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A. ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΠΕ 
 

Α.1 Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΗ ΧΗΥΙΑΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ  

 
 

Σύτλοσ τησ ενότητασ A. ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΠΕ   

Σύτλοσ τησ υποενότητασ    

Σύτλοσ τησ μονϊδασ   Α.1 Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΗ ΧΗΥΙΑΚΗ 
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Ε ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

(ώρεσ) 15 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
A.1.1: Μετϊβαςη ςτην ψηφιακό εποχό 
A.1.2: Φρόςη τεχνολογύασ ςτη διδαςκαλύα τεχνών 
A.1.3: Φρόςη τεχνολογύασ ςτην χειροτεχνύα 
A.1.4: Φρόςη τεχνολογύασ ςτη βιοτεχνύα  
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
Α.1 ΣΟ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΗ ΧΗΥΙΑΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 
…………………………………………….… 
 
Η UNESCO ορύζει τισ τϋχνεσ ωσ μϋροσ τησ ϊυλησ κληρονομιϊσ: μια καλλιτεχνικό ϋκφραςη που βαςύζεται 
ςε κοινοτικϋσ παραδϐςεισ βαςιςμϋνεσ ςτισ γνώςεισ που μεταδύδονται απϐ τη μύα γενιϊ ςτην ϊλλη, 
ςυχνϊ προφορικϊ. ϑμφωνα με τον οριςμϐ που υιοθϋτηςε η UNESCO (υμπϐςιο «Φειροτεχνύα και 
Διεθνόσ Αγορϊ: Εμπϐριο και Σελωνικό Κωδικοπούηςη», Μανύλα, 1997), «τα χειροτεχνόματα εύναι αυτϊ 
που παρϊγονται απϐ τεχνύτεσ, εύτε πλόρωσ χειροπούητα εύτε με τη βοόθεια χειροκύνητων ό μηχανικών 
εργαλεύων, εφ 'ϐςον η ϊμεςη χειροκύνητη ςυνειςφορϊ του τεχνύτη παραμϋνει το πιο ςημαντικϐ 
ςυςτατικϐ του τελικοϑ προώϐντοσ. Οι χειροτεχνύεσ καταςκευϊζονται χωρύσ περιοριςμοϑσ ϐςον αφορϊ 
την ποςϐτητα και τη χρόςη πρώτων υλών απϐ βιώςιμουσ πϐρουσ. Η ιδιαύτερη φϑςη των βιοτεχνικών 
προώϐντων προϋρχεται απϐ τα ξεχωριςτϊ χαρακτηριςτικϊ τουσ, τα οπούα μπορεύ να εύναι χρόςιμα, 
αιςθητικϊ, καλλιτεχνικϊ, δημιουργικϊ, πολιτιςμικϊ ςημαντικϊ, διακοςμητικϊ, λειτουργικϊ, 
παραδοςιακϊ, θρηςκευτικϊ και κοινωνικϊ ςυμβολικϊ και ςημαντικϊ ". Σο Craft ϋχει ιςχυρό 
πολιτιςτικό, δημιουργικό και οικονομικό ςυνιςτώςα και θεωρεύται γενικϊ ϐτι αποτελεύ μϋροσ των 
πολιτιςτικών και δημιουργικών βιομηχανιών (CCIsΟι βιοτεχνικϋσ δραςτηριϐτητεσ διακρύνονται γενικϊ 
απϐ τα ακϐλουθα χαρακτηριςτικϊ, που εφαρμϐζονται ςτην καταςκευό, επιςκευό ό αποκατϊςταςη 
αντικειμϋνων, καταςκευών και κτιρύων: 
₋ «Κατανϐηςη και εμπλοκό με υλικϊ.  
₋ Η εφαρμογό απτικών δεξιοτότων και εργαλεύων χειρϐσ  
₋ Η ενύςχυςη των δεξιοτότων που μαθαύνουν με την πϊροδο του χρϐνου  
₋ Εφϊπαξ ό ςχετικϊ μικρό παρτύδα παρϊ μαζικό παραγωγό.  
₋ Η επύδραςη του καταςκευαςτό ςτη ςϑλληψη, το ςχεδιαςμϐ και την αιςθητικό του τελικοϑ 

προώϐντοσ.  
₋ Πολιτιςτικό ενςωμϊτωςη τελικοϑ προώϐντοσ »1. 
 
Οι νϋεσ τεχνολογύεσ και η καινοτομύα ϋχουν φϋρει επανϊςταςη ςτισ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ 
παραγγελύεσ κϊνοντασ πρακτικϋσ, εργαλεύα και επαγγϋλματα ξεπεραςμϋνα και προςφϋρουν τισ 
δυνατϐτητεσ να ςφυρηλατηθοϑν νϋεσ, πιο αποτελεςματικϋσ. Ψσ ςιωπηρό παρϊδοςη που βαςύζεται ςτη 
γνώςη, η αξύα τησ τϋχνησ ανόκει ςταθερϊ ςτουσ ανθρώπουσ που κατϋχουν, ενςωματώνουν και 
εφαρμϐζουν ϋνα ςϑνθετο φϊςμα γνώςεων, δεξιοτότων, τεχνικών και ευαιςθηςιών ςτα υλικϊ2.  Σο ϋργο 
RICHES ανϋλυςε πώσ οι κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ αλλαγϋσ ςτον 21οαιώνα ςτην Ευρώπη επηρεϊζουν 
την πολιτιςτικό κληρονομιϊ και τισ ςχϋςεισ τησ με τα ανθρώπινα ϐντα. Η ϋρευνα που 
πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου RICHES ϋδειξε ϐτι: «ςτη διαδικαςύα ςτροφόσ προσ 
οικονομύεσ που βαςύζονται ςτη γνώςη, η καθιερωμϋνη, παραδοςιακό γνώςη εύναι ςχετικό και μπορεύ 

                                                             
1 RICHES European Policy Brief, April 2016, p. 12 
2 Ibid., p. 8 
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να ςυνυπϊρχει παραγωγικϊ με νϋεσ γνώςεισ. Αντύ να υπονομεϑςει την κατϊςταςό τησ, η ψηφιακό 
τεχνολογύα (ςε ςυνδυαςμϐ με ϊλλουσ παρϊγοντεσ ϐπωσ το κύνημα των καταςκευαςτών) ϋχει 
χρηςιμεϑςει για να επανατοποθετόςει τα ςκϊφη ςτην οικονομύα και να ςυμβϊλει ςτην αϑξηςη τησ 
αξύασ των βιοτεχνικών προώϐντων. Ϊχει τη δυνατϐτητα περαιτϋρω ενύςχυςησ του δεςμοϑ μεταξϑ του 
παρελθϐντοσ (κληρονομιϊ, παραδοςιακό τϋχνη) και του δημιουργικοϑ μϋλλοντοσ »3. ε αυτϐ το νϋο 
οικονομικϐ και κοινωνικϐ πλαύςιο, η τϋχνη μπορεύ να ςυγκεντρώςει «ϋνα ξεχωριςτϐ ςϑνολο γνώςεων, 
δεξιοτότων και ικανοτότων, που επικεντρώνεται ςε μια διαδικαςύα ανακλαςτικόσ εμπλοκόσ με τον 
υλικϐ και τον ψηφιακϐ κϐςμο»4. 
 
τισ ςϑγχρονεσ καταναλωτικϋσ κοινωνύεσ, η διαθεςιμϐτητα προςιτών προώϐντων μαζικόσ παραγωγόσ 
ϋχει μειώςει ςοβαρϊ τη δυνητικό αγορϊ χειροπούητησ ςε εξειδικευμϋνη θϋςη. Αυτϐ ϋχει θϋςει τα ςκϊφη 
ςε ευϊλωτη θϋςη, με οριςμϋνουσ τϑπουσ ςκαφών - ειδικϊ κληρονομιϊσ - να επηρεϊζονται ιδιαύτερα. Οι 
παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την παρακμό των ςκαφών ποικύλλουν ςτισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ και 
περιλαμβϊνουν:  
₋ Μειώθηκε δραςτικϊ η ζότηςη ςτην αγορϊ, καθώσ οι καταναλωτϋσ επιλϋγουν φθηνϐτερα ό 

ειςαγϐμενα προώϐντα.  

₋ Ανταγωνιςμϐσ με ειςαγϐμενα προώϐντα, ειδικϊ φθηνϊ προώϐντα που παρϊγονται ςε αςιατικϋσ 
χώρεσ.  

₋ Η παλινδρϐμηςη του εργατικοϑ δυναμικοϑ, καθώσ οι ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ γερνοϑν, και οι 
νεϐτερεσ γενιϋσ δεύχνουν λύγο ενδιαφϋρον για την ανϊληψη αυτών των επαγγελμϊτων, ςυχνϊ 
θεωροϑνται μη επικερδεύσ.  

₋ Η παγκοςμιοπούηςη τησ οικονομύασ, η οπούα οδόγηςε ςε μια γενικό μεύωςη των παραγωγικών 
δραςτηριοτότων και τησ εμπορευματοπούηςόσ τουσ, τϐςο για τισ εςωτερικϋσ ϐςο και για τισ 
εξαγωγικϋσ αγορϋσ.  

₋ Η αϑξηςη του κϐςτουσ των πρώτων υλών, ιδύωσ των «φυςικών» υλικών (π.χ. ξϑλο, μετϊξι, 
βαμβϊκι) ·  

₋ Η ϋλλειψη φορολογικών και κυβερνητικών κινότρων για τη ςτόριξη τησ βιοτεχνύασ και τησ 
επιχειρηματικϐτητασ ·  

₋ Ϊλλειψη πρϐςβαςησ ςτη νεοςϑςτατη χρηματοδϐτηςη για βιοτεχνύεσ  

₋ Ϊνα «πρϐβλημα εικϐνασ» που ςυνδϋει τη βιοτεχνύα μϐνο με την κληρονομιϊ και το παρελθϐν, και 
περιφρονητικϋσ ςτϊςεισ απϋναντι ςτη ςιωπηρό γνώςη που το καθιςτοϑν ελκυςτικϐ για τουσ νϋουσ 
ϐταν επιλϋγουν ϋνα επϊγγελμα ςε προηγμϋνεσ οικονομύεσ, ϐπωσ χώρεσ τησ ΕΕ.  

 
Παρϐλα αυτϊ, παρϊδοξα, η ςταδιακό παρακμό τησ βιοτεχνύασ ςε πολλϋσ ευρωπαώκϋσ οικονομύεσ 
ςυνοδεϑεται απϐ ϋνα φαινϐμενο αντιςτϊθμιςησ τησ αναβύωςησ που εκδηλώνεται ωσ:  
₋ Μια αναβύωςη του ενδιαφϋροντοσ για τισ δεξιϐτητεσ ςτη βιοτεχνύα και τον πολιτιςμϐ και την ηθικό 

του Do-It-Yourself (DIY).  
₋ Η εμφϊνιςη τησ ψηφιακόσ καταςκευόσ και των υβριδικών μορφών δημιουργύασ, με επικεφαλόσ τισ 

διαδικτυακϋσ και offline κοινϐτητεσ καταςκευαςτών.  
₋ Αϑξηςη τησ ζότηςησ των καταναλωτών για μοναδικϊ, προςαρμοςμϋνα ό κατϊ παραγγελύα 

προώϐντα. 
₋ Η ςϑγχρονη επανεφεϑρεςη και επανατοποθϋτηςη δεξιοτότων, τεχνικών, προτϑπων και υλικών 

χειροτεχνύασ, και η ανϊπτυξό τουσ μϋςω τησ ολοκλόρωςησ τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ. και  

₋ Η προώθηςη ηθικών προςεγγύςεων που υποςτηρύζουν τη βιωςιμϐτητα, την οικολογικό χρόςη και 
την τοπικό παραγωγό και ανϊπτυξη5.  

 
το τρϋχον κοινωνικϐ πλαύςιο, ϐπου οι αλλαγϋσ κινοϑνται προσ μια ψηφιακό εποχό, οι νϋεσ 
τεχνολογύεσ προςφϋρουν τισ ακϐλουθεσ ευκαιρύεσ ςτουσ καταςκευαςτϋσ που τουσ διευκολϑνουν 
την πρϐςβαςη ςε αρκετοϑσ πϐρουσ που απαιτοϑνται για την ανϊπτυξη του κϑκλου ζωόσ των 
βιοτεχνικών προώϐντων:  
₋ Εκδημοκρατιςμόσ του ςχεδιαςμού: ανταλλαγό μοτύβων, τεχνικών, εργαλεύων και πϐρων και 

καταναλωτϋσ ςυχνϊ ςυμμετϋχουν ςτη ςυν-δημιουργύα προώϐντων και υπηρεςιών.  
₋ Εκδημοκρατιςμόσ τησ παραγωγόσ: οι διαδικαςύεσ παραγωγόσ (οι οπούεσ ςτο παρελθϐν 

                                                             
3 RICHES. Παραδοτϋο 5.1. Η χρόςη δεξιοτότων χειροτεχνύασ ςε νϋα περιβϊλλοντα, Μϊιοσ 2015  
4 Op. Cit. RICHES European Policy Brief, p. 2-3 
5 Op. Cit. RICHES European Policy Brief, p. 3 
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μποροϑςαν να διεξαχθοϑν μϐνο απϐ μεγϊλεσ εταιρεύεσ) μποροϑν εϑκολα να επιβλϋπονται απϐ 
μικροεπιχειρηματύεσ που αναθϋτουν την παραγωγό εξαρτημϊτων για αντικεύμενα που ςχεδιϊζουν 
ό ϋχουν ϊλλα ςχϋδια για τον εαυτϐ τουσ. Αυτϊ τα ςτοιχεύα παραγγϋλνονται και παρϊγονται 
γρόγορα μϋςω τησ διαμεςολϊβηςησ εξειδικευμϋνων πυλών που βαςύζονται ςτον Ιςτϐ. Όλεσ οι 
λειτουργύεσ μποροϑν να διεξαχθοϑν απρϐςκοπτα πύςω απϐ ϋναν υπολογιςτό.  

₋ Εκδημοκρατιςμόσ τησ καινοτομύασ: εμπειρογνωμοςϑνη, δωρεϊν πρϐςβαςη ςε πληροφορύεσ 
που προϋρχονται κυρύωσ απϐ το Διαδύκτυο και εργαλεύα πρωτοτϑπων και προςβαςιμϐτητα 
προμηθευτών ανούγει επύςησ το πεδύο για τον εκδημοκρατιςμϐ τησ καινοτομύασ. Νϋα πρϐςβαςη 
ςτην τεχνογνωςύα και τα εργαλεύα για το ςχεδιαςμϐ και την παραγωγό αυτών των προώϐντων. Η 
ανϊπτυξη λογιςμικοϑ ανοιχτοϑ κώδικα επεκτεύνεται τώρα γρόγορα ςτην καταςκευό. Και 
διαδικτυακϋσ κοινϐτητεσ χρηςτών λογιςμικοϑ ανοιχτοϑ κώδικα παρϊγουν και μοιρϊζονται τισ 
γνώςεισ και τα αποτελϋςματα τησ καινοτομύασ6. 

 
Όλα αυτϊ υποδηλώνουν ϐτι η βιοτεχνύα εύναι ϋνασ απϐ τουσ οικονομικοϑσ τομεύσ που επωφελεύται 
ςημαντικϊ απϐ την ολοκλόρωςη των ψηφιακών τεχνολογιών ςε ϐλα τα επύπεδα, απϐ το ςχεδιαςμϐ και 
την παραγωγό ϋωσ το μϊρκετινγκ και τισ πωλόςεισ (οι βιοτεχνύεσ αναπτϑςςονται ςτο ηλεκτρονικϐ 
εμπϐριο ό ςε ςυνδυαςμοϑσ παραδοςιακών και δραςτηριοτότων ηλεκτρονικοϑ εμπορύου )7.  
 
Καινοτομύα νϋων τεχνολογιών ςτισ διαδικαςύεσ ςχεδιαςμού και καταςκευόσ 
Η ενςωμϊτωςη τησ τεχνολογύασ ςτην πρακτικό τησ βιοτεχνύασ ϋχει επηρεϊςει ςχεδϐν κϊθε πτυχό του 
κϑκλου ζωόσ των βιοτεχνικών προώϐντων απϐ τη ςϑλληψη και το ςχεδιαςμϐ ϋωσ την τελικό πώληςη. 
Επιπλϋον, η ενςωμϊτωςη τησ τεχνολογύασ ςτο ςχεδιαςμϐ και την καταςκευό πρϋπει να εξετϊςει πώσ 
επηρεϊζει την αξύα των βιοτεχνικών προώόντων (ςυχνϊ βαςύζονται ςτο χειροπούητο) και την 
πρακτικό των καταςκευαςτών πϋρα απϐ την οικονομικό και παραγωγικϐτητα.  
Οι νϋεσ τεχνολογύεσ που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτισ φϊςεισ τησ ςϑλληψησ, του ςχεδιαςμοϑ και 
τησ καταςκευόσ αντικειμϋνων χειροτεχνύασ εύναι αυτϋσ ϐπωσ: εικϐνεσ που δημιουργοϑνται απϐ 
υπολογιςτό (CGI), κοπό με λϋιζερ, γρόγορη απϐκριςη (QR) και καταςκευό πρϐςθετων (ό εκτϑπωςη 
3D) μεταξϑ ϊλλων. Για παρϊδειγμα, μϋςω τησ καταςκευόσ πρϐςθετων, τα τριςδιϊςτατα αντικεύμενα 
μποροϑν να καταςκευαςτοϑν με την προςθόκη ςτρωμϊτων υλικοϑ, ακολουθώντασ ϋνα ψηφιακϐ 
μοτύβο. Απϐ ϐλεσ τισ τεχνολογύεσ που μποροϑν να καλϑψουν τισ διαδικαςύεσ ςχεδιαςμοϑ και 
καταςκευόσ, η καταςκευό πρϐςθετων εύναι μια απϐ τισ πιο ευρεύεσ πτυχϋσ, καθώσ μπορεύ να 
ενςωματωθεύ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο, απϐ την αρχικό ανϊπτυξη ιδεών και τη δοκιμό ϋωσ την 
παραγωγό τελικών προώϐντων. Η τεχνολογύα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ επύςησ μϐνο για την ανϊπτυξη 
ιδεών και για τη δημιουργύα πρωτοτϑπων για τη δοκιμό αρχικών εννοιών.  
 
Η ενςωμϊτωςη νϋων τεχνολογιών ςτο ςχεδιαςμϐ και τη διαδικαςύα μπορεύ να βελτιώςει την 
αποτελεςματικότητα, τη δημιουργικότητα, τηδιαδραςτικότητα και την προςαρμογό:   
₋ Η αποδοτικότητα επιτυγχϊνεται με την επιτϊχυνςη του ςχεδιαςμοϑ και την παραγωγό 

διαδικαςιών και την αϑξηςη του ϐγκου παραγωγόσ. Παρϋχεται απϐ τεχνολογύεσ ϐπωσ η κοπό με 
λϋιζερ και η καταςκευό πρϐςθετων. Μύα απϐ τισ προκλόςεισ εύναι η ενύςχυςη τησ 
αποτελεςματικϐτητασ διατηρώντασ παρϊλληλα την αξύα του χειροπούητου και αφόνοντασ αρκετϐ 
χώρο για επιλογϋσ και ανθρώπινη δημιουργικϐτητα. Αυτϐ μπορεύ να γύνει, για παρϊδειγμα, μϋςω 
υβριδικόσ παραγωγόσ και χειροπούητησ παραγωγόσ, με την οπούα τα αντικεύμενα παρϊγονται 
γρόγορα απϐ μηχανόματα ςε ακατϋργαςτεσ μορφϋσ και ςτη ςυνϋχεια τελειώνουν με το χϋρι.  

₋ Η δημιουργικϐτητα ενιςχϑεται μϋςω τησ διερεϑνηςησ και τησ οπτικοπούηςησ εννοιών και ιδεών 
(π.χ. μϋςω CGI), καθώσ και μϋςω τησ ενεργοπούηςησ του πειραματιςμοϑ. Σο γρόγορο πρωτϐτυπο, 
που παρϋχεται απϐ την καταςκευό πρϐςθετων, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για τη γρόγορη 
μετϊφραςη αφηρημϋνων εννοιών ςε πρωτϐτυπα. Η καταςκευό πρϐςθετων επιτρϋπει ςτουσ 
καταςκευαςτϋσ, επιπλϋον, να παύζουν με χώρο και φϐρμα με τρϐπουσ που δεν θα μποροϑςαν να 
αντϋξουν οικονομικϊ απϐ προηγοϑμενεσ τεχνολογύεσ ό με το χϋρι. Η δημιουργικϐτητα μπορεύ 
επύςησ να ενιςχυθεύ μϋςω αλληλεπύδραςησ μϋςω του Διαδικτϑου: οι ενεργϋσ κοινϐτητεσ 
καταςκευαςτών ανταλλϊςςουν ιδϋεσ, ϋννοιεσ, μοντϋλα και πϐρουσ.  

₋ Η διαδραςτικϐτητα αναφϋρεται ςτην ικανϐτητα των αντικειμϋνων χειροτεχνύασ να αλληλεπιδροϑν 
με ϋξυπνο τρϐπο με τουσ χρόςτεσ, για παρϊδειγμα μϋςω τησ ενςωμϊτωςησ κωδικών QR. Οι 

                                                             
6 Op. Cit. RICHES Παραδοτζο 5.1. The Use of Craft Skills in New Contexts, p. 65-66 
7 Op. Cit. RICHES European Policy Brief, p. 2 
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πληροφορύεσ μποροϑν να προςτεθοϑν ςε αντικεύμενα ό αυτϊ μποροϑν να αυξηθοϑν ώςτε να  
ταιριϊζουν απρϐςκοπτα ςε περιβϊλλοντα και να ανταποκρύνονται ςε πολϑπλοκα διαδραςτικϊ 
μοτύβα.  

₋ Η προςαρμογό αναφϋρεται ςτην εξατομύκευςη αντικειμϋνων ςε απϊντηςη ςτο γοϑςτο ό την 
επιθυμύα ενϐσ πελϊτη.Σα χειροπούητα αντικεύμενα μποροϑν να καταςκευαςτοϑν κατϊ παραγγελύα 
και τα ςκϊφη διατηροϑν εδώ και πολϑ καιρϐ την ξεχωριςτό εποχό προςαρμογόσ ωσ κρύςιμο 
πλεονϋκτημα ϋναντι τησ καταςκευόσ μηχανημϊτων. Η προςαρμογό απϐ την καταςκευό 
πρϐςθετων μπορεύ να ενςωματωθεύ ςε ποικύλα περιβϊλλοντα που κυμαύνονται απϐ εμπορικοϑσ 
χώρουσ ϋωσ μουςεύα, προςφϋροντασ ςτουσ πελϊτεσ τη δυνατϐτητα να επιλϋξουν ϋνα μοντϋλο ό 
επιθυμητϋσ τροποποιόςεισ ςε ϋνα μοντϋλο και να το εκτυπώςουν επύ τϐπου για αυτϊ8. 

 
Η ϋκθεςη του ϋργου RICHES επιςημαύνει επύςησ ϐτι οι νϋεσ τεχνολογύεσ βελτιώνουν τισ διαδικαςύεσ 
παραγωγόσ με:  
₋ Επιτϊχυνςη τησ παραγωγόσ και αϑξηςη των ϐγκων διατηρώντασ παρϊλληλα τα αιςθητικϊ 

χαρακτηριςτικϊ και τισ μοναδικϋσ ιδιϐτητεσ τησ χειροτεχνύασ μϋςω τησ παραγωγόσ υβριδικών και 
χειροπούητων προώϐντων.  

₋ ενύςχυςη τησ ψηφιακόσ δημιουργικϐτητασ μϋςω τησ διερεϑνηςησ και τησ οπτικοπούηςησ των 
εννοιών και των ιδεών ·  

₋ διευκϐλυνςη του πειραματιςμοϑ μϋςω τησ ταχεύασ μετϊφραςησ των ςχεδιαςτικών εννοιών ςε 
πρωτϐτυπα ό / και τελικϊ κομμϊτια ·  

₋ και επιτρϋποντασ την παραγωγό νϋων αντικειμϋνων και μοναδικών ςχεδύων προςιτών μϐνο μϋςω 
νϋων τεχνολογιών9. 

 
Πώσ η τεχνολογικό παρϋμβαςη επηρεϊζει τη θϋςη ενϐσ προώϐντοσ απϐ καθαρϊ ςκϊφη ςε μηχανόματα 
που καταςκευϊζονται; Η αξύα τησ τϋχνησ ςυχνϊ φαύνεται να βρύςκεται λιγϐτερο ςτην αιςθητικό (η 
οπούα μπορεύ να αναπαραχθεύ απϐ μηχανόματα), και περιςςϐτερο ςτη διαδικαςύα, το ςτοιχεύο τησ 
ανθρώπινησ παρϋμβαςησ και την εργαςύα που εμπλϋκεται. Μπορεύ επομϋνωσ περιςςϐτερη μηχανικό 
παρϋμβαςη να μεταφραςτεύ ςε λιγότερη αξύα (κοινωνικό, πολιτιςτικό, αλλϊ και οικονομικό); Οι 
νϋεσ τεχνολογύεσ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν χωρύσ να μειώνεται η αξύα των βιοτεχνικών προώϐντων 
εϊν χρηςιμοποιοϑνται για τη διευκϐλυνςη του μηχανικοϑ μϋρουσ τησ καταςκευόσ. Οι διαδικαςύεσ 
παραγωγόσ που εύναι μηχανοποιημϋνεσ ςε βαθμϐ που υπερβαύνει το 50% εύναι πιο πιθανϐ να 
κατηγοριοποιηθοϑν ωσ αντικεύμενα μαζικόσ παραγωγόσ παρϊ χειροπούητα. Η ενςωμϊτωςη τησ 
τεχνολογύασ ςτισ διαδικαςύεσ καταςκευόσ χειροτεχνύασ επηρεϊζει την αξύα των αντικειμϋνων 
χειροτεχνύασ ανϊλογα με τη διατόρηςη ϊλλων πτυχών καταςκευόσ (ϐπωσ παραδοςιακϊ μοτύβα και 
χρωματικϊ και φυςικϊ υλικϊ). υμπεραςματικϊ, «η τεχνολογύα μπορεύ να προςθϋςει και να αφαιρϋςει 
αξύα ςτο καταςκευαςμϋνο προώϐν. (…) Ο αντύκτυποσ τησ τεχνολογύασ ςτην αξύα των βιοτεχνικών 
προώϐντων πρϋπει να αξιολογηθεύ ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ, ςε ςχϋςη με το προώϐν και επύςησ τον 
τϑπο τησ τεχνολογύασ που χρηςιμοποιεύται, καθώσ και το ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ καταςκευόσ ςτην 
οπούα ενςωματώνεται »10. 
 
