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B- LAND

Προώθηση και ενίσχυση των δεξιοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης στις 

αγροτικές κοινότητες

Ενότητα 6

Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Συντάχθηκε από την Danmar Computers, Rzeszow, Πολωνία 
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Ο Shimon Schocken δίνει ένα παράδειγμα από ένα μάθημα πληροφορικής που

έχει συνδημιουργήσει, το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα “From Nand to Tetris

(γνωστό και ως Στοιχεία Πληροφοριακών Συστημάτων)”, το οποίο θεωρείται

ότι είναι το πρώτο Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC). Στόχος ήταν

να ξεφύγουμε από τα σύνθετα βήματα του υπολογιστή με διαδικασίες

εγκατάστασης πολλαπλών επιπέδων και να υπάρχουν ενότητες με τη μορφή

Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER), που θα μπορούσαν να

χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα. Εξηγεί ότι μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης έχει

να κάνει με την αποτυχία. Με τη δυνατότητα να συνδημιουργεί κανείς τους

δικούς του πόρους, μαθαίνει από τα δικά του λάθη. Με τη μάθηση μέσω της

πράξης και την ανταλλαγή εμπειριών, η διαδικασία της μάθησης είναι πολύ

πιο αποτελεσματική, όπως παρατηρεί.

Ο Schocken σχολιάζει επίσης μια εφαρμογή για κινητά που δημιουργήθηκε από

τον συνάδελφό του Shmulik London για τη διευκόλυνση της κατανόησης των

Μαθηματικών από τα παιδιά μέσω της παιχνιδοποίησης (gamification).

Παρουσιάζει πώς η γεωμετρία μπορεί να γίνει εύκολη με τη χρήση μιας

πρακτικής εφαρμογής για κινητά. Ο Schocken δείχνει ότι με αυτό το εργαλείο

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους δραστηριότητες στα

Μαθηματικά χωρίς να έχουν δεξιότητες προγραμματισμού. Μοιράζεται επίσης

την ιδέα της αντιστοίχισης διαφορετικών μαθητών με διαφορετικές

δραστηριότητες με βάση τα στυλ μάθησής τους.

Ο Shimon Schocken προτείνει αυτομελέτη και αυτοενδυνάμωση.

Πηγή μελέτης περίπτωσης: https://www.ted.com/talks/shimon_schocken_the_self_organizing_computer_course#t-484392; 

Shimon Schocken, TEDGlobal 2012.

Μελέτη Περίπτωσης 1: Το μάθημα πληροφορικής που 

περιλαμβάνει αυτο-οργάνωση

https://www.ted.com/talks/shimon_schocken_the_self_organizing_computer_course#t-484392
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Μελέτη Περίπτωσης 1: Το μάθημα πληροφορικής που περιλαμβάνει 

αυτο-οργάνωση
Τι μάθαμε

Η παρουσιαζόμενη περίπτωση καλλιεργεί την ευαισθητοποίηση σχετικά

με τα είδη των ψηφιακών εργαλείων προς όφελος των ατόμων με

χαμηλή εξειδίκευση για να εγγυηθεί την προσωπική ή επαγγελματική

τους ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι με τις τεχνικές του gamification και

της μάθησης μέσω της πράξης, καθώς και με τη μάθηση μέσω κινητού

τηλεφώνου, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες μπορούν να

μεταδοθούν για να εμπλουτιστεί η διδασκαλία και η μάθηση. Ανεξάρτητα

από την ηλικιακή ομάδα, αλλά ήδη από το 2012 με βάση το δείγμα των

παιδιών, η πρακτική εμπειρία επιτρέπει τη διαχείριση διαφορετικών

στυλ μάθησης.

Συμπληρωματική Δραστηριότητα

Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στη φάση εισαγωγής ενός νέου προϊόντος ή

υπηρεσίας, αλλά δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία πάνω σε αυτό, τι θα

κάνετε για να λανσάρετε την ιδέα σας με επιτυχία στην αγορά;

Αρχικά, βάλτε σε μία σειρά τις παρακάτω προτάσεις και προσθέστε 3

ακόμα:

 Έρευνα στο διαδίκτυο για παρόμοιες εμπειρίες άλλων.

 Εφαρμογή λύσεων για να μάθετε από τα λάθη και τις επιτυχίες των

άλλων.

 Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να ερευνήσετε τις τάσεις

και τις ανάγκες.

 Παρακολουθήστε ένα διαδικτυακό μάθημα για να μάθετε περισσότερα

σχετικά με τη διαδικασία.

Αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω, κάντε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα

και τα μειονεκτήματα για κάθε μία από τις προτάσεις.
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Δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση μεταμορφώνει τις ζωές μας,

επηρεάζει επίσης τη γεωργία και την εργασία των αγροτών - ή

μπορεί να επηρεάσει το μέλλον της γεωργίας. Αδιαμφισβήτητο

είναι το γεγονός ότι η τεχνολογία συνδέεται με τις επενδύσεις,

αλλά ορισμένες λύσεις που απλοποιούν και βοηθούν στη γεωργία

δεν έχουν υψηλό κόστος. Ας πάρουμε το παράδειγμα που

παρουσίασε ο Michael Robertson, ο οποίος παρατηρεί πώς μια

απλή ψηφιακή συσκευή, που ονομάζεται χαμαιλέοντας,

εξοπλισμένη με αισθητήρες έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την

άρδευση και την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Οι αισθητήρες

μετρούν την υγρασία του εδάφους. Μια άλλη συσκευή που

ονομάζεται full stop έχει εφευρεθεί για να παγιδεύει την υγρασία

καθώς εισέρχεται στο έδαφος. Με τη χρήση αυτής της πλαστικής

συσκευής, οι αγρότες μπορούν συλλέγοντας δείγματα νερού να

μελετούν πόσα θρεπτικά στοιχεία περιέχει το έδαφος. Με βάση τις

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις δύο γρήγορες δοκιμές,

οι αγρότες μπορούν να αποφασίσουν πόσο χρόνο χρειάζονται για

να μεγαλώσουν οι καλλιέργειες.

Ο Michael Robertson συνιστά τη χρήση της τεχνολογίας, όχι μόνο

για την υποστήριξη των τρεχουσών δραστηριοτήτων στην

εργασία, αλλά και για την υπέρβαση των συγκρούσεων και τη

δημιουργία νέων ευκαιριών για την ανάπτυξη των αγροτικών

περιοχών.

Μελέτη Περίπτωσης 2: Ψηφιακή γεωργία

Πηγή μελέτης περίπτωσης:https://www.youtube.com/watch?v=MQaRqZpkQxk ; 

Michael Robertson, TEDxUWA 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=MQaRqZpkQxk
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Μελέτη Περίπτωσης 2: Ψηφιακή γεωργία

Τι μάθαμε

Η περίπτωση που παρουσιάστηκε μας ενημερώνει για το πώς

μέσω της εισαγωγής νέων μεθόδων, για παράδειγμα με τη

χρήση ψηφιακών εργαλείων, όχι μόνο απλοποιείται η ζωή

μας αλλά βελτιώνεται επίσης η ακρίβεια των δεδομένων.

Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει στην αναγνώριση της αγοράς

(στην περίπτωση της γεωργίας όχι μόνο για την εξασφάλιση

των συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας, αλλά και για την

επιχειρηματικότητα).

Συμπληρωματική Δραστηριότητα

Μπείτε στη θέση ενός/μιας αγρότη/αγρότισσας που δεν

χρησιμοποιεί καθόλου τεχνολογία.

Ετοιμάστε 3 λίστες:

 Μία με ψηφιακά εργαλεία που γνωρίζετε και θα θέλατε να

εισάγετε αν δεν είχατε κάποιο περιορισμό στα οικονομικά

σας (πχ. Drone, Τεχνητή Νοημοσύνη)

 Μία με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στη γεωργία και

που οι διαθέσιμες νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να

λύσουν αν τις είχατε (πχ. Wi-Fi, αισθητήρες)

 Μία με ιδέες για νέες μελλοντικές βελτιώσεις.

Στο τέλος διαλέξτε ένα παράδειγμα από κάθε λίστα και

σκεφθείτε τι μπορείτε να κάνετε για να δείτε αλλαγή στην

επαγγελματική σας δραστηριότητα.
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«Mobile first σε όλα. Mobile first στις εφαρμογές. Mobile first σε σχέση με τον τρόπο

που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πράγματα.» —Eric Schmidt, ως CEO της Google,

σχετικά με τη φιλοσοφία τους Mobile First.

