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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
 

Εισαγωγή 
 
Το εγχειρίδιο εκπαιδευτή του παραδοτέου IO1 στοχεύει στην παροχή υποστήριξης στους 
εκπαιδευτές για την υλοποίηση της ενότητας 1 με τις ομάδες-στόχους τους. Επομένως, είναι 
ζωτικής σημασίας οι εκπαιδευτές να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες της ενότητας 1, 
μεταξύ αυτών: 
● Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας iGUIDE (IO1) – έννοια, 
χαρακτηριστικά και στρατηγικές εφαρμογής. 
● Η έννοια της μικρομάθησης. 
● Τα οφέλη της μικρομάθησης για ενήλικες εκπαιδευόμενους. 
● Πώς να δημιουργήσετε πόρους μικρομάθησης: 

(α) Πληροφοριογραφήματα 
(β) Βίντεο μικρής διάρκειας  

 
Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται να υποστηρίξει την εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων της 
ενότητας 1, αλλά θα είναι επίσης σημαντικό για την απόκτηση νέων γνώσεων που θα είναι 
καθοριστικές για την καινοτομία της επαγγελματικής πρακτικής των εκπαιδευτών. Το εγχειρίδιο 
έχει μια σαφή, συνεκτική γλώσσα και παραπέμπει σε όλες τις αναφορές, έτσι ώστε ο εκπαιδευτής  
να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται. 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα προς επίτευξη 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας 1, οι εκπαιδευόμενοι θα: 

- κατανοήσουν πώς να εφαρμόσουν Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Επαγγελματικής 

Σταδιοδρομίας (ΙΟ1) με τις ομάδες-στόχους τους 

- κατανοήσουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά της μικρομάθησης 

- αναλογιστούν τα οφέλη της μικρομάθησης για ενήλικες μαθητές 

- κατανοήσουν τους διάφορους πόρους μικρομάθησης 

- είναι σε θέση να σχηματίσουν τους δικούς τους πόρους μικρομάθησης με διαδραστικά 

εικονογραφήματα και πολύ μικρής διάρκειας βίντεο. 



 

 

 

 

 

 

Το iGUIDE και το Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας 
 
Το Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας έχει ως στόχο να αναπτύξει τις 

γνώσεις των ενήλικων μαθητών για τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, ώστε να μπορούν να 

σχεδιάσουν και να διαχειριστούν επιτυχημένες πορείες σταδιοδρομίας. Ως εκ τούτου, αντί να 

αναφέρεται σε ένα μόνο στοιχείο του σχεδιασμού σταδιοδρομίας, το Εγχειρίδιο παρέχει ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο πόρων που εξετάζουν το θέμα σφαιρικά. Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει 36 

Πόρους Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής 

πλατφόρμας σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. 

 

Οι πόροι του έργου iGUIDE αναπτύχθηκαν σε δύο επίπεδα – 18 εισαγωγικοί και 18 προχωρημένοι – 

για να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που παρέχονται είναι κατάλληλοι για όλες τις ομάδες-στόχους. Το 

σύνολο των 36 πόρων θα περιλαμβάνει 3 βασικές περιοχές, οι οποίες έχουν επιλεγεί από τους 

εταίρους. Δηλαδή: 

 

 

1. Προετοιμασία – δεξιότητες για εργασιακή ετοιμότητα  

2. Έρευνα – δεξιότητες για αναζήτηση εργασίας  

3. Διασφάλιση – δεξιότητες για διατήρηση εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασιακή ετοιμότητα Αναζήτηση Εργασίας Διατήρηση Εργασίας 

o Τεχνικές γλώσσας του 
σώματος 

o Δημιουργία πορείας 
και σταδιοδρομίας  

o Διαφορά ανάμεσα 
στην εργασία και τη 
σταδιοδρομία  

o Προφορική και 
γραπτή επικοινωνία 

o Διαχείριση του 
χρόνου και οργάνωση 

o Ομαδική εργασία  
o Διαχείριση 

συγκρούσεων 
o Δημιουργική επίλυση 

προβλημάτων, 
πνεύμα 
πρωτοβουλίας και 
επιχειρηματικότητας 

o Μετατροπή 
αδύναμων σημείων 
σε δυνατά 

o «Σκληρές» (τεχνικές, 
εξειδικευμένες) vs 
«ήπιες» (μη τεχνικές, 
εγκάρσιες) δεξιότητες 

o Κριτική και αναλυτική 
σκέψη  

o Συγγραφή βιογραφικού 
σημειώματος 

o Συγγραφή 
συνοδευτικής 
επιστολής 

o Τακτικές συνέντευξης 
για εργοδότηση 

o Πρακτική άσκηση και 
εθελοντισμός 

o Δικτύωση & χρήση 
μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης κατά την 
αναζήτηση εργασίας  

o Πώς να αποφύγετε την 
κλοπή ταυτότητας κατά 
την αναζήτηση 
εργασίας 

o Δημιουργία προφίλ στο 
LinkedIn  

o Συναλλακτικός vs 
συσχετιστικός/συνερ-
γατικός: Τι από τα δύο 
είστε; 

o Αξιοποιήστε τις 
δυνατότητές σας  

o Ξεκινώντας μία 
διαδικτυακή επιχείρηση  

o Συναισθηματική 
νοημοσύνη 

o Διαχείριση αλλαγών 
o Δημιουργικότητα και 

δημιουργική σκέψη 
o Μαθησιακή 

ικανότητα 
o Αφήγηση ιστοριών 
o Στρατηγικές 

διατήρησης εργασίας 
o Ευημερία στον χώρο 

εργασίας 
o Μετεκπαίδευση 
o Η ιεράρχηση των 

αναγκών σύμφωνα 
με τον Maslow 

o Δέσμευση των 
εργαζομένων 

o Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα από 
τη διατήρηση των 
εργαζομένων 
 



 

 

o Κινητοποίηση των 
άλλων και του εαυτού 
μας 

o Αποτελεσματική 
ανάθεση εργασιών 

o Αυτοαπασχόληση 
 

 
Συνολικά, οι 36 πόροι περιλαμβάνουν: 
 

o Μια σύντομη παρουσίαση σε μορφή βίντεο. 
o Ενημερωτικά Φυλλάδια με πρόσβαση σε περαιτέρω πόρους. 
o Εγχειρίδιο εκπαιδευομένου με άσκηση αυτοαναστοχασμού. 

  
Η χρήση πολύ μικρών πόρων εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα ωφελημάτων στην εκπαίδευση και στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα με ενήλικες, ανάμεσα στα οποία (Greany, 2019; Shift, 2018): 
 

1. Οι πιο σύντομες συνεδρίες ταιριάζουν στους σύγχρονους εκπαιδευόμενους. 
2. Η ζήτηση για μάθηση εν κινήσει αυξάνεται. 
3. Χρειάζεται λιγότερος χρόνος για εμπέδωση και παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία. 

4. Βελτιώνει την ψυχολογική δέσμευση. 
 
 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την Εργαλειοθήκη Σχεδιασμού Καριέρας   
 
Το Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του έργου iGUIDE ας 
διαμορφώνεται από την οπτική της μικρομάθησης. Γι’ αυτό μπορείτε να εφαρμόσετε και να 
αξιοποιήσετε το Εγχειρίδιο σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, στην εκπαίδευση 
με φυσική παρουσία και σε συνδυασμό με διαδικτυακά περιβάλλοντα. Αξιοποιώντας τη 
μικρομάθηση στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεών σας, όχι μόνο εξοικονομείτε πόρους μέσω της χρήσης 
φθηνών εργαλείων για να μεταφέρετε σημαντικές γνώσεις, αλλά επίσης παρέχετε ευκαιρίες στους 
ενήλικες εκπαιδευόμενους να μάθουν νέες δεξιότητες με τον δικό τους ρυθμό (Kelly, 2018).  
 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του 

έργου iGUIDE για να: 

   

o Προσθέσετε υλικό αυτόνομης μάθησης για ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά μαθήματα και/ή 

πρόγραμμα σπουδών.  

o Μπορεί να είναι μέρος της δομής του προγράμματος σπουδών και να χρησιμοποιηθεί σε 

διαφορετικά στάδια του μαθησιακού κύκλου. 

o Υποστηρίζετε την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση συμπεριφορών στον οργανισμό 

σας. Το Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας μπορεί να αποτελέσει 

συμπληρωματική κατάρτιση, που θα είναι διαθέσιμη όποτε χρειάζεται. 



 

 

o Πραγματοποιείτε εργαστήρια σχεδιασμού σταδιοδρομίας, προγράμματα και 

δραστηριότητες με ενήλικες που έχουν διαφορετικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 

υπόβαθρο – εξαιτίας της ποικιλίας των εισαγωγικών και προχωρημένων ως προς το 

επίπεδο πόρων.  

 

Μικρομάθηση 

 
Ο στόχος της μικρομάθησης είναι να χωρίσει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σε μικρότερα μέρη 

που αλληλοσυμπληρώνονται σε ένα πρόγραμμα μάθησης ή να δημιουργήσει ένα ειδικό 

πρόγραμμα κατάρτισης. Εάν αναζητάτε μια ευέλικτη προσέγγιση που μπορεί να ενισχύσει τη 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων και να μπορεί να ενσωματωθεί με τις ψηφιακές τεχνολογίες, η 

μικρομάθηση είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για εφαρμογή με τις ομάδες-στόχους σας. 

 

Η μικρομάθηση είναι ιδανική για διαφορετικά σενάρια στο πλαίσιο των εταιρειών, όπως: 

  

● Διαδικασίες πρόσληψης προκειμένου να παρουσιάσετε σύντομα τον οργανισμό.  

● Διαδικασίες ενσωμάτωσης, όπου ο εργαζόμενος μαθαίνει για τη δομή του οργανισμού, τον 

κώδικα συμπεριφοράς, την αποστολή, το όραμα και τις αξίες.  

● Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης με πιο δυναμικά και ευέλικτα συνοπτικά 

μαθήματα. 

● Βραχύχρονα προγράμματα κατάρτισης προσωπικού με σκοπό την ενημέρωση των 

επαγγελματιών σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. 

 

Η αποτελεσματικότητα της μικρομάθησης απαιτεί την ένταξή της εκ των προτέρων σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο συσχέτισης με τα συμφραζόμενα, παρέχοντας μια ιδανική ευκαιρία για (Alves & André, 

2018): 

⮚ Σύνθεση - οικοδόμηση πληροφοριών από τη βάση τους, αρκεί να είναι αρκετά περίπλοκη 

ώστε να επιτρέπει τον διαχωρισμό, χωρίς να έχει αντίκτυπο στην απόκτηση περιεκτικών 

μηνυμάτων ή τη μείωση του επιθυμητού επιπέδου εκβάθυνσης. 

⮚ Αναθεώρηση – στην επαναχρησιμοποίηση του μακρο-περιεχομένου που έχει ήδη 

παραδοθεί μέσω του διαχωρισμού βασικών εννοιών.  

⮚ Συμπλήρωση – ένταξη ή προσφορά καινούργιου περιεχομένου στις διάφορες φάσεις ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

Πολλοί επαγγελματίες ισχυρίζονται ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να μάθουν κάτι καινούριο ή να 

συμμετάσχουν σε μια εκπαίδευση. Σύμφωνα με μια έρευνα στο LinkedIn, το 63% των λεγόμενων 



 

 

«Millenials», όσων δηλ. γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996,, το 50% της γενιάς X, όσων δηλ. 

γεννήθηκαν κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970, καθώς και το 37% των ατόμων που γεννήθηκαν 

μεταξύ 1946 και 1965, δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να μάθουν (LinkedIn Learning, 2019). Ωστόσο, 

ως επί το πλείστον, δεν υπάρχει χώρος για τυπική εκπαίδευση, γεγονός που καθιστά δύσκολη αυτή 

τη διαδικασία. 

 

Τα οφέλη της μικρομάθησης: Τι μπορεί να μας διδάξει η νευροεπιστήμη; 

  

 Η καμπύλη λήθης 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του παιδαγωγικού σχεδιασμού εστιάζει στην απλοποίηση και τη μείωση της 

καμπύλης λήθης. Αλλά τι συμβαίνει στη συνέχεια; Εάν η μάθηση δεν επαναλαμβάνεται ή δεν 

ενισχύεται, οι πληροφορίες θα χαθούν με την πάροδο του χρόνου. Η «καμπύλη λήθης» είναι μια 

έννοια που εισήγαγε ο Hermann Ebbinghaus το 1885. 120 χρόνια αργότερα, αυτή η ιδέα εξακολουθεί 

να είναι επίκαιρη και η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε χρονικά κενά. 

