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Μαθησιακά αποτελέσματα

Επίπεδο σύμφωνα με το Πλαίσιο Δεξιοτήτων (ΠΠ1- IO1): Βασικό/Μέσο/Υψηλό

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, θα μπορείτε:

 να κατανοήσετε τη σημασία της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των ψηφιακών εργαλείων,

 να αποκτήσετε κίνητρα ενεργούς συμμετοχής σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης,

 να ωφεληθείτε από ψηφιακά εργαλεία για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη,

 να βελτιώσετε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες,

 να βελτιώσετε τις δεξιότητες προετοιμασίας, δημιουργίας και παρουσίασης,

 να βελτιώσετε τις δεξιότητες ψηφιακής αξιολόγησης,

 να βελτιώσετε δεξιότητες κοινής χρήσης υλικού, εγγράφων και πόρων διαδικτυακά,

 να βελτιώσετε τις δεξιότητες διαχείρισης ψηφιακής τάξης,

 να βελτιώσετε τις ψηφιακές σας δεξιότητες για την εφαρμογή ευέλικτων λύσεων.
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Ο ψηφιακός εγγραμματισμός είναι μια ευρεία έννοια, που καλύπτει

δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου. Καλύπτει τις

δεξιότητες έρευνας, δημιουργίας, κοινοποίησης και αξιολόγησης

πληροφοριών.

Η ψηφιακή εκπαίδευση είναι το μέλλον της μάθησης, καθώς γεφυρώνει το

χάσμα μεταξύ σχολείου και σπιτιού. Πρέπει να διασφαλίζεται η ίση

συμμετοχή όλων των ατόμων στη διδασκαλία και εκμάθηση με τη χρήση

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καινοτόμων ψηφιακών

πόρων και μεθοδολογιών χωρίς αποκλεισμούς.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής συναισθηματικού πλαισίου στη

γνώση, τις δεξιότητες ή ικανότητες που αποκτούνται, με σκοπό την

εξάσκηση διαχείρισης προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης και, εν

τέλει, τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, με τις ΤΠΕ είναι δυνατή η εφαρμογή συγκεκριμένης

συμπεριφοράς σε ρεαλιστικά πλαίσια, συνδυάζοντας πραγματικότητα και

εικονική πραγματικότητα, με σκοπό τη σύγκριση διαφορετικών

περιστάσεων και τη δοκιμή νέων λύσεων.

Ορισμοί βασικών εννοιών και δεξιοτήτων
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Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο μετάδοσης γνώσης μέσω

ηλεκτρονικού υπολογιστή (ή οποιασδήποτε κινητής συσκευής με

σύνδεση στο διαδίκτυο) το υποστηρίζει τη διαδικασία εκμάθησης.

Οι ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη

χρήση ΤΠΕ, με βασικές γνώσεις ψηφιοποίησης ή χωρίς δεξιότητες

για το μέλλον, θα επωφεληθούν πολύ από τις λύσεις που

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, καθώς αυτές έχουν σχεδιαστεί

για να απλοποιήσουν τη ζωή μας. Η πρόκληση είναι η αξιοποίηση

όλων των δυνατοτήτων του διαδικτύου για την επιχειρηματική

εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Όποιος χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να αλληλοεπιδρά με τον

κόσμο ονομάζεται ψηφιακός πολίτης. Ο ψηφιακός

εγγραμματισμός κατατάσσεται στις πιο θεμελιώδεις δεξιότητες,

ειδικά για την επιχειρηματικότητα.

Ορισμοί βασικών εννοιών και δεξιοτήτων - συνέχεια
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Η ασφάλεια και η αξιοπιστία των ψηφιακών εργαλείων είναι υψίστης σημασίας, ανεξάρτητα από το είδος ψηφιακής

δραστηριότητας, είτε σε σύνδεση είτε εκτός σύνδεσης, και δεν πρέπει ποτέ να παραμελούνται. Πρέπει να νιώθετε πάντα άνετα

με τις πληροφορίες που κοινοποιείτε, τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε και με όσα βλέπετε στην οθόνη σας. Αυτό προϋποθέτει

βασικές γνώσεις ασφάλειας στο διαδίκτυο και υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών για εύρεση πληροφοριών,

επικοινωνία, δημιουργία περιεχομένου και επίλυση προβλημάτων.

Ασφάλεια και αξιοπιστία των ψηφιακών εργαλείων - εισαγωγή

Αναμφισβήτητα, το διαδίκτυο αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για

ανθρώπους κάθε ηλικίας. Έχετε υπόψη σας ότι η ψηφιοποίηση επιτρέπει τη

συνεργασία (π.χ. μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες) και την πρόσβαση σε

περισσότερους πόρους (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό και νέα, μεταξύ άλλων).

Ωστόσο, με τον αυξημένο αριθμό πληροφοριών και χρηστών διαδικτυακά,

αυξάνονται και οι πιθανές απειλές, που θα πρέπει πάντα να έχετε υπόψη σας.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι έγκλημα που μπορεί να πάρει διάφορες

μορφές, όπως ρητορική μίσους, δημοσίευση φωτογραφιών/πληροφοριών

χωρίς τη συναίνεση του ατόμου, η παρακολούθηση ή η κλοπή δεδομένων.

Για να προστατευτείτε από τέτοια περιστατικά, αν βρείτε κάποια πληροφορία

στο διαδίκτυο που φαίνεται ύποπτη, αμέσως διακόψτε οποιαδήποτε

δραστηριότητα, παρακολουθήστε με προσοχή τις διεργασίες που είναι σε

εξέλιξη στην ψηφιακή συσκευή σας και ενεργοποιήστε την ασφαλή περιήγηση

στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, αντί να ερευνήσετε αν η κρυφή

δραστηριότητα είχε σκοπό την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή σας ή την

υποκλοπή δεδομένων.
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Τα μέτρα ασφαλείας είναι θεμελιώδη και ιδιαίτερα σημαντικά όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.

Ασφάλεια και αξιοπιστία ψηφιακών εργαλείων - βασικά στοιχεία για την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο 

Ποια είναι ορισμένα βασικά στοιχεία;

Η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί υποχρέωση εντός της

ΕΕ από τις 25 Μαΐου 2018 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

– ΓΚΠΔ). Ο κανονισμός θέτει περιορισμούς στη συλλογή και χρήση

δεδομένων και εξηγεί τις έννοιες της προστασίας και του απορρήτου

των δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί

τα δεδομένα σας εάν δεν συμφωνήσετε (και δεν μπορείτε να

χρησιμοποιείτε δεδομένα ενός πελάτη χωρίς τη συγκατάθεσή του).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτό το θέμα θα βρείτε στην

Ενότητα 7.