Νϋεσ τεχνολογύεσ Καινοτομύα ςτο μϊρκετινγκ προώόντων και τη διανομό 
Οι ψηφιακϋσ τεχνολογύεσ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για πϋντε ςκοποϑσ που εύτε αποτελοϑν μϋροσ 
εύτε επηρεϊζουν τη διαδικαςύα παραλαβόσ των πεπεραςμϋνων βιοτεχνικών προώϐντων απϐ τουσ 
καταςκευαςτϋσ ςτουσ καταναλωτϋσ:  
₋ Βιτρύνα προώϐντων και επικοινωνύα χαρακτηριςτικών προώϐντων  

₋ Πωλόςεισ εμπορευμϊτων προώϐντων  

₋ υνεργαςύα και ςχϋςη με τουσ καταναλωτϋσ  

₋ Δικτϑωςη και ςχϋςη με επαγγελματύεσ, καταςκευαςτϋσ και ςυναδϋλφουσ  
₋ Μϊθηςη και ανταλλαγό πϐρων και πληροφοριών  
 
Ϊνα ευρϑ φϊςμα τεχνολογιών και διαδικτυακών εργαλεύων, εφαρμογών και πυλών μπορεύ να 
υποςτηρύξει αυτϋσ τισ δραςτηριϐτητεσ. Οι ακϐλουθεσ ευκαιρύεσ ανούγονται από τισ ψηφιακϋσ 
τεχνολογύεσ, ιδύωσ μϋςω του διαδικτυακοϑ μϋςου: 

                                                             
8 Op. Cit. RICHES Παραδοτϋο 5.1. The Use of Craft Skills in New Contexts 
9 Op. Cit. RICHES European Policy Brief 
10 Op. Cit. RICHES Παραδοτϋο 5.1. The Use of Craft Skills in New Contexts 
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₋ Επικοινωνύα αξύασ και δημιουργύασ εικόνασ επωνυμύασ.  Σα ψηφιακϊ μϋςα, ιδύωσ ο ιςτϐσ, 
προςφϋρουν ςτουσ καταςκευαςτϋσ τη δυνατϐτητα να παρουςιϊζουν τα προώϐντα τουσ και να 
γνωςτοποιοϑν τα χαρακτηριςτικϊ τουσ. Οι διαδικτυακού χώροι προςφϋρουν τη δυνατϐτητα 
εμφϊνιςησ του προώϐντοσ και προβολόσ των υλικών τουσ χαρακτηριςτικών, ενώ τονύζουν τα 
χαρακτηριςτικϊ που τουσ αποδύδουν αξύα. Αυτϐ μπορεύ να γύνει με τη χρόςη ποικύλων 
προςεγγύςεων και μϋςων, απϐ την αφόγηςη ϋωσ τα βύντεο τησ διαδικαςύασ δημιουργύασ, για την 
επικοινωνύα χαρακτηριςτικών ϐπωσ η τϋχνη, η ικανϐτητα, η χρόςη ειδικών τεχνικών, η ςχϋςη με 
την κληρονομιϊ, τα διαχρονικϊ κύνητρα κ.λπ. 

₋ Νϋεσ διαδρομϋσ προσ (παγκόςμιεσ) αγορϋσ.  Ϊχουν προκϑψει διϊφοροι τρϐποι προςϋγγιςησ 
πελατών και κλεύςιμο ςυναλλαγών, οι οπούοι μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν απϐ τουσ 
καταςκευαςτϋσ ξεχωριςτϊ ό ςυμπληρωματικϊ με τα παραδοςιακϊ κανϊλια (καταςτόματα, 
μπουτύκ, προμόθειεσ, γκαλερύ και μουςεύα κ.λπ.) Διαδικτυακϋσ αγορϋσ που λειτουργοϑν 
παγκοςμύωσ (ϐπωσ το Etsy) ό τοπικϊ (ϐπωσ το Breslo ςτη Ρουμανύα και το Folksy ςτο Ηνωμϋνο 
Βαςύλειο). Σο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο μπορεύ να χρηςιμοποιόςει το Διαδύκτυο ωσ εργαλεύο για τη 
ςϑνδεςη παραδοςιακών προώϐντων χειροτεχνύασ με το παγκϐςμιο. Αυτϐ ϊνοιξε τισ παγκϐςμιεσ 
αγορϋσ για καταςκευαςτϋσ, οι οπούοι τώρα μποροϑν να πουλόςουν διεθνώσ.  

₋ Η αλληλεπύδραςη και η επικοινωνύα με τουσ καταναλωτϋσ ενιςχϑεται απϐ διαδικτυακοϑσ 
χώρουσ και εργαλεύα. Οι διακομιςτϋσ Ιςτοϑ και οι πλατφϐρμεσ κοινωνικών μϋςων μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν για να προςελκϑςουν νϋουσ πελϊτεσ, να δημιουργόςουν πύςτη και να εγγυηθοϑν 
ταχεύα ανταπϐκριςη. Η ικανοπούηςη των πελατών γύνεται ςημαντικό και ωσ ϊμεςοσ μηχανιςμϐσ 
λογοδοςύασ.  

₋ Η δικτύωςη με ςυνομηλύκουσ και η ςυμμετοχό ςε διαδικτυακϋσ κοινότητεσκαταςκευαςτών 
εξυπηρετοϑν ϋμμεςα το μϊρκετινγκ προώϐντων. Με τη ςυμμετοχό ςε τϋτοιεσ κοινϐτητεσ, οι 
καταςκευαςτϋσ μποροϑν να επεκτεύνουν το δύκτυο επαφών τουσ, να μϊθουν απϐ βϋλτιςτεσ 
πρακτικϋσ και παραδεύγματα, να δουν και να υιοθετόςουν πιο αποτελεςματικοϑσ τρϐπουσ 
μϊρκετινγκ προώϐντων. 

 
Νϋα επιχειρηματικϊ μοντϋλα και οργανωτικϋσ φόρμεσ 
Αρκετϋσ εθνικϋσ μελϋτεσ πιςτοποιοϑν τη ςυμβολό τησ βιοτεχνύασ ςτην οικονομύα, μϋςω μετρόςιμων 
μϋτρων ϐπωσ η απαςχϐληςη, η ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα (GVA) και ο αριθμϐσ επιχειρόςεων. Οι 
βιοτεχνικϋσ επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν με τοπικοϑσ πϐρουσ, χρηςιμοποιώντασ φιλικϊ προσ το 
περιβϊλλον και διαςπαςμϋνα υλικϊ, και ενθαρρϑνοντασ τη βιώςιμη και ηθικό κατανϊλωςη, παρϋχουν 
ϋνα παρϊδειγμα για το πώσ μποροϑν να ςυνδυαςτοϑν η παραγωγικϐτητα, η επιχειρηματικό 
καινοτομύα και η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ11.  
τοιχεύα καινοτϐμων επιχειρηματικών μοντϋλων προςφϋρονται απϐ την ολοκλόρωςη τησ τεχνολογύασ 
ςε ϐλα τα ςτϊδια του κϑκλου ζωόσ του προώϐντοσ: οι καταςκευαςτϋσ μποροϑν να χτύςουν τισ 
επιχειρόςεισ τουσ γϑρω απϐ καινοτϐμα μοντϋλα με βϊςη το "e-tailing" ( ηλεκτρονικϐ λιανικϐ εμπϐριο, 
το ηλεκτρονικϐ εμπϐριο λιανικών προώϐντων ϐπου μια επιχεύρηςη πωλεύ ςε τον καταναλωτό) και 
αξιοποιώντασ τισ δυνατϐτητεσ των εργαλεύων Ιςτοϑ, ιδύωσ των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ, για 
επικοινωνύα και προώθηςη12. Η καινοτομύα ςτο μϊρκετινγκ και τη διανομό προώόντων παρϋχεται 
απϐ τεχνολογύεσ βαςιςμϋνεσ ςτονΙςτϐ, ιδύωσ τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, τα οπούα προςφϋρουν 
ςτουσ καταςκευαςτϋσ: νϋουσ χώρουσ και μϋςα για την επικοινωνύα τησ αξύασ και τησ δημιουργύασ 
εικϐνασ τησ μϊρκασ. νϋεσ διαδρομϋσ προσ (παγκϐςμιεσ) αγορϋσ · νϋεσ ευκαιρύεσ αλληλεπύδραςησ με 
πελϊτεσ και δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ επαγγελματικών δικτϑων. Για να μεταφραςτοϑν αυτϋσ οι 
ευκαιρύεσ ςτην ανϊπτυξη των επιχειρόςεων, υπϊρχει ανϊγκη για: επιχειρηματικϐτητα και ςτρατηγικϋσ 
επιχειρηματικϋσ δεξιϐτητεσ. γνωρύζοντασ την αγορϊ, τουσ πελϊτεσ και τουσ ανταγωνιςτϋσ μασ, καθώσ 
και μια ςαφό κατανϐηςη τησ θϋςησ των προώϐντων · γνώςη του τρϐπου επικοινωνύασ τησ αξύασ των 
προώϐντων, τα οπούα μποροϑν να αντιςτοιχοϑν ςε χαρακτηριςτικϊ προώϐντων, τη διαδικαςύα 
δημιουργύασ ό δεξιοτότων του καταςκευαςτό · δεξιϐτητεσ που επιτρϋπουν την απρϐςκοπτη χρόςη 
ποικύλων διαδικτυακών εργαλεύων για την προβολό προώϐντων προσ πώληςη, την επικοινωνύα 
χαρακτηριςτικών και την αλληλεπύδραςη με τουσ πελϊτεσ. Νϋα επιχειρηματικϊ μοντϋλα και μορφϋσ 
οργϊνωςησ παρϋχονται απϐ την ολοκλόρωςη τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ, για παρϊδειγμα: μοντϋλα που 
βαςύζονται ςε αναδυϐμενεσ τεχνολογύεσ ϐπωσ η ψηφιακό καταςκευό. μοντϋλα που ευδοκιμοϑν ςτο 
ηλεκτρονικϐ εμπϐριο · ςυλλογικϋσ και ςυνεργαςύεσ μεταξϑ δημιουργών και δημιουργικών 

                                                             
11 Op. Cit. RICHES European Policy Brief 
12 Op. Cit. RICHES Παραδοτϋο 5.1. The Use of Craft Skills in New Contexts, p. 74 
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επιχειρηματιών και ϊλλων μορφών ςϑνδεςησ. Η εκμετϊλλευςη αυτών των ευκαιριών απαιτεύ 
επιχειρηματικϐ πνεϑμα και επιχειρηματικϋσ δεξιϐτητεσ, οι οπούεσ εύναι λιγϐτερο προςβϊςιμεσ ςτουσ 
καταςκευαςτϋσ ςε οριςμϋνα πλαύςια, ειδικϊ ςε αγροτικϊ και πιο απομονωμϋνα περιβϊλλοντα13.  
Ο εκδημοκρατιςμϐσ του ςχεδιαςμοϑ και τησ παραγωγόσ εξυπηρετεύ τουσ καλϑτερουσ 
μικροεπιχειρηματύεσ. Σο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο μπορεύ να υποςτηριχθεύ απϐ διαδικτυακϋσ αγορϋσ, 
ςελύδεσ πωλόςεων κοινωνικών μϋςων ό απϐ τον δικϐ ςασ ιςτϐτοπο ηλεκτρονικοϑ εμπορύου. Απαιτοϑν 
λύγη ό καθϐλου τεχνικό εμπειρογνωμοςϑνη για να ςυςταθεύ, και το μϐνο που χρειϊζεται ςτη ςυνϋχεια 
για να κλεύςει τισ προςφορϋσ εύναι η υπηρεςύα των εταιρειών μεταφορϊσ και παρϊδοςησ. Οι αριθμού 
δεύχνουν ϋντονεσ τϊςεισ προσ ευϋλικτα πρϐτυπα εργαςύασ και οικιακϋσ επιχειρόςεισ. Για παρϊδειγμα, οι 
πλατφόρμεσ κοινωνικών μϋςων δεν εύχαν αρχικϊ διαμορφωθεύ για να επιτρϋπουν τισ πωλόςεισ, 
αλλϊ ςόμερα μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ πλατφϐρμεσ ϐπου οι επιχειρηματύεσ τεχνολογύασ 
ςυλλαμβϊνουν τισ απαιτόςεισ τησ αγορϊσ και ανταποκρύνονται με πρϐςθετα χαρακτηριςτικϊ ό νϋα 
εργαλεύα. Οι λϑςεισ μποροϑν να εύναι δωρεϊν ό ςχεδϐν δωρεϊν για ϊτομα που ϋχουν την ελϊχιςτη 
τεχνικό εμπειρογνωμοςϑνη ό μποροϑν να ϋχουν τιμό επιλϋγοντασ απϐ μια ποικιλύα λογιςμικοϑ για 
καταςκευό ηλεκτρονικών καταςτημϊτων. 
 
Μερικϊ απϐ τα πιο πολλϊ υποςχϐμενα απϐ αυτϊ τα νϋα επιχειρηματικϊ μοντϋλα φαύνονται αρκετϊ 
απλϊ: το μϊρκετινγκ προώϐντων και οι ςυναλλαγϋσ μποροϑν να διεξαχθοϑν εξ ολοκλόρου ςτο διαδύκτυο 
και μετϊ την εγκατϊςταςη, οι λειτουργύεσ μποροϑν να διεξαχθοϑν ωσ θϋμα ρουτύνασ. Ψςτϐςο, τα 
ακϐλουθα χαρακτηριςτικϊ φαύνεται να εύναι κρύςιμα για τη δημιουργύα και τη ςυντόρηςη 
επιτυχημϋνων διαδικτυακών επιχειρόςεων:  
₋ Επιχειρηματικϐτητα και ςτρατηγικϋσ επιχειρηματικϋσ δεξιϐτητεσ  

₋ Γνωρύζοντασ την αγορϊ, πελϊτεσ και ανταγωνιςτϋσ, καθώσ και ςαφό κατανϐηςη τησ θϋςησ των 
προώϐντων  

₋ Γνωρύζοντασ πώσ να κοινοποιόςετε την αξύα των προώϐντων, τα οπούα μποροϑν να αντιςτοιχοϑν 
ςε χαρακτηριςτικϊ προώϐντων ό ςτη διαδικαςύα παραγωγόσ  

₋ Δεξιϐτητεσ για την απρϐςκοπτη χρόςη μιασ ποικιλύασ εργαλεύων που βαςύζονται ςτον Ιςτϐ για την 
προβολό προώϐντων προσ πώληςη, την επικοινωνύα χαρακτηριςτικών και τη ςυνεργαςύα με 
πελϊτεσ  

 
Φρόςη τεχνολογύασ για την εκμϊθηςη ψηφιακών δεξιοτότων και τη διδαςκαλύα 
διαδικτυακών τεχνών 
Αλλϊ επύςησ, προκϑπτουν πολλϊ ζητόματα που ςχετύζονται με τη μετϊβαςη τησ παραγωγόσ 
χειροτεχνύασ ςτην ψηφιακό εποχό, ϐπωσ η ϊνιςη πρόςβαςη ςε εξειδικευμϋνεσ δεξιότητεσ, 
ςυςκευϋσ και εργαλεύα. Η χρόςη νϋων τεχνολογιών ςτη βιοτεχνύα απαιτεύ εξειδικευμϋνεσ 
δεξιότητεσ, οι καταςκευαςτϋσ πρϋπει να αναπτϑξουν προηγμϋνεσ τεχνικϋσ και δεξιϐτητεσ ςτην 
τεχνολογύα (ϐπωσ οι δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται για τη μοντελοπούηςη αντικειμϋνων και τον 
προγραμματιςμϐ τουσ πριν εκτυπωθοϑν 3D ό δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται για να εργαςτοϑν με το 
CGI), επωνυμύα, μϊρκετινγκ και ϊρθρωςη αξύασ καθώσ και την κατανϐηςό τουσ για τισ ευκαιρύεσ που 
παρουςιϊζονται απϐ τισ εξελιςςϐμενεσ τϊςεισ των καταναλωτών. Σϋτοιεσ δεξιϐτητεσ και προγρϊμματα 
ψηφιακόσ κατϊρτιςησ ςε τεχνολογύεσ που ςχετύζονται με τη βιοτεχνύα ενςωματώνονται ϐλο και 
περιςςϐτερο ςε προγρϊμματα τυπικόσ εκπαύδευςησ, ωςτϐςο οι πιο προηγμϋνεσ τεχνικϋσ και 
δεξιϐτητεσ (π.χ. λογιςμικϐ μοντελοπούηςησ για την καταςκευό πρϐςθετων) εξακολουθοϑν να 
θεωροϑνται πειραματικϋσ.  
ε γενικϋσ γραμμϋσ, η ηλεκτρονικό μϊθηςη μπορεύ να οριςτεύ ωσ μια μϋθοδοσ μϊθηςησ που 
υποςτηρύζεται απϐ τη νϋα τεχνολογύα πληροφοριών και επικοινωνιών. Αυτό η νϋα μορφό μϊθηςησ 
φαύνεται να εύναι κατϊλληλη για την κϊλυψη των πολϑ ςυγκεκριμϋνων απαιτόςεων του βιοτεχνικοϑ 
τομϋα. Λαμβϊνοντασ υπϐψη οριςμϋνουσ περιοριςμοϑσ, η ηλεκτρονικό μϊθηςη προςφϋρει πολλϋσ 
ευκαιρύεσ και πλεονεκτόματα. Μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, η διαδικαςύα μϊθηςησ μπορεύ να 
πραγματοποιηθεύ ανεξϊρτητα απϐ το χρϐνο και το χώρο, το περιεχϐμενο εύναι πϊντα διαθϋςιμο και η 
διαδικαςύα μϊθηςησ μπορεύ να προςαρμοςτεύ ςτο χρονικϐ πλαύςιο του χρόςτη. Επιπλϋον, εξαλεύφονται 
τα ϋξοδα ταξιδιοϑ και ο χρϐνοσ που καθιςτοϑν αυτό τη μορφό μϊθηςησ ακϐμα πιο ελκυςτικό για τον 
βιοτεχνικϐ τομϋα, ειδικϊ για εκεύνουσ τουσ επαγγελματύεσ που βρύςκονται ςε αγροτικϋσ ό 
απομονωμϋνεσ περιοχϋσ. υνοψύζοντασ, η ηλεκτρονικό μϊθηςη και η χρόςη νϋων τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών προςφϋρουν μια μεγϊλη ευκαιρύα για επαγγελματύεσ ςε ϐλο τον κλϊδο 

                                                             
13 Ibid., p. 5-6 
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τησ βιοτεχνύασ να αναπτϑξουν τισ δεξιϐτητϋσ τουσ προκειμϋνου να αξιοποιόςουν το δυναμικϐ τησ 
αγορϊσ14.  
Η ικανϐτητα των εκπαιδευτικών να διδϊςκουν με ΣΠΕ και η πρϐςβαςη ςτην ηλεκτρονικό μϊθηςη ςε 
ϐλουσ πρϋπει να εύναι εγγυημϋνη. Απαιτοϑνται ςχετικϐ και ενδιαφϋρον υλικϐ μελϋτησ, παιδαγωγικϋσ 
και πρακτικϋσ. Ψςτϐςο, οι ΣΠΕ δεν μποροϑν να αντικαταςτόςουν ϐλεσ τισ δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται 
για τη διδαςκαλύα και τη μϊθηςη τησ χειροτεχνύασ: Οι ΤΠΕ που χρηςιμοποιούνται για την εκπαύδευςη 
ςτη βιοτεχνύα μπορούν να υποςτηρύξουν τη διδαςκαλύα και τη μϊθηςη μόνο φϋρνοντασ νϋεσ μεθόδουσ 
διδαςκαλύασ και μελϋτησ.  Οι υπϊρχουςεσ μεθοδολογύεσ διδαςκαλύασ φαύνεται να επικεντρώνονται ςτην 
οικοδϐμηςη κατανϐηςησ των λογικών δομών. Η πλειονϐτητα αυτών των μεθϐδων μπορεύ να θεωρηθεύ 
καλό τεχνικό λόψησ, αποθόκευςησ και επανϊληψησ. Ψςτϐςο, η δημιουργικϐτητα αν ςυχνϊ ϋρχεται ςε 
αντύθεςη με τη λογικό ςκϋψη: η δημιουργικϐτητα αξιοποιεύ τουσ προ-ςυνειδητοϑσ και ακϐμη και 
αςυνεύδητουσ τομεύσ ςκϋψησ. 
http://ims.mii.lt/ims/konferenciju_medziaga/e-learningConference/ecel08-cd2.pdf Σο Craftopolis 
εύναι ϋνα δημιουργικϐ περιβϊλλον ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ με ςτϐχο την προώθηςη τησ δημιουργικόσ 
ςκϋψησ, τησ πολυεπιςτημονικϐτητασ και τησ χρόςησ των ΣΠΕ ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ. Οι τελικού 
χρόςτεσ του Craftopolis εύναι μαθητϋσ και εκπαιδευτικού δεϑτερου επιπϋδου ςτην περιοχό τησ ΕΕ. (…) 
Η ϋρευνα επικεντρώθηκε ςτην ανϊλυςη τησ τϋχνησ, τη δημιουργικϐτητα, τη χρηςτικϐτητα και την 
ελκυςτικϐτητα των περιβαλλϐντων ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. Σο Craftopolis δοκιμϊςτηκε απϐ τουσ 
τελικοϑσ χρόςτεσ και αξιολογόθηκε δϑο φορϋσ κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊπτυξόσ του. Σα 
ευρόματα υποςτόριξαν την ανϊγκη για υψηλό χρηςτικϐτητα ενϐσ περιβϊλλοντοσ ηλεκτρονικόσ 
μϊθηςησ και θετικών ςτϊςεων απϋναντι ςε ϋνα μαθηςιακϐ περιβϊλλον που βαςύζεται ςτην ιςτορύα. Σο 
Craftopolis χρηςιμοποιεύ ςτοιχεύα τησ κοινωνύασ αφόγηςησ ιςτοριών. Οι ιςτορύεσ χρηςιμοποιοϑνται ωσ 
μεταφορϋσ και ελκυςτικϊ ςτοιχεύα, για να εςτιϊςουν την προςοχό και να προωθόςουν τη διαδικαςύα 
απομνημϐνευςησ. Σο ύδιο το μαθηςιακϐ περιβϊλλον εύναι μια ιςτορύα, κϊθε εργαςύα εύναι μια ιςτορύα 
και οι ιςτορύεσ χρηςιμοποιοϑνται ωσ πηγό ϋμπνευςησ. Η δημιουργικϐτητα ςτο μαθηςιακϐ περιβϊλλον 
υποςτηρύζεται απϐ τισ εργαςύεσ, οι οπούεσ εύναι δομημϋνεσ γϑρω απϐ τισ θεωρύεσ δημιουργικϐτητασ. Η 
παιδαγωγικό λϑςη εύναι εποικοδομητικό. Σο μαθηςιακϐ περιβϊλλον καθοδηγεύ τουσ μαθητϋσ προσ 
ανεξϊρτητη εργαςύα μϋςα απϐ εργαςύεσ χωριςμϋνεσ ςε τρύα επύπεδα δυςκολύασ. Η μαθηςιακό 
διαδικαςύα καθοδηγεύται απϐ τον δϊςκαλο, ο οπούοσ επιλϋγει επύςησ τισ πιο κατϊλληλεσ εργαςύεσ για 
κϊθε ομϊδα μελϋτησ και μετακινεύ ολϐκληρη την ομϊδα μελϋτησ ςτο επϐμενο επύπεδο. Οι καινοτομύεσ 
του Craftopolis μποροϑν να οριςτοϑν ωσ: δημιουργύα ενϐσ μοντϋλου παιδαγωγικόσ εικονικόσ 
δημιουργικϐτητασ, που καθοδηγεύ τουσ μαθητϋσ προσ ανεξϊρτητη ςκϋψη και επύλυςη προβλημϊτων. 
προςφϋροντασ μια δομοςτοιχειωτό δομό που εφαρμϐζεται ςε διϊφορα πεδύα · ενοπούηςη παλαιών και 
νϋων, και ενημϋρωςη και μεταφορϊ παλιών παραδϐςεων μϋχρι ςόμερα · ειςαγωγό ενϐσ εξαιρετικϊ 
φιλικοϑ προσ τον χρόςτη μαθηςιακοϑ περιβϊλλοντοσ. Η ηλεκτρονικό μϊθηςη εύναι μια δυνατϐτητα 
ανανϋωςησ τησ ςκϋψησ και τησ τεχνογνωςύασ που ςχετύζονται με τη χειροτεχνύα.  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Γνώςη του τρϐπου με τον οπούο επηρεϊζει την τεχνολογύα τα προώϐντα χειροτεχνύασ (την αξύα τησ, τισ 
νϋεσ ευκαιρύεσ ςτισ αγορϋσ κ.λπ.) 
Γνώςη και αναγνώριςη νϋων εργαλεύων τεχνολογύασ που χρηςιμοποιοϑνται για την ενύςχυςη του 
κϑκλου ζωόσ των προώϐντων χειροτεχνύασ. 
Δυνατϐτητα εϑρεςησ και επιλογόσ χρόςιμων και εξειδικευμϋνων πληροφοριών ςτο Διαδύκτυο για 
μϊθηςη κϊνοντασ τον τρϐπο ενςωμϊτωςησ τησ τεχνολογύασ ςτην παραγωγό και τισ πωλόςεισ 
χειροτεχνύασ. 
 
ΠΟΡΟΙ 
Ϊργο RICHES (http://www.riches-project.eu/): 
₋ RICHES Παραδοτϋο 5.1. Η χρόςη δεξιοτότων χειροτεχνύασ ςε νϋα περιβϊλλοντα, Μϊιοσ 2015  
₋ ϑντομη Ευρωπαώκό Πολιτικό RICHES, Απρύλιοσ 2016 
 
Ϊργο Cr @ ftsman. Ϊκθεςη ςχετικϊ με την κατϊςταςη τησ χειροτεχνύασ ςτην Ευρώπη (2015) 

                                                             
14 Cr@ftsman Project. Report on the Situation of Craftsmanship in Europe (2015), p. 19-20 

http://www.riches-project.eu/
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ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ενϐτητεσ εκπαύδευςησ IO2 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Επιλϋξτε ωσ αλόθεια ψευδοϑσ τισ ακϐλουθεσ προτϊςεισ: 
a) Η ψηφιακό τεχνολογύα ϋχει τη δυνατϐτητα να ενιςχϑςει περαιτϋρω τη ςχϋςη μεταξϑ του 

παρελθϐντοσ (κληρονομιϊ, παραδοςιακό τϋχνη) και του δημιουργικοϑ μϋλλοντοσ. Σο Craft μπορεύ 
να ςυνδυϊςει «ϋνα ξεχωριςτϐ ςϑνολο γνώςεων, δεξιοτότων και ικανοτότων, που επικεντρώνεται 
ςε μια διαδικαςύα ανακλαςτικόσ εμπλοκόσ με τον υλικϐ και τον ψηφιακϐ κϐςμο»   

b) Οι εικϐνεσ που δημιουργοϑνται απϐ υπολογιςτό (CGI) χρηςιμοποιοϑνται ςε χειροτεχνύεσ για την 
εκτϑπωςη τριςδιϊςτατων αντικειμϋνων.  

c) Η τεχνολογύα που παρουςιϊζεται πιο ςυχνϊ κατϊτη διϊρκεια των φϊςεων τησ ςϑλληψησ, του 
ςχεδιαςμοϑ και τησ καταςκευόσ αντικειμϋνων βιοτεχνύασ εύναι: εικϐνεσ που δημιουργοϑνται απϐ 
υπολογιςτό (CGI), κοπό με λϋιζερ, γρόγορη απϐκριςη (QR) και καταςκευό πρϐςθετων (ό 
εκτϑπωςη 3D). 

d) Σεχνολογύεσ ϐπωσ η κοπό με λϋιζερ και η καταςκευό προςθϋτων μποροϑν να αυξόςουν τα οφϋλη 
μειώνοντασ το κϐςτοσ παραγωγόσ κατϊ τη διϊρκεια του ςχεδιαςμοϑ και των διαδικαςιών 
καταςκευόσ. 

e) Η μηχανικό παρϋμβαςη μεταφρϊζεται ςε λιγϐτερη αξύα προώϐντων βιοτεχνύασ (κοινωνικϊ, 
πολιτιςτικϊ, αλλϊ και οικονομικϊ), ϋχει αρνητικϐ αντύκτυπο ςτην ποιϐτητϊ του. 

f) E-tailing ςημαύνει ηλεκτρονικϐ λιανικϐ εμπϐριο, εύναι ϋνα υποςϑνολο τησ πλειοψηφύασ του 
ηλεκτρονικοϑ εμπορύου που ςυνδϋεται με λιανικϊ προώϐντα, ϐπου μια επιχεύρηςη πωλεύ ςτον 
καταναλωτό 

g) Σα ψηφιακϊ μϋςα, ιδύωσ ο ιςτϐσ, προςφϋρουν ςτουσ καταςκευαςτϋσ την ευκαιρύα να αναπτϑξουν 
πολϑπλοκα και εξελιγμϋνα επιχειρηματικϊ μοντϋλα για την κατανομό των προώϐντων τουσ ςε 
διεθνεύσ αγορϋσ. 

