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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
παρούσα έκδοση αντανακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 
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Εισαγωγή 

Η ενότητα 2 – Δημιουργία περιεχομένου με ψηφιακά δεδομένα έχει ως στόχο να καταστήσει 

ικανούς τους εκπαιδευόμενους στη χρήση διάφορων εργαλείων για την κατάλληλη ψηφιακή 

επικοινωνία, την αποτελεσματική συνεργασία και την υπεύθυνη συμμετοχή τους ως πολίτες.  

Εμπνευσμένη από τους τομείς ικανοτήτων 2, 5 και 6 του DigCompEdu, η παρούσα ενότητα έχει ως 

στόχο να παράσχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να:  

• Δημιουργούν και να τροποποιούν ψηφιακούς πόρους 

• Διαχειρίζονται, να προστατεύουν και να κοινοποιούν ψηφιακούς πόρους 

• Συμμετέχουν ενεργά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

• να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με 

ασφάλεια και υπευθυνότητα 

• Διαχειρίζονται και να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα και την ιδιωτικότητά 

τους. 

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στα ερωτήματα: 

- Τι πρέπει να δημιουργήσω; 

- Πώς ενσωματώνω και  επανασχεδιάζω ψηφιακό περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων; 

- Πώς μπορώ να προστατεύσω τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητά μου; 

 

 

(πηγή εικόνας: https://medium.com/digital-transformation-in-the-asset-management/from-data-to-insights-the-immediate-
pitfalls-part-i-data-creation-collection-7948568c0059) 

 

https://medium.com/digital-transformation-in-the-asset-management/from-data-to-insights-the-immediate-pitfalls-part-i-data-creation-collection-7948568c0059
https://medium.com/digital-transformation-in-the-asset-management/from-data-to-insights-the-immediate-pitfalls-part-i-data-creation-collection-7948568c0059
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Αυτή η ενότητα καλύπτει τα ακόλουθα μέρη: 

1. Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου Σήμερα υπάρχουν πολλά ψηφιακά εργαλεία για τη 

δημιουργία και την επεξεργασία ερευνών. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε σωστούς κανόνες 

και να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της ιδιωτικότητας τόσο του εαυτού σας όσο 

και των ερωτηθέντων. 

2. Δημιουργία και δημοσίευση βίντεο Στις μέρες μας, τα βίντεο γίνονται viral πολύ 

περισσότερο από ότι το κείμενο ή οι εικόνες. Η μορφή βίντεο είναι ο ευκολότερος τρόπος για 

να περάσετε το μήνυμά σας με σύντομο και απλό τρόπο, χρήσιμος για την ανταλλαγή ιδεών 

και την αποσαφήνιση σύνθετων θεμάτων. 

3. Ενσωμάτωση και επαναχρησιμοποίηση ψηφιακού περιεχομένου Το ψηφιακό 

περιεχόμενο έχει το πλεονέκτημα ότι είναι εύκολο να κοινοποιηθεί, αλλά η πρόκληση έγκειται 

στο να γίνει και να παραμείνει ορατό. Για να διασφαλίσετε ότι το περιεχόμενό σας είναι 

ορατό, πρέπει να επιλέξετε τη σωστή πλατφόρμα. Αυτό εξαρτάται από τους στόχους που 

θέλετε να επιτύχετε και το κοινό στο οποίο απευθύνεστε.  

4. Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας Ο διαδικτυακός 

κόσμος παρέχει απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει 

στη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Για την προστασία της ιδιωτικότητας πρέπει να 

τηρούνται βασικοί κανόνες, οι οποίοι βασίζονται στον ψηφιακό αλφαβητισμό. 
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1 Ανάπτυξη (πρωτότυπου) ψηφιακού περιεχομένου 

1.1 Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών και 

εργαλείων 

1.1.1 Εισαγωγή 

Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών και εργαλείων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Τα δεδομένα είναι ένα νέο «καύσιμο» και η ζήτηση για δεξιότητες που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των δεδομένων αυξάνεται. Πώς μπορούν τα δεδομένα να βοηθήσουν στην αφήγηση 
της ιστορίας και ποια είναι τα βασικά βήματα για να προσεγγίσει κανείς τη διαδικασία δημιουργίας 
συνόλων δεδομένων; 

Οι γνώσεις πάνω στα δεδομένα είναι η ικανότητα μελέτης, κατανόησης, παραγωγής και μετάδοσης 
πληροφοριών ως δεδομένα. Παρόμοια με την επάρκεια ως γενική ιδέα, ο αλφαβητισμός δεδομένων 
(data literacy) επικεντρώνεται στο να μπορεί κανείς να εργάζεται με πληροφορίες. Όπως και να 
έχει, δεν σχετίζεται με την ικανότητα ανάλυσης κειμένου, καθώς απαιτεί ορισμένες άλλες 
ικανότητες, όπως η εξαγωγή και ο χειρισμός πληροφοριών. 

Καθώς η συλλογή δεδομένων γίνεται μια από τις κύριες πηγές πληροφοριών, αποδεικνύεται ότι 
είναι όλο και πιο σημαντικό για τους ερευνητές να έχουν δεξιότητες αλφαβητισμού στα δεδομένα. 
Οι βασικές έννοιες συνδέονται με την επιστήμη των δεδομένων, η οποία ασχολείται με τη συλλογή, 
την ερμηνεία και την οπτικοποίηση δεδομένων.  

Ο αλφαβητισμός στα δεδομένα περιλαμβάνει την κατανόηση του τι πραγματικά σημαίνουν τα 
δεδομένα, αλλά και την ικανότητα κατανόησης διαγραμμάτων και περιγραμμάτων και της 
εξαγωγής συμπερασμάτων από τις πληροφορίες. 

Οι ερευνητές μπορούν είτε να ξεκινήσουν τη συλλογή δεδομένων (μέσω έρευνας) είτε να 
χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες πηγές δεδομένων (σύνολα ανοικτών δεδομένων). Κατά τη 
δημιουργία του δικού τους συνόλου δεδομένων, ο ερευνητής δημιουργεί ένα νέο σύνολο γνώσεων 
για τη διερεύνηση της ιστορίας. Τα μοναδικά σύνολα δεδομένων μπορούν ακόμη και να βοηθήσουν 
τον ερευνητή να εντοπίσει ποιες τάσεις δεν ήταν έτοιμοι να εντοπίσουν οι σύμβουλοι και όσοι 
χαράσσουν πολιτικές. Τα δεδομένα γίνονται προμήθεια γνώσης. Όσον αφορά την εφαρμογή μιας 
προσέγγισης με γνώμονα τα δεδομένα στη δημιουργία περιεχομένου, θα πρέπει να τηρείται η καλά 
δομημένη διαδικασία για να μη δημιουργηθούν άσχετα δεδομένα. 

Για να χειριστεί κανείς τα δεδομένα θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα βασικά στοιχεία της 
στατιστικής και να κατανοήσει το θέμα. Μερικές φορές τα δεδομένα μπορεί να παραπλανήσουν 
τον ερευνητή. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το δείγμα της έρευνας δεν αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον 
πληθυσμό και είναι μεροληπτικό. Επίσης, μερικές φορές οι ερωτηθέντες δεν δίνουν αρκετή 
προσοχή στις ερωτήσεις και επιλέγουν άλλες απαντήσεις κατά λάθος. Αυτά τα ζητήματα μπορούν 
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να αποφευχθούν εάν ο ερευνητής γνωρίζει ότι τα ψηφιακά δεδομένα είναι μεροληπτικά, ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το δείγμα δεν είναι μεροληπτικό και ότι η έρευνα είναι 
καλά καταρτισμένη. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

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

• δημιουργήσετε ηλεκτρονικές φόρμες 
• κατανοήσετε την καταγραφή δεδομένων, τους βασικούς κανόνες εγκυρότητας, ακρίβειας, 

ποιότητας 
• επεξεργαστείτε και να οπτικοποιήσετε τα συλλεχθέντα δεδομένα 

Η ομάδα αναμένεται να είναι σε θέση να επισημαίνει τις ανάγκες πληροφόρησης, να αναζητά 
δεδομένα σε ψηφιακά περιβάλλοντα, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να πλοηγείται μεταξύ 
συνόλων δεδομένων. Ο ερευνητής πρέπει να αναλύει, να ερμηνεύει και να αξιολογεί κριτικά τα 
δεδομένα, τις πληροφορίες και το ψηφιακό περιεχόμενο που κατέχει. 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP 

Τομέας ικανοτήτων 1 (Πληροφορική και αλφαβητισμός δεδομένων) 

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

1.2 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

1.3 Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

Τομέας ικανοτήτων 3: δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 

3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου 

3.2 Ενσωμάτωση και επανασχεδιασμός ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMPEDU 

Τομέας 2: Ψηφιακοί πόροι 

2.1 Επιλογή ψηφιακών πόρων 

Εντοπισμός, αξιολόγηση και επιλογή ψηφιακών πόρων για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 
Να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι, το πλαίσιο, η παιδαγωγική 
προσέγγιση και η ομάδα των εκπαιδευόμενων, όταν επιλέγονται ψηφιακοί πόροι και 
σχεδιάζεται η χρήση τους. 

2.2 Δημιουργία και τροποποίηση ψηφιακών πόρων 

Τροποποίηση και αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων με ανοικτή άδεια χρήσης και άλλων 
πόρων, όπου αυτό επιτρέπεται. Δημιουργία σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο νέων 
ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων. Να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένοι μαθησιακοί 
στόχοι, το πλαίσιο, η παιδαγωγική προσέγγιση και η ομάδα των εκπαιδευόμενων, όταν 
επιλέγονται ψηφιακοί πόροι και σχεδιάζεται η χρήση τους. 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

• https://thedataliteracyproject.org/ - εκπαιδευτική πύλη για να ενημερώνεστε για τις 
πρόσφατες πρωτοβουλίες και να αξιολογείτε τις γνώσεις σας 

• https://datainnovation.org/ - διερευνήστε πώς μπορούν τα δεδομένα να ευνοήσουν 
τον οργανισμό 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

• Επίπεδο Εξερεύνησης: Μοναδικό προαπαιτούμενο η κριτική σκέψη. 
• Επίπεδο Εξειδίκευσης: Προαπαιτούμενο οι γνώσεις σε συγκεκριμένο λεξιλόγιο (π.χ.: 

επεξεργασία δεδομένων) 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ  

https://datajournalism.com/ 

https://datainnovation.org/
https://datajournalism.com/
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1.2  Επίπεδο Εξερεύνησης 

1.2.1  Δημιουργία της έρευνας 

Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών και εργαλείων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Για να καταλήξετε σε μια καλή έρευνα πρέπει να την ορίσετε 
σωστά. 

Σημαντικό είναι να απαντήσετε επομένως σε αυτά τα 
ερωτήματα: 

• Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται η 
έρευνα; 

• Τι είδους πληροφορίες θα συλλεχθούν στην 
έρευνα;  

• Πώς θα ελέγξω την εγκυρότητα, την ακρίβεια, 
την ποιότητα ...; 

• Πώς θα γίνει η επεξεργασία των δεδομένων;  

 

Κανόνες βέλτιστης πρακτικής για τη διεξαγωγή μιας καλής έρευνας  

Ακολουθούν λοιπόν μερικοί κανόνες - σύμφωνα με το Survey Monkey - για τη δημιουργία μιας 
αποτελεσματικής έρευνας: 

1. Ορίστε έναν σαφή, εφικτό στόχο για την έρευνά σας. 

Ο στόχος πρέπει να είναι ακριβής, συγκεκριμένος 

2. Κρατήστε τις πιο προσωπικές ερωτήσεις για το τέλος. 

Είναι προτιμότερο να κρατάτε τις προσωπικές πληροφορίες - όπως η ηλικία, η εκπαίδευση 
... – για το τέλος. 

3. Μην αφήνετε την έρευνά σας να γίνει πολύ μεγάλη. 

Οι μακροσκελείς έρευνες τείνουν να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό κρατήστε τις 
σύντομες. Ένα ωραίο κόλπο το οποίο συναντάται  σε ορισμένα προγράμματα ερευνών, είναι 
η γραμμή προόδου (ή %) με την οποία ο ερωτώμενος βλέπει το τέλος της. 