 

 
Εικόνα 1: Η καμπύλη λήθης, όπως αναπτύχθηκε από τον Hermann Ebbinghaus1 

 

Ο Ebbinghaus ανακάλυψε ότι το επίπεδο της διατήρησης της μνήμης εξαρτάται από: 

● Τη δύναμη της μνήμης 

 

Οι άνθρωποι μπορούν να ανακαλούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις ισχυρότερες αναμνήσεις 

παρά τις πιο αδύναμες. Όσον αφορά την εταιρική κατάρτιση, το μαθησιακό περιεχόμενο πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα σχετικό με κάθε εκπαιδευόμενο και να έχει νόημα (Growth Engineering, 2014). 

 
1 Ανακτήθηκε από Growth Engineering (2014). What is the forgetting curve? Ιστοσελίδα. Διαθέσιμο στο: 

https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/ 

https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/


 

 

 

● Τον χρόνο που πέρασε από τη στιγμή που μάθαμε την πληροφορία 

Σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, η καμπύλη λήθης δείχνει ότι οι μαθητές θα ξεχάσουν κατά μέσο 

όρο το 90% όσων έχουν μάθει μέσα στον πρώτο μήνα (Growth Engineering, 2014). 

 

Πώς να καταπολεμήσετε την καμπύλη λήθης; 

 

 
Εικόνα 2: Πώς να καταπολεμήσετε την καμπύλη λήθης2 

 

o Κάντε τη μαθησιακή εμπειρία σχετική  

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι είναι πολύ διαφορετικοί όσον αφορά τα κίνητρα και την αυτονομία 

για μάθηση. Ωστόσο, οι ενήλικες είναι συχνά πρακτικοί στην προσέγγισή τους στη μάθηση και 

προτιμούν να μαθαίνουν ό,τι έχει νόημα για αυτούς (Illeris, 2011) και ό,τι μπορεί να εφαρμοστεί 

στην πραγματική ζωή. Γι’ αυτό οι ενήλικες συχνά αναζητούν μαθησιακές εμπειρίες που μπορούν 

να τους βοηθήσουν στη βελτίωση της προσωπικής και / ή της επαγγελματικής τους ζωής. 

 

o Κάντε τη μαθησιακή εμπειρία πιο διαδραστική 

Η μικρομάθηση που τροφοδοτείται από διαδραστικούς πόρους μπορεί να ενισχύσει τα κίνητρα των 

εκπαιδευομένων σε μεγάλο βαθμό και, ως εκ τούτου, να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 

τους. Η μικρομάθηση, που υποστηρίζεται από τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι «αγνωστικιστική»  ως 

προς  συσκευή, χρόνο και τοποθεσία (Singh, 2014), δεν περιορίζεται δηλαδή σε αυτά. 

 

 
2 Ανακτήθηκε από Growth Engineering (2014). What is the forgetting curve? Ιστοσελίδα. Διαθέσιμο στο: 

https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/ 

https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/


 

 

Το κλειδί για την επίτευξη μάθησης που αποθηκεύεται στη μακροχρόνια μνήμη δεν αφορά τον χρόνο 

που αφιερώνεται στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά τον χρόνο μεταξύ των διαφορετικών μαθησιακών 

ακολουθιών. Αυτός ο χρόνος είναι πολύτιμος για τον εκπαιδευόμενο, ώστε να απορροφήσει τη 

γνώση και η επανάληψη προάγει μακροχρόνιες αναμνήσεις. Επιπλέον, στο τέλος, μεγαλύτερα 

διαστήματα μεταξύ των μαθησιακών ακολουθιών συμβάλλουν σε μια διαρκή μνήμη και πιο 

αποτελεσματική εκπαίδευση. 

 

 

Ο κανόνας των 10 λεπτών 

 

Πρόσφατες μελέτες3 δείχνουν ότι η διάσπαση της προσοχής είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των 

πλείστων ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, οι ερευνητές έχουν από καιρό αναγνωρίσει ότι η 

ικανότητα συγκέντρωσης των ανθρώπων διαρκεί περίπου δέκα λεπτά. Δηλαδή, η προσοχή των 

εκπαιδευομένων αυξάνεται από την αρχή των προγραμμάτων κατάρτισης μέσα για περίπου δέκα 

λεπτά. Μετά από αυτό το σημείο, αρχίζουν να αφαιρούνται διανοητικά (Wolfson, 2016). Ως 

αποτέλεσμα, ο νευροεπιστήμονας John Medina εισήγαγε την ιδέα του «κανόνα των 10 λεπτών». 

Ισχυρίζεται ότι η ικανότητα του μυαλού να συγκεντρώνεται σε κάτι, συνήθως, μειώνεται μετά από 

περίπου 10 λεπτά. Αυτό υποδηλώνει ότι η εκμάθηση καινούργιων πραγμάτων μπορεί να χωρίζεται 

σε «περιόδους» μικρής διάρκειας, αλλά όχι απαραίτητα σε 10 λεπτά – σε τελική ανάλυση, όλα 

μπορούν να προσαρμοστούν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του ακροατηρίου και το μαθησιακό 

πλαίσιο. 

  

Πώς να δημιουργήσετε πόρους μικρομάθησης 
 

Πληροφοριογραφήματα 
 
Το πληροφοριογράφημα είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο παρουσίασης δεδομένων και 

επεξήγησης σύνθετων θεμάτων, που οδηγεί γρήγορα σε μια καλύτερη γνώση και κατανόηση. Ο λόγος 

της ίδιας της ύπαρξης των πληροφοριογραφημάτων οφείλεται στο ότι το 65% του πληθυσμού 

αποτελείται από οπτικού τύπου μαθητές (Thomas, n.d.). Όταν σύνθετα θέματα και δεδομένα 

παρουσιάζονται στην αρχική τους μορφή, είναι δύσκολο να αποδοθούν και να γίνουν κατανοητά, 

αλλά όταν συμπτύσσονται και αναπαρίστανται γραφικά, μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν πλατφόρμες για να αναπτύξετε ελκυστικά γραφήματα ως 

εξής: 

 

 
3 Forster, S. & Lavie, N. (2016). Establishing the Attention-Distractibility Trait. Psychological Science, 27(2), pp. 203-212. 



 

 

α) Adobe Spark4 

 

 

Το Adobe Spark επιτρέπει την αφήγηση ιστορίας και τη διάχυση ιδεών γρήγορα και όμορφα και 

διευκολύνει τη δημιουργία περιεχομένου, το οποίο μπορείτε να κοινοποιήσετε στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Ανάμεσα σε όλες τις σπουδαίες λειτουργίες του, το Adobe Spark σάς επιτρέπει, επιπλέον, 

να δημιουργήσετε εξαιρετικά διαδραστικά πληροφοριογραφήματα.  

 

 
 

Εάν έχετε ένα συγκεκριμένο όραμα για το πώς θα πρέπει να είναι το πληροφοριογράφημά σας, 

μπορείτε να ξεκινήσετε το σχέδιό σας από το μηδέν. Αλλά, αν η προτεραιότητά σας είναι να το 

σχεδιάσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και εύκολα, το Adobe Spark Post σάς δίνει, επίσης, την 

ευκαιρία να επιλέξετε ένα έτοιμο πρότυπο, το οποίο έχει τα περισσότερα στοιχεία σχεδιασμού που 

χρειάζεστε, για να δημιουργήσετε ένα πληροφοριογράφημα. Εξαρτάται από εσάς πώς θέλετε να 

εμφανίζεται το πληροφοριογράφημά σας: αλλάξτε εικόνες, χρώματα, φόντο, κείμενο και 

γραμματοσειρές για να ταιριάζει στις ανάγκες σας. 

 

 
 
 
 
 
 
 

β) Canva5 

 
4 https://www.adobe.com/products/spark.html 
5 https://www.canva.com 

https://www.adobe.com/products/spark.html
https://www.canva.com/


 

 

   
 
Το Canva είναι μια δωρεάν πλατφόρμα γραφικού σχεδιασμού, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργήσουν γραφήματα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάσεις, αφίσες, αρχεία και άλλο οπτικό 

υλικό. Το Canva περιέχει χιλιάδες επαγγελματικά σχεδιασμένα πρότυπα, τα οποία μπορούν να 

προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες με λίγα μόνο κλικ. Η πλατφόρμα, επίσης, επιτρέπει να 

δημιουργήσετε εντυπωσιακά πληροφοριογραφήματα για ποικίλα περιβάλλοντα (Demarest, 2020). 

 

Οι συντάκτες του Canva παρέχουν, επίσης, μια σειρά συστάσεων για το πώς να αναπτύξετε ένα 

ελκυστικό πληροφοριογράφημα βήμα προς βήμα (Jordan, n.d.): 

 

1. Επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας: Πιθανότατα θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε έναν τόνο 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες είναι το πιο σημαντικό μέρος, καθιστώντας αυτό το βήμα ως 

το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που δημιουργεί το πληροφοριογράφημά σας. 

 

2. Ελέγξτε τις πηγές σας: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που θα μεταφερθούν στο 

πληροφοριογράφημά σας είναι αξιόπιστες. 

 

3. Δημιουργήστε προσχέδιο: Το προσχέδιο είναι απλά ένας σκελετός αυτού που επεξεργάζεστε. 

Δημιουργώντας ένα προσχέδιο θα σας επιτρέψει να δείτε αν όλα είναι ωραία και έχουν 

νόημα. 

 

4. Δώστε στο σχέδιο σκοπό: Μην χρησιμοποιείτε έναν σχεδιασμό απλά και μόνο για να τον 

χρησιμοποιήσετε. Προσπαθήστε να γίνετε δημιουργικοί. Μπορείτε να παρουσιάσετε 

πληροφορίες με όλους τους τρόπους, όπως γραφικές παραστάσεις, κυκλικά διαγράμματα, 

διαγράμματα ροής και χάρτες. 

 



 

 

5. Να έχετε μια ιστορία: Βεβαιωθείτε ότι η ιστορία σας είναι έτοιμη, όταν αρχίζετε να ετοιμάζετε 

τα προσχέδια. Η ιστορία πρέπει να υπαγορεύει το σχέδιο, όχι το αντίστροφο. 

 

6. Ρυθμίστε τον τόνο: Βεβαιωθείτε ότι η «φωνή» του γραφήματός σας ταιριάζει με το θέμα. Εάν 

η φωνή δεν ταιριάζει, αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον αναγνώστη. Τα γραφήματα 

έχουν να κάνουν πάνω απ’ όλα με την εύκολη κατανόηση. 

 
7. Σκεφτείτε έξω από τα καθιερωμένα: Μην βασίζεστε στη φανταχτερή τυπογραφία ως 

δεκανίκι. Χρησιμοποιήστε εικόνες, γραφήματα, εικονίδια και γραφικά όσο μπορείτε. 

Δημιουργείται περισσότερο οπτικό ενδιαφέρον. 

 

8. Εντούτοις, σκεφτείτε τον τύπο γραμμάτων σας: Βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές 

συμπληρώνουν η μία την άλλη, καθώς και τα γραφικά που χρησιμοποιείτε. Ο τύπος 

γραμμάτων δεν πρέπει ποτέ να μειώνει τη δυναμική από τα οπτικά σας. 

 

9. Ελέγξτε τα χρώματα: Τα περισσότερα γραφήματα θα προβληθούν στο διαδίκτυο, οπότε 

σκεφτείτε τα χρώματα που λειτουργούν καλά σε μια οθόνη. Αποφύγετε τα πολύ έντονα 

χρώματα που μπορεί να κουράσουν τα μάτια στο διαδίκτυο. 

 

10. Χρησιμοποιήστε κενούς χώρους: Όσο περισσότερος λευκός χώρος υπάρχει τόσο λιγότερο 

καταβεβλημένος από τις πληροφορίες θα αισθάνεται ο θεατής. Μην υπερβάλλετε. Μείνετε 

οργανωμένοι και αυτό θα δημιουργήσει ένα πιο καθαρό πιο προσιτό και πιο εύκολο στην 

παρακολούθηση σχέδιο. 

 
11. Να γνωρίζετε τον όγκο των πληροφοριών: Η υπερφόρτωση πληροφοριών είναι 

καταστροφική. Επομένως, μην βάζετε τίποτα περιττό. 

 

12. Επανεξετάστε το πληροφοριογράφημά σας όσο το δυνατόν περισσότερες φορές. 

 

13. Διενεργήστε ελέγχους καθ’ όλη την πορεία: Ζητήστε από άλλους να ρίξουν μια ματιά σε αυτό 

που έχετε κάνει για να βεβαιωθείτε ότι έχει νόημα. 