 
Απαντόςεισ: False (c, e, f, h); Αλόθεια (a, b, d, g) 
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A.2 ΒΑΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΟΦΗ 

A.2.1: Ηλεκτρονικό επικοινωνύα, δικτύωςη και ςυνεργαςύα  
A.2.2: Ηλεκτρονικό αποθόκευςη (Γρόγορη και εύκολη πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ  
A.2.3: Μϋτρα αςφϊλειασ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, GDPR  
A.2.4: υνεχόσ επαγγελματικό ανϊπτυξη ςε ψηφιακό εποχό 

 
Σύτλοσ τησ ενότητασ   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ  
 
Σύτλοσ υποενότητασ 
A.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
A.2.1: Ηλεκτρονικό επικοινωνύα, δικτύωςη και ςυνεργαςύα 
 

Ώρεσ 
20 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ θα πρϋπει να μπορεύ να χρηςιμοποιεύ διαδικτυακοϑσ τρϐπουσ επικοινωνύασ, δικτϑωςησ και 
ςυνεργαςύασ 

- Για τον προςδιοριςμϐ των διαθϋςιμων διαδικτυακών τρϐπων επικοινωνύασ και των κοινωνικών 
δικτϑων 

- Για να εξηγόςετε τι εύναι η διαδικτυακό επικοινωνύα 
- Για παρϊδειγμα, τισ διαθϋςιμεσ εφαρμογϋσ για φορητϋσ ςυςκευϋσ 
- Προθυμύα για διαδικτυακό επικοινωνύα με διϊφορουσ διαδικτυακοϑσ τρϐπουσ (π.χ. ηλεκτρονικϊ 

ταχυδρομεύα, φϐρουμ, κοινωνικϊ δύκτυα) 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό 
Πριν απϐ την ϋναρξη των ηλεκτρονικών μϋςων, υπόρχαν μϐνο δϑο εύδη επικοινωνύασ, η λεκτικό και η μη 
λεκτικό. Αλλϊ με την ϊφιξη του Διαδικτϑου, υπϊρχει μια πληθώρα μεθϐδων και εργαλεύων που οι 
ϊνθρωποι μποροϑν να επικοινωνοϑν μεταξϑ τουσ. Η διαδικτυακό επικοινωνύα αναφϋρεται ςτον τρϐπο με 
τον οπούο οι ϊνθρωποι επικοινωνοϑν μεταξϑ τουσ μϋςω υπολογιςτό ό ϊλλων ςυςκευών (π.χ. tablet, 
smartphone) και μϋςω Διαδικτϑου.  
 
Ποιοι εύναι οι τύποι διαδικτυακόσ επικοινωνύασ; 
Η διαδικτυακό επικοινωνύα μπορεύ να περιλαμβϊνει μια μεγϊλη ποικιλύα τρϐπων, ϐπωσ επικοινωνύα μϋςω 
ηλεκτρονικών μηνυμϊτων (e-mail) ό μϋςω φϐρουμ ό μϋςω εφαρμογών ανταλλαγόσ μηνυμϊτων ό μϋςω 
διαφορετικών ιςτϐτοπων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ό ιςτολογύων ό μϋςω ηλεκτρονικών πλατφορμών και 
εικονικών δικτϑων ό αλλοϑ. Όλοι αυτού οι τϑποι διαδικτυακόσ επικοινωνύασ χρηςιμοποιοϑνται ϐλο και 
περιςςϐτερο και ενιςχϑουν τϐςο τη δικτϑωςη ϐςο και τη ςυνεργαςύα. 
 
Email: Σα ηλεκτρονικϊ ταχυδρομεύα ό τα ηλεκτρονικϊ ταχυδρομεύα όταν οι πρώτεσ μορφϋσ διαδικτυακόσ 
επικοινωνύασ. Σο ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο εύναι ϋνα απϐ τα πιο βαςικϊ εργαλεύα επικοινωνύασ ςτο 
Διαδύκτυο. Οι διευθϑνςεισ ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου πρϋπει να εγγραφοϑν ςε πολλϋσ υπηρεςύεσ ςτο 
διαδύκτυο και γενικϊ θεωρεύται ϐτι ϐλοι ςτο Διαδύκτυο ϋχουν τουλϊχιςτον μύα διεϑθυνςη ηλεκτρονικοϑ 
ταχυδρομεύου. Οι διευθϑνςεισ email εύναι διαθϋςιμεσ απϐ πολλϋσ δωρεϊν υπηρεςύεσ. Σα ηλεκτρονικϊ 
ταχυδρομεύα λειτουργοϑν μϋςω μιασ διαδικτυακόσ διεπαφόσ και φιλοξενοϑνται ςτουσ διακομιςτϋσ 
διαφορετικών παρϐχων υπηρεςιών Διαδικτϑου. Σο ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο εύναι ϋνασ τρϐποσ 
επικοινωνύασ που εξοικονομεύ χρϐνο και χρόμα. εξακολουθεύ να χρηςιμοποιεύται ευρϋωσ απϐ πλόθοσ 
ανθρώπων ςε ϐλο τον κϐςμο για προςωπικό και επαγγελματικό επικοινωνύα.  
Πώσ να ςτεύλετε email; Ανατρϋξτε ςτον παρακϊτω οδηγϐ: https://www.youtube.com/watch?v=-cxlyeV-
ioA&t= 32s  
 
Τπηρεςύεσ ςύντομων μηνυμϊτων (SMS): Όπωσ υποδηλώνει το ϐνομα, αυτϊ εύναι ςϑντομα μηνϑματα 
με ανώτατο ϐριο οριςμϋνων αλφαριθμητικών χαρακτόρων που μεταδύδονται απϐ τον αποςτολϋα ςτον 
δϋκτη μϋςω τηλεφώνων, διαδικτϑου και κινητών ςυςκευών. Σα πρωτϐκολλα επϋτρεψαν ςτουσ χρόςτεσ 

https://www.youtube.com/watch?v=-cxlyeV-ioA&t=32s
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να ςτϋλνουν και να λαμβϊνουν μηνϑματα ϋωσ 160 αλφαριθμητικών χαρακτόρων απϐ και προσ κινητϊ. Αν 
και τα περιςςϐτερα μηνϑματα SMS εύναι μηνϑματα κειμϋνου απϐ κινητϐ ςε κινητϐ, η υποςτόριξη για την 
υπηρεςύα ϋχει επεκταθεύ ώςτε να ςυμπεριλϊβει ϊλλεσ τεχνολογύεσ κινητόσ τηλεφωνύασ. 
 
υζητόςεισ: Αυτό εύναι μια πολϑ δημοφιλόσ μϋθοδοσ διαδικτυακόσ επικοινωνύασ, καθώσ επιτρϋπει ςε 
ϋναν χρόςτη να ςυνεχύςει μια ςυζότηςη με ϋνα ό περιςςϐτερα ϊτομα ταυτϐχρονα. Αυτϐσ ο τρϐποσ 
διαδικτυακόσ επικοινωνύασ πραγματοποιεύται μϋςω chat rooms. Πρϐκειται για ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ 
ςτο Διαδύκτυο, που ςυνόθωσ κοινοποιοϑνται ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα, ϐπου τα μϋλη μποροϑν να 
επικοινωνοϑν και να μοιρϊζονται τα ενδιαφϋροντα / ιδϋεσ / απϐψεισ / εμπειρύεσ τουσ με ϊλλουσ. Ϊνα 
μϋλοσ πληκτρολογεύ ϋνα μόνυμα ςτο οπούο ϋχει πρϐςβαςη ϐλα τα μϋλη που εύναι ςυνδεδεμϋνα ςτο chat 
room. Σο μϋλοσ μπορεύ επύςησ να δει μια λύςτα με ϐλα τα μϋλη που εύναι ςυνδεδεμϋνα. Αυτϐσ ό αυτό 
μπορεύ επύςησ να κϊνει κλικ ςε ϊλλο μϋλοσ, εύτε online εύτε ϐχι, για να ςτεύλει ϋνα ιδιωτικϐ μόνυμα ό να δει 
το προφύλ του / τησ. 
 
Υόρουμ: Πρϐκειται για διαδικτυακϋσ ςυνεδρύεσ με πολλοϑσ χρόςτεσ να αλληλεπιδροϑν μεταξϑ τουσ 
δημοςιεϑοντασ μηνϑματα ςτο ύδιο ύχνοσ ςυνομιλύασ. Αυτϐ εύναι δημοφιλϋσ για ςυζότηςη και ςυζητόςεισ 
για οποιοδόποτε ςυγκεκριμϋνο θϋμα. Οι ϊνθρωποι μποροϑν επύςησ να επικοινωνοϑν διαδικτυακϊ μϋςω 
φϐρουμ Σο φϐρουμ εύναι ϋνασ τϑποσ ιςτϐτοπου που επιτρϋπει ςτα μϋλη να δημοςιεϑουν ερωτόςεισ, να 
ξεκινοϑν μια ςυζότηςη ό να ςυνειςφϋρουν ςε διϊφορεσ ςυζητόςεισ. Κϊθε μεμονωμϋνη ερώτηςη ό 
ςυζότηςη αναφϋρεται ωσ νόμα. υνόθωσ ϋνα φϐρουμ ενημερώνεται και παρακολουθεύται απϐ τον 
διαχειριςτό ό τον επϐπτη. 

Λευκού πύνακεσ: Αυτϐ το εργαλεύο ό εφαρμογό λειτουργεύ ςαν φυςικϐσ πύνακασ και επιτρϋπει ςτο 
χρόςτη να ςχεδιϊζει ό να γρϊφει ςε μια διαδικτυακό διεπαφό. Εύναι δημοφιλϋσ ςτα εκπαιδευτικϊ 
ιδρϑματα και εύναι καλϐ για μονϐδρομη επικοινωνύα. Ϊνα ειςαγωγικϐ βύντεο ςχετικϊ με τον τρϐπο 
χρόςησ των λευκών πινϊκων παρϋχεται ςτον ακϐλουθο ςϑνδεςμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=lLxVjw1yvRk  
 
Κοινωνικϊ δύκτυα / Κοινωνικϊ μϋςα: Αυτϋσ οι πλατφϐρμεσ επιτρϋπουν ςτα μϋλη να ςυνδϋονται με 
τουσ φύλουσ τουσ και να δημιουργοϑν νϋουσ φύλουσ απϐ ϐλο τον κϐςμο. Επιτρϋπουν επύςησ ςτα μϋλη να 
μοιρϊζονται με τουσ φύλουσ τουσ, τουσ οπαδοϑσ τουσ ό να ςυνδϋονται εντϐσ τησ πλατφϐρμασ. Για να 
ξεκινόςετε, πρϋπει να εγγραφεύτε και να ςυμπληρώςετε το προφύλ ςασ. Μϐλισ τελειώςετε, μπορεύτε να 
δεύτε ϊλλουσ χρόςτεσ με τουσ οπούουσ θϋλετε να γύνετε φύλοι ό να επικοινωνόςετε μαζύ του. Μερικϊ απϐ 
τα πιο δημοφιλό κοινωνικϊ δύκτυα που μπορεύτε να εγγραφεύτε δωρεϊν και να ξεκινόςετε την 
επικοινωνύα περιλαμβϊνουν το Facebook, το Twitter, το Instagram, το YouTube και ϊλλα. 

 
 
 
Οι κοινϋσ εφαρμογϋσ που χρηςιμοποιοϑνται για κοινωνικό δικτϑωςη εύναι:  

- Facebook: εύναι ϋνασ ιςτϐτοποσ κοινωνικόσ δικτϑωςησ ϐπου οι χρόςτεσ μποροϑν να δημοςιεϑουν 
ςχϐλια, να μοιρϊζονται φωτογραφύεσ και να δημοςιεϑουν ςυνδϋςμουσ ςε ειδόςεισ ό ϊλλο 
ενδιαφϋρον περιεχϐμενο ςτον Ιςτϐ, να ςυνομιλοϑν ζωντανϊ και να παρακολουθοϑν βύντεο 
μικρόσ μορφόσ. Σο κοινϐχρηςτο περιεχϐμενο μπορεύ να γύνει προςβϊςιμο ςτο κοινϐ ό να 
κοινοποιηθεύ μϐνο ςε μια επιλεγμϋνη ομϊδα φύλων ό οικογϋνειασ ό ςε ϋνα ϊτομο. Σο Facebook 
εύναι φιλικϐ προσ το χρόςτη και ανοιχτϐ ςε ϐλουσ. Ακϐμα και οι λιγϐτερο τεχνικού ϊνθρωποι 
μποροϑν να εγγραφοϑν και να αρχύςουν να δημοςιεϑουν ςτο Facebook. Αν και ξεκύνηςε ωσ ϋνασ 
τρϐποσ για να διατηρόςετε επαφό ό να επαναςυνδεθεύτε με φύλουσ που ϋχουν χαθεύ απϐ πολϑ 

https://www.youtube.com/watch?v=lLxVjw1yvRk
https://www.facebook.com/
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καιρϐ, ϋγινε γρόγορα η αγϊπη των επιχειρόςεων που μπϐρεςαν να ςτοχεϑςουν ςτενϊ ϋνα κοινϐ 
και να προβϊλλουν διαφημύςεισ απευθεύασ ςτουσ ανθρώπουσ που πιθανϐτατα θϋλουν τα 
προώϐντα ό τισ υπηρεςύεσ τουσ. Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του Facebook εύναι ϐτι: 
 Σο Facebook ςϊσ επιτρϋπει να διατηρεύτε μια λύςτα φύλων και να επιλϋγετε ρυθμύςεισ 

απορρότου για να προςαρμϐςετε ποιοι μποροϑν να δουν περιεχϐμενο ςτο προφύλ ςασ. 
 Σο Facebook ςϊσ επιτρϋπει να ανεβϊζετε φωτογραφύεσ και να διατηρεύτε ϊλμπουμ 

φωτογραφιών που μποροϑν να μοιραςτοϑν με τουσ φύλουσ ςασ. 
 Σο Facebook υποςτηρύζει διαδραςτικό διαδικτυακό ςυνομιλύα και τη δυνατϐτητα ςχολιαςμοϑ 

ςτισ ςελύδεσ προφύλ του φύλου ςασ για να διατηρεύτε επαφό, να μοιρϊζεςτε πληροφορύεσ κ.λπ. 
 Σο Facebook υποςτηρύζει ςελύδεσ ομϊδων, ςελύδεσ θαυμαςτών και επιχειρηματικϋσ ςελύδεσ που 

επιτρϋπουν ςτισ επιχειρόςεισ να χρηςιμοποιοϑν το Facebook ωσ ϐχημα για το μϊρκετινγκ 
κοινωνικών μϋςων. 

 Σο δύκτυο προγραμματιςτών του Facebook παρϋχει προηγμϋνεσ επιλογϋσ λειτουργικϐτητασ και 
δημιουργύασ εςϐδων. 

 Μπορεύτε να κϊνετε ροό βύντεο ζωντανϊ χρηςιμοποιώντασ το Facebook Live. 
 υνομιλόςτε με φύλουσ και μϋλη τησ οικογϋνειασ ςτο Facebook ό εμφανύςτε αυτϐματα 

φωτογραφύεσ Facebook με τη ςυςκευό Facebook Portal. 
- Messenger: Σο Facebook Messenger εύναι μια δωρεϊν εφαρμογό ανταλλαγόσ μηνυμϊτων για 

κινητϊ που χρηςιμοποιεύται για ανταλλαγό ϊμεςων μηνυμϊτων, κοινό χρόςη φωτογραφιών, 
βύντεο, ηχογραφόςεων και για ομαδικϋσ ςυζητόςεισ. Η εφαρμογό, η οπούα εύναι δωρεϊν για λόψη, 
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την επικοινωνύα με τουσ φύλουσ ςασ ςτο Facebook και με τισ 
επαφϋσ του τηλεφώνου ςασ. Η εφαρμογό Messenger εύναι μια ξεχωριςτό εφαρμογό για το 
Facebook. Ψςτϐςο, τα προφύλ των χρηςτών μποροϑν να ρυθμιςτοϑν χρηςιμοποιώντασ τον 
λογαριαςμϐ Facebook ό τον αριθμϐ τηλεφώνου τουσ 

- Twitter: εύναι ϋνασ διαδικτυακϐσ ιςτϐτοποσ ειδόςεων και κοινωνικόσ δικτϑωςησ ϐπου οι 
ϊνθρωποι επικοινωνοϑν με ςϑντομα μηνϑματα που ονομϊζονται tweets. Σο Tweeting δημοςιεϑει 
ςϑντομα μηνϑματα για ϐποιον ςασ ακολουθεύ ςτο Twitter, με την ελπύδα ϐτι τα μηνϑματϊ ςασ θα 
εύναι χρόςιμα και ενδιαφϋροντα για κϊποιον ςτο κοινϐ ςασ. Μια ϊλλη περιγραφό του Twitter και 
του tweeting μπορεύ να εύναι το μικρο-blog Μερικού ϊνθρωποι χρηςιμοποιοϑν το Twitter για να 
ανακαλϑψουν ενδιαφϋροντα ϊτομα και εταιρεύεσ ςτο διαδύκτυο, επιλϋγοντασ να ακολουθόςουν 
τα tweets τουσ. Φιλιϊδεσ ϊνθρωποι διαφημύζουν τισ υπηρεςύεσ πρϐςληψησ, ςυμβοϑλων 
επιχειρόςεων και καταςτημϊτων λιανικόσ χρηςιμοποιώντασ το Twitter και λειτουργεύ. Οι 
ϊνθρωποι προτιμοϑν διαφημύςεισ που εύναι γρόγορεσ, λιγϐτερο ενοχλητικϋσ και μποροϑν να 
ενεργοποιηθοϑν ό να απενεργοποιηθοϑν κατϊ βοϑληςη. Σο Twitter εύναι ακριβώσ αυτϐ. 

- WhatsApp: Σο WhatsApp εύναι δωρεϊν για λόψη τησ εφαρμογόσ messenger για smartphone. Σο 
WhatsApp χρηςιμοποιεύ το Διαδύκτυο για την αποςτολό μηνυμϊτων, εικϐνων, όχου ό βύντεο. Η 
υπηρεςύα εύναι πολϑ παρϐμοια με τισ υπηρεςύεσ ανταλλαγόσ μηνυμϊτων κειμϋνου, ωςτϐςο, 
επειδό το WhatsApp χρηςιμοποιεύ το Διαδύκτυο για την αποςτολό μηνυμϊτων, το κϐςτοσ χρόςησ 
του WhatsApp εύναι ςημαντικϊ μικρϐτερο απϐ το γραπτϐ μόνυμα. Μπορεύτε επύςησ να 
χρηςιμοποιόςετε το Whatsapp ςτην επιφϊνεια εργαςύασ ςασ, απλώσ μεταβεύτε ςτον ιςτϐτοπο 
Whatsapp και να το κατεβϊςετε ςε Mac ό Windows. Εύναι δημοφιλϋσ ςτουσ εφόβουσ λϐγω 
λειτουργιών ϐπωσ ομαδικό ςυνομιλύα, φωνητικϊ μηνϑματα και κοινό χρόςη τοποθεςύασ. 

- Viber: Σο Viber εύναι μια δωρεϊν εφαρμογό που επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να πραγματοποιοϑν 
δωρεϊν κλόςεισ, να ςτϋλνουν κεύμενα, εικϐνεσ και μηνϑματα βύντεο ςε ϊλλουσ χρόςτεσ του Viber. 
Λειτουργεύ τϐςο ςε κινητϐ ϐςο και ςε υπολογιςτό και μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να 
ςυνδεθεύτε με ϊτομα ςε ϐλο τον κϐςμο. Η εφαρμογό μπορεύ να ληφθεύ απευθεύασ ςτο τηλϋφωνο 
ό τον υπολογιςτό ςασ, οι χρόςτεσ απλϊ πρϋπει να ειςϊγουν τον αριθμϐ τηλεφώνου τουσ για να 
ξεκινόςουν. 

- Instagram: Παρϐμοιο με το Facebook ό το Twitter, ϐλοι ϐςοι δημιουργοϑν λογαριαςμϐ Instagram 
ϋχουν προφύλ και ροό ειδόςεων. Όταν δημοςιεϑετε μια φωτογραφύα ό ϋνα βύντεο ςτο Instagram, 
θα εμφανύζεται ςτο προφύλ ςασ. Οι ϊλλοι χρόςτεσ που ςασ ακολουθοϑν θα δουν τισ αναρτόςεισ 
ςασ ςτη δικό τουσ ροό. Ομούωσ, θα δεύτε αναρτόςεισ απϐ ϊλλουσ χρόςτεσ που επιλϋγετε να 
ακολουθόςετε. Εύναι ςαν μια απλοποιημϋνη ϋκδοςη του Facebook, με ϋμφαςη ςτη χρόςη κινητών 
και ςτην οπτικό κοινό χρόςη. Ακριβώσ ϐπωσ και ϊλλα κοινωνικϊ δύκτυα, μπορεύτε να 
αλληλεπιδρϊςετε με ϊλλουσ χρόςτεσ ςτο Instagram, ακολουθώντασ τουσ, ακολουθοϑμενοι απϐ 
αυτοϑσ, ςχολιϊζοντασ και μου αρϋςει, προςθϋτοντασ ετικϋτεσ και ιδιωτικϊ μηνϑματα. 

- LinkedIn: Σο LinkedIn εύναι ϋνα κοινωνικϐ δύκτυο για επαγγελματύεσ. Ο ςτϐχοσ του ιςτϐτοπου 

https://www.messenger.com/
https://twitter.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.viber.com/
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
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εύναι να επιτρϋψει ςτα εγγεγραμμϋνα μϋλη να δημιουργόςουν και να τεκμηριώςουν δύκτυα 
ατϐμων που γνωρύζουν και εμπιςτεϑονται επαγγελματικϊ. Μια ςελύδα προφύλ μϋλουσ του 
LinkedIn, η οπούα δύνει ϋμφαςη ςτισ δεξιϐτητεσ, το ιςτορικϐ απαςχϐληςησ και την εκπαύδευςη, 
διαθϋτει επαγγελματικϋσ τροφοδοςύεσ ειδόςεων δικτϑου και περιοριςμϋνο αριθμϐ 
προςαρμϐςιμων ενοτότων. Η βαςικό ςυνδρομό για το LinkedIn εύναι δωρεϊν. Σα μϋλη του 
δικτϑου ονομϊζονται "ςυνδϋςεισ". ε αντύθεςη με ϊλλουσ δωρεϊν ιςτϐτοπουσ κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ ϐπωσ το Facebook ό το Twitter, το LinkedIn απαιτεύ ςυνδϋςεισ για να ϋχουν 
προϒπϊρχουςα ςχϋςη. 

- YouTube: Σο YouTube εύναι μια υπηρεςύα κοινόσ χρόςησ βύντεο ϐπου οι χρόςτεσ μποροϑν να 
παρακολουθοϑν, να μοιρϊζονται, να ςχολιϊζουν και να ανεβϊζουν τα δικϊ τουσ βύντεο. Η 
υπηρεςύα βύντεο εύναι προςβϊςιμη ςε υπολογιςτϋσ, φορητοϑσ υπολογιςτϋσ, tablet και μϋςω 
κινητών τηλεφώνων. Η κϑρια λειτουργύα του YouTube ςυνοψύζεται παρακϊτω:  
 Οι χρόςτεσ μποροϑν να αναζητόςουν και να παρακολουθόςουν βύντεο 
 Δημιουργόςτε ϋνα προςωπικϐ κανϊλι YouTube 
 Ανεβϊςτε βύντεο ςτο κανϊλι ςασ 
 Μου αρϋςει / ςχολιϊζω / μοιραζϐμαςτε ϊλλα βύντεο του YouTube 
 Οι χρόςτεσ μποροϑν να εγγραφοϑν / ακολουθόςουν ϊλλα κανϊλια και χρόςτεσ του YouTube 
 Δημιουργόςτε λύςτεσ αναπαραγωγόσ για να οργανώςετε βύντεο και να ομαδοποιόςετε βύντεο 

μαζύ 
- Skype: Σο Skype εύναι λογιςμικϐ που επιτρϋπει τισ ςυνομιλύεσ του κϐςμου. Εκατομμϑρια ϊτομα 

και επιχειρόςεισ χρηςιμοποιοϑν το Skype για να πραγματοποιοϑν δωρεϊν βιντεοκλόςεισ και 
φωνητικϋσ κλόςεισ one-to-one και ομαδικϋσ, να ςτϋλνουν ϊμεςα μηνϑματα και να μοιρϊζονται 
αρχεύα με ϊλλα ϊτομα ςτο Skype. Μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε το Skype ςε ϐ, τι λειτουργεύ 
καλϑτερα για εςϊσ - ςτο κινητϐ, τον υπολογιςτό ό το tablet ςασ. Σο Skype εύναι δωρεϊν για λόψη 
και εϑκολο ςτη χρόςη. 

 
Ϊνα βύντεο για πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα των κοινωνικών μϋςων παρουςιϊζεται ςτον ακϐλουθο 
ςϑνδεςμο: https://www.youtube.com/watch?v=0nwlUZcMci8  
 
Ποια εύναι τα οφϋλη τησ διαδικτυακόσ επικοινωνύασ; 

1. Προςβαςιμϐτητα 24/7, ςε οποιοδόποτε μϋροσ εφϐςον ϋχετε ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο 
2. Ϊνασ ϊλλοσ τρϐποσ επικοινωνύασ ϐπου κανεύσ δεν μπορεύ να ςασ διακϐψει 
3. ε αντύθεςη με τη λεκτικό ςυνομιλύα, η διαδικτυακό ςυζότηςη διαρκεύ και μπορεύ να 

επανεξεταςτεύ 
4. Οι ςυμμετϋχοντεσ δεν χρειϊζεται να ςυνειςφϋρουν μϋχρι να ςκεφτοϑν το ζότημα και να νιώςουν 

ϋτοιμοι 
5. Σα διαδικτυακϊ φϐρουμ ςυζότηςησ ενθαρρϑνουν τον βαθϑτερο προβληματιςμϐ απϐ τισ 

γρόγορεσ διαδικαςύεσ πρϐςωπο με πρϐςωπο 
6. Σρϐποσ προώθηςησ τησ δουλειϊσ ςασ και ιδϋεσ / απϐψεισ / εμπειρύεσ  

 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

- Αναλϑςτε τουσ κϑριουσ τϑπουσ διαδικτυακόσ επικοινωνύασ 
- Παραθϋςτε τισ πιο κοινϋσ εφαρμογϋσ κοινωνικόσ δικτϑωςησ 
- Ονομϊςτε τουλϊχιςτον δϑο πλεονεκτόματα και δϑο μειονεκτόματα των κοινωνικών μϋςων 
 

ΠΟΡΟΙ 
CDC (2012). CDC’s Guide to Writing for Social Media 
(https://www.cdc.gov/socialmedia/Tools/guidelines/pdf/GuidetoWritingforSocialMedia.pdf) 
 
Talpau A. (2014) Social Media – A new way of communication 
(http://webbut.unitbv.ro/BU2014/Series%20V/BULETIN%20V/I-06_TALPAU-1.pdf) 
 
Online communication channels (https://www.europarc.org/communication-
skills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%2
0Communication.pdf)    

https://www.youtube.com/
https://www.skype.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0nwlUZcMci8
https://www.cdc.gov/socialmedia/Tools/guidelines/pdf/GuidetoWritingforSocialMedia.pdf
http://webbut.unitbv.ro/BU2014/Series%20V/BULETIN%20V/I-06_TALPAU-1.pdf
https://www.europarc.org/communication-skills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%20Communication.pdf
https://www.europarc.org/communication-skills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%20Communication.pdf
https://www.europarc.org/communication-skills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%20Communication.pdf
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ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςτην ηλεκτρονικό επικοινωνύα 
Οι μαθητϋσ μποροϑν να απεικονύςουν με παραδεύγματα τισ διαθϋςιμεσ εφαρμογϋσ για κοινωνικό 
δικτϑωςη 
Οι εκπαιδευϐμενοι εύναι πρϐθυμοι να επικοινωνοϑν διαδικτυακϊ με διϊφορουσ διαδικτυακοϑσ τρϐπουσ 
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Σύτλοσ τησ ενότητασ   
ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΠΕ  
 
Σύτλοσ υποενότητασ    
A.2 ΒΑΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΟΦΗ 
. 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ 
A.2.2 Διαδικτυακόσ χώροσ αποθόκευςησ (Γρόγορη και εύκολη πρόςβαςη ςε 
πληροφορύεσ) 

Ώρεσ 
20 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο εκπαιδευϐμενοσ θα μπορεύ να κϊνει διϊκριςη μεταξϑ διαδικτυακών λϑςεων αποθόκευςησ με ςτϐχο 
γρόγορη και εϑκολη πρϐςβαςη ςτισ πληροφορύεσ. 