Το 2009 η Microsoft ενημέρωσε το λειτουργικό της σύστημα για να συμβαδίζει με τις

τεχνολογικές εξελίξεις που οδηγούν προς την κινητή τηλεφωνία. Η λύση ήταν ότι η

διεπαφή χρήστη υποστηρίζει παραδοσιακούς σταθερούς υπολογιστές και tablet

(αργότερα όλες τις κινητές συσκευές). Αυτό που ήταν αρχικά περιορισμός (οι

κέρσορες και οι οθόνες αφής δεν προϋποθέτουν το ίδιο είδος αλληλεπίδρασης, η

φιλικότητα προς τον χρήστη αμφισβητείται με πολύ περιεχόμενο σε μια μικρή οθόνη

κ.λπ.), τώρα αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς οι κινητές συσκευές απλοποιούν τη

συνδεσιμότητα και υποστηρίζουν την αναζήτηση δεδομένων, την αποθήκευση και την

κοινή χρήση. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποφασιστεί ποια ψηφιακή λύση είναι πιο

συμφέρουσα από την άλλη, ένας υπολογιστής ή ένα smartphone. Κάποιοι μπορεί να

πουν ότι οι μικρότερες (συμπαγείς) λύσεις είναι καλύτερες, ενώ άλλοι θα επέλεγαν

έναν υπολογιστή με μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης.

Η φιλοσοφία Mobile First εισήχθη μετά από τη δημοφιλή χρήση του σταθερού

υπολογιστή και υποδηλώνει τη σχέση μεταξύ σταθερού υπολογιστή και φορητών

συσκευών.

Δεδομένου ότι σήμερα οι κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται στις καθημερινές

δραστηριότητες, οι χρήστες αναζητούν λύσεις φιλικές προς τις κινητές συσκευές.

Ωστόσο, ανάλογα με τη λειτουργία της λύσης, ο σχεδιασμός των ψηφιακών λύσεων

θα είναι το Mobile First ή το Desktop First.

Μελέτη Περίπτωσης 3: Mobile First (Το κινητό 

πάνω απ’ όλα)

Πηγή μελέτης περίπτωσης: https://blog.prototypr.io/mobile-first-desktop-worst-f900909ae9e2 ;

Oliwer Brooks, 2017.

https://blog.prototypr.io/mobile-first-desktop-worst-f900909ae9e2
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Μελέτη Περίπτωσης 3: Mobile First (Το 

κινητό πάνω απ’ όλα)
Τι μάθαμε

Η περίπτωση που παρουσιάζεται ενημερώνει σχετικά με το πώς

αλλάζουν οι ρόλοι και οι λειτουργίες των ψηφιακών συσκευών (στο

παράδειγμα ενός προσωπικού υπολογιστή και ενός smartphone). Οι

άνθρωποι θέλουν να παραμένουν συνδεδεμένοι και το smartphone

το κάνει πιο εύκολο. Δεν παύουν όμως να υπάρχουν

δραστηριότητες όπως η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού

σχεδίου, η σύνταξη ενός επίσημου email ή η δημιουργία μιας

παρουσίασης, που θα είναι πολύ πιο εύκολες σε έναν σταθερό

υπολογιστή. Πρέπει να γνωρίζουμε τον στόχο της εργασίας ώστε να

αποφασίσουμε ποιο ψηφιακό εργαλείο θα μας βοηθήσει να την

κάνουμε πιο αποτελεσματικά.

Συμπληρωματική Δραστηριότητα

Συγκρίνετε τις παρακάτω δραστηριότητες και αποφασίστε αν θα

χρησιμοποιούσατε σταθερό υπολογιστή ή smartphone. Αιτιολογήστε

την απόφασή σας.

 Ηλεκτρονική παραγγελία για προμήθειες.

 Προετοιμασία λίστας εποχιακών παραμέτρων που εφαρμόζονται

στην επιχείρησή σας.

 Αποστολή προσκλήσεων μέσω email.

 Κοινή χρήση παρουσίασης προϊόντος με έναν/μια άλλο/η

αγρότη/τισσα.

Αφού θα έχετε ολοκληρώσει την παραπάνω δραστηριότητα,

σκεφτείτε ποια προγράμματα και εφαρμογές χρησιμοποιείτε στις

ψηφιακές σας συσκευές (και αν τα χρειάζεστε όλα).
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Ενότητα 6: Δραστηριότητες εξάσκησης

Για να εξασκηθείτε σε ό,τι μάθατε στην Ενότητα 6, συγκρίνετε κάθε σειρά φωτογραφιών και απαντήστε στις

ερωτήσεις.

Δραστηριότητα 1

Βήμα 1: Ποια φωτογραφία θα λέγατε ότι είναι σωστή; Γιατί;

Βήμα 2: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου; Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας στο διαδίκτυο;
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Ενότητα 6: Δραστηριότητες εξάσκησης - συνέχεια

Για να εξασκηθείτε σε ό,τι μάθατε στην Ενότητα 6, συγκρίνετε κάθε σειρά φωτογραφιών και απαντήστε στις

ερωτήσεις.

