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Εισαγωγή 

Η Εκπαιδευτική Ενότητα 1 - Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός  

Ανάλυσης Δεδομένων έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να 

εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των μαθητών τους 

για δεδομένα και πληροφορίες.  Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στην 

ικανότητα των εκπαιδευτικών να βρίσκουν, να διαβάζουν, να επιλέγουν και να εργάζονται 

με δεδομένα, ώστε να τα μετατρέπουν σε χρήσιμες πληροφορίες και στη συνέχεια να τις 

επικοινωνούν στο πλαίσιο της τάξης τους.  Οι δραστηριότητες και τα εργαλεία που 

παρουσιάζονται στοχεύουν στο να ενθαρρύνουν τους μαθητές να εντοπίσουν τις 

πληροφοριακές ανάγκες τους. 

Εμπνευσμένη από την περιοχή ικανοτήτων 6.1 του DigCompEdu, η παρούσα ενότητα 

παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, εργασιών, 

αξιολογήσεων και εργαλείων, που καλύπτουν τόσο το επίπεδο «εξερευνητή» όσο και το 

επίπεδο «ειδικών», ώστε να είναι σε θέση να:  

● αρθρώνουν τις ανάγκες πληροφοριών, αναζητούν δεδομένα, πληροφορίες και 

περιεχόμενο σε ψηφιακά περιβάλλοντα, για πρόσβαση σε αυτά και πλοήγηση 

μεταξύ τους 

● δημιουργούν και ενημερώνουν προσωπικές στρατηγικές αναζήτησης 

● να προσαρμόζουν τις στρατηγικές αναζήτησης με βάση την ποιότητα των 

πληροφοριών που βρέθηκαν 

● αναλύουν, συγκρίνουν και αξιολογούν κριτικά την αξιοπιστία των πηγών 

δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

● οργανώνουν, αποθηκεύουν και ανακτούν δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο 

σε ψηφιακά περιβάλλοντα 

● οργανώνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες σε ένα δομημένο περιβάλλον. 

 

Αν και μπορεί να φαίνεται προφανές, πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι γνωρίζουν αρκετά για 

ένα θέμα, γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει να σπαταλήσουν χρόνο και προσπάθεια 

δουλεύοντας με ξεπερασμένα δεδομένα και ελλιπείς πληροφορίες. Οι δεξιότητες 

γραμματισμού πληροφοριών και δεδομένων αφορούν διάφορες ικανότητες και έννοιες που 

μπορούν να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες μας σε 

πληροφορίες, δεδομένα και ψηφιακό περιεχόμενο υπό διάφορες συνθήκες. Τέτοια θέματα 

βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της ενότητας, ακολουθούμενα από ασκήσεις που θα 

βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν την ευχέρειά τους σε αυτόν τον τομέα.  



 

Εκπαιδευτική Ενότητα 1              Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός  Ανάλυσης Δεδομένων                 4 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα ληφθούν υπόψη ορισμένες κρίσιμες έννοιες, 

όπως βασικοί κανόνες ψηφιακής ασφάλειας, πηγές ανοιχτών δεδομένων, βασικά εργαλεία 

χειρισμού ανοιχτών δεδομένων, καθώς και η σημασία της αδειοδότησης και η περίπτωση 

των αδειών Creative Commons.  

 

Ο κύριος σκοπός αυτής της ενότητας είναι να διευκολύνει την ψηφιακή επάρκεια των 

εκπαιδευτικών στον τομέα του πληροφοριακού γραμματισμού και του γραμματισμού 

ανάλυσης δεδομένων και να τους παρακινήσει περαιτέρω να βελτιώσουν τις ψηφιακές 

δεξιότητές τους. 
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1 Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός  

Ανάλυσης Δεδομένων  

1.1 Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, 

πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

1.1.1 Εισαγωγή 

Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η πρώτη ενότητα στοχεύει στην παροχή ορισμένων δραστηριοτήτων και εργαλείων που βοηθούν 
στη βελτίωση των ψηφιακών σας δεξιοτήτων περιήγησης, αναζήτησης και φιλτραρίσματος 
δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου.  Η εστίαση είναι στη χρήση ανοιχτών 
δεδομένων και ανοιχτών συνόλων δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών.    

Ο συντριπτικός όγκος δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου που υπάρχει στον 
Παγκόσμιο Ιστό και στο Διαδίκτυο γενικότερα, δίνει την ευκαιρία σε όλους να γίνουν «ιδιοκτήτες» 
διάφορων γνώσεων χωρίς σχεδόν κανένα κόστος.  Είναι όμως αλήθεια αυτό; Μπορούμε να 
διαχειριστούμε όλες αυτές τις πληροφορίες; Είμαστε σε θέση να λάβουμε τον κατάλληλο και 
σωστό όγκο δεδομένων για το θέμα που μας ενδιαφέρει; Ή, ακόμα καλύτερα, είμαστε σε θέση να 
κάνουμε τη σωστή ερώτηση για να πάρουμε τα σωστά δεδομένα και μετά να τα μετατρέψουμε σε 
πληροφορίες; 

Η αναδυόμενη πρόκληση είναι ότι είναι πλέον πιο σημαντικό από ποτέ άλλοτε να μπορεί κάποιος 
να προσδιορίζει τις ανάγκες του σε προσωπικές πληροφορίες μέσα στο «χάος» του ψηφιακού 
περιεχομένου.   Χρειάζεται λοιπόν να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας στην περιήγηση, την 
αναζήτηση και το φιλτράρισμα αυτού του «χάους» . Η χρήση ανοιχτών δεδομένων από πολλούς 
οργανισμούς στις μέρες μας έχει δημιουργήσει πολλές νέες ευκαιρίες, όχι μόνο στη δημιουργία νέας 
γνώσης αλλά και στη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Από την άλλη πλευρά, η 
πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα και σχετικά σύνολα δεδομένων δεν είναι τόσο εύκολη όσο 
ακούγεται, επομένως τις περισσότερες φορές απαιτούνται πρόσθετες δεξιότητες από τους 
δασκάλους του σχολείου. 

Οι δραστηριότητες που συζητούνται σε αυτήν την ενότητα υπογραμμίζουν τη σημασία του 
εντοπισμού των αναγκών του ατόμου σε προσωπικές πληροφορίες , προτείνοντας επίσης μια 
μεθοδολογία και σχετικά εργαλεία για την οικοδόμηση μιας στρατηγικής προσωπικής αναζήτησης, 
προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση του 
τεράστιου όγκου ψηφιακού περιεχομένου στην εποχή που ζόυμε. Το θέμα της διαδικτυακής 
ασφάλειας λαμβάνεται επίσης υπόψη και προτείνεται σχετική δραστηριότητα. Υπάρχουν επίσης 
δραστηριότητες που εισάγουν ανοιχτά δεδομένα προκειμένου να εξοικειωθείτε με την αναζήτηση, 
τον εντοπισμό και την πρόσβαση σε αυτά.  
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι χρήστες θα είναι σε θέση να: 

●  προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στον τομέα του πληροφοριακού 
γραμματισμού και της ανάλυσης δεδομένων 

●  δημιουργούν και ενημερώνουν προσωπικές στρατηγικές ασφαλούς αναζήτησης 

●  Διευκολύνουν τη χρήση ανοικτών δεδομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP 

Τομέας Ικανοτήτων 1 (Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός  Ανάλυσης Δεδομένων):   

1,1 Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMPEDU 

Τομέας Ικανοτήτων 6 (Διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των Εκπαιδευόμενων): 

6.1 Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός  Ανάλυσης Δεδομένων 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

Punie, Y., editor(s), Redecker, C., European Framework for the Digital Competence of Educators: 
DigCompEdu, EUR 28775 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 
978-92-79-73718-3 (print),978-92-79-73494-6 (pdf), doi:10.2760/178382 
(print),10.2760/159770 (online), JRC107466 
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466). 

Vuorikari R, Punie Y, Carretero Gomez S and Van Den Brande G. DigComp 2.0: The Digital 
Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. EUR 27948 
EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2016. JRC101254 
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101254). 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101254
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1.2  Επίπεδο εξερεύνησης 

1.2.1 Εντοπισμός των πληροφοριακών αναγκών και δημιουργία μιας απλής 

στρατηγικής αναζήτησης 

Εντοπισμός των πληροφοριακών αναγκών και δημιουργία μιας απλής στρατηγικής 
αναζήτησης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Προκειμένου να καταλήξετε σε μια βασική στρατηγική αναζήτησης, θα ήταν καλό πρώτα να 
ανακαλύψετε τις πληροφοριακές σας ανάγκες.  Προτείνουμε μια απλή μεθοδολογία 
χρησιμοποιώντας ένα πραγματικό παράδειγμα μεγάλης σημασίας στις μέρες μας. 

Η πανδημία έχει εγείρει πληθώρα ερωτημάτων που αφορούν την υγεία, την κοινωνία, την 
εκπαίδευση και πολλές άλλες πτυχές της ζωής μας.  Ο εντοπισμός των πραγματικών μας αναγκών 
σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και η διατύπωση των σωστών ερωτήσεων για τη διερεύνηση 
αυτών των αναγκών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.   

Ένα από τα πολλά ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει να κάνει με 
τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για να προστατευτούμε από τον ιό COVID-19.  Αλλά κατά τη 
διάρκεια της έρευνάς σας μπορεί να ανακαλύψετε ότι η γνώση μόνο των μέτρων προστασίας δεν 
είναι αρκετή για να διατυπώσετε τις πραγματικές πληροφοριακές σας ανάγκες σε αυτό το θεματικό 
πεδίο.     

Σημείωση: Μπορείτε να συνεχίσετε με το ίδιο θέμα ή να δοκιμάσετε ένα από τα δικά σας 
ενδιαφέροντα, ενώ μελετάτε το υλικό αυτής της δραστηριότητας.   

Ανακαλύψτε τι γνωρίζετε ήδη 

Ένας τρόπος για να ανακαλύψετε τις δικές σας πληροφοριακές ανάγκες είναι να αναγνωρίσετε 
στον εαυτό σας αυτά που ήδη γνωρίζετε για το θέμα.  Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σας βοηθήσει 
να καταγράψετε ό,τι ήδη γνωρίζετε. 

Τι γνωρίζετε;  

(π.χ. για τα μέτρα 

προστασίας κατά του 

COVID-19) 

Πώς γνωρίζετε για αυτό; 

(π.χ. το ακούσατε από τους 

γονείς σας, από τις ειδήσεις κ.λπ.) 

Πόσο σίγουροι αισθάνεστε για τις 

γνώσεις αυτές;  

(π.χ. Είστε 100% σίγουροι ή απλά 

υποθέτετε ότι είναι σωστές;) 

Πλένω τα χέρια μου  
Το ξέρω από την παιδική ηλικία, 

όλοι το λένε αυτό 
Υποθέτω ότι είναι σωστό 

Χρησιμοποιώ μάσκες 

Το έμαθα από τις ειδήσεις, 

βλέποντας τους γιατρούς να 

φορούν μάσκες 

Έχω αμφιβολίες ειδικά σε 

περιπτώσεις λανθασμένης 

χρήσης 

Πίνακας 1: Υπάρχουσες γνώσεις 
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Αφού δηλώσετε τι γνωρίζετε για το θέμα, θα σας είναι ευκολότερο να δηλώσετε τι δεν γνωρίζετε.  
Λάβετε υπόψη σας ότι δεν προσπαθείτε να απαριθμήσετε όλα όσα δεν γνωρίζετε.   

 

Παρακολουθήστε τις γνώσεις σας 

Σε περίπτωση που θέλετε να διατηρήσετε την έρευνά σας σε καλό δρόμο, ένας χρήσιμος τρόπος 
είναι ένα διάγραμμα "K-W-H-L".  Το διάγραμμα "K-W-H-L" είναι ένας γραφικός τρόπος 
παρακολούθησης: 

● τι γνωρίζει το άτομο (Κ),   

● τι θέλει να μάθει το άτομο (W),   

● πώς (Η) το άτομο θα βρει τις πληροφορίες, και   

● τι έχει μάθει το άτομο (L) για ένα θέμα.   

Χρησιμοποιείται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή έρευνας ή τη μελέτη οποιουδήποτε 
νέου υλικού. 

Τι γνωρίζετε ήδη 

για το θέμα; 

Τι θέλετε να 

μάθετε για το 

θέμα; 

Πώς θα βρείτε 

πληροφορίες για το 

θέμα σας; 

Τι έχετε μάθει για 

το θέμα; 

    

    

Πίνακας 2: Γνώση της διαδρομής   

Ξεκινήστε την ανάπτυξη μιας στρατηγικής αναζήτησης 

Βήμα 1: Επιλέξτε θέμα 

Το σενάριό μας έχει να κάνει με την πανδημία και την εύρεση κατάλληλων μέτρων για τη μείωση 
του κινδύνου μόλυνσης από τον κορονοϊό.  Μια φράση που θα μπορούσε να περιγράψει το 
πρόβλημά μας θα ήταν η ακόλουθη: 

«Θέλω να μάθω τα κατάλληλα μέτρα που θα με προστατεύσουν από τη μόλυνση από τον κορονοϊό». 

▪ Λέξεις-κλειδιά που σας λένε τι να κάνετε: γνωρίζουν, προστατεύουν, μολύνονται 

▪ Ερευνητικό πλαίσιο/ερευνητική εστίαση: μέτρα προστασίας   

▪ Βασικό θέμα: κορονοϊός 

Βήμα 2: Μετατρέψτε το θέμα σε ερευνητικό ερώτημα 

Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν είναι η καταλληλότερη φράση για να τη μετατρέψουμε σε κατάλληλο 
ερευνητικό ερώτημα.  Οι λέξεις-κλειδιά που μπορούν να μας βοηθήσουν να μετατρέψουμε αυτή τη 
φράση σε ερώτηση είναι: Ποιος, Τι, Πού, Πότε, Γιατί, Πώς.  Αυτές οι 5 ερωτήσεις μπορούν να 
αποτελέσουν την αφετηρία διαφόρων ερωτήσεων προκειμένου να διατυπώσουμε καλύτερα τις  
πληροφοριακές μας ανάγκες - ένα παράδειγμα τέτοιων ερωτήσεων παρουσιάζεται παρακάτω:   

● Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται; 
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● Ποιος τύπος πληροφοριών θα απαντήσει στην ερώτηση; 

● Πού θα εφαρμοστούν (τα μέτρα);  Ή Πού θα αναζητηθούν οι πληροφορίες;  

● Πότε χρειαζόμαστε τις πληροφορίες; Ή Πότε γίνεται αναφορά σε αυτές;   

● Γιατί είναι σημαντικές οι πληροφορίες;   

Έτσι, στο σενάριό μας θα μπορούσαμε να έχουμε τα εξής: 

● Ποιος; Έφηβοι / παιδιά / ιατρικό προσωπικό / ηλικιωμένοι 

● Τι;  Εργαλεία / συνήθειες / υλικά 

● Πού; Στα μέσα μαζικής μεταφοράς / στο σπίτι / στο σούπερ μάρκετ / οπουδήποτε κ.λπ. 

● Πότε; Πριν τον εμβολιασμό / μετά τον εμβολιασμό / οποτεδήποτε   

● Γιατί; (λίγο προφανές) για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας / τους άλλους / να 

περιορίσουμε τη μετάδοση του ιού 

Δραστηριότητα: Απαντήστε στις παραπάνω ερωτήσεις που σχετίζονται με το  θέμα σας 

Βήμα 3: Επιλέξτε λέξεις-κλειδιά 

Προσπαθούμε να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά που συνήθως αποτελούν τις κύριες ιδέες ή 
έννοιες του ερευνητικού μας ερωτήματος.  Πιθανόν να χρησιμεύσουν ως όροι αναζήτησης στην 
έρευνά μας. 

Παράδειγμα: μάθηση, μέτρα προστασίας, πρόληψη της μόλυνσης, κορονοϊός, δημόσιες 
συγκοινωνίες 

Δραστηριότητα: Επιλέξτε λέξεις-κλειδιά που θα σας βοηθήσουν να αναζητήσετε το θέμα που σας 
ενδιαφέρει. 

Βήμα 4: Συνώνυμα ή Περιορισμός (αν χρειάζεται και αν εφαρμόζεται) 

https://youtu.be/x9diL8-ZpAk (Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις λέξεις-κλειδιά αναζήτησης) 

Σε περίπτωση που το ερευνητικό μας ερώτημα χρειάζεται κάποια εξειδίκευση ή θέλουμε να βρούμε 
άλλα παρόμοια αποτελέσματα, μια χρήσιμη στρατηγική είναι να βρούμε συνώνυμα των 
προηγουμένως επιλεγμένων λέξεων-κλειδιών. 