- Γνωρύςτε την κοινό χρόςη εγγρϊφων ςτο διαδύκτυο και υπογραμμύςτε τα δικαιώματα 
ιδιοκτηςύασ εγγρϊφων 

- Επιλϋξτε επαρκεύσ λϑςεισ για αποθόκευςη, κοινό χρόςη και διαχεύριςη δεδομϋνων ςτο 
διαδύκτυο (π.χ. ςϑννεφα) 

- Φρηςιμοποιόςτε διαθϋςιμεσ διαδικτυακϋσ λϑςεισ κοινόσ χρόςησ, cloud και εργαλεύα 
ςυνεργαςύασ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό 
Προκειμϋνου ϋνα ευρϑτερο κοινϐ να μϊθει για τα προώϐντα ό / και τη βιοτεχνύα ςασ, μϊθετε για τισ 
διαδικτυακϋσ τεχνικϋσ για γρόγορη και εϑκολη πρϐςβαςη ςτισ πληροφορύεσ. Σα ςϑννεφα, οι 
διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ και οι εφαρμογϋσ ςυνεργαςύασ μποροϑν να απλοποιόςουν τη διαδικαςύα 
επικοινωνύασ ςχεδιαςτών ό οποιωνδόποτε διαδικτυακών χρηςτών. Οι περιςςϐτερεσ απϐ τισ 
διαθϋςιμεσ λϑςεισ ςτην αγορϊ εύναι ςυμβατϋσ με φορητϋσ ςυςκευϋσ, ςυγχρονύζοντασ μετϊ τη λόψη 
του αρχεύου. 
  
Μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε ϋνα ςϑννεφο για: 
 Μνόμη αρχεύου 
 Διαμοιραςμϐσ Αρχεύων 
 Προςταςύα αρχεύων (δημιουργύα αντιγρϊφων αςφαλεύασ) 

 
Οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ παρϐχουσ αποθόκευςησ cloud παρϋχουν δωρεϊν πρϐςβαςη ςτην κοινό 
χρόςη ό / και την αποθόκευςη των αρχεύων ςασ.  
Ωλλα πλεονεκτόματα τησ αποθόκευςησ ςτο cloud περιλαμβϊνουν: 
 Αντύγραφα αςφαλεύασ και ςυντόρηςη δεδομϋνων απϐ απϐςταςη 
 Πρϐςβαςη ςε δεδομϋνα απϐ οπουδόποτε παρϋχεται ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο 
 Αποφϑγετε την αποςτολό μηνυμϊτων μϋςω email ςε παραλόπτεσ, με ϋναν μϐνο ςϑνδεςμο 
 Λειτουργύα μεταφορϊσ και απϐθεςησ για κοινό χρόςη εγγρϊφων 
 Εξοικονομεύ κϐςτοσ, καθώσ δεν χρειϊζεται να επενδϑςετε ςε επιπλϋον ςκληροϑσ δύςκουσ  
 Γρόγορη εγκατϊςταςη  

 
 
Η ψηφιοπούηςη επιτρϋπει επύςησ τη ςυμβολό ςε μια διαδικτυακό κοινϐτητα, προκειμϋνου να 
μοιραςτοϑν ιδϋεσ, να επωφεληθοϑν απϐ όδη καταςκευαςμϋνα μοτύβα, να ςυμβουλευτοϑν ϊλλουσ 
καταςκευαςτϋσ χειροτεχνύασ ό να κατεβϊςουν οδηγύεσ για την απλοπούηςη των διαδικαςιών. Αυτϐ 
εύναι γνωςτϐ ωσ ςυνεργαςύα. 
  
Δικαιώματα ιδιοκτηςύασ εγγρϊφων ςχετικϊ με την κοινό χρόςη μϋςω διαδικτύου 
 
Η κοινό χρόςη αρχεύων περιλαμβϊνει ανταλλαγό πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. ε περύπτωςη που 
μοιρϊζεςτε τη δικό ςασ εργαςύα, λϊβετε υπϐψη τα δικαιώματα που θϋλετε να εκχωρόςετε ςτουσ 
χρόςτεσ, δηλαδό για προβολό, λόψη, επεξεργαςύα, κοινό χρόςη ό τροποπούηςη. Εϊν αποφαςύςετε να 
μοιραςτεύτε οποιαδόποτε εργαςύα που δεν ανόκει ςτην κϑρια ιδιοκτηςύα ςασ, επιςτρϋψτε ςτην 



CRAFTS 3.0 TRAINING MODULES                                                                        

17 

 

αρχικό πηγό για επιβεβαύωςη των δικαιωμϊτων ιδιοκτηςύασ και περαιτϋρω δυνατϐτητεσ διϊδοςησ. 
 
ϑμφωνα με τη νομοθεςύα τησ ΕΕ, η δημιουργύα προςωρινών αντιγρϊφων ςτην οθϐνη του χρόςτη ό 
ςτην προςωρινό μνόμη του χρόςτη δεν εύναι απϐ μϐνη τησ παρϊνομη (5 Ιουνύου 2014, υπϐθεςη του 
Δικαςτηρύου τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (CJEU), υπϐθεςη British Meltwater). Σα ςϑννεφα μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν για την κοινό χρόςη ϋργων χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη του κατϐχου των πνευματικών 
δικαιωμϊτων. 
 
Διαχωρύςτε μεταξϑ εγγραφόσ αντιγραφόσ και διπλώματοσ ευρεςιτεχνύασ 
Εϊν μπορεύτε να δεύξετε ϐτι ϋχετε αναπτϑξει το ϋργο ςασ απϐ διαφορετικϐ μονοπϊτι και δεν 
αντιγρϊψατε απλώσ το ϋργο κϊποιου ϊλλου, αυτϐ αποτελεύ υπερϊςπιςη για τον ιςχυριςμϐ ϐτι ϋχετε 
παραβιϊςει την αντιγραφό του. 
 
Πρϐςθετεσ οδηγύεσ για καθηγητϋσ χειροτεχνύασ για την ειςαγωγό διαδικτυακοϑ χώρου αποθόκευςησ: 
1) Επιτρϋψτε ςτουσ μαθητϋσ να εξερευνόςουν το διαθϋςιμο δωρεϊν λογιςμικϐ για online αποθόκευςη 
και να αποφαςύςουν μϐνοι τουσ αυτϐ που θα εύναι το πιο κατϊλληλο για αυτοϑσ. 
2) Ξεκινόςτε κοινοποιώντασ μια φωτογραφύα, βύντεο κ.λπ. με μαθητϋσ, ώςτε να μϊθουν πρώτα πώσ 
να κατεβϊζουν και, ςτη ςυνϋχεια, να μοιρϊζονται μϐνοι τουσ. 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
Προςδιορύςτε και εξηγόςτε την κοινό χρόςη εγγρϊφων και τα ςϑννεφα. 
Προςδιορύςτε τη διαθεςιμϐτητα cloud storage και ϊλλων διαδικτυακών λϑςεων κοινόσ χρόςησ. 
Περιγρϊψτε τα βόματα για την κοινό χρόςη και την πρϐςβαςη πληροφοριών online · 
Προγραμματύςτε τη διϊθεςη δεδομϋνων ςτο Διαδύκτυο (κοινό χρόςη). 
Επιλϋξτε επαρκό διαδικτυακϐ χώρο αποθόκευςησ (ςϑννεφα) 
Φρηςιμοποιόςτε τα διαδικτυακϊ εργαλεύα ςυνεργαςύασ 
Φρηςιμοποιόςτε διαθϋςιμα διαδικτυακϊ εργαλεύα ςυνεργαςύασ. 
Εφαρμϐςτε λϑςεισ κοινόσ χρόςησ προςαρμοςμϋνεσ ςτο κοινϐ-ςτϐχο. 
Απεικονύςτε μεταξϑ δικαιωμϊτων ιδιοκτηςύασ εγγρϊφου και πνευματικών δικαιωμϊτων.  
 
ΠΟΡΟΙ 
 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. προαιρετικϐ: προβολϋασ. 
Πρϐςθετοι διαδικτυακού πϐροι: 
Λύςτα λογιςμικοϑ ςυνεργαςύασ που αναφϋρεται ςτη Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software  
εμινϊρια για τη χρόςη διαφορετικών λϑςεων cloud 
https://edu.gcfglobal.org/en/topics/usingthecloud/  
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςχετικϊ με την κοινό χρόςη εγγρϊφων ςτο διαδύκτυο. 
Learners can select adequate solutions for storing, sharing and managing data online (e.g. clouds) 
Σα μαθόματα μποροϑν να αποδεύξουν πώσ να χρηςιμοποιοϑν ςϑννεφα με ϋνα επιλεγμϋνο δωρεϊν 
λογιςμικϐ.  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

1. What is the purpose of online clouds? 
2. Πώσ μπορεύτε να επωφεληθεύτε απϐ τη χρόςη διαδικτυακών ςϑννεφων; 
3. Ποια παραδεύγματα δωρεϊν λογιςμικοϑ για κοινό χρόςη, αποθόκευςη ό ςυνεργαςύα 

γνωρύζετε; 
4. Ποιεσ εύναι οι αρχϋσ πύςω απϐ τα δικαιώματα ιδιοκτηςύασ εγγρϊφων ςχετικϊ με την κοινό 

χρόςη ςτο διαδύκτυο; 
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software
https://edu.gcfglobal.org/en/topics/usingthecloud/
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Σύτλοσ ενότητασ  A. ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΠΕ  
 
Σύτλοσ υποενότητασ A.2 ΒΑΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΟΦΗ  
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ A.2.3 Μϋτρα αςφϊλειασ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, 
GDPR  
 

Ώρεσ 
20 

ΣΟΦΟΙ ΜΑΘΗΗ 
 

 • να αποςαφηνύςει την ϋννοια τησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ 

 • να αποςαφηνύςει τισ ϋννοιεσ του GDPR 

 • αναγνώριςη και εφαρμογό εργαλεύων προςταςύασ δεδομϋνων και διαδικαςιών αςφϊλειασ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
Η πνευματικό ιδιοκτηςύα (IP) εύναι ϋνασ ϐροσ για οποιοδόποτε ϊυλο περιουςιακϐ ςτοιχεύο - κϊτι 
ιδιϐκτητο που δεν υπϊρχει ωσ φυςικϐ αντικεύμενο αλλϊ ϋχει αξύα. Παραδεύγματα πνευματικόσ 
ιδιοκτηςύασ περιλαμβϊνουν ςχϋδια, ϋννοιεσ, λογιςμικϐ, εφευρϋςεισ, εμπορικϊ μυςτικϊ, τϑπουσ και 
επωνυμύεσ, καθώσ και ϋργα τϋχνησ. Η πνευματικό ιδιοκτηςύα μπορεύ να προςτατεϑεται με πνευματικϊ 
δικαιώματα, εμπορικϊ ςόματα, διπλώματα ευρεςιτεχνύασ ό ϊλλο νομικϐ μϋτρο 
 

- - ςτη ςϑγχρονη ψηφιακό εποχό, η πνευματικό ιδιοκτηςύα αντιμετωπύζει νϋεσ 
προκλόςεισ που πρϋπει να αντικατοπτρύζονται ςε ϐλα τα μϋτρα αςφαλεύασ και τισ 
διαδικαςύεσ αςφϊλειασ 

- - GDPR - τισ 25 ΜαϏου 2018 κυκλοφϐρηςε ο Γενικϐσ Κανονιςμϐσ Προςταςύασ 
Δεδομϋνων (GDPR), με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ προςταςύασ δεδομϋνων για ϊτομα ςε 
ολϐκληρη την ΕΕ, ϋγινε ϊμεςα εφαρμοςτϋοσ 

- - οι βιοτϋχνεσ πρϋπει να γνωρύζουν την ϋννοια τησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, τα 
εργαλεύα προςταςύασ και να εφαρμϐζουν διαδικαςύεσ αςφϊλειασ που τουσ βοηθοϑν 
να αναλϊβουν την ευθϑνη και να ϋχουν αυτοπεπούθηςη 

 
Θϋματα που ςυζητόθηκαν - Εϊν πιςτεϑετε ϐτι δημιουργόςατε κϊτι νϋο και θϋλετε να μϊθετε πώσ να 
προςτατεϑςετε τη δημιουργύα ςασ 
1. Γιατύ εύναι ςημαντικό πνευματικό ιδιοκτηςύα - ϐροι, προςταςύα, εμπιςτευτικό ςυμφωνύα 
1.1 Σι εύναι το δύπλωμα ευρεςιτεχνύασ; 
Ο εφευρϋτησ ϋχει το δικαύωμα να αποκλεύςει ϊλλουσ απϐ την πραγματοπούηςη τησ εφεϑρεςησ 
1.2 Σι εύναι τα εμπορικϊ ςόματα; 
Λογϐτυπα, λϋξεισ ό / και φρϊςεισ που προςδιορύζουν μια μοναδικό πηγό αγαθών ό υπηρεςιών 
1.3 Σι εύναι τα πνευματικϊ δικαιώματα; 
                Σα πνευματικϊ δικαιώματα μποροϑν να περιλαμβϊνουν δημοςιευμϋνα ό μη δημοςιευμϋνα 
ϋργα απϐ την αντιγραφό. 

1.4 Εμπορικϊ μυςτικϊ - λύςτεσ πελατών, μυςτικϊ καταςκευόσ, εταιρικϋσ ςτρατηγικϋσ

 
1. Πώσ να διαχειριςτεύτε τουσ κινδϑνουσ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ 

2. Πώσ να πλοηγηθεύτε ςε περύπλοκεσ νομικϋσ δομϋσ 
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engo.com 

Γενικόσ κανονιςμόσ προςταςύασ δεδομϋνων (GDPR) 
τισ 25 ΜαϏου 2018, ο Γενικϐσ Κανονιςμϐσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων (GDPR), με ςτϐχο τη 
βελτύωςη τησ προςταςύασ δεδομϋνων για ϊτομα ςε ολϐκληρη την ΕΕ, τϋθηκε ϊμεςα ςε εφαρμογό. 
Θϋματα που ςυζητόθηκαν: 
1. Βαςικϋσ αρχϋσ προςταςύασ δεδομϋνων 
2. Οι ϋννοιεσ του «απορρότου» και τησ «προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων» και η ςϑλληψό 

τουσ 
Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων και προςωπικών δεδομϋνων ωσ θεμελιώδη δικαιώματα 
Βαςικού οριςμού ςτη νομοθεςύα περύ προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων 
Βαςικϋσ αρχϋσ τησ προςταςύασ δεδομϋνων τησ ΕΕ 
Πληροφορύεσ, υποχρεώςεισ 

3. - Αρχό τησ διαφϊνειασΔικαύωμα επιτυχύασ δεδομϋνων 
- Πολυεπύπεδη παρατόρηςε 
- Ειδοποιόςεισ ενημϋρωςησ υπϐ διαφορετικϋσ περιςτϊςεισ 

4. Περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ 
Φρόςη cookies 
Οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται με ηλεκτρονικϊ μϋςα 
Η χρόςη ιςτϐτοπων κοινωνικόσ δικτϑωςησ 

5. Προςταςύα δεδομϋνων 
6. Τποχρεώςεισ και κυρώςεισ 
7. Αντύκτυποσ του GDPR 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Ερωτηματολόγια 

1. Γιατύ εύναι ςημαντικό η πνευματικό ιδιοκτηςύα 
2. Απαριθμόςτε 2 τϑπουσ προςταςύασ δεδομϋνων ςε αυτϐ το πεδύο 
3. Σι θα μποροϑςε να θεωρηθεύ εμπορικϐ μυςτικϐ; Απαρύθμηςη 

 
ΠΟΡΟΙ 

www.digitalsme.eu 
www.futurelearn.com 
www.itpro.co.uk 
www.wipo.int 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k 
www.enago.com 

http://www.digitalsme.eu/
http://www.futurelearn.com/
http://www.itpro.co.uk/
http://www.wipo.int/
https://money.howstuffworks.com/
https://money.howstuffworks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k
http://www.enago.com/
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http://continuingprofessionaldevelopment.org/ 
www.rand.org 
www.ifdc.global  
www.researchgate.net 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

 Αναλϊβετε την ευθϑνη για τισ διαδικαςύεσ αςφαλεύασ 
 Αυτοπεπούθηςη για να ενεργεύ ανεξϊρτητα 
 Γνώςη τησ ϋννοιασ τησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ 
 Γνώςη των εννοιών του GDPR 
 Γνώςη και εφαρμογό εργαλεύων προςταςύασ δεδομϋνων και διαδικαςιών αςφϊλειασ 

 
 

  

http://continuingprofessionaldevelopment.org/
http://www.rand.org/
http://www.ifdc.global/
http://www.researchgate.net/
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Σύτλοσ τησ ενότητασ A.   ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΠΕ  
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ  A.2 ΒΑΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΟΦΗ  
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ A.2.4 υνεχόσ επαγγελματικό ανϊπτυξη ςε μια 
ψηφιακό εποχό  
 

Ώρεσ 
25 

ΣΟΦΟΙ ΜΑΘΗΗ 
 

 να γνωρύζουμε τη ςημαςύα τησ ςυνεχοϑσ επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ ςτην ψηφιακό εποχό 

 για να ανακαλϑψετε και να επιδεύξετε νϋουσ τρϐπουσ μϊθηςησ 

 για να ενημερώςετε τισ δεξιϐτητεσ και τισ τεχνολογύεσ χειροτεχνύασ 

 για να ανακαλϑψετε νϋα εργαλεύα για ςυνεχό επαγγελματικό ανϊπτυξη. 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Η υνεχόσ Επαγγελματικό Ανϊπτυξη (CPD) αναφϋρεται ςτη διαδικαςύα παρακολοϑθηςησ και 
τεκμηρύωςησ των δεξιοτότων, γνώςεων και εμπειριών που αποκτϊτε τϐςο επύςημα ϐςο και ανεπύςημα 
καθώσ εργϊζεςτε, πϋρα απϐ οποιαδόποτε αρχικό εκπαύδευςη. 

- υνεχόσ επαγγελματικό ανϊπτυξη - αναφϋρεται ςτη διαδικαςύα παρακολοϑθηςησ και 
τεκμηρύωςησ των δεξιοτότων, γνώςεων και εμπειριών που αποκτϊτε τϐςο επύςημα ϐςο 
και ανεπύςημα καθώσ εργϊζεςτε, πϋρα απϐ οποιαδόποτε αρχικό εκπαύδευςη. 

- Νϋοι τρϐποι μϊθηςησ - ςχετύζονται ςτενϊ με τη διαχεύριςη τησ γνώςησ και τη διαδικαςύα 
δια βύου μϊθηςησ 

- Νϋα εργαλεύα και τεχνολογύεσ - χρηςιμεϑουν για την ενημϋρωςη των τεχνολογικών και 
ψηφιακών δεξιοτότων 

 
Σο CPD αποδεικνϑει την επαγγελματικό ςτϊςη των τεχνιτών ςε πελϊτεσ και / ό εργοδϐτεσ 
Οι λειτουργύεσ πληροφορικόσ και επιχειρόςεων χειροτεχνύασ δεν εύναι πλϋον ξεχωριςτϋσ. 
Θϋματα 

1. CPD 
 μϊθηςη απϐ ςυναδϋλφουσ ό κοινό μϊθηςη απϐ τη δικτϑωςη 
 ανϊγνωςη για νϋεσ τεχνολογύεσ, νϋεσ μεθϐδουσ εργαςύασ, νομοθετικϋσ αλλαγϋσ 
 ςκιϊζοντασ ό βοηθώντασ ϋναν ϋμπειρο ςυνϊδελφο 
2. Η χρόςη ψηφιακών τεχνολογιών - μϊθηςη και ανϊπτυξη δεξιοτότων ςε μια δια βύου διαδικαςύα. 
3. Χηφιακϋσ δεξιϐτητεσ - ωσ τεχνικϋσ δεξιϐτητεσ 
4. Δεξιϐτητεσ ψηφιακόσ πλοόγηςησ - απαιτεύται για την επιτυχύα ςτον ψηφιακϐ κϐςμο, π.χ. 

προτεραιϐτητα των πληροφοριών και αξιολϐγηςη τησ ποιϐτητασ και τησ αξιοπιςτύασ των 
πληροφοριών 

5. Διαχεύριςη γνώςεων (π.χ. επικϑρωςη πληροφοριών, διαςφϊλιςη ποιϐτητασ πληροφοριών). 
6. Αυτο-μϊθηςη και δια βύου μϊθηςη. 
7. Διακρύνοντασ τα ϐρια και τα εμπϐδια τησ τεχνολογύασ (π.χ. γνωρύζοντασ πϐτε η τεχνολογύα εύναι 

χρόςιμη και πϐτε δεν εύναι). 
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Epma.ae 
 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Ερωτηματολόγια 

1. Ποια εύναι η διαφορϊ μεταξϑ ψηφιακών τεχνικών δεξιοτότων και δεξιοτότων 
ψηφιακόσ πλοόγηςησ; 

2. Εξηγόςτε τον ϐρο τησ δια βύου μϊθηςησ 
3. Απαριθμόςτε 3 ψηφιακϊ εργαλεύα που θα μποροϑςαν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτον 

τομϋα των δραςτηριοτότων ςασ 
ΠΟΡΟΙ 

www.digitalsme.eu 
www.futurelearn.com 
www.itpro.co.uk 
www.wipo.int 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k 
www.enago.com 
http://continuingprofessionaldevelopment.org/ 
www.rand.org 
www.ifdc.global  
www.researchgate.net 

 

http://www.digitalsme.eu/
http://www.futurelearn.com/
http://www.itpro.co.uk/
http://www.wipo.int/
https://money.howstuffworks.com/
https://money.howstuffworks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k
http://www.enago.com/
http://continuingprofessionaldevelopment.org/
http://www.rand.org/
http://www.ifdc.global/
http://www.researchgate.net/
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ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 Προθυμύα να δρϊςουν ανεξϊρτητα, να ενημερώςουν τισ υπϊρχουςεσ δεξιϐτητεσ, τρϐπουσ 

μϊθηςησ, τεχνολογύεσ και εργαλεύα 
 να γνωρύζουμε τη ςημαςύα τησ ςυνεχοϑσ επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ ςτην ψηφιακό 

εποχό 
 Γνώςη νϋων τρϐπων μϊθηςησ 
 για να ενημερώςετε τισ δεξιϐτητεσ και τισ τεχνολογύεσ χειροτεχνύασ 
 Γνώςη νϋων εργαλεύων για ςυνεχό επαγγελματικό ανϊπτυξη. 
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B. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΙ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 
 

B.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΗ 

 

Σύτλοσ τησ ενότητασ:  Β. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ & ΧΗΥΙΑΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ   
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ B.1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΗ 
 
Σύτλοσ μονϊδασ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΗ  
 

25 ώρεσ 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ θα πρϋπει να μπορεύ να χρηςιμοποιεύ διαδικτυακϊ εργαλεύα επικοινωνύασ, δικτϑωςησ και 
ςυνεργαςύασ. 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ηλεκτρονικό επικοινωνύα, δικτύωςη και ςυνεργαςύα   
Ο Ιςτϐσ εύναι ϋνα ιδανικϐ μϋςο για την επικοινωνύα των μαθητών-μαθητών και μαθητών-μαθητών, 
υποςτηριζϐμενο επύςησ απϐ ομϊδεσ ςυνομιλιών και λύςτεσ e-mail. Μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν διϊφοροι 
διαδικτυακού μηχανιςμού για τη διευκϐλυνςη των ςχολύων και τησ επικοινωνύασ των μαθητών, με 
διαφορετικοϑσ βαθμοϑσ πολυπλοκϐτητασ. Για παρϊδειγμα, μια απλό ανώνυμη φϐρμα Web μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο μϊθημα για να ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ να κϊνουν ερωτόςεισ 
ςχετικϊ με ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ ό ϊλλα θϋματα που ςχετύζονται με το μϊθημα και να μοιραςτοϑν αυτϋσ 
τισ πληροφορύεσ ςε ολϐκληρη την ομϊδα. Πιο εξελιγμϋνα εργαλεύα εύναι η ςυζότηςη και οι διαςκϋψεισ 
μϋςω Διαδικτϑου, καθώσ και πλόρωσ εκπαιδευμϋνα περιβϊλλοντα μϊθηςησ. 
Σαπιο ςυνηθιςμϋνα εργαλεύα επικοινωνύασ που χρηςιμοποιοϑνται ςε διαδικτυακϊ μαθόματα 
περιλαμβϊνουν, e-mail, Instant Messaging και Blogging. 
E-mail: Σο ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο ςημαύνει ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο. Σο e-mail ορύζεται ωσ η 
μετϊδοςη μηνυμϊτων μϋςω δικτϑων επικοινωνύασ. Τπϊρχουν πολλού πϊροχοι υπηρεςιών ηλεκτρονικοϑ 
ταχυδρομεύου και οι πιο διϊςημοι εύναι το Yahoo mail και το G mail. Η ανταλλαγό μηνυμϊτων 
αλληλογραφύασ με μϋντορα ό ομϐτιμο εύναι μια εμπειρύα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. 
Instant Messaging (IM): Σο Instant Messaging εύναι η ανταλλαγό μηνυμϊτων κειμϋνου μϋςω μιασ 
εφαρμογόσ λογιςμικοϑ ςε πραγματικϐ χρϐνο. Η ϊμεςη ανταλλαγό μηνυμϊτων επιτρϋπει ςτουσ μαθητϋσ να 
ςυνομιλοϑν μεταξϑ τουσ μϋςω μηνυμϊτων κειμϋνου. Αυτϐ ϋχει γύνει πολϑ δημοφιλϋσ καθώσ εδώ, ϐλα 
εκτελοϑνται με πιο γρόγορο, πιο αξιϐπιςτο και ςυνεκτικϐ τρϐπο. Η ϊμεςη ανταλλαγό μηνυμϊτων βοηθϊ 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ να δημιουργόςουν ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ θϋματοσ για ανταλλαγό πληροφοριών και 
ανταλλαγό πϐρων. Οι εφαρμογϋσ ϊμεςων μηνυμϊτων ϐπωσ το WhatsUp χρηςιμοποιοϑνται εκτενώσ απϐ 
τη διδαςκαλύα τησ κοινϐτητασ ωσ αξιϐπιςτο εργαλεύο επικοινωνύασ. 
υνομιλύα: Η ςυνομιλύα εύναι ϋνα ςϑγχρονο εργαλεύο επικοινωνύασ που διευκολϑνει την ηλεκτρονικό 
επικοινωνύα. Αυτϐ το εργαλεύο βοηθϊ τουσ εκπαιδευτικοϑσ και τουσ μαθητϋσ να προγραμματύςουν μια 
ςυζότηςη για μια ςυγκεκριμϋνη ερώτηςη ό θϋμα και αργϐτερα να αποθηκεϑςουν τη ςυζότηςη ςυνομιλύασ 
για μελλοντικό χρόςη. Σο εργαλεύο ςυνομιλύασ εύναι ϋνα ολοκληρωμϋνο εργαλεύο ςε ϐλα τα LMS και 
υπϊρχουν πολλϋσ αυτϐνομεσ εφαρμογϋσ ςυνομιλύασ που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν εκτϐσ του LMS. 
Blogging: Ϊνα blog εύναι ο δικϐσ ςασ ιςτϐτοποσ που πρϐκειται να ενημερώςετε ςε ςυνεχό βϊςη. Ϊνα blog 
εύναι ϋνα ςυχνϊ ενημερωμϋνο διαδικτυακϐ προςωπικϐ ημερολϐγιο ό ημερολϐγιο. τα blogs οι 
καταχωρόςεισ εμφανύζονται ςυνόθωσ με αντύςτροφη χρονολογικό ςειρϊ. Σα περιςςϐτερα ιςτολϐγια εύναι 
διαδραςτικϊ, επιτρϋποντασ ςτουσ επιςκϋπτεσ να αφόνουν ςχϐλια και ακϐμη και να ςτϋλνουν μηνϑματα 
μεταξϑ τουσ μϋςω widget ςτα ιςτολϐγια και αυτό η αλληλεπύδραςη εύναι που τα διακρύνει απϐ ϊλλουσ 
ςτατικοϑσ ιςτϐτοπουσ. Πολλϊ ιςτολϐγια παρϋχουν ςχϐλια ό ειδόςεισ για ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. Ωλλοι 
λειτουργοϑν ωσ πιο προςωπικϊ διαδικτυακϊ ημερολϐγια. Ϊνα τυπικϐ ιςτολϐγιο ςυνδυϊζει κεύμενο, 
εικϐνεσ και ςυνδϋςμουσ προσ ϊλλα ιςτολϐγια, ιςτοςελύδεσ και ϊλλα μϋςα που ςχετύζονται με το θϋμα του. 
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Σα περιςςϐτερα ιςτολϐγια εύναι κυρύωσ κειμενικϊ, αν και κϊποια εςτιϊζουν ςτην τϋχνη (blog τϋχνησ), 
φωτογραφύεσ (blog blog), βύντεο (blogging βύντεο), μουςικό (blog MP3) και όχο (podcasting)15. 
 