4. Επικεντρωθείτε στη χρήση ερωτήσεων κλειστού τύπου. 

Ένας τρόπος για να αναπτύξετε γρηγορότερα μια έρευνα και ταυτόχρονα να διευκολύνετε 
τη μετέπειτα επεξεργασία είναι να χρησιμοποιήσετε περισσότερες ερωτήσεις κλειστού 
τύπου, όπως η κλίμακα Likert, παράδειγμα των οποίων είναι οι ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής. 
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Μη συμπεριλάβετε πολλές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Χρησιμοποιήστε τες ίσως για την 
αναλυτικότερη εξήγηση της απάντησης του ερωτηθέντος σε μια ερώτηση κλειστού τύπου. 

5. Εξετάστε το ενδεχόμενο να συμπεριλάβετε ένα κίνητρο έρευνας. 

Αν έχετε τη δυνατότητα, μια μικρή ανταμοιβή για όσους συμμετέχουν στην έρευνα είναι 
πάντα χρήσιμη. 

 

6. Μην κάνετε καθοδηγητικές ερωτήσεις. 

Με άλλα λόγια, προσπαθήστε να μην βάζετε τη δική σας γνώμη στην ερώτηση, να είστε όσο 
το δυνατόν πιο ουδέτεροι στην περιγραφή της ερώτησης. 

7. Διατηρήστε τις επιλογές των απαντήσεών σας ισορροπημένες. 

Σίγουρα στις ερωτήσεις κλειστού τύπου πρέπει να δίνετε αρκετές απαντήσεις για να είστε 
αντικειμενικοί. Στην κλίμακα Likert είναι πάντα χρήσιμο να υπάρχει ζυγός αριθμός 
απαντήσεων καθώς αυτό εμποδίζει τους ανθρώπους να ελέγξουν ως εύκολη λύση τη μέση 
(μέσος όρος), παρέχοντας επίσης τη 
δυνατότητα επιλογής "δεν ισχύει" ή "δεν έχω 
γνώμη". 

8. Η απολυτότητα μπορεί να βλάψει την ποιότητα 
των απαντήσεών σας με απόλυτο τρόπο. 

Μην χρησιμοποιείτε απόλυτες λέξεις όπως 
"κάθε", "πάντα" ή "όλα" στην ερώτηση, 
καθώς αυτό περιορίζει την 
αντικειμενικότητα των απαντήσεων του 
ερωτώμενου. 

9. Αποφύγετε τις διπλές ερωτήσεις. 

Μην ρωτάτε δύο (διαφορετικά) πράγματα 
στην ίδια ερώτηση, καλύτερα να το χωρίσετε 
σε 2 ή περισσότερες ερωτήσεις. 

10. Κάνετε μια προεπισκόπηση της έρευνάς σας πριν 
την στείλετε. 

Βεβαιωθείτε ότι αξιολογείτε την έρευνα σε δοκιμαστική λειτουργία για να αποφύγετε 
τυχόν αστοχίες. 

 

Δραστηριότητα: συνθέστε & καταγράψτε την έρευνα σε χαρτί 

Το περιεχόμενο συνδέεται με τη χρήση των δεδομένων στο σχολείο σας: θέλετε να διερευνήσετε σε 
ποια μαθήματα/θέματα χρησιμοποιούνται ανοικτά δεδομένα και μάλιστα τι είδους, να απαριθμήσετε 
μερικά παραδείγματα, σε ποιο βαθμό οι μαθητές θεωρούν ότι γίνεται αρκετή χρήση τους; Και φυσικά 

(πηγή εικόνας: 

https://www.pxfuel.com/)  

https://www.pxfuel.com/
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θέλετε να συμπεριλάβετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον ερωτώμενο & την ημερομηνία και ώρα 
καταγραφής της έρευνας. 

 

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε την έρευνά σας χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη 
φόρμα έρευνας. 

Ανάλογα με τις ερωτήσεις που κάνατε, χρειάζεστε ένα κανονικό εργαλείο έρευνας ή ένα εργαλείο 
δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού. Το τελευταίο μεταφέρει επίσης τη θέση σας στη φόρμα, 
ώστε τα δεδομένα να μπορούν να απεικονιστούν σε μια ακριβή τοποθεσία (βλ. 1.3.1). 

 

Μια έρευνα αποτελείται πάντα από ξεχωριστά μέρη  

1 Το γενικό μέρος περιλαμβάνει 

ημερομηνία και ώρα της έρευνας - μερικές φορές αυτό γίνεται αυτόματα 

πληροφορίες σχετικά με τον ερωτώμενο (όπως όνομα, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) - αλλά σε αυτή την περίπτωση λάβετε υπόψη σας τον ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων). Πρόκειται για έναν κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Επομένως, αναφέρετε στην αρχή της έρευνας τον σκοπό της 
επεξεργασίας των δεδομένων και αναφέρετε πόσο καιρό θα διατηρηθούν τα δεδομένα και αν θα 
κοινοποιηθούν σε τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες για τον ΓΚΠΔ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu.  

2 Ο πυρήνας της ίδιας της έρευνας με διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων: ερωτήσεις κλειστού και 
ανοιχτού τύπου. 

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου αποτελούνται μεταξύ άλλων από: 

• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με περιορισμένο αριθμό απαντήσεων. Αυτές είναι 
ευκολότερο να αναλυθούν εκ των υστέρων, καθώς τυποποιούν τη μορφή των 
απαντήσεων, δηλαδή δεν αφήνουν περιθώρια ερμηνείας ή ορθογραφικών λαθών.  

• τα πλαίσια ελέγχου είναι παρόμοια με τα πλαίσια πολλαπλής επιλογής, αλλά εδώ μπορούν 
να επιλεχθούν περισσότερες από μία απαντήσεις 

• Γραμμική κλίμακα ή κλίμακα Likert είναι όταν θέλετε να συλλέξετε τη γνώμη κάποιου 
αριθμητικά σε μια κλίμακα. Επίσης εδώ η ανάλυση γίνεται πολύ εύκολη π.χ. σε ένα 
γράφημα (στήλες, κυκλικό διάγραμμα ...) 

Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου αποτελούνται από πλαίσια κειμένου (που μερικές φορές επιτρέπουν 
μόνο σύντομες απαντήσεις σε αντίθεση με τις λεγόμενες απαντήσεις παραγράφου όπου είναι 
δυνατή μια μεγαλύτερη απάντηση κειμένου). Οι ερωτήσεις αυτές προσφέρουν περισσότερες 
ευκαιρίες στους ερωτώμενους να εκφράσουν σε βάθος τη γνώμη/απάντησή τους, αλλά η ανάλυση 
είναι πιο σύνθετη και πιο δύσκολο να παρουσιαστεί γραφικά, αν και είναι δυνατή η δημιουργία 
νεφών- λέξεων (word clouds), για παράδειγμα. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu
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3 Καταληκτικά, μην ξεχάσετε στο τέλος να ευχαριστήσετε τον ερωτώμενο για την απάντηση στην 
έρευνα. Προσφέρετε επίσης τη δυνατότητα να τον κρατήσετε ενήμερο για τα αποτελέσματα, αν το 
επιθυμεί. 

 

Αυτά είναι μερικά δημοφιλή εργαλεία για μια έρευνα χωρίς γεωγραφικό εντοπισμό: 

• Τα Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) χρησιμοποιούνται πολύ 
συχνά και είναι εύκολα στη χρήση.  

• Τα Microsoft Forms (https://forms.office.com) είναι παρόμοια με τα έντυπα της Google, 
το ίδιο εύκολα στη χρήση, ένας δωρεάν λογαριασμός Office 365 είναι διαθέσιμος για 
σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

• Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com), αλλά ο δωρεάν λογαριασμός 
περιορίζει μόνο τον αριθμό των ερωτήσεων. 

• TypeForm (https://www.typeform.com/surveys)  

 

Δραστηριότητα:  

Δημιουργήστε την έρευνα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες/ερωτήσεις που κάνατε στο πρώτο μέρος  

Όταν τελειώσετε, κοινοποιήστε τον σύνδεσμο της έρευνας στο κοινό σας, ώστε να ξεκινήσει η συλλογή 
δεδομένων. Μην ξεχάσετε να δώσετε ακριβείς οδηγίες σχετικά με την τελική ημερομηνία συλλογής. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0) - Απαιτείται λογαριασμός Google 
o Ένα καλό εγχειρίδιο χρήσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 

https://support.google.com/docs/answer/6281888.  
• Microsoft Forms (https://forms.office.com) - Απαιτείται λογαριασμός Office365 

o Ένα καλό εγχειρίδιο χρήσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 
https://support.microsoft.com/en-us/forms.  

• Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com) - βασικός (δωρεάν) λογαριασμός 
o Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη μέσω του online κέντρου βοήθειας: 

https://help.surveymonkey.com  
• TypeForm (https://www.typeform.com/surveys) - απαιτείται μόνο μια διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
o Οι απλές έρευνες και τα ερωτηματολόγια με το Typeform είναι δωρεάν: 

https://help.typeform.com/hc/en-us  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά: καταγραφή της έρευνας σε χαρτί 

30 λεπτά: δημιουργία της έρευνας στο εργαλείο 

 

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://forms.office.com/
https://forms.office.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.typeform.com/surveys
https://docs.google.com/forms/u/0
https://forms.office.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.typeform.com/surveys
https://help.typeform.com/hc/en-us
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1.2.2 Επεξεργασία & οπτικοποίηση των δεδομένων 

Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών και εργαλείων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ 

Μετά τη συλλογή των δεδομένων, ήρθε η ώρα να οπτικοποιήσετε και να αναλύσετε τα 
αποτελέσματα. Ανάλογα με τον τύπο των ερωτήσεων, τα δεδομένα μπορούν να απεικονιστούν σε 
γραφήματα (π.χ. αριθμητικά δεδομένα) ή απλώς σε μορφή πίνακα (π.χ. κείμενο). 

Αλλά πριν αναλύσετε τα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την έρευνα, π.χ. ότι δεν 
δέχεστε πλέον απαντήσεις. 

 

Οι φόρμες Google και Microsoft εμφανίζουν τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων στο ίδιο 
παράθυρο (σε μια επιπλέον καρτέλα που ονομάζεται "Απαντήσεις" δίπλα στις ερωτήσεις της 
έρευνας). 

 

 

 

Κάνοντας κλικ σε αυτή την καρτέλα μπορείτε να δείτε ή μια σύνοψη των συλλεχθέντων δεδομένων 
ή να περάσετε από κάθε φόρμα ξεχωριστά. Η σύνοψη προσφέρει ήδη κάποιες γραφικές 
αναπαραστάσεις. 



 

 

Ενότητα 2                                        Δημιουργία περιεχομένου ψηφιακών δεδομένων 14 

 

Και οι δύο επιτρέπουν την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα δεδομένων : η Google 

τοποθετεί τα αποτελέσματα σε ένα ξεχωριστό φύλλο Google όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο  , 
και ο πίνακας αυτός παραμένει συνδεδεμένος με τη Φόρμα, έτσι ώστε αν συλλέγονται νέα δεδομένα 
να προστίθενται αυτόματα στο φύλλο. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το λογιστικό φύλλο της 
Google ως αρχείο xls. 

 

Το λογιστικό φύλλο στο Google sheets επιτρέπει δυνατότητες ανάλυσης παρόμοιες με αυτές του 
Excel, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών αναπαραστάσεων των αποτελεσμάτων από τις 
ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Οι φόρμες της Microsoft προσφέρουν τη δυνατότητα να κατεβάσετε τα δεδομένα ως αρχείο Excel, 
αν θέλετε το αρχείο να παραμένει ενημερωμένο με τις νέες καταχωρήσεις στη Φόρμα, πρέπει να 
ξεκινήσετε από το Onedrive και να κάνετε κλικ στο New >Forms for Excel. 