 μέτρα Κορωνοϊός δημόσιες συγκοινωνίες 

Συνώνυμα Προφυλάξεις Δεν εφαρμόζεται 
Μαζικές μεταφορές 

Δημόσια συγκοινωνία 

Στενότερο 

Μέτρα ασφαλείας 

μέτρα προστασίας 

Βήματα 

Covid-19 

SARS 

SARS-Cov-2 

Λεωφορεία 

Μετρό 

Αεροπλάνα 

Ευρύτερο Ανησυχίες,  Μέθοδοι Ιός Μεταφορές 

Πίνακας 3: Συνώνυμα, Στενότεροι και Ευρύτεροι όροι 

https://youtu.be/x9diL8-ZpAk
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Βήμα 5: Ξεκινήστε την αναζήτηση 

Πηγές πληροφοριών:  Βιβλία, Εφημερίδες, Περιοδικά, Εγκυκλοπαίδειες, Παγκόσμιος Ιστός 

«θέλω να μάθω μέτρα κατά του κορονοϊού για τους ηλικιωμένους» 

Χρησιμοποιήστε διαφορετικές Μηχανές Αναζήτησης: 

Μηχανή Αναζήτησης Google 

 

Εικόνα 1: Αναζήτηση στο Google 

Μηχανή Αναζήτησης DuckDuckGo (για ιδιωτικές αναζητήσεις) 

https://www.google.com/
https://duckduckgo.com/
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Εικόνα 2: Μηχανή Αναζήτησης DuckDuckGo 

Δραστηριότητα: Εφαρμόστε τις λέξεις-κλειδιά της αναζήτησής σας σε μία ή περισσότερες 
μηχανές αναζήτησης. Θα μπορούσατε να συγκρίνετε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στις 
διάφορες μηχανές αναζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως: ο αριθμός των 
επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων, αν επιστρέφουν οποιεσδήποτε ίδιες πηγές στην πρώτη τους 
σελίδα, ποια μηχανή αναζήτησης με την πρώτη ματιά επιστρέφει τα πιο σχετικά αποτελέσματα.   

 

Άλλες Μηχανές Αναζήτησης: 

● https://www.bing.com  

● https://yandex.com  

● https://swisscows.com/?region=iv&culture=en  

● https://search.creativecommons.org  

 

 

https://www.bing.com/
https://yandex.com/
https://swisscows.com/?region=iv&culture=en
https://search.creativecommons.org/
https://search.creativecommons.org/
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Αναφορές 
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Need”. Ανακτήθηκε από 
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/chapter-1   

University of Johannesburg Library (n.d.), “Library - Information Literacy Module: Tutorial 1: 
Identify an information need”. Ανακτήθηκε από 
https://uj.ac.za.libguides.com/c.php?g=581225&p=4012225   
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https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en  

Wisconsin Department of Public Institution (n.d.), “K-W-H-L” Chart. Ανακτήθηκε από 
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/ela/bank/RI.KID_K-W-H-L_Chart.pdf  
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

• Πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Chrome, Firefox, Edge, Opera κ.λπ.) 

• Επεξεργαστής εγγράφων ή έγγραφο 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● 15 λεπτά: Ανακαλύψτε τι γνωρίζετε ήδη 

● 20 λεπτά: Ξεκινήστε την ανάπτυξη μιας στρατηγικής αναζήτησης 

 

1.2.2 Πύλες και Πλατφόρμες Ανοικτών Δεδομένων 

Πύλες και Πλατφόρμες Ανοικτών Δεδομένων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Μια πλατφόρμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι λογισμικού πάνω στο οποίο μπορούν να εκτελούνται 
μικρότερα κομμάτια λογισμικού και περιεχομένου.  Για τα ανοικτά δεδομένα, η μεγαλύτερη 
πλατφόρμα είναι ο Παγκόσμιος Ιστός.  Ωστόσο, πολλά άλλα ειδικά κατασκευασμένα λογισμικά 
μπορούν να σας βοηθήσουν να δημοσιεύσετε ανοικτά δεδομένα ή να σας παρέχουν διαδραστικά 
εργαλεία για να τα εξερευνήσετε. 

 

Τι είναι μια πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων; 

Οι πλατφόρμες ανοικτών δεδομένων είναι κομμάτια λογισμικού που καθιστούν απλούστερη τη 
δημοσίευση και τη διαχείριση ανοικτών δεδομένων στο Διαδίκτυο.  Για τους εκδότες, μια 
πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων παρέχει μια οδό για τη δημοσίευση δεδομένων.  Οι πλατφόρμες 

https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/chapter-1
https://uj.ac.za.libguides.com/c.php?g=581225&p=4012225
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/ela/bank/RI.KID_K-W-H-L_Chart.pdf
https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf
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καθοδηγούν τους εκδότες κατά τη διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων και προσφέρουν στους 
χρήστες συνέπεια και εύκολη πρόσβαση σε ανοικτά δεδομένα από όλο τον κόσμο. 

Βασικά χαρακτηριστικά των πλατφορμών ανοικτών δεδομένων 

Οι πλατφόρμες ανοικτών δεδομένων κάνουν χρήση ανοικτών δεδομένων   

● Διαθέσιμα για ανακάλυψη 

Οι πλατφόρμες ανοικτών δεδομένων 
o προωθούν ανοικτά δεδομένα στους χρήστες, 
o επιτρέπουν στους χρήστες να βρίσκουν και να επαναχρησιμοποιούν γρήγορα τα σχετικά 

ανοικτά δεδομένα 
o είναι βελτιστοποιημένα για αναζήτηση, ώστε να διευκολύνεται η εύρεση σχετικών 

πόρων και 
o να παρέχουν ροές δεδομένων που μπορούν να ανακαλυφθούν και να κωδικοποιηθούν σε 

ολόκληρο τον ιστό 
● Διαθέσιμα για χρήση με συνεπή τρόπο 

Οι πλατφόρμες ανοικτών δεδομένων 
o δεν χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες για να ανακαλύψουν μεγάλες 

ποσότητες ανοικτών δεδομένων,   
o έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τον χρήστη.  Η διάταξη και ο σχεδιασμός τους μπορούν να 

διευκολύνουν την ανακάλυψη δεδομένων, ενώ 
o πολλές κυβερνήσεις έχουν ακόμη και τυποποιημένες συμβάσεις ονοματοδοσίας για τη 

διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπως  data.gov.<country top-level domain> (e.g. 
http://data.gov.gr ). 

Προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων 

Οι πλατφόρμες παρέχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη δημοσίευση και την έκθεση ανοικτών 
δεδομένων.  Ανακαλύψτε τις διαφορετικές προσεγγίσεις παρακάτω. 

Κατάλογος δεδομένων 

Ένας κατάλογος ανοικτών δεδομένων είναι μια πλατφόρμα που   

● απαριθμεί σύνολα δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό   
● μοιάζει με κοινούς καταλόγους.   
● γνωρίζει   

o τι είναι ανοικτά δεδομένα υπάρχουν,  
o με τι σχετίζονται τα ανοικτά δεδομένα,  
o πού βρίσκονται τα ανοικτά δεδομένα και   
o πώς να αποκτήσετε ανοικτά δεδομένα. 

● συνδέει τους χρήστες με δεδομένα που βρίσκονται κάπου αλλού στον Παγκόσμιο Ιστό 
● προσφέρει έναν συνεπή τρόπο εντοπισμού ενός ποικίλου συνόλου δεδομένων που είναι 

ευρέως διασκορπισμένα. 

Διαχείριση δεδομένων 

Πλατφόρμες διαχείρισης ανοικτών δεδομένων από τη σκοπιά του εκδότη 
● μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ένας εκδότης   

http://data.gov.gr/
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o διαχειρίζεται ένα σύνολο δεδομένων 
o διατηρεί ένα σύνολο δεδομένων 

● μπορούν να επιτρέψουν στους εκδότες να   
o ενημερώνουν τα δεδομένα απευθείας στην πλατφόρμα και   
o παρέχει τακτικά ενημερώσεις. 

 
 

Από τη σκοπιά του χρήστη 
● αναζήτηση ανοικτών δεδομένων και   
● χειρισμός ανοικτών δεδομένων   

χωρίς να χρειάζεται να το κατεβάσετε, μπορεί να κάνει την επαναχρησιμοποίησή του πολύ πιο 
εύκολη. 

 
Πύλες ανοικτών δεδομένων 

Οι πύλες ανοικτών δεδομένων είναι διαδικτυακές διεπαφές που έχουν σχεδιαστεί για να 
διευκολύνουν την εύρεση επαναχρησιμοποιήσιμων πληροφοριών.  Όπως οι κατάλογοι 
βιβλιοθηκών, περιέχουν εγγραφές μεταδεδομένων συνόλων δεδομένων που δημοσιεύονται για 
επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή αφορούν κυρίως πληροφορίες με τη μορφή ακατέργαστων, 
αριθμητικών δεδομένων και όχι εγγράφων κειμένου.  Σε συνδυασμό με ειδικές λειτουργίες 
αναζήτησης, διευκολύνουν την εύρεση συνόλων δεδομένων που μας ενδιαφέρουν. 

Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων 

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων αποτελεί την κύρια πύλη για τα ανοικτά δεδομένα σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεντρώνει τα μεταδεδομένα των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα που 
είναι διαθέσιμα στις πύλες δημόσιων δεδομένων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.  Περιλαμβάνει 
επίσης πληροφορίες σχετικά με την παροχή δεδομένων και τα οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση 
των δεδομένων. 

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων 

Πέρα από τη συλλογή μεταδεδομένων, ο στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων 
είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και η αύξηση της αξίας των ανοικτών δεδομένων.  Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
https://www.europeandataportal.eu/en/about/european-data-portal  

Παρέχει: 

● δυνατότητα αναζήτησης σε κατάλογο δεδομένων 
● δυνατότητα αναζήτησης συνόλου δεδομένων 
● τμήμα eLearning 
● Επιπτώσεις & μελέτες σε διάφορες πτυχές 
● Νέα & Εκδηλώσεις 

 

 

https://www.europeandataportal.eu/en
https://www.europeandataportal.eu/en/about/european-data-portal
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Δραστηριότητα: Εξερευνήστε την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων και επισκεφθείτε την ενότητα 
Δεδομένα  όπου μπορείτε να αναζητήσετε σύνολα δεδομένων εφαρμόζοντας διάφορα φίλτρα, όπως 
μορφές αρχείων, πεδίο εφαρμογής δεδομένων, ποιότητα μεταδεδομένων, άδεια χρήσης των 
δεδομένων.   

1ο παράδειγμα:  Πεδίο εφαρμογής δεδομένων = Ευρώπη,  Κατηγορίες = Περιβάλλον, Ποιότητα 
μεταδεδομένων = Άριστη 

                       Πόσα σύνολα δεδομένων επιστρέφει; 

       αλλαγή -> Ποιότητα μεταδεδομένων= Καλή+ 

                       Πόσα σύνολα δεδομένων επιστρέφει τώρα; 

                       Ελέγξτε τον αριθμό των συνόλων δεδομένων σε διαφορετικές μορφές. 

2ο παράδειγμα: προσπαθήστε να κάνετε αναζήτηση με τη Λέξη-κλειδί = "μέλι" 

                       Πόσα σύνολα δεδομένων επιστρέφει; 

      επιλέξτε κατηγορία = "Γεωργία, αλιεία, δασοκομία και τρόφιμα" 

                       Πόσα σύνολα δεδομένων επιστρέφει; 

Πειραματιστείτε με τις κατηγορίες, τα θέματα και τις λέξεις-κλειδιά που σας ενδιαφέρουν για να 
εξοικειωθείτε με αυτή τη σημαντική πηγή για σύνολα δεδομένων. 

 

Δραστηριότητα 

Το έργο OpenDataMonitor είναι ένα ευρωπαϊκό ευρετήριο δικτυακών τόπων ανοικτών δεδομένων 
και παρέχει έναν χρήσιμο οδηγό αναφοράς. 
(https://www.opendatamonitor.eu/frontend/web/index.php).  

● Εξερευνήστε το ευρετήριο (ή/και το χάρτη) για να ανακαλύψετε ποιο ποσοστό των   
o ανοικτών δεδομένων με άδεια χρήσης   
o αναγνώσιμων από μηχανήματα δεδομένων 
o διαθέσιμων στοιχείων  
o πληρότητας μεταδεδομένων 

είναι διαθέσιμο για διάφορες χώρες; 
● Εξερευνήστε το ευρετήριο (ή/και το χάρτη) για να ανακαλύψετε το μέγεθος της 

κατανομής των δεδομένων. 
● Επισκεφθείτε τη δυνατότητα προηγμένης αναζήτησης και φιλτράρετε με βάση τη χώρα 

σας 
o Ελέγξτε πόσοι κατάλογοι δεδομένων υπάρχουν. 

(Σημειώστε ότι μπορείτε να επιλέξετε να αναζητήσετε είτε καταλόγους δεδομένων είτε 
μεμονωμένα σύνολα δεδομένων). 

● Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Benchmark 
o Επιλέξτε δύο ή περισσότερες χώρες για να συγκρίνετε 
o Επιλέξτε μια χρονική περίοδο, αν θέλετε 
o Διερευνήστε τα παραγόμενα συγκριτικά γραφήματα για διάφορους παράγοντες 

(ανοικτές άδειες, διαθεσιμότητα και άλλα) 

 

https://www.europeandataportal.eu/en
https://www.europeandataportal.eu/en
https://www.opendatamonitor.eu/frontend/web/index.php
https://www.opendatamonitor.eu/frontend/web/index.php?r=dashboard/cmpcountryindex
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Άλλες Πύλες Ανοικτών Δεδομένων, Μηχανές Αναζήτησης Συνόλων Δεδομένων και Ανοικτοί 
Πόροι 

● https://data.europa.eu/euodp/en/home    
o Ανοικτά δεδομένα που δημοσιεύονται από θεσμικά όργανα και οργανισμούς της 

ΕΕ 
● Σχετικά με | Πύλη ανοικτών δεδομένων (europa.eu) 

o Στο κάτω μέρος υπάρχει ένας κατάλογος «Σχετικοί ιστότοποι ανοικτών 
δεδομένων» των Κρατών Μελών της ΕΕ και ορισμένων Διεθνών, για παράδειγμα: 

▪ http://data.gov.be 
▪ https://data.oecd.org  
▪ http://data.un.org  
▪ http://data.worldbank.org  
▪ Και άλλα... 

● Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home ) 
o Η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

● https://dataportals.org/  
o Κατάλογος των Πυλών Ανοικτών Δεδομένων από όλο τον κόσμο 
o Λειτουργεί από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης    

● Αναζήτηση Συνόλου Δεδομένων (google.com)  
o Μηχανή Αναζήτησης Συνόλων Δεδομένων της Google για σύνολα δεδομένων 

 

Αναφορές: 

● Getting to grips with platforms (europeandataportal.eu) 

● European Data Portal | European Data Portal 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

• Πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Chrome, Firefox, Edge, Opera κ.λπ.) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● 15 λεπτά: μελέτη του υλικού 

● 5 λεπτά: πρώτη δραστηριότητα 

● 10 λεπτά: δεύτερη δραστηριότητα 

 

https://data.europa.eu/euodp/en/home
https://data.europa.eu/euodp/en/about
http://data.gov.be/
https://data.oecd.org/
http://data.un.org/
http://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
https://dataportals.org/
https://okfn.org/
https://datasetsearch.research.google.com/
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module8/#/id/co-01
https://www.europeandataportal.eu/en/about/european-data-portal
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1.2.3 Κανόνες διαδικτυακής ασφάλειας 

Κανόνες διαδικτυακής ασφάλειας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η χρήση του Διαδικτύου και η περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό μπορεί να είναι επικίνδυνη για την 
ιδιωτική μας ζωή και την ηλεκτρονική μας ασφάλεια.   

Πόσο ενημερωμένοι είστε σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας που μπορούν να σας προστατεύσουν 
στις καθημερινές σας διαδικτυακές ψηφιακές εργασίες; 

Ψάξτε στο διαδίκτυο για   

● «Κανόνες διαδικτυακής ασφάλειας» ή  

● «Συμβουλές διαδικτυακής ασφάλειας» ή 

● Παρόμοιο ερώτημα αναζήτησης   

Διαλέξτε τουλάχιστον 3 από τα κορυφαία αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης, που περιέχουν 
κάποιο είδος λίστας με κανόνες και συμβουλές ασφαλείας: 

● Συγκρίνετε τις συμβουλές/κανόνες ασφαλείας και ελέγξτε πόσες από τις προτεινόμενες 

οδηγίες τους είναι ίδιες. 

● Συγκεντρώστε όλες τις συμβουλές σε μία λίστα (μόνο τον τίτλο τους, όχι το σύνολο των 

πληροφοριών και διαγράψτε τις αλληλεπικαλύψεις) 

● Δημιουργήστε έναν πίνακα 3 στηλών με τα ακόλουθα ονόματα στηλών: «Το γνωρίζω και 

το κάνω», «Το γνωρίζω αλλά δεν το κάνω», «Δεν το γνώριζα» και τοποθετήστε κάθε 

συμβουλή ασφαλείας στην αντίστοιχη στήλη. 

● Μελετήστε τους δύο απλούστερους, για εσάς, κανόνες ασφαλείας που δεν τηρείτε στις 

καθημερινές σας εργασίες και προσπαθήστε να υιοθετήσετε να τους υιοθετήσετε. 