Οπότε, είναι σημαντικό να διατηρείτε το λογισμικό και τις εφαρμογές

ενημερωμένα, για να αποδώσουν οι προσπάθειές σας. Αυτό αφορά τις

δραστηριότητες που εκτελείτε, αλλά και αυτές που εκτελούν οι

πελάτες σας στην επιχείρησή σας.

Επίσης, οι επισκέπτες αναζητούν πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις

κυρίως διαδικτυακά, οπότε είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσετε τη

διαδικτυακή παρουσία σας από την αρχή των διαδικτυακών

δραστηριοτήτων σας. Ενδιαφέρονται κυρίως για πολιτικές (συλλογή

δεδομένων, αγορές ή αποστολές), που αυξάνουν την πιθανότητα για

επιπλέον προβολή του περιεχόμενου, όταν αυτό είναι εύκολα

διαθέσιμο (π.χ. σε ιστότοπο μέσου κοινωνικής δικτύωσης).

Γιατί; 

Τα αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας συμβάλλουν όχι μόνο

στη δική σας ασφάλεια, αλλά και στην ασφάλεια των

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας και των

πληροφοριών των πελατών σας.

Τα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από το είδος της

δραστηριότητας που ασκείτε.
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Ένα βασικό μέτρο ασφαλείας που μπορείτε να εκτελέσετε ακόμα και πριν από την

αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι να ελέγξετε ότι το δίκτυο στο οποίο

θέλετε να συνδεθείτε είναι σταθερό και αξιόπιστο.

Στη συνέχεια, κατά την επίσκεψή σας σε διάφορους ιστότοπους, ειδικά την πρώτη

φορά, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε σωστά την ηλεκτρονική διεύθυνση, για να

μην εκτεθείτε από μόνοι σας σε απάτη ή μόλυνση από ιό στη συσκευή σας.

Επίσης, μπορείτε να επαληθεύσετε έναν ιστότοπο, ελέγχοντας αν έχει

πιστοποιητικό SSL.

Ασφάλεια και προστασία ψηφιακών εργαλείων - υπεύθυνη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για πληροφορίες 

Τι σημαίνει αυτό;

Τα αρχικά SSL προέρχονται από τις λέξεις Secure Sockets Layer (Επίπεδο

ασφαλών υποδοχών). Πρόκειται για πρωτόκολλο ασφαλείας που δημιουργεί

κρυπτογραφημένο σύνδεσμο ανάμεσα στον διακομιστή web και το πρόγραμμα

περιήγησης. Εφαρμόζεται σε ασφαλείς συνδέσεις από διακομιστή web σε

πρόγραμμα περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών, μεταφορών

δεδομένων, συνδέσεων και περιήγησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να

ελέγξετε αν ένας ιστότοπος έχει αυτό το πιστοποιητικό, αναζητήστε το εικονίδιο

του λουκέτου (πράσινη γραμμή) ή το «HTTPS» στη γραμμή διευθύνσεων. Το S στο

HTTPS είναι από τη λέξη ‘secure’ (ασφαλής).

Η ασφαλής περιήγηση προυποθέτει κι άλλα βήματα.

Προτείνουμε να διαγράφετε το ιστορικό περιήγησης (και τα cookies), έτσι ώστε οι

προτιμήσεις, τα δεδομένα και άλλο ιστορικό δραστηριότητας στο διαδίκτυο να

διαγράφεται και να μην «σας ακολουθούν στο διαδίκτυο». Η τήρηση του

απορρήτου αποτελεί μια σωστή πρακτική.
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Η υπεύθυνη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την επικοινωνία προϋποθέτει αφενός να επιλέγετε προσεκτικά τις

πληροφορίες που κοινοποιείτε σε άλλους στο διαδίκτυο και αφετέρου να επιλέγετε προσεκτικά τις πλατφόρμες επικοινωνίας

που χρησιμοποιείτε.

Μια καλή πρακτική είναι να διατηρείτε ιδιωτικούς τους λογαριασμούς ή τα προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να

μην μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες σας χωρίς την άδειά σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν

χρησιμοποιείτε τους λογαριασμούς αυτούς για να επικοινωνείτε με πελάτες. Να προσέχετε όταν καταχωρείτε προσωπικές και

ευαίσθητες πληροφορίες στο διαδίκτυο, καθώς δεν μπορείτε να ξέρετε με σιγουριά πού και για πόσο διάστημα αποθηκεύονται

τα δεδομένα σας, καθώς και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά.

Δημιουργείτε μοναδικούς κωδικούς και αλλάζετέ τους ανά τακτά διαστήματα, π.χ. συνδυασμός από κεφαλαία και πεζά

γράμματα, αριθμούς, σύμβολα ή ειδικούς χαρακτήρες και να θυμάστε πάντα να αποσυνδέεστε από τους λογαριασμούς σας,

ειδικά όταν έχετε συνδεθεί από άλλη συσκευή.

Να φροντίζετε για τη διαφύλαξη εσωτερικής ασφάλειας όταν ανοίγετε μηνύματα. Μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία αν δεν

γνωρίζετε την προέλευσή τους και μην κατεβάζετε αρχεία από clouds που κοινοποιούν οι πελάτες σας, αν έχουν ύποπτες

ονομασίες ή προέρχονται από άγνωστες διευθύνσεις.

Η επιλογή της πλατφόρμας επικοινωνίας για επιχειρηματικούς σκοπούς πρέπει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις

προτιμήσεις των πελατών σας, ώστε το εργαλείο να είναι χρήσιμο στη διαδικασία της επικοινωνίας.

Ασφάλεια και προστασία ψηφιακών εργαλείων– υπεύθυνη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για 

επικοινωνία
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Οι ψηφιακές τεχνολογίες διευκολύνουν τη δημιουργία περιεχομένου με χρήση διάφορων εργαλείων. Ειδικά για την

επιχειρηματικότητα, η ικανότητα χρήσης λογισμικού θεωρείται αναγκαία. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία για να επιλέξετε,

στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος. Το πακέτο Microsoft Office με Word, Excel και PowerPoint είναι τα βασικά

προγράμματα που πρέπει να μάθετε να χρησιμοποιείτε, τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο.

Ασφάλεια και προστασία ψηφιακών εργαλείων– υπεύθυνη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για δημιουργία περιεχομένου

Μπορείτε να κοινοποιήσετε το περιεχόμενο που δημιουργήσατε εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσα από διάφορα κανάλια. Παρόλο

που δεν έχετε τον έλεγχο των πληροφοριών που δημοσιεύονται από άλλους σχετικά με εσάς, μπορείτε να έχετε τον έλεγχο του

υλικού που δημοσιεύετε διαδικτυακά για την πληροφόρηση του κοινού. Τυχόν περιεχόμενο που δημιουργείτε και διαθέτετε στο

διαδίκτυο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω email ή σε blog, πρέπει να ελέγχεται ώστε να μην προσβάλλει κανέναν και να μην

καταπατά τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε, αναπαράγετε ή τροποποιείτε το

περιεχόμενο άλλων.