 

Το Survey Monkey συλλέγει όλα τα αποτελέσματα στην ενότητα «Ανάλυση αποτελεσμάτων» μιας 
έρευνας. Εδώ μπορείτε να δείτε μια συνοπτική προβολή των δεδομένων σας, να περιηγηθείτε σε 
μεμονωμένες απαντήσεις, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα διαγράμματα, να χρησιμοποιήσετε 
φίλτρα για να εστιάσετε σε συγκεκριμένες προβολές και τμήματα δεδομένων και να κατεβάσετε 
εύκολα τα αποτελέσματά σας σε πολλαπλές μορφές. Αλλά και εδώ μπορείτε να εξάγαγετε τα 
δεδομένα - μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή - ως αρχείο xls. 
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Το αρχείο xls που κατεβάσατε μπορεί να ανοίξει μέσα στο Excel, προσφέροντας ακόμα 
περισσότερες και καλύτερες επιλογές για τη δημιουργία γραφημάτων και πινάκων με ωραία 
διάταξη, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευπαρουσίαστο εικονογραφημένο έγγραφο της 
έρευνας. 

 

Με το TypeForm μπορείτε να εξερευνήσετε και να κατεβάσετε όλες τις απαντήσεις που συλλέγετε 
στην ενότητα «Απαντήσεις» του πίνακα αποτελεσμάτων. Η ενότητα «Απαντήσεις» σάς επιτρέπει 
να προβάλετε μεμονωμένες απαντήσεις στο Typeform σας, αντί να βλέπετε απλώς τις συνολικές 
τάσεις, όπως κάνουν οι ενότητες «Περίληψη» και «Επισημάνσεις». Αυτό την καθιστά ιδανική για 
εμβάθυνση στα ποιοτικά δεδομένα, δηλαδή για να γνωρίσετε πραγματικά τον κάθε ερωτηθέντα. 

Μεταβείτε στην ενότητα «Απαντήσεις» κάνοντας κλικ στον πίνακα «Αποτελέσματα» και στη 
συνέχεια στην καρτέλα «Απαντήσεις». Ο αριθμός των απαντήσεων που έλαβε το Typeform σας θα 
εμφανίζεται σε παρένθεση σε αυτή την καρτέλα. 

 

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε όλα τα δεδομένα σας σε ένα υπολογιστικό φύλλο σε μορφή 
αρχείου Excel (XLS) ή CSV. Αυτό είναι χρήσιμο για περαιτέρω ανάλυση ή για τη συγχώνευση 
δεδομένων από πολλαπλές φόρμες τύπου. 

 

Δραστηριότητα:  

Οπτικοποιήστε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας: 

- περνώντας πρώτα από τα αποτελέσματα μέσα στην ίδια την πλατφόρμα φορμών 

- εξάγοντας ή κατεβάζοντας τα αποτελέσματα ως αρχείο δεδομένων (Google sheets ή xls) και 
απεικονίζοντας έτσι τις απαντήσεις των ερωτήσεων κλειστού τύπου σε διάφορα γραφήματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Φόρμες Google (https://docs.google.com/forms/u/0/) 
• Microsoft Forms (https://forms.office.com) 
• Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com)  
• Φύλλα Google (https://www.google.com/sheets/about)  
• Microsoft Excel 
• TypeForm (https://www.typeform.com/surveys) 

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://forms.office.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.google.com/sheets/about
https://www.typeform.com/surveys
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

60 λεπτά. 
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1.3 Επίπεδο εξειδίκευσης 

1.3.1 Δημιουργία έρευνας με γεωγραφικό εντοπισμό 

Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών και εργαλείων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα γεωδεδομένα, γνωστά και ως γεωγραφικά δεδομένα ή γεωχωρικά δεδομένα, αναφέρονται σε 
δεδομένα και πληροφορίες που έχουν ρητή ή έμμεση συσχέτιση με μια τοποθεσία στη Γη. Τα 
γεωχωρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για την οπτική απεικόνιση και την καλύτερη κατανόηση 
των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας με βάση μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(πηγή: https://nexiga.com/english/data/geodata/) 

(πηγή: https://pixnio.com/) 

https://www.omnisci.com/learn/geospatial
https://nexiga.com/english/data/geodata/
https://pixnio.com/
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Οι πληροφορίες σχετικά με τον γεωγραφικό εντοπισμό μπορεί να παρέχουν πολύ χρήσιμες 
πληροφορίες. Κατά τη συλλογή των δεδομένων με βάση τη γεωγραφία, ο ερευνητής είναι σε θέση 
να κατανοήσει εάν τα αποτελέσματα αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή.  

Τα σκουπίδια (δοχεία, πλαστικά μπουκάλια, μάσκες...) κατά μήκος των δρόμων και των αγροτικών 
ποδηλατικών και πεζοπορικών μονοπατιών αποτελούν πρόβλημα σε πολλές χώρες. Μερικές φορές 
είναι η στάση του ατόμου, αλλά προκαλείται επίσης και από την έλλειψη κάδων ή άλλων χώρων 
ανακύκλωσης κατά μήκος των δρόμων και των μονοπατιών. 

Σε αυτή την έρευνα θα χωρίσετε την εργασία σε επιμέρους μέρη και κάθε μέλος της ομάδας σας θα 
ερευνήσει μερικούς δρόμους/μονοπάτια. 

Στην έρευνα θα αναφέρετε 

• τι είδους σκουπίδια καταγράφονται 
• πού υπάρχουν κάδοι ή άλλες δυνατότητες ανακύκλωσης και αν αυτοί είναι άδειοι ή γεμάτοι 

με σκουπίδια  
• ποια είναι η γενική γνώμη/αίσθησή σας για τον δρόμο/το μονοπάτι που ερευνάτε 

(πραγματικά δραματική ή φυσιολογική - χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert) 

Αλλά για την έρευνα αυτή πρέπει να υποδείξουμε την ακριβή θέση των σκουπιδιών κατά μήκος του 
δρόμου/μονοπατιού. Σε αυτό το σημείο χρησιμοποιούνται τα γεωδεδομένα, δηλαδή δεδομένα με 
γεωγραφική θέση η οποία επισυνάπτεται σε αυτά. Κατά τη συλλογή των δεδομένων ο ερωτώμενος 
θα προσθέσει με χειροκίνητο ή αυτόματο τρόπο την τοποθεσία του με τη φόρμα ή θα υποδείξει σε 
χάρτη την ακριβή τοποθεσία. Ως αποτέλεσμα, όλα τα δεδομένα θα μπορέσουν να απεικονιστούν σε 
χάρτη, προσφέροντας δυνατότητες χωρικής ανάλυσης των δεδομένων. 

Τα δεδομένα μπορούν να απεικονιστούν μέσω ενός χάρτη, όπου κάνοντας κλικ στην τοποθεσία 
βλέπετε τα δεδομένα της έρευνας που συλλέχθηκαν εκεί. 
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Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.2.1, για να καταλήξετε σε μια καλή έρευνα πρέπει να την 
ορίσετε σωστά. 

Σημαντικό είναι να απαντήσετε επομένως σε αυτά τα ερωτήματα 

• Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται η έρευνα; 
• Τι  είδους πληροφορίες θα συλλεχθούν στην έρευνα; 
• Πώς θα ελέγξω την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την ποιότητα ...; 
• Πώς  τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία;  

Οι ίδιοι πρακτικοί κανόνες ισχύουν και εδώ. Αλλά όπως αναφέρθηκε: θα απαντήσετε επίσης σε μια 
ερώτηση που παραπέμπει στη γεωγραφική θέση όπου ολοκληρώνεται η καταγραφή της έρευνας. 
Πάρτε το παράδειγμα της έρευνας με τίτλο Survey123: ένας από τους τύπους ερωτήσεων που 
πρέπει να προσθέσετε είναι ο «Χάρτης». Αυτό επιτρέπει να προσδιορίσετε στο χάρτη την ακριβή 
σας θέση - όταν χρησιμοποιείτε smartphone αυτό γίνεται αυτόματα, με ένα κλικ στο σύμβολο. 
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Για αυτού του είδους την έρευνα χρησιμοποιήστε ένα από αυτά τα 2 εργαλεία: 

• ArcGIS Survey123: Συλλογή δεδομένων μέσω διαδικτύου ή κινητών συσκευών, ακόμη και 
όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Αναλύστε γρήγορα τα αποτελέσματα και 
μεταφορτώστε τα δεδομένα με ασφάλεια για περαιτέρω ανάλυση. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Survey123 ως μεμονωμένο προϊόν ή να το συνδυάσετε με 
άλλα εργαλεία της ESRI (όπως το ArcGIS Online & ArcGIS Storymaps) για ακόμα 
περισσότερες επιλογές ανάλυσης. 

• QField: αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να συλλέγετε αποτελεσματικά δεδομένα στο πεδίο, 
αλλά πρέπει να αναλύετε τα αποτελέσματα μέσα στο QGIS.  
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Δραστηριότητα:  

Πραγματοποιήστε την έρευνα για τη μέτρηση των αποβλήτων κατά μήκος του δρόμου. 

Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια έρευνα με γεωγραφικό εντοπισμό. Αυτό σημαίνει ότι μία από τις 
ερωτήσεις της έρευνας ζητά (είτε αυτόματα είτε όχι) να δηλώσετε την τοποθεσία σας. Οι άλλες 
ερωτήσεις μπορούν να είναι παρόμοιες με μια "κανονική" έρευνα. 

Όταν τελειώσετε, κοινοποιήστε τον σύνδεσμο της έρευνας με το κοινό σας, ώστε να ξεκινήσει η συλλογή 
δεδομένων. Μην ξεχάσετε να δώσετε ακριβείς οδηγίες για την τελική ημερομηνία συλλογής. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

- Survey123 από την ESRI (https://survey123.arcgis.com) - χρειάζεστε έναν λογαριασμό 
οργανισμού για να δημιουργήσετε μια έρευνα, όχι για να απαντήσετε στην έρευνα. 
Ένα εισαγωγικό βίντεο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://youtu.be/fqw71JjhWMc.  

- QField του QGIS (https://qfield.org) – Χρειάζεται να εγκατασταθεί στο Android 
smartphone σας.  
Ένα εισαγωγικό βίντεο μπορείτε να βρείτε στο https://youtu.be/fqYZlhZwXLo.   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

• Για να δημιουργήσετε την έρευνα: 1 ώρα 
• η συλλογή δεδομένων στο πεδίο εξαρτάται από την ποσότητα των δρόμων και την 

απόσταση, αλλά αυτό θα διαρκέσει εύκολα 1 ώρα. 

 

  

https://survey123.arcgis.com/
https://survey123.arcgis.com/
https://qfield.org/
https://youtu.be/fqYZlhZwXLo
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1.3.2 Επεξεργασία των δεδομένων 

Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών και εργαλείων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μετά τη συλλογή των δεδομένων, ήρθε η ώρα να οπτικοποιήσετε και να αναλύσετε τα 
αποτελέσματα. Αλλά πριν τα αναλύσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την έρευνα, π.χ. ότι δεν 
δέχεστε πλέον απαντήσεις. 

Το Survey123 σας επιτρέπει να αναλύσετε τα 
αποτελέσματα με δύο διαφορετικούς τρόπους 
μέσα στην πλατφόρμα:  

- μπορείτε να αναλύσετε τα αποτελέσματα σε 
πίνακες και γραφήματα, με δυνατότητα 
φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων 
 

 

 

 

 

 

 

 

- μπορείτε επίσης να επιλέξετε να δείτε τη 
γεωγραφική θέση όλων των 
καταγεγραμμένων φορμών, εδώ μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε «Άνοιγμα σε πρόγραμμα 
προβολής χαρτών», ώστε τα δεδομένα να 
απεικονίζονται μέσα στο ArcGIS Online. 
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Αυτό το βίντεο παρέχει έναν χρήσιμο οδηγό για την ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω Survey123: 
https://youtu.be/MvjlS-0p2K4  

 

Όταν χρησιμοποιείτε το QField, τα δεδομένα θα πρέπει να εισάγονται και να ανοίγονται μέσα στο 
QGIS χρησιμοποιώντας ένα πρόσθετο πρόγραμμα.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στο https://qfield.org/docs/.  

