφαρμογές παιχνιδιών διαδραματίζουν επίσης αυξανόμενο
ρόλο σε μια ψηφιακή τάξη. Η πρώτη ανησυχία αφορά τους ηλικιακούς χαρακτηρισμούς και τη
διασφάλιση ότι το θέμα, η γλώσσα και οι εικόνες που έχει ένα παιχνίδι είναι κατάλληλα για
μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Επιπλέον, τα διαδικτυακά παιχνίδια συνήθως επιτρέπουν στους παίκτες να επικοινωνούν ενώ 
παίζουν, είτε στέλνοντας μηνύματα είτε μιλώντας με τη χρήση ακουστικών και μικροφώνων. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού ή σε αγνώστους που 
προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με παιδιά. 

Ένα μέτρο που πρέπει να ληφθεί κατά αυτών των περιπτώσεων είναι να συμβουλεύσουμε τα 
παιδιά να μην δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, να αποκλείουν άλλα άτομα που τα κάνουν 
να αισθάνονται άβολα και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά στις αρχές. 



2.4.4 Θέματα 

Ασφάλειας

Όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και το ίδιο το σχολείο, μπορεί επίσης να διατρέχει κίνδυνο όταν οι
υπολογιστές δεν προστατεύονται σωστά.

Οι υπολογιστές των ιδρυμάτων μπορούν να παραβιαστούν και όλες οι πληροφορίες που είναι 
αποθηκευμένες σε αυτούς, όπως ονόματα φοιτητών και προσωπικού, αριθμοί κοινωνικής 
ασφάλισης, οικονομικά δεδομένα και ούτω καθεξής να κλαπούν, να διαγραφούν ή να 
χρησιμοποιηθούν για κέρδος. 

Η επίγνωση των πιθανών κινδύνων μαζί με τα μέτρα ασφαλείας μπορούν να διασφαλίσουν 
ότι οι πιθανότητες μιας κυβερνοεπίθεσης είναι πολύ χαμηλές.



Ο πιο συνηθισμένος τύπος κυβερνοεπίθεσης είναι το κακόβουλο λογισμικό. Το λογισμικό υποκλοπής spyware, τα trojans και 
οι ιοί είναι όλα παραδείγματα κακόβουλου λογισμικού που δίνει στον εισβολέα πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και τη 
δυνατότητα να παρακολουθεί έναν χρήστη, να κλέβει πληροφορίες ή ακόμα και να διαγράφει αρχεία.

2.4.4 Θέματα Ασφαλείας
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2.4.4 Θέματα 

Ασφαλείας
Ένα τείχος προστασίας μπορεί 

επίσης να αποτρέψει τη μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

Ορισμένα λειτουργικά 
συστήματα τα διαθέτουν 
ενσωματωμένα, αλλά σε 

περίπτωση που δεν παρέχει 
επαρκή προστασία, μπορεί να 

εγκατασταθεί επιπλέον.

Το GlassWire είναι ένα ελεύθερα διαθέσιμο τείχος 
προστασίας που:

εντοπίζει απειλές στον υπολογιστή σας

σας προειδοποιεί για τυχόν αλλαγές που 
σχετίζονται με τη δραστηριότητα στο Internet 

στον υπολογιστή σας

παρακολουθεί το δίκτυό σας και σας ειδοποιεί 
εάν άγνωστες συσκευές προσπαθήσουν να 

συνδεθούν

σας παρουσιάζει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία

Το Norton 360 Premium είναι μια επιλογή 
προστασίας τείχους προστασίας πολλαπλών 

λειτουργιών επί πληρωμή που:

παρέχει προστασία από ιούς και κακόβουλο 
λογισμικό

περιλαμβάνει ένα ασφαλές VPN, προγράμματα 
γονικού ελέγχου, έναν διαχειριστή κωδικών 

πρόσβασης και ένα online cloud backup

παρακολουθεί το σκοτεινό web και σας ειδοποιεί 
εάν κάποια από τα στοιχεία σας εμφανίζεται εκεί

https://www.glasswire.com/
https://gr.norton.com/products?_gl=1*1jd42z9*_ga4_ga*LU5CYW5oNTd1RXg4NG9Oc21Tbl8.*_ga4_ga_FG3M2ET3ED*LU5ESkJRVkUxZWRqMDhGVkFNWEguMi4wLjE2NjQ2Mzg2MzAuNjAuMC4w


➢ Τέλος, η δημιουργία ισχυρών κωδικών 

πρόσβασης μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμα και 

να εμποδίσει κάποιον να αποκτήσει πρόσβαση 

στη συσκευή σας.

Αν και δύσκολο ή κουραστικό, να θυμάστε πάντα τα 

εξής κατά τη δημιουργία ενός κωδικού πρόσβασης:

➢ χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Όσο 

περισσότεροι είναι, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να 

σπάσει,

➢ χρησιμοποιήστε κεφαλαία και πεζά γράμματα, 

αριθμούς και σύμβολα,

➢ μην χρησιμοποιείτε διαδοχικούς αριθμούς, 

ημερομηνίες γενεθλίων ή ονόματα,

➢ μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης 

για όλους τους λογαριασμούς σας,

➢ αλλάξτε τους τακτικά.

IMAGE
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Συμπεράσματα 

και πρακτικές 

συμβουλές

Προκειμένου τα εκπαιδευτικά συστήματα να αξιοποιήσουν πλήρως τις 

ψηφιακές τεχνολογίες, τα ιδρύματα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο διαχείρισής 

τους, τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης και τον τρόπο διεξαγωγής της 

έρευνας. 

Πρέπει να σχεδιαστεί μια στρατηγική για την ψηφιοποίηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και να απαιτηθούν οι ακόλουθες 

δράσεις προκειμένου να εφαρμοστεί επιτυχώς: 

• Καθορισμός της κατεύθυνσης: αναγνώριση των αναγκών του 

ιδρύματος και καθορισμός της στρατηγικής

• Χτίζοντας τα θεμέλια: χρηματοδότηση ψηφιακών υποδομών, 

δημιουργία πολιτικών και προτύπων

• Ανάπτυξη διαδικασιών: οι αλλαγές στη διδασκαλία, τη μάθηση 

και την έρευνα απαιτούν δέσμευση για την κατάρτιση και την 

υποστήριξη του προσωπικού

• Οφέλη για όλους τους παράγοντες: οι σπουδαστές και οι 

εργοδότες επωφελούνται από την ψηφιοποίηση 



Μείνετε ενημερωμένοι για 

τις δραστηριότητές μας

www.q4edu.eu 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.
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