 

14. Κάντε αναθεωρήσεις: Διορθώστε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες και επικαιροποιήστε το 

περιεχόμενο όπως απαιτείται, ειδικά όταν το αντικείμενο αλλάζει συνεχώς. 

 
 



 

 

γ) Crello6 
 

Το Crello είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού γραφημάτων και ταινιών για τη δημιουργία 

επαγγελματικών σχεδίων βασισμένων σε έτοιμα πρότυπα σχεδιασμού ή για τη δημιουργία σχεδίων 

από το μηδέν χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία σχεδιασμού και λειτουργίες (Crello,2020).  

 

 
 
 

δ) Infogram7 
 
Το Infogram είναι ένας εύχρηστος κατασκευαστής πληροφοριογραφημάτων και διαγραμμάτων. 

Δημιουργήθηκε με σκοπό την αύξηση του γραμματισμού δεδομένων, δίνοντάς σας τη δυνατότητα 

να οπτικοποιείτε και να μοιράζεστε δεδομένα σε λίγα λεπτά. Το Infogram εμπιστεύονται πολλές 

εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των LinkedIn, Euronews και Skyscanner.  

 
6 https://crello.com/pt/create/infographics/ 
7 https://infogram.com 
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https://infogram.com/


 

 

 
 
Το Infogram είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού για χρήστες που αγαπούν τους αριθμούς και τα 

δεδομένα. Η ισχυρή οπτικοποίηση δεδομένων θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε απλά 

γραφήματα από σύνθετα σύνολα δεδομένων (Sahakians, n.d.). 

 
 

Βίντεο 
 
Τα βίντεο μικρομάθησης είναι μικρά, εστιασμένα και έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν ένα 

συγκεκριμένο μαθησιακό αποτέλεσμα (Pandey, 2018). Σύμφωνα με τους Mayer & Moreno (2002), οι 

πολυμεσικές παρουσιάσεις είναι πιο πιθανόν να οδηγήσουν σε ουσιαστική μάθηση, παρά οι 

παρουσιάσεις που βασίζονται σε ένα μόνο μέσο (π.χ. παρουσιάσεις PowerPoint). Τα διαδραστικά 

βίντεο είναι ένας ελκυστικός τρόπος να (Bleich, n.d.):  

 

⮚ εξηγήσετε μια αφηρημένη ιδέα, 

⮚ προσφέρετε βήμα προς βήμα τις διαδικασίες για οπτικού τύπου εκπαιδευόμενους. 

⮚ Το κινούμενο κείμενο με ήχο, επίσης, προσφέρει ένα διαφορετικό μέσο σε όσους προτιμούν 

το κείμενο.  

 

Τα βίντεο μικρομάθησης είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη συνιστώσα πολλών εταιρικών 

στρατηγικών ηλεκτρονικής μάθησης. Για αυτόν τον λόγο, ακολουθούν παρακάτω τα κύρια βήματα 

για τη δημιουργία ελκυστικών βίντεο μικρομάθησης (Morgan, 2019).   

 
 

1. Powtoon8 

 
8 https://www.powtoon.com 

https://www.powtoon.com/


 

 

 
Το Powtoon είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία κινουμένων σχεδίων. Η 

πλατφόρμα δημιούργησε ένα αριθμό έτοιμων PowToons που μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας 

με απλές προσαρμογές. 

 
 
 
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Powtoon, βήμα προς βήμα (Πανεπιστήμιο Massachusetts Amherst, 

n.d.): 

 

o Βήμα 1: Σενάριο - Δημιουργήστε ένα σενάριο που περιγράφει τι θα συμβεί σε κάθε «σκηνή». 

 

o Βήμα 2: Οδηγός φωνής / μουσική υπόκρουση - Επιλέξτε ένα κομμάτι ήχου για τη μουσική 

σας ή ηχογραφήστε έναν οδηγό φωνής. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεστε ένα αρχείο μορφής 

mp3 των ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (TEXT PARTS) του σεναρίου, τα οποία θα διαβάζονται καθώς 

θα εμφανίζονται στο Powtoon. 

 

o Βήμα 3: Διαίρεση των διαφανειών: Ξεκινήστε  να δημιουργείτε τις διαφάνειες, σύμφωνα με 

το σενάριο. Κάθε διαφάνεια αντιπροσωπεύει μια σκηνή και μια ιδέα, όπως περιγράφεται στο 

σενάριο. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τις διαφάνειές σας σύντομες. Με αυτόν τον τρόπο, 

μπορείτε να συμπεριλάβετε πολλά ενδιαφέροντα γραφικά στο Powtoon σας. 

 

o Βήμα 4: Συμπληρώστε τις διαφάνειες: Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσετε γραφικά, φόντο, 

αντικείμενα, εικόνες και χαρακτήρες στις διαφάνειές σας. 

 



 

 

o Βήμα 5: Χρονοδιάγραμμα: Τώρα πρέπει να ορίσετε τον χρόνο στις διαφάνειές σας.  Το 

χρονοδιάγραμμα PowToon έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να προσαρμόζετε εύκολα 

την εμφάνιση και το χρονοδιάγραμμα όλων των στοιχείων στην οθόνη.  

 

2. Videoscribe9 

 

Το VideoScribe είναι ένα εύληπτο εργαλείο για τη δημιουργία κινουμένων σχεδίων σε λευκό πίνακα 

και επεξηγηματικών βίντεο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βίντεο που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί 

με το χέρι, χωρίς να έχετε προηγούμενες γνώσεις κινουμένων σχεδίων. Επίσης, περιλαμβάνει μια 

δωρεάν βιβλιοθήκη εικόνων και ήχων, δίνοντάς σας ό,τι χρειάζεστε. Μπορείτε να κατεβάσετε το 

λογισμικό στους υπολογιστές σας. Επιπλέον, διαθέτει υποστήριξη cloud για πρόσβαση στα έργα 

σας από τον χώρο εργασίας ή από το σπίτι σας (Pav, 2020). 

 

 

 
 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Videoscribe δεν είναι δωρεάν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

πρόγραμμα για μια δωρεάν δοκιμή 7 ημερών και, έπειτα, θα πρέπει να εγγραφείτε για να συνεχίσετε 

να το χρησιμοποιείτε. 

  

 
9 https://www.videoscribe.co/ 
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https://trainingindustry.com/articles/content-development/facilitating-according-to-the-10-minute-rule/
https://trainingindustry.com/articles/content-development/facilitating-according-to-the-10-minute-rule/


 

 

 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
 

Εισαγωγή 
 
Αυτό το σύντομο εγχειρίδιο σας παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για την ανάπτυξη 

σχεδιασμού της σταδιοδρομίας σας με ψηφιακούς πόρους. 

Χρησιμεύει στην προώθηση της κατανόησης της χρήσης ψηφιακών πόρων και στην 

ενθάρρυνση της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και στη χρήση της μικρομάθησης και άλλων 

διαδικτυακών εργαλείων για τον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας. 

Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε, επίσης, τους ορισμούς των παραπάνω εννοιών, καθώς και 

περαιτέρω πληροφορίες που θα σας εφοδιάσουν κατάλληλα για να συσχετίσετε με 

σαφήνεια τη μικρομάθηση με την ανεξάρτητη και αυτόνομη μάθηση, καθώς και τις 

δεξιότητες που μπορούν να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι στον σχεδιασμό και τη 

διαχείριση της σταδιοδρομίας τους. 

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων έχει μεγάλη σημασία και αξία για τον εαυτό 

τους, ως άτομα που μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, αλλά και για 

την κοινωνία, που επωφελείται από ένα καλύτερα προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό και 

πιο ενεργούς και εκπαιδευμένους πολίτες με ικανότητες σχεδιασμού της σταδιοδρομίας 

τους. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα προς επίτευξη 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των σύντομων δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι θα 

αποκτήσουν: 



 

 

• Γνώσεις για τη διαδικτυακή μάθηση και τα διαδικτυακά περιβάλλοντα. 

• Γνώσεις για τη μικρομάθηση και τον τρόπο χρήσης της μικρομάθησης στον 

σχεδιασμό της σταδιοδρομίας. 

• Την ικανότητα να περιγράφουν και να εξηγούν μέσω παραδειγμάτων τα οφέλη και 

τις ευκαιρίες της μικρομάθησης. 

• Την ικανότητα να αναλύουν και να συγκρίνουν διαφορετικές μαθησιακές τεχνικές. 

• Γνώσεις για τον τρόπο αξιοποίησης νέων πόρων σε μη παραδοσιακά περιβάλλοντα 

μάθησης (διαδικτυακά περιβάλλοντα). 

  

Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
 

Για να ανταποκριθείτε στον ρόλο του εκπαιδευτή, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι 

εκπαιδευόμενοι κατανοούν πλήρως την ενότητα - Ανάπτυξη σχεδιασμού σταδιοδρομίας με 

ψηφιακούς πόρους - και τις βασικές έννοιες που περιλαμβάνει. 

Για να κατανοήσουν πλήρως το θέμα αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι τα διαδικτυακά εργαλεία, που παρέχονται στο συμπληρωματικό 

υλικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς ναι μεν τα διαδικτυακά εργαλεία είναι εξαιρετικά 

χρήσιμα, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να τα χειριστούμε, ειδικά όταν έχουμε μόνο 

θεωρητικές γνώσεις. Στο σημείο αυτό είναι που αναδεικνύεται και η θέση της 

μικρομάθησης, επειδή αποτελεί τη μέθοδο μάθησης, που χρησιμοποιείται για την 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χειριζόμαστε διαδικτυακές πλατφόρμες για τον 

σχεδιασμό σταδιοδρομίας, παρέχοντας, παράλληλα, γνώσεις σε πολλούς διαφορετικούς 

τομείς, που με τη σειρά τους συντελούν στην απόκτηση της ικανότητας για αυτοδιαχείριση. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι σε θέση να ξεκαθαρίζει αυτή τη σχέση. Ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει, επίσης, να διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν τα οφέλη από την 



 

 

απόκτηση αυτών των γνώσεων και την πρακτική εφαρμογή τους είτε για τη δική τους 

ατομική αξία ή προς όφελος της κοινωνίας. 

 

Διαδικτυακά περιβάλλοντα 
 
Η μάθηση και η εργασία, όπως τις γνωρίζουμε, μεταβάλλονται και, για να συμβαδίζουν με 

τις συνεχείς αλλαγές στον κόσμο της μάθησης και της εργασίας, οι άνθρωποι πρέπει να 

προσαρμόζονται και να βρίσκουν νέους τρόπους για να είναι ανταγωνιστικοί και 

ενημερωμένοι. Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα δίνουν τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο. 

Τα διαδικτυακά προγράμματα έχουν γίνει μια δημοφιλής μορφή εξ αποστάσεως μάθησης 

στον εκπαιδευτικό χώρο στις μέρες μας. Το διαδικτυακό περιβάλλον προσφέρει άνευ 

προηγουμένου ευκαιρίες σε άτομα που, διαφορετικά, θα είχαν περιορισμένη πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, καθώς και ένα νέο παράδειγμα για τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο του 

οποίου μπορούν να αναπτυχθούν δυναμικά μαθήματα υψηλής ποιότητας. 

 

 

Η ποικιλία των δραστηριοτήτων που είναι τώρα διαθέσιμες στο διαδίκτυο καθιστά δυνατή 

τη δημιουργία πολλών τύπων αποτελεσματικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Το 

διαδικτυακό περιβάλλον προσφέρει μεγάλη ευκολία και ευελιξία και οι εκπαιδευόμενοι/ 

μαθητές μπορούν να προσαρμόζουν τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές τους προτιμήσεις, 

τις ανάγκες προγραμματισμού και τους γεωγραφικούς τους περιορισμούς. Με αυτόν τον 

τρόπο, το διαδικτυακό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει ένα πιο ποικιλόμορφο 

μαθησιακό πληθυσμό και να καλύψει τις ανάγκες πολλών περισσότερων μαθητών σε 

σύγκριση με τα παραδοσιακά μαθήματα με φυσική παρουσία. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μικρομάθηση είναι ο διαχωρισμός των πληροφοριών σε μικρά θεματικά κομμάτια. 

Αλληλεπιδρώντας με αυτές τις πολύ στοχευμένες «εκρήξεις μάθησης», τα μαθήματα 

γίνονται πολύ πιο εύκολα στην αφομοίωσή τους, ενώ αυξάνεται και η πιθανότητα 

διατήρησης της γνώσης. Τα μαθήματα μικρομάθησης αναπτύσσονται, επικαιροποιούνται 

και κοινοποιούνται ευκολότερα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μαθήματα ηλεκτρονικής 

μάθησης. Τα ποσοστά ολοκλήρωσής τους είναι δραματικά υψηλότερα. Επιπλέον, ο 

συμπαγής χαρακτήρας των μικρομαθημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση της 

προσοχής στα βασικά στοιχεία κάθε θεματικού άξονα, πράγμα που καθιστά τόσο την 

εκπαιδευτική μάθηση όσο και την κατάρτιση στην εταιρεία πολύ πιο αποτελεσματικές. 