Ορισμένοι διαδικτυακοί πόροι για πρόσθετη μελέτη: 

o https://www.betterinternetforkids.eu/ (πολλοί πόροι σε όλες τις γλώσσες) 

o Ευρωπαϊκή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου https://www.saferinternetday.org  

o https://www.betterinternetforkids.eu/resources 

o https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-

v1:Insafe+BIK+2018/course/ (Ενότητα 1:  Εισαγωγή στη διαδικτυακή ασφάλεια 

(αρχειοθετημένο μάθημα) 

o https://usa.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/top-10-internet-safety-

rules-and-what-not-to-do-online  

o https://us.norton.com/internetsecurity-kids-safety-stop-stressing-10-internet-safety-

rules-to-help-keep-your-family-safe-online.html  

https://www.betterinternetforkids.eu/
https://www.saferinternetday.org/
https://www.betterinternetforkids.eu/resources
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Insafe+BIK+2018/course/
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Insafe+BIK+2018/course/
https://usa.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/top-10-internet-safety-rules-and-what-not-to-do-online
https://usa.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/top-10-internet-safety-rules-and-what-not-to-do-online
https://us.norton.com/internetsecurity-kids-safety-stop-stressing-10-internet-safety-rules-to-help-keep-your-family-safe-online.html
https://us.norton.com/internetsecurity-kids-safety-stop-stressing-10-internet-safety-rules-to-help-keep-your-family-safe-online.html
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o https://www.mcafee.com/blogs/consumer/consumer-threat-notices/10-tips-stay-safe-

online/  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

● Πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Chrome, Firefox, Edge, Opera κ.λπ.) 

● Επεξεργαστής εγγράφων (Word, Libre Write, Google Docs) ή έγγραφο  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● 5 λεπτά: αναζήτηση στο διαδίκτυο 

● 5 λεπτά: δημιουργία λίστας κανόνων ασφαλείας 

● 10 λεπτά: δημιουργία πίνακα 

● 10 λεπτά: μελέτη των επιλεγμένων κανόνων ασφαλείας 

 

1.3 Επίπεδο Εξειδίκευσης 

1.3.1 Αξιολόγηση των αναγκών πληροφόρησης 

Ανταποκρίνονται στις Ανάγκες πληροφόρησης και προτείνουν προσωπικές στρατηγικές 
αναζήτησης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι άνθρωποι συχνά σχεδιάζουν τα επιστημονικά τους επιτεύγματα αποκτώντας ιδέες από τις δικές 
τους στρατηγικές.  Ας "αντιστρέψουμε" λοιπόν τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης της 
Google για να αποκτήσουμε πληροφορίες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την προσωπική 
μας στρατηγική αναζήτησης. 

Πώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης;  Το παράδειγμα της Google   

https://youtu.be/0eKVizvYSUQ (Πώς λειτουργεί η αναζήτηση Google)  

(Προαιρετικά - Πρόσθετος πόρος) https://www.google.com/search/howsearchworks  

Δραστηριότητα: Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις (φύλλο εργασίας), ενώ 
παρακολουθείτε το βίντεο (παρέχονται δείγματα απαντήσεων σε ορισμένες ερωτήσεις) 

o Ποιος είναι ο "δείκτης" που αναφέρεται στο βίντεο;  (0:35) 

 
o Ποιος είναι ο σκοπός των αλγορίθμων κατάταξης της Google για τα αποτελέσματα του 

ερωτήματός σας;  (0:50) 

o   Προσπαθεί να καταλάβει τι ψάχνετε (1:10) 

o Προσπαθεί να ταξινομήσει τις πιο σχετικές σελίδες στην κορυφή (1:20) 

https://www.mcafee.com/blogs/consumer/consumer-threat-notices/10-tips-stay-safe-online/
https://www.mcafee.com/blogs/consumer/consumer-threat-notices/10-tips-stay-safe-online/
https://youtu.be/0eKVizvYSUQ
https://www.google.com/search/howsearchworks/
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o Παράγοντες που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι για να αποφασίσουν τι θα βάλουν στην 

πρώτη σελίδα.  (1:30) 

o Σελίδες που περιέχουν τη λέξη που ψάχνετε  (1:40) 

o Η θέση της λέξης στη σελίδα έχει σημασία (1:45) 

o Σύνδεση μεταξύ σχετικών σελίδων (1:55) 

o Τοποθεσία στην οποία πραγματοποιείται το ερώτημα (2:05) 

o Ημερομηνία δημοσίευσης της σελίδας (2:20) 

 
o Είναι όλες οι σελίδες στο διαδίκτυο χρήσιμες και ακίνδυνες και τι προσπαθεί να κάνει η 

Google με αυτές; (2:30) 

  
o Ποιοι είναι οι τρόποι που βοηθούν τη Google να αποφασίσει για πιθανές αλλαγές στα 

αποτελέσματα αναζήτησης;  (3:50) 

o Ρωτήστε τους χρήστες ή τους λεγόμενους αξιολογητές (4:00) 

o Χρήση των απαντήσεων από τους αξιολογητές (4:20) 

 

Aνάπτυξη Ερευνητικών Στρατηγικών 

Αυτοαναστοχασμός 

Καθώς εργάζεστε μέσα από τις δικές σας ερευνητικές αναζητήσεις, είναι πολύ σημαντικό να είστε 
αυτο-αναστοχαστικοί: 

o Τι πρέπει πραγματικά να βρείτε; 
o Χρειάζεται να μάθετε περισσότερα για το γενικότερο θέμα προτού προσδιορίσετε την 

εστίαση της αναζήτησής σας; 
o Πόσο διεξοδικά αναπτύξατε τη στρατηγική αναζήτησης; 
o Ξοδέψατε αρκετό χρόνο για να βρείτε τα καλύτερα εργαλεία αναζήτησης; 
o Τι πηγαίνει πραγματικά καλά, τόσο καλά που θα θέλετε να θυμάστε να το κάνετε στο 

μέλλον; 

Επιλογή Εργαλείων Αναζήτησης 

Μέρος του σχεδιασμού σας για να κάνετε έρευνα είναι να καθορίσετε ποια εργαλεία αναζήτησης 
θα είναι τα καλύτερα για να χρησιμοποιήσετε.  Αυτό ισχύει είτε κάνετε επιστημονική έρευνα είτε 
προσπαθείτε να απαντήσετε σε ένα ερώτημα της καθημερινότητάς σας, όπως για παράδειγμα ποιο 
θα ήταν το καλύτερο μέρος για να πάτε διακοπές.   

«Εργαλεία αναζήτησης» για την πηγή των πληροφοριών σας θα μπορούσαν να είναι 

o ένα άτομο     
o μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο   
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o μια εξειδικευμένη βάση δεδομένων     
o μια ένωση   
o ατελείωτες δυνατότητες... χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας 

 

Συχνά οι άνθρωποι αναζητούν αυτόματα πρώτα στο Google, ανεξάρτητα από το τι ψάχνουν. Η 
επιλογή του λάθος εργαλείου αναζήτησης μπορεί απλώς να σπαταλήσει το χρόνο σας και να σας 
παρέχει μόνο μέτριες πληροφορίες, ενώ άλλες πηγές μπορεί να παρέχουν πραγματικά εύστοχες 
πληροφορίες γρήγορα.  Επομένως, κάντε μια τεκμηριωμένη επιλογή σχετικά με το ποια εργαλεία 
θα χρησιμοποιήσετε για μια συγκεκριμένη ανάγκη. 

Πώς λοιπόν αναγνωρίζετε τα εργαλεία αναζήτησης;   

Ας ξεκινήσουμε με μια πρώτης τάξεως μέθοδο.   
o Για τη σχολική έρευνα (βήματα που μπορείτε να συζητήσετε με τους μαθητές σας): 

▪ Η συζήτηση με έναν βιβλιοθηκάριο ή έναν εκπαιδευτικό είναι μια καλή αρχή.  
Αυτοί θα σας κατευθύνουν σε εκείνα τα εξειδικευμένα εργαλεία που θα σας 
δώσουν πρόσβαση σε αυτό που χρειάζεστε. 

▪ Ελέγξτε τον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του σχολείου σας για να δείτε ποιες 
οδηγίες παρέχονται.  Συχνά θα υπάρχουν οδηγοί σχετικά με το θέμα ή κατάλογοι 
με τις καλύτερες πηγές που θα σας βοηθήσουν στην έρευνά σας. 

o Για μη ακαδημαϊκό υλικό, λάβετε υπόψη 
▪ Ποιος ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους πληροφορίες;  
▪ Ποιος εργάζεται με αυτό;   
▪ Ποιος το παράγει ή το διαδίδει ?   

Για παράδειγμα: 

Πληροφορίες για τον καιρό τις επόμενες τρεις ημέρες στην Αθήνα   
▪ https://meteo.gr - Αττική - Κέντρο Αθηνών 
▪ Μην πάτε σε μια βιβλιοθήκη (αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά) ή σε μια ερευνητική 

αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων. 
▪ Σκεφτείτε με τον ίδιο τρόπο και για άλλες περιστάσεις 

Ψάχνετε για ανεπίσημες πληροφορίες σχετικά με παλιούς σιδηροδρόμους;  
▪ Μάθετε αν υπάρχει κάποια οργάνωση σιδηροδρομικών φίλων, ή   
▪ Ψάξτε στο διαδίκτυο για αυτού του είδους τις πληροφορίες 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να ρωτήσετε έναν ειδικό 

Έχετε σκεφτεί να χρησιμοποιείτε ανθρώπους, όχι μόνο άψυχες πηγές, ως τρόπο απόκτησης 

πληροφοριών;  Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα κατάλληλο εάν εργάζεστε πάνω σε ένα αναδυόμενο 

θέμα ή σε ένα θέμα με τοπικές συνδέσεις.   

Καθορισμός εννοιών αναζήτησης και λέξεων-κλειδιών 

Αφού επιλέξετε κάποιες καλές πηγές για το θέμα σας και ενδεχομένως μιλήσετε με κάποιον ειδικό, 
είναι καιρός να προχωρήσετε στον προσδιορισμό των λέξεων που θα χρησιμοποιήσετε για να 
αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το θέμα σας σε διάφορες βάσεις δεδομένων και μηχανές 
αναζήτησης.  Αυτό αναφέρεται μερικές φορές ως "δημιουργία ενός ερωτήματος αναζήτησης".   

https://meteo.gr/
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o Διαχωρίστε το θέμα σας στις κύριες έννοιές του.   

o Μην εισάγετε μια ολόκληρη πρόταση ή μια πλήρη ερώτηση.   

o Χρησιμοποιήστε τις έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα σας. 

o Σκεφτείτε συνώνυμα ή συναφείς όρους για κάθε έννοια.   

Το ακόλουθο φύλλο εργασίας είναι ένα παράδειγμα της διαδικασίας που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να βρείτε όρους αναζήτησης.  Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε 
να σκεφτείτε το θέμα της βίας στα λύκεια.  Σημειώστε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση 
ακριβώς αυτή η φράση.  Αντίθετα, είναι ένα σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό των όρων που 
τελικά θα χρησιμοποιηθούν.  Παρατηρήστε ότι οι δύο έννοιες παράγουν δύο στήλες εναλλακτικών 
όρων που ενώνονται μεταξύ τους. 

 
Πηγή: https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/plan-developing-research-strategies 

 

Ομαδική ή Ατομική Δραστηριότητα στην τάξη ή στο σπίτι 

Τώρα, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό αντίγραφο του ίδιου φύλλου εργασίας για να σκεφτείτε ένα 
θέμα που σας απασχολεί.  Πώς θα μπορούσατε να χωρίσετε το θέμα σας σε έννοιες και στη συνέχεια 
σε όρους αναζήτησης;  Λάβετε υπόψη ότι ο αριθμός των εννοιών θα εξαρτηθεί από το τι αναζητάτε.  
Επίσης, οι όροι αναζήτησης μπορεί να είναι συνώνυμα ή στενότεροι όροι.  Περιστασιακά, μπορεί να 
αναζητάτε κάτι πολύ συγκεκριμένο, και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να 
χρησιμοποιήσετε και ευρύτερους όρους. Σημειώστε τις ιδέες σας και, στη συνέχεια, συγκρίνετε 
αυτά που γράψατε με άλλα άτομα (π.χ. τους συμμαθητές σας).  Εντοπίστε πού θα μπορούσατε να 

https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/plan-developing-research-strategies/
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χρησιμοποιήσετε εναλλακτικούς χρήσιμους όρους.  Συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας για το 
ερώτημα αναζήτησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο αριθμός των στηλών εξαρτάται από τον αριθμό των εννοιών. 

Τελεστές Boolean 

Αφού έχετε τις έννοιες που θέλετε να αναζητήσετε, πρέπει να σκεφτείτε πώς θα τις εισάγετε στο 
πλαίσιο αναζήτησης.  Συχνά, αλλά όχι πάντα, θα σας βοηθήσουν οι τελεστές Boolean.  Ίσως να είστε 
εξοικειωμένοι με τους τελεστές Boolean.  Παρέχουν έναν τρόπο σύνδεσης των όρων.  Οι τελεστές 
Boolean συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην προηγούμενη παράγραφο, όπου χρησιμοποιήσατε 
το ΚΑΙ για να ενώσετε τις δύο στήλες και το Ή για τη χρήση εναλλακτικών όρων σε κάθε 
έννοια/στήλη. 

Μελετήστε τον σύνδεσμο  Boolean operators - Database Search Tips - LibGuides at MIT Libraries 
που είναι μια καλή επισκόπηση των τελεστών Boolean 
(https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158594) 

Χρησιμοποιήστε τους τελεστές Boolean με ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΙ, Ή, ΟΧΙ) επειδή με αυτόν τον τρόπο οι 
μηχανές αναζήτησης τους διακρίνουν από έναν όρο αναζήτησης. 

Παραδείγματα - κάντε κλικ σε κάθε σύνδεσμο για να δείτε τα αποτελέσματα στην Αναζήτηση 
Google 

o [κουτάβι ΚΑΙ γατάκι] ή μόνο [κουτάβι γατάκι] 

▪ Ο τελεστής ΚΑΙ υπονοείται στη μηχανή αναζήτησης Google, εάν δεν 

χρησιμοποιείται κάποιος τελεστής Boolean.   

o [Κουτάβι Ή γατάκι] 

o [κουτάβι ΟΧΙ γατάκι] ή μόνο [κουτάβι -γατάκι] 

▪ ενικά, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε το σύμβολο "-" αντί του τελεστή 

"ΟΧΙ".    Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ του - και της λέξης που 

εξαλείφετε. 

Δοκιμάστε τις ακόλουθες αναζητήσεις σε διαφορετικές μηχανές αναζήτησης και συγκρίνετε την 
ποσότητα και την ποιότητα των αποτελεσμάτων 

o γυναίκες ζωγράφοι ΚΑΙ γυναίκες καλλιτέχνες 

o γυναίκες ζωγράφοι Ή γυναίκες καλλιτέχνες 

o γυναίκες ΚΑΙ (ζωγράφοι Ή καλλιτέχνες) 

Οδηγίες σύνταξης αναζήτησης για διάφορες μηχανές αναζήτησης   

o https://help.duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/results/syntax  

▪ [κουτάβι Ή γατάκι] ή εναλλακτικά [κουτάβι γατάκι] (εδώ η προεπιλογή είναι Ή 

εάν δεν εφαρμόζονται τελεστές Boolean μεταξύ των όρων αναζήτησης) 

o Προηγμένες επιλογές αναζήτησης (microsoft.com) 

https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158594
https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158594
https://www.google.com/search?q=puppy+AND+kitten
https://www.google.com/search?q=puppy+kitten
https://www.google.com/search?q=puppy+OR+kitten
https://www.google.com/search?q=puppy+NOT+kitten
https://www.google.com/search?q=puppy+-kitten
https://help.duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/results/syntax/
https://duckduckgo.com/?q=puppy+kitten
https://help.bing.microsoft.com/apex/index/18/en-US/10002
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o https://support.google.com/websearch     

Αποκοπή 

Η αποκοπή, που ονομάζεται επίσης stemming, είναι μια τεχνική που διευρύνει την αναζήτησή σας 
ώστε να περιλαμβάνει διάφορες καταλήξεις και ορθογραφίες λέξεων.  Για να χρησιμοποιήσετε την 
αποκοπή, πληκτρολογήστε τη ρίζα μιας λέξης και βάλτε το σύμβολο αποκοπής στο τέλος.  Η βάση 
δεδομένων/μηχανή αναζήτησης θα επιστρέψει αποτελέσματα που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε 
κατάληξη της ρίζας αυτής της λέξης. 

https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158679 (Συμβουλές αναζήτησης σε βάσεις 
δεδομένων: Αποκοπή) 

Δοκιμάστε τα εξής 

o γυναίκα ζωγράφος* 

o γυναίκα* καλλιτέχνης* 

o Έφηβος* (ανακτά  έφηβος, έφηβοι, ή εφηβεία  ) 

Μπορείτε να παρατηρήσετε τη χρήση του συμβόλου αποκοπής; 

Αναζήτηση φράσεων 

Οι αναζητήσεις φράσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την αναζήτηση στο διαδίκτυο.  Αν βάλετε 
την ακριβή φράση που θέλετε να αναζητήσετε σε εισαγωγικά, θα βρείτε μόνο στοιχεία με αυτές τις 
λέξεις ως φράση και όχι στοιχεία όπου οι λέξεις εμφανίζονται ξεχωριστά σε ένα έγγραφο, έναν 
ιστότοπο ή άλλο πόρο. Τα αποτελέσματά σας θα είναι συνήθως λιγότερα, αν και παραδόξως αυτό 
δεν συμβαίνει πάντα.   

Δοκιμάστε αυτές τις δύο αναζητήσεις στη μηχανή αναζήτησης της επιλογής σας: 

"διαγώνισμα έκθεσης" 

διαγώνισμα έκθεσης 

Υπήρχε διαφορά στην ποιότητα και την ποσότητα των αποτελεσμάτων;  Αν θέλετε να μάθετε αν η 
βάση δεδομένων ή η μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείτε επιτρέπει την αναζήτηση φράσεων 
και τις συμβάσεις για την αναζήτηση αυτή, αναζητήστε την ενότητα βοήθειας. 