Δραστηριότητα 2

Βήμα 1: Τι είδους ψηφιακές δραστηριότητες μπορείτε να κάνετε με τα εργαλεία που βλέπετε στις εικόνες;

Βήμα 2: Ονομάστε προγράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ψηφιακή επικοινωνία, δημιουργία και

παρουσίαση περιεχομένου, επίλυση προβλημάτων, αξιολόγηση, κοινή χρήση, αποθήκευση ή διαχείριση.
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Ενότητα 6: Δραστηριότητες εξάσκησης - συνέχεια

Για να εξασκηθείτε σε ό,τι μάθατε στην Ενότητα 6, συγκρίνετε κάθε σειρά φωτογραφιών και απαντήστε στις ερωτήσεις.

Δραστηριότητα 3

Βήμα 1: Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι δύο εικόνες στο πλαίσιο της μάθησης εν ώρα εργασίας και της

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής;

Βήμα 2: Τι σας δίνει κίνητρο να μάθετε και να αναλάβετε δράση; Προτιμάτε την πειραματική μάθηση από την υποστήριξη

από ομότιμους;

Τα ψηφιακά εργαλεία κάνουν τη μάθηση πιο ευχάριστη για εσάς;
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• DARE Practical Guide for Inclusion

• Tools and Resources for Trainers on Computers Basics

• Internet Basics Online Tutorials with Exercises

• Microsoft Excel - Basic & Advanced Overview

• Information about Freedcamp, Trello and Google Drive for productivity and effective collaboration

• Open digital educational tools for interactive online teaching and learning

• Lesson plan to introduce concepts that underpin artificial intelligence

Συμπληρωματικό υλικό

https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/06/DARE-Practical-Guide-for-Inclusion.pdf
https://training.digitallearn.org/categories/computer-basics
https://edu.gcfglobal.org/en/internetbasics/
https://www.goskills.com/Course/Excel
https://www.socialenterprisebsr.net/2018/01/freedcamp-trello-and-google-drive-for-productivity-and-effective-collaboration/
https://www.unicef.org/serbia/en/open-digital-educational-tools-interactive-online-teaching-and-learning?fbclid=IwAR067v6JOrSBC9qTn0quIvc6w7AJr2Txc85PclGnwYZsTN9EiEAe1-TBA9I
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/lesson-ideas/ai-lesson-plans/recognising-ai
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Συμπληρωματικό υλικό

Digital trends and digital skills in the agri-food sector
Ψηφιακές τάσεις και ψηφιακές δεξιότητες στον αγροδιατροφικό τομέα
Link: Ψηφιακές τάσεις και ψηφιακές δεξιότητες στον αγροδιατροφικό τομέα - YouTube

Digital Literacy for Adult Learners - Discuss Learning 2021 - 09/12
Discuss Learning 2021 - 09/12 - 6η μέρα: Ψηφιακός γραμματισμός ενηλίκων
Link: Discuss Learning 2021 - 09/12 - 6η μέρα: Ψηφιακός γραμματισμός ενηλίκων - YouTube

Digital skills for farmers
Ψηφιακές ικανότητες για τους αγρότες
Link: Ψηφιακές ικανότητες για τους αγρότες - YouTube

Digital skills you need to have – Alexandros Gagalnas
Ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζεται να έχεις - Alexandros Gagalnas
Link: Ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζεται να έχεις - Alexandros Gagalnas - YouTube

STARTS: Agro Marketing & Branding: Digital Marketing Tools (Digital Marketing, Social Media)
STARTS: Agro Marketing & Branding: Εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing, Social Media)
Link: STARTS:Agro Marketing & Branding: Εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing, Social Media) - YouTube

Digital trends for the growth of your business 
Marketing in Practice SBC TV S06 Ε135 Οι digital τάσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας
Link: Marketing in Practice SBC TV S06 Ε135 Οι digital τάσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας - YouTube

Digital Marketing: Practical tools for medium and small businesses
ΣΕΒ | Ψηφιακό Marketing: Πρακτικά εργαλεία για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις
Link: ΣΕΒ | Ψηφιακό Marketing: Πρακτικά εργαλεία για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=pEg-yQgDgnE
https://www.youtube.com/watch?v=FBMEGt4eCtA
https://www.youtube.com/watch?v=yt-8ybaAmgY
https://www.youtube.com/watch?v=AXtGaPuneBo
https://www.youtube.com/watch?v=6l8B9t5u8vk
https://www.youtube.com/watch?v=XrvyyAO3U74
https://www.youtube.com/watch?v=ZEKiVk8-T8Y
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