Εστιάζοντας σε λιγότερα θέματα, είναι πολύ πιο πιθανόν η γνώση να μεταφερθεί από τη 

βραχυπρόθεσμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη, όπου και θα ενσωματωθεί. 

 

Η μικρομάθηση είναι: 

• Προσιτή – μέσω ενός υπολογιστή ή μιας έξυπνης κινητής συσκευής τηλεφώνου. 

• Σύντομη και γρήγορη – ταιριάζει στο πρόγραμμά σας και στο διάστημα χρόνου που 

μπορείτε να συγκεντρώνεστε.  

• Αποτελεσματική στη διατήρηση της γνώσης μέσω της επανάληψης. 



 

 

• Ευέλικτη – μαθαίνετε στον δικό σας ρυθμό, σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο 

μάθησης. 

• Οικονομική – υπάρχει μια πληθώρα δωρεάν εφαρμογών, μαθημάτων, 

εκπαιδευτικών κουίζ, κλπ.  

• Διαδραστική – μπορεί να πρόκειται για μια παιχνιδοποιημένη δραστηριότητα ή 

κουίζ, ένα βίντεο στο YouTube ή μια καλά σχεδιασμένη εφαρμογή μάθησης. 

 

Μικρομάθηση vs Παραδοσιακή μάθηση 
 
Η παραδοσιακή μάθηση εμβαθύνει περισσότερο στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Συνήθως, 

περιλαμβάνει έναν εκπαιδευτή μαζί με υλικά στοιχεία όπως βιβλία, αναφορές και 

σημειώσεις. Οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν ένα μοντέλο συνεχούς εκπαίδευσης για μεγάλο 

χρονικό διάστημα και εισάγονται σε όλες τις πτυχές των εκπαιδευτικών τους στόχων, ενώ η 

μικρομάθηση είναι μια συμπαγής μορφή γνώσης, που παρέχεται στους μαθητές και 

χωρίζεται σε πολλά μικρά κομμάτια. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν μόνο να μάθουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για συγκεκριμένο χρόνο ή για συγκεκριμένη εργασία. 

 

Παραδοσιακή μάθηση Μικρομάθηση 

60-90 λεπτά 5-15 λεπτά 

Αδιάφορες και μονότονες διαλέξεις 

που βασίζονται σε κείμενο 

Διαδραστικά οπτικοακουστικά εφέ για 

καλύτερη μαθησιακή εμπειρία 

Γραμμική και κατευθυνόμενη από τον 

εκπαιδευτή 

Ευέλικτη και κατευθυνόμενη από τον 

μαθητή 

Ακριβή Οικονομική 

Μίας χρήσης 
Κοινόχρηστη και μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί 

Ο ίδιος ρυθμός για όλους 
Προσαρμοσμένη στον ρυθμό και το 

επίπεδο του κάθε ατόμου ξεχωριστά 



 

 

Πηγή:  CHRP-INDIA 

 

 

 

 Πόροι μικρομάθησης 
 

1. Διαδραστικές ενότητες 

2. Πληροφοριογραφήματα 

3. Βίντεο μικρής διάρκειας 

4. Μάθηση βασισμένη σε 

σενάριο 

5. Εφαρμογές για μάθηση 

6. Παιχνιδοποιημένες 

δραστηριότητες 

7. Ερωτήσεις/ έρευνες 

 

 

 

Πηγή:  CHRP-INDIA  

 

Σχεδιασμός σταδιοδρομίας 
 
Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας αναφέρονται σε ένα σύνολο ικανοτήτων 

(γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων) που δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες, σε 

οποιαδήποτε ηλικία ή στάδιο ανάπτυξης, να διαχειρίζονται τη μάθηση και την 

https://www.chrp-india.com/
https://www.chrp-india.com/


 

 

επαγγελματική τους πορεία. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις αφορούν την 

προσωπική διαχείριση, τη διαχείριση της μάθησης και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας. 

Παραδείγματα προσωπικής διαχείρισης περιλαμβάνουν την αυτογνωσία ενός ατόμου 

σχετικά με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του, την αυτοαξιολόγησή του, τις κοινωνικές 

του δεξιότητες και τον προγραμματισμό. Παραδείγματα διαχείρισης της μάθησης 

περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και την ενασχόληση με τη μάθηση, καθώς και την κατανόηση 

της σχέσης ανάμεσα στον εαυτό μας, τη μάθηση και την εργασία. Παραδείγματα διαχείρισης 

της σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν την εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων, την 

αξιολόγηση και την ανάλυση πληροφοριών για τις ευκαιρίες μάθησης και εργασίας και τις 

απαιτήσεις τους, συσχετίζοντας αυτές τις πληροφορίες με την αυτογνωσία ενός ατόμου, τη 

λήψη αποφάσεων για τη σταδιοδρομία του και τις επιτυχείς μεταβάσεις του. 

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου και με 

διαφορετικές προσδοκίες όσον αφορά την εκμάθηση ικανοτήτων στα διάφορα στάδια της 

ζωής. Μερικές από αυτές τις δεξιότητες είναι κοινές σε όλες τις καταστάσεις της ζωής. Άλλες 

είναι ειδικές για τη μάθηση και τη διαμόρφωση ταυτότητας εργασίας και τη λήψη 

αποφάσεων. 

 

Γιατί είναι σημαντική; 

Ο σχηματισμός της ταυτότητας σταδιοδρομίας είναι μια συνεχής διαδικασία ανάπτυξης από 

τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Σε ένα τυπικό πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης, η 

διδασκαλία και η απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας συμβάλλουν στη 

συμμετοχή και την εμπλοκή στη μάθηση, στη μαθησιακή απόδοση και πρόοδο, στην 

εργασιακή ανέλιξη, στην πρόοδο μέσα από την επαγγελματική ζωή και τη διά βίου  μάθηση, 

καθώς και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας. 



 

 

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας συμβάλλει στην ανάπτυξη εργατικού 

δυναμικού, στην απόδοση των επιχειρήσεων, στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και της 

εργασίας των πολιτών και στη συνεχιζόμενη απασχολησιμότητά τους. 

• Για όσους πολίτες βρίσκονται εκτός του εργατικού δυναμικού για οποιονδήποτε λόγο, η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους μπορεί να συμβάλει στην 

ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική τους ένταξη και στην ενεργό 

συμμετοχή τους ως πολίτες. 

 • Οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, 

της ανταγωνιστικότητας, της προσαρμοστικότητας και της κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού, καθώς και στην ευημερία των ατόμων, των οικογενειών τους και της κοινότητας.  

• Με τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας, τα άτομα μπορούν να επικεντρωθούν στην 

επιτυχία και να καθορίσουν τις στρατηγικές και τις απαραίτητες εργασίες για την επίτευξη 

των στόχων τους. 

 

Εφαρμόζοντας τη μικρομάθηση στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας 
 
Νέες μορφές και τρόποι εργασίας σημαίνει ότι τα άτομα έχουν ολοένα και μεγαλύτερη 

ευθύνη για την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους. Επομένως, η συνεχής μάθηση είναι πιο 

σημαντική από ποτέ. Είναι βασικό να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα προσβάσιμα 

διαδικτυακά εργαλεία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τη 

βελτίωση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη ικανοτήτων που θα δώσουν τη δυνατότητα σε 

ένα άτομο να είναι πιο ανεξάρτητο, εκπαιδευμένο και με κριτική σκέψη. Η μέθοδος 

μικρομάθησης αναδεικνύεται στο μέσο που μπορεί να διευκολύνει την επίτευξη αυτών των 

στόχων, ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερών της χαρακτηριστικών. 

Η μάθηση, όπως γνωρίζουμε, εξελίσσεται συνεχώς. Οι σταθερές αλλαγές έχουν γίνει 

κανονικότητα στις μέρες μας και οι εργοδότες έχουν κατά νου όλες αυτές τις μεταβολές. Για 



 

 

να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε τη σταδιοδρομία σας, απαιτείται μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση, νέοι τρόποι εργασίας και συνεχής εκμάθηση νέων πραγμάτων. Η μικρομάθηση, 

διευκολύνοντας την όλη διαδικασία μάθησης, διαθέτει πολλούς πόρους που μπορούν να 

διευκολύνουν την επίτευξη αυτού του στόχου και, επομένως, μπορεί να σας παράσχει τις 

δεξιότητες για να σχεδιάσετε, να κατευθύνετε και να επενδύσετε καλύτερα στην 

σταδιοδρομία σας. 

 

 

Διαδικτυακά εργαλεία για τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας 
 

1. Ανάλυση SWOT 

Τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές είναι τα συστατικά μιας 

ανάλυσης SWOT. Το αγγλικό ακρωνύμιο SWOT σημαίνει ακριβώς ό,τι αναφέρθηκε πιο πάνω: 

Strengths (=δυνατά σημεία), Weaknesses (αδυναμίες), Opportunities (ευκαιρίες), Threats 

(απειλές).  ανάλυσης. Αυτοί είναι οι παράγοντες που βοηθούν ή εμποδίζουν το ξεκίνημα της 

σταδιοδρομίας σας. Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες σας αφορούν στις δεξιότητες, τις 

ικανότητες, την προσωπικότητα, την ηθική και γνωρίσματα του χαρακτήρα σας. Οι ευκαιρίες 

και οι απειλές αφορούν στον ανταγωνισμό, την αγορά, την οικονομία, τους πιθανούς 

εργοδότες, τους ομοσπονδιακούς και κρατικούς νόμους και άλλα. Μέσα από την αξιολόγηση 

αυτών των παραγόντων στην επαγγελματική και προσωπική σας ζωή, θα μπορείτε να 

σχεδιάσετε μια στρατηγική, που θα σας οδηγήσει στην επιτυχία. 

 

2. Τεστ αυτοαξιολόγησης 

Η διάθεση χρόνου για αυτοαξιολόγηση είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα στον 

σχεδιασμό της σταδιοδρομίας σας.   

Οι υπολογιστές και διάφορα λογισμικά μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε τα 

ενδιαφέροντά σας. Ο καθορισμός των κατευθυντήριων γραμμών είναι ένα εξαιρετικά 



 

 

σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας. Μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά 

πολλές δωρεάν ασκήσεις αυτοαξιολόγησης για να σας βοηθήσουν. Πρόκειται για ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης που μπορούν να ολοκληρωθούν σε 20-30 λεπτά: Άσκηση Επιτευγμάτων 

(γραπτή άσκηση που θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις δεξιότητες, τις αξίες και τα 

ενδιαφέροντά σας) και Άσκηση Αποσαφήνισης Αξίας (για να σας βοηθήσει να διευκρινίσετε 

τι επηρεάζει την επιλογή σταδιοδρομίας σας και την εργασιακή σας ικανοποίηση).  

 

• Αξίες σχετικές με την εργασία: όσα είναι σημαντικά, όπως επιτεύγματα, κύρος και 

αυτονομία. 

• Ενδιαφέροντα: τι απολαμβάνετε να κάνετε, π.χ. να παίζετε γκολφ, να κάνετε μεγάλες 

βόλτες, η παρέα με φίλους. 

• Προσωπικότητα: τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ατόμου, τα κίνητρα, οι ανάγκες 

και η συμπεριφορά του. 

• Κλίσεις: οι δραστηριότητες στις οποίες διαπρέπετε. Μπορούν να αφορούν φυσικές 

δεξιότητες ή δεξιότητες που αποκτώνται μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση. 

  

3. Σύνταξη βιογραφικού 

 

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα έγγραφο μάρκετινγκ, που περιλαμβάνει περιληπτικά το 

ιστορικό της σταδιοδρομίας και τα ακαδημαϊκά προσόντα όσων αναζητούν εργασία. Και, 

επίσης, επεξηγεί τις μελλοντικές τους δυνατότητες. Η φράση curriculum vitae (γνωστή και με 

το ακρωνύμιο CV), που αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο «βιογραφικό» ή «βιογραφικό 

σημείωμα», προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει «η ιστορία της ζωής (σας)». Υπάρχουν 

πολλά διαδικτυακά εργαλεία τα οποία βοηθούν στη σύνταξη ενός βιογραφικού, καθώς και 

διαθέσιμα πρότυπα και βίντεο με θέμα τη συμπλήρωση του βιογραφικού σας με ορθό και 

ελκυστικό τρόπο. Το βιογραφικό αποτελεί την πρώτη εντύπωση σε έναν πιθανόν εργοδότη. 