 
Αναζητήσεις για Προχωρημένους 

Η αναζήτηση για προχωρημένους σας επιτρέπει να βελτιώσετε το ερώτημα αναζήτησης και σας 
προτρέπει να βρείτε τρόπους για να το κάνετε αυτό.  Οι οθόνες προχωρημένης αναζήτησης σας 
δείχνουν πολλές από τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για να βελτιώσετε την αναζήτησή σας 
και, ως εκ τούτου, να λάβετε πιο διαχειρίσιμο αριθμό καλύτερων στοιχείων.  Πολλές μηχανές 
διαδικτυακής αναζήτησης περιλαμβάνουν οθόνες προχωρημένης αναζήτησης. 

Άσκηση: Αναζήτηση στο Google 

Μεταβείτε στην επιλογή προηγμένης αναζήτησης στο Google 

https://support.google.com/websearch/
https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158679
http://www.google.com/advanced_search
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Ρίξτε μια ματιά στις επιλογές που παρέχει η Google για να βελτιώσετε την αναζήτησή σας.  
Συγκρίνετέ τες με το βασικό πλαίσιο αναζήτησης της Google.  Θα παρατηρήσετε ότι πολλές από τις 
στρατηγικές αναζήτησης που αναφέρθηκαν προηγουμένως εμφανίζονται ως επιλογές στην εκ των 
προτέρων αναζήτηση, όπως π.χ: 

o ακριβής λέξη ή φράση 

o "καμία από αυτές τις λέξεις" το ίδιο με το ΟΧΙ ή το "-“ 

o "οποιαδήποτε από αυτές τις λέξεις" όπως ο τελεστής Boolean Ή 

Αλλά φυσικά, υπάρχουν περισσότερες επιλογές για το φιλτράρισμα και τον περιορισμό των 
αποτελεσμάτων σας 

o σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή ιστότοπο, π.χ. . edu, . eu, ntua.gr κ.λπ. 

▪ δοκιμάστε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λέξη-κλειδί "ιστοσελίδα" σε μια απλή 
αναζήτηση, όπως "ιστοσελίδα κρατών μελών:eu" ή "ιστοσελίδα διαδικασίας 
εισαγωγής:imperial.ac.uk". 

o σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή γλώσσα 

o σε αντικείμενα που μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε νόμιμα μέσω της επιλογής 
"δικαιώματα χρήσης". 

o ανά μορφή αρχείου, π.χ. .pdf, .docx κ.λπ. 

▪ δοκιμάστε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λέξη-κλειδί "τύπος αρχείου" σε μια απλή 
αναζήτηση, για παράδειγμα "Ιλιάδα τύπος αρχείου:pdf" 

o από την Ασφαλή Αναζήτηση, προκειμένου να αποκλείεται το σεξουαλικό περιεχόμενο. 

Δοκιμάστε μερικά από τα προηγούμενα παραδείγματα και πώς μπορούν να γραφτούν μέσω της 
Σύνθετης αναζήτησης Google. 

o γυναίκες ζωγράφοι ΚΑΙ γυναίκες καλλιτέχνες 

o γυναίκες ζωγράφοι Ή γυναίκες καλλιτέχνες 

o γυναίκες ΚΑΙ (ζωγράφοι Ή καλλιτέχνες) 

o Κουτάβι ΟΧΙ γατάκι 

Φιλτράρετέ τα με βάση τη χώρα, την ημερομηνία, την περιοχή και παρατηρήστε τα αποτελέσματα 
που επιστρέφονται σε κάθε περίπτωση. 

Μηχανή Αναζήτησης Bing 

Μπορείτε να κάνετε φιλτράρισμα στη μηχανή αναζήτησης Bing.  Οι προχωρημένες αναζητήσεις στο 
Bing είναι δυνατές κυρίως μέσω ορισμένων τελεστών και λέξεων-κλειδιών.  Ελέγξτε τα βέλη στην 
παραπάνω εικόνα για τις επιλογές φιλτραρίσματος στη μηχανή αναζήτησης Bing. 

Λέξεις-κλειδιά προχωρημένης αναζήτησης 

https://help.bing.microsoft.com/#apex/bing/en-US/10001/-1) 

https://help.bing.microsoft.com/#apex/bing/en-US/10001/-1
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Εικόνα 3: Μηχανή Αναζήτησης Bing 

Άσκηση Επέκτασης:   

AGoogleADay.com είναι μια καθημερινή πρόκληση αναζήτησης από την Google.  Οι ερωτήσεις είναι 
γενικά κατασκευασμένες για να βοηθήσουν στην εξάσκηση της επιλογής λέξεων-κλειδιών και να 
αναπτύξουν την ικανότητα να σπάσουν μια μεγαλύτερη ερώτηση σε μικρότερα κομμάτια και να 
καθορίσουν τη σωστή σειρά προσέγγισής τους, προκειμένου να ανακαλύψουν με επιτυχία μια 
απάντηση. 

(Προαιρετικό) Πρόσθετο υλικό με κόλπα και συμβουλές 

Τι έχει σημασία στο ερώτημά μου για αναζήτηση; 

o Κάθε λέξη έχει σημασία. 

Προσπαθήστε να αναζητήσετε [ποιος], [ένας ποιος] και [ο ποιος] 
o Η σειρά έχει σημασία. 

Δοκιμάστε να αναζητήσετε [κόκκινο χαλί] και [κόκκινο χαλί] 
o Η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων δεν έχει σημασία. 

Δοκιμάστε να αναζητήσετε [barack obama] και [Barack Obama] 
o Η στίξη συχνά έχει σημασία, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. 

▪ Δοκιμάστε να αναζητήσετε [κόκκινο, νόστιμο% μήλο?] και [κόκκινο νόστιμο μήλο] 

▪ Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις!  $  C#  C++  Google+ 

▪ Έχει σημασία για: € % * - / ”” και άλλα… 

o Η ορθογραφία προφανώς έχει σημασία, αλλά συνήθως οι μηχανές αναζήτησης βοηθούν 

σε αυτό.   

 

http://agoogleaday.com/
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Εικόνα 4: Συντομεύσεις Google για αναζήτηση ή άλλες βοηθητικές λειτουργίες 

 

ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: 

 

Στρατηγική: Τι κάνεις: 

Εναλλακτική 
διατύπωση   

Εξερευνήστε συναφείς όρους ή συνώνυμα για να περιγράψετε μια ιδέα. 

Σχέδιο μάθησης   

 

Ψάξτε για να αποκτήσετε γνωστικό υπόβαθρο και να διευκρινίσετε τους 
όρους αναζήτησης, χρησιμοποιώντας τακτικές όπως η ανάγνωση των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης για νέους όρους αναζήτησης και η χρήση πηγών 
που αποτελούν εφαλτήριο για να αποκτήσετε γνωστικό υπόβαθρο και να 
εμπνευστείτε διερεύνηση. 

Σύγκριση 
πολλαπλών 
πηγών 

 

Χρησιμοποιήστε τακτικές που περιλαμβάνουν την εξέταση των αλλαγών στον 
τόνο μεταξύ διαφορετικών πηγών, την αντιπαραβολή "γεγονότων" για την 
αξιολόγηση της ακρίβειας και την εξέταση του σκοπού και του ακροατηρίου 
των διαφορετικών πηγών. 
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Αλυσίδα  Καθορίστε ότι μια ερώτηση μπορεί να απαντηθεί μόνο με την απόκτηση 
διαφορετικών πληροφοριών μέσω μιας διαδικασίας πολλών βημάτων και 
σχεδιάστε τη σειρά με την οποία θα εκτελέσετε κάθε βήμα για να καταλήξετε 
σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα. 

Εξειδίκευση Χρησιμοποιήστε ένα μικρό κομμάτι της γνώσης -μόνο ένα μέρος του συνόλου- 
για να ανακαλύψετε το σύνολο. 

Γενιά Χρησιμοποιήστε ένα ευρύ θέμα όταν δεν μπορεί να βρεθεί ένα συγκεκριμένο 
θέμα.  Στη συνέχεια, εφαρμόστε την ευρεία πηγή για την επίλυση του 
συγκεκριμένου προβλήματος. 

Aξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων 
(Scoping)  

Αναγνωρίστε ποιο είδος πηγής θα απαντήσει σε μια ερώτηση και αναζητήστε 
συγκεκριμένα σε αυτή την κατηγορία πηγών. 

Επικύρωση 
υποθέσεων  

Ελέγξτε ότι κάτι που πιστεύετε είναι όντως αληθινό, ερευνώντας το. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

● Σύνδεση PC στο Internet 

● Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● Πώς λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης της Google (15 λεπτά για παρακολούθηση και 

συζήτηση) 

● Αφιερώστε περίπου 5 έως 20 λεπτά για κάθε στρατηγική αναζήτησης, ανάλογα με το 

περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της. 

• Συνολικός απαιτούμενος χρόνος κατά προσέγγιση:  1,5 ώρα 
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1.3.2 Πρόσβαση σε δεδομένα ενός συνόλου δεδομένων 

Πρόσβαση σε δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο και πλοήγηση μεταξύ τους 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πρόσβαση και πλοήγηση σε σύνολα δεδομένων μέσω του Tableau Public 

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το Tableau, εκτός από τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω για 
το παράδειγμά μας, μπορείτε να μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό από τον επίσημο ιστότοπο 
https://help.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/en-us/get-started-tutorial-
home.htm ή οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό που θα βρείτε στο διαδίκτυο.  Αν θέλετε να 
αποθηκευτεί το περιεχόμενό σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο του 
Tableau Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό από τον επίσημο ιστότοπο του Business Intelligence 
and Analytics Software (tableau.com) - Προϊόντα - Tableau Public. 

1. Κατεβάστε το αρχείο . csv από τη διεύθυνση 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14-day-notification-

rate-covid-19  

2. Connect → To a File →Text file (επιλέξτε All files (*.*) αν δεν μπορείτε να βρείτε το αρχείο)  

→ επιλέξτε το σύνολο δεδομένων .csv που κατεβάσατε. 

3. Εάν τα δεδομένα σας δεν παρουσιάζονται σωστά σε μορφή πίνακα, βεβαιωθείτε ότι έχετε 

επιλέξει το "κόμμα" ως διαχωριστικό "Ιδιότητες πεδίου κειμένου→.. Διαχωριστικό πεδίου: 

" Κόμμα” 

  

Εικόνα 5: Κόμμα ως διαχωριστικό πεδίου κειμένου 

 
4. Από την ίδια θέση μπορείτε να "Μετονομάσετε" την Πηγή δεδομένων και το Φύλλο, αν 

θέλετε.  Ας το αλλάξουμε σε "Δεδομένα COVID-19" 

https://help.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/en-us/get-started-tutorial-home.htm
https://help.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/en-us/get-started-tutorial-home.htm
https://www.tableau.com/
https://www.tableau.com/
https://www.tableau.com/products/public
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14-day-notification-rate-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14-day-notification-rate-covid-19
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Εικόνα 6: Μετονομασία πηγής δεδομένων 

5. Μπορείτε να ελέγξετε τον τύπο των δεδομένων ανά στήλη 

 

Εικόνα 7: Τύπος δεδομένων στήλης 

6. Μπορείτε να αποκρύψετε μη απαραίτητες στήλες.  Εμείς θα αποκρύψουμε τις στήλες 

κωδικός_χώρας, πηγή. 

 

Εικόνα 8: Απόκρυψη στηλών 

7. Φιλτράροντας τα δεδομένα, ακολουθήστε το "Φίλτρα→ Προσθήκη→Προσθήκη→Επιλέξτε 

ένα πεδίο:" και ας επιλέξουμε "Ηνωμένο Βασίλειο".  Μπορείτε φυσικά να κάνετε 

οποιοδήποτε φιλτράρισμα θέλετε, συνδυασμό μιας ή περισσότερων επιλογών και να 

προσθέσετε περισσότερα από ένα φίλτρα. 
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Για να αφαιρέσετε ή να επεξεργαστείτε ένα φίλτρο ακολουθήστε το "Φίλτρα 
→Επεξεργασία→Επιλέξτε το φίλτρο σας→Επεξεργασία...ή Αφαίρεση” 

 

 

Εικόνα 9: Προσθήκη φιλτραρίσματος 

Δραστηριότητα φιλτραρίσματος: 

i. Κρούσματα και Θάνατοι στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την 3η εβδομάδα 

του 2021 

● Προσθέστε φίλτρο ανά χώρα:  Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο,   

● Προσθέστε ένα άλλο φίλτρο ανά  χρονιά_εβδομάδα:  

● Πόσες σειρές εμφανίζονται; 

● Ποια στήλη δείχνει τα περιστατικά και τους θανάτους μέχρι εκείνη την 

εβδομάδα;   

● Έχετε τα ίδια αποτελέσματα με την ακόλουθη φωτογραφία;  (Κανονικά θα 

έπρεπε, επειδή τα ιστορικά δεδομένα σε ένα σύνολο δεδομένων δεν 

προορίζονται για αλλαγή) 
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Εικόνα 10: Φιλτραρισμένα δεδομένα της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 2021 και την 3η εβδομάδα 

ii. Εμφάνιση των θανάτων στις ευρωπαϊκές χώρες με φθίνουσα σειρά για την τρέχουσα 

εβδομάδα, αν έχετε το πιο πρόσφατο σύνολο δεδομένων, διαφορετικά επιλέξτε την 3η 

εβδομάδα του 2021. 

● Χρειάζεστε 3 φίλτρα (ανά ήπειρο, ανά δείκτη και ανά χρονιά_εβδομάδα) 

● Ταξινόμηση κατά αθροιστικό αριθμό 

 

Εικόνα 11: Θάνατοι στις ευρωπαϊκές χώρες από το COVID-19 έως την 3η εβδομάδα του 2021 κατά φθίνουσα σειρά 

8. Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες αλλαγές, που κάνατε και να αποφύγετε στο μέλλον 

πολλά από τα βήματα για τη μορφοποίηση των ακατέργαστων δεδομένων από το αρχικό 

σύνολο δεδομένων που κατεβάσατε, μπορείτε να εξάγετε τα τρέχοντα δεδομένα σας σε 

μορφή αρχείου CSV "Δεδομένα →Εξαγωγή δεδομένων σε CSV →Επιλέξτε όνομα και 

τοποθεσία για το αρχείο CSV". 

Πρόσβαση και πλοήγηση σε σύνολα δεδομένων μέσω του Microsoft Excel 

Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πολλά σεμινάρια για το Microsoft Excel με μια απλή αναζήτηση 
σε μια μηχανή αναζήτησης, το YouTube ή το Vimeo. 

1. Κατεβάστε το αρχείο . csv από τη διεύθυνση 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14-day-notification-

rate-covid-19  

2. Ανοίξτε το αρχείο από το Excel και επιλέξτε Όλα τα αρχεία (*.*) εάν δεν μπορείτε να βρείτε 

το αρχείο.  Εάν το Excel διαπιστώσει ότι η μορφή του αρχείου σας δεν είναι κατάλληλη ή 

αναφέρει ότι το αρχείο σας είναι κατεστραμμένο, αγνοήστε το και κάντε κλικ στο "Ναι" 

στην ερώτηση "Θέλετε να το ανοίξετε οπωσδήποτε;". 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14-day-notification-rate-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14-day-notification-rate-covid-19
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3. Θα εμφανιστεί ένας οδηγός για την προετοιμασία των δεδομένων σας.  Ελέγξτε στο Βήμα 

1:  “Καθορισμένο” και “Τα δεδομένα μου έχουν κεφαλίδες” →Επόμενο→Βήμα 2: “Κόμμα” 

→ Επόμενο → Βήμα 3: "Προχωρημένα" και επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις για την 

αναγνώριση αριθμητικών δεδομένων σε περίπτωση που στη χώρα σας χρησιμοποιείτε 

διαφορετικά (αφορά κυρίως τη στήλη "rate_14_day" στο csv μας, επιβεβαιώστε τη σωστή 

αναπαράστασή της), διαφορετικά απλά κάντε κλικ στο "Τέλος".     

4. Μετονομάστε το φύλλο στο οποίο εργάζεστε, αν θέλετε, σε "Δεδομένα COVID-19".  Δεξί 

κλικ (1)→Μετονομασία (2) (βλ. παρακάτω εικόνα) 

 

Εικόνα 12: Μετονομασία φύλλου Excel 

5. Μπορείτε να αποκρύψετε μη απαραίτητες στήλες. Θα αποκρύψουμε τις στήλες 

“κωδικός_χώρας” και “πηγή”. Κάντε δεξί κλικ στην κορυφή της στήλης J (1) → Απόκρυψη 

(2). Κάντε το ίδιο για τη στήλη "κωδικός_χώρας". 

 

Εικόνα 13: Απόκρυψη της στήλης J με όνομα κεφαλίδας "Πηγή" 

6. Φιλτράρισμα δεδομένων στο Excel.  Ας φιλτράρουμε τα δεδομένα που αφορούν το 

Ηνωμένο Βασίλειο.  Κατ' αρχάς, ένας τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε 

δεδομένα κατά το φιλτράρισμα είναι να κάνουμε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία του 

φύλλου του Excel, ώστε να επιλεγούν όλα τα δεδομένα, βλ. εικόνα. 
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Εικόνα 14: Επιλογή όλων των δεδομένων 

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φίλτρο →"Ταξινόμηση & Φίλτρο". 