Εργαλεύα υνεργαςύασ 
ε ϐλο τον κϐςμο βλϋπουμε τη μετϊβαςη προσ τη ςυνεργατικό μϊθηςη. Σα οφϋλη τησ ςυλλογικόσ μϊθηςησ 
εύναι τερϊςτια. Επιτρϋπει ςτουσ μαθητϋσ να επωφεληθοϑν απϐ την εμπειρύα των ςυνομηλύκων τουσ και να 
τουσ βοηθόςουν να αποκτόςουν και να διατηρόςουν πληροφορύεσ με πιο εμπλεκϐμενο και δεςμευμϋνο 
τρϐπο. Ϊτςι, βλϋπουμε ϐτι το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ διαδικτυακόσ εκπαύδευςησ εύναι επύςησ κοινωνικό. Οι 
μαθητϋσ μαθαύνουν μϋςω ςυνεργαςύασ με ςυνομηλύκουσ ςε μικρϐτερεσ ό μεγαλϑτερεσ ομϊδεσ. Η 
τεχνολογύα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ προςφϋρει μια ςειρϊ ςυνεργαςιών, μερικϊ απϐ τα δημοφιλό εργαλεύα 
ςυνεργαςύασ περιλαμβϊνουν ςυνομιλύα, φϐρουμ, wiki, διαδικτυακϋσ ομϊδεσ, διαςκϋψεισ όχου / βύντεο, 
κοινωνικοϑσ ςελιδοδεύκτεσ και κοινωνικό δικτϑωςη. 
Σα ςυνεργατικϊ φόρουμ μϊθηςησ προωθοϑν την αλληλεπύδραςη των μαθητών μϋςω πινϊκων 
μηνυμϊτων, ϐπου οι μαθητϋσ μποροϑν να δημοςιεϑουν ερωτόςεισ και απαντόςεισ. ςυνομιλύα κειμϋνου ό 
φϐρουμ ϐπου οι μαθητϋσ μποροϑν να επικοινωνοϑν. και ςυζητόςεισ με νόμα, ϐπου οι διευκολυντϋσ και οι 
μαθητϋσ μποροϑν να ςυζητόςουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα και να εξετϊςουν ο ϋνασ τον ϊλλον τισ 
απαντόςεισ.  
Wiki: Σο wiki εύναι ϋνασ ςυνεργατικϐσ ιςτϐτοποσ που ςυλλϋγει και οργανώνει περιεχϐμενο, το οπούο 
δημιουργεύται και αναθεωρεύται απϐ τουσ χρόςτεσ του. Σο πιο γνωςτϐ παρϊδειγμα εύναι η Wikipedia. Σα 
Wikis εύναι ϋνασ τρϐποσ να αναπτυχθεύ μια βϊςη γνώςεων γϑρω απϐ μια ςυγκεκριμϋνη περιοχό 
περιεχομϋνου, εύτε πρϐκειται για βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο πεδύο εύτε για τον τρϐπο 
χρόςησ ενϐσ ςυγκεκριμϋνου λογιςμικοϑ. Διϊφορα λογιςμικϊ βοηθοϑν ςτη δημιουργύα διαδικτυακοϑ wiki 
και ϋνα απϐ τα πιο διϊςημα εύναι το Wordpress. Σο Wiki εύναι επύςησ μια δυνατϐτητα διαθϋςιμη ςε ϐλο το 
ςϑςτημα διαχεύριςησ μαθητών. ε ϋνα πλαύςιο ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, το wiki επιτρϋπει ςτουσ 
εκπαιδευτικοϑσ να αναθϋςουν πολλϊ εύδη εργαςιών ςτουσ μαθητϋσ να ςυνεργαςτοϑν και να 
δημιουργόςουν περιεχϐμενο ςε οποιοδόποτε θϋμα. Οι πλατφϐρμεσ Wiki χρηςιμοποιοϑνται εκτενώσ για τη 
δημιουργύα και την κοινό χρόςη ανοιχτών εκπαιδευτικών πϐρων και ςτην Καρνατϊκα η πρωτοβουλύα 
KOER αναπτϑςςεται ςε μια πλατφϐρμα wiki. 
Κοινωνικόσ ςελιδοδεύκτησ: Μια κοινωνικό υπηρεςύα ςελιδοδεύκτη εύναι μια κεντρικό διαδικτυακό 
υπηρεςύα που επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να προςθϋτουν, να ςχολιϊζουν, να επεξεργϊζονται και να 
μοιρϊζονται ςελιδοδεύκτεσ ςε ϋγγραφα Ιςτοϑ. Οι ιςτϐτοποι κοινωνικών ςελιδοδεικτών ενιςχϑουν και 
βελτιώνουν τισ μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ ενθαρρϑνοντασ την ομαδικό ςυνεργαςύα. Βοηθοϑν επύςησ ςτην 
οργϊνωςη και εξοικονϐμηςη πϐρων Ιςτοϑ γρηγορϐτερα και ευκολϐτερα για τουσ μαθητϋσ. Οι κοινωνικϋσ 
υπηρεςύεσ ςελιδοδεύκτη προςφϋρουν μεγαλϑτερο εϑροσ ϋρευνασ, ολοκλόρωςησ και ςυνεργαςύασ ςε 
ςϑγκριςη με τισ πιο παραδοςιακϋσ εφαρμογϋσ ςελιδοδεύκτη, ϐπωσ προγρϊμματα περιόγηςησ, που 
προςφϋρουν περιοριςμϋνη λειτουργικϐτητα. Τπϊρχουν πολλϋσ υπηρεςύεσ που διατύθενται ελεϑθερα για τη 
δημιουργύα και κοινό χρόςη ςελιδοδεικτών κοινωνικόσ δικτϑωςησ και οι πιο διϊςημεσ μεταξϑ τουσ εύναι οι 
Diigo, Delicious και StumbleUpon. Οι εκπαιδευτικού μποροϑν να δημιουργόςουν κοινωνικοϑσ 
ςελιδοδεύκτεσ πϐρων και να προςκαλϋςουν ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ να ςυνειςφϋρουν και να ςχολιϊςουν. 
Οι κοινωνικού ςελιδοδεύκτεσ που δημιουργοϑνται με αυτϐν τον τρϐπο μποροϑν να κοινοποιηθοϑν ςτουσ 
εκπαιδευϐμενουσ και οι καθηγητϋσ μποροϑν επύςησ να δώςουν εργαςύεσ ςτουσ μαθητϋσ να ςυνεργαςτοϑν 
για τη δημιουργύα κοινωνικών ςελιδοδεικτών που ςχετύζονται με ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 
Ιςτότοποι κοινωνικόσ δικτύωςησ Ο ιςτϐτοποσ κοινωνικόσ δικτϑωςησ εύναι η φρϊςη που 
χρηςιμοποιεύται για την περιγραφό οποιουδόποτε ιςτϐτοπου που επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να 
δημιουργοϑν δημϐςια προφύλ εντϐσ αυτόσ τησ τοποθεςύασ Web και να δημιουργοϑν ςχϋςεισ με ϊλλουσ 
χρόςτεσ του ύδιου ιςτϐτοπου που ϋχουν πρϐςβαςη ςτο προφύλ τουσ. Οι ιςτϐτοποι κοινωνικόσ δικτϑωςησ 
μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για να περιγρϊψουν διαδικτυακοϑσ τϐπουσ που βαςύζονται ςτην κοινϐτητα, 
διαδικτυακϊ φϐρουμ ςυζητόςεων, αύθουςεσ ςυζότηςησ και ϊλλουσ κοινωνικοϑσ χώρουσ ςτο Διαδύκτυο. 
Παραδεύγματα περιλαμβϊνουν Facebook, twitter, Linkedln, Google+ κ.λπ. Η κοινωνικό δικτϑωςη μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ αποτελεςματικϊ για την ηλεκτρονικό μϊθηςη δημιουργώντασ ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ 
ενδιαφϋροντοσ. Οι μαθητϋσ ςε αυτόν την ομϊδα μποροϑν να μοιρϊζονται πληροφορύεσ, φωτογραφύεσ, 
βύντεο, γραφικϊ που ςχετύζονται με ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. Αυτϐ μπορεύ επύςησ να χρηςιμοποιηθεύ απϐ 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ για να ςυνεργαςτοϑν ςτη δημιουργύα και την κοινό χρόςη πϐρων ςτο διαδύκτυο με 

                                                             
15

 Padrón, C.¸ et. al.  The collaborative development of didactic materials. Source: 
https://pdfs.semanticscholar.org/0f8f/4b353292c5d14922adba5d11bef20494e6c4.pdf  

 

https://pdfs.semanticscholar.org/0f8f/4b353292c5d14922adba5d11bef20494e6c4.pdf
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ευκολύα διευκολϑνοντασ ϋτςι τη μϊθηςη. 
Σα διαδικτυακϊ μαθόματα ενςωματώνουν παρουςιϊςεισ πολυμϋςων χρηςιμοποιώντασ τεχνολογύα μϋςων 
ροόσ. Η διαδικτυακό μετϊδοςη χρηςιμοποιεύ μϋςα ροόσ για τη μετϊδοςη όχου και βύντεο μϋςω του 
Διαδικτϑου. Ο ϐροσ «διαδικτυακό μετϊδοςη» αναφϋρεται ςε όχουσ και βύντεο που αποςτϋλλονται απϐ μύα 
πηγό ςε πολλοϑσ παθητικοϑσ δϋκτεσ. Η τυπικό εφαρμογό εύναι το μϊθημα βύντεο, ϐπου ϋνασ ειδικϐσ μιλϊ 
ςε πολλοϑσ μαθητϋσ ταυτϐχρονα, χωρύσ καμύα αλληλεπύδραςη. Ψςτϐςο, οι εγγεγραμμϋνεσ διαδικτυακϋσ 
εκπομπϋσ μποροϑν να παρϋχονται για αςϑγχρονη χρόςη. Σα βύντεο μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν απϐ τον 
διαμεςολαβητό για την παροχό περιεχομϋνου (π.χ. ςϑντομα μαθόματα βύντεο ϐπου μιλϊει ϋνασ ειδικϐσ), 
κύνητρα ό προςανατολιςμϐ. Φρηςιμοποιοϑνται για την εμφϊνιςη κινοϑμενων αντικειμϋνων ό διαδικαςιών 
(π.χ. ςυναρμολϐγηςη ςτοιχεύων ενϐσ μηχανόματοσ), παρουςύαςη πραγματικών ανθρώπων που μιλοϑν 
(π.χ. εκπαιδευτόσ) κ.λπ.  
Η διαδικτυακό διϊςκεψη παρϋχει αμφύδρομη επικοινωνύα, ςυντονιςμϐ και ςυνεργαςύα ςτισ μαθηςιακϋσ 
καταςτϊςεισ.Η διαδικτυακό διϊςκεψη αναφϋρεται ςε μια ζωντανό διαδικτυακό εκπαιδευτικό παρουςύαςη 
κατϊ την οπούα οι ςυμμετϋχοντεσ θεατϋσ μποροϑν να υποβϊλουν ερωτόςεισ και ςχϐλια. Η διαδικτυακό 
διϊςκεψη εύναι ϋνα ςϑγχρονο εργαλεύο ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ (οι καταγεγραμμϋνεσ διαδικτυακϋσ 
διαςκϋψεισ μποροϑν να παραςχεθοϑν για αςϑγχρονη χρόςη, αλλϊ τϐτε δεν εύναι δυνατό οποιαδόποτε 
αλληλεπύδραςη). Οι διαδικτυακϋσ διαςκϋψεισ εύναι εξαιρετικϊ διαδραςτικϋσ, βαςιςμϋνεσ ςτο Διαδύκτυο 
εφαρμογϋσ με ϋνα πλοϑςιο ςϑνολο λειτουργιών ςυνεργαςύασ (π.χ. όχοσ / βύντεο απϐ παρουςιαςτϋσ και 
εκπαιδευϐμενουσ, κοινό χρόςη εφαρμογών, λευκϊ εργαλεύα επιβύβαςησ και ςόμανςησ, αύθουςεσ 
ξεμπλοκαρύςματοσ, ψηφοφορύα, κουύζ, ανϑψωςη χεριών και απαντόςεισ emoticon, διαφϊνειεσ και μϋςα, 
περιηγόςεισ ςτο Web, ςυνομιλύα δημϐςιου / ιδιωτικοϑ κειμϋνου). Εύναι ικανϐ να κλιμακώςει απϐ μικρϋσ 
ομϊδεσ ςε εκατοντϊδεσ ό χιλιϊδεσ ταυτϐχρονουσ χρόςτεσ.  
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Αναγνωρύςτε τισ μεθϐδουσ και τα εργαλεύα που εφαρμϐζονται ςτην online επικοινωνύα, τη δικτϑωςη και 
τη ςυνεργαςύα 
Να εύςτε ςε θϋςη να επιλϋξετε ϋνα κατϊλληλο εργαλεύο για ϋνα ςυγκεκριμϋνο μαθηςιακϐ περιβϊλλον 
Να εύςτε ςε θϋςη να ενεργόςετε με το επιλεγμϋνο εργαλεύο  
 
ΠΟΡΟΙ 
Μεθοδολογύεσ μϊθηςησ με βϊςη την τεχνολογύα: 
https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf  
Devekzic, Vladan. ημαςιολογικϐσ Ιςτϐσ και εκπαύδευςη 
Προςαρμογό εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ για εξ αποςτϊςεωσ μϊθηςη: 
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-
Materials.pdf?sequence=1&isAllowed= y  
UNESCO «ΣΠΕ ςτα ςχολεύα: Ϊνα εγχειρύδιο για εκπαιδευτικοϑσ ό πώσ οι ΣΠΕ μποροϑν να δημιουργόςουν 
νϋα, ανοιχτϊ περιβϊλλοντα μϊθηςησ» 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ενϐτητεσ εκπαύδευςησ IO2 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Διαβϊςτε τισ ακϐλουθεσ προτϊςεισ που ςχετύζονται με το περιεχϐμενο αυτόσ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ 
και προςδιορύςτε ποιεσ απϐ αυτϋσ εύναι ψευδεύσ ό αληθινϋσ: 
a) Σα πιο ςυνηθιςμϋνα εργαλεύα επικοινωνύασ που χρηςιμοποιοϑνται ςτην ηλεκτρονικό εκπαύδευςη 

εύναι: εργαλεύα που βαςύζονται ςε ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο, φϐρουμ ςυζότηςησ, wikis και ϊλλα 

κοινϐχρηςτα εργαλεύα γραφόσ / επεξεργαςύασ, ιςτολϐγια, διαδικτυακϋσ εκπομπϋσ, ςυνομιλύα και 

ανταλλαγό ϊμεςων μηνυμϊτων (IM), πύνακεσ και εργαλεύα κοινόσ χρόςησ οθϐνησ, όχοσ και βύντεο 

διαςκϋψεισ.  

b) Σα δημοφιλό εργαλεύα ςυνεργαςύασ περιλαμβϊνουν ςυνομιλύα, φϐρουμ, wiki, διαδικτυακϋσ ομϊδεσ, 

διαςκϋψεισ όχου / βύντεο, κοινωνικοϑσ ςελιδοδεύκτεσ και κοινωνικό δικτϑωςη.  

c) Σο διαδικτυακϐ μϊθημα που υποςτηρύζεται απϐ το Moodle LMS προωθεύ μια ςυνεργατικό 

προςϋγγιςη. Σο Moodle ςτοχεϑει να βοηθόςει τουσ εκπαιδευτικοϑσ να δημιουργόςουν διαδικτυακϊ 

μαθόματα με περιβϊλλοντα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ επικεντρωμϋνα ςτην αλληλεπύδραςη και τη 

ςυνεργαςύα.  

https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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d) Η διαδικτυακό μετϊδοςη επιτρϋπει ςτουσ θεατϋσ να ςυμμετϋχουν υποβϊλλοντασ ερωτόςεισ και 

ςχϐλια κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικτυακόσ εκπαιδευτικόσ παρουςύαςησ. ενώ η διαδικτυακό διϊςκεψη 

εύναι μια παθητικό δραςτηριϐτητα ακρϐαςησ / προβολόσ βύντεο χωρύσ αλληλεπύδραςη μεταξϑ των 

ςυμμετεχϐντων κατϊ τη διϊρκεια τησ παρουςύαςησ.  

Απαντόςεισ: αλόθεια (a, b, c); ψευδόσ (δ) 
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Β. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 
 

B.2 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ 

B.2.1 Ανοιχτού εκπαιδευτικού πόροι 

B.2.2 Δωρεϊν εργαλεύα και πλατφόρμεσ για τη δημιουργύα και δημοςύευςη μαθηςιακών 

πόρων 

Β.2.3. υλλογό, επιμϋλεια και οργϊνωςη μαθηςιακών πόρων 

Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Β. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ   
B.2 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ 
.  
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
B.2.1 Ανοιχτού εκπαιδευτικού πόροι 
 

Ώρεσ 
17 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να παραδύδει περιεχόμενο για μια πλατφόρμα μϊθηςησ  
Γνώςη: 

 Αναγνωρύςτε το διαφορετικϐ οπτικοακουςτικϐ υλικϐ που απαιτεύται για την εκπϐνηςη 
μαθηςιακοϑ περιεχομϋνου., υμπεριλαμβανομϋνων των ανοιχτών εκπαιδευτικών πϐρων. 

 
Δεξιϐτητεσ: 

 Να εύςτε ςε θϋςη να ςχεδιϊςετε ΑΝΟΙΦΣΟ εκπαιδευτικϐ υλικϐ, περιεχϐμενο και 
δραςτηριϐτητεσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ για διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ μϊθηςησ. 

 Να εύςτε ςε θϋςη να παρϊγετε μαθηςιακϐ υλικϐ, περιεχϐμενο και δραςτηριϐτητεσ μϊθηςησ για 
διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ μϊθηςησ. 

 
Ικανϐτητεσ 

 Να ςχεδιϊςετε ϋνα ςχϋδιο και να δημιουργόςετε αναλϐγωσ το περιεχϐμενο τησ μϊθηςησ. 
 Για να παραδώςετε το δικϐ ςασ ηλεκτρονικϐ εκπαιδευτικϐ υλικϐ για ϋνα ςυγκεκριμϋνο 

εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα, ςϑμφωνα με μια δεδομϋνη πλατφϐρμα μϊθηςησ. 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
Ειςαγωγό 
Σο Open Educational Resources (OERs) εύναι υλικϐ εκπαύδευςησ / κατϊρτιςησ (απϐ απλϊ κεύμενα ϋωσ 
πλόρεισ ενϐτητεσ) που εύναι διαθϋςιμο για πρϐςβαςη, χρόςη, προςαρμογό και αναδιανομό των 
ανθρώπων ελεϑθερα ό με πολϑ μικροϑσ περιοριςμοϑσ.Οι βαςικϋσ πτυχϋσ εύναι οι νομικϋσ και ϐχι οι 
τεχνικϋσ: ϋνα αρχεύο PDF μπορεύ να εύναι διαθϋςιμο ςτο Διαδύκτυο, αλλϊ εϊν η πρϐςβαςό του 
εξαρτϊται απϐ την πληρωμό μιασ ςυνδρομόσ ό την αποδοχό μιασ ςυμφωνύασ που ςασ εμποδύζει να τη 
μοιραςτεύτε ό να προςθϋςετε ςχϐλια, απϐ τη ςυμπερύληψό τησ ςε ϋνα ςϑνολο μαθηςιακοϑ υλικοϑ για 
μια τϊξη κ.λπ. τϐτε δεν εύναι ανοιχτϐσ πϐροσ. 
Εργαλεύα και ϋννοιεσ 

- Η Διακόρυξη Εκπαιδευτικών Πϐρων του Παριςιοϑ για το 2012 εύναι μια ςϑςταςη προσ τα 
κρϊτη του Παγκϐςμιου υνεδρύου OER που πραγματοποιόθηκε ςτην UNESCO. Ζητεύ μια 
ποικιλύα δρϊςεων για την προώθηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ και τησ χρόςησ των OER, την 
προώθηςη τησ κατανϐηςησ και τησ χρόςησ ανοιχτών πλαιςύων αδειοδϐτηςησ, τη 
διευκϐλυνςη τησ εϑρεςησ, τησ ανϊκτηςησ και τησ κοινοπούηςησ των OER, να ενθαρρϑνει την 
ανοικτό αδειοδϐτηςη εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ που παρϊγεται με δημϐςιουσ πϐρουσ και πολλϊ 
ϊλλα. 

- OER Commons εύναι ϋνασ διαδικτυακϐσ ιςτϐτοποσ με εργαλεύα που βοηθοϑν ςτη δημιουργύα 
και δημοςύευςη OER, ϐπωσ ςχϋδια μαθημϊτων και μαθόματα, βιβλιοθόκη OER και ποικιλύα 
ϊλλων εργαλεύων για τη ςϑνδεςη και την κοινό χρόςη OERs. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246687
https://www.oercommons.org/
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- Σο OERCRAFT εύναι ϋνα ϋργο που χρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό με ςκοπϐ 
την ανϊπτυξη και την ανϊπτυξη OER (ςτοχευμϋνων ςε πολϑ μικρϋσ και βιοτεχνικϋσ 
επιχειρόςεισ. 

- Η Creative Commons εύναι ϋνασ παγκϐςμιοσ μη κερδοςκοπικϐσ 
οργανιςμϐσ που ςτοχεϑει να επιτρϋψει την κοινό χρόςη και 
την επαναχρηςιμοπούηςη ϋργων μϋςω τησ παροχόσ δωρεϊν 
νομικών εργαλεύων. Οι ϊδειεσ τησ κυμαύνονται απϐ απλό απϐδοςη (οι ςυγγραφεύσ επιτρϋπουν 
τη διανομό, την ανϊμιξη, την προςαρμογό ό την ανϊπτυξη των ϋργων τουσ, ακϐμη και αν 
πρϐκειται για κερδοςκοπικοϑσ ςκοποϑσ, εφϐςον αναγνωρύζονται ωσ οι αρχικού δημιουργού) 
ϋωσ την απϐδοςη που αποτρϋπει τουσ ςκοποϑσ κϋρδουσ και την απαγϐρευςη παραγώγων (τα 
περιςςϐτερα περιοριςτικό ϊδεια). 

Πρακτικό εφαρμογό 
1. Επιλϋξτε ϋνα απϐ τα πρωτϐτυπα ϋργα ςασ (ϋνα κεύμενο, μια εικϐνα κ.λπ.) ό 

δημιουργόςτε ϋνα απλϐ για αυτόν την πρακτικό. Εφαρμϐςτε ςε αυτόν την 
ϊδεια Creative Common "Attribution", ςυμπεριλαμβϊνοντασ ςε αυτόν την 
κατϊλληλη γραφικό ετικϋτα, τα γρϊμματα CC BY και ςυνδϋοντασ με τη ςϑνοψη ϊδειασ και το 
νομικϐ κεύμενο, τα οπούα βρύςκονται ςτη ςελύδα αδειών του ιςτϐτοπου Creative Commons. 
Δημιουργόςτε ϋνα παρϊδειγμα κατϊλληλησ χρόςησ τησ εργαςύασ ςασ και ϋνα παρϊδειγμα 
ακατϊλληλησ χρόςησ. 

2. Κϊντε το ύδιο για τισ ϊλλεσ ϊδειεσ ςτον ιςτϐτοπο Creative Commons. ημεύωςη: για εμπορικϋσ 
χρόςεισ ενϐσ ϋργου, μπορεύτε απλϊ να παρουςιϊςετε ϋνα παρϊδειγμα του πώσ θα μοιϊζει μια 
τϋτοια χρόςη. 

3. Αναζητόςτε διϊφορουσ πϐρουσ ςτον Ιςτϐ (βύντεο, εικϐνεσ, κεύμενα, μαθόματα, οδηγοϑσ κ.λπ.). 
Μπορεύτε να προςδιορύςετε τουσ ϐρουσ χρόςησ για καθϋνα; Αναζητόςτε τουσ ϐρουσ 
αδειοδϐτηςησ και ϊλλα νομικϊ κεύμενα που ςχετύζονται με τουσ πϐρουσ ό με τον ιςτϐτοπο 
που τουσ παρϋχει. ημειώςτε ϐτι ενδϋχεται να μην χρηςιμοποιοϑν δημιουργικϊ κοινϊ, 
αντύθετα πρϋπει να βεβαιωθεύτε απϐ τουσ ϐρουσ τουσ την ελευθερύα ςασ ό ϐχι για πρϐςβαςη, 
χρόςη, προςαρμογό και αναδιανομό. 

4. Λύςτα, για κϊθε πϐρο που προςδιορύςατε: ϊνοιγμα πρϐςβαςησ (απευθεύασ;δωρεϊν εγγραφό; 
πληρωμϋνη / περιοριςμϋνη εγγραφό;); χρόςη (ποιοσ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει τον πϐρο για 
ϋνα εκπαιδευτικϐ μϊθημα; Κανϋνασ μϐνο δημϐςια ςχολεύα; οποιοδόποτε ςχολεύο; τι γύνεται με 
ιδιωτικοϑσ δαςκϊλουσ ό εταιρεύεσ κατϊρτιςησ;); προςαρμογό (μπορεύ να αλλϊξει ο πϐροσ ό 
πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ «ωσ ϋχει»; εξαρτϊται η απϊντηςη απϐ την πληρωμό;); αναδιανομό 
(μπορεύτε να αναδιανεύμετε τον πϐρο ό να τον αναφϋρετε μϐνο ςτην τρϋχουςα θϋςη του;). 