 

 

Επομένως, αξίζει να αφιερώνετε χρόνο και προσπάθεια στο περιεχόμενο και την παρουσίασή 

του. Αυτό θα κάνει τη διαφορά για να αποκτήσετε τη θέση εργασίας που θέλετε. Θα πρέπει, 

λοιπόν, να τονίζετε τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις αξίες σας.  

Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα εργαλεία στην ΕΕ είναι το Europass. Το βιογραφικό σε μορφή 

Europass είναι ένα πανευρωπαϊκά καθορισμένο πρότυπο σε διάφορες γλώσσες. Το Europass 

καθιστά την εκπαίδευση, την επαγγελματική πείρα και τις δεξιότητές σας διαφανείς σε 

διεθνές επίπεδο. Είναι ευέλικτο και η δομημένη μορφή του επιτρέπει τη συστηματική 

τεκμηρίωση των επίσημων πτυχίων, των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο μη 

τυπικής μάθησης, καθώς και των «ήπιων», μη τεχνικών δεξιοτήτων.  

 

4. Δικτύωση 

Αναφέρεται σε ένα σύνολο συμπεριφορών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και τη 

διατήρηση σχέσεων, οι οποίες ενδεχομένως να παρέχουν πληροφορίες, επιρροή, 

καθοδήγηση και υποστήριξη σε άτομα κατά τη σταδιοδρομία τους. Η ενεργός διατήρηση 

επαφών εντός και εκτός ενός οργανισμού, η συμμετοχή σε επαγγελματικές δραστηριότητες 

και δραστηριότητες της κοινότητας, καθώς και η αύξηση της προβολής του ατόμου σε ένα 

οργανισμό, μέσα από την επιτυχή διεκπεραίωση ιδιαίτερα απαιτητικών εργασιών, 

αποτελούν παραδείγματα συμπεριφορών δικτύωσης. Η έρευνα σχετικά με την κοινωνική 

δικτύωση και την σταδιοδρομία έχει επισημάνει τη σημασία της εκδήλωσης συμπεριφορών 

δικτύωσης για την επίτευξη πολύτιμων στόχων στην σταδιοδρομία σας, όπως πρόοδος, 

προαγωγή, αύξηση μισθού, ικανοποίηση για τη σταδιοδρομία και επαγγελματική 

κινητικότητα. 

 

 

 

 



 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
 
Andriotis, Nikos. (2018) What is micro-learning: A compete guide for beginners. Ιστοσελίδα. 
Ανακτήθηκε από: https://elearningindustry.com/what-is-microlearning-benefits-best-
practices   
Axonify, 2020. Microlearning, the ultimate guide. Ανακτήθηκε από: 

https://axonify.com/microlearning/ 

Cedefop-LLLP (2019). Implementing a holistic approach to lifelong learning: Community 
Lifelong Learning Centres as a gateway to multidisciplinary support teams. August 2019, 
Brussels. Ανακτήθηκε από: https://www.cedefop.europa.eu/files/2226_en.pdf  
 
Cedefop-LLP (2019). NOT JUST NEW JOBS: DIGITAL INNOVATION SUPPORTS CAREERS. 
Briefing note. October 2019, Brussels. Ανακτήθηκε από: 
https://www.cedefop.europa.eu/files/9143_en.pdf  
 
CHR India. (May 14, 2018). Microlearning VS Traditional Learning, Who will win the race? 
Ανακτήθηκε από: https://www.chrp-india.com/blog/micro-learning-vs-traditional-learning-
who-will-win-the-race/  
 
Dudovskiy, J. Career planning and personal development plan: Sample. Ιστοσελίδα. 
Ανακτήθηκε από: https://research-methodology.net/career-planning-and-personal-
development-plan-sample/  
 

European Union. Europass: take the next step. Ανακτήθηκε από: 

https://europa.eu/europass/en/about-europass  

 

Grant, M (2020). Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis. 

Morgan, A. (2019). Microlearning Made Simple: A Step-by-Step Guide. Ιστοσελίδα. 
Ανακτήθηκε από: https://www.vyond.com/resources/what-is-microlearning/ 
Ανακτήθηκε από: https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp  

 

Thalheimer, W. Micro-Learning Simulation Cases to Augment Classroom Learning. 

Ιστοσελίδα. Ανακτήθηκε από: https://www.worklearning.com/2014/03/12/micro-learning-

simulation-cases-to-augment-classroom-learning/  

https://elearningindustry.com/what-is-microlearning-benefits-best-practices
https://elearningindustry.com/what-is-microlearning-benefits-best-practices
https://axonify.com/microlearning/
https://www.cedefop.europa.eu/files/2226_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/9143_en.pdf
https://www.chrp-india.com/blog/micro-learning-vs-traditional-learning-who-will-win-the-race/
https://www.chrp-india.com/blog/micro-learning-vs-traditional-learning-who-will-win-the-race/
https://research-methodology.net/career-planning-and-personal-development-plan-sample/
https://research-methodology.net/career-planning-and-personal-development-plan-sample/
https://europa.eu/europass/en/about-europass
https://www.vyond.com/resources/what-is-microlearning/
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp
https://www.worklearning.com/2014/03/12/micro-learning-simulation-cases-to-augment-classroom-learning/
https://www.worklearning.com/2014/03/12/micro-learning-simulation-cases-to-augment-classroom-learning/


 

 

The Career Planning Process (2014) Career Services, University of Edinburg Career Services, 
Διαθέσιμο 
στο: http://www.careers.ed.ac.uk/STUDENTS/Getting_Started/The_Career_Planning_Proce
ss.htm l 
University of Massachusetts Amherst (n.d.). Digital Literacy in adult education. Ιστοσελίδα. 
Ανακτήθηκε από: https://www.doe.mass.edu/acls/frameworks/DigitalLiteracy.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.careers.ed.ac.uk/STUDENTS/Getting_Started/The_Career_Planning_Process.htm%20l
http://www.careers.ed.ac.uk/STUDENTS/Getting_Started/The_Career_Planning_Process.htm%20l
https://www.doe.mass.edu/acls/frameworks/DigitalLiteracy.html


 

 

 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
 

Εισαγωγή 
 
 

Το παρόν σύντομο εγχειρίδιο θα σας παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα 

διαδικτυακά εργασιακά περιβάλλοντα και σχετικές σημαντικές έννοιες.  

 

Το εγχειρίδιο αυτό θα είναι χρήσιμο στη δημιουργία ασφαλών διαδικτυακών περιβαλλόντων 

με μέλη από το τοπικό σας δίκτυο. Διαβάζοντας το παρόν εγχειρίδιο, θα μάθετε περισσότερα 

για τη διαδικτυακή ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας, οι οποίοι βοηθούν στον έγκαιρο 

εντοπισμό και την εξάλειψη πολλών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση 

του διαδικτύου, ακόμη και στην περίπτωση που πέσετε θύμα απάτης. 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα προς επίτευξη 
 
 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των σύντομων δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι θα: 
 

▪ Βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη μικρομάθηση, τη διαδικτυακή μάθηση και 
τα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης (OLEs). 
 

▪ Βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη μικρομάθηση και πώς να η χρησιμοποιούν 
για τον σχεδιασμό της στααδιοδρομίας τους. 
 



 

 

▪ Είναι σε θέση να  περιγράφουν και να  δίνουν παραδείγματα για τα οφέλη και τις 
ευκαιρίες της μικρομάθησης.  
 

▪ Αναπτύξουν την ικανότητα προγραμματισμού της σταδιοδρομίας τους, 
χρησιμοποιώντας ψηφιακούς πόρους. 
 

▪ Συζητήσουν και θα αναδείξουν τα οφέλη και τις προκλήσεις της διαδικτυακής 
μάθησης. 
 

▪ Είναι σε θέση να παρέχουν παραδείγματα διαδικτυακής ασφάλειας και προστασίας 
σε ένα εργασιακό περιβάλλον. 

 
▪ Γνωρίζουν πώς να κατοχυρώσουν την ασφάλεια σε ένα διαδικτυακό εργασιακό 

περιβάλλον. 
 

▪ Εξετάσουν και θα παρέχουν παραδείγματα διαφορετικών τύπων διαδικτυακών 
εργασιακών περιβαλλόντων και των κοινών τους χαρακτηριστικών. 
 

▪ Λάβουν υπόψη τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. 
 
 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
 
 
Για να ανταποκριθείτε 

αποτελεσματικά στον ρόλο σας ως 

εκπαιδευτή, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να μπορείτε να εξηγήσετε 

σε βάθος το φαινόμενο της 

διαδικτυακής εργασίας και των 

διαδικτυακών περιβαλλόντων. Για να 

κατανοήσουν πλήρως τις έννοιες, οι 

εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν την 

ευκαιρία να δουν πώς λειτουργούν στην πράξη και να έρθουν σε επαφή με πολλά 



 

 

παραδείγματα. Επίσης, πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλοι έχουν κατανοήσει πως η 

διαδικτυακή εργασία δεν περιλαμβάνει μόνο πλεονεκτήματα. Είναι απαραίτητο να τους 

παρέχετε ρεαλιστικές οπτικές και να τονίσετε ότι προτού κάποιος αρχίσει να εργάζεται σε 

ένα διαδικτυακό περιβάλλον, πρέπει να γνωρίζει όλους τους κανόνες σχετικά με την 

ασφάλεια και την προστασία. Ταυτόχρονα, οφείλετε να επισημάνετε ότι η εργασία εξ 

αποστάσεως συχνά περιλαμβάνει την εργασία από το σπίτι, κάτι που μπορεί να επηρεάσει 

το κίνητρο. Πρέπει να παρέχετε παραδείγματα και συμβουλές για το πώς μπορεί κάποιος να 

εκμεταλλευτεί στον μέγιστο βαθμό τον επιπρόσθετο χρόνο και τα άλλα οφέλη της εργασίας 

από απόσταση. 

 
 

Διαδικτυακό περιβάλλον 
 

 

Πώς μπορούμε να ορίσουμε τον όρο 

«διαδικτυακό περιβάλλον»; 

Σύμφωνα με το λεξικό 

επιχειρηματικών όρων, είναι ένας 

εργασιακός χώρος που έχει 

πολλαπλές έδρες ως τοποθεσίες, 

αλλά όχι απαραίτητα τις ίδιες 

συνεχώς, καθώς οι δραστηριότητες ολοκληρώνονται μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας, διαδικτύου και βίντεο. Οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της εταιρείας 

επικοινωνούν είτε μεταξύ τους είτε με τους πελάτες τους μέσω αυτού του είδους την 

τεχνολογία. Το διαδίκτυο συνιστά σήμερα ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται σε όλες 

τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Οι συμμετέχοντες στο δίκτυο κάνουν στο διαδίκτυο ό,τι 



 

 

κάνουν και στην πραγματική ζωή, δημιουργώντας σε αυτό τον αντικατοπτρισμό της 

πραγματικότητας. Δεν είναι βέβαια το ίδιο με την πραγματικότητα, καθώς η δομή του 

καθορίζει τα εργαλεία που συνδέουν τους χρήστες. Ταυτόχρονα, πολλοί τονίζουν ότι η 

ταχεία ανάπτυξη του διαδικτύου δημιουργεί κινδύνους, όπως είναι η αποξένωση, η 

χαλάρωση των κοινωνικών και οικογενειακών δεσμών, η ανωνυμία και η τυχαιότητα των 

επαφών. Ωστόσο, η παρατήρηση της σύγχρονης κοινωνικής ζωής στο διαδίκτυο δεν 

επαληθεύει τέτοια αρνητικά σενάρια. Αντίθετα, δείχνει ότι η διαπροσωπική δραστηριότητα 

στην εικονική ζωή είναι απλώς μια αφετηρία αλληλεπίδρασης, η οποία στη συνέχεια 

επεκτείνεται και στην πραγματικότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα επαρκές επίπεδο 

ικανοποίησης, η συμμετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητα πρέπει να συνδεθεί με τη 

διαπροσωπική επαφή και τη δυνατότητα αυτοέκφρασης. Από την άλλη, το επίπεδο κινδύνου 

που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο κάθε συμμετέχοντας εξαρτάται από τις προσωπικές 

του ικανότητες. Οι συνθήκες αυτές παρέχονται από τον εικονικό κόσμο. Μέσω του 

διαδικτύου οι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν για ένα θέμα, πρόβλημα ή ιδέα, 

προσελκύοντας όσους έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και ανησυχίες. Παρέχει, επίσης, πολλές 

ευκαιρίες για την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση δεξιοτήτων, τη διεύρυνση των οριζόντων, 

την επιδίωξη βαθύτερων επιθυμιών, ακόμα και την εξασφάλιση των προς το ζην. Οι 

δυνατότητες είναι δίχως τέλος. Βέβαια, πρέπει να είστε προσεκτικοί στη χρήση του 

διαδικτύου υιοθετώντας κανόνες ασφαλείας, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες πηγές, και όπως 

στην πραγματική ζωή, πρέπει να είστε αξιοπρεπείς!  