 

Εικόνα 15: Φιλτράρισμα Excel 

Κάντε κλικ στο "Χώρα” →Επιλογή Όλων(για να αποεπιλεγούν όλες οι 
χώρες)→Μετακινηθείτε προς τα κάτω και κάντε κλικ στο "Ηνωμένο Βασίλειο» →ΟΚ 

 

Εικόνα 16: Φιλτράρισμα συγκεκριμένης χώρας 

Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι κάτι σαν το ακόλουθο Σχήμα.  Συγκεκριμένα, τα δεδομένα 
στις στήλες F και I, εβδομαδιαίος_αριθμός και αθροιστικός_αριθμός αντίστοιχα, θα πρέπει 
να είναι ακριβώς τα ίδια, επειδή πρόκειται για ιστορικά δεδομένα που δεν πρόκειται να 
τροποποιηθούν, εκτός από την περίπτωση που δεν υπολογίστηκαν σωστά εξ αρχής. 
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Εικόνα 17: Αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος 

Άσκηση φιλτραρίσματος: 
i. Κρούσματα και Θάνατοι στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την 3η 

εβδομάδα του 2021 

● Προσθέστε φίλτρο ανά χώρα: Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο,  

● Προσθέστε ένα άλλο φίλτρο ανά  χρονιά_εβδομάδα: 

● Πόσες σειρές εμφανίζονται; 

● Ποια στήλη δείχνει τα περιστατικά και τους θανάτους μέχρι εκείνη την 

εβδομάδα;  

Έχετε τα ίδια αποτελέσματα με την ακόλουθη φωτογραφία; (Κανονικά θα έπρεπε, επειδή 
τα ιστορικά δεδομένα σε ένα σύνολο δεδομένων δεν προορίζονται για αλλαγή) 

 

Εικόνα 18: Φιλτραρισμένα δεδομένα της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 2021 και την 3η εβδομάδα 
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ii. Εμφάνιση των θανάτων στις ευρωπαϊκές χώρες με φθίνουσα σειρά για την 

τρέχουσα εβδομάδα, αν έχετε το πιο πρόσφατο σύνολο δεδομένων, διαφορετικά 

επιλέξτε την 3η εβδομάδα του 2021.   

● Χρειάζεστε 3 φίλτρα (ανά ήπειρο, ανά δείκτη και ανά χρονιά_εβδομάδα) 

● Επιλέξτε όλα τα δεδομένα (κάντε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία)→ 

"Ταξινόμηση &φίλτρο» →Προσαρμοσμένη ταξινόμηση... →Ταξινόμηση κατά 

"αθροιστικό_αριθμό" και Διάταξη "Από το μεγαλύτερο στο μικρότερο» →ΟΚ 

 

 

Εικόνα 19: Θάνατοι στις ευρωπαϊκές χώρες από το COVID-19 έως την 3η εβδομάδα του 2021 κατά φθίνουσα σειρά 

 
7. Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες αλλαγές που έχετε κάνει και να αποφύγετε στο μέλλον 

πολλά από τα βήματα για τη μορφοποίηση των ακατέργαστων δεδομένων από το αρχικό 

σύνολο δεδομένων που κατεβάσατε, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας ως 

“.xlsx” αρχείο. 

Αναστοχασμός 

Η ενασχόληση με τα ανοικτά δεδομένα και τα σύνολα ανοικτών δεδομένων δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Οι ψηφιακές δεξιότητες για τη χρήση λογισμικού λογιστικών φύλλων είναι χρήσιμες για 
την πρόσβαση και τον χειρισμό των ανοικτών συνόλων δεδομένων.  Η παραπάνω δραστηριότητα 
είναι ένα μικρό παράδειγμα για το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό για ένα πρόβλημα της 
πραγματικής ζωής.  Η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερα βήματα και 
να είναι πιο διεξοδική, αλλά μια τέτοια δραστηριότητα ξεφεύγει από το πεδίο εφαρμογής του 
μαθήματος.  Ο κύριος σκοπός της είναι να αρχίσει ο αναγνώστης να πειραματίζεται με τα ανοικτά 
δεδομένα, να πάψει να νιώθει «απόλυτο φόβο» γι' αυτά και με λίγη εξάσκηση να καταφέρει να 
χρησιμοποιήσει μερικά απλά σύνολα δεδομένων για τους εκπαιδευτικούς του σκοπούς.   

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

● Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο 

● Tableau Public  

● Microsoft Excel 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

• 20 λεπτά για κάθε Tableau/Excel ανάλογα με την εμπειρία στη χρήση του 
λογισμικού. 
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2 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού 

περιεχομένου 

2.1 Εισαγωγή 

Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η εύρεση πληροφοριών σχετικά με το θέμα που σας απασχολεί είναι το πιο σημαντικό βήμα στη 
διαδικασία της έρευνας, αλλά δεν είναι το τέλος της έρευνας.  Το επόμενο πιο σημαντικό πράγμα 
που θέλετε είναι πληροφορίες που υποστηρίζουν το σημείο που προσπαθείτε να 
διατυπώσετε.  Ορισμένες από τις πηγές που βρήκατε, μπορεί να είναι ξεπερασμένες, 
προκατειλημμένες ή απλώς λανθασμένες και η χρήση αυτών των πληροφοριών καθιστά πολύ πιο 
δύσκολο για εσάς να παρουσιάσετε ένα πειστικό επιχείρημα.  Έτσι, η αξιολόγηση των δεδομένων, 
των πληροφοριών και του ψηφιακού περιεχομένου είναι μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσετε αν θέλετε τα δεδομένα και οι πληροφορίες σας να έχουν κάποια αξία.  Το να 
αφιερώνετε χρόνο για να αξιολογείτε κριτικά τις πληροφορίες που βρίσκετε, θα σας βοηθήσει να 
αποφύγετε το λάθος δρόμο στην ερευνητική διαδικασία. 

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω της έρευνας προορίζονται συνήθως για 
ελεύθερη χρήση, ιδίως στην εκπαιδευτική διαδικασία, και τα ανοικτά δεδομένα είναι ο κύριος 
στόχος.  Αλλά ποιες προϋποθέσεις συνιστούν τα δεδομένα να είναι ανοικτά;  Η κύρια απάντηση σε 
αυτό το ερώτημα είναι η χορήγηση άδειας.  Προκειμένου τα δεδομένα να είναι ανοικτά και 
προσβάσιμα, πράγμα που συνήθως σημαίνει ότι δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, πρέπει να έχουν 
άδεια πρόσβασης, χρήσης και διαμοιρασμού από οποιονδήποτε. 

Οι δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτή την ενότητα καθοδηγούν τον αναγνώστη σε μια 
διαδικασία αξιολόγησης των πηγών δεδομένων, των πληροφοριών και του ψηφιακού 
περιεχομένου από άποψη αξιοπιστίας. Η χορήγηση άδειας των ανοικτών δεδομένων συζητείται σε 
μεγάλο βαθμό καθώς ο ρόλος της είναι καθοριστικός για τη χρήση και την αξία των ανοικτών 
δεδομένων.     

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να: 

● αναλύετε, να ερμηνεύετε και να αξιολογείτε κριτικά δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακό 

περιεχόμενο. 

● κατανοείτε, γνωρίζετε και αναγνωρίζετε την αξία των ανοικτών δεδομένων και τη 

σημασία των διαδικασιών αδειοδότησης. 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP 
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Τομέας Ικανοτήτων 1 (Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός  Ανάλυσης 
Δεδομένων):  

 1,2 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMPEDU 

Τομέας Ικανοτήτων 6 (Διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των Εκπαιδευόμενων): 

 6.1 Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός  Ανάλυσης Δεδομένων 

2.2 Επίπεδο εξερεύνησης 

2.2.1 Αξιολόγηση ψηφιακού περιεχομένου 

Αξιολόγηση ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Όταν αναζητάτε πληροφορίες και δεδομένα, θα βρείτε πολλά από αυτά, αλλά τίθεται ένα πολύ 
σημαντικό ερώτημα:  «Είναι αυτές οι πληροφορίες αρκετά καλές;»  

Από την εμπειρία και τη διαίσθησή σας, μπορείτε να απαντήσετε κατά προσέγγιση στην παραπάνω 
ερώτηση, αλλά αν θέλετε να είστε πιο σίγουροι, υπάρχει ένα εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει.   

Το Τεστ CRAAP είναι ένας κατάλογος ερωτήσεων που θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις 
πληροφορίες που βρίσκετε.  Διαφορετικά κριτήρια θα είναι περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά 
ανάλογα με την κατάσταση ή την ανάγκη σας. 

Επικαιρότητα: η επικαιρότητα των πληροφοριών 
● Πότε δημοσιεύθηκαν ή αναρτήθηκαν οι πληροφορίες; 
● Έχουν αναθεωρηθεί ή επικαιροποιηθεί οι πληροφορίες; 
● Είναι οι πληροφορίες επίκαιρες ή ξεπερασμένες για το θέμα σας; 
● Λειτουργούν οι σύνδεσμοι; 

 

Συνάφεια: η σημασία της πληροφορίας για τις ανάγκες σας 
● Σχετίζονται οι πληροφορίες με το θέμα σας ή απαντούν στην ερώτησή σας; 
● Ποιο είναι το επιδιωκόμενο κοινό; 
● Είναι οι πληροφορίες στο κατάλληλο επίπεδο (δηλαδή όχι πολύ στοιχειώδεις ή 

προχωρημένες για τις ανάγκες σας); 
● Εξετάσατε διάφορες πηγές προτού αποφασίσετε ότι αυτή είναι η πηγή που θα 

χρησιμοποιήσετε; 
● Θα νιώθατε άνετα να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή για το θέμα της έρευνάς σας; 

 

Αρχή: η πηγή των πληροφοριών 
● Ποιος είναι ο συγγραφέας/εκδότης/πηγή/χορηγός; 
● Δίνονται τα διαπιστευτήρια του συγγραφέα ή οι οργανωτικές σχέσεις του; 
● Ποια είναι τα διαπιστευτήρια του συγγραφέα ή οι οργανωτικές σχέσεις του του; 



 

Εκπαιδευτική Ενότητα 1              Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός  Ανάλυσης Δεδομένων                 40 

 

● Ποια είναι τα προσόντα του συγγραφέα για να γράψει για το θέμα; 
● Υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως εκδότης ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; 
● Αποκαλύπτει η διεύθυνση URL κάτι για τον συγγραφέα ή την πηγή;    Παραδείγματα: 

● .com (εμπορικό), 
●  . edu (εκπαιδευτικό), 
●  .gov (κυβερνητικό),  
● .org (μη κερδοσκοπικός οργανισμός), 
● .Net  ( δίκτυο -  αν και αρχικά αναπτύχθηκε για εταιρείες που ασχολούνται με την 

τεχνολογία δικτύων, σήμερα το .net είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα 
τομέα που χρησιμοποιούνται από εταιρείες σε όλο τον κόσμο). 

 

Ακρίβεια: η αξιοπιστία, η ειλικρίνεια και η ορθότητα του περιεχομένου   
● Από πού προέρχονται οι πληροφορίες; 
● Υποστηρίζονται οι πληροφορίες από στοιχεία; 
● Έχουν επανεξεταστεί ή συσταθεί οι πληροφορίες; 
● Μπορείτε να επαληθεύσετε κάποια από τις πληροφορίες σε άλλη πηγή ή από προσωπική 

γνώση; 
● Η γλώσσα ή ο τόνος φαίνεται προκατειλημμένος και χωρίς συναισθήματα; 
● Υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή άλλα τυπογραφικά λάθη; 

 

Σκοπός: ο λόγος ύπαρξης της πληροφορίας 
● Ποιος είναι ο σκοπός της πληροφορίας; Να ενημερώσει; Να διδάξει; Να πουλήσει; Να 

διασκεδάσει; Να πείσει; 
● Οι συντάκτες/χορηγοί καθιστούν σαφείς τις προθέσεις ή τον σκοπό τους; 
● Είναι η πληροφορία γεγονός; Άποψη; Προπαγάνδα; 
● Φαίνεται η άποψη αντικειμενική και αμερόληπτη; 
● Υπάρχουν πολιτικές, ιδεολογικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, θεσμικές ή προσωπικές 

προκαταλήψεις; 

 

Άσκηση: Άσκηση: Επικαιρότητα 

Η αξιολόγηση της επικαιρότητας σημαίνει κατανόηση της σημασίας της έγκαιρης πληροφόρησης. 

Φανταστείτε ότι σχεδιάζετε ένα ταξίδι σε μια ευρωπαϊκή χώρα για τις επόμενες εβδομάδες, αλλά 
θέλετε να μάθετε ποιοι κανόνες lockdown για τον κορονοϊό υπάρχουν στη χώρα αυτή αυτή τη 
στιγμή και για τις επόμενες εβδομάδες.   

● Κάντε ένα ερώτημα σε μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο για τους κανόνες lockdown 
της χώρας. 

● Διαβάστε μερικά από τα αποτελέσματα και συγκεντρώστε τις πληροφορίες που θέλετε. 
● Είστε βέβαιοι ότι οι πληροφορίες είναι επίκαιρες;   
● Γράψτε μια πρόταση που να εξηγεί γιατί θα χρησιμοποιούσατε ή δεν θα 

χρησιμοποιούσατε κάθε πόρο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επικαιρότητα κάθε 
στοιχείου. 
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Άσκηση: Βρείτε Σχετικές Πηγές 

Συνάφεια είναι η σημασία της πληροφορίας για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. 

Κάνετε έρευνα για μια εργασία στην οποία θέλετε να υποστηρίξετε ότι οι εμβολιασμοί δεν έχουν 
καμία σχέση με τον αυτισμό. Ποιες από αυτές τις πηγές θα θεωρούσατε σχετικές; Γιατί ή γιατί όχι; 

● Hviid, Anders, Michael Stellfield, Jan Wohlfart, and Mads Melbye. “Association Between 
Thimerosal-Containing Vaccine and Autism.” Journal of the American Medical 
Association 290, no. 13 (October 1, 2003): 1763–1766. 
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=197365  

● Chepkemoi Maina, Lillian, Simon Karanja, and Janeth Kombich. “Immunization Coverage 
and Its Determinants among Children Aged 12–23 Months in a Peri-Urban Area of 
Kenya.” Pan-African Medical Journal 14, no.3 (February 1, 2013). http://www.panafrican-
med-journal.com/content/article/14/3/full/  

 

Άσκηση: Αναγνώριση Έγκυρων Πηγών 

Η αυθεντία είναι η πηγή της πληροφορίας - ο σκοπός του συγγραφέα και τα διαπιστευτήριά του 
ή/και οι σχέσεις του. 

Τα ακόλουθα στοιχεία σχετίζονται όλα με μια ερευνητική εργασία για τις γυναίκες στον εργασιακό 
χώρο.  Γράψτε δύο προτάσεις για κάθε πηγή εξηγώντας γιατί ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς μπορεί 
να θεωρούνται ή να μην θεωρούνται αυθεντίες στον τομέα αυτό.  Ελέγξτε το βιογραφικό τους (αν 
το βρείτε) ή τους τίτλους άλλων άρθρων που έχουν γράψει: 

● Carvajal, Doreen. “The Codes That Need to Be Broken.” New York Times, January 26, 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/01/27/world/27iht-rules27.html?_r=0  

● Sheffield, Rachel. “Breadwinner Mothers: The Rest of the Story.” The Foundry Conservative 
Policy News Blog, June 3, 2013. http://blog.heritage.org/2013/06/03/breadwinner-
mothers-the-rest-of-the-story  

● Baker, Katie J.M. “Your Guide to the Very Important Paycheck Fairness Act.” Jezebel (blog), 
January 31, 2013, https://jezebel.com/your-guide-to-the-very-important-paycheck-
fairness-act-30763797  

Exercise: Βρείτε Έγκυρες Πηγές 

Ακρίβεια είναι η αξιοπιστία, η ειλικρίνεια και η ορθότητα του περιεχομένου. 

Ποια από τα ακόλουθα άρθρα έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους;  Πώς το γνωρίζετε; Πώς το 
ανακαλύψατε;  Είχατε πρόσβαση στα άρθρα για να τα εξετάσετε; 

● Coleman, Isobel. “The Global Glass Ceiling.” Current 524 (2010): 3–6. 
● Lang, Ilene H. “Have Women Shattered the Glass Ceiling?” Editorial, USA Today, April 14, 

2010, http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/forum/2010-04-15-
column15_ST1_N.htm?csp=34  

● Townsend, Bickley. “Breaking Through: The Glass Ceiling Revisited.” Equal Opportunities 
International 16, no. 5 (1997): 4–13. 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=197365
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/14/3/full/
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/14/3/full/
http://www.nytimes.com/2011/01/27/world/27iht-rules27.html?_r=0
http://blog.heritage.org/2013/06/03/breadwinner-mothers-the-rest-of-the-story
http://blog.heritage.org/2013/06/03/breadwinner-mothers-the-rest-of-the-story
https://jezebel.com/your-guide-to-the-very-important-paycheck-fairness-act-30763797
https://jezebel.com/your-guide-to-the-very-important-paycheck-fairness-act-30763797
http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/forum/2010-04-15-column15_ST1_N.htm?csp=34
http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/forum/2010-04-15-column15_ST1_N.htm?csp=34
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Άσκηση:  Αναγνώριση του σκοπού της πληροφορίας 

Σκοπός είναι ο λόγος ύπαρξης της πληροφορίας - προσδιορίστε αν η πληροφορία έχει σαφείς 
προθέσεις ή σκοπό και αν η πληροφορία είναι γεγονός, γνώμη ή προπαγάνδα. 