 

 

Δραστηριότητα:  

Δοκιμάστε τα εργαλεία και χρησιμοποιήστε τα για τη δημιουργία οπτικοποιημένων και γεωγραφικά 
εντοπισμένων ερευνών. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

- Survey123 από την ESRI (https://survey123.arcgis.com)   

- QField του QGIS (https://qfield.org/) 

 

https://youtu.be/MvjlS-0p2K4
https://survey123.arcgis.com/
https://qfield.org/
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

• με το Survey123 μέσα στο πρόγραμμα περιήγησης: 60 λεπτά 
• όταν χρησιμοποιείτε επίσης το ArcGIS Online: 90 λεπτά 
• με το QField: 90 λεπτά, καθώς θα χρειαστεί να εργαστείτε και με το QGIS. 
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1.3.3 Οπτικοποίηση των δεδομένων 

Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών και εργαλείων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μετά τη λήψη των δεδομένων μπορεί να θέλετε να τα απεικονίσετε για δημοσίευση. Η διαδικασία 
οπτικοποίησης δεδομένων ορίζεται ως infographics (ενημερωτικά γραφήματα). Χρησιμοποιώντας 
διαφορετικούς τύπους διαγραμμάτων είναι δυνατόν να εκφράσετε μια ιδέα με απλό τρόπο. Αντί να 
γράψετε μία ή δύο παραγράφους, μπορείτε να δείξετε την 
μεταβαλλόμενη τάση και να κοινοποιήσετε την ιδέα. 

Καθώς έχετε έτοιμη την ανάλυσή σας, σκεφτείτε πώς θα 
παρουσιάσετε την ιστορία που σας λένε τα δεδομένα. 
Βλέπετε μια μεταβλητή που έχει τον υψηλότερο όγκο; 
Έχετε διερευνήσει την κατηγορία με το μεγαλύτερο 
μερίδιο; Απεικονίστε το! Για να δημιουργήσετε ένα 
γράφημα, θα πρέπει να καταλάβετε τι θέλετε να πείτε. 
Πώς θα θέλατε να τονίσετε το γεγονός που 
ανακαλύψατε; 

 

Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει διαφορετικά χρώματα για να το κάνει ορατό. Μην 
υπερφορτώνετε το γράφημα με πρόσθετες πληροφορίες –αφήστε το απλό, ώστε όλοι να 
καταλαβαίνουν το νόημα του γραφήματος. 

Μπορείτε να απεικονίσετε τα δεδομένα με το εργαλείο που χρησιμοποιήσατε για την επεξεργασία 
τους.  Τα γραφήματα μπορούν να δημιουργηθούν απευθείας στο Google Sheets όπου 
επεξεργαστήκατε τα δεδομένα. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην επιλογή «Εισαγωγή» -> 
«Διάγραμμα» και επιλέξτε τον καταλληλότερο τύπο διαγράμματος για την ιστορία σας. 

Για να επιλέξετε το σωστό διάγραμμα, ίσως θελήσετε να ρίξετε μια ματιά στις αναφορές και τα 
επιτυχημένα παραδείγματα. Οι πιο συχνοί τύποι γραφημάτων είναι τα ραβδογράμματα ή τα 
κυκλικά διαγράμματα. Είναι τα καταλληλότερα για την παροχή πληροφοριών με ευδιάκριτο τρόπο. 
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Το Microsoft Excel κάνει το ίδιο με ακόμη 
περισσότερες επιλογές για γραφήματα: Στη 
συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε μια μεγάλη 
ποικιλία γραφημάτων.  

  

 

 

Τα Infographics είναι μια τέχνη, κατά  
κάποιο τρόπο,  και μπορείτε να 
εξερευνήσετε ωραία παραδείγματα 
παρουσίασης δεδομένων. Αν θέλετε 
να κατακτήσετε αυτή τη δεξιότητα, 
ίσως αξίζει να ρίξετε μια ματιά σε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως το 
Infogram, ένα δωρεάν εργαλείο για τη 
δημιουργία γραφημάτων δεδομένων. 

Μία από τις υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να 
δημιουργήσετε διαγράμματα και να έχετε 
ευπαρουσίαστο σχεδιασμό είναι το Datawrapper (ένα 
εργαλείο με έδρα τη Γερμανία). Το Datawrapper είναι 
δωρεάν και εύκολο στη χρήση. Τα δεδομένα θα πρέπει 
να καθαριστούν και να μεταφορτωθούν σε αρχείο 
excel στον διακομιστή. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο 
του διαγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αφού 
ανεβάσετε τα δεδομένα, μπορείτε να ελέγξετε πώς θα 
είναι το γράφημά σας και τι σχόλια χρειάζεστε για να 
εξηγήσετε καλύτερα το νόημα που κρύβεται από πίσω.  

 

 

Μια άλλη υπηρεσία που είναι εύχρηστη και παρέχει 
διάφορες επιλογές για την οπτικοποίηση των 

δεδομένων είναι το Piktochart. Αυτή η υπηρεσία παρέχει στους χρήστες επιπλέον εργαλεία, όπως ο 
σχεδιασμός διάταξης για μια αφίσα και η διάταξη κειμένου σε μορφή που είναι εύκολο να διαβαστεί 
και να κατανοηθεί. Τα πρότυπα που είναι διαθέσιμα από τον κατασκευαστή σάς επιτρέπουν να 
οργανώσετε τις πληροφορίες.  
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Κατά την εξερεύνηση της απεικόνισης δεδομένων μπορεί να συναντήσετε τύπους όπως το 
διάγραμμα φυσαλίδων, το διάγραμμα ραντάρ, το διάγραμμα καταρράκτη και πολλά άλλα. Αυτοί οι 
τύποι διαγραμμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αφού έχετε κατανοήσει όχι μόνο το μήνυμα 
που κρύβεται από πίσω αλλά και τις έννοιες σχεδιασμού, έτσι ώστε να μην παραπλανήσετε τον 
αναγνώστη σας.  

 

Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση αυτών των τύπων οπτικοποίησης δεδομένων, αλλά αν 
τους τελειοποιήσετε, το κοινό σας θα μείνει ευχαριστημένο. 

  

  

 

 

Δραστηριότητα:  

Δοκιμάστε τα εργαλεία και χρησιμοποιήστε τα για τη δημιουργία οπτικοποιημένων και γεωγραφικά 
εντοπισμένων ερευνών. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Google Sheets (https://survey123.arcgis.com) 
• Microsoft Excel 
• Infogram (https://infogram.com) 
• Datawrapper(https://www.datawrapper.de) 
• Piktochart (https://piktochart.com) 

 

https://survey123.arcgis.com/
https://survey123.arcgis.com/
https://infogram.com/
https://www.datawrapper.de/
https://piktochart.com/
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ (κατά περίπτωση) 

• https://infogram.com/blog/8-tips-for-a-digital-newspaper-on-how-to-use-infogram/ - 
πώς να χρησιμοποιήσετε το infogram 

• https://academy.datawrapper.de/ - πώς να χρησιμοποιήσετε το datawrapper 
• https://www.youtube.com/watch?v=Eq-85gzw3GI - πώς να χρησιμοποιήσετε το 

Piktochart 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

• με το Infogram μέσα στο πρόγραμμα περιήγησης: 60 λεπτά 

• με το Google Sheets ή το Excel: 60 λεπτά 

 

2 Εγγραφή & δημοσίευση βίντεο 

2.1 Εισαγωγή 

Εγγραφή & δημοσίευση βίντεο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Σήμερα τα βίντεο γίνονται viral πολύ 
περισσότερο από ότι τα κείμενα ή οι 
εικόνες. Η μορφή βίντεο είναι ο 
ευκολότερος τρόπος για να 
μεταδώσετε το μήνυμά σας σύντομα 
και εύκολα. 

Τα βίντεο είναι χρήσιμα για την 
ανταλλαγή ιδεών και την 
αποσαφήνιση πολύπλοκων θεμάτων. 
Οι εκπαιδευόμενοι είναι πιο 
αφοσιωμένοι αν το θέμα του 
μαθήματος είναι παραστατικό και αν 
υπάρχει μια ιστορία πίσω από 
περίπλοκες έννοιες. 

Η κινούμενη εικόνα τραβάει την προσοχή και αναγκάζει τον δέκτη να ενεργοποιηθεί και να 
προσηλωθεί στο μήνυμα. Αυτό ακριβώς είναι απαραίτητο να γίνεται κατά την εξήγηση νέων 

(πηγή: https://www.pxfuel.com/)  

https://infogram.com/blog/8-tips-for-a-digital-newspaper-on-how-to-use-infogram/
https://academy.datawrapper.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Eq-85gzw3GI&fbclid=IwAR1DldDH-f_Ibuv2zbhx6pzpkAoknsuZnJJuu1EATtVEPaDjNKKI2kJXQXY
https://www.pxfuel.com/
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θεμάτων. Τα βίντεο μπορούν είτε να βιντεοσκοπηθούν με την κάμερα (smartphone), είτε να είναι 
μια σύνθεση εικόνων που κάνει το υλικό πιο διαδραστικό. 

Κατά τη βιντεοσκόπηση είναι σημαντικό να σχεδιάσετε εκ των προτέρων ένα σενάριο. Οργανώστε 
ένα σχεδιάγραμμα που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ποια πλάνα θα πρέπει να τραβήξετε. Να 
έχετε πάντα κατά νου την ερώτηση:  Ποιο είναι το βασικό θέμα; Καλό θα ήταν επίσης να εξετάσετε 
τον ήχο και τα φώτα για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα και ο ήχος είναι στα σωστά επίπεδα. 

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε το βίντεο και να κόψετε ανεπιτυχείς λήψεις ή να 
προσθέσετε κείμενο/κινούμενα σχέδια στο υλικό για την καλύτερη επεξήγηση του θέματος.   

Πέρα από τη βασική διαδικασία εγγραφής, ο δημιουργός περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσει 
προ-προγραμματισμένα εργαλεία που επιτρέπουν τη δημιουργία βίντεο κινουμένων σχεδίων στο 
πρόγραμμα περιήγησης. Κάποια από αυτά είναι δωρεάν, ενώ άλλα έχουν πλάνα τιμολόγησης. 

Αυτές οι πλατφόρμες διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, αλλά όλες 
εξυπηρετούν έναν στόχο - να κάνουν το περιεχόμενο διαδραστικό και να επιτευχθεί η επικοινωνία 
με τους θεατές. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο τέλος αυτού του θέματος, θα είστε σε θέση να: 

• βιντεοσκοπήσετε  
• να δημοσιεύσετε ένα βίντεο 
• να λαμβάνετε υπόψη ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες) 

Τομέας ικανοτήτων 3: Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 

3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου 

Δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου σε διάφορες μορφές, έκφραση μέσω 
ψηφιακών μέσων. 

Χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών για συνεργατικές διαδικασίες, καθώς και για 
τη δημιουργία και κατάρτιση από κοινού πόρων και γνώσεων. 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMPEDU 

Τομέας 6: Διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των εκπαιδευομένων 

6.2 Ψηφιακή επικοινωνία & συνεργασία 

Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, εργασιών και αξιολογήσεων που απαιτούν 
από τους εκπαιδευόμενους να εκφράζονται μέσω ψηφιακών μέσων, να τροποποιούν και 
να δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές.  

6.3 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 
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Να διδαχθούν οι εκπαιδευόμενοι πώς εφαρμόζονται τα πνευματικά δικαιώματα και οι 
άδειες χρήσης στο ψηφιακό περιεχόμενο, πώς γίνονται οι παραπομπές σε πηγές και οι 
αναφορές στις άδειες χρήσης. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

https://creatoracademy.youtube.com/page/course/community-guidelines - Οδηγίες δημιουργίας 
περιεχομένου βίντεο στο YouTube 

https://www.thinkwithgoogle.com/features/youtube-playbook/topic/great-creative/ - Οδηγίες 
δημιουργίας περιεχομένου βίντεο της Google 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Explorer: smartphone 

Εμπειρογνώμονας: κάμερα και τεχνικός εξοπλισμός (φώτα/ηχογράφηση) 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ  

https://biteable.com/ - εργαλείο για τη δημιουργία βίντεο κινουμένων σχεδίων 

 

  

https://creatoracademy.youtube.com/page/course/community-guidelines
https://www.thinkwithgoogle.com/features/youtube-playbook/topic/great-creative/
https://biteable.com/
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2.2 Επίπεδο Εξερεύνησης 

2.2.1 Εγγραφή βίντεο 

Εγγραφή & δημοσίευση βίντεο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η δημιουργία βίντεο απαιτεί χρόνο και είναι αποτελεσματική. Η ομάδα που δημιουργεί βίντεο 
προετοιμάζει πολλές πληροφορίες και αυξάνει τη βάση γνώσεων. Οι θεατές ασχολούνται 
περισσότερο με το θέμα και έχουν υψηλότερη καμπύλη μάθησης σύμφωνα με διάφορες μελέτες.  