Περαιτϋρω αναγνώςεισ 
υλλογό Educase Open Educational Resources - https://library.educause.edu/topics/teaching-and-
learning/open-educational-resources-oer  
Ανούξτε τον ιςτϐτοπο Εκπαιδευτικών Πϐρων του Διεθνοϑσ υμβουλύου για την Ανοικτό και Εξ 
αποςτϊςεωσ Εκπαύδευςη - https://www.icde.org/open-education-resources  
Πϑλεσ OER: http://www.pearltrees.com/joycevalenza/oer-portals/id17856381#l198  
 
Πρόςθετεσ οδηγύεσ για εκπαιδευτικούσ χειροτεχνύασ για ανοιχτούσ εκπαιδευτικούσ πόρουσ: 

1. Πριν δημοςιεϑςετε την εργαςύα ςασ ςε ϋνα μϐνο αποθετόριο ό εργαλεύο, ελϋγξτε τουσ ϐρουσ 
αδειοδϐτηςησ για να δεύτε ποιοσ ϋλεγχοσ διατηρόςατε ςτην εργαςύα ςασ (μπορεύτε να το 
μοιραςτεύτε αλλοϑ, για παρϊδειγμα; 

2. κεφτεύτε πώσ να εκφρϊςετε την ϊδεια ςε ϋργα εκτϐσ κειμϋνου. Για παρϊδειγμα, ςτισ αρχικϋσ 
πιςτώςεισ ό ςτισ τελικϋσ πιςτώςεισ ενϐσ βύντεο. ωσ λευκϐ πανϐ ςε μια εικϐνα. ωσ δευτερεϑον 
κεύμενο ςε μια τοποθεςύα Web ϐπου διανϋμετε το ϋργο. ωσ κομμϊτι όχου ςτο ϊνοιγμα ό ςτο 
τϋλοσ μιασ ηχογρϊφηςησ. και τα λοιπϊ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
1 - Εϊν κϊποιοσ δει την εργαςύα που απαςχολοϑςατε ςτην εργαςύα 1, μπορεύ να βρει το εικονύδιο 
ϊδειασ, τα γρϊμματα CC BY και να κϊνει κλικ για να φτϊςει ςτη ςϑνοψη ϊδειασ και ςτο νϐμιμο 
κεύμενο; Ϊχετε παρϊγει ϋνα παρϊδειγμα ϐπου δημιουργεύται η απϐδοςη ςυγγραφϋα και ϋνα που δεν 
ϋχει δημιουργηθεύ; 
2 - Για καθεμύα απϐ τισ ϊλλεσ ϊδειεσ, ϋχετε δημιουργόςει ϋνα δεύγμα εργαςύασ και ϋνα παρϊδειγμα 
ςυμμϐρφωςησ και μη ςυμμϐρφωςησ; 
3 - Αναζητόςατε επαρκό αριθμϐ και ποικιλύα πϐρων και καταφϋρατε να προςδιορύςετε για κϊθε 

http://www.craftstraining.eu/index.php
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/open-educational-resources-oer
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/open-educational-resources-oer
https://www.icde.org/open-education-resources
http://www.pearltrees.com/joycevalenza/oer-portals/id17856381#l198
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εξουςιοδϐτηςό ςασ (ό μη εξουςιοδϐτηςη) για πρϐςβαςη, χρόςη, προςαρμογό και αναδιανομό, δηλαδό 
το επύπεδο ανούγματοσ;  

ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμόσ: 
Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. προαιρετικϐ: προβολϋασ. 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςχετικϊ με ανοιχτοϑσ εκπαιδευτικοϑσ πϐρουσ 
Οι εκπαιδευϐμενοι μποροϑν να επιλϋξουν και να χρηςιμοποιόςουν OER εντϐσ των ορύων τησ 
αδειοδϐτηςησ τουσ, να προγραμματύςουν μαθηςιακοϑσ πϐρουσ ωσ OER και να επιλϋξουν επαρκό 
ϊδεια για αυτοδημιοϑργητουσ OER 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Δεύξτε ςε κϊποιον τα παραδεύγματα ϋργων ςασ με ϊδειεσ Creative Commons και ρωτόςτε τον 
αν μπορεύ να μϊθει τουσ ϐρουσ αδειοδϐτηςησ για καθϋνα. 

2. Δεύξτε ςε κϊποιον τα παραδεύγματα κατϊλληλησ και ακατϊλληλησ χρόςησ. Μποροϑν να 
μαντϋψουν ποιο εύναι; υμφωνοϑν με την ορθϐτητα των παραδειγμϊτων ςασ; 

3. τεύλτε μόνυμα ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου ςτουσ υπεϑθυνουσ για οριςμϋνουσ απϐ τουσ 
πϐρουσ Web που βρόκατε για πρακτικϋσ εργαςύεσ 3 και 4 και ρωτόςτε τουσ εϊν καταλϊβατε 
ςωςτϊ ϐτι μπορεύτε / δεν μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε, να προςαρμϐςετε ό να 
αναδιανεύμετε την εργαςύα τουσ για μια ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη κατϊρτιςησ χειροτεχνύασ. 
Απϐ τισ απαντόςεισ τουσ, ϋχετε κατανοόςει ςωςτϊ τουσ αρχικοϑσ ϐρουσ; 
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Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ 
B.2 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ 
 
Σύτλοσ τησ ενότητασ  
B.2.2 Δωρεϊν εργαλεύα και πλατφόρμεσ για τη δημιουργύα και δημοςύευςη 
μαθηςιακών πόρων 
 

Ώρεσ 
17 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ θα πρϋπει να μπορεύ να επιλϋγει και να χρηςιμοποιεύ δωρεϊν εργαλεύα για τη δημιουργύα 
μαθηςιακών πϐρων.  
Γνώςη: 

 Ποιεσ μορφϋσ όχου και βύντεο εύναι οι πιο κοινϋσ και οι ιδιϐτητϋσ τουσ 
 Ποιεσ μορφϋσ κειμϋνου και υπερκειμϋνου εύναι οι πιο κοινϋσ και οι ιδιϐτητϋσ τουσ 
 Τφιςτϊμενα εργαλεύα για τη δημιουργύα διαδραςτικών πϐρων μϊθηςησ 
 Τφιςτϊμενεσ πλατφϐρμεσ για τη δημοςύευςη μαθηςιακών πϐρων 

 
Δεξιϐτητεσ: 

 Φρόςη εργαλεύων εγγραφόσ και επεξεργαςύασ όχου και βύντεο 
 Φρόςη διαδικτυακών κοινϐχρηςτων κειμϋνων και εργαλεύων επεξεργαςύασ υπερκειμϋνου 
 Φρόςη διαδραςτικών εργαλεύων δημιουργύασ περιεχομϋνου 
 Φρόςη διαδικτυακών πλατφορμών για αποθόκευςη και ανϊκτηςη πϐρων 

 
Ικανϐτητεσ 

 Δημιουργύα πϐρων εκμϊθηςησ πολυμϋςων με χρόςη όχου, βύντεο, κειμϋνου και υπερκειμϋνου 
 Δημιουργύα διαδραςτικών μαθηςιακών πϐρων 
 υνδυϊςτε μαθηςιακοϑσ πϐρουσ με διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ δημοςύευςησ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό 
 
Ενώ οι μαθηςιακού πϐροι μπορεύ να ποικύλλουν και εύναι εντυπωςιακϊ διαφορετικού, ςχηματύζουν 
ςτατικϐ κεύμενο ςε διαδραςτικϊ παιχνύδια και προςομοιώςεισ, ϋνα ςημαντικϐ μϋροσ βαςύζεται ςε 
κϊποιο ςυνδυαςμϐ κειμϋνου, όχου και βύντεο, ςυχνϊ με υπερςυνδϋςμουσ που επιτρϋπουν ςτουσ 
χρόςτεσ να εξερευνόςουν ϊλλα μϋρη των πϐρων - ό εντελώσ νϋο πϐροι - κϊνοντασ απλώσ κλικ πϊνω 
τουσ. 
Δεδομϋνου ϐτι οι υπολογιςτικϋσ ςυςκευϋσ αποθηκεϑουν μϐνο αριθμητικϋσ πληροφορύεσ, ϐλο το μη 
αριθμητικϐ περιεχϐμενο, απϐ κεύμενο ςε βύντεο, πρϋπει να κωδικοποιεύται ωσ αριθμού.Αυτϐ ςημαύνει 
ϐτι για κϊθε εικϐνα, όχο, κεύμενο και βύντεο που πρϋπει να αποθηκευτεύ, μια διαδικαςύα πρϋπει να 
εκτελεύται πύςω απϐ τα παραςκόνια, μετατρϋποντασ την ηχητικό πύεςη και τη ςυχνϐτητα, τα 
χρώματα και την ϋνταςη τησ εικϐνασ και του βύντεο, τα γρϊμματα και ϊλλα ςϑμβολα ςε αριθμητικό 
αναπαρϊςταςη. Και ϐταν πρϋπει να το ακοϑςουμε και να το δοϑμε αυτϐ, πρϋπει να εκτελεςτεύ μια 
ϊλλη διαδικαςύα πύςω απϐ τα παραςκόνια, καθιςτώντασ τουσ αριθμοϑσ ωσ όχο, φωσ ό κϊποια ϊλλη 
μορφό εξϐδου που κατανοοϑν οι ϊνθρωποι. 
Με την πϊροδο του χρϐνου, δημιουργόθηκαν πολλϋσ διαφορετικϋσ διαδικαςύεσ για κϊθε υπηρεςύα, 
διαφορετικϋσ προτεραιϐτητεσ.Κϊποιοι ϋπρεπε να εύναι γρόγοροι. Ωλλοι προορύζονταν να καταλϊβουν 
το μικρϐτερο ποςϐ για χώρο ό τον μικρϐτερο χρϐνο μετϊδοςησ. Ωλλα ακϐμη ϋπρεπε να εύναι 
ανθεκτικϊ ςτα ςφϊλματα μετϊδοςησ. Και οριςμϋνοι απλώσ προορύζονταν να ανόκουν ςτουσ 
δημιουργοϑσ τουσ, κλειδώνοντασ τουσ χρόςτεσ να χρηςιμοποιοϑν (και να πληρώνουν) μϐνο ϋναν 
περιοριςμϋνο αριθμϐ εργαλεύων. 
Εύναι ςυνεπώσ ςημαντικϐ να ϋχουμε τουλϊχιςτον μια ςϑντομη κατανϐηςη τησ πιο ςυνηθιςμϋνησ 
μορφόσ για όχο, γραφικϊ, βύντεο, κεύμενο και υπερ-κεύμενο, να καταφϋρουμε να χρηςιμοποιόςουμε 
ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ και να καταςτόςουμε τισ δημιουργύεσ 
προςβϊςιμεσ. 
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Σο κϑριο μϋλημα των μορφών αρχεύων για τη βιοτεχνύα εύναι ϐτι εύναι κοινϊ, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να 
μποροϑν να ϋχουν εϑκολη πρϐςβαςη και επύςησ να αναγνωρύζονται απϐ ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερα 
εργαλεύα, για μεγαλϑτερη ευελιξύα ςτην παραγωγό και ανϊπτυξη εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων. 
 
Μορφϋσ όχου, εικόνασ και βύντεο 
Μεταξϑ τησ τρϋχουςασ ποικιλύασ των μορφών, ο κϑριοσ διαφοροποιητόσ εύναι εϊν μια μορφό 
βελτιςτοποιεύται για το μϋγεθοσ του αρχεύου (εξοικονϐμηςη χώρου και ςημαύνει ταχϑτερη μετϊδοςη 
μϋςω Διαδικτϑου) ό ποιϐτητα (που ςημαύνει μεγαλϑτερεσ μορφϋσ αρχεύων και μεγαλϑτεροι χρϐνοι 
μετϊδοςησ, αλλϊ λιγϐτεροσ θϐρυβοσ και καλϑτερη ακρύβεια). 
 
Ήχοσ: 
Σο MP3 ("MPEG Layer 3") εύναι η πιο κοινό μορφό, λϐγω τησ παροχόσ χαμηλοϑ μεγϋθουσ αρχεύου με 
καλό ποιϐτητα όχου. Ψςτϐςο, το χαμηλϐ μϋγεθοσ του αρχεύου επιτυγχϊνεται χϊνοντασ κϊποια 
ποιϐτητα. Φωρύσ απώλεια ποιϐτητασ, η πιο κοινό μορφό εύναι το WAV (“Waveform”) ό, για κϊποια 
ςυμπύεςη χωρύσ απώλεια ποιϐτητασ, FLAC (Free Lossless Audio Codec), αν και λιγϐτερα εργαλεύα 
αναγνωρύζουν αυτόν τη μορφό. 
 
Εικόνα: 
Η ςυντριπτικό πλειονϐτητα των φωτογραφικών εικϐνων 
αποθηκεϑονται ωσ JPEG / JPG ("Joint Photographic Experts 
Group"), επειδό παρϋχει πολϑ καλό ποιϐτητα μικρών μεγεθών 
αρχεύων. Ψςτϐςο, για μη φωτογραφικϋσ εικϐνεσ, η απώλεια 
ποιϐτητασ JPEG εύναι πολϑ αιςθητό ωσ θϐλωςη ό μουτζοϑρεσ 
χρώματοσ, ϐπωσ φαύνεται ςτο δεύγμα εικϐνασ ςτα δεξιϊ. Για 
φωτογραφικϋσ εικϐνεσ ϐπου η ακρύβεια χρώματοσ εύναι κρύςιμη, 
αυτϐσ εύναι επύςησ ϋνασ ςοβαρϐσ περιοριςμϐσ του JPEG. Για την 
αποθόκευςη εικϐνων χωρύσ απώλεια ποιϐτητασ, η πιο 
χρηςιμοποιοϑμενη μορφό εύναι PNG ("Portable Network Graphics"), καθώσ διαχειρύζεται καλό 
ςυμπύεςη μη φωτογραφικών εικϐνων και διατηρεύ ϋγχρωμεσ πληροφορύεσ ςτισ φωτογραφύεσ. Ωλλεσ 
μορφϋσ ενδϋχεται να εμφανιςτοϑν ϐπωσ TIFF / TIFF ό BMP, αλλϊ γύνονται αςυνόθιςτα εκτϐσ των 
επαγγελματικών πλαιςύων επεξεργαςύασ. 
Οριςμϋνεσ εικϐνεσ μποροϑν να αποθηκευτοϑν ωσ οδηγύεσ ςχεδύαςησ (ςε τεχνικό γλώςςα, ςε 
διανυςματικό μορφό) αντύ για ςτατικϋσ εικϐνεσ, επιτρϋποντϊσ τουσ να μεγεθϑνονται χωρύσ απώλεια 
ποιϐτητασ (ςτατικϋσ εικϐνεσ, ϐταν μεγεθϑνονται αρχύζουν να εμφανύζουν οδοντωτϋσ γραμμϋσ - το εφϋ 
«ςκϊλα») .Αυτϋσ οι μορφϋσ εύναι λιγϐτερο ςυχνϋσ, αλλϊ μπορεύ να βρεθοϑν ωσ SVG ("Scalable Vector 
Graphics") ό EPS ("Encapsulated PostScript"). 
 
Βύντεο: 
Σα βύντεο εύναι ακολουθύεσ εικϐνων και όχου, πρϊγμα που ςημαύνει ϐτι τα μεγϋθη αρχεύων τουσ (και 
οι χρϐνοι μετϊδοςησ) εύναι πολϑ μεγαλϑτερα απϐ αυτϊ των εικϐνων. Για αυτϐν τον λϐγο, εύναι 
αςυνόθιςτο να δουλεϑετε με αςυμπύεςτο βύντεο εκτϐσ επαγγελματικών πλαιςύων. ε αντύθεςη με τισ 
εικϐνεσ και τον όχο, οι μορφϋσ βύντεο δεν ϋχουν ςυγκεντρωθεύ ςε μερικϋσ μορφϋσ, με τουλϊχιςτον 5 
μορφϋσ να βρύςκονται ςυνόθωσ: MP4 ("MPEG-4"), AVI ("Audio Video Interleave"), MOV (απϐ "movie", 
a Μορφό που ονομϊζεται QuickTime, που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ απϐ την Apple), FLV ("Flash Video") 
και WMV ("Windows Media Video"). Αυτϋσ οι μορφϋσ δϋχονται περαιτϋρω πολλαπλϋσ εςωτερικϋσ 
κωδικοποιόςεισ, με ονϐματα ϐπωσ H.264, H.265, MPEG-4, DivX, XviD και ϊλλα. Οι τεχνικϋσ 
δυνατϐτητεσ αλλϊζουν γρόγορα, αλλϊ ϐταν διαπιςτώςετε ϐτι ϋνα εργαλεύο δεν υποςτηρύζει βύντεο 
μορφό, μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε κϊποιο ϊλλο εργαλεύο για τη μετατροπό μεταξϑ 
μορφών.Ψςτϐςο, δεδομϋνου ϐτι ϐλεσ αυτϋσ οι μορφϋσ ςυμπιϋζουν βύντεο με απώλεια ποιϐτητασ, 
υπϊρχει πϊντα υποβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ κατϊ τη μετατροπό, οπϐτε πρϋπει πϊντα να διατηρεύτε ϋνα 
αντύγραφο του αρχικοϑ βύντεο και να το μετατρϋπετε, ϐποτε εύναι δυνατϐν. 
 
Κεύμενο & υπερκειμϋνο: 
Η απλοϑςτερη αριθμητικό αναπαρϊςταςη του κειμϋνου ονομϊζεται ASCII 
("American Standard Code for Information Interchange"), ςυχνϊ απλώσ 
ονομϊζεται "Απλϐ κεύμενο". Ψςτϐςο, αυτϐ θα πρϋπει να αποφεϑγεται για τα 
μη αγγλικϊ κεύμενα, καθώσ τα τονιςμϋνα χαρακτόρεσ ϐπωσ "á", "ã", "ü" και 
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ϊλλοι ϐπωσ ελληνικού, αραβικού ό κινεζικού χαρακτόρεσ δεν αντιπροςωπεϑονται με τυπικϐ τρϐπο ςε 
αυτόν τη μορφό και Ψσ εκ τοϑτου μπορεύ να φαύνεται αλλοιωμϋνοσ ςε διαφορετικοϑσ υπολογιςτϋσ, ςε 
διαφορετικϋσ χώρεσ. Για το λϐγο αυτϐ, ϐποτε το επιτρϋπει ϋνα εργαλεύο, θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύται 
κωδικοπούηςη κειμϋνου "Unicode", το οπούο διαςφαλύζει ϐτι το κεύμενο αποθηκεϑεται με ςυνϋπεια ςε 
ϐλεσ τισ γλώςςεσ. Σο Unicode μπορεύ να εμφανύζεται ωσ "UTF-8" ό "UTF-16", αλλϊ για τα περιςςϐτερα 
θϋματα εκπαιδευτικοϑ περιεχομϋνου, η διαφορϊ μεταξϑ αυτών των δϑο δεν εύναι ςχετικό. Η εικϐνα 
ςτα δεξιϊ δεύχνει το αναπτυςςϐμενο μενοϑ "Κωδικοπούηςη" του Windows Notepad, το οπούο εύναι 
διαθϋςιμο κατϊ την αποθόκευςη. 
Σο υπερκειμϋνο αναφϋρεται ςε κεύμενο που περιϋχει μϋςα ςε οδηγύεσ για την τοποθϋτηςη 
επιπρϐςθετων ςτοιχεύων ό ςυμπεριφορών, ϐπωσ εικϐνεσ, ευθυγρϊμμιςη και μορφοπούηςη και 
ςυνδϋςμουσ (που ονομϊζονται «υπερςυνδϋςεισ») ςε ϊλλα μϋρη του ύδιου κειμϋνου ό ϊλλα κεύμενα, 
εικϐνεσ, βύντεο και πϐρουσ γενικϊ . Η πιο ςυνηθιςμϋνη μορφό εύναι η HTML ("HyperText Markup 
Language"), η οπούα τροφοδοτεύ τον Ιςτϐ, αλλϊ ςυχνϊ το μορφοποιημϋνο και υπερςυνδεδεμϋνο 
κεύμενο παρϋχεται ωσ ϋγγραφα PDF ("Portable Document Format"). υνόθωσ, οι ςελύδεσ HTML θα 
χρηςιμοποιοϑνται ϐταν χρειαζϐμαςτε να τισ επεξεργαζϐμαςτε τακτικϊ και PDF για πιο τελικό 
παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων. Οι πιο ςυνηθιςμϋνοι τρϐποι δημιουργύασ ενϐσ PDF εύναι να 
"αποθηκεϑςετε ωσ PDF" ςε ϊλλα εργαλεύα επεξεργαςύασ εγγρϊφων ό να "εκτυπώςετε ωσ PDF" 
χρηςιμοποιώντασ ϋναν "Εκτυπωτό PDF". 
 
Δημιουργύα διαδραςτικών μαθηςιακών πόρων 
Πολλϊ διαδικτυακϊ εργαλεύα παρϋχουν υπηρεςύεσ για τη δημιουργύα διαδραςτικοϑ περιεχομϋνου, με 
διαφορετικοϑσ βαθμοϑσ απλϐτητασ (ό πολυπλοκϐτητασ). Αυτϊ θα ςασ επιτρϋψουν να ςυνδυϊςετε 
πϐρουσ κειμϋνου, όχου, εικϐνασ και βύντεο, να προςδιορύςετε κανϐνεσ για την πλοόγηςό τουσ ό να 
αντιδρϊςετε ςε ενϋργειεσ χρόςτη. Για παρϊδειγμα, το PurposeGames επιτρϋπει τη γρόγορη 
δημιουργύα παιχνιδιών κουύζ (κεύμενο, εικϐνα, αντιςτούχιςη κ.λπ.) που μποροϑν να κοινοποιηθοϑν ςε 
οποιαδόποτε ιςτοςελύδα. Σο Sploder επιτρϋπει τη δημιουργύα διαδικτυακών παιχνιδιών ϐπωσ 
κλαςικϊ παιχνύδια arcade, πλατφϐρμεσ, ςκοπευτϋσ και ϊλλα, τα οπούα μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν 
για τη ςυμμετοχό μαθητών, βοηθώντασ τουσ να εκφρϊςουν τη δυναμικό των μαθηςιακών εννοιών 
και των απϐψεών τουσ. Για παρϊδειγμα, επιτρϋποντασ ςτουσ μαθητϋσ να δημιουργόςουν παιχνύδια 
που αντανακλοϑν ιςτορύεσ, αναμνόςεισ, προςωπικϋσ προοπτικϋσ, φϐβουσ και αμφιβολύεσ, προςδοκύεσ 
και ςτϐχουσ. Κϊπου ενδιϊμεςα, πολλϊ εργαλεύα επιτρϋπουν ϊλλα εύδη διαδραςτικόσ δημιουργύασ 
περιεχομϋνου, ϐπωσ διαδραςτικϋσ ιςτορύεσ ό παρουςιϊςεισ (Adobe Spark, Google Photos, Prezi), 
διαδραςτικϊ γραφόματα και αναφορϋσ (Infogram) και πολλϊ ϊλλα. 
 
Τφιςτϊμενεσ πλατφόρμεσ για τη δημοςύευςη μαθηςιακών πόρων 
Αμετϊβλητα, οι πλατφϐρμεσ εκμϊθηςησ ϐπωσ το Moodle και ϊλλεσ επιτρϋπουν τη μεταφϐρτωςη και 
δημοςύευςη βαςικοϑ περιεχομϋνου ϐπωσ κεύμενο / υπερκειμϋνο, αρχεύα, εικϐνεσ και μικρϊ βύντεο ό 
αρχεύα όχου. Για μεγαλϑτερα βύντεο και αρχεύα όχου, μεγϊλεσ γκαλερύ φωτογραφιών και οποιοδόποτε 
διαδραςτικϐ περιεχϐμενο, ωςτϐςο, η πιο ςυνηθιςμϋνη επιλογό εύναι να χρηςιμοποιόςετε ϋνα 
διαδικτυακϐ αποθετόριο ό μια υπηρεςύα φιλοξενύασ. Σα βύντεο ςυνόθωσ αποθηκεϑονται ςτο YouTube 
και το Vimeo, όχο εύτε ωσ soundtrack βύντεο εύτε ςε πλατφϐρμεσ ϐπωσ το SoundCloud και 
διαδραςτικϐ περιεχϐμενο ςυχνϊ ςτουσ ιςτϐτοπουσ που επιτρϋπουν τη δημιουργύα του. Αρκετϋσ 
υπηρεςύεσ επιτρϋπουν επύςησ τη γρόγορη δημιουργύα ιςτϐτοπων, ϐπωσ οι Ιςτϐτοποι Google, οι οπούοι 
επιτρϋπουν ςτουσ εκπαιδευτϋσ τεχνών να ςυγκεντρώςουν και να ςυνδυϊςουν ςτατικϐ και 
διαδραςτικϐ περιεχϐμενο απϐ διϊφορεσ πηγϋσ ςτον Ιςτϐ. 
 
Εργαλεύα 
Audacity - λογιςμικϐ εγγραφόσ και επεξεργαςύασ όχου 
Bullzip - εκτυπωτόσ PDF 
FormatFactory - εργαλεύο για τη μετατροπό μεταξϑ πολλαπλών μορφών βύντεο και όχου 
Lightworks - Λογιςμικϐ δημιουργύασ και επεξεργαςύασ βύντεο 
Paint.Net - λογιςμικϐ επεξεργαςύασ εικϐνων 
VLC - χεδϐν καθολικϐ πρϐγραμμα αναπαραγωγόσ βύντεο. 
 
Πρακτικό εφαρμογό 

1. Κατεβϊςτε τα εργαλεύα και δημιουργόςτε διϊφορα αρχεύα όχου, βύντεο, εικϐνασ και PDF. 
Φρηςιμοποιόςτε τα εργαλεύα για να τα μετατρϋψετε ςε διαφορετικϋσ μορφϋσ και ςυγκρύνετε 

https://www.purposegames.com/
http://www.sploder.com/
https://spark.adobe.com/
https://photos.google.com/
https://prezi.com/
https://infogram.com/
http://youtube.com/
https://vimeo.com/
https://soundcloud.com/
https://sites.google.com/
https://www.audacityteam.org/
http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php
http://www.pcfreetime.com/
https://www.lwks.com/
https://www.getpaint.net/
https://www.videolan.org/
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τα αποτελϋςματα, ανούγοντασ τα ςτον υπολογιςτό ςασ και ελϋγχοντασ την ποιϐτητα, την 
ταχϑτητα, το μϋγεθοσ και πϐςο γρόγορα μπορεύτε να τα ςτεύλετε ςε ϊλλα ϊτομα μϋςω του 
Διαδικτϑου. 

2. Φρηςιμοποιόςτε το Audacity για να εγγρϊψετε ϋνα αρχεύο όχου και να το επεξεργαςτεύτε 
κϐβοντασ ενϐτητεσ (για παρϊδειγμα, διαγραφό ςιωπηλών bits ςτην αρχό ό ςτο τϋλοσ) και 
εφαρμϐζοντασ εφϋ ϐπωσ ενύςχυςη και μεύωςη θορϑβου. 

3. Φρηςιμοποιόςτε το Lightworks για να ςυνδυϊςετε βύντεο και όχο ςε μια ταινύα και με την 
επεξεργαςύα ενϐσ υπϊρχοντοσ βύντεο κϐβοντασ επιπλϋον μϋρη και διατηρώντασ μϐνο μια 
ςχετικό ενϐτητα. 

4. Ανεβϊςτε αρχεύα όχου και βύντεο ςε υπηρεςύεσ ϐπωσ το YouTube και το SoundCloud. τη 
ςυνϋχεια, δημιουργόςτε ϋναν ιςτϐτοπο ςτουσ Ιςτϐτοπουσ Google και οργανώςτε μια ςελύδα 
με κεύμενο, εικϐνεσ και ενςωματώςτε τα βύντεο YouTube και τουσ όχουσ SoundCloud, 
ακολουθώντασ τισ οδηγύεσ «ενςωμϊτωςησ». 

5. Εξερευνόςτε τουσ αναφερϐμενουσ διαδραςτικοϑσ πϐρουσ μϊθηςησ για να δημιουργόςετε 
κϊποιο διαδραςτικϐ περιεχϐμενο και ςυμπεριλϊβετε το ςτη ςελύδα Ιςτϐτοποι Google που 
δημιουργόθηκε προηγουμϋνωσ ακολουθώντασ τισ οδηγύεσ κϊθε ιςτϐτοπου για ενςωμϊτωςη. 