Ρίξτε μια ματιά στις ακόλουθες πηγές.  Γιατί πιστεύετε ότι δημιουργήθηκαν αυτές οι πληροφορίες;  
Ποιος είναι ο δημιουργός;  Οι περισσότεροι ιστότοποι διαθέτουν σελίδες «Επικοινωνήστε μαζί μας» 
ή «Σχετικά με εμάς» ή «Σχετικά» που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης 
του ιστότοπου. 

● https://www.chevron.com/sustainability/environment/climate-change  

● https://beefnutritioneducation.org  

● Fahrenheit 911—Ταινία. http://www.imdb.com/title/tt0361596  

● Lydall, Wendy. Raising a Vaccine Free Child. Inkwazi Press, 2009 

● https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Threats-to-Wildlife  

● http://zapatopi.net/treeoctopus  

● Owen, Mark and Kevin Maurer. No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission That 
Killed Osama Bin Laden. New York: Penguin, 2012. 

● Your Brain on Video Games 
http://www.ted.com/talks/daphne_bavelier_your_brain_on_video_games.html  

 

Αναφορές 

 

The Information Literacy User’s Guide: An Open, Online Textbook by Deborah Bernnard, Greg 
Bobish, Jenna Hecker, Irina Holden, Allison Hosier, Trudi Jacobson, Tor Loney, and Daryl Bullis με 
άδεια  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Πηγές:  

Blakeslee, Sarah (2004) "The CRAAP Test," LOEX Quarterly: Vol. 31 : No. 3 , Article 4. Διαθέσιμο στο 
διεύθυνση: https://commons.emich.edu/loexquarterly/vol31/iss3/4 

English Comp. (n.d.). CRAAP Test (Evaluating Sources). Ανακτήθηκε από Pressbooks: 
https://en101test.pressbooks.com/chapter/15-4-craap-test-evaluating-sources 

Frederick Community College. (n.d.). English 101: Evaluating Resources. Ανακτήθηκε από Frederick 
Community College - Library: https://guides.frederick.edu/c.php?g=172447&p=1137361     

Frederick Community College. (n.d.). The CRAAP Test Worksheet. Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση 
https://guides.frederick.edu/ld.php?content_id=6444467 

Frederick Community College. (n.d.). The Five Quality Measures of the CRAAP Test. Ανακτήθηκε από 
τη διεύθυνση https://guides.frederick.edu/ld.php?content_id=6444429      

https://www.chevron.com/sustainability/environment/climate-change
https://beefnutritioneducation.org/
http://www.imdb.com/title/tt0361596/
https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Threats-to-Wildlife
http://zapatopi.net/treeoctopus/
http://www.ted.com/talks/daphne_bavelier_your_brain_on_video_games.html
https://milnepublishing.geneseo.edu/the-information-literacy-users-guide-an-open-online-textbook
https://milnepublishing.geneseo.edu/the-information-literacy-users-guide-an-open-online-textbook
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://commons.emich.edu/loexquarterly/vol31/iss3/4
https://en101test.pressbooks.com/chapter/15-4-craap-test-evaluating-sources/
https://guides.frederick.edu/c.php?g=172447&p=1137361
https://guides.frederick.edu/ld.php?content_id=6444467
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Lumen Learning. (n.d.). Evaluate: Assessing Your Research Process and Findings. Ανακτήθηκε από 
Information Literacy, Chapter 5: 
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/evaluate-assessing-your-
research-process-and-findings 

The Australian National University. (n.d.). The TRAAP Test. Ανακτήθηκε από The Australian 
National University: https://libguides.anu.edu.au/c.php?g=906019&p=6594267  

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

• Πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Chrome, Firefox, Edge, Opera κ.λπ.) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● 10 λεπτά: Μελέτη και συζήτηση του υλικού για το τεστ CRAAP 

• 50 λεπτά για δραστηριότητες (10 λεπτά για κάθε δραστηριότητα).   

 

2.2.2 Γιατί πρέπει να αδειοδοτούμε και τι είναι οι άδειες Creative Commons 

Γιατί πρέπει να αδειοδοτούμε και τι είναι οι άδειες Creative Commons 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

«Γιατί χρειαζόμαστε άδειες;» 

Για την περίπτωση των ανοικτών δεδομένων, η ακόλουθη δήλωση έχει μεγάλη αξία και σημασία:  
"Χωρίς άδεια χρήσης, τα δεδομένα δεν μπορούν να είναι πραγματικά ανοικτά". 

Έτσι, τα δεδομένα που μοιράζονται με άδεια χρήσης γίνονται Ανοικτά Δεδομένα Μια άδεια λέει σε 
οποιονδήποτε ότι μπορεί να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί και να μοιράζεται τα δεδομένα του.  
Αν δεν έχετε άδεια, τα δεδομένα μπορεί να είναι «δημόσια διαθέσιμα», αλλά οι χρήστες δεν θα έχουν 
άδεια πρόσβασης, χρήσης και διαμοιρασμού σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών 
δικαιωμάτων ή περί βάσεων δεδομένων. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αδειών, αλλά όσο πιο απλή είναι η άδεια, τόσο το καλύτερο.  Υπάρχουν 
πολλές διαφορετικές άδειες.  Για να μεγιστοποιήσετε την επαναχρησιμοποίηση, προσπαθήστε να 
υιοθετήσετε ένα πρότυπο άδειας χρήσης που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως. 

Άδειες Creative Commons   

Οι άδειες Creative Commons χρησιμοποιούνται ευρέως για το ανοικτό περιεχόμενο.  Η έκδοση 4.0 
εξετάζει ρητά την αδειοδότηση δεδομένων. 

Στην ακόλουθη διεύθυνση URL μπορείτε να δείτε μια 5λεπτη εισαγωγή σε όλα τα μέρη μιας άδειας 
CC.  https://creativecommons.org/get-cc-savvy/breaking-cc-licenses 

 

https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/evaluate-assessing-your-research-process-and-findings/
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/evaluate-assessing-your-research-process-and-findings/
https://libguides.anu.edu.au/c.php?g=906019&p=6594267
https://creativecommons.org/get-cc-savvy/breaking-cc-licenses/
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Ερώτηση: 

«Ποιες εκδόσεις των αδειών Creative Commons είναι οι πλέον κατάλληλες για ανοικτά δεδομένα;»» 

 

Τρεις εκδόσεις Creative Commons είναι οι πλέον κατάλληλες για μια ανοικτή άδεια χρήσης: 
● Δημόσιος τομέας: (CC0) (Εμφάνιση άδειας χρήσης δημόσιου τομέα) 

● Αναφορά Δημιουργού:  (CC-BY v4.0) (Εμφάνιση άδειας Δημιουργού) 

● Αναφορά Δημιουργού & Κοινής Χρήσης (Share-alike): (CC- CC-BY v4.0) (Εμφάνιση άδειας 

Δηιουργού & Άδειας Κοινής Χρήσης (ShareAlike) ) 

 

Οι άδειες δημόσιας χρήσης και οι άδειες αναφοράς δημιουργού παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη 
χρήση των δεδομένων, ενώ η άδεια κοινής χρήσης μπορεί να περιορίσει την εμπορική χρήση των 
δεδομένων. 

 

Ερώτηση: 

Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί οι άλλες εκδόσεις των αδειών Creative Commons δεν είναι κατάλληλες 
για ανοικτά δεδομένα; 

 

Άσκηση (πηγή: https://creativecommons.org/get-cc-savvy/breaking-cc-licenses) 

Για κάθε ένα από τα παρακάτω εικονίδια, εξηγήστε με μία ή δύο προτάσεις τι μπορείτε και τι δεν 
μπορείτε να κάνετε με έργα που κάποιος έχει μοιραστεί με τη συγκεκριμένη άδεια. 

1.  

2.  

3.  

Άλλοι τύποι Αδειών 
● Άδειες χρήσης κατά παραγγελία (Bespoke) 

o δημιουργούνται από τον εκδότη δεδομένων 
o εισάγουν ειδικούς όρους με τους οποίους ο χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται 
o μπορούν να αυξήσουν την πολυπλοκότητα για τους χρήστες των ανοικτών 

δεδομένων 
o συνήθως είναι δύσκολο για τους χρήστες να συμμορφωθούν με αυτές  

● Άδειες Ανοικτής Διακυβέρνησης (Open Government Licences) 
o Ορισμένοι εκδότες έχουν επιλέξει να αναπτύξουν τις δικές τους άδειες χρήσης 
o Παραδείγματα: 

▪ Licence Ouverte / Ανοικτή Άδεια Χρήσης | Le blog d’Etalab 
▪ Άδειες Ανοικτής Διακυβέρνησης (Open Government 

Licences)(nationalarchives.gov.uk) 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/get-cc-savvy/breaking-cc-licenses/
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
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Δραστηριότητα - Πώς να εντοπίσετε μια άδεια 

Οι εκδότες ανοικτών δεδομένων θα πρέπει να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στην άδεια χρήσης για 
όλα τα σύνολα δεδομένων που είναι διαθέσιμα για πρόσβαση, χρήση και κοινή χρήση.  Η θέση και 
η διάταξη των πληροφοριών για την άδεια χρήσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη δικαιοδοσία, 
τον κλάδο και το ατομικό στυλ.  Η βέλτιστη πρακτική υποδεικνύει ότι οι άδειες πρέπει να είναι 
εύκολα προσβάσιμες και ευανάγνωστες. 

Επισκεφθείτε τους ακόλουθους καταλόγους ανοικτών δεδομένων και περιηγηθείτε ή αναζητήστε 
ορισμένα σύνολα δεδομένων.   

● https://www.europeandataportal.eu/data/datasets   

● Εύρεση ανοικτών δεδομένων - data.gov.uk 

● Data.gov.sg 

● Ή βρείτε έναν άλλο κατάλογο δεδομένων για να εξερευνήσετε 

Για κάθε σύνολο δεδομένων   

o να εντοπίσετε πού και τι είδους άδειες, κατά περίπτωση, έχουν εκδοθεί   
o σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη άδεια χρήσης, συζητήστε σε ποιο βαθμό και 

είδος δραστηριοτήτων (π.χ. εμπορικές ή μη) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, 

σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε άδεια χρήσης, τι θα μπορούσατε να κάνετε για να 
μάθετε με ποια άδεια χρήσης διατίθενται τα δεδομένα;  Ίσως να ρωτήσετε τον εκδότη;  Ίσως να 
ψάξετε βαθύτερα στα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων;    

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

• Πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Chrome, Firefox, Edge, Opera κ.λπ.) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● 10 λεπτά: επισκεφθείτε τη διεύθυνση URL και παρακολουθήστε το βίντεο 

● 10 λεπτά για δύο ερωτήσεις 

● 15 λεπτά για δραστηριότητα 

 

 

 

 

https://www.europeandataportal.eu/data/datasets
https://data.gov.uk/
https://data.gov.sg/
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2.2.3 Σχετικά με τα Cookies 

Σχετικά με τα cookies 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Όταν πλοηγείστε στον Παγκόσμιο Ιστό, εκτίθεστε σε μια σειρά νόμων και κανονισμών που 
συνδέονται με τα cookies του προγράμματος περιήγησης.  Είναι θεμελιώδους σημασίας πριν τα 
αποδεχτείτε να γνωρίζετε τι είναι τα cookies και πώς μπορούν να επηρεάσουν τη δραστηριότητά 
σας και την ιδιωτικότητά σας στο διαδίκτυο.   

 
Πηγή: https://www.pexels.com/it-it/foto/pila-di-biscotti-3252139 

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου στον σκληρό σας δίσκο που δημιουργείται από τις 
ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας σε έναν 
ιστότοπο.  Μοιάζει με μια ακολουθία αριθμών, μια σειρά κωδικών, η οποία έχει νόημα μόνο για το 
λογισμικό που τα δημιουργεί.  Τα cookies προορίζονται για την παρακολούθηση, την εξατομίκευση 
και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη διαδικτυακή σας συνεδρία (π.χ. αναγνώριση των 
στοιχείων σύνδεσης και των προτιμήσεων των χρηστών- προσαρμογή της διαφήμισης- εντοπισμός 
στοιχείων που έχουν αναζητηθεί προηγουμένως για τη δημιουργία καλαθιών αγορών και την 
υπόδειξη παρόμοιων αγαθών).  Τα cookies δημιουργούν συνέπεια, ενημερώνοντας τον διακομιστή 
ότι τα αιτήματα προέρχονται από τον ίδιο υπολογιστή.  Μπορούν να συγκριθούν με το να παίρνετε 
ένα εισιτήριο για τον έλεγχο των παλτών: αφήνετε το παλτό σας στο γκισέ- λαμβάνετε το εισιτήριο 
που σας ταυτοποιεί- όταν επιστρέψετε, μπορείτε να πάρετε πίσω το παλτό σας μαζί με το εισιτήριό 
σας. 

Τα cookies βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων σχετικά με τις παραβιάσεις της 
ιδιωτικής ζωής, καθώς μπορούν να επιτρέψουν τη συγκέντρωση δεδομένων για την 
παρακολούθηση της διαδικτυακής σας δραστηριότητας και να συμβάλουν στη δημιουργία ακριβών 
προφίλ χρηστών.  Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για το HTTP, ένας ιστότοπος μπορεί να συλλέγει 
πληροφορίες για έναν επισκέπτη μόνο μετά από τη συγκατάθεσή του.  Εάν επιθυμείτε να 
καταργήσετε τα cookies, μπορείτε συνήθως να επιλέξετε τις επιλογές που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες σας.   

 

https://www.pexels.com/it-it/foto/pila-di-biscotti-3252139/
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Δραστηριότητα - Αναστοχασμός 

Επισκεφθείτε τους ακόλουθους πόρους και παραθέστε πληροφορίες στις παρακάτω ερωτήσεις 
σχετικά με τα cookies.  Μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο περισσότερους πόρους.   

● Τι πληροφορίες μπορούν να περιέχουν τα cookies;  Μάθετε περισσότερα αν υπάρχουν 
περισσότερα από αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί. 

● Είναι υποχρεωτική η αποδοχή των cookies; 
● Μπορούν τα cookies να είναι επικίνδυνα και πώς; 

 

Πόροι: 
o Νόμοι της ΕΕ για τα cookies: https://gdpr.eu/cookies/?cn-reloaded=1  
o Αποδοχή των cookies: https://support.kaspersky.com/common/windows/2843#block2  
o Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των cookies: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl
=en  

o Ένας απόλυτος οδηγός για τη χρήση των cookies: https://html.com/resources/cookies-
ultimate-
guide/#:~:text=Cookies%2C%20or%2C%20to%20give%20them,specific%20to%20each
%20individual%20user  

o Rookie Cookies: https://www.thesun.co.uk/tech/6507593/what-is-cookie-internet-
accept-info-decline-delete-cookies-explained/  

o https://www.privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide  

o Τι είναι τα cookies: https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/cookies  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

• Πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Chrome, Firefox, Edge, Opera κ.λπ.) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● 30 λεπτά για επίσκεψη σε πηγές και προβληματισμό 

 

2.3 Επίπεδο Εξειδίκευσης 

2.3.1 Αξιολόγηση διαφόρων ψηφιακών δεδομένων και περιεχομένου 

Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης - «Πώς να εντοπίζετε τις ψευδείς ειδήσεις» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι ψεύτικες ειδήσεις είναι πολύ συχνές στις μέρες μας, δεδομένου του συντριπτικού όγκου 
πληροφοριών και δεδομένων που ανταλλάσσονται με μεγάλη ευκολία μεταξύ των κοινωνικών 
πλατφορμών.  Η ανάπτυξη της ικανότητας εντοπισμού των ψεύτικων ειδήσεων είναι ένα ακόμη 

https://gdpr.eu/cookies/?cn-reloaded=1
https://support.kaspersky.com/common/windows/2843%23block2
https://support.google.com/accounts/answer/%2061416?co=GENIE.Platform=Android&hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/%2061416?co=GENIE.Platform=Android&hl=en
https://html.com/resources/cookies-ultimate-guide/#:~:text=Cookies%2C%20or%2C%20to%20give%20them,specific%20to%20each%20individual%20user
https://html.com/resources/cookies-ultimate-guide/#:~:text=Cookies%2C%20or%2C%20to%20give%20them,specific%20to%20each%20individual%20user
https://html.com/resources/cookies-ultimate-guide/#:~:text=Cookies%2C%20or%2C%20to%20give%20them,specific%20to%20each%20individual%20user
https://html.com/resources/cookies-ultimate-guide/#:~:text=Cookies%2C%20or%2C%20to%20give%20them,specific%20to%20each%20individual%20user
https://www.thesun.co.uk/tech/6507593/what-is-cookie-internet-accept-info-decline-delete-cookies-explained/
https://www.thesun.co.uk/tech/6507593/what-is-cookie-internet-accept-info-decline-delete-cookies-explained/
https://www.privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/cookies
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βήμα προς την κριτική σκέψη, μια κρίσιμη δεξιότητα κατά την πλοήγηση στην κοινωνία της 
πληροφορίας. 

Το παρακάτω πληροφοριακό γράφημα που δημιουργήθηκε από την IFLA (Διεθνής Ομοσπονδία 
Ενώσεων Βιβλιοθηκών) περιγράφει μια διαδικασία απλών οκτώ βημάτων που θα μπορούσαν να 
σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις ψεύτικες ειδήσεις και στο ίδιο πλαίσιο θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν οδηγό για να εντοπίσετε τις ψεύτικες πληροφορίες ή τα δεδομένα που αναζητάτε. 