Για ποιο είδος περιεχομένου χρησιμοποιείται το κάθε πρόγραμμα;

Το Microsoft Word χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εγγράφων κειμένου, που μπορεί να

περιλαμβάνουν διάφορα γραφικά ή γραφήματα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα μπορείτε

π.χ. να δημιουργείτε αναφορές με γραφήματα πίτας ή λίστες προμηθειών.

Παρόλο που μπορείτε να δημιουργείτε πίνακες στο Microsoft Word, καλύτερη επιλογή για

αυτόν τον σκοπό είναι το Microsoft Excel, ένα ειδικό πρόγραμμα για τη δημιουργία

πινάκων αλλά και υπολογισμών, όπου μπορείτε να έχετε ξεχωριστά υπολογιστικά φύλλα

δεδομένων μέσα σε ένα έγγραφο. Είναι πολύ χρήσιμο για τα οικονομικά σας.

Το Microsoft PowerPoint χρησιμεύει στη δημιουργία παρουσιάσεων, όπως αυτή εδώ, και

μπορείτε να συνδυάζετε κείμενο και γραφικά, διευκολύνοντας τη μετάδοση πληροφοριών.

Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας για την παρουσίαση ενός

προϊόντος ή μιας λύσης στο κοινό.
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Η επίλυση προβλημάτων αναπτύσσει την υπολογιστική σκέψη, συμπεριλαμβανομένων της λογικής σκέψης, της σχεδιαστικής

σκέψης και των δεξιοτήτων ανάλυσης. Είναι μια δεξιότητα που χρειάζεστε για να δημιουργείτε περιεχόμενο με νόημα,

διαδικτυακά ή εκτός σύνδεσης. Επίσης, πρέπει να έχετε ειλικρίνεια, ηθική και να κατανοείτε το κοινό σας, για να μπορείτε να

απευθύνεστε σε αυτό με τον κατάλληλο τρόπο.

Ανεξάρτητα από τον τύπο προγράμματος υπολογιστή που επιλέξετε, προτείνεται να αποθηκεύετε το έγγραφό σας κατά την

προετοιμασία του (Ctrl+S), για να μην χάσετε τυχόν δεδομένα π.χ. σε περίπτωση ενημερώσεων συστήματος ή έλλειψης

ισχύος, αλλά και να το ενημερώνετε, ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Ωστόσο, ακόμα και αν κάνετε όλα τα παραπάνω, μπορεί να προκύψουν προβλήματα λογισμικού ή υλικού.

Ασφάλεια και προστασία ψηφιακών εργαλείων– υπεύθυνη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για επίλυση προβλημάτων 

Τι πρέπει να κάνω σε αυτήν την περίπτωση;

Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσετε να

εντοπίσετε το πρόβλημα: τερματίστε τη λειτουργία του προγράμματος, της

σελίδας ή του προγράμματος περιήγησης, κάντε επανεκκίνηση (ή ακόμα και της

ψηφιακής συσκευής σας), ελέγξτε την παροχή ισχύος και τα καλώδια (για

σταθερό υπολογιστή), σαρώστε τυχόν εξωτερικές συσκευές που έχετε συνδέσει

(π.χ. μέσο αποθήκευσης δεδομένων ή δίσκο).

Προτείνεται επίσης να συνεργάζεστε για την επίλυση προβλημάτων, να

μοιράζεστε τις απόψεις σας και να αναπτύσσετε συστήματα προσαρμογής,

διόρθωσης ή επαναχρησιμοποίησης του παραγόμενου περιεχομένου. Μέσα από

την πρακτική εφαρμογή θα αναπτύξετε δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου, που

θα σας χρησιμεύσουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
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Η παρακίνηση των ενήλικων μαθητών ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις

δραστηριότητες εκμάθησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο δεξιοτήτων

τους και το ενδιαφέρον τους για διαφορετικά εργαλεία, καθώς και την εξοικείωση με

διάφορες τεχνικές και την προθυμία τους να συμμετέχουν σε νέες μεθόδους

διδασκαλίας.

Η ανδραγωγία είναι ένας πιο περίπλοκος κλάδος από την παιδαγωγική, που

περιλαμβάνει την παραδοχή ετοιμότητας για μάθηση ανάλογα με την ανάγκη, τη

βιωματική εμπειρία, την αυτόνομη μάθηση, την προσήλωση στο πρόβλημα, την εις

βάθος μάθηση και το εσωτερικό κίνητρο (σύμφωνα με τον Knowles).

Η ψηφιοποίηση έχει αυξήσει τα κίνητρα, με την παροχή περισσότερων μορφών

ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η διαδικασία διδασκαλίας

και εκμάθησης, εγκαταλείποντας τις παραδοσιακές μορφές των τυπικών βιβλίων

διδασκαλίας.

Ψηφιακό περιεχόμενο θεωρούνται δεδομένα και ψηφιακοί πόροι στους οποίους

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: πληροφορίες στο διαδίκτυο, ιστότοποι,

περιεχόμενο πολυμέσων (εικόνες, ήχος ή βίντεο), διαδικτυακά παιχνίδια, διαδραστικά

κουίζ, λογισμικό, εκπαιδευτικές εφαρμογές, κοινωνικά δίκτυα, εικονικά περιβάλλοντα

μάθησης και ψηφιοποιημένο υλικό μάθησης, όπως οι ενότητες του μαθήματος B-LAND.

Τρόποι παρακίνησης μαθητών για ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες εκμάθησης  – εισαγωγή
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Υπάρχουν πολλές τεχνικές που στοχεύουν στο κίνητρο για μάθηση, οι οποίες ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και προωθούν την ανοιχτή

επικοινωνία. Οι παρακάτω τεχνικές προτείνονται ειδικά για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και για επιχειρηματική εκπαίδευση:

Τρόποι παρακίνησης μαθητών για ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες εκμάθησης – τεχνικές

Η πειραματική μάθηση, γνωστή και ως εμπειρική μάθηση, παρέχει ευκαιρίες για

αυτοαξιολόγηση και μάθηση από τα λάθη, ενώ γίνεται εξάσκηση σε πραγματικό πλαίσιο, π.χ.

καλλιέργεια φυτών για την εκμάθηση των εποχιακών κύκλων. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει

μέρος της στρατηγικής ομαδικής εργασίας.

Η ομότιμη υποστήριξη, γνωστή και ως ομότιμη συνεργασία, είναι μια τεχνική ομάδων που

χαρακτηρίζεται από την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τουλάχιστον δύο ατόμων, τα οποία

μοιράζονται ένα παρόμοιο χαρακτηριστικό (χώρο εργασίας, τύπο εργασίας, ηλικία, επίπεδο

δεξιοτήτων).