Περαιτϋρω αναγνώςεισ 
10 Common Video File Formats, Codecs, and Containers - 
https://www.borrowlenses.com/blog/video-file-formats/ 
51 Best Free Visual Content Creation Tools To Make Marketing Easy - https://optinmonster.com/best-
visual-content-creation-tools/ 
Get Started with Sites - https://gsuite.google.com/learning-center/products/sites/get-started/#!/ 
Designing Accessible Learning Content - http://www.teaching-learning.utas.edu.au/content-and-
resources/accessibility 
 
Πρόςθετεσ οδηγύεσ για καθηγητϋσ χειροτεχνύασ για τη δημιουργύα και δημοςύευςη 
μαθηςιακών πόρων: 

1. Όποτε εύναι δυνατϐν, φυλϊξτε προςωπικϊ αντύγραφα ϐλων των πϐρων - κεύμενα, αρχεύα 
όχου, εικϐνασ και βύντεο και αποθηκεϑςτε τισ ιςτοςελύδεσ ςασ. Αυτϐ θα ςασ επιτρϋψει να 
ανακτόςετε περιεχϐμενο εϊν οριςμϋνεσ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ παϑςουν να εύναι διαθϋςιμεσ 
ό παϑουν να εύναι δωρεϊν. 

2. Φρηςιμοποιόςτε το διαδραςτικϐ περιεχϐμενο ωσ ςυμπλόρωμα, ϐχι ωσ το βαςικϐ ςασ 
περιεχϐμενο - με αυτϐν τον τρϐπο, οι μαθητϋσ μποροϑν να ϋχουν πρϐςβαςη ςτο μεγαλϑτερο 
μϋροσ του περιεχομϋνου εκτϐσ ςϑνδεςησ ό ακϐμη και να το αποθηκεϑςουν, καθώσ ενδϋχεται 
να ϋχουν χαμηλϐ εϑροσ ζώνησ ό να πληρώνουν τϋλη ςυνδεςιμϐτητασ. 

3. Να θυμϊςτε ϐτι μερικϋσ φορϋσ οι μαθητϋσ ϋχουν πρϐςβαςη ςε περιεχϐμενο εν κινόςει, ςε 
μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ ό ςε πολυςϑχναςτα μϋρη, οπϐτε βεβαιωθεύτε ϐτι υπϊρχουν τρϐποι 
αλληλεπύδραςησ με το περιεχϐμενϐ ςασ ςε μικρϋσ οθϐνεσ και χωρύσ να απαιτεύται όχοσ. 

4. Μερικού απϐ τουσ μαθητϋσ ςασ μπορεύ να ϋχουν αναπηρύεσ. χεδιϊςτε εναλλακτικϋσ λϑςεισ 
κατϊ την παραγωγό περιεχομϋνου. Για παρϊδειγμα, οι τυφλού χρόςτεσ δεν μποροϑν να 
παρακολουθόςουν ϋνα βύντεο, οπϐτε η περιγραφό κειμϋνου μπορεύ να τουσ παρϋχει τισ ύδιεσ 
πληροφορύεσ. Σα γραφικϊ ςϑμβολα και οι ενδεύξεισ κειμϋνου μποροϑν να βοηθόςουν τουσ 
τυφλοϑσ χρόςτεσ να ερμηνεϑςουν ενδεύξεισ με βϊςη τα ςυμφραζϐμενα, ϐπωσ μουςικό / 
θϐρυβοσ. Για διαδραςτικϐ περιεχϐμενο, θυμηθεύτε ϐτι οριςμϋνοι μαθητϋσ μπορεύ να ϋχουν 
κινητικϋσ δυςκολύεσ και απαιτοϑν περιςςϐτερο χρϐνο, οπϐτε αποφϑγετε να απαιτεύτε 
χρονοβϐρα αλληλεπύδραςη (για παρϊδειγμα, εϊν χρηςιμοποιεύτε παιχνύδια δρϊςησ, ϋχετε 
εναλλακτικϋσ διαδρομϋσ μϊθηςησ για μαθητϋσ με προβλόματα ϐραςησ και κύνηςησ). 
Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον ςϑνδεςμο "χεδιαςμϐσ προςβϊςιμου μαθηςιακοϑ 
περιεχομϋνου" παραπϊνω. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
1- Ποικιλομορφύα των εκδϐςεων των ύδιων όχων, εικϐνων και βύντεο χρηςιμοποιώντασ 

διαφορετικϋσ μορφϋσ 
2- ϑγκριςη εκδϐςεων προ-επεξεργαςύασ και μετα-επεξεργαςύασ αρχεύων όχου και βύντεο 
3- Ύπαρξη ταινύασ που δημιουργόθηκε ωσ ςυνδυαςμϐσ ϊλλων αρχεύων βύντεο και όχου 
4- ϑνδεςμοι προσ περιεχϐμενο που μεταφορτώθηκε ςε διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ και τα 

αντύςτοιχα τοπικϊ αρχεύα 
5- Ύπαρξη ιςτϐτοπου Google που φιλοξενεύ ςυνδυαςμϐ κειμϋνων, εικϐνων και περιεχομϋνου 

https://www.borrowlenses.com/blog/video-file-formats/
https://optinmonster.com/best-visual-content-creation-tools/
https://optinmonster.com/best-visual-content-creation-tools/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/sites/get-started/#!/
http://www.teaching-learning.utas.edu.au/content-and-resources/accessibility
http://www.teaching-learning.utas.edu.au/content-and-resources/accessibility
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όχου / βύντεο ενςωματωμϋνο απϐ διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ 
6- Ύπαρξη διαδραςτικοϑ μαθηςιακοϑ περιεχομϋνου ςτον ύδιο ιςτϐτοπο, ενςωματωμϋνο απϐ την 

αρχικό του διαδικτυακό πλατφϐρμα 
 

ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμόσ: 
Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. προαιρετικϐ: προβολϋασ. 
 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςε δωρεϊν εργαλεύα και πλατφϐρμεσ για τη δημιουργύα και 
δημοςύευςη μαθηςιακών πϐρων 
Οι μαθητϋσ μποροϑν να δημιουργόςουν πϐρουσ εκμϊθηςησ πολυμϋςων χρηςιμοποιώντασ όχο, βύντεο, 
κεύμενο και υπερ-κεύμενο, να δημιουργόςουν διαδραςτικοϑσ πϐρουσ μϊθηςησ και να ςυνδυϊςουν 
μαθηςιακοϑσ πϐρουσ με διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ για δημοςύευςη. 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Καταφϋρατε να δημιουργόςετε διϊφορεσ εκδϐςεισ των ύδιων αρχεύων όχου, εικϐνασ και 
βύντεο, ςε διαφορετικϋσ μορφϋσ; 

2. Καταφϋρατε να εντοπύςετε διαφορϋσ μεταξϑ τουσ, κατϊ μόκοσ των διαςτϊςεων ποιϐτητασ, 
ταχϑτητασ, μεγϋθουσ κ.λπ.; 

3. Καταφϋρατε να εγγρϊψετε και να επεξεργαςτεύτε το αρχεύο όχου, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
ενύςχυςησ και τησ μεύωςησ θορϑβου; 

4. Καταφϋρατε να δημιουργόςετε μια ταινύα ςυνδυϊζοντασ βύντεο και όχο; 
5. Καταφϋρατε να επεξεργαςτεύτε ϋνα υπϊρχον βύντεο κϐβοντασ επιπλϋον μϋρη και 

διατηρώντασ μϐνο μια ςχετικό ενϐτητα; 
6. Καταφϋρατε να ανεβϊςετε όχο και βύντεο ςε διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ; 
7. Καταφϋρατε να δημιουργόςετε ϋναν ιςτϐτοπο και να ενςωματώςετε ςε αυτϐν όχο και βύντεο 

που φιλοξενεύται απϐ διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ; 
8. Δημιουργόςατε μια ποικιλύα διαδραςτικών πϐρων μϊθηςησ και τουσ δώςατε 

ενςωματωμϋνουσ ςτον ιςτϐτοπϐ ςασ; 
9. Ϊχετε δημιουργόςει εναλλακτικϋσ μορφϋσ περιεχομϋνου για να το καταςτόςετε προςβϊςιμο 

ςε ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ; 
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Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ 
B.2 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ 
. 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
Β.2.3. υλλογό, επιμϋλεια και οργϊνωςη μαθηςιακών πόρων 
 

Ώρεσ 
17 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να ςυλλϋγει, να επιμελεύται και να οργανώνει μαθηςιακοϑσ 
πϐρουσ 
Γνώςη: 

 Ϊννοια τησ επιμϋλειασ περιεχομϋνου για προςωπικό μϊθηςη 
 τϊδια επιμϋλειασ περιεχομϋνου: ςυλλογό, ςϑνθεςη, ςχολιαςμϐσ, ςϑνδεςη 

 
Δεξιϐτητεσ: 

 υςχετύζοντασ τα ςτϊδια επιμϋλειασ περιεχομϋνου με ενϋργειεσ κατϊ την εκμϊθηςη 
περιεχομϋνου 

 Ανακαλϑπτοντασ εργαλεύα για επιμϋλεια περιεχομϋνου 
 Πειραματιςτεύτε με εργαλεύα για επιμϋλεια περιεχομϋνου 
 Επιλογό και εφαρμογό εργαλεύων επιμϋλειασ περιεχομϋνου για κϊθε ςτϊδιο επιμϋλειασ 

περιεχομϋνου 
 
Ικανϐτητεσ 

 Καταςκευϊςτε και αναπτϑξτε επιμελημϋνουσ χώρουσ εκμϊθηςησ περιεχομϋνου για τον κλϊδο 
τησ βιοτεχνύασ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
Ειςαγωγό 
Οι μαθηςιακού πϐροι για τα ςκϊφη εμφανύζονται και εξαφανύζονται ςε διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ. Η 
ποιϐτητα, η χρηςιμϐτητα και το εϑροσ τουσ ποικύλλει πϊρα πολϑ, κϊτι που μπορεύ να εύναι τρομακτικϐ 
ό αποπροςανατολιςτικϐ για τουσ μαθητϋσ. Οι διαδικτυακού εκπαιδευτικού πρϋπει επομϋνωσ να εύναι 
ςυνεργϊτεσ ςτη διαδικαςύα πλοόγηςησ και εξερεϑνηςησ τησ ςυνεχώσ μεταβαλλϐμενησ θϊλαςςασ των 
μαθηςιακών πϐρων. Η απλό ςυλλογό και ευρετηρύαςό τουσ ςϑντομα γύνεται τϐςο μεγϊλη και 
ξεπεραςμϋνη που καθύςταται ϊχρηςτη. Ϊτςι, οι εκπαιδευτικού πρϋπει να εύναι επιμελητϋσ 
περιεχομϋνου. Εκτϐσ απϐ το ϐτι ενεργοϑν ωσ επιμελητϋσ για τουσ μαθητϋσ τουσ, οι εκπαιδευτικού θα 
πρϋπει επύςησ να ενθαρρϑνουν τουσ μαθητϋσ να επιμεληθοϑν τουσ δικοϑσ τουσ μαθηςιακοϑσ πϐρουσ 
ωσ μϋροσ τησ διαδικαςύασ ανακλαςτικόσ μϊθηςησ. 
Η επιμϋλεια περιεχομϋνου υπερβαύνει τη ςυλλογό πϐρων: τα οργανώνει με χρόςιμουσ τρϐπουσ, 
παρϋχοντασ πληροφορύεσ με βϊςη τα ςυμφραζϐμενα, ϐπωσ ποιϐτητα, θϋμα, περιοχό εφαρμογόσ, πϐςο 
τρϋχον εύναι, κ.λπ. Σο προκϑπτον οργανωμϋνο περιεχϐμενο εύναι επομϋνωσ πιο πολϑτιμο για τη 
μϊθηςη απϐ τα απλϊ μεμονωμϋνα ςτοιχεύα τουσ. 
Επύςησ, η επιμϐρφωςη εκπαιδευτικοϑ περιεχομϋνου μπορεύ να εύναι γενικό ϐςον αφορϊ την ομϊδα 
ςτϐχου πιο εςτιαςμϋνη. Για παρϊδειγμα, τα γενικϊ επιμελημϋνα περιεχϐμενα για τον τομϋα τησ 
βιοτεχνύασ μπορεύ να περιλαμβϊνουν κϊθε εύδουσ ςυμβουλϋσ για τισ πρώτεσ ϑλεσ, αλλϊ τα 
επιμελημϋνα περιεχϐμενα για ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςχολεύο μπορεύ να χρειαςτεύ να δώςουν μεγαλϑτερη 
ϋμφαςη ςτο ποιεσ πρώτεσ ϑλεσ εύναι ϊμεςα διαθϋςιμεσ ό εντϐσ του προϒπολογιςμοϑ των μαθητών, 
ποιεσ τεχνικϋσ χρηςιμοποιοϑνται προτεραιϐτητα απϐ το ςχολικϐ ϋργο, 
και πολλϊ ϊλλα τοπικϊ ςτοιχεύα περιβϊλλοντοσ 
 
τϊδια επιμϋλειασ περιεχομϋνου 
Η διαδικαςύα επιμϋλειασ εύναι ϋνασ κϑκλοσ, με τϋςςερα ςυνεχό (και 
παρϊλληλα) ςτϊδια: 

 υλλογό, διαδικαςύα τακτικόσ αναζότηςησ και ευρετηρύαςησ 
ςχετικών πϐρων και οργϊνωςόσ τουσ με λογικοϑσ και ςυνεποϑσ 
τρϐπουσ. 
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 ύνθεςη, το ϋργο τησ μεύωςησ τησ πολυπλοκϐτητασ και τησ επϋκταςησ των πϐρων 
ςυνοψύζοντασ τισ πιο ςχετικϋσ πτυχϋσ τουσ. 

 χολιαςμόσ, το ϋργο τησ ςυςχϋτιςησ πληροφοριών με βϊςη τα ςυμφραζϐμενα ςε πϐρουσ, 
ϐπωσ ο βαθμϐσ χρηςιμϐτητϊσ τουσ ό η δυνατϐτητα εφαρμογόσ τουσ, η πληρϐτητα, πώσ 
ςυγκρύνονται με ϊλλουσ, ποιεσ πτυχϋσ ςχετύζονται με ϊλλουσ πϐρουσ, πϐςο ενημερωμϋνοι 
εύναι κ.λπ. 

 ύνδεςη, η διαδικαςύα παρουςύαςησ των επιμελημϋνων πϐρων ςασ ςε μια κοινϐτητα, 
δϋςμευςη αυτόσ τησ κοινϐτητασ για βελτύωςη τησ ποιϐτητασ τησ διαδικαςύασ επιμϋλειασ και 
αλλαγό ϐλων των πτυχών (ςυλλογό, ςυνθϋςεισ, ςχϐλια) για να ταιριϊζει καλϑτερα ςτισ 
ανϊγκεσ και τουσ ςτϐχουσ τησ κοινϐτητασ. 

 
Εργαλεύα 
Team Curation Tools and Platforms - https://www.pearltrees.com/t/curation-tools-
platforms/id17762089#l346 
16 Curation Tools for Teachers and Students - https://shakeuplearning.com/blog/16-curation-tools-
for-teachers-and-students/ 
 
Πρακτικό εφαρμογό 

1. Επιλϋξτε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα μϊθηςησ ςχετικϊ με τισ βιοτεχνύεσ (για παρϊδειγμα, βαφό) 
και ϋνα κοινϐ-ςτϐχο (για παρϊδειγμα, μαθητϋσ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ) 
που θα χρηςιμοποιηθεύ για να ακολουθόςει τα τϋςςερα ςτϊδια επιμϋλειασ για τουλϊχιςτον 
10 πϐρουσ ςχετικϊ με το θϋμα ςασ (ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ ςτα ακϐλουθα ςτοιχεύα). 

2. υλλϋξτε 10 διαφορετικοϑσ πϐρουσ με ϋνα ςυνδυαςμϐ αναζότηςησ Google.com, αναζότηςησ 
Twitter και Facebook και ϊλλων κοινωνικών μϋςων και αναζότηςη πλατφορμών 
δημοςύευςησ, ϐπωσ SlideShare, Scribdκαι Issuu.Οργανώςτε τουσ ςε τουλϊχιςτον τρεισ 
κατηγορύεσ. 

3. υνθϋςτε κϊθε πϐρο (ϋωσ 30 λϋξεισ). 
4. χολιϊςτε τισ κατηγορύεσ ό τουσ μεμονωμϋνουσ πϐρουσ, ανϊλογα με την περύπτωςη. 
5. Δημοςιεϑςτε το επιμελημϋνο αποτϋλεςμα και μοιραςτεύτε το με ϊλλα ϊτομα, ιδανικϊ απϐ το 

κοινϐ-ςτϐχο. ςυνδεθεύτε με αυτϊ τα ϊτομα, παύρνοντασ τα ςχϐλιϊ τουσ. 
6. Φρηςιμοποιώντασ τισ λύςτεσ εργαλεύων, ελϋγξτε τα προηγοϑμενα βόματα και εκτελϋςτε τα με 

διαφορετικϊ εργαλεύα, δοκιμϊζοντασ τα και πειραματιςτεύτε. 
 
Περαιτϋρω αναγνώςεισ 
Content Curation for Learning - The Complete Guide from Anders Pink. 
https://anderspink.com/documents/content-curation-book.pdf 
Content Curation Official Guide. https://medium.com/content-curation-official-guide/about 
 
Πρόςθετεσ οδηγύεσ για εκπαιδευτικούσ χειροτεχνύασ για την ανϊπτυξη προςωπικών 
μαθηςιακών περιβαλλόντων: 

1. Να εύςτε πολϑτιμοι: μην ςυνθϋτετε ό ςχολιϊζετε με αντιγραφό / επικϐλληςη κειμϋνου απϐ τα 
εργαλεύα, μην δημιουργεύτε ςυνθϋςεισ και ςχϐλια που εύναι κατϊλληλα για το κοινϐ-ςτϐχο 
ςασ. 

2. Επικεντρωθεύτε ςτην ποιϐτητα και ϐχι ςτην ποςϐτητα: αποφαςύςτε ποια απϐ τα ευρόματϊ 
ςασ θα ϋπρεπε και δεν πρϋπει να βρύςκονται ςτα επιμελημϋνα περιεχϐμενα, ςκεφτεύτε αν 
κϊποιο περιεχϐμενο αντιγρϊφει απλώσ το υπϊρχον περιεχϐμενο, ςκεφτεύτε την 
προςτιθϋμενη αξύα κϊθε κομματιοϑ του επιμελημϋνου περιεχομϋνου. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
1. Ϊχουν εντοπιςτεύ ϋνα θϋμα-ςτϐχο και ϋνα κοινϐ-ςτϐχοσ; Εύναι ςαφεύσ ό πολϑ γενικϋσ; 
2. Ποικιλύα πηγών και τϑπων των ςυλλεγϐμενων πϐρων. 
3. Επϊρκεια των κατηγοριών ςτο θϋμα και ςτο κοινϐ-ςτϐχοσ, επϊρκεια τησ ανϊθεςησ πϐρων ςε 

κατηγορύεσ. 
4. Ποιϐτητα των ςυνθϋςεων ενϐψει του θϋματοσ και του κοινοϑ ςτϐχου. 
5. Ποιϐτητα των ςχολύων: αξύα και ποικιλομορφύα των πληροφοριών ςυμφραζομϋνων που 

παρϋχουν εν ϐψει του κοινοϑ-ςτϐχου. 
6. Ευκολύα πρϐςβαςησ και ςχολιαςμϐσ του επιμελημϋνου περιεχομϋνου που δημοςιεϑτηκε, 

επύπεδο προςωπικόσ δϋςμευςησ κατϊ την κοινό χρόςη. 

https://www.pearltrees.com/t/curation-tools-platforms/id17762089#l346
https://www.pearltrees.com/t/curation-tools-platforms/id17762089#l346
https://shakeuplearning.com/blog/16-curation-tools-for-teachers-and-students/
https://shakeuplearning.com/blog/16-curation-tools-for-teachers-and-students/
https://www.scribd.com/
https://issuu.com/
https://anderspink.com/documents/content-curation-book.pdf
https://medium.com/content-curation-official-guide/about
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7. Ποικιλύα και πλοϑτοσ των διαφορετικών εργαλεύων που χρηςιμοποιοϑνται. 
 

ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμόσ: 
Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. προαιρετικϐ: προβολϋασ. 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςχετικϊ με τη ςυλλογό, επιμϋλεια και οργϊνωςη 
μαθηςιακών πϐρων 
Καταςκευϊςτε και αναπτϑξτε επιμελημϋνουσ χώρουσ εκμϊθηςησ περιεχομϋνου για τον κλϊδο τησ 
βιοτεχνύασ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Επιλϋξατε ϋνα θϋμα-ςτϐχο και ϋνα κοινϐ-ςτϐχο; Εύναι ςυγκεκριμϋνα ό πολϑ γενικϊ (δηλαδό, 
«ϋφηβοι»); 

2. υλλϋξατε τουλϊχιςτον 10 πϐρουσ;Εύναι αρκετϊ διαφορετικϋσ ώςτε να εύναι πολϑτιμεσ για το 
κοινϐ-ςτϐχο, παρϋχοντασ διαφορετικϋσ πληροφορύεσ και προϋρχονται απϐ διαφορετικϋσ 
πηγϋσ μεταξϑ αυτών που προτεύνονται; 

3. Ϊχετε ομαδοποιόςει τουσ πϐρουσ ςε τουλϊχιςτον τρεισ κατηγορύεσ; Εύναι χρόςιμεσ οι 
κατηγορύεσ απϐ την οπτικό γωνύα του κοινοϑ; Για παρϊδειγμα, εϊν το κοινϐ θϋλει μοτύβα 
κλωςτοϒφαντουργύασ, η ομαδοπούηςό τουσ με μορφό αρχεύου φωτογραφύασ δεν εύναι 
χρόςιμη, αλλϊ μπορεύ να εύναι ομαδοπούηςη ανϊ υλικϐ / τεχνικό / κϐςτοσ / προςπϊθεια. 

4. Εύναι οι ςυνθϋςεισ χρόςιμεσ για το κοινϐ-ςτϐχο ςασ; Ϋ μόπωσ απαιτοϑν το ϊνοιγμα του 
πϐρου για να ςυνειδητοποιόςουν την αξύα του; Εύναι πολϑ μικρϋσ, πολϑ μεγϊλεσ ό επαρκεύσ ςε 
μόκοσ; 

5. Σα ςχϐλια παρϋχουν αξύα ςυμφραζομϋνων για το κοινϐ; Μόπωσ ο χρϐνοσ που αφιερώνει το 
κοινϐ διαβϊζοντασ τα ςχϐλιϊ ςασ εξοικονομεύ χρϐνο ϐταν αποφαςύζει ποιοι πϐροι θα 
χρηςιμοποιόςει και για ποιο ςκοπϐ; 

6. Οι δημοςιευμϋνοι πϐροι καθιςτοϑν ςαφεύσ τισ κατηγορύεσ τουσ; Εύναι ορατϋσ οι ςυνθϋςεισ και 
τα ςχϐλια; 

7. Μποροϑν οι χρόςτεσ να παρϋχουν εϑκολα ςχϐλια και να ςυζητόςουν την επιμϋλεια ςασ, 
ςυμβϊλλοντασ ςτη βελτύωςό του; 

8. Ϊχετε προςεγγύςει το κοινϐ με κεύμενο που καθορύζει τη χρηςιμϐτητα του επιμελημϋνου 
περιεχομϋνου ςασ και την προθυμύα ςασ να λαμβϊνετε ςχϐλια και προτϊςεισ; Ϋ ϋχετε απλώσ 
ενημερώςει τουσ ανθρώπουσ για την ϑπαρξό τουσ; 

9. Ϊχετε περϊςει τα βόματα με διαφορετικϊ εργαλεύα; 
10. Εύναι τα διαφορετικϊ εργαλεύα που επιλϋξατε διαφορετικϊ, ό εύναι απλώσ παραλλαγϋσ του 

ύδιου εύδουσ εργαλεύου; 
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Β. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 
 

Β.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Σύτλοσ τησ ενότητασ:  Β. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΧΗΥΙΑΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ   

Σύτλοσ τησ ενότητασ: B.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

Σύτλοσ μονϊδασ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 25 ώρεσ 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο εκπαιδευϐμενοσ θα πρϋπει να μπορεύ να προςαρμϐζει ψηφιακϊ εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα και να 
προςαρμϐζει διδακτικϐ υλικϐ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
Σο ϑςτημα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (LMS) παρϋχει μια πλατφϐρμα υποδομόσ μϋςω τησ οπούασ παρϋχεται το 
μαθηςιακϐ περιεχϐμενο και τη διαχεύριςη τησ μϊθηςησ και των μαθητών. Παρϋχει ϋναν ςυνδυαςμϐ 
εργαλεύων λογιςμικοϑ που εκτελοϑν μια ποικιλύα λειτουργιών που ςχετύζονται με τη διαχεύριςη τησ 
εκπαύδευςησ και τη διαχεύριςη επιδϐςεων ςε απευθεύασ ςϑνδεςη και εκτϐσ ςϑνδεςησ. υνόθωσ, ϋνα LMS 
εύναι λογιςμικϐ που βαςύζεται ςτο Διαδύκτυο, το οπούο αναπτϑςςει, διαχειρύζεται, παρακολουθεύ, 
αναφϋρει την αλληλεπύδραςη μεταξϑ του μαθητό και του περιεχομϋνου, και του εκπαιδευϐμενου και του 
εκπαιδευτό. Διοικητικϊ, ϋνα LMS διευκολϑνει την ειςαγωγό, παρακολοϑθηςη, διαχεύριςη και αναφορϊ 
ςχετικϊ με τισ μαθηςιακϋσ δραςτηριϐτητεσ και ικανϐτητεσ. Ϊνα LMS δεν περιορύζεται ςτην ηλεκτρονικό 
μϊθηςη και μπορεύ επύςησ να διαχειριςτεύ ϊλλεσ μορφϋσ διδαςκαλύασ (επύςησ εύναι προςαρμοςμϋνο να 
λειτουργεύ με κινητϋσ ςυςκευϋσ εκμϊθηςησ). Μετϊ την ειςαγωγό ςυςκευών ITC, ϐπωσ οι υπολογιςτϋσ, 
ςτην εκπαύδευςη, η χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ και τησ κινητόσ μϊθηςησ ϋχει ςημειώςει μια 
μεταςχηματιςτικό πρϐοδο ςε αυτϐν τον τομϋα: η ανϊπτυξη ενϐσ πανταχοϑ παρϐντα μαθηςιακοϑ 
περιβϊλλοντοσ που ςυνδυϊζει τα πλεονεκτόματα ενϐσ προςαρμοςτικοϑ μαθηςιακοϑ περιβϊλλοντοσ με τα 
οφϋλη πανταχοϑ παροϑςα πληροφορικό και την ευελιξύα των κινητών ςυςκευών. U-learning (πανταχοϑ 
παροϑςα) ςημαύνει κϊθε ςημεύο, κϊθε φορϊ, κϊθε μϊθηςη περιεχομϋνου. Σο cloud computing ϊλλαξε το 
ρϐλο των πανταχοϑ παρϐντων ςυςκευών, παρϋχοντασ καλϑτερη χρηςτικϐτητα απϐ τισ ςυςκευϋσ που 
εκτελοϑν αποθόκευςη και επεξεργαςύα δεδομϋνων ςε τοπικϐ επύπεδο16. Σο U-Learning αποτελεύται απϐ 
δϑο ςυςτατικϊ:  
₋ Η ηλεκτρονικό μϊθηςη περιλαμβϊνει ϋνα ευρϑ φϊςμα εφαρμογών και διαδικαςιών, ϐπωσ μϊθηςη 

μϋςω υπολογιςτό, εκμϊθηςη μϋςω διαδικτϑου, αύθουςα εικονικόσ τϊξησ, ψηφιακϐ περιεχϐμενο. Η 
παρϊδοςη του περιεχομϋνου μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ γύνεται μϋςω ϐλων των ηλεκτρονικών 
μϋςων, ςυμπεριλαμβανομϋνων διαδικτϑου, intranet, extranet, CD-ROM, διαδραςτικόσ τηλεϐραςησ, 
όχου-βιντεοκαςϋτασ. 