 

Πηγές: IFLA (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:How_to_Spot_Fake_News.jpg), 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode 

Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο που αφορά τις ψευδείς ειδήσεις  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AkwWcHekMdo (Πώς να εντοπίσετε τις ψευδείς 
ειδήσεις  - FactCheck.org - YouTube) 

Προβολή των ακόλουθων βίντεο για την παραπληροφόρηση 

1ομέρος 

https://youtu.be/g7WjrvG1GMk (Γουρούνι σώζει κατσικάκι) 

Συζήτηση: Ουάου, αυτό είναι καταπληκτικό, σωστά;  Πώς σας κάνει να αισθάνεστε αυτή η ιστορία; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AkwWcHekMdo
https://youtu.be/g7WjrvG1GMk
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2ο μέρος 

https://youtu.be/_2My_HOP-bw (Nathan For You - Petting Zoo Hero – Η αληθινή ιστορία) 

Συζήτηση: Πώς αισθάνεστε τώρα που ξέρετε ότι αυτό το βίντεο είναι ψεύτικο; 

https://youtu.be/bvtJj6HoYHg (προαιρετικά, αν υπάρχει χρόνος  - Nathan For You - Petting Zoo 
Hero Pt. 2) 

Συζήτηση: Αυτό το βίντεο έχει σκοπό να είναι αστείο και να κάνει τον κόσμο να γελάσει, ωστόσο  

● τι θα γινόταν αν ήταν κάτι πιο σοβαρό, όπως μια ψευδής είδηση ή ψευδείς πληροφορίες 

για ένα σημαντικό γεγονός, όπως μια φυσική καταστροφή;   

● Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό; 

Συζήτηση: Ζητήστε από τους μαθητές να μοιραστούν τις απαντήσεις τους.  Εξηγήστε ότι η 
διαδικτυακή παραπληροφόρηση μπορεί να έχει μεγάλες συνέπειες.  Μπορεί: 

● Να αυξήσει την ένταση και τον θυμό μεταξύ ομάδων ανθρώπων 

● Να βλάψει τη φήμη ατόμων ή ομάδων 

● Να επηρεάσει τα αποτελέσματα των εκλογών και των προτάσεων ψηφοφορίας κ.λπ. 

Πηγές: Hoaxes and Fakes | Common Sense Education  

Πλευρική ανάγνωση 

Μια στρατηγική που ονομάζεται πλευρική ανάγνωση σε συνδυασμό με τη διαδικασία των οκτώ 
βημάτων που παρουσιάστηκε παραπάνω, θα μπορούσε να έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα 
στον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων, βίντεο και γεγονότων γενικότερα.  Ορισμένες κατευθυντήριες 
γραμμές σε αυτή τη στρατηγική είναι οι εξής: 

● Βρείτε γρήγορα ακριβείς πληροφορίες για το θέμα σας, "γκουγκλάροντας" ιστοσελίδες και 

σαρώνοντας   τες, ανοίγοντας νέες καρτέλες πριν διαβάσετε εξ ολοκλήρου μια 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα 

● Πριν θεωρήσετε κάτι στο διαδίκτυο ως δεδομένο, κάντε μια μικρή έρευνα σχετικά με την 

πηγή.  Ποτέ δεν μπορείτε να είστε απολύτως σίγουροι για την αξιοπιστία ενός ιστότοπου 

● Πριν μπείτε σε μια νέα ιστοσελίδα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να την εξετάσετε για να 

βεβαιωθείτε ότι είναι νόμιμη.  Εάν δεν περνάει το  "τεστ οσμής", προχωρήστε παρακάτω 

● Κάντε παύση σε κάθε νέα ιστοσελίδα για να διαπιστώσετε την εγκυρότητά της πριν 

διαβάσετε οτιδήποτε.  Αντί να διαβάζετε ολόκληρη την ιστοσελίδα από πάνω προς τα 

κάτω, σαρώστε τη σελίδα, μπαινοβγαίνοντας στην καρτέλα του προγράμματος 

περιήγησης, για να ελέγξετε την εγκυρότητα του ιστότοπου. 

 

https://youtu.be/_2My_HOP-bw
https://youtu.be/bvtJj6HoYHg
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/hoaxes-and-fakes
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Βίντεο στο YouTube για την Πλευρική Ανάγνωση 

https://youtu.be/SHNprb2hgzU (Διάκριση των γεγονότων από τη φαντασία με την πλευρική 
ανάγνωση) 

Δραστηριότητα 

Ερωτήσεις σε διάφορες μορφές θα μπορούσαν να μοιραστούν στους μαθητές σε ένα κομμάτι χαρτί 
σχετικά με το βίντεο.  Ακολουθεί ένα δείγμα φύλλου εργασίας: 

1. Ποια είναι μια σημαντική ερώτηση που πρέπει να κάνετε όταν ψάχνετε στο διαδίκτυο 
(0:15); 

Δείγμα απάντησης 
● Ποιος κρύβεται πίσω από τις πληροφορίες 

2. Τι κάνουν πολλοί άνθρωποι συνήθως για να αξιολογήσουν έναν ιστότοπο (0:22 - 1:19); 

Δείγματα απαντήσεων 
● Κάθετη ανάγνωση   
● Αξιολόγηση ιστότοπων με βάση την εμφάνιση και την αισθητική τους 
● Αποδίδουν σπουδαιότητα στη διεύθυνση URL 
● Δεν εξετάζουν διεξοδικά, τις αναφερόμενες παραπομπές στον ιστότοπο 

3. Τι κάνουν άλλοι άνθρωποι που είναι πιο αποτελεσματικό για την αξιολόγηση ενός 
ιστότοπου (1:20 - 2:40); 

Δείγματα απαντήσεων 
● Προσπερνούν ιστοσελίδες 
● Ανοίγουν νέες καρτέλες και διαβάζουν πλευρικά 
● Ψάχνουν ευρέως στο διαδίκτυο για το θέμα τους   
● Διασταυρώνουν την εγκυρότητα των πληροφοριών σε άλλους ιστότοπους (π.χ. 

Wikipedia) 
● Αναζητούν και αξιολογούν την αξιοπιστία του δημιουργού της πληροφορίας ή του 

ιστότοπου 
4. Πώς μπορεί η πλευρική ανάγνωση να βοηθήσει τους μαθητές (3:30); 

 

Δραστηριότητα για Ψευδείς Πληροφορίες 

 
● Ελέγξτε αν υπάρχει ελεγκτής γεγονότων από τη χώρα σας που είναι μέλος του 

Διεθνούς Δικτύου Ελέγχου Γεγονότων (IFCN) από τη διεύθυνση 
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories   

● Αν δεν υπάρχει για τη χώρα σας, προσπαθήστε να βρείτε ένα για τον εαυτό σας μέσω 
του διαδικτύου ή χρησιμοποιήστε ένα που σας αρέσει από τον παραπάνω κατάλογο. 

● Πηγαίνετε στις τελευταίες ειδήσεις ή άρθρα, χωριστείτε σε ομάδες, επιλέξτε ένα 
άρθρο, συζητήστε και επιδείξτε τα αποτελέσματά σας στην τάξη. 

● Ποια είναι η ψευδής είδηση στην οποία αναφέρεται το άρθρο; 
● Πώς προσπαθεί το άρθρο να διαψεύσει αυτές τις ισχυριζόμενες ψευδείς ειδήσεις; 
● Ποιο άρθρο πιστεύετε ότι λέει την αλήθεια και γιατί;  (Θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε κάποια από τα βήματα του πληροφοριακού γραφήματος «Πώς να 

https://youtu.be/SHNprb2hgzU
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
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εντοπίσετε τις ψευδείς ειδήσεις», ειδικά σε μια μεγαλύτερη εργασία ή εργασία για το 
σπίτι) 

 

Πρόσθετοι πόροι, μαθήματα, σχέδια μαθήματος και άλλα σχετικά πράγματα 

● https://cor.stanford.edu/curriculum/collections/teaching-lateral-reading (Teaching 

Lateral Reading | Civic Online Reasoning (stanford.edu) 

● https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/hoaxes-and-fakes 

(Hoaxes and Fakes | Common Sense Education) 

● https://youtu.be/xf8mjbVRqao (Helping Students Identify Fake News with the Five C's of 

Critical Consuming) 

● https://www.commonsense.org/education/articles/are-deepfake-videos-a-threat-to-

democracy  

● https://www.commonsense.org/education/articles/help-students-fact-check-the-web-

like-the-pros (Help Students Fact-Check the Web Like the Pros | Common Sense Education) 

● https://www.wnycstudios.org/podcasts/otm/projects/breaking-news-consumers-

handbook (On the Media | Breaking News Consumer's Handbook | WNYC Studios) 

Αναφορές:  

Kiely, E. & Robertson, L., 2016. “How to Spot Fake News”. [Online] Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

● Πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Chrome, Firefox, Edge, Opera κ.λπ.) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● 5 λεπτά: Μελετήστε το πληροφοριακό γράφημα 

● 5 λεπτά: (182) How to Spot Fake News - FactCheck.org - YouTube 

● 10 λεπτά: Προβολή των ακόλουθων βίντεο για την Παραπληροφόρηση Συζήτηση 

● 15 λεπτά: Πλευρική ανάγνωση  

● 20 λεπτά ή θα μπορούσε να είναι μια εργασία για το σπίτι: Δραστηριότητα για Ψευδείς 

Πληροφορίες 

 

 

 

https://cor.stanford.edu/curriculum/collections/teaching-lateral-reading
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/hoaxes-and-fakes
https://youtu.be/xf8mjbVRqao
https://www.commonsense.org/education/articles/are-deepfake-videos-a-threat-to-democracy
https://www.commonsense.org/education/articles/are-deepfake-videos-a-threat-to-democracy
https://www.commonsense.org/education/articles/help-students-fact-check-the-web-like-the-pros
https://www.commonsense.org/education/articles/help-students-fact-check-the-web-like-the-pros
https://www.wnycstudios.org/podcasts/otm/projects/breaking-news-consumers-handbook
https://www.wnycstudios.org/podcasts/otm/projects/breaking-news-consumers-handbook
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AkwWcHekMdo
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2.3.2 Ανοικτά δεδομένα σε μεγαλύτερο βάθος 

Ανοικτά δεδομένα σε μεγαλύτερο βάθος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανοικτά δεδομένα 

Ολοκληρώστε την ακόλουθη ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης – 3.3 (europeandataportal.eu) 

http://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module1/#/id/co-01  

Δραστηριότητα: Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
● Τι σημαίνει «ανοικτό» στα «ανοικτά δεδομένα»; 

o «Ανοιχτότητα» από τον Ανοιχτό Ορισμό (http://opendefinition.org/) 

o Τι είναι τα ανοικτά δεδομένα;  

(https://www.europeandataportal.eu/en/training/elearning/what-open-data ) 

● Τι κάνει τα δεδομένα ανοικτά; 

● Γιατί χρειαζόμαστε ανοικτά δεδομένα;  Μπορείτε να σκεφτείτε άλλα οφέλη από τη χρήση των 

ανοικτών δεδομένων εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα 

ηλεκτρονικής μάθησης; 

Ολοκληρώστε την ακόλουθη ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης - Τι καθιστά τα ποιοτικά 
ανοικτά δεδομένα ποιοτικά; (europeandataportal.eu) 

https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module5/#/id/co-01  

Δραστηριότητα: Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

● Τι καθιστά τα ανοικτά δεδομένα ποιοτικά;  Αναφέρετε ορισμένα χαρακτηριστικά. 

● Ποιες απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας ανοικτά δεδομένα ορίζει η κοινότητα; 

● Ποιοι είναι οι δύο βασικοί δείκτες ανοικτής ποιότητας δεδομένων; 

 

Αναστοχασμός και Συζήτηση: 

Βρείτε παραδείγματα διαφορετικών θεμάτων από την επιστήμη, την καθημερινή ζωή, την 
εκπαίδευση κ.λπ. και απαντήστε για κάθε θέμα στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

● Περιγράψτε τι θα μπορούσε να είναι ακατέργαστα δεδομένα στο εν λόγω θέμα 

o π.χ. κλιματική αλλαγή (πιθανοί δείκτες ακατέργαστων δεδομένων) 

▪ θερμοκρασία που είναι η ατμόσφαιρα;  Θερμοκρασία της επιφάνειας της 

θάλασσας;  Παγκόσμια θερμοκρασία? 

▪ Επίπεδο της θάλασσας 

▪ Κατάσταση των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής 

▪ Περισσότερα... 

● Ποια από αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να γίνουν ανοικτά;   

https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module1/#/id/co-01
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module1/#/id/co-01
http://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module1/#/id/co-01
http://opendefinition.org/
https://www.europeandataportal.eu/en/training/elearning/what-open-data
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module5/#/id/co-01
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module5/#/id/co-01
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module5/#/id/co-01
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module5/#/id/co-01
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● Πώς θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα τα Ανοιχτά Δεδομένα σε αυτό το θέμα;   

Δραστηριότητα 

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://certificates.theodi.org/en/datasets όπου μπορείτε να 
περιηγηθείτε σε όλα τα σύνολα δεδομένων που διαθέτουν πιστοποιητικό ODI. 

● Φιλτράρετε με βάση τη χώρα και το επίπεδο πιστοποιητικού σας για να δείτε πόσα 

σύνολα δεδομένων θα εμφανιστούν και από ποιους οργανισμούς.   

● Υπάρχουν σύνολα δεδομένων με πιστοποιητικό "Platinum Level" στη χώρα σας; 

 

Ολοκληρώστε την ακόλουθη ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης - Πόσο χρήσιμα είναι τα 
δεδομένα μου; (europeandataportal.eu)  

https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module10/#/id/co-01 

Δραστηριότητα 

Επισκεφθείτε σύνολα δεδομένων και διάφορα ανοικτά δεδομένα.  Επιλέξτε μερικά από αυτά και 
αξιολογήστε πόσα αστέρια ανοικτών δεδομένων διαθέτουν.  Παραδείγματα συνόλων δεδομένων 
και δικτυακών τόπων διαφόρων περιεχομένων που μπορείτε να επισκεφθείτε δίνονται παρακάτω 

● Δωρεάν eBooks | Project Gutenberg 

● ScienceDirect.com | Επιστημονικά, υγειονομικά και ιατρικά περιοδικά, άρθρα πλήρους 

κειμένου και βιβλία. 

o Αναζητήστε ένα θέμα (π.χ. «ανοικτά δεδομένα») →κάντε κλικ στο πρώτο 

αποτέλεσμα, →μπορείτε να δείτε το πλήρες άρθρο;  → πόσα αστέρια θα δίνατε σε 

αυτό το άρθρο; 

● Σύνολα δεδομένων - Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

● Πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Chrome, Firefox, Edge, Opera κ.λπ.) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● 20 λεπτά: ενότητα eLearning 1 

● 10 λεπτά: Δραστηριότητα (απάντηση σε ερωτήσεις και συζήτηση) 

● 15 λεπτά: ενότητα eLearning 5 

● 10 λεπτά: Δραστηριότητα (απάντηση σε ερωτήσεις και συζήτηση) 

● 30 λεπτά για προβληματισμό και συζήτηση ή ως εργασία για το σπίτι για τους μαθητές. 

● 5 λεπτά: Δραστηριότητα 

● 15 λεπτά(προαιρετικά): ενότητα eLearning 10 

● 15 λεπτά(προαιρετικά): Δραστηριότητα 

 

https://certificates.theodi.org/en/datasets
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module10/#/id/co-01
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module10/#/id/co-01
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module10/#/id/co-01
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module10/#/id/co-01
http://www.gutenberg.org/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.europeandataportal.eu/data/datasets?locale=en&minScoring=0
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3 Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού 

περιεχομένου 

3.1 Εισαγωγή 

Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Ο προσδιορισμός των πληροφοριακών αναγκών και δεδομένων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση 
για να είναι κάποιος ικανός να χειρίζεται πληροφορίες και δεδομένα.  Η διαχείριση των δεδομένων 
και των πληροφοριών που συλλέγονται είναι το επόμενο βήμα στη διαδικασία.  Η ικανότητα 
διαχείρισης δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί το επιστέγασμα της 
διαδικασίας του γραμματισμού δεδομένων. 

Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο όρος «Πληροφοριακός 
Γραμματισμός και Γραμματισμός  Ανάλυσης Δεδομένων» αναφέρονται απλώς στην ικανότητα ενός 
ατόμου να χρησιμοποιεί ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως ο προσωπικός υπολογιστής, ο παγκόσμιος 
ιστός, η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. Αποδείξαμε μέσα από τις προηγούμενες 
ενότητες ότι αυτό δεν ισχύει και ότι ο «πληροφοριακός γραμματισμός και γραμματισμός  ανάλυσης 
δεδομένων» είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.  Από την άλλη πλευρά, αυτή η κοινή πεποίθηση 
δείχνει πόσο σημαντική είναι η ικανότητα διαχείρισης δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα, στο πλαίσιο του πληροφοριακού γραμματισμού και 
γραμματισμού  ανάλυσης δεδομένων.  