Η συμμετοχική μάθηση, γνωστή και ως συνεργατική μάθηση, εστιάζει κυρίως στη συνεργασία

μεταξύ των μαθητών, ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα και να συμμετέχουν σε

δραστηριότητες από κοινού ως ομάδα, με σκοπό τη μάθηση.

Η ανεστραμμένη μάθηση στοχεύει στην αλλαγή του παραδοσιακού συστήματος διδασκαλίας και

εκμάθησης, έτσι ώστε η θεωρία να αφομοιώνεται στο σπίτι και στην τάξη να γίνεται η

πρακτική εφαρμογή.

Η παιχνιδοποίηση (gamification) είναι μια νέα τάση στην εκπαίδευση, η οποία συχνά

συνδυάζεται με εκμάθηση με χρήση κινητών συσκευών, που μεταφέρει στοιχεία των

παιχνιδιών στη διαδικασία μάθησης, ώστε να γίνεται πιο ευχάριστη. Όπως και με τις τεχνικές

που αναφέρθηκαν παραπάνω, συγκεντρώνει μια ομάδα μαθητών, ώστε να επιλύσουν από

κοινού ένα πρόβλημα, αλλά επιπλέον περιλαμβάνει ένα σύστημα ανταμοιβών, π.χ. πόντους ή

ψηφιακά σήματα.

Εκτός από τις πιο συχνές και σίγουρες τεχνικές, υψηλά κίνητρα προσφέρουν και οι λύσεις επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality

– AR) και εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality – VR), η οποίες όμως προϋποθέτουν επένδυση. Οι δύο αυτές λύσεις επιτρέπουν τη

σύνδεση ανάμεσα στον εικονικό και τον πραγματικό κόσμο, για την προβολή νέων περιβαλλόντων ή καταστάσεων.
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Η ψηφιοποίηση είναι προς όφελος όλων και όταν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, τα ψηφιακά

εργαλεία χρησιμεύουν για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Μπορείτε να συμμετέχετε σε

διαφορετικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ψηφιακά εργαλεία, από το σπίτι ή στην εργασία σας.

Ωστόσο, με τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, αναγκαίες είναι οι ευέλικτες λύσεις που

ενισχύουν τη συγκέντρωση και δεν σπαταλούν τον χρόνο σας.

Πρέπει να διατηρείτε μια καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, που σημαίνει ότι

πρέπει να έχετε χρόνο για χόμπι, φίλους και οικογένεια. Η αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών

εργαλείων (όπως ψηφιακά ημερολόγια για προθεσμίες, εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για

γρήγορη ανάγνωση και απάντηση σε πληροφορίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κρατάτε επαφή

με την κοινωνία ή τους πελάτες) μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό. Βεβαιωθείτε, όμως, ότι δεν βασίζεστε

υπερβολικά στις νέες τεχνολογίες και δεν αντικαθιστάτε απλές νοητικές διεργασίες, έχοντας ως

αποτέλεσμα την εξάρτηση.

Η μάθηση στον χώρο της εργασίας σάς δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε κοινωνικές δεξιότητες, να

εξασκηθείτε στην επίλυση προβλημάτων και να αξιολογήσετε την ανθεκτικότητά σας στην πίεση και το

στρες. Επίσης, αξίζει να δοκιμάσετε μια θέση για πρακτική άσκηση, παρακολούθηση εργασίας (job

shadowing) ή εθελοντική εργασία, για να αναπτύξετε και τις ψηφιακές σας δεξιότητες. Η αυτόνομη

μάθηση μέσω έρευνας και συμμετοχής σε ψηφιακές λύσεις επιχειρηματικότητας θα επηρεάσει επίσης την

ανάπτυξή σας.

Πώς να ωφεληθείτε από ψηφιακά εργαλεία για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Αν είστε επιχειρηματίας, θα ωφεληθείτε από τα ψηφιακά εργαλεία για τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω στοιχεία: επικοινωνία,

συνδεσιμότητα, προσβασιμότητα, νέες δυνατότητες, παραγωγικότητα, αποθήκευση δεδομένων, εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου, ακρίβεια.

προώθηση, ενίσχυση πωλήσεων. διευκόλυνση ευέλικτων μεθόδων πληρωμής και πολυκαναλική διανομή, και άλλα.

Εκτός από ικανότητα ομαδικής εργασίας, δημιουργικότητα, εφευρετικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι εργοδότες αναζητούν

υπαλλήλους με ψηφιακές δεξιότητες.



Κωδικός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079089

Κεφάλαιο 2. Απαραίτητες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

διαδικτύου για διδασκαλία και εκμάθηση

Παρόλο που διατίθενται πιο περίπλοκες τεχνολογίες επικοινωνίας, τα email παραμένουν

ο πιο διαδεδομένος τρόπος διαδικτυακής επικοινωνίας. Υπάρχουν ορισμένα βασικά

χαρακτηριστικά σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχικά, πρέπει να έχετε ένα καλό θέμα (ο «τίτλος» του email), για να κάνετε καλή

πρώτη εντύπωση. Είναι ένα τεστ για εσάς: μπορείτε να προσελκύσετε το ενδιαφέρον του

παραλήπτη του email. Το κυρίως θέμα του email πρέπει να είναι γραμμένο σε γλώσσα

και στιλ που ταιριάζει στον παραλήπτη, π.χ. επίσημη γλώσσα όταν γράφετε σε έναν

πελάτη ή στέλνετε ένα βιογραφικό και ανεπίσημη γλώσσα όταν πρόκειται για

προσωπικό email. Μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε μια επικεφαλίδα, το όνομα του

παραλήπτη, και την υπογραφή σας στο τέλος. Τα email δεν πρέπει να είναι ανώνυμα.

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή διεύθυνση email του παραλήπτη. Τέλος, ελέγξτε

ότι τα συνημμένα δεν είναι «πολύ ογκώδη» και ότι είναι τα σωστά.

Ψηφιακά εργαλεία για επικοινωνία - email

Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι περισσότερες είναι δωρεάν. Προτείνεται να έχετε έναν

λογαριασμό Gmail (από την Google), για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Google Docs, ακόμη και το YouTube, αφού συνδεθείτε

στον λογαριασμό σας Gmail. Με έναν λογαριασμό Gmail μπορείτε να επαληθεύετε την ταυτότητά σας σε διάφορες υπηρεσίες στο

διαδίκτυο.

Για επαγγελματικούς σκοπούς, αρκετά διαδεδομένο είναι και το Microsoft Outlook.

Τα email είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επιχειρηματικότητα, ειδικά λόγω της απόστασης και των περιορισμών στην

επικοινωνία. Ωστόσο, η χρονική στιγμή που επιλέγετε να στείλετε τα email μπορεί να έχει σημασία, π.χ. αν το κοινό-στόχος είναι

προμηθευτές γεωργικών προϊόντων, πιθανότατα θα ανοίγουν τα email τους τα απογεύματα μετά τη δουλειά. Αν όμως είναι

εκπρόσωποι υπηρεσιών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, π.χ. εφοδιαστική ή μάρκετινγκ, πιθανότατα θα τους βρείτε

εντός εργάσιμων ωρών.
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Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας, καθώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με όλη την υφήλιο,

να έχετε άμεση ανταπόκριση και ακόμη και να παρακολουθείτε τις τάσεις της αγοράς ή ανθρώπινες συμπεριφορές.