Η ευκολότερη και φθηνότερη μέθοδος για την 
εγγραφή βίντεο είναι η χρήση ενός smartphone ή 
μιας απλής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Η 
ποιότητα του βίντεο εξαρτάται φυσικά από την 
κάμερα του smartphone σας, αλλά υπάρχουν και 
άλλα ζητήματα που μπορούν να καταστρέψουν το 
βίντεο σας: 

1. Πάντα να βιντεοσκοπείτε σε οριζόντιο 
προσανατολισμό και όχι σε κατακόρυφο - 
αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει ποτέ να  κρατάτε 
το smartphone σας κάθετα κατά την εγγραφή. 

2. Γεμίστε πλήρως το κάδρο με αυτό που θέλετε 
να καταγράψετε - ορισμένα smartphones 
επιτρέπουν γραμμές πλέγματος, ώστε το θέμα να είναι εύκολο να τοποθετηθεί σε μια λεγόμενη 
"τρίτη" γραμμή. 

3. Μην χρησιμοποιείτε το ψηφιακό ζουμ, καθώς αυτό θα μειώσει την ποιότητα των 
εικονοστοιχείων (pixels) του βίντεο - αν το smartphone σας διαθέτει οπτικό ζουμ, δεν υπάρχει 
πρόβλημα.  

4. Αποφύγετε τη χρήση του ενσωματωμένου φλας στα smartphones 
5. Αποφύγετε τον οπίσθιο φωτισμό, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια υποφωτισμένη 

εγγραφή. 
6. Σταθεροποιήστε την εγγραφή. Αν και ορισμένα smartphones διαθέτουν ηλεκτρονική και οπτική 

σταθεροποίηση εικόνας, καλό είναι να χρησιμοποιείτε υποστήριξη:  
7. ένα (μικρό) τρίποδο για σταθερή λήψη  
8. το λεγόμενο φυσικό gimbal κατά την εγγραφή εν κινήσει 
9. Αν θέλετε μια πιο επαγγελματική ηχογράφηση, χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο που 

μπορεί να συνδεθεί με το smartphone. 

 

Πριν ξεκινήσετε, λάβετε υπόψη σας ποιο θα είναι το τελικό σας προϊόν: 

(πηγή εικόνας: 

https://www.pexels.com/) 

https://www.pexels.com/
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• Για την διευκόλυνσή σας, πραγματοποιήστε μία εγγραφή (ή την εγγραφή διαφορετικών 
λήψεων χρησιμοποιώντας το κουμπί παύσης), ώστε να μην απαιτείται περαιτέρω 
επεξεργασία 

• αν ο στόχος σας είναι να δημιουργήσετε πιο σύνθετα βίντεο, τότε μπορείτε να τραβήξετε 
όσα διαφορετικά βίντεο κλιπ θέλετε και να μην ασχοληθείτε με το μήκος τους. Μπορείτε 
στη συνέχεια να επεξεργαστείτε τα κλιπ χρησιμοποιώντας εργαλεία λογισμικού ή μια 
εφαρμογή (βλ. 2.3.1). 

 

Δραστηριότητα:  

Γράψτε ένα σενάριο για το βίντεο που θέλετε να δημιουργήσετε σχετικά με τους δημόσιους χώρους 
που συχνάζουν οι νέοι στην πόλη σας. 

Στόχος σας είναι να παρουσιάσετε παραδείγματα περιοχών όπου υπάρχουν επαρκείς ευκαιρίες και 
εγκαταστάσεις για τους νέους (π.χ. γήπεδο μπάσκετ, πάρκο skate) και περιοχές όπου υπάρχουν 
προοπτικές. Μπορείτε επίσης να πάρετε συνέντευξη από τους νέους και να ζητήσετε τη γνώμη τους. 

Αναλάβετε δράση και καταγράψτε, βεβαιωθείτε ότι κάθε λήψη είναι ένα ξεχωριστό προϊόν, ώστε να 
μην απαιτείται επιπλέον επεξεργασία. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• smartphone 
• ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

• δημιουργία σεναρίου: 30 λεπτά 
• η καταγραφή εξαρτάται από τον αριθμό των χώρων και των συνεντεύξεων, αλλά 

υπολογίστε τουλάχιστον ½ ημέρα 

 

2.2.2 Δημοσίευση βίντεο 

Εγγραφή & δημοσίευση βίντεο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μόλις το βίντεό σας είναι έτοιμο, θα θελήσετε να το κοινοποιήσετε. 

Υπάρχουν δύο είδη υπηρεσιών κοινοποίησης βίντεο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η πρώτη 
σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε το βίντεο απευθείας από την πλατφόρμα, ώστε να χρειάζεται 
απλώς να κάνετε κλικ στο «αναπαραγωγή», ενώ η δεύτερη σας επιτρέπει να παρέχετε και να 
κοινοποιείτε βίντεο χωρίς προεπισκόπηση.  
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Η ευκολότερη επιλογή είναι να το κοινοποιήσετε  ως αρχείο, αλλά πρέπει πρώτα να το κατεβάσετε 
για να μπορέσει κάποιος να το παρακολουθήσει. Υπηρεσίες όπως η WeTransfer παρέχουν αυτή τη  
δυνατότητα. 

Μια άλλη επιλογή είναι η κοινοποίηση βίντεο μέσω ιστοτόπων δημοσίευσης, όπως το YouTube, το 
Vimeo ή το Microsoft Stream. 

• YouTube: χρειάζεστε έναν λογαριασμό για να ανεβάσετε ένα βίντεο. Μειονέκτημα του 
YouTube είναι η ύπαρξη πολλών διαφημίσεων, εκτός αν πληρώσετε για λογαριασμό 
premium. 

• Vimeo: χρειάζεστε λογαριασμό επί πληρωμή (η περιορισμένη έκδοση διατίθεται δωρεάν). 
• Microsoft Stream: χρειάζεστε έναν λογαριασμό Office365 

Η δημοσίευση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) 
προσφέρει περισσότερες κοινοποιήσεις και αλληλεπιδράσεις με το κοινό. Απαιτείται ένας 
λογαριασμός (δωρεάν). 

 

Ό,τι κι αν κάνετε για τον κοινοποίηση του βίντεό σας, λάβετε υπόψη σας τις συνέπειες της 
δημοσίευσης και τους κανονισμούς προστασίας της ιδιωτικότητας. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε 
φωτογραφίες ή βίντεο ανθρώπων χωρίς τη γραπτή τους άδεια. Σκεφτείτε επίσης τις συνέπειες 
όταν βιντεοσκοπείτε κάποιον σε μια δύσκολη κατάσταση που θα μπορούσε να βλάψει το μέλλον 
του, καθώς από τη στιγμή που ένα βίντεο είναι στο διαδίκτυο δεν «εξαφανίζεται».  

Κατά τη δημοσίευση του βίντεο λάβετε υπόψη τον τίτλο, την περιγραφή και τις ετικέτες. Αυτές οι 
επιπλέον πληροφορίες θα βοηθήσουν τους χρήστες να βρουν και να παρακολουθήσουν το βίντεο 
σας. Χρησιμοποιήστε τα σωστά hashtags και παρακολουθήστε την ενότητα σχολίων για να μάθετε 
τα σχόλια του κοινού. 

Θα θέλατε να κρατήσετε το βίντεο εντός της ομάδας και να 
μην το δημοσιοποιήσετε; Μπορείτε είτε να το στείλετε 
απευθείας μέσω Messenger στη λίστα επαφών σας (ομάδα 
εκπαιδευόμενων) είτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις 
προβολής στην πλατφόρμα που έχετε επιλέξει. Στο 
YouTube μπορείτε να επιλέξετε «εκτός λίστας» . Αυτή η 
λειτουργία θα κρατήσει το βίντεό σας εντός του κύκλου 
σας και δεν θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. Αυτή η 
επιλογή είναι χρήσιμη αν ανεβάσετε ένα προσωπικό 
μάθημα ή αν θέλετε να κρατήσετε αυτό το βίντεο για τους 
φίλους σας.  

 

Δραστηριότητα:  

Ανεβάστε το βίντεό σας και κάντε το ορατό στους άλλους 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Wetransfer: https://wetransfer.com  

• YouTube: https://www.youtube.com  

• Vimeo: https://vimeo.com  

• Microsoft Stream: https://web.microsoftstream.com/  

• Mέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Εξαρτάται από τη διάρκεια του βίντεο 

 

  

https://wetransfer.com/
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://web.microsoftstream.com/
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2.3 Επίπεδο Εξειδίκευσης 

2.3.1 Δημοσίευση βίντεο 

Εγγραφή & δημοσίευση βίντεο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Για να δημιουργήσετε ένα τελειοποιημένο βίντεο, θα πρέπει να το επεξεργαστείτε, δηλαδή να 
κόψετε και να επικολλήσετε τμήματα από διάφορα κλιπ προσθέτοντας ήχο και φωτογραφίες. 

Το μοντάζ αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας παραγωγής βίντεο, καθώς σας επιτρέπει να 
προσθέσετε επιπλέον υλικό ή να κόψετε πλάνα που δεν ταιριάζουν. Δεν είναι περίπλοκο, αν 
ακολουθείτε το σενάριό σας και γνωρίζετε τι πρέπει να προσθέσετε ή να διαγράψετε. Είναι πάντα 
καλύτερο να κρατάτε τα πράγματα πρώτα στο χαρτί και μετά να τα τροποποιείτε. 

  

Το YouTube Studio είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο 
που προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής ενός 
βίντεο. 

Μπορείτε να βρείτε υποστηρικτικό υλικό εδώ 

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/editing; 

 

Τα Windows 10 περιλαμβάνουν το Video Editor, ένα 
πλήρες σύνολο εργαλείων δημιουργίας και 
επεξεργασίας βίντεο που αφηγούνται την ιστορία σας 
με μουσική, κείμενο, κίνηση και τρισδιάστατα εφέ. Το 
Video Editor είναι ο διάδοχος του Movie Maker στα 
Windows 10, το οποίο εστιάζει στα εύχρηστα 
δημιουργικά εργαλεία που σας επιτρέπουν να πείτε 
την ιστορία σας. 

 

 

Ένα καλό εκπαιδευτικό μάθημα είναι το https://support.microsoft.com/en-us/windows/create-
films-with-video-editor-94e651f8-a5be-ae03-3c50-e49f013d47f6 

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/editing
https://support.microsoft.com/en-us/windows/create-films-with-video-editor-94e651f8-a5be-ae03-3c50-e49f013d47f6
https://support.microsoft.com/en-us/windows/create-films-with-video-editor-94e651f8-a5be-ae03-3c50-e49f013d47f6


 

 

Ενότητα 2                                        Δημιουργία περιεχομένου ψηφιακών δεδομένων 36 

 

Παρόμοιο είναι το iMovie για υπολογιστές 
Apple. 

 

 

 

 

 

 

Ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό μάθημα είναι το 
https://support.apple.com/guide/imovie/welcome/mac   

 

Ένα άλλο παράδειγμα λογισμικού 
επεξεργασίας βίντεο είναι το πρόγραμμα 
επεξεργασίας βίντεο OpenShot. Όταν ανοίγετε 
το πρόγραμμα για πρώτη φορά, το OpenShot 
Video Editor παρέχει μια εκπαιδευτική 
λειτουργία. Διαβάζοντας τις οδηγίες και 
κάνοντας κλικ στο κουμπί «Επόμενο» κάθε 
φορά, θα εξοικειωθείτε με τις βασικές 
λειτουργίες του δωρεάν λογισμικού. 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα 
στις εξειδικευμένες πλατφόρμες όπως το 
Filmora 

 

 

Υπάρχουν επίσης εφαρμογές που μπορούν να εγκατασταθούν σε smartphones ή tablets: Inshot, 
Kinemaster, Proshot 

Οι πλατφόρμες επεξεργασίας βίντεο παρέχουν διαφορετικές επιλογές για την επεξεργασία βίντεο 
και στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν όλες τις ίδιες δυνατότητες. Προσπαθήστε να προσθέσετε 
σχόλια κειμένου στο βίντεο. Σήμερα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι χρήστες προτιμούν να 
κάνουν σίγαση του ήχου επειδή συνήθως παρακολουθούν βίντεο όσο βρίσκονται στο δρόμο ή σε 
πολυσύχναστα μέρη.  