 

Διαδικτυακή μάθηση 
 



 

 

Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται, η 

μορφή της εκπαίδευσης μεταβάλλεται. 

Βιώνουμε τώρα τη ραγδαία εξέλιξη 

μιας νέας μεθόδου εκπαίδευσης: τη 

διαδικτυακή μάθηση (e-learning). Για 

να κατανοήσουμε οποιοδήποτε 

φαινόμενο, πρέπει να κατανοήσουμε 

πρώτα την ουσία του. Η διαδικτυακή 

μάθηση είναι μια 

διδακτική/μαθησιακή και 

εκπαιδευτική τεχνική που 

χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα, π.χ. το διαδίκτυο, τις διαδραστικές οθόνες, τη δορυφορική 

μετάδοση και τους ψηφιακούς δίσκους. Επιτρέπει τη βελτίωση δεξιοτήτων, την ολοκλήρωση 

μαθημάτων και πρόσφατα ακόμα και σπουδών – παρακάμπτοντας την ανάγκη για την 

πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με τον διδάσκοντα/εκπαιδευτή. Η διαδικτυακή μάθηση είναι 

επίσης γνωστή με τους όρους: ηλεκτρονικά μαθήματα (e-courses), εξ αποστάσεως μάθηση 

(remote learning ή distance-learning). Είναι βέβαια μια εκσυγχρονισμένη μορφή μάθησης 

βασισμένη στην ιδέα της δια βίου εκπαίδευσης. Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα ή εκπαίδευση 

περιλαμβάνει «οδηγίες» για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι, οι 

οποίοι θεωρούν την ηλεκτρονική μάθηση «εύκολη» κάνουν μεγάλο λάθος. Κάθε μάθημα 

έχει τις δικές του τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέτει προετοιμασία και κίνητρο για μάθηση. 

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευόμενος να είναι ενήμερος για αυτές τις απαιτήσεις από την αρχή. 

Κυρίως, είναι απαραίτητο να γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα, το οποίο σε περίπτωση που δεν 

ακολουθήσει, μπορεί να απομακρυνθεί από το μάθημα. Ένας πάροχος διαδικτυακής 

εκπαίδευσης αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις – μια από αυτές πώς να αναπαράγει σε 



 

 

διαδικτυακό περιβάλλον την αλληλεπίδραση και τις προσωπικές συζητήσεις που γίνονται 

πρόσωπο με πρόσωπο στις σχολικές και πανεπιστημιακές αίθουσες. 

 

Η λύση; Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα χρησιμοποιούν συχνά έναν συνδυασμό 

φόρουμ και διαδραστικών συναντήσεων με ερωταπαντήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η απαραίτητη αλληλεπίδραση με άλλους μαθητές και εκπαιδευτές. 

 

 

Τηλεργασία 
 

 

Η τηλεργασία συνίσταται στην εκτέλεση των 

εργασιακών καθηκόντων εκτός των κεντρικών 

γραφείων μιας εταιρείας, κάνοντας χρήση 

ηλεκτρονικών μεσών επικοινωνίας. Εντούτοις, αξίζει 

να σημειωθεί ότι η λύση αυτή, η οποία είναι στις 

μέρες μας όλο και πιο δημοφιλής, δεν αποτελεί 

προϊόν της σύγχρονης εποχής (ξεκίνησε στις αρχές 

της δεκαετίας του ’70 στις ΗΠΑ). Αιτία αποτέλεσε η 

κρίση στα καύσιμα (η έλλειψη πετρελαίου στους 

σταθμούς κατέστησε αδύνατη τη μετάβαση των 

εργαζομένων στην δουλειά τους, με αποτέλεσμα να εκτελούν τα καθήκοντά τους από το 

σπίτι. Παρέδιδαν τα αναγκαία έγγραφα στην εταιρεία μία φορά κάθε λίγες μέρες μέσω 

ταχυδρομείου).  

 



 

 

Έτσι ξεκίνησε η τηλεργασία, η οποία σήμερα είναι πολύ διαφορετική – χάρη στο διαδίκτυο 

είναι δυνατό να υπάρχει αδιάλειπτη επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζομένους και τον 

προϊστάμενο, να αποστέλλονται αρχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς την 

ανάγκη να εμπλακεί το ταχυδρομείο, δηλαδή χωρίς επιπλέον κόστος. Οι εργαζόμενοι έχουν 

συνεχή πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, καθώς αυτές συχνά αποθηκεύονται στο 

υπολογιστικό νέφος (cloud). Επίσης, χρησιμοποιούνται ειδικές πλατφόρμες οι οποίες 

επιτρέπουν την εκτέλεση πιο περίπλοκων και εξειδικευμένων εργασιών μετά τη σύνδεση. Η 

τηλεργασία μπορεί να δώσει πολλές ευκαρίες και να αποτελέσει μέσο τεράστιας 

εξοικονόμησης χρόνου, καθώς δεν περιλαμβάνει μετακινήσεις. Υπάρχουν, βέβαια, κάποια 

ρίσκα και κίνδυνοι, τους οποίους πρέπει να έχουμε υπόψη. 

 

Η τηλεργασία προϋποθέτει αλλαγή 
 

Όπως γνωρίζουμε, αυτού του είδους τα εργασιακά περιβάλλοντα απαιτούν πολλές αλλαγές. 

Έρευνες δείχνουν ότι το 81% των ανθρώπων στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού είναι θετικά 

διακείμενοι στην αλλαγή, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνο 59%. Το 52% 

των Ευρωπαίων φοβάται ή ανησυχεί για την ανάγκη γρήγορης απόκτησης νέων δεξιοτήτων 

και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενους ρόλους. Στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, μόνο 

το 19% των ερωτηθέντων έχουν παρόμοιες ανησυχίες. 

 

 

 

Μπορεί οποιοσδήποτε να δουλέψει εξ αποστάσεως; 
 

Ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία να αναλάβει τηλεργασία. Ο εργοδότης 

έχει επίσης το δικαίωμα να το πράξει. Οι όροι πρέπει να περιλαμβάνουν: το είδος της 



 

 

εργασίας, τον τόπο, την αμοιβή, τον χρόνο, την ημερομηνία έναρξης, τις συνθήκες εκτέλεσης 

της εργασίας με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. 

 

Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η απόφαση του εργοδότη δεν μπορεί πάντα να είναι 

θετική. Αυτή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των καθηκόντων που εκτελούνται 

και την πιθανότητα εκτέλεσής τους έξω από την εταιρεία. 

 

 

 

Διαδικτυακή Ασφάλεια 
 
 
Η διαδικτυακή ασφάλεια είναι μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες της εποχής μας. Σχεδόν 

τα πάντα βρίσκονται στους υπολογιστές και τις έξυπνες συσκευές μας – επικοινωνούμε με 

τον υπόλοιπο κόσμο, κάνουμε αγορές, τραπεζικές συναλλαγές, εγκαθιστούμε διάφορα 

προγράμματα και εφαρμογές. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν και απειλές στον κυβερνοχώρο. 

Είναι απαραίτητο να τις γνωρίζουμε και να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με όση 

περισσότερη ασφάλεια γίνεται. Υπολογίστηκε ότι η παγκόσμια απώλεια κερδών λόγω του 

εγκλήματος στον κυβερνοχώρο άγγιξε τα 2 τρισεκατομμύρια το 2019. Δυστυχώς, παρά τις 

διεθνείς εκστρατείες ευαισθητοποίησης για αυτού του είδους τις απειλές, πολλοί 

οργανισμοί εξακολουθούν να έχουν ανεπαρκή γνώση για το ζήτημα και δεν εφαρμόζουν τα 

κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Υπάρχοντες κίνδυνοι αντικαθίστανται συνεχώς από νέους 

κινδύνους. Ακολουθούν μερικοί από τους πιο συχνούς: 

 

▪ Κατανεμημένη άρνηση υπηρεσίας (DDoS). Μια επίθεση στο λογισμικό ή στην 

ιστοσελίδα από πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα, με σκοπό να τους αναγκάσει να 

αναστείλουν ή να τους εμποδίσει να λειτουργούν στο διαδίκτυο στέλνοντας πάρα 



 

 

πολλά αιτήματα. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί χρησιμοποιώντας λογισμικό 

προστασίας από ιούς, συστήματα προστασίας και φίλτρα. 

 

▪ Κυβερνοεπιθέσεις (χάκερ). Άτομα που κάνουν εξωτερικές επιθέσεις, προσπαθώντας 

να εντοπίσουν αδυναμίες με απώτερο σκοπό την απόκτηση πρόσβασης στα 

συστήματα μιας εταιρείας. Στόχος τέτοιων πράξεων είναι να αποκτήσουν έλεγχο ή 

να κλέψουν δεδομένα. Η τακτική αναθεώρηση των κωδικών πρόσβασης και των 

συστημάτων ασφαλείας είναι ένα απαραίτητο μέτρο πρόληψης.  

 

▪ Ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και παραπλάνηση (pharming). Η πλαστοπροσωπία 

μιας αξιόπιστης πηγής (ατόμου ή ιδρύματος) με σκοπό την υποκλοπή 

εμπιστευτικών πληροφοριών. Το ηλεκτρονικό ψάρεμα χρησιμοποιεί διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η παραπλάνηση ανακατευθύνει σε ψεύτικες 

ιστοσελίδες και διακομιστές ιστού. Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι 

εργαζόμενοι για το πώς να αναγνωρίζουν τέτοιου είδους απειλές. 

 

▪ Διαδικτυακά ρομπότ (bots) και ιοί. Αυτόματη εγκατάσταση (bots) είτε ακούσια 

εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού (π.χ. ο ιός του «Δούρειου ίππου») με σκοπό 

τον έλεγχο του συστήματος ή την υποκλοπή δεδομένων. Η τακτική ενημέρωση του 

λογισμικού προστασίας δεδομένων και των πιστοποιητικών SSL, η εγκατάσταση 

λογισμικού προστασίας από ιούς και η εκπαίδευση μπορούν να βοηθήσουν στην 

πρόληψη τέτοιων απειλών. 

 
Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιοι κίνδυνοι, συνιστάται η εξοικείωση με την 

διαδικτυακή ασφάλεια. 

 
 



 

 

 

Διαδικτυακή ασφάλεια 
 

Η διαδικτυακή ασφάλεια είναι μια 

κατάσταση ή διαδικασία προστασίας 

και ανάκτησης δικτύων, συσκευών και 

προγραμμάτων από κάθε είδους 

κυβερνοεπίθεση. Ποια είναι η 

καλύτερη άμυνα; Φυσικά δεν υπάρχει 

ένα μαγικό πρόγραμμα ή σύστημα 

που θα σας προστατέψει από κάθε 

κίνδυνο στον κυβερνοχώρο. Τα 

προηγμένα προγράμματα 

διαδικτυακής ασφάλειας είναι 

σίγουρα πολύ χρήσιμα. Σε ατομικό 

επίπεδο, μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να έχει διάφορες συνέπειες, από την κλοπή της 

ταυτότητας, προσπάθειες υπεξαίρεσης, μέχρι και την απώλεια σημαντικών δεδομένων, 

όπως οικογενειακών φωτογραφιών. Όλοι μας βασιζόμαστε σε κρίσιμης σημασίας 

υποδομές, όπως σταθμούς παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία και εταιρείες 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επομένως η προστασία αυτών και άλλων οργανισμών 

είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθεί η κοινωνία μας σε λειτουργικό επίπεδο. 

Πολλοί ερευνητές κάνουν σημαντική δουλειά στο θέμα των διαδικτυακών απειλών, όπως 

μια ομάδα 250 ερευνητών στο Τάλως (Talos), οι οποίοι μελετούν αναδυόμενες απειλές και 

στρατηγικές επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Αποκαλύπτουν νέες αδυναμίες, εκπαιδεύουν το 

κοινό για τη σημασία της διαδικτυακής ασφάλειας και ενισχύουν εργαλεία ανοιχτού 

κώδικα. Η δουλειά τους καθιστά το διαδίκτυο ασφαλέστερο χώρο για όλους.  
  