Τα κοινωνικά μέσα βιώνουν μια άνοδο με τον αυξανόμενο αριθμό δυνατοτήτων που προσφέρουν. Το πρώτο μέσο ήταν το Facebook,

το οποίο σχεδιάστηκε για φοιτητές, αλλά πλέον υπάρχουν και άλλες παρόμοιες πλατφόρμες που μπορείτε να επιλέξετε και μπορούν

να υποστηρίξουν επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η επιλογή των καναλιών κοινωνικών μέσων για επιχειρηματικούς σκοπούς εξαρτάται από τη μορφή της επιχείρησης. Το Instagram ή

το Pinterest προτείνονται περισσότερο για μορφές που ωφελούνται από τις εικόνες (έπιπλα, γαστρονομία), ενώ επιλέξτε το YouTube

αν θέλετε να μοιράζεστε βίντεο επιδείξεως των προϊόντων σας (διαδικασία εγκατάστασης) ή την τοποθεσία (φάρμα). Το πιο

επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι το LinkedIn. Είναι χρήσιμο και για την αναζήτηση εργασίας – οι πιθανοί εργοδότες

βλέπουν τις πληροφορίες που έχετε συμπεριλάβει στο προφίλ σας, αλλά και εσείς μπορείτε να αναζητήσετε προσφορές εργασίας και

να κάνετε αίτηση για μια δουλειά απευθείας από την πλατφόρμα. Το Twitter χρησιμοποιείται για σύντομα μηνύματα έως 280

χαρακτήρες. Ενώ το Facebook χρησιμοποιείται ακόμη παγκοσμίως, για επαγγελματικά και προσωπικά προφίλ.

Ψηφιακά εργαλεία για επικοινωνία - μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Προτείνεται να χρησιμοποιείτε τα

λεγόμενα #hashtag στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, για να

προσεγγίσετε μεγαλύτερο κοινό με τις

αναρτήσεις σας.

https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.youtube.com/
https://www.linkedin.com/home
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
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Οι βιντεοκλήσεις έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλείς, καθώς οι

διαδικτυακές συναντήσεις αυξήθηκαν λόγω της μετάβασης στην εξ

αποστάσεως εργασία τον καιρό της πανδημίας COVID-19. Ήταν ένα

εργαλείο που προσέφερε γρήγορη επικοινωνία με τους άλλους για τη

λήψη αποφάσεων, εξάλειψη αμφιβολιών, επίλυση προβλημάτων ή

απλώς ανταλλαγή πληροφοριών, και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα.

Κατά τη συμμετοχή σας σε βιντεοκλήσεις, εξασκείτε τις δεξιότητές σας

στην επικοινωνία και την έκφραση.

Το Skype και το Zoom είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένες πλατφόρμες

βιντεοκλήσης για επιχειρήσεις. Μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση της

οθόνης σας σε πολλαπλούς συμμετέχοντες, να στέλνετε άμεσα μηνύματα

ή να οργανώνετε βιντεοκλήσεις με κάποιο άλλο άτομο. Το WhatsApp και

το Facebook Messenger χρησιμοποιούνται περισσότερο για προσωπικές

συνομιλίες.

Ψηφιακά εργαλεία για επικοινωνία - βιντεοκλήσεις 

https://www.skype.com/en/
https://zoom.us/
https://www.whatsapp.com/
https://www.messenger.com/
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Το PowerPoint είναι μια εφαρμογή της Microsoft για τη δημιουργία παρουσιάσεων με διαφάνειες. Πρόκειται για ένα βασικό, αλλά

εύκολο στη χρήση, εργαλείο.

Το Prezi είναι ένα παρόμοιο λογισμικό παρουσιάσεων με το PowerPoint, αλλά παρέχεται μέσω web. Επίσης, διαφέρει από το

PowerPoint καθώς δεν έχει διαφάνειες αλλά οθόνες (καμβάς), που δίνουν τη δυνατότητα μιας πιο διαδραστικής παρουσίασης.

Πρόκειται για δωρεάν λογισμικό.

Το Canva είναι ένα πιο προηγμένο εργαλείο, καθώς δεν εξυπηρετεί μόνο στη δημιουργία παρουσιάσεων, αλλά είναι και εργαλείο

οπτικής συνεργασίας, που προσφέρει μεγάλη ποικιλία από πρότυπα για τη δημιουργία υλικού διαφόρων τύπων, π.χ. προσκλήσεις,

φυλλάδια, πίνακες, αφίσες, παρουσιάσεις, βίντεο ή περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που το Canva θεωρείται

πρόγραμμα σχεδιασμού, δεν απαιτείται να έχετε γνώσεις χρήσης προγραμμάτων όπως το Photoshop, καθώς είναι ένα πολύ

ευκολονόητο πρόγραμμα, εύκολο στη χρήση και δωρεάν.

Άλλη μία επιλογή είναι το Visme, που είναι λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων, αλλά και εκπαιδευτικών βίντεο, πινάκων και

επαγγελματικών εγγράφων (επιστολόχαρτα ή τιμολόγια). Ωστόσο η δωρεάν χρήση σάς περιορίζει στη λήψη της δουλειάς σας μόνο σε

μορφή αρχείου JPG ή στην παρουσίασή της διαδικτυακά.

Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου και παρουσιάσεις – PowerPoint, Prezi, Canva και 

Visme

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/powerpoint
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
https://www.visme.co/
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Το Screencast-O-Matic είναι ένα λογισμικό εγγραφής βίντεο. Μπορείτε να κάνετε καταγραφή οθόνης για να κάνετε μια

παρουσίαση, να μαγνητοσκοπήσετε τον εαυτό σας ή να κοινοποιήσετε μια παρουσίαση. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τη

δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο, βίντεο ηλεκτρονικής εκμάθησης ή παρουσιάσεις διασκέψεων. Για να εκκινήσετε το

πρόγραμμα εγγραφής και να καταγράφετε οθόνες, προτείνεται να κάνετε λήψη της εφαρμογής για υπολογιστή. Η μέγιστη

διάρκεια ενός βίντεο είναι 15 λεπτά, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε αρκετά βίντεο π.χ. ανά θέμα. Μπορείτε να

αποθηκεύετε τα βίντεο διαδικτυακά (για ιδιωτική ή δημόσια προβολή) ή να τα κατεβάσετε σε μορφή mp4.