Υπάρχουν επίσης ιστότοποι με δωρεάν φωτογραφίες, βίντεο και μουσική που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε στο έργο σας. 

https://support.apple.com/guide/imovie/welcome/mac
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Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το βίντεο που δημιουργήσατε στο διαδίκτυο, το μέγεθός του 
μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Η χρήση του Handbrake μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε το 
μέγεθος. 

Φυσικά, μερικές φορές είναι ενδιαφέρον να έχετε επιπλέον βίντεο κλιπ ή φωτογραφίες για να 
χρησιμοποιήσετε στο έργο σας, και ίσως να προσθέσετε και μουσική. Υπάρχουν πολυάριθμες πηγές 
για δωρεάν μουσική, βίντεο κλιπ ή φωτογραφίες. 

Οι περισσότερες από αυτές τους ιστότοπους προσφέρουν απευθείας λήψεις αρχείων. Αν όχι, 
υπάρχει ειδικό λογισμικό για τη λήψη των αρχείων. 

Δραστηριότητα:  

Επεξεργαστείτε ένα βίντεο προσθέτοντας ήχο, μεταβάσεις μεταξύ των καρέ και προσθήκη σχολίων 
κειμένου.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• YouTube Studio: https://studio.youtube.com 
o Διαθέσιμη επίσης και έκδοση για Android & IOS για λειτουργία εκτός σύνδεσης 

• Movie Maker → περιλαμβάνεται στο Microsoft Photos (Windows) 

• iMovie (Apple OS) 

• Handbrake: https://handbrake.fr/  

• Λογισμικό επεξεργασίας για κινητές συσκευές: 
o Επεξεργαστής βίντεο OpenShot: https://www.openshot.org/  
o Proshot: https://www.riseupgames.com/proshot  
o Kinemaster: https://www.kinemaster.com/ 
o Inshot: http://inshot.cc/  

• Λογισμικό για τη λήψη βίντεο από το YouTube (προσέξτε τα πνευματικά δικαιώματα!): 
https://www.4kdownload.com/nl/products/product-videodownloader  

• Λογισμικό για να κατεβάσετε οποιοδήποτε βίντεο από ιστότοπους (προσέξτε τα πνευματικά 
δικαιώματα): https://keepv.id  

Πηγές για δωρεάν μουσική, βιντεοκλίπ ή φωτογραφίες: 

• Δωρεάν μουσική:  
www.bensound.com  
https://mixkit.co/free-stock-music  
https://archive.org  
https://freemusicarchive.org  
https://pixabay.com 
https://musopen.org/music  
https://www.youtube.com/audiolibrary → για χρήση στον επεξεργαστή Youtube Studio 

• Δωρεάν φωτογραφίες:  
www.pexels.com 
https://www.pxfuel.com 

https://studio.youtube.com/
https://handbrake.fr/
https://www.openshot.org/
https://www.riseupgames.com/proshot
https://www.kinemaster.com/
http://inshot.cc/
https://www.4kdownload.com/nl/products/product-videodownloader
https://keepv.id/
http://www.bensound.com/
https://mixkit.co/free-stock-music
https://archive.org/
https://freemusicarchive.org/
https://pixabay.com/
https://musopen.org/music
https://www.youtube.com/audiolibrary
http://www.pexels.com/
https://www.pxfuel.com/
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https://mixkit.co/free-stock-video  
https://pixabay.com 

• Δωρεάν βίντεο: 
https://pixabay.com 
www.pexels.com 
https://archive.org  
https://www.openculture.com  
https://euscreen.eu → πρέπει να κατεβάσετε το βίντεο μέσω λογισμικού λήψης ή με 
στιγμιότυπο 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

2-3 ώρες για την επεξεργασία τυπικού βίντεο, ανάλογα με τη διάρκεια του βίντεο 

  

https://mixkit.co/free-stock-video
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
http://www.pexels.com/
https://archive.org/
https://www.openculture.com/
https://euscreen.eu/
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3 Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού 

περιεχομένου 

3.1 Εισαγωγή 

Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Το ψηφιακό περιεχόμενο έχει το πλεονέκτημα ότι είναι εύκολο να κοινοποιηθεί, αλλά είναι επίσης 
μια πρόκληση να γίνει και να παραμείνει ορατό. Οι ψηφιακές πλατφόρμες δημοσίευσης, όπως τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακολουθούν το αγαπημένο περιεχόμενο, χορηγώντας τους "likes" 
και "shares". Όσο περισσότερο επικοινωνείτε με το κοινό σας, τόσο μεγαλύτερη προβολή λαμβάνει 
το περιεχόμενό σας. 

Για να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό 
σας είναι ορατό, θα πρέπει να επιλέξετε 
τη σωστή πλατφόρμα. Εξαρτάται από 
τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε 
και το κοινό στο οποίο απευθύνεστε. 
Είναι ενδιαφέρον ότι όχι μόνο το 
περιεχόμενο έχει στοχευμένο κοινό, 
αλλά και η ίδια η πλατφόρμα 
δημιουργεί μια πολύ συγκεκριμένη 
κοινότητα. Μπορεί να εκπλαγείτε από 
το πόσο διαφορετικοί είναι οι 
"Instagrammers" από τους 
"Facebookers". 

 

Απευθύνεστε σε νεανικό και δημιουργικό κοινό; Σκεφτείτε το TikTok. Στοχεύετε σε άτομα με 
σταθερή θέση; Σκεφτείτε το Facebook. Αυτά είναι βασικά παραδείγματα για το πόσο σημαντικό 
είναι να επιλέξετε τη σωστή πλατφόρμα δημοσίευσης. 

Ωστόσο, να θυμάστε ότι το ίδιο το περιεχόμενο παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Οι διάφορες πλατφόρμες 
δημοσίευσης επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες μορφές. Το περιεχόμενο βίντεο χρησιμοποιείται 
στο TikTok, οι εικόνες δημοσιεύονται στο Instagram και οι πληροφορίες κειμένου διαδίδονται 
καλύτερα μέσω του Facebook.  

Επιπλέον, το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης σχετικά με 
τη δημοσίευση. Η ενότητα σχολίων καθιστά δυνατή τη σύνδεση με το κοινό και την αλληλεπίδραση 
με αυτό. Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε το τμήμα σχολίων, να απαντήσετε και να 
ευχαριστήσετε το κοινό που παρακολούθησε το βίντεο.   

(πηγή εικόνας: https://www.pxfuel.com/)  

https://www.pxfuel.com/
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Για εκπαιδευτικούς σκοπούς, μπορείτε να αφήσετε τους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν μόνοι τους 
την πλατφόρμα, αλλά μπορείτε να τους καθοδηγήσετε στην προτιμώμενη πλατφόρμα ανάλογα με 
τους στόχους και το θέμα.   

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο τέλος αυτού του θέματος, θα είστε σε θέση να: 

•  Επιλέξετε τη σωστή πλατφόρμα δημοσίευσης 
•  Ανεβάσετε το περιεχόμενο στη ψηφιακή πλατφόρμα δημοσίευσης 
•  Παρακολουθήσετε τις αντιδράσεις και το επίπεδο αλληλεπίδρασης 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες) 

Τομέας ικανοτήτων 3: Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 

3.2 Ενσωμάτωση και επανασχεδιασμός ψηφιακού περιεχομένου 

3.3 Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης. 

Τροποποίηση, βελτίωση, βελτίωση και ενσωμάτωση πληροφοριών και περιεχομένου σε 
ένα υπάρχον σώμα γνώσεων για τη δημιουργία νέου, πρωτότυπου και συναφούς 
περιεχομένου και γνώσης. 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMPEDU 

Τομέας 5: Ενίσχυση των εκπαιδευόμενων 

5.1 Προσβασιμότητα και ένταξη 
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε μαθησιακούς πόρους και δραστηριότητες για όλους 
τους εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές ανάγκες. Στόχος να 
ληφθούν υπόψη και να απαντηθούν οι (ψηφιακές) προσδοκίες, οι ικανότητες, οι χρήσεις 
και οι παρανοήσεις των εκπαιδευόμενων, καθώς και οι συγκυριακοί, φυσικοί ή γνωστικοί 
περιορισμοί στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. 
5.3 Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων 
Χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την προώθηση της ενεργής και δημιουργικής 
εμπλοκής των εκπαιδευόμενων σε ένα θέμα. Χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στο 
πλαίσιο παιδαγωγικών στρατηγικών που ενισχύουν τις εγκάρσιες δεξιότητες των 
μαθητών, τη βαθιά σκέψη και τη δημιουργική έκφραση. Να ανοίξουν τη μάθηση σε νέα, 
πραγματικά πλαίσια, τα οποία εμπλέκουν τους ίδιους τους μαθητές σε πρακτικές 
δραστηριότητες, επιστημονική έρευνα ή επίλυση σύνθετων προβλημάτων, ή με άλλους 
τρόπους να αυξήσουν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε σύνθετα θέματα. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

https://www.facebook.com/business/help/2094583417443686 - Βασικές κατευθυντήριες 
γραμμές του Facebook 

https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=en – TikTok  

https://www.facebook.com/business/help/2094583417443686
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=en
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Επίπεδο εξερεύνησης: λογαριασμός στο εργαλείο δημοσίευσης για τη μεταφόρτωση του 
περιεχομένου 

Επίπεδο εξειδίκευσης: σχεδιασμός διάταξης, hashtags και περιγραφή φιλικές προς το SEO 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ  

https://www.youtube.com/watch?v=Zr3FcXeDZFc - παράδειγμα ενός απλού κινούμενου βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=Zr3FcXeDZFc
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3.2 Επίπεδο Εξερεύνησης 

3.2.1 Δημιουργία χαρτών ιστορίας (story maps) 

Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ένας ωραίος τρόπος για να μοιραστείτε τα δεδομένα σας 
είναι να τα ενσωματώσετε σε έναν χάρτη ιστορίας. Ένας 
χάρτης ιστορίας είναι ένας διαδικτυακός χάρτης που έχει 
δημιουργηθεί με προσοχή, έχει τοποθετηθεί σε 
συγκεκριμένο πλαίσιο και έχει εφοδιαστεί με 
υποστηρικτικές πληροφορίες, ώστε να αποτελεί έναν 
αυτόνομο πόρο. Ενσωματώνει χάρτες, υπομνήματα, 
κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο και παρέχει λειτουργίες, 
όπως το swipe, αναδυόμενα παράθυρα και το time-slider, 
που βοηθούν τους χρήστες να εξερευνήσουν αυτό το 
περιεχόμενο. 

Η χαρτογράφηση είναι οπτική και απευθύνεται στο 
ευρύτερο κοινό. Οι χάρτες ιστορίας μπορούν να βοηθήσουν 
στην απόδοση πολύπλοκων ζητημάτων με εύκολο τρόπο. Με 
την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται περίπλοκο, αλλά δεν 
απαιτεί πολλές δεξιότητες για να το κατακτήσει κανείς. 

 

Υπάρχουν μερικές χρήσιμες πλατφόρμες για τη δημιουργία 
χαρτών ιστορίας με τη χρήση άλλων χαρτών. 

Το ArcGIS Storymaps αποτελεί μέρος της ESRI και προσφέρει έτσι 
τη δυνατότητα να προσθέσετε εύκολα στο χάρτη ιστορίας έρευνες 
που πραγματοποιήθηκαν με το Survey123 (βλ. 1.3) και χάρτες που 
δημιουργήθηκαν με το ArcGIS online (βλ. 3.3.1). 

Παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:  

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-
storymaps/stories  

Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο είναι το: https://arcg.is/aDqTP  

 

 

Το Knight labs https://storymap.knightlab.com/ είναι ένας άλλος 
τρόπος, προσθέτοντας μάλιστα και διαφάνειες στην ιστορία σας. (εικόνα: ανατομία μιας ιστορίας: 

https://arcg.is/15iaCq) 

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/stories
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/stories
https://storymap.knightlab.com/
https://storymap.knightlab.com/
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Παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://storymap.knightlab.com/#examples.  