Η ικανότητα ικανής ή τουλάχιστον αποτελεσματικής χρήσης των ψηφιακών περιβαλλόντων δίνει 
τη δυνατότητα στους ανθρώπους να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας που έχουν 
αναλάβει με δομημένο και πειστικό τρόπο, καθώς και την ικανότητα να εκφράζουν τις απόψεις 
τους με τεκμηριωμένο τρόπο.  Η ικανότητα οργάνωσης, πρόσβασης και χειρισμού του ψηφιακού 
σας περιεχομένου σε ένα δομημένο περιβάλλον αποτελεί βασική δεξιότητα του τομέα ικανοτήτων 
«Πληροφοριακού γραμματισμού και γραμματισμού  ανάλυσης δεδομένων»- οι δραστηριότητες 
αυτής της ενότητας επικεντρώνονται στην ενίσχυση αυτής ακριβώς της δεξιότητας, 
προσφέροντας επίσης το ερέθισμα για περαιτέρω ανάγνωση. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να: 

● οργανώνετε, αποθηκεύετε και ανακτάτε δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο σε 

ψηφιακά περιβάλλοντα, με έμφαση στα περιβάλλοντα cloud, 

● Οργανώνετε και επεξεργάζεστε πληροφορίες σε ένα δομημένο περιβάλλον, 

● χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο όπως το excel με πιο προχωρημένο τρόπο για τον χειρισμό 

ενός συνόλου δεδομένων. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP 

Τομέας Ικανοτήτων 1 (Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός  Ανάλυσης 
Δεδομένων):  

 1.3 Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMPEDU 

Τομέας Ικανοτήτων 6 (Διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των Εκπαιδευόμενων): 

 6.1 Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός  Ανάλυσης Δεδομένων  
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3.2 Επίπεδο εξερεύνησης 

3.2.1 Επιτρέποντας στους μαθητές να εξερευνούν και να χειρίζονται εύκολα τα 

δεδομένα   

Επιτρέποντας στους μαθητές να εξερευνούν και να χειρίζονται εύκολα τα δεδομένα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Tuva είναι μια εταιρεία που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς 
να αναπτύξουν οργανωτικό γραμματισμό ανάλυσης δεδομένων και να κλιμακώσουν την αξία των 
δεδομένων και των αναλύσεων.  Ταυτόχρονα, δηλώνουν ότι βρίσκονται σε μια αποστολή να 
δημιουργήσουν ισχυρά θεμέλια στην παιδεία δεδομένων από την αίθουσα διδασκαλίας μέχρι την 
αίθουσα συνεδριάσεων.  Έχουν δημιουργήσει το https://tuvalabs.com για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
και προσφέρουν 15 σύνολα δεδομένων και μαθήματα (στη βασική και δωρεάν συνδρομή) για τον 
πειραματισμό με σύνολα δεδομένων σε δραστηριότητες που έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει.     

Διαθέτουν μια συνεδρία διδασκαλίας, ώστε ο εκπαιδευτικός και οι εκπαιδευόμενοι, με την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού τους όταν είναι απαραίτητο, να μπορούν να περιηγηθούν στις 
ελεύθερες δραστηριότητες. 

Εξαιρετική εισαγωγική δραστηριότητα είναι το «Ο σκύλος ως φίλος»: 
https://tuvalabs.com/datasets/mans_best_friend/activities  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

● https://tuvalabs.com  

o Πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Chrome, Firefox, Edge, Opera κ.λπ.) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● Ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται 

● Κάθε περίπτωση ανά δραστηριότητα απαιτεί το πολύ 10 έως 20 λεπτά, ανάλογα με τις 

ψηφιακές δεξιότητες του ατόμου. 

 

  

https://tuvalabs.com/
https://tuvalabs.com/datasets/mans_best_friend/activities
https://tuvalabs.com/
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3.2.2 Πώς να αποθηκεύετε δεδομένα και να διευκολύνετε τη χρήση τους 

Πώς να αποθηκεύετε δεδομένα και να διευκολύνετε τη χρήση τους 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων στο cloud 

• Dropbox self-guided training courses | Dropbox learn 

• Χρήση του Google Drive για την οργάνωση αρχείων (από το Applied Digital Skills with 
Google)   

o Το ακόλουθο μάθημα είναι ανοικτό στη διεύθυνση 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en  

o Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε μια εικονική τάξη με τους μαθητές σας για 
εξάσκηση 

o https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/middle-and-high-
school/en/organize-files-in-drive/overview.html (45-90 λεπτά) 

• Εκπαίδευση με βίντεο για το OneDrive 

o https://onedrive.live.com/ (και πολλά άλλα) 

o Βοήθεια και εκμάθηση του OneDrive - Υποστήριξη της Microsoft 

Δραστηριότητα 

Επιλέξτε μια υπηρεσία cloud της προτίμησής σας, για παράδειγμα Google, Microsoft, Dropbox ή 
την υποδομή cloud του εκπαιδευτικού σας δικτύου, αν υπάρχει, και εκτελέστε τις ακόλουθες 
εργασίες με τους μαθητές σας: 

● Δημιουργήστε λογαριασμό σε μια υπηρεσία Cloud της επιλογής σας 
● Δημιουργία αρχείων και φακέλων στον προσωπικό υπολογιστή 
● Αποθηκεύστε αυτά τα αρχεία και τους φακέλους στο cloud 
● Βοηθήστε τους μαθητές σας να συνεργάζονται, μοιράζοντας αρχεία και φακέλους μεταξύ 

τους. 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

• Πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Chrome, Firefox, Edge, Opera κ.λπ.) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

• Ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται. Τουλάχιστον μία σχολική ώρα για τους 
εκπαιδευτικούς ή μαθητές (45 λεπτά) 

 

  

https://learn.dropbox.com/self-guided-learning
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/middle-and-high-school/en/organize-files-in-drive/overview.html
https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/middle-and-high-school/en/organize-files-in-drive/overview.html
https://support.microsoft.com/en-us/office/onedrive-video-training-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132
https://onedrive.live.com/
https://support.microsoft.com/en-us/onedrive
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3.3 Επίπεδο Εξειδίκευσης 

3.3.1 Διαχειριστείτε το σύνολο δεδομένων σας 

Προχωρημένη χρήση εργαλείων για την επεξεργασία συνόλων δεδομένων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα ακατέργαστα δεδομένα στα σύνολα δεδομένων διαχωρίζονται με ένα διαχωριστικό, συνήθως 
ένα κόμμα, μια άνω τελεία, ένα tab ή κάτι παρόμοιο.  Προκειμένου αυτά τα σύνολα δεδομένων να 
μπορούν να ανακτηθούν, να οργανωθούν και να αποθηκευτούν ευκολότερα, πρέπει να γίνει 
κατάλληλος χειρισμός.  Συχνά τα δεδομένα έχουν υποστεί κάποια προεπεξεργασία και 
μορφοποίηση από την αρχή που τα δημοσιεύει, οπότε στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξεταστεί 
αν το σύνολο δεδομένων βρίσκεται σε κατάσταση που να μπορεί να χειριστεί με τον προτιμώμενο 
τρόπο και αν όχι, πρέπει να γίνει κατάλληλη μορφοποίηση. 

Ένα παράδειγμα οπτικοποίησης ενός συνόλου δεδομένων στο Microsoft Excel. 

Στο παράδειγμά μας θα ακολουθηθεί μια απλή μεθοδολογία για την προετοιμασία των δεδομένων. 

1ο Βήμα: Καθαρισμός και μορφοποίηση των δεδομένων 

2ο Βήμα: Δημιουργήστε έναν πίνακα Pivot και εισάγετε Slicers για φιλτράρισμα 

3ο Βήμα: Δημιουργήστε το προτιμώμενο γράφημα σε ένα νέο φύλλο με όλους τους slicers σε 

αυτό 

Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα σύνολο δεδομένων για τα παγκόσμια κρούσματα και 
τους θανάτους που αφορούν την πανδημία Covid-19.  Θα κρατήσουμε το παράδειγμά μας όσο το 
δυνατόν πιο απλό και σαφές.  Εφαρμόστε τα ακόλουθα βήματα για τη δημιουργία της απεικόνισης.   

1. Κατεβάστε το αρχείο . csv από τη διεύθυνση 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14-day-notification-

rate-covid-19  

2. Ανοίξτε το αρχείο από το Excel και επιλέξτε Όλα τα αρχεία (*.*) εάν δεν μπορείτε να βρείτε 

το αρχείο. Εάν το Excel διαπιστώσει ότι η μορφή του αρχείου σας δεν είναι κατάλληλη ή 

αναφέρει ότι το αρχείο σας είναι κατεστραμμένο, αγνοήστε το και κάντε κλικ στο "Ναι" 

στην ερώτηση "Θέλετε να το ανοίξετε οπωσδήποτε;". 

3. Θα εμφανιστεί ένας οδηγός για την προετοιμασία των δεδομένων σας. Ελέγξτε στο Βήμα 

1: “Καθορισμένο” και “Τα δεδομένα μου έχουν κεφαλίδες” →Επόμενο→Βήμα 2: “Κόμμα” → 

Επόμενο → Βήμα 3: "Προχωρημένα" και επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις για την 

αναγνώριση αριθμητικών δεδομένων σε περίπτωση που στη χώρα σας χρησιμοποιείτε 

διαφορετικά (αφορά κυρίως τη στήλη "rate_14_day" στο csv μας, επιβεβαιώστε τη 

σωστή αναπαράστασή της), διαφορετικά απλά κάντε κλικ στο "Τέλος".   

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14-day-notification-rate-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14-day-notification-rate-covid-19
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4. Μετονομάστε το φύλλο στο οποίο εργάζεστε, αν θέλετε, σε "Δεδομένα COVID-19". Δεξί 

κλικ (1)→Μετονομασία (2) (βλ. παρακάτω εικόνα) 

 

Εικόνα 20: Μετονομασία φύλλου Excel 

5. Μπορείτε να αποκρύψετε μη απαραίτητες στήλες. Θα αποκρύψουμε τις στήλες 

“κωδικός_χώρας” και “πηγή”. Κάντε δεξί κλικ στην κορυφή της στήλης J (1) → Απόκρυψη 

(2). Κάντε το ίδιο για τη στήλη "κωδικός_χώρας". 

 

Εικόνα 21: Απόκρυψη της στήλης J με όνομα κεφαλίδας "Πηγή" 

6. Διαγράψτε όλες τις γραμμές στη στήλη "χώρα" όπου οι τιμές είναι ίσες με τις ακόλουθες 
κουκκίδες.  Η χρήση των επιλογών Φίλτρο (Ctrl + Shift + L) ή Εύρεση (Ctrl+F) μπορεί να 
σας διευκολύνει σε αυτή την εργασία.  Προσέξτε να μην αφήσετε κενές γραμμές στον 
πίνακα. 

● Αφρική (συνολικά) 
● Αμερική (συνολικά) 
● Ασία (συνολικά) 
● ΕΕ/ΕΟΧ (σύνολο) 
● Ευρώπη (συνολικά) 
● Ωκεανία (συνολικά) 

Διαγράψαμε αυτές τις γραμμές επειδή ένας πίνακας Pivot κάνει αυτόματα τις αθροίσεις για 
τις ηπείρους και έχοντας τα ήδη υπολογισμένα δεδομένα από το σύνολο δεδομένων θα 
παρήγαγε ψευδή αποτελέσματα στην ανάλυσή μας (διπλές τιμές ιδιαίτερα στην περίπτωσή 
μας).   
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Προφανώς, αν έπρεπε να ασχοληθείτε με ένα άλλο σύνολο δεδομένων ή με ένα άλλο 
πρόβλημα χρησιμοποιώντας το ίδιο σύνολο δεδομένων, πιθανότατα θα επιλέγατε να 
κάνετε άλλη μορφοποίηση ή καθαρισμό των δεδομένων. 

7. Επιλέξτε όλα τα δεδομένα του πίνακα.  Ένας τρόπος είναι να κάνετε "αριστερό κλικ" από 

την κορυφή της στήλης Α και να σύρετε και να αφήσετε μέχρι τη στήλη Ι. 

 

Εικόνα 22: Επιλέξτε όλα τα δεδομένα του πίνακα 

8. Κάντε κλικ στο “Εισαγωγή → Πίνακας Pivot→ ΟΚ” και τα πεδία του πίνακα Pivot θα 

εισαχθούν σε ένα νέο φύλλο. 

9. Μεταβείτε στο νέο φύλλο και σύρετε και αφήστε από την περιοχή πεδίων τα ακόλουθα 
πεδία 

● χρονιά_εβδομάδα σε "Σειρές" 
● εβδομαδιαία_καταμέτρηση σε "Τιμές" 

Παρατηρήστε τον πίνακα που δημιουργείται. Παρουσιάζει περιπτώσεις + θανάτους ανά 
εβδομάδα. 

10. Κάντε κλικ στο "Ανάλυση → Εισαγωγή Slicer” και κάντε κλικ στο "χώρα".  Δημιουργείται 

ένας slicer που θα λειτουργήσει ως φίλτρο στα δεδομένα που παρουσιάζονται Κάντε κλικ 

στον slicer και από την κορδέλα "Επιλογές"  (1) διαμορφώστε τον slicer σας, για 

παράδειγμα "Στήλες (2) → (βάλτε το στο) 6 (ή όσες θέλετε και μπορούν να χωρέσουν 

στην περιοχή προβολής σας)”. Στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο Slicer → ρυθμίσεις Slicer... 

→ “Απόκρυψη στοιχείων χωρίς δεδομένα".  
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Εικόνα 23: Διαμόρφωση Slicer 

Κάντε κλικ σε μεμονωμένες χώρες, για παράδειγμα στο παρακάτω σχήμα στο "Βέλγιο" (1), 
για να δείτε ότι ο πίνακας εμφανίζει τα αντίστοιχα δεδομένα.  Μπορείτε να κάνετε 
"πολλαπλές επιλογές" και να "εκκαθάριση φίλτρου", όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα.   

 

Εικόνα 23: Φιλτράρισμα με Slicer 

Δημιουργήστε με τον ίδιο τρόπο τους ακόλουθους slicers και κάντε τις κατάλληλες 
διαμορφώσεις όπως προηγουμένως:   

● ήπειρος 
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● δείκτης 
● χρονιά_εβδομάδα 

11. Κάντε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια στην κορδέλα "Εισαγωγή →Εισαγωγή στήλης ή 

ραβδογράμματος → Στήλη 2D→ Ομαδοποιημένη Στήλη” 

 

Εικόνα 25: Γράφημα στήλης 2D 

12. Δημιουργήστε ένα νέο φύλλο και δώστε το όνομα “Εικ- Covid-19 Παγκοσμίως” 

13. Κόψτε και επικολλήστε (μεταφέρετε) στο νέο φύλλο το γράφημα και τα Slicers και 

τακτοποιήστε τα ώστε να ταιριάζουν καλά. 

 

Εικόνα 26: “Εικ-Covid-19 Παγκοσμίως” σε δράση  
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14. Μπορείτε να κάνετε κάποια μορφοποίηση της επιλογής σας στο γράφημα.  

Πειραματιστείτε με 

● Αλλαγή του τίτλου σε "Παγκόσμια περιστατικά/θάνατοι από COVID-19 ανά 

εβδομάδα" 

● Αλλαγή χρώματος φόντου 

● Διαγραφή περιττών ετικετών και πεδίων 

● Αλλαγή της μονάδας του κατακόρυφου άξονα σε εκατομμύρια ας πούμε 

15. Επιλέξτε και αποεπιλέξτε επιλογές από τους τέσσερις slicers για να δείτε τις ενημερώσεις 

στο διαδραστικό γράφημα. 

16. Πειραματιστείτε με τη δημιουργία άλλων πινάκων Pivot και γραφημάτων. 

17. Αποθηκεύστε το σε μορφή .xlsx για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαθούν όλες οι 

μορφοποιήσεις, οι χειρισμοί, τα γραφήματα και γενικά η εργασία σας.   

Αναστοχασμός και δραστηριότητες 

● Κατεβάστε άλλα σύνολα δεδομένων που σας ενδιαφέρουν σε ".csv" ή σε άλλες μορφές 

συμβατές με το Excel και πειραματιστείτε. 

● Πειραματιστείτε περισσότερο με τον Πίνακα Pivot σύροντας και αφήνοντας πεδία στις 

τέσσερις περιοχές του Πίνακα Pivot (Γραμμές, Τιμές, Φίλτρα, Στήλες). 

● Μελετήστε μερικά σεμινάρια για το Excel για να αποκτήσετε περισσότερη άνεση με τους 

πίνακες Pivot και τα γραφήματα. 

o  https://libguides.com.edu/c.php?g=649573&p=7558211  

o https://uhlibraries.pressbooks.pub/mis3300excel/chapter/6-1-creating-pivot-

tables/  

o Αναζήτηση στο διαδίκτυο για ανοικτό περιεχόμενο 

(https://www.google.com/advanced_search) 

▪ "διδακτικό υλικό Excel" ή "excel πίνακες pivot" 

▪ Δικαιώματα χρήσης  → Ελεύθερη χρήση ή κοινή χρήση (ή "μη 

φιλτραρισμένο από άδεια χρήσης" αν το θέλετε μόνο για τη δική σας 

μελέτη) 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

● Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο 

● Microsoft Excel 

https://libguides.com.edu/c.php?g=649573&p=7558211
https://uhlibraries.pressbooks.pub/mis3300excel/chapter/6-1-creating-pivot-tables/
https://uhlibraries.pressbooks.pub/mis3300excel/chapter/6-1-creating-pivot-tables/
https://www.google.com/advanced_search
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● 40 λεπτά περίπου 

 