Όλα τα παραπάνω εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου και παρουσιάσεων έχουν σχεδιαστεί για επιχειρηματική και

εκπαιδευτική χρήση (για παράδειγμα, μπορούν να ενσωματωθούν σε υβριδική μάθηση).

Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου και παρουσιάσεων - Screencast-O-Matic 

https://screencast-o-matic.com/
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Το Google Forms εντάσσεται στα Google Documents, που σημαίνει ότι χρειάζεστε λογαριασμό Google για να δημιουργήσετε

αξιολογήσεις, εκτός εάν συμπληρώνετε απλώς μια αξιολόγηση, οπότε χρειάζεστε μόνο τον σύνδεσμο που σας παρέχεται. Η

λύση αυτή μέσω web παρέχει διαφορετικά πρότυπα για να επιλέξετε και ο δημιουργός του ερωτηματολογίου μπορεί να

βλέπει και να αναλύει τα αποτελέσματα. Πρόκειται για μία ακόμη λύση που επιτρέπει να συνεργασία μεταξύ των χρηστών

της.

Kahoot! Πρόκειται για μια ευχάριστη πλατφόρμα εκμάθησης με βάση το παιχνίδι, όπου δημιουργείτε εκπαιδευτικά παιχνίδια,

κουίζ ή αυτοαξιολογήσεις και εγγράφεστε σε kahoot που δημιουργούν άλλοι χρήστες με την παροχή ενός PIN (κωδικού). Αυτή

η λύση εμπειρικής μάθησης δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν τον έλεγχο της διαδικασίας διδασκαλίας και

εκμάθησης. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε δωρεάν για έως 3 χρήστες ή να δοκιμάσετε δωρεάν την πλήρη έκδοση για 7

ημέρες.

Πολύ συχνά συγκρίνουν το Kahoot! με το Mentimeter, ένα εργαλείο σύντομης αξιολόγησης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

κριτική πληροφοριών, δημιουργία κουίζ ή ακόμη και συγκέντρωση ιδεών κατά την ανταλλαγή απόψεων. Είναι μια απλή λύση

για σχόλια σε πραγματικό χρόνο. Θεωρείται ότι το Mentimeter είναι καταλληλότερο για επαγγελματική χρήση, παρόλο που

τα αποτελέσματα είναι ανώνυμα.

Το AnswerGarden είναι άλλη μια λύση για σχόλια σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως εργαλείο

ανταλλαγής απόψεων και για συλλογικές εργασίες με ομάδες (στη διάρκεια διάσκεψης ή σε δραστηριότητες διδασκαλίας και

εκμάθησης). Είναι πλήρως ανώνυμο, δεν απαιτεί πολύ χρόνο και προτείνεται για σύντομες απαντήσεις. Η χρήση του είναι

δωρεάν.

Ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης – Google Forms, Kahoot!, Mentimeter και AnswerGarden

https://www.google.com/drive/
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://answergarden.ch/
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Τα cloud είναι ένας τρόπος κοινής χρήσης και αποθήκευσης εγγράφων διαδικτυακά.

Πρόκειται για εικονικούς χώρους για αποθήκευση, κοινή χρήση, ακόμη και προστασία

αρχείων (back up). Η λύση αυτή σάς επιτρέπει να διατηρείτε τα έγγραφα, τις εικόνες ή

τα αρχεία σας σε έναν εικονικό χώρο.

Ορισμένα δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνά για κοινή χρήση

και αποθήκευση εγγράφων διαδικτυακά είναι:

Το WeTransfer, όπου μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων έως 2GB δωρεάν. Η

υπηρεσία έχει χαρακτηριστεί ως «σχεδόν ένας κοινωνικός επιχειρηματίας» και

υποστηρίζει πολλά δημιουργικά έργα.

Το DropBox, για κοινή χρήση και αποθήκευση αρχείων από 3GB έως 5GB, δωρεάν για

30 ημέρες.

Επίσης, μπορείτε να εξετάσετε άλλες λύσεις για ψηφιακή κοινή χρήση και αποθήκευση,

όπως παρουσιάζονται στο γράφημα στα δεξιά. Οι λύσεις που παρουσιάζονται είναι

συμβατές με κινητές συσκευές, ταμπλέτες και υπολογιστές.

Η απόφαση για τη λύση που επιλέγουν οι χρήστες εξαρτάται συχνά από την εγγραφή.

Οι χρήστες προτιμούν εργαλεία χωρίς εγγραφή, αλλά και εργαλεία χωρίς εγκατάσταση

λογισμικού. Η διαδικτυακή αποθήκευση είναι η απάντηση για την ανάγκη νέων λύσεων

αποθήκευσης εγγράφων.

Ψηφιακά εργαλεία κοινής χρήσης και αποθήκευσης – WeTransfer και DropBox

https://wetransfer.com/
https://www.dropbox.com/?landing=dbv2
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Το Google Drive είναι μια λύση που χρησιμοποιείται συχνά για

αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων. Είναι ενσωματωμένο σε άλλα

εργαλεία Google (Docs, Calendar, Forms, Sheets, Photos κ.λπ.). Για να

το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να έχετε λογαριασμό Gmail/Google.

Οδηγίες χρήσης Google Drive για κοινή χρήση μεμονωμένων πόρων

(εγγράφων ή διαφανειών):

1. Επιλέξτε τον πόρο/αρχείο προς κοινή χρήση.

2. Ανεβάστε τον πόρο/αρχείο στον λογαριασμό σας Google.

3. Στην οθόνη του πόρου/αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή

χρήση» (Share), στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

4. Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου

που οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του πόρου σας ή επιλέξτε από

τη λίστα.

5. Αποφασίστε αν θα μπορούν απλώς να δουν το αρχείο, να σχολιάσουν

ή να το επεξεργαστούν, αποδίδοντας τον κατάλληλο ρόλο.

6. Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή «Τέλος» (Done) θα αποσταλεί

ειδοποίηση στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που

καταχωρίσατε.

7. Αν δεν θέλετε να καταχωρίσετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, μπορείτε να αντιγράψετε τον σύνδεσμο και να τον

κοινοποιήσετε σε οποιονδήποτε στο διαδίκτυο.

Το συνολικό μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στο

Drive είναι 15GB.

Ψηφιακά εργαλεία κοινής χρήσης και αποθήκευσης - Google Drive

https://www.google.com/drive/
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Οι διαδικτυακές πλατφόρμες

συνεργασίας επιτρέπουν τη γρήγορη και

εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες. Με

έναν λογαριασμό Google μπορείτε

εύκολα να συνεισφέρετε σε μία τάξη

Google Classroom, το ψηφιακό εργαλείο

κοινοτήτων για κοινή χρήση πόρων,

αξιολόγηση και γενική

διδασκαλία/εκμάθηση. Οι μαθητές

μπορούν να συμμετέχουν σε μία

υπάρχουσα τάξη, ενώ ένα

σχολείο/πανεπιστήμιο δημιουργεί έναν

διαδικτυακό χώρο τάξης. Για να

συμμετάσχετε σε μία τάξη, χρειάζεστε

κωδικό από τον καθηγητή σας.

Ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης τάξης - Google Classroom και Microsoft Teams

Το Microsoft Teams είναι άλλο ένα εργαλείο διαχείρισης τάξης που προσφέρει διαδικτυακό χώρο εργασίας και

βιντεοδιασκέψεις. Επίσης, είναι προσβάσιμο μέσα από το πακέτο Microsoft 365, τη διαδικτυακή πύλη ή από εφαρμογή.

Διατίθεται δωρεάν έκδοση. Η λύση αυτή χρησιμοποιείται περισσότερο από σχολεία, παρά από επιχειρήσεις.

https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
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Το Moodle είναι ένα παράδειγμα πλατφόρμας συνεργασίας που επιλέγεται συχνά για

ψηφιακές τάξεις/ηλεκτρονική μάθηση και έχει γίνει δημοφιλής, ειδικά με τη μετάβαση

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το μοντέρνο μοντέλο διδασκαλίας και εκμάθησης

είναι ένας συνδυασμός παραδοσιακής τάξης, κατάρτισης με χρήση υπολογιστή

(Computer- Based Training – CBT) και κατάρτισης μέσω διαδικτύου (Web-Based Training

– WBT), που εισάγει τη μικτή μάθηση για μια πιο ευέλικτη τάξη. Το λεγόμενο «μοντέλο

έλξης» διευκολύνει την ενεργητικότητα των μαθητών και αυξάνει τη συμμετοχή τους

στη διδασκαλία και την εκμάθηση, με έμφαση περισσότερο στην επικοινωνία και

επηρεάζοντας τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες, με σκοπό την ανάπτυξη βασικών

δεξιοτήτων. Ωστόσο, με τις αυξανόμενες ανάγκες για παροχή απομακρυσμένων λύσεων

και περιβαλλόντων εργασίας, είναι δυνατή η επαγγελματική κατάρτιση και μέσα από

πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης, όπως το Moodle.

Το Moodle σάς επιτρέπει να δημιουργείτε εξατομικευμένα περιβάλλοντα μάθησης και

να προσκαλείτε τους μαθητές να συμμετάσχουν.

Αντίθετα, το MoodleNet είναι ένας χώρος αναζήτησης εκπαιδευτικού περιεχομένου

ελεύθερης πρόσβασης.

Ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης τάξης – Moodle

https://moodle.org/
https://moodle.net/search?text=forestry
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Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις ψηφιακών εργαλείων (ειδικότερα

εφαρμογών) για πληροφορίες και επίλυση προβλημάτων.

Το Google Translate και το Deepl βοηθούν στην άμεση μετάφραση

σε πολλές γλώσσες, και εγγράφων.

Άλλο ένα γλωσσικό εργαλείο είναι το Duolingo, που παρέχει δωρεάν

εργαλειοθήκες εκμάθησης γλωσσών.

Το XE Currency και το Money Transfers app βοηθούν στη μετατροπή

ποσών σε διάφορες νομισματικές μονάδες, την εμφάνιση ισοτιμιών

και την παρακολούθηση μεταφορών χρημάτων.

Το Google Maps και το Apple Maps σάς βοηθούν να σχεδιάσετε τη

διαδρομή σας, να λάβετε οδηγίες και να βρείτε πληροφορίες για

επιχειρήσεις.

Το Doodle είναι ένα δωρεάν εργαλείο προγραμματισμού

συναντήσεων, το οποίο στέλνει ειδοποιήσεις και βοηθά στη

διαχείριση του χρόνου.

Άλλα ψηφιακά εργαλεία για πληροφορίες και επίλυση προβλημάτων

https://translate.google.com/
https://www.deepl.com/en/translator
https://www.duolingo.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xe.currency&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/xe-currency-money-transfers/id315241195
https://www.google.com/maps
https://www.apple.com/maps/
https://doodle.com/en/
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Ο τρόπος πρόσβασης των πληροφοριών στο διαδίκτυο ουσιαστικά εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες.

Πρώτον: ρυθμίσεις συσκευής Μπορείτε να διαχειριστείτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας από τον πίνακα ελέγχου της

συσκευής σας, είτε πρόκειται για ήχο, ομιλία, κείμενο ή οπτικές λειτουργίες, ώστε να κάνετε το περιεχόμενο πιο

προσβάσιμο.

Δεύτερον: ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης Από το πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις,

ώστε να κάνετε μόνο το διαδικτυακό περιεχόμενο πιο προσβάσιμο. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα

πρόσθετο π.χ. το Chrome Accessibility extensions.

Τρίτον: γραφικό στοιχείο (widget) προσβασιμότητας Όλο και περισσότερες σελίδες έχουν widget που στοχεύουν στη

βελτίωση της προσβασιμότητας, ειδικά για άτομα με προβλήματα όρασης ή κινητική αναπηρία, αλλά και δυσλεξία ή άλλες

μαθησιακές δυσκολίες, μέσα από επισήμανση συνδέσμων, διαστήματα κειμένου, λειτουργία ανάγνωσης σελίδας ή

πλοήγηση με πληκτρολόγιο, και άλλα. Το αντίστοιχο κουμπί τοποθετείται στην επάνω γωνία του ιστότοπου.

Τέταρτον: δημοσίευση Όταν δημοσιεύετε προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο, εσείς ελέγχετε το περιεχόμενο, π.χ. πώς

θα προβάλλεται, τα κομμάτια του κειμένου, τον αριθμό των οπτικών στοιχείων ή την απλότητα της γλώσσας, που

επηρεάζουν τη διαδικτυακή εμπειρία των χρηστών.

Οπότε, όταν το περιεχόμενο που βλέπετε στο διαδίκτυο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας ή απλώς δεν είναι

περιεκτικό στο δικό σας πλαίσιο, αντί να φύγετε από τη σελίδα, ελέγξτε αν υπάρχουν οι παραπάνω λύσεις.

Πτυχές ενσωμάτωσης, προσβασιμότητας και εξατομίκευσης σε σχέση με τις ψηφιακές λύσεις

Στόχος της τεχνολογίας είναι να καλύψει το κενό στην

προσέγγιση των μαθητών με διαφορετικές ικανότητες, όχι

απαραίτητα με ειδικές ανάγκες, και όλο και περισσότερα

εργαλεία διατίθενται για ίση συμμετοχή των μαθητών στην

εκπαίδευση.

https://chrome.google.com/webstore/category/collection/accessibility
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Οι δυνατότητες προσβασιμότητας στα smartphone βοηθούν επίσης τους χρήστες στην ψηφιακή τους εμπειρία. Οι δυνατότητες

αυτές είναι ενσωματωμένες στη συσκευή. Απλώς πρέπει να τις ενεργοποιήσετε από το μενού ρυθμίσεων. Μπορείτε να

επιλέξετε, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης (φωνητική βοήθεια), άλλες βελτιώσεις ορατότητας (π.χ. επιλογές

ζουμ), βελτιώσεις ακοής (π.χ. υπότιτλοι), ρυθμίσεις αλληλεπίδρασης και αφής (π.χ. φυσικό πληκτρολόγιο) και άλλα. Οι

ειδοποιήσεις και οι φωνητικές ετικέτες είναι μερικά παραδείγματα πιο προηγμένων δυνατοτήτων προσβασιμότητας για

smartphone. Επίσης, στο Google Play Shop για συσκευές Android και το Apple Store για συσκευές iOS θα βρείτε διάφορες

εφαρμογές προσβασιμότητας περιεχομένου.