 

Ένα άλλο πρόγραμμα για τη δημιουργία μιας διαδραστικής ιστορίας είναι το Microsoft Sway. 

 

Για όλες τις πλατφόρμες θα πρέπει πρώτα να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις: 

• Ποιο είναι  το προοριζόμενο κοινό του χάρτη ιστορίας; 
• Τι  είδους δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στον χάρτη ιστορίας (χάρτες, γραφήματα, 

βίντεο, φωτογραφίες, ...); 
• Πώς θα δείτε το σενάριο του χάρτη της ιστορίας σας; 

Μόλις έχετε την απάντηση, μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε τον χάρτη ιστορίας 
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σας. 

 

Δραστηριότητα:  

Φτιάξτε ένα σενάριο για έναν χάρτη ιστορίας 

Δημιουργήστε τον χάρτη της ιστορίας σας 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• ArcGIS Storymaps:  https://storymaps.arcgis.com   
o Παραδείγματα:  https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-

storymaps/stories    
o Εγχειρίδιο: https://arcg.is/aDqTP 

• Knight lab:  https://storymap.knightlab.com   
o Παραδείγματα: https://storymap.knightlab.com/#examples   
o Εγχειρίδιο:https://www.gilderlehrman.org/sites/default/files/inline-

pdfs/storymapjs_tutorial.pdf  
• Microsoft Sway: https://www.office.com/launch/sway?auth=2  

o Manual: https://support.microsoft.com/en-us/office/getting-started-with-sway-
2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

• Σενάριο – πλάνο για τον χάρτη ιστορίας: 30 λεπτά 
• Δημιουργία του χάρτη ιστορίας: 2 ώρες 

 

  

https://storymap.knightlab.com/#examples
https://storymaps.arcgis.com/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/stories
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/stories
https://arcg.is/aDqTP
https://storymap.knightlab.com/
https://storymap.knightlab.com/#examples
https://www.gilderlehrman.org/sites/default/files/inline-pdfs/storymapjs_tutorial.pdf
https://www.gilderlehrman.org/sites/default/files/inline-pdfs/storymapjs_tutorial.pdf
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://support.microsoft.com/en-us/office/getting-started-with-sway-2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a
https://support.microsoft.com/en-us/office/getting-started-with-sway-2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a
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3.2.2 Δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων 

Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) είναι μια ηλεκτρονική έκδοση ενός τυπωμένου βιβλίου που μπορεί 
να διαβαστεί σε υπολογιστή ή σε μια ειδικά σχεδιασμένη φορητή συσκευή (tablet / smartphone). 
Το ηλεκτρονικό βιβλίο, ως μορφότυπο, καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση ψηφιακού περιεχομένου 
(βίντεο/ εικόνα/ δημοσκόπηση) στο κείμενο και αυξάνει την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ηλεκτρονικών βιβλίων επικεντρώνονται στην αυξημένη 
αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο, καθώς ο αναγνώστης μπορεί να κάνει κλικ στο ψηφιακό 
περιεχόμενο και να αφήσει ένα σχόλιο.   

 

(πηγή εικόνας: https://pxhere.com/)  

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί κάθε κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή ως ηλεκτρονικό 
βιβλίο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει ειδικό μορφότυπο και συγκεκριμένη δομή: πρέπει να 
περιλαμβάνει περιεχόμενο, εισαγωγή και άλλα μέρη του υλικού εκτύπωσης.  

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μπορεί να αποθηκεύεται στο «σύννεφο» της συσκευής ανάλογα με την 
υπηρεσία. 

Ένα από τα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών βιβλίων είναι το Calibre. Το Calibre είναι ένα 
δωρεάν εργαλείο και παρέχει την προβολή και την ανάγνωση βιβλίων σε διάφορες μορφές (pdf/ 
epub/ fb2) 

  

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία λογισμικού που σας βοηθούν να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό 
βιβλίο, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν είναι δωρεάν. 

https://pxhere.com/
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Το Kitaboo είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαδικτυακά ή ως 
λογισμικό λήψης. 

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχει έναν βήμα-προς-βήμα οδηγό, αρκετά βοηθητικό για τη 
δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου στο https://kitaboo.com/create-interactive-ebook-with-
kitaboo. 

  

Η Apple περιλαμβάνει τη λειτουργικότητα του προηγούμενου iBooks Author μέσα στην ενότητα 
«Pages». 

Εγχειρίδιο χρήσης μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.makeuseof.com/tag/create-ebook-pages-
mac 

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε το ηλεκτρονικό σας βιβλίο ενώ μεταφέρετε το αρχείο pdf/ doc σε 
μορφή epub/ fb2 με ειδικά προγράμματα που σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε τη μορφή. 

Για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ο διαμοιρασμός των σημειώσεων και των διαλέξεών σας σε μορφή 
ηλεκτρονικού βιβλίου επιτρέπει στους μαθητές να διατηρούν όλες τις πληροφορίες σε ένα αρχείο 
και έτσι βοηθά την κατανόηση του αντικειμένου και αυξάνει τη συμμετοχή τους στο μάθημα. 

 

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε ένα έγγραφο με γραπτό κείμενο σαν να ήταν ένα πραγματικό βιβλίο. 
Αποθηκεύστε το σε μορφή doc/ pdf. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα convert file (https://ebook.online-
convert.com/convert-to-epub) και αλλάξτε τη μορφή σε epub. Τώρα ανοίξτε το στη συσκευή σας και 
συγκρίνετε τη διάταξη προβολής του νέου αρχείου που δημιουργήθηκε με το αρχικό. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Kitaboo: https://kitaboo.com    

• Pages (για υπολογιστές Apple) 
• Calibre:  https://calibre-ebook.com/dynamic/calibre-usage  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά για την προσαρμογή όλων των ρυθμίσεων και τη μετατροπή στο επιλεγμένο μορφότυπο 

 

  

https://kitaboo.com/create-interactive-ebook-with-kitaboo.
https://kitaboo.com/create-interactive-ebook-with-kitaboo.
https://www.makeuseof.com/tag/create-ebook-pages-mac/
https://www.makeuseof.com/tag/create-ebook-pages-mac/
https://ebook.online-convert.com/convert-to-epub
https://kitaboo.com/
https://calibre-ebook.com/dynamic/calibre-usage
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3.3 Επίπεδο εξειδίκευσης 

3.3.1 Δημιουργία χαρτών με το ArcGIS & ενσωμάτωσή τους στο ArcGIS 

Storymaps 

Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι έρευνες μπορούν επίσης να απεικονιστούν μέσω του ArcGIS Online. Τα δεδομένα που 
συλλέγονται μπορούν να αναλυθούν καλύτερα, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε επιπλέον επίπεδα 
δεδομένων που θα προστεθούν στο χάρτη σας και να κοινοποιήσετε τα αποτελέσματα.  

Η ενσωμάτωση χαρτών στην ιστορία μέσα σε ένα ιστολόγιο σας επιτρέπει να κάνετε το 
περιεχόμενο διαδραστικό και είναι δυνατόν να ενισχύσετε τη συμμετοχή αναγνωστών. Για να 
κάνετε τον χρήστη να αλληλεπιδράσει με τον χάρτη, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την έννοια της 
πληροφορίας δύο επιπέδων.  

Θέστε μια ερώτηση και κάντε τον αναγνώστη σας να κάνει κλικ στο χάρτη για να μάθει 
περισσότερα. Αυτή η προσέγγιση θα αυξήσει τον χρόνο που αφιερώνεται στο άρθρο και θα 
τραβήξει την προσοχή. Ωστόσο, κάντε και το πρώτο επίπεδο τόσο κατανοητό, ώστε αυτός που δεν 
έχει χρόνο να μπορεί να κατανοήσει το υλικό και να χρησιμοποιεί τον χάρτη για να ενημερωθεί για 
το θέμα.  
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Ένα παράδειγμα χάρτη ιστορίας με διαδραστικό χάρτη είναι το https://arcg.is/0LaTyW : το κέντρο 
του χάρτη μπορεί να μετακινηθεί, μπορείτε να μεγεθύνετε και να σμικρύνετε ... 

Για να ξεκινήσετε με το χάρτη: χρησιμοποιώντας το ArcGIS Online: 
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/get-started.htm  

Για να προσθέσετε το χάρτη στο έργο «χάρτης ιστορίας»: https://doc.arcgis.com/en/arcgis-
storymaps/author-and-share/add-maps.htm   

 

Δραστηριότητα:  

Δημιουργήστε έναν χάρτη και προσθέστε επεξηγηματικά σχόλια σε κάθε κουκκίδα για να 
δημιουργήσετε μια πληροφορία δύο επιπέδων  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• ArcGIS Online: https://www.arcgis.com  

• ArcGIS Storymaps https://storymaps.arcgis.com  

 

  

https://arcg.is/0LaTyW
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/get-started.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-storymaps/author-and-share/add-maps.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-storymaps/author-and-share/add-maps.htm
https://www.arcgis.com/
https://storymaps.arcgis.com/
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

1-2 ώρες ανάλογα με το θέμα 

 

3.3.2 Δημιουργία ενός ιστολογίου 

Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η ψηφιακή δημοσίευση προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Ο συγγραφέας δεν περιορίζεται 
από όρια μεγέθους και μπορεί να κοινοποιήσει το άρθρο σε κοινό από διαφορετικές χώρες.    

Υπάρχουν διάφοροι τύποι δημοσίευσης και ο πιο δημοφιλής είναι το ιστολόγιο (blog). Ένα 
ιστολόγιο είναι ένα σύνολο κειμένων που αφορούν ένα  θέμα. Είστε ειδικός ή σας ενδιαφέρει ένα 
συγκεκριμένο θέμα που θέλετε να μοιραστείτε με τους άλλους; Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 
ιστολόγιο σε μια πλατφόρμα δημοσίευσης και να μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ιδέες σας σχετικά 
με το θέμα αυτό. 

Το βασικό πλεονέκτημα ενός ιστολογίου είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο δημοσίευσης: 
συχνότητα, διάρκεια, θέμα και άλλες παραμέτρους. Μπορείτε να το αποκρύψετε ή να το 
δημοσιοποιήσετε. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα 
ιστολόγιο: 

• Wordpress (https://wordpress.com) 
• Tilda (https://tilda.cc) 
• Flipsnack (https://www.flipsnack.com) 
• Wix (https://wix.com ) 
• Μedium (https://www.medium.com/)  
• Adobe Spark (https://www.adobe.com/express)  
• LiveJournal (https://www.livejournal.com ) 
• Blogger (https://www.blogger.com) 

 

Ανάλογα με το θέμα, μπορείτε να αναδείξετε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου και για αυτό 
είναι προτιμότερο να εστιάσετε στα χαρακτηριστικά της κάθε πλατφόρμας. Αν θέλετε να 
αναδείξετε τη διάταξη και να οργανώσετε το περιεχόμενο, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε 
το Tilda. Ο λογαριασμός Tilda διαθέτει διαφορετικά πρότυπα, αλλά είναι περιορισμένος. Λάβετε 
υπόψη σας αυτούς τους περιορισμούς ή επιλέξτε μια άλλη πλατφόρμα δημοσίευσης. Αν  προτιμάτε 
να δημοσιεύετε κείμενο και να αφήνετε τους αναγνώστες να το σχολιάζουν, επιλέξτε το Wordpress. 
Μη διστάσετε να εξερευνήσετε τα πλεονεκτήματα των πλατφορμών δημοσίευσης και να επιλέξετε 
αυτή που βοηθάει καλύτερα στη διάδοση του περιεχομένου σας. Το LiveJournal και το Blogger είναι 

(https:/wordpress.com
(https:/tilda.cc
https://www.flipsnack.com/
(https:/wix.com
https://www.medium.com/
(https:/www.adobe.com/express)
(https:/www.livejournal.com
(https:/www.blogger.com
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προσανατολισμένα στο κείμενο και επικεντρώνονται στη δημιουργία κοινότητας γύρω από το 
θέμα σας.  