 

 

Πηγές: 
https://www.igi-global.com/dictionary/online-learner-expectations/20966 
 
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/online-environment 
 
https://www.educations.com/study-guides/study-online/ 
 
https://www.usenix.org/system/files/conference/soups2015/soups15-paper-ion.pdf 
 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html#~how-
cybersecurity-works 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.igi-global.com/dictionary/online-learner-expectations/20966
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/online-environment
https://www.educations.com/study-guides/study-online/
https://www.usenix.org/system/files/conference/soups2015/soups15-paper-ion.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html#~how-cybersecurity-works
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html#~how-cybersecurity-works


 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
 

Εισαγωγή 
 
 
Το παρόν εγχειρίδιο θα σας παράσχει περαιτέρω πληροφορίες για την εξέλιξη της 

ψηφιοποίησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Επιπλέον, θα επισημάνει τις 

συνέπειές της στη ζωή, στην εργασία αλλά και στην επαγγελματική μας σταδιοδρομία 

γενικότερα. 

 

Το εγχειρίδιο αυτό θα είναι χρήσιμο για τη βελτίωση των τεχνικών και των ψηφιακών 

δεξιοτήτων σας με μέλη της τοπικής σας κοινότητας. Χάρη στο παρόν εγχειρίδιο, θα μάθετε 

περισσότερα για την αγορά εργασίας, τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στον επιχειρηματικό 

κόσμο κατά τη διάρκεια των χρόνων, καθώς και για τη σημασία της τόσο για τους πελάτες 

όσο και για τις εταιρείες. Όπως, άλλωστε, είχε πει κάποτε ο Klaus Fuest: «Η ψηφιοποίηση 

είναι μια ευκαιρία για όλους μας – μα μονάχα αν γίνει σωστά. Για να γίνει αυτό, οφείλουμε 

να σκεφτούμε για την κοινωνία με μια φρέσκια ματιά και κυρίως να αποκτήσουμε μια νέα 

αντίληψη για την εργασία».  

 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα προς επίτευξη 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σύντομων αυτών δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι θα: 
 

• Συνειδητοποιήσουν την επίδραση της ψηφιοποίησης στην εργασία, σε τομείς όπως 
η παραγωγή, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες και η εργασία γραφείου. 
 



 

 

• Είναι σε θέση να αναφέρουν διαφοροποιήσεις και αλλαγές που έχουν γίνει σε 
διάφορους οικονομικούς τομείς λόγω της ψηφιοποίησης. 
 

• Είναι ενήμεροι για την ψηφιοποίηση στην αγορά εργασίας. 
 

• Γνωρίζουν τις ανερχόμενες τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
 

• Είναι σε θέση να αναλύουν τις εξελίξεις στη μηχανική μάθηση και στην τεχνητή 
νοημοσύνη. 
 
 
 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
 
 
Για να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά στον ρόλο σας ως εκπαιδευτή, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να μπορείτε να εξηγήσετε σε βάθος το φαινόμενο της ψηφιοποίησης και του 

ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καταλάβουν σε βάθος τις 

έννοιες αυτές μέσω επαφής με την έμπρακτη διάσταση του φαινομένου, μέσω δηλαδή 

πολλών παραδειγμάτων. Επιπλέον, είναι σημαντικό να γνωρίζετε περίπου το επίπεδο της 

αντιληπτικής τους ικανότητας, και να προσαρμόζετε τη σχετική ορολογία ανάλογα. Θα ήταν, 

επομένως, χρήσιμο να θέσετε απλές ερωτήσεις κλειστού τύπου για να βεβαιωθείτε ότι η 

ομάδα έχει αντιληφθεί τη σημασία της έννοιας. Για να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι 

καλύτερα την έννοια, είναι σημαντικό να τους δοθεί ένας ορισμός και να τον να 

αναδιατυπώσουν με δικά τους λόγια. Ο εκπαιδευτής οφείλει ακόμη να διασφαλίσει ότι όλοι 

αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στους διάφορους οικονομικούς τομείς.  

 
 

Τι είναι η ψηφιοποίηση (digitisation) 
 

Σύμφωνα με το λεξικό επιχειρησιακών όρων, ψηφιοποίηση είναι η μετατροπή της 

αναλογικής πληροφορίας κάθε μορφής (κείμενο, φωτογραφία, ήχος, κλπ.) σε ψηφιακή 



 

 

μορφή μέσω των κατάλληλων ηλεκτρονικών συσκευών (όπως ο σαρωτής ή ειδικά τσιπ 

υπολογιστή), ώστε να καθίσταται δυνατή η επεξεργασία, αποθήκευση και μετάδοση 

της πληροφορίας δια μέσου ψηφιακών κυκλωμάτων, εξοπλισμού και δικτύων. Η 

ψηφιοποίηση, βέβαια, μπορεί να έχει ευρείες εφαρμογές. Αρχικά, σε επιχειρηματικό 

πλαίσιο, επιτρέπει τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. 

Η ψηφιοποίηση προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά την 

ανταγωνιστικότητα. Στον σύγχρονο κόσμο, η ψηφιοποίηση πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα των εταιρειών, αφού βοηθά τις εταιρείες και τους οργανισμούς να 

μετασχηματίζουν τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες τους, οι οποίες προηγουμένως 

εκτελούνταν στο χέρι (αρχεία, αρχειοθέτηση, διαχείριση αλληλογραφίας, κλπ.), σε 

τεχνολογικά υποστηριζόμενα συστήματα. Μια εταιρεία που «ψηφιοποιείται» έχει τη 

δυνατότητα να σχεδιάσει μια συγκεκριμένη πρακτική πωλήσεων και να τη 

βελτιστοποιεί συνεχώς, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη της. Ο όρος «ψηφιοποίηση» 

περιλαμβάνει στην αγγλική γλώσσα δύο έννοιες (για τις οποίες δεν γίνεται διάκριση 

στην ελληνική) οι οποίες συχνά συγχέονται: τον όρο «digitisation», ο οποίος έχει 

αναλυθεί ως τώρα, και τον όρο «digitalization». Αν και οι έννοιες αυτές είναι στενά 

συνδεδεμένες, έχουν διαφορετική σημασία. Digitalization είναι η διαδικασία που 

χρησιμοποιεί την ψηφιοποίηση για τη βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Η 

συγκεκριμένη έννοια αναφέρεται για παράδειγμα στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

και δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και τη 

δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας, στην οποία η ψηφιακή πληροφορία αποτελεί τη 

βάση. Μεταμορφώνει δηλαδή διαδικασίες, ώστε να τις κάνει πιο παραγωγικές και 

κερδοφόρες. 

 

Μαζί με τους όρους αυτούς, συναντάμε και άλλες σχετικές έννοιες στον χώρο των 

επιχειρήσεων και της ψηφιοποίησης, π.χ. 



 

 

• Ψηφιακή οικονομία  

• Μεγάλα Δεδομένα (Big data) 

• Ανοιχτά Δεδομένα (Open data) 

• Ηλεκτρονικό εμπόριο 

• Ψηφιακός μετασχηματισμός 

 

 

  

 
1. Ψηφιακή οικονομία  

 

Σύμφωνα με το ScienceDaily, ο όρος αυτός αναφέρεται στην οικονομία που βασίζεται σε 

ψηφιακές τεχνολογίες. Εναλλακτικά, ονομάζεται διαδικτυακή οικονομία, νέα οικονομία, 

οικονομία παγκόσμιου ιστού. Η ψηφιακή οικονομία χαρακτηρίζεται από την ψηφιοποίηση 

διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών και τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και άλλων 

δικτύων, με σκοπό την πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παρατηρείται 



 

 

το φαινόμενο, επομένως, της μετάβασης από την παραδοσιακή φυσική αγορά στην 

εικονική αγορά. Με την πάροδο του χρόνου, η ψηφιοποίηση της οικονομίας αυξάνεται με 

αλματώδη ταχύτητα. Στατιστικά στοιχεία για την ψηφιακή οικονομία δείχνουν ότι το 2018 

το ποσοστό των νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσβαση στο διαδίκτυο είχε 

αυξηθεί στο 89% - αύξηση 29 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2008. Το ποσοστό 

των ατόμων ηλικίας από 16 έως 74 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που παρήγγειλαν ή αγόρασαν 

αγαθά και υπηρεσίες διαδικτυακά για ιδιωτική χρήση, παρουσίασε ανοδική πορεία: το 

2018 ήταν 60%, σημειώνοντας αύξηση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 

2013. Το 2018 τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των Γερμανών και των Σουηδών παρήγγειλαν ή 

αγόρασαν αγαθά ή προϊόντα διαδικτυακά, ενώ στην Ολλανδία (80%), στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (83 %) και στη Δανία (84 %), τα άτομα αυτά ήταν τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα 

του συνολικού πληθυσμού. Αντίθετα, το ποσοστό αυτό ήταν ιδιαίτερα χαμηλό στην Κύπρο 

(32 %), στη Βουλγαρία (21 %) και στη Ρουμανία (20 %). Παράλληλα, οι διαφορές ανάμεσα 

στις αναπτυσσόμενες και τις αναπτυγμένες χώρες οξύνεται όλο και περισσότερο: στις 

αναπτυσσόμενες χώρες μόνο το 1/5 του πληθυσμού κάνει χρήση του διαδικτύου, ενώ στις 

αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό ανέρχεται στα 4/5 του πληθυσμού. 

 

• Nέο νόμισμα: δεδομένα – Ένα από τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας 

είναι τα δεδομένα, γνωστά και ως το «νέο νόμισμα». Στο παρελθόν, η οικονομική 

αξία ήταν στενά συνδεδεμένη με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Σήμερα η 

αξία προέρχεται από τα δεδομένα: προσωπικά ή μη προσωπικά, ιδιωτικά και 

δημόσια, εμπορικά και διοικητικά, εκούσια, ευαίσθητα και μη ευαίσθητα. Ο 

αριθμός τους αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Τα δεδομένα αποτελούν έναν 

πολύτιμο πόρο, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε κερδοφόρο με τους κατάλληλους 

χειρισμούς. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας είναι ο 

μετασχηματισμός της αλυσίδας αξίας με στόχο την παραγωγή μιας συγκεκριμένης 



 

 

αξίας για την αγορά, από τα δεδομένα που συλλέγονται και μπορούν να 

μετατραπούν σε χρήμα. 

 

• Κυριαρχία στις διεθνείς πλατφόρμες – Η αυξανόμενη κυριαρχία των παγκόσμιων 

διαδικτυακών πλατφορμών έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ψηφιακή οικονομία. 

Κάποιες από αυτές έχουν επιτύχει αξιοσημείωτη αγοραστική δύναμη. Για 

παράδειγμα, η Google κατέχει το 90% της αγοράς της μηχανής αναζήτησης, το 

Facebook κατέχει τα 2/3 της παγκόσμιας αγοράς των κοινωνικών δικτύων, ενώ 

αποτελεί την κύρια κοινοτική πλατφόρμα σε περισσότερο από το 90% των 

παγκόσμιων οικονομιών. 

 

2. Μεγάλα Δεδομένα (Big data) 
 
Σύμφωνα με την Investopedia, τα Μεγάλα Δεδομένα αφορούν στα διάφορα μεγάλα 

σύνολα πληροφοριών, τα οποία πολλαπλασιάζονται με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς. 

Πιο συγκεκριμένα, τα Μεγάλα Δεδομένα περιλαμβάνουν αφενός τον όγκο των 

πληροφοριών και την ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται και συλλέγονται, και 

αφετέρου την ποικιλία ή το εύρος τους. Τα Μεγάλα Δεδομένα συχνά προκύπτουν από 

πολλές πηγές και εμφανίζονται σε ποικίλες μορφές. Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική 

δυνατότητά τους να καθορίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά. Βάσει των δεδομένων 

που συλλέγονται καθίσταται εφικτή η σύνθεση και ο ακριβής καθορισμός του προφίλ των 

καταναλωτών, και στη συνέχεια η αποτελεσματική παροχή λύσεων (από την οπτική του 

πωλητή). Τέτοιες μακροπρόθεσμες πράξεις δίνουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις 

εταιρείες που κάνουν χρήση των εργαλείων των Μεγάλων Δεδομένων. 