Πτυχές ενσωμάτωσης, προσβασιμότητας και εξατομίκευσης σε σχέση με τις ψηφιακές λύσεις –

συνέχεια

Ορισμένες ενδιαφέρουσες εφαρμογές για τον αγροτικό τομέα είναι:

Το Seeing AI, μια εφαρμογή έξυπνης κάμερας για συσκευές iOS που

χρησιμεύει σε άτομα με προβλήματα όρασης ή σωματική αναπηρία, η οποία

αφηγείται τι συμβαίνει γύρω τους.

Το Lookout by Google χρησιμοποιεί την κάμερα του τηλεφώνου για να

αναγνωρίζει επίπεδα, να διαβάζει κείμενο από έγγραφα, να αναγνωρίζει

χαρτονομίσματα και να εξερευνά τον περιβάλλοντα χώρο.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία.

https://play.google.com/store/search?q=accessibility&c=apps&hl=en
https://apps.apple.com/us/story/id1266441335
https://www.microsoft.com/en-us/ai/seeing-ai
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.accessibility.reveal
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Συμπεράσματα

Η αναζήτηση πληροφοριών, η επικοινωνία, η δημιουργία περιεχομένου και η επίλυση προβλημάτων είναι ανάμεσα στις βασικές

δεξιότητες του ψηφιακού εγγραμματισμού. Κάθε μία είναι σημαντική, είτε πρόκειται για εκπαιδευτικούς είτε για

επαγγελματικούς σκοπούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τον ψηφιακό εγγραματισμό ως μία

από τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Καθώς ήδη γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο είναι μια αστείρευτη πηγή πληροφόρησης, πρέπει να επισημάνουμε ότι με την

ηλεκτρονική μάθηση οι μαθητές λαμβάνουν καλύτερα τις πληροφορίες σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μαθήματα, καθώς

παρέχει περισσότερη ευελιξία στη διδασκαλία και την εκμάθηση και διευκολύνει τη διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών, καθώς

και την επικοινωνία.

Νέες μορφές μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης ενσωματώνονται συνεχώς, μεταξύ άλλων οι τεχνολογίες τεχνητής

νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας. Οι πλατφόρμες συνεργασίας θα εξακολουθήσουν να είναι ένα εργαλείο

προσέλκυσης των μαθητών και διευκόλυνσης της μάθησης, καθώς και υποστήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Για να ωφεληθείτε από τα ψηφιακά εργαλεία για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε

έξυπνα, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και επιλέγοντας προσεκτικά τα εργαλεία που χρειάζεστε. Πρέπει να επιλέγετε ψηφιακά

εργαλεία που είναι όντως χρήσιμα, σας βοηθούν στην καθημερινότητα, υποστηρίζουν τις εργασίες σας και είστε εξοικειωμένοι

με τη χρήση τους. Μόνο τότε θα ωφεληθείτε από τη χρήση τους. Ελέγξτε ποιες λύσεις σάς ταιριάζουν περισσότερο και

επικεντρωθείτε μόνο σε αυτές, αντί να αποσπάται η προσοχή σας από την υπερβολική πληροφόρηση.
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Πηγές

https://www.wikihow.com/Be-Safe-on-the-Internet#relatedwikihows

https://decent.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/09/DECENT-IO1-Module-5-EN.pdf

https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/document/793e9ad34ce647914cc939b510dcf3011368455151.pdf

https://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1236&context=libtech_conf

https://natlib.govt.nz/schools/digital-literacy/strategies-for-developing-digital-literacy/digital-content-finding-evaluating-

using-and-creating-it

https://www.socialenterprisebsr.net/2018/11/wetransfer-file-sharing-tool-with-a-heart-of-a-social-entrepreneur/

https://training.digitallearn.org/

https://www.ted.com/talks/shimon_schocken_the_self_organizing_computer_course#t-484392

Πηγή γραφικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρουσίαση: https://www.freepik.com/

https://www.socialenterprisebsr.net/2018/11/wetransfer-file-sharing-tool-with-a-heart-of-a-social-entrepreneur/
https://www.socialenterprisebsr.net/2018/11/wetransfer-file-sharing-tool-with-a-heart-of-a-social-entrepreneur/
https://www.socialenterprisebsr.net/2018/11/wetransfer-file-sharing-tool-with-a-heart-of-a-social-entrepreneur/
https://www.socialenterprisebsr.net/2018/11/wetransfer-file-sharing-tool-with-a-heart-of-a-social-entrepreneur/
https://www.socialenterprisebsr.net/2018/11/wetransfer-file-sharing-tool-with-a-heart-of-a-social-entrepreneur/
https://www.socialenterprisebsr.net/2018/11/wetransfer-file-sharing-tool-with-a-heart-of-a-social-entrepreneur/
https://training.digitallearn.org/
https://www.ted.com/talks/shimon_schocken_the_self_organizing_computer_course#t-484392
https://www.freepik.com/
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Επιπρόσθετες πηγές

Πρακτικός οδηγός DARE για την ενσωμάτωση

Εργαλεία και πόροι βασικών αρχών υπολογιστών για εκπαιδευτές

Online μαθήματα βασικών αρχών Internet με ασκήσεις

Microsoft Excel - Επισκόπηση Βασικών και προηγμένων λειτουργιών

Πληροφορίες για τα Freedcamp, Trello και Google Drive για παραγωγικότητα και αποτελεσματική συνεργασία

Ελεύθερα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία για διαδραστική εκπαίδευση και εκμάθηση online

Πλάνο μαθήματος για την εισαγωγή εννοιών στις οποίες στηρίζεται η τεχνητή νοημοσύνη

Πώς η καλλιέργεια με βάση τα δεδομένα μπορεί να μεταμορφώσει τη γεωργία | Ranveer Chandra |

TEDxUniversityofRochester στο YouTube

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
https://www.youtube.com/watch?v=dpVylFjT-Cw
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Τι ακολουθεί;

 3 Μελέτες Περίπτωσης

 Αξιολόγηση στην πολύγλωσση ΕΦΑΡΜΟΓΗ του B-LAND
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