Οι ψηφιακές πλατφόρμες δημοσίευσης έχουν σχεδιαστεί για να κοινοποιούν τις πληροφορίες σας 
βάσει συγκεκριμένων αλγορίθμων. Λάβετε υπόψη τη σημασία των hashtags, των λέξεων-κλειδιών 
και των κατάλληλων τίτλων. Μην ξεχνάτε, ότι οι πλατφόρμες αναπτύσσονται βάσει αλγορίθμων 
που βαθμολογούν το περιεχόμενό σας. Για να αυξήσετε τη βαθμολογία σας, άρα και να πετύχετε 
την καλύτερη δυνατή προβολή στο διαδίκτυο, εξερευνήστε ποια θέματα αποτελούν τάση και δείτε 
τι γράφουν δημοφιλείς bloggers. Αυτό μπορεί να φέρει το περιεχόμενό σας στην κορυφή των 
προτεινόμενων.  

Για να δημιουργήσετε μια βάση ακολούθων, πρέπει να προωθήσετε το ιστολόγιό σας σε διάφορες 
ομάδες δικτύων και να ακολουθείτε τα δημοφιλή θέματα.   

Καθοδηγήστε τους μαθητές στην προτιμώμενη πλατφόρμα με βάση τους στόχους και το θέμα σας.  

 

Ένα χρήσιμο ενημερωτικό γράφημα για το πώς να δημιουργήσετε βήμα προς βήμα ένα blog είναι 
το: https://www.business2community.com/infographics/4-simple-steps-starting-blog-next-10-
minutes-infographic-01807393.  

 

Δραστηριότητα:  

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό σε μία από τις αναφερόμενες πλατφόρμες δημοσίευσης και 
δημιουργήστε το πρώτο σας ιστολόγιο. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Σύνδεση στο Διαδίκτυο  
• Λογαριασμός στην πλατφόρμα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

● 30 λεπτά για να δημοσιεύσετε ένα ιστολόγιο 

 

https://www.business2community.com/infographics/4-simple-steps-starting-blog-next-10-minutes-infographic-01807393
https://www.business2community.com/infographics/4-simple-steps-starting-blog-next-10-minutes-infographic-01807393
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4 Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της 

ιδιωτικής ζωής 

4.1 Εισαγωγή 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Ο διαδικτυακός κόσμος παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά μπορεί επίσης να 
προκαλέσει τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Για τη διατήρηση της ιδιωτικότητας πρέπει να 
τηρούνται βασικοί κανόνες, οι οποίοι βασίζονται στον αλφαβητισμό πάνω στα μέσα επικοινωνίας.  

 

(πηγή: https://www.pxfuel.com/)  

 

Ο αλφαβητισμός στα μέσα επικοινωνίας δείχνει στον ερευνητή το πώς μπορεί να χρησιμοποιεί το 
διαδίκτυο με υπευθυνότητα. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι ο σεβασμός της προσωπικής 
ταυτότητας. Η λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης διατηρεί τις αναμνήσεις 
ζωντανές αλλά μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα κάποιου. Πριν από την εκδήλωση 
φροντίστε να συγκεντρώσετε τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τη λήψη φωτογραφιών. 
Λάβετε υπόψη ότι αν οι συμμετέχοντες είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται η άδεια του γονέα ή η 
άδεια του επίσημου εκπροσώπου. Αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά λογικό κατά τη λήψη ομαδικών 
φωτογραφιών. Με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα μέλη της 
κοινότητας μπορούν να ζητήσουν να θολώσουν τη φωτογραφία τους ή να διαγράψουν τη 
φωτογραφία. Αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να γίνεται σεβαστό.  

https://www.pxfuel.com/
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Εάν υπήρξε διαρροή δεδομένων, είναι πάντα δυνατό να ζητήσετε τη αλλοίωση των πληροφοριών 
και να ζητήσετε αποζημίωση, εάν παραβιάστηκε η ιδιωτικότητά σας.  

 

Οι κανονισμοί της ΕΕ για τις πληροφορίες διασφαλίζουν τις πληροφορίες σας σε οποιοδήποτε 
σημείο και αν συλλέγονται - για παράδειγμα, όταν αγοράζετε κάτι στο διαδίκτυο, μπορείτε να 
ζητήσετε τις πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία. Αυτοί οι όροι ισχύουν για τους παρόχους που 
προσφέρουν υπηρεσίες στην ΕΕ, όπως το Facebook ή η Amazon, κάθε φορά που οι οργανισμοί 
αυτοί ζητούν ή επαναχρησιμοποιούν τις ατομικές πληροφορίες των ανθρώπων στην ΕΕ.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

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

• Προστατέψετε τα δεδομένα σας 
• Διατηρήσετε το απόρρητο, κάνοντας τα δεδομένα σας απόρρητα 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP  

Τομέας ικανοτήτων 4: ασφάλεια 

4.2 Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας 
4.3 Προστασία της υγείας και της ευημερίας 

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMPEDU 

Τομέας 6: Διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των εκπαιδευομένων 

6.4. Υπεύθυνη χρήση 
Ενίσχυση των μαθητών ώστε να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να χρησιμοποιούν τις 
ψηφιακές τεχνολογίες με ασφάλεια και υπευθυνότητα. 
6.5 Επίλυση ψηφιακών προβλημάτων 
Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, εργασιών και αξιολογήσεων που απαιτούν 
από τους εκπαιδευόμενους να εντοπίζουν και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα ή να 
μεταφέρουν τις τεχνολογικές γνώσεις δημιουργικά σε νέες καταστάσεις. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-
privacy/index_en.htm - Προστασία δεδομένων και προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

Επίπεδο εξερεύνησης: Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

Επίπεδο εξειδίκευσης: Γνώση νομικών πρακτικών 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_en.htm
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC - 
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

4.2 Επίπεδο Εξερευνητή 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Για να διατηρήσετε τον έλεγχο των πληροφοριών, παρακολουθείτε τους κωδικούς σας και 
χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή για τη δημιουργία κλειδιών ώστε να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι κωδικοί 
σας είναι μοναδικοί. Αποσυνδεθείτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε φορά που 
χρησιμοποιείτε δημόσιους υπολογιστές  έτσι ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση στα προσωπικά 
σας δεδομένα. Μην ακολουθείτε ύποπτους συνδέσμους που αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο.  

 

Ένας από τους τρόπους για να ελαχιστοποιήσετε την 
άντληση δεδομένων από τρίτους είναι να περιηγείστε στη 
λειτουργία Incognito στο πρόγραμμα περιήγησής σας. 
Αυτή η λειτουργία βοηθά στην ελαχιστοποίηση των 
πληροφοριών που κοινοποιούνται στις μηχανές 
αναζήτησης.   

 

 

 

 

 

Για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα είναι 
ασφαλή , χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 
περιήγησης Tor και το VPN, ώστε τα 
δεδομένα σας να μην αποδίδονται στο όνομά 
σας. Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια των 
δεδομένων και διασφαλίζει ότι οι 
πληροφορίες σας προστατεύονται. Αυτό 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν εργάζεστε με παιδιά, καθώς τα δεδομένα τους είναι τα πιο απτά.  

Περισσότερες πληροφορίες για το VPN μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://www.vpnshazam.com/2019/08/26/what-is-a-vpn-connection-how-does-it-work-and-
why-you-should-use-it/  

 

Ένα καλό δωρεάν VPN είναι το Hotspot Shield. 

 

Δραστηριότητα:  

- Προσπαθήστε να συνδεθείτε σε VPN για να ανωνυμοποιήσετε τη δραστηριότητά σας στην αναζήτηση 

- χρησιμοποιήστε μια λειτουργία ινκόγκνιτο του προγράμματος περιήγησης και σερφάρετε σε 
ορισμένους ιστοτόπους, ελέγχοντας στη συνέχεια πως δεν έχουν απομείνει πληροφορίες (π.χ. στο 
ιστορικό περιήγησης). 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΡΟΙ 

https://www.hotspotshield.com/  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά  

 

  

https://www.vpnshazam.com/2019/08/26/what-is-a-vpn-connection-how-does-it-work-and-why-you-should-use-it/
https://www.vpnshazam.com/2019/08/26/what-is-a-vpn-connection-how-does-it-work-and-why-you-should-use-it/
https://www.hotspotshield.com/
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4.3 Επίπεδο εξειδίκευσης 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι ύποπτοι σύνδεσμοι απειλούν τα προφίλ 
και μπορούν να προκαλέσουν μια πιθανή 
ηλεκτρονική επίθεση, ή αλλιώς «ψάρεμα» 
(phishing). Σε μια επίθεση phishing, ο 
σύνδεσμος που αποστέλλεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί 
δόλωμα για την εξαπάτησή του. Έτσι, ο 
χρήστης ακολουθεί το σύνδεσμο και κατά 
συνέπεια υποκλέπτονται οι προσωπικές 
του πληροφορίες. Το phishing εστιάζεται 
περισσότερο στον μεμονωμένο πελάτη ή 
στην επιχείρηση. Οι ύποπτες συνδέσεις σε 
αυτά τα μηνύματα είναι αρκετά συχνά 
συγκαλυμμένες για να εμπλακεί ο χρήστης 
μέσω εργαλείων αναζήτησης στο 
διαδίκτυο που χρησιμοποιεί καθημερινά. 
Παρά το γεγονός ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν γίνει προοδευτικά πιο 
εκλεπτυσμένοι, υπάρχουν τρόποι να εντοπίζετε ύποπτες συνδέσεις και να προστατεύετε την 
ψηφιακή σας ιδιωτικότητα.   

Για να προστατευτείτε, ελέγχετε κάθε σύνδεσμο που κλικάρετε μέσω υπηρεσιών που παρέχουν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πηγή του διαδικτύου.  

 

• https://checkshorturl.com/ 
 - επέκταση τυχόν συντομευμένων διευθύνσεων URL 

• https://scanurl.net/ 
 - σάρωση του συνδέσμου  

• https://www.virustotal.com/gui/home/upload 
 - έλεγχος συνδέσμων και αρχείων για πιθανές απειλές   

• https://whois.domaintools.com   
- ελέγχος της προέλευσης του  
ιστότοπου 

 

Συχνά, οι ύποπτοι σύνδεσμοι υπογραμμίζουν πληροφορίες ή 
χρησιμοποιούν ακόμη και εικόνες που είναι ενδιαφέρουσες να 
ακολουθήσετε, επειδή έχουν σχεδιαστεί για να τραβήξουν την 

(πηγή: https://pixabay.com/) 

https://checkshorturl.com/
https://scanurl.net/
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
https://whois.domaintools.com/
https://pixabay.com/
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προσοχή σας. Στην περίπτωση που δεν περιμένατε να λάβετε κάποιο τέτοιο μήνυμα ή εξετάζετε 
την πηγή του μηνύματος, αποφύγετε να ανοίξετε ή να πατήσετε την εικόνα. Ορισμένα 
προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν ρυθμιστεί ώστε να σας δίνουν μια επισκόπηση 
αυτών των συνδέσεων, τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω του χωρίς να ακολουθήσετε πραγματικά 
τη σύνδεση. 

Όταν εργάζεστε με παιδιά, σκεφτείτε το  καλά πριν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο, καθώς μπορεί 
να οδηγήσει σε διαρροή δεδομένων. Μια τέτοια προσέγγιση θα διδάξει επίσης στα παιδιά πώς να 
είναι υπεύθυνα στην πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Εξηγήστε τις βασικές αρχές του Διαδικτύου : 
τη διαφάνεια και την ορατότητα. 

Τα παιδιά είναι οι πιο ευάλωτοι χρήστες του Διαδικτύου και ο ρόλος μας είναι να τα εκπαιδεύσουμε.   

 

Δραστηριότητα:  

Ελέγξτε τους πρόσφατους συνδέσμους στους οποίους κάνατε κλικ και δείτε λεπτομερείς πληροφορίες 
για τον καθένα από αυτούς χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που αναφέρθηκαν. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

• https://checkshorturl.com/ 
 - επέκταση τυχόν συντομευμένων διευθύνσεων URL 

• https://scanurl.net/ 
 - σάρωση του συνδέσμου  

• https://www.virustotal.com/gui/home/upload 
 - έλεγχος συνδέσμων και αρχείων για πιθανές απειλές   

• https://whois.domaintools.com    

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

30 λεπτά  

 

https://checkshorturl.com/
https://scanurl.net/
https://www.virustotal.com/gui/home/upload