 

3. Ανοιχτά δεδομένα (Open data) 
 



 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων, ανοιχτά δεδομένα είναι τα δεδομένα στα 

οποία μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιήσει ή ακόμα και να 

κοινοποιήσει. Κυβερνήσεις, εταιρείες και ιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

δεδομένα αυτά με σκοπό να επωφεληθούν σε κοινωνικό, οικονομικό ή περιβαλλοντικό 

επίπεδο. Είναι σημαντικό τα ανοιχτά δεδομένα να είναι διαθέσιμα σε εύχρηστη μορφή, με 

τη δυνατότητα να τροποποιηθούν, χωρίς επιπρόσθετα τεχνολογικά εμπόδια στα 

δικαιώματα εκμετάλλευσής τους. Ειδικότερα, τα δεδομένα πρέπει να είναι αναγνώσιμα 

από ψηφιακές συσκευές, προσβάσιμα στον καθένα και να δημοσιεύονται σε ανοιχτή 

μορφή (με δημόσια περιγραφή των όρων χρήσης, χωρίς να υπάρχουν οικονομικοί ή άλλου 

είδους περιορισμοί στη χρήση τους), ή να τυγχάνουν επεξεργασίας από τουλάχιστον ένα 

από τα δωρεάν εργαλεία Λογισμικού Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα. Το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα των ανοιχτών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίως η ανάπτυξη της 

οικονομίας και η αυξανόμενη διαφάνεια στις κυβερνητικές πράξεις. 

 
4. Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-commerce)  

 
Η Investopedia αναφέρει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο (Electronic commerce) είναι ένα 

επιχειρηματικό μοντέλο που επιτρέπει τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες να πουλήσουν 

και να αγοράσουν αγαθά μέσω διαδικτύου. Επισημαίνει, ακόμή, ότι το ηλεκτρονικό 

εμπόριο λειτουργεί στους τέσσερεις παρακάτω μεγάλους τομείς της αγοράς: 

• Επιχείρηση προς επιχείρηση – περιλαμβάνει επιχειρηματικές συναλλαγές ανάμεσα 

σε δύο επιχειρήσεις. 

• Επιχείρηση προς καταναλωτή – συναλλαγές ανάμεσα σε μια επιχείρηση και έναν 

καταναλωτή. 



 

 

• Καταναλωτής προς καταναλωτή- συναλλαγή ανάμεσα σε δύο καταναλωτές κατά την 

οποία ο ένας αναλαμβάνει τον ρόλο του επιχειρηματία και ο άλλος του 

καταναλωτή. 

• Καταναλωτής προς επιχείρηση – απαντά λιγότερο συχνά, η συναλλαγή ανάμεσα σε 

καταναλωτή και επιχειρηματία. 

 

Σε παγκόσμια κλίμακα το ηλεκτρονικό 

εμπόριο αναπτύσσεται σε ποσοστό 20% 

τον χρόνο. Η σταδιακή αύξηση στη 

χρήση του διαδικτύου στα νοικοκυριά 

αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα 

για την άνοδο του ενδιαφέροντος για 

τις διαδικτυακές αγορές. Στις αρχές του 

2014, υπολογίστηκε ότι ο αριθμός των 

χρηστών διαδικτύου σε κινητές 

συσκευές θα ξεπεράσει τον αριθμό των χρηστών που χρησιμοποιεί σταθερή σύνδεση 

διαδικτύου. Αισιόδοξες προβλέψεις για συνεχή αύξηση του αριθμού των χρηστών με 

πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα, μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι η βιομηχανία του 

ηλεκτρονικού εμπορίου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. 

 
5. Ψηφιακός μετασχηματισμός 

 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά μια συγκεκριμένου τύπου αλλαγή σε επίπεδο 

οργάνωσης σε επιχειρήσεις, οικονομικούς τομείς, εφοδιαστικές αλυσίδες, δημόσια 

διοίκηση, και κατ’ επέκταση, σε ολόκληρη την οικονομία. 

 



 

 

Σε έκθεση που αναπτύχθηκε το 2011 από  το MIT Center for Digital Business και τον 

οργανισμό Capgemini, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ορίζεται ως η χρήση ψηφιακών 

τεχνολογιών με σκοπό τη σημαίνουσα βελτίωση της απόδοσης ή των επιτευγμάτων ενός 

οργανισμού. 

 

Έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει τρεις τομείς σε έναν οργανισμό: 

- Τις εμπειρίες των πελατών ενός οργανισμού -όπως π.χ. την κατανόηση των αναγκών 

των καταναλωτών, την εισαγωγή πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας με τους 

πελάτες και την ένταξη στοιχείων αυτοεξυπηρέτησης. 

- Το επιχειρηματικό μοντέλο του οργανισμού – τι είδους προϊόντα/υπηρεσίες 

παρέχει ένας οργανισμός. 

- Λειτουργικές διαδικασίες – τις εσωτερικές διεργασίες και το εργασιακό περιβάλλον 

ενός οργανισμού, αλλά και τους μηχανισμούς παρακολούθησης της απόδοσης. 

 

Νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την ψηφιακή μετάβαση στην ΕΕ 

Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη (DEA) – ένα πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει το 

υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο και να διευκολύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις ώστε να 

επωφεληθούν από την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market) (ως τμήμα της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020») 

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (2021-2027) – Ο κύριος στόχος του αποτελεί τη 

διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης στην Ευρώπη προς όφελος των πολιτών και των 

επιχειρήσεων, χρηματοδοτώντας προγράμματα σε πέντε τομείς: υπερυπολογιστές, τεχνητή 

νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και ευρεία 

χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και από όλα τα τμήματα της 

κοινωνίας. Σκοπός της ψηφιακής μεταμόρφωσης είναι η δημιουργία ψηφιακού εργασιακού 

περιβάλλοντος. Μια εταιρεία που ολοκληρώνει με επιτυχία τον ψηφιακό μετασχηματισμό 



 

 

θα αρχίσει να μοιάζει με ένα δίκτυο. Τα στοιχεία ενός τέτοιου δικτύου (πελάτες, 

εργαζόμενοι, τεχνολογίες, προϊόντα κλπ.) συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να υπάρχει 

αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσά τους. 

 

Η επίδραση της ψηφιοποίησης σε διάφορους οικονομικούς τομείς 
 
Η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας προκαλεί συνεχείς αλλαγές στην αγορά εργασίας. 

Φυσικά, η διαδικασία αυτή επιδρά σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά σε 

διαφορετικό βαθμό. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να θυμόμαστε ότι το γεγονός αυτό 

περιλαμβάνει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Ένα από τα μεγαλύτερα και 

σημαντικότερα μειονεκτήματα είναι ενδεχομένως η προοδευτική εξάλειψη ή 

αντικατάσταση συγκεκριμένων επαγγελμάτων από μηχανές. Προηγμένες τεχνολογίες, 

προγράμματα υπολογιστών ή αλγόριθμοι μπορούν να αντικαταστήσουν ένα άτομο σε 

πολλές και διάφορες θέσεις, εκτελώντας καθήκοντα γρηγορότερα και 

αποτελεσματικότερα. Στην ομάδα επαγγελμάτων με ρίσκο αυτοματισμού άνω του 95% 

περιλαμβάνονται επαγγέλματα, όπως: τηλεφωνικός πωλητής (99%), υπάλληλος σε τράπεζα 

ή ταχυδρομείο (97%), ασφαλιστής (97%), βιβλιοθηκάριος (97%), λογιστής, μέλος του 

προσωπικού του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και μισθοδοσίας (97%) και 

ξενοδοχειακός υπάλληλος υποδοχής (96%). Αντίθετα, το πρόβλημα αυτό αφορά λιγότερο 

άτομα που εργοδοτούνται σε επαγγέλματα όπως: ψυχοθεραπευτής και ψυχολόγος (0.7%), 

νοσοκόμος (0.9%), επιχειρηματικός αναλυτής υπολογιστών, σχεδιαστής δεδομένων και 

συστημάτων (1%), κληρικός (1.6%), γιατρός (2%), λέκτορας (3.2%). 

 



 

 

 

Πηγή: https://www.bbc.com/news/business-47691078 
 
Τα επαγγέλματα που επηρεάζονται και απειλούνται από την ψηφιοποίηση και την 

αυτοματοποίηση είναι αυτά που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποστήριξη, τις 

μεταφορές και την απλή εργασία γραφείου. Η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση 

επιδρούν και σε μια μεγάλη ομάδα επαγγελμάτων σχετικών με την επεξεργασία και 

διαχείριση δεδομένων (κυρίως οικονομικών). Όλα τα επαγγέλματα που απαιτούν χαμηλά ή 

μέτρια προσόντα και τα οποία αφορούν επαναλαμβανόμενες εργασίες αντιμετωπίζουν 

υψηλό κίνδυνο.  

 

Παράλληλα, όμως, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης είναι η 

δημιουργία νέων επαγγελμάτων σε νέους τομείς που προσφέρουν καινούριες υπηρεσίες 

και προϊόντα. Χάρη στην ψηφιοποίηση η φύση της δουλειάς αλλάζει, ενώ αναδύονται νέες 

μορφές απασχόλησης αλλά και μορφών διάδρασης ανάμεσα στις μηχανές και τον 

εργαζόμενο, όπως: 

https://www.bbc.com/news/business-47691078


 

 

- Σχεδιαστής συστημάτων πληροφορικής   

- Σύμβουλος στρατηγικής για νέες τεχνολογίες  

- Προγραμματιστής  

- Ειδικός στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

- Υπηρεσίες αποθηκευτικού χώρου cloud 

- Ειδικός διαχείρισης τεχνητής νοημοσύνης 

- Μηχανικός νευρωνικών δικτύων 

- Προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης 

 

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο πλεονέκτημα είναι η αύξηση των ευέλικτων μορφών εργασίας. Η 

αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση και άλλοι σχετικοί παράγοντες θα αλλάξουν σε 

σημαντικό βαθμό τον ορισμό της εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Το φαινόμενο αυτό 

είναι ήδη ορατό σε νέες συνθήκες εργασίας όπως η εργασία εξ αποστάσεως που βασίζεται  

στις ΤΠΕ, εργασίες με πληθοπορισμό μέσω πλατφόρμας ή εργασίες πορτφόλιου. 

 
 

Η σημασία της ψηφιοποίησης για τους πελάτες 
 
 
Η ψηφιοποίηση έχει αντίκτυπο όχι μόνο στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και στους 

παρόχους υπηρεσιών, αλλά και στους καταναλωτές. Σύμφωνα με στατιστικές, η αύξηση της 

τιμής του δείκτη της «Αριστείας στην Εμπερία των Πελατών» είναι ορατή, παρά το γεγονός 

ότι οι προτιμήσεις και οι προσδοκίες των πελατών έναντι των εταιρειών αλλάζουν 

δυναμικά υπό την επίδραση της ψηφιοποίησης. Στην παρούσα φάση, η μεγαλύτερη 

επίδραση στην τάση να συστήνει κανείς κάποια συγκεκριμένη εταιρεία σε τρίτους, 

βασίζεται στους παράγοντες της εξατομίκευσης και της αξιοπιστίας. Ο παράγοντας της 

εξατομίκευσης έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά. Οι καταναλωτές συχνά προσδοκούν να 

λάβουν προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προτιμήσεις τους. 



 

 

Όσοι είχαν την εμπειρία υψηλής εξατομίκευσης από ψηφιακούς παρόχους υπηρεσιών, 

αναμένουν ότι εταιρείες που ανήκουν σε άλλες βιομηχανίες θα τους παρέχουν παρόμοια 

εξυπηρέτηση. Η ψηφιοποίηση, λοιπόν, αποσκοπεί στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης με 

τους πελάτες, προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες, καθώς 

και στην εξοικονομήση χρόνου.  

 

Η αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση και άλλα φαινόμενα που σμιλεύουν τη σύγχρονη 
αγορά εργασίας είναι εξαιρετικά δυναμικά και οδηγούν σε πολλές αλλαγές στην 
επαγγελματική πραγματικότητα που έχουμε συνηθίσει. Πολλά επαγγέλματα σίγουρα θα 
εξαφανιστούν ή θα αλλάξουν, ταυτόχρονα όμως θα δημιουργηθούν πολλά καινούρια. 
Σίγουρα θα χρειαστεί πολλή ευελιξία στην αγορά εργασίας, δεκτικότητα στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων και σε καινοτόμες δραστηριότητες. Εκείνοι οι οποίοι θα προσαρμοστούν στη 
νέα πραγματικότητα θα είναι σε θέση να ζήσουν μια καλύτερη και πιο ευχάριστη ζωή, 
έχοντας την δυνατότητα περισσότερου ελεύθερου χρόνου. Το κλειδί στην επιτυχία είναι 
και θα είναι η ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών. Στην εποχή της σύγχρονης ψηφιακής 
οικονομίας που διανύουμε είναι σημαντικό ο καθένας να έρθει σε επαφή με τις νέες 
τεχνολογίες.    



 

 

 