₋ Ϊνα περιβϊλλον εκμϊθηςησ για κινητϊ (m-learning) εύναι ϋνα μαθηςιακϐ περιβϊλλον που 
υποςτηρύζεται απϐ φορητϋσ ςυςκευϋσ. ϑμφωνα με μια ϋκθεςη τησ UNESCO (2013), οι κινητϋσ 
ςυςκευϋσ περιλαμβϊνουν οποιαδόποτε φορητό, ςυνδεδεμϋνη τεχνολογύα, ϐπωσ βαςικϊ κινητϊ 
τηλϋφωνα, smartphone, ηλεκτρονικοϑσ αναγνώςτεσ, netbooks, tablet, iPads και υπολογιςτϋσ. Αν και 
δεν ϋχουν ςχεδιαςτεύ κυρύωσ για εκπαιδευτικό χρόςη, οι ςϑγχρονεσ κινητϋσ ςυςκευϋσ επιτρϋπουν νϋεσ 
δυνατϐτητεσ μϊθηςησ. Ενςωματώνουν παλιϊ με νϋα εργαλεύα εκμϊθηςησ: βιβλύο, χαρτύ, μολϑβι, 
κϊμερα, βιντεοκϊμερα, ραδιϐφωνο, υπολογιςτό και τηλϋφωνο, για την υποςτόριξη τησ μϊθηςησ που 
εύναι προςωπικό, με βϊςη τα ςυμφραζϐμενα και ελϋγχεται απϐ τον μαθητό17. Η Μ-μϊθηςη θεωρεύται 
εύτε ωσ υποςϑνολο τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ εύτε ωσ επϋκταςη τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. Σο M-
learning δεν εύναι μϐνο η ηλεκτρονικό μϊθηςη με κινητϋσ ςυςκευϋσ. Η πρϐςβαςη ςτισ πληροφορύεσ 
γύνεται απϐ οπουδόποτε (χωρικό πτυχό τησ κινητικϐτητασ), ανϊ πϊςα ςτιγμό (χρονικό πτυχό τησ 
κινητικϐτητασ) και επύςησ απϐ οποιονδόποτε (ατομικϊ και ςυνεργατικϊ)18. Σα τρύα βαςικϊ ςτοιχεύα 
τησ κινητόσ μϊθηςησ εύναι: υλικϐ, διεπαφό και παιδαγωγικϐσ ςχεδιαςμϐσ. Όςον αφορϊ τη ςχϋςη 
μεταξϑ τησ M-Learning και των εκπαιδευτικών τομϋων, η κινητό μϊθηςη ϋχει παραδοςιακϊ 
αναπτυχθεύ ςτον τομϋα τησ μη τυπικόσ εκπαύδευςησ. Σα κινητϊ τερματικϊ προςφϋρουν πολλϋσ 
δυνατϐτητεσ ςτουσ μαθητϋσ ςχετικϊ με την επικοινωνύα και την αυτϐνομη εργαςύα, αποτελοϑν 

                                                             
16 Marinagi, C.; et. al.  “The 2nd International Conference on Integrated Information. Employing ubiquitous devices in 
High Education”.  Procedia: Social and Behavioral Sciences, nº 73, 2013, pp. 487–494 
17  Marinagi, C., Op. cit., p. 3 
18 Ibid. 
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ςημαντικϐ πϐρο για την ανϊπτυξη προςωπικών μαθηςιακών περιβαλλϐντων ό ςε ςυνεργατικϊ 
εργαςιακϊ περιβϊλλοντα19. 

 
ICT and communications technology μπορεύ να εύναι ϋνα ιςχυρϐ εργαλεύο για εξατομικευμϋνη μϊθηςη 
καθώσ επιτρϋπει ςτουσ μαθητϋσ πρϐςβαςη ςε ϋρευνα και πληροφορύεσ και παρϋχει ϋναν μηχανιςμϐ 
επικοινωνύασ, ςυζότηςησ και καταγραφόσ μαθηςιακών επιτευγμϊτων.Η εξατομικευμϋνη μϊθηςη 
αναφϋρεται ςτην διδαςκαλύα ςτην οπούα ο ρυθμϐσ τησ μϊθηςησ και η εκπαιδευτικό προςϋγγιςη 
βελτιςτοποιοϑνται για τισ ανϊγκεσ κϊθε μαθητό. Οι μαθηςιακού ςτϐχοι, οι εκπαιδευτικϋσ προςεγγύςεισ και 
το εκπαιδευτικϐ περιεχϐμενο (και η αλληλουχύα του) ενδϋχεται να διαφϋρουν ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των 
μαθητών. τον τομϋα τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, «Η εξατομικευμϋνη μϊθηςη εύναι η προςαρμογό τησ 
παιδαγωγικόσ, του προγρϊμματοσ ςπουδών και των μαθηςιακών περιβαλλϐντων για την κϊλυψη των 
αναγκών και του ςτυλ μϊθηςησ των μεμονωμϋνων μαθητών»20. ε αντύθεςη με τη ςυμβατικό ηλεκτρονικό 
μϊθηςη που τεύνει να αντιμετωπύζει τουσ μαθητϋσ ωσ ομοιογενό οντϐτητα, η εξατομικευμϋνη ηλεκτρονικό 
μϊθηςη αναγνωρύζει τουσ μαθητϋσ ωσ ετερογενϋσ μεύγμα ατϐμων. Επιπλϋον, «το θϋμα τησ εξατομύκευςησ 
ςχετύζεται αυςτηρϊ με τη μετϊβαςη απϐ την προοπτικό τησ διδαςκαλύασ με επύκεντρο τον δϊςκαλο ςε 
ϋναν μαθητόμε επύκεντρο την ικανϐτητα»21 Ϊνα μοντϋλο με επύκεντρο τον μαθητό ευθυγραμμύζεται καλϊ 
με την παιδαγωγικό τησ κονςτρουκτιβιςτικόσ μϊθηςησ που υποςτηρύζει ϐτι οι μαθητϋσ μαθαύνουν 
καλϑτερα ϐταν μποροϑν να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτη μϊθηςό τουσ και να χτύζουν τισ γνώςεισ τουσ, αντύ να 
ενεργοϑν ωσ παθητικού παραλόπτεσ τησ γνώςησ. Η εξατομικευμϋνη ηλεκτρονικό μϊθηςη χρηςιμοποιεύ 
προληπτικό ςτρατηγικό μϊθηςησ, η οπούα επιτρϋπει ςτον εκπαιδευϐμενο να ελϋγχει το περιεχϐμενο, το 
ρυθμϐ και το εϑροσ τησ μϊθηςησ. 
Ουςιαςτικϊ εξατομικευμϋνεσ προςφορϋσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ για την προςαρμογό του μαθητό ςε 
μια ποικιλύα απϐ τα ςτοιχεύα τησ διαδικτυακόσ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ:  
₋ Σο μαθηςιακϐ περιβϊλλον: περιεχϐμενο και η εμφϊνιςό του ςτον μαθητό (ϐπωσ φϐντο, θϋματα, 

μεγϋθη γραμματοςειρών, χρώματα και οϑτω καθεξόσ)  
₋ Σο ύδιο το μαθηςιακϐ περιεχϐμενο: αναπαραςτϊςεισ πολυμϋςων (ϐπωσ κεύμενο, γραφικϊ, όχοσ, βύντεο 

και οϑτω καθεξόσ)  
₋ Η αλληλεπύδραςη: περιλαμβϊνει διαμεςολαβητό, μαθητό και το μαθηςιακϐ περιεχϐμενο (π.χ. ποντύκι, 

πληκτρολϐγιο, κτϑπημα / ςϊρωςη, π.χ. χρόςη κουύζ, διαδικτυακϋσ ςυζητόςεισ, “Gaming”, Tutorials, 
προςαρμοςτικϋσ μαθηςιακϋσ προςεγγύςεισ)22 

 
υνόθωσ, ςτη βιβλιογραφύα ϋχουν προταθεύ τρεισ βαςικού τύποι προςαρμογόσ :  
1. Διαςϑνδεςη (επύςησ γνωςτό ωσ προςαρμοςτικό πλοόγηςη). Αφορϊ ςτοιχεύα και επιλογϋσ τησ διεπαφόσ 
και χρηςτικϐτητα και προςαρμοςτικϐτητα: ϐπου ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα τοποθετοϑνται ςτην οθϐνη, 
ποιεσ ιδιϐτητεσ ορύζονται (μϋγεθοσ, χρώμα κ.λπ.) και οϑτω καθεξόσ.  
2. Εκμϊθηςη με βϊςη τη ροό. Η μαθηςιακό διαδικαςύα προςαρμϐζεται δυναμικϊ ςτην ακολουθύα με 
κατϊλληλουσ (διαφορετικοϑσ) τρϐπουσ παρϊδοςησ του περιεχομϋνου του μαθόματοσ.  
3. Βαςιςμϋνο ςτο περιεχϐμενο. ε τϋτοια ςυςτόματα, οι πϐροι και οι δραςτηριϐτητεσ αλλϊζουν δυναμικϊ 
το πραγματικϐ τουσ περιεχϐμενο (για παρϊδειγμα ςυςτόματα που βαςύζονται ςε προςαρμοςτικό 
παρουςύαςη)23 
 
Η ανϊλυςη των τϊςεων ςτα ςϑγχρονα ςυςτόματα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ ϋδειξε ϐτι οι πιο δημοφιλεύσ 
τύποι εξατομύκευςησ ςτα ςημερινϊ ςυςτόματα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ εύναι:  
₋ Αναγνώριςη ςτυλ μϊθηςησ. Η εξατομύκευςη του ςυςτόματοσ βαςύζεται ςτα αναγνωριςμϋνα ςτυλ 

μϊθηςησ κϊθε χρόςτη του ςυςτόματοσ (προςαρμοςτικϋσ μαθηςιακϋσ προςεγγύςεισ).  
₋ υςτόματα ςϑςταςησ. Αυτϊ τα ςυςτόματα χρηςιμοποιοϑνται για να προτεύνουν κατϊλληλο 

εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςτον μαθητό και να επιλϋγουν βϋλτιςτεσ διαδρομϋσ μϋςω του εκπαιδευτικοϑ 
υλικοϑ. Ϊνα ςϑςτημα προτϊςεων εύναι το ςϑςτημα που ϋχει, ωσ κϑριο καθόκον, την επιλογό 
ςυγκεκριμϋνων αντικειμϋνων (οποιουδόποτε εύδουσ πληροφορύεσ ό ϊρθρα, ϐπωσ βιβλύα, ταινύεσ, 
τραγοϑδια, ιςτοςελύδεσ, ιςτολϐγια κ.λπ.) που πληροϑν τισ απαιτόςεισ των χρηςτών. Εύναι μια 

                                                             
19 García-Peñalvo, F.; Olmos, S.; Sánchez-Prieto, J. “Understanding mobile learning: Devices, pedagogical implications 
and research lines”. TESI, nº 15, 2013, pp. 20-42 
20

 Klašnja-Milićević, A.; et al. E-Learning Systems. Intelligent Systems Reference Library 112  
21 Ibid. 
22 Ibid., p. 22 
23 Ibid., p. 24 
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εφαρμογό ικανό να παρουςιϊζει ςτον χρόςτη μια πρϐταςη για ϋνα αντικεύμενο, που λαμβϊνεται με 
βϊςη τισ προηγοϑμενεσ προτιμόςεισ του και τισ προτιμόςεισ μιασ κοινϐτητασ που ϋχει αρετϋσ και 
απϐψεισ παρϐμοιεσ με του / τησ.  

₋ Προςαρμογό ςυνδϋςμου. Σο ςϑςτημα τροποποιεύ την εμφϊνιςη και / ό τη διαθεςιμϐτητα κϊθε 
ςυνδϋςμου που εμφανύζεται ςε μια ιςτοςελύδα του μαθόματοσ, προκειμϋνου να δεύξει ςτον μαθητό, 
εϊν ο ςϑνδεςμοσ οδηγεύ ςε ενδιαφϋρουςεσ νϋεσ πληροφορύεσ, ςε νϋεσ πληροφορύεσ που ο 
εκπαιδευϐμενοσ δεν εύναι ϋτοιμοσ ό ςε μια ςελύδα που δεν παρϋχει νϋεσ γνώςεισ. Σο ςϑςτημα καθιςτϊ 
οριςμϋνουσ ςυνδϋςμουσ μη προςβϊςιμουσ ςτον μαθητό εϊν το ςϑςτημα εκτιμϊ απϐ το μοντϋλο 
μαθητό ϐτι τϋτοιοι ςϑνδεςμοι τον παύρνουν για τισ ϊςχετεσ πληροφορύεσ.  

₋ Εξατομικευμϋνοι παιδαγωγικού παρϊγοντεσ. υνόθωσ, τα περιβϊλλοντα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ εύναι 
εξοπλιςμϋνα με διαφορετικϊ εύδη παραγϐντων που υποςτηρύζουν πιο ϋξυπνη και ανθρώπινη 
επικοινωνύα (δϊςκαλοσ-μαθητόσ) μϋςα ςτο ςϑςτημα. Σα προςωπικϊ, παιδαγωγικϊ εύδωλα εύναι ϋνασ 
τρϐποσ για να διευκολυνθεύ η υψηλϐτερη ποιϐτητα τησ παρϊδοςησ θεμϊτων και τησ αξιολϐγηςησ των 
αποκτηθϋντων γνώςεων24. Τπϊρχουν δϑο ομϊδεσ παραγϐντων: παιδαγωγικού παρϊγοντεσ με 
διαφορετικϋσ λειτουργύεσ και δυνατϐτητεσ. και ςυλλϋκτεσ που απαςχολοϑνται ςε εκπαιδευτικϊ 
περιβϊλλοντα με κϑριο ςτϐχο τη ςυλλογό διαφορετικών μαθηςιακών πϐρων. Οι παιδαγωγικού 
παρϊγοντεσ ορύζονται ωσ «ζωού χαρακτόρεσ που εμφανύζονται ςε μια οθϐνη υπολογιςτό που 
καθοδηγεύ τουσ χρόςτεσ μϋςα απϐ περιβϊλλοντα μϊθηςησ πολυμϋςων». Ο κϑριοσ ςχεδιαςτικϐσ 
ςτϐχοσ τουσ εύναι να προςελκϑςουν, να παρακινόςουν και να καθοδηγόςουν τουσ μαθητϋσ ςτη 
διαδικαςύα τησ μϊθηςησ. Ϊνα απϐ τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ των παιδαγωγικών παραγϐντων εύναι η 
διαδραςτικϐτητα. Ο θεριςτόσ εύναι ϋνα αντικεύμενο που ςυλλϋγει πϐρουσ και εγγραφϋσ 
μεταδεδομϋνων απϐ απομακρυςμϋνα αποθετόρια25. 

 
Μεταξϑ των τϑπων εξατομικευμϋνησ διαδικτυακόσ μϊθηςησ που αναφϋρονται παραπϊνω, ϋνα 
προςαρμοςτικό ςύςτημα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ θεωρεύται ωσ μύα απϐ τισ πιο πρϐςφατεσ 
παραλλαγϋσ. Αυτϐ το ςϑςτημα προςπαθεύ να προςαρμοςτεύ ςε κϊθε χρόςτη προςφϋροντασ μαθηςιακοϑσ 
πϐρουσ ςϑμφωνα με ϋνα ό περιςςϐτερα χαρακτηριςτικϊ του χρόςτη. Τπϊρχουν δϑο εύδη προςαρμογόσ 
ςτο προςαρμοςτικϐ ςϑςτημα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ ανϊλογα με το ποιοσ αναλαμβϊνει τισ πρωτοβουλύεσ: 
το ςϑςτημα ό τον μαθητό. Εϊν το ςϑςτημα ξεκινϊ, ονομϊζεται προςαρμοςτικϐτητα και εϊν ο μαθητόσ που 
ξεκινϊ, ονομϊζεται προςαρμοςτικϐτητα. Η προςαρμοςτικϐτητα ςημαύνει την ικανϐτητα ενϐσ ςυςτόματοσ 
να προςαρμϐζει αυτϐματα την παρουςύαςό του ςϑμφωνα με τα χαρακτηριςτικϊ του μαθητό, ενώ η 
προςαρμοςτικϐτητα ςημαύνει την ικανϐτητα του ςυςτόματοσ να υποςτηρύζει την προςαρμογό του 
χρόςτη. Σα ςυςτόματα που μποροϑν να προςαρμοςτοϑν αυτϐματα ςτον χρόςτη με βϊςη τισ παραδοχϋσ 
του ςυςτόματοσ ςχετικϊ με τα χαρακτηριςτικϊ του χρόςτη ονομϊζονται προςαρμοςτικϊ. Σα ςυςτόματα 
που επιτρϋπουν ςτον χρόςτη να αλλϊξει οριςμϋνεσ πτυχϋσ και να προςαρμϐςει ανϊλογα τη ςυμπεριφορϊ 
του ονομϊζεται προςαρμόςιμο26. Ϊνα ςύςτημα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ θεωρεύται προςαρμοςτικό 
εϊν εύναι ικανό: να παρακολουθεύ τισ δραςτηριϐτητεσ των χρηςτών του. ερμηνεύα αυτών βϊςει 
μοντϋλων για ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ · ςυμπερύληψη των απαιτόςεων και των προτιμόςεων των χρηςτών 
απϐ τισ ερμηνευμϋνεσ δραςτηριϐτητεσ, που τισ αντιπροςωπεϑουν κατϊλληλα ςε ςχετικϊ μοντϋλα · και, 
τϋλοσ, ενεργώντασ βϊςει των διαθϋςιμων γνώςεων ςχετικϊ με τουσ χρόςτεσ και το αντικεύμενο, για να 
διευκολϑνει δυναμικϊ τη μαθηςιακό διαδικαςύα. Δεδομϋνου ϐτι η ςυμπεριφορϊ του ςυςτόματοσ 
προςαρμϐζεται ςε ϋνα ϊτομο, αυτϐ το εύδοσ προςαρμογόσ ονομϊζεται επύςησ εξατομύκευςη. Ϊτςι, το 
προςαρμοςτικϐ ςϑςτημα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ μπορεύ να περιγραφεύ ωσ εξατομικευμϋνο ςύςτημα, το 
οπούο εκτϐσ απϐ την ανακϊλυψη περιεχομϋνου και τη ςυναρμολϐγηςη, εύναι ςε θϋςη να παρϋχει 
προςαρμοςτικό παρϊδοςη μαθημϊτων, προςαρμοςτικό αλληλεπύδραςη και προςαρμοςτικό υποςτόριξη 
ςυνεργαςύασ27.  
 
Προςαρμοςτικό ςύςτημα μϊθηςησ βαςιςμϋνο ςτα ςτυλ των μαθητών. Η μϊθηςη εύναι μια γνωςτικό 
δραςτηριϐτητα που διαφϋρει απϐ μαθητό ςε μαθητό. Η ανϊλυςη τησ προςαρμοςτικϐτητασ ςτο ςϑςτημα 
ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ ϋχει επιςημϊνει ρητϊ τη ςημαςύα των γνωςτικών χαρακτηριςτικών των μαθητών 

                                                             
24 Ibid. 
25 Ivanović, M.; et. al. Different Roles of Agents in Personalized Programming Learning Environment. Source: 
http://www.sudskavestacenja.com/wp-content/uploads/2017/09/Different-roles-of-agents-in-Personalized-
Programming-Learning-Environment.pdf  
26 Herman Dwi Surjono. “The Development of an Adaptive E-Learning System by Customizing an LMS Moodle”. 
International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 4, 2013, pp. 632 - 635 
27 “Creating Adaptive Environment for e-Learning Courses”.  JIOS, VOL. 33, nº 1, 2009 

http://www.sudskavestacenja.com/wp-content/uploads/2017/09/Different-roles-of-agents-in-Personalized-Programming-Learning-Environment.pdf
http://www.sudskavestacenja.com/wp-content/uploads/2017/09/Different-roles-of-agents-in-Personalized-Programming-Learning-Environment.pdf
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μοντελοπούηςησ, ιδιαύτερα, τα ςτυλ μϊθηςησ ωσ τα πιο εξερευνημϋνα γνωςτικϊ χαρακτηριςτικϊ. Σα 
μαθηςιακϊ ςτυλ χρηςιμοποιοϑνται για να καθορύςουν τον τρϐπο με τον οπούο οι μαθητϋσ 
αντιλαμβϊνονται, επεξεργϊζονται και αλληλεπιδροϑν με το μαθηςιακϐ περιβϊλλον.Τπϊρχουν πολλϊ 
διαφορετικϊ μοντϋλα μαθηςιακοϑ ςτυλ που παρουςιϊζονται ςτη λογοτεχνύα. Ψςτϐςο, το Felder-
Silverman Learning Styles Model (FSLSM) χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την παροχό προςαρμοςτικϐτητασ 
ςχετικϊ με τα ςτυλ μϊθηςησ ςε περιβϊλλοντα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. Σο μοντϋλο Felder-Silverman 
περιγρϊφει ϋναν μαθητό ςϑμφωνα με ϋξι διαςτϊςεισ (ενεργϐσ εναντύον αντανακλαςτικών, ανύχνευςησ 
ϋναντι διαιςθητικόσ, οπτικόσ ϋναντι λεκτικόσ, διαδοχικόσ ϋναντι καθολικόσ, Παραδοςιακόσ ϋναντι 
Προχωρημϋνησ και Εργαςύασ ςε ομϊδα ϋναντι Αυτϐνομων) 
₋ Οι ενεργού μαθητϋσ αποκτοϑν πληροφορύεσ μϋςω μιασ μϊθηςησ κϊνοντασ ςτυλ, ςυζητώντασ ό 

εξηγώντασ τουσ ςε ϊλλουσ, ενώ οι ανακλαςτικού μαθητϋσ αποκτοϑν πληροφορύεσ ςκϋφτοντϊσ τισ 
πρώτα όςυχα.  

₋ Οι μαθητευϐμενοι μαθητϋσ τεύνουν να μαθαύνουν γεγονϐτα με τισ αιςθόςεισ τουσ, ενώ οι διαιςθητικού 
μαθητϋσ προτιμοϑν να ανακαλϑπτουν δυνατϐτητεσ και ςχϋςεισ.  

₋ Οι οπτικού μαθητϋσ προτιμοϑν εικϐνεσ, διαγρϊμματα και γραφικϊ, ενώ οι λεκτικού μαθητϋσ θυμοϑνται 
τι ϋχουν ακοϑςει, διαβϊςει ό πει.  

₋ Οι διαδοχικού μαθητϋσ αποκτοϑν κατανϐηςη απϐ λογικϊ ςυνεχό βόματα, ενώ οι παγκϐςμιοι μαθητϋσ 
κϊνουν μεγϊλα διαιςθητικϊ ϊλματα με τισ πληροφορύεσ.  

₋ Οι παραδοςιακού μαθητϋσ θα μποροϑςαν να αφομοιώςουν καλϑτερα τισ πληροφορύεσ 
χρηςιμοποιώντασ τον παραδοςιακϐ τρϐπο μϊθηςησ χωρύσ να χρηςιμοποιοϑν επεξηγηματικϊ 
εκπαιδευτικϊ εργαλεύα, ενώ οι Προχωρημϋνοι επιθυμοϑν να δοκιμϊςουν τα πρϊγματα, τεύνουν να 
εύναι ανυπϐμονοι με μακρϋσ ςυζητόςεισ και εύναι πρακτικϋσ και κϊτω απϐ τη γη.  

₋ Η εργαςύα ςε ομαδικοϑσ μαθητϋσ τεύνει να αρϋςει η ομαδικό εργαςύα και να γύνεται πιο 
αποτελεςματικό και με κύνητρα, ενώ οι Αυτϐνομοι μαθητϋσ προτιμοϑν να εργϊζονται μϐνεσ τουσ ό ςε 
μια μικρό ομϊδα περιϋχει μϐνο λύγα ϊτομα, ώςτε να μποροϑν να καταλϊβουν καλϑτερα28. 

 
Για τη δημιουργύα του αρχικοϑ μοντϋλου, οι ςυντϊκτεσ του ςυςτόματοσ πρϋπει πρώτα να καθορύςουν 
τουσ κανϐνεσ για να ταιριϊξουν τα ςτυλ μϊθηςησ με τα χαρακτηριςτικϊ του πϐρου, προκειμϋνου να 
προςδιορύςουν ποιοι πϐροι εύναι πιο κατϊλληλοι για ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςτυλ μϊθηςησ. Τπϊρχουν 
προςαρμοςτικϊ ςυςτόματα μϊθηςησ που εφαρμϐζονται προςαρμϐζοντασ το LMS του Moodle. Αυτϊ τα 
ςυςτόματα προςδιορύζουν την τϊςη του ςτυλ μϊθηςησ του μαθητό μϋςω ενϐσ ςυνϐλου 
ερωτηματολογύων. Σα αποτελϋςματα του ερωτηματολογύου χρηςιμοποιοϑνται απϐ το ςϑςτημα ωσ βϊςη 
για να παρϋχουν ςτον μαθητό μια παρουςύαςη των μαθηςιακών πϐρων με διαφορετικϐ τρϐπο. Τπϊρχουν 
διαφορετικϊ εργαλεύα που χρηςιμοποιοϑνται για την κατηγοριοπούηςη κϊθε ατϐμου ςϑμφωνα με τα 
μαθηςιακϊ τουσ ςτυλ: ερωτηματολϐγιο Kolb, ερωτηματολϐγιο Honey και Mumford, ερωτηματολϐγιο 
GRSLSS, δεύκτησ τϑπου Myers-Briggs και τϋλοσ FelderSilverman. 
Μερικϊ προςαρμοςτικϊ πλαύςια μϊθηςησ εύναι WINDS, AHA !, InterBook, APeLs:  
₋ Σο WINDS εύναι ϋνα προςαρμοςτικϐ μαθηςιακϐ περιβϊλλον που ενςωματώνει ϋνα ϋξυπνο ςϑςτημα 

διδαςκαλύασ (ITS), ϋνα ςϑςτημα διαχεύριςησ εντολών υπολογιςτό και ϋνα ςϑνολο εργαλεύων 
ςυνεργαςύασ. Σο ςϑςτημα WINDS παρϋχει προςαρμοςτικϐτητα και εξατομύκευςη του υλικοϑ μελϋτησ 
ςϑμφωνα με το μοντϋλο του μαθητό και την ιςτορύα των εκτελοϑμενων δρϊςεων ςε ϋνα πλαύςιο του 
Virtual University of Architecture and Engineering Design.  

₋ AHA! εύναι ϋνα ανοιχτοϑ κώδικα γενικοϑ ςκοποϑ προςαρμοςτικϐ ςϑςτημα υπερμϋςων που 
χρηςιμοποιεύται κυρύωσ ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ. Τποςτηρύζει τεχνικϋσ προςαρμογόσ ϐπωσ 
προςαρμοςτικό καθοδόγηςη, ςχολιαςμϐσ ςυνδϋςμου, απϐκρυψη ςυνδϋςμου και προςαρμοςτικό 
παρουςύαςη.  

₋ Σο InterBook εύναι ϋνα εργαλεύο για τη ςυγγραφό και παρϊδοςη προςαρμοςτικών ηλεκτρονικών 
βιβλύων ςτον Παγκϐςμιο Ιςτϐ. Τποςτηρύζει προςαρμοςτικό πλοόγηςη που καθοδηγεύ τουσ χρόςτεσ 
ςτην εξερεϑνηςη του υπερχώρου.  

₋ Σο APeLS εύναι ϋνα προςαρμοςτικϐ ςϑςτημα πολυμϋςων που βαςύζεται ςε μεταδεδομϋνα και 
διαχειρύζεται την αφόγηςη, το περιεχϐμενο και τον μαθητό ςε διαφορετικϊ μοντϋλα. Βαςύζεται ςε μια 
μηχανό βαςιςμϋνη ςε κανϐνεσ που παρϊγει ϋνα μοντϋλο για εξατομικευμϋνα μαθόματα που 
βαςύζονται ςε μια αφόγηςη και ϋνα μοντϋλο μαθητό29.  

                                                             
28 Oneto, L.; et. al. Καθιςτώντασ τα ςημερινϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ μϊθηςησ προςαρμοςτικϊ. Πηγό: 
http://wwwis.win.tue.nl/lms-ale-09/Oneto_paper.pdf 
29Ibid., ελ. 2 

http://wwwis.win.tue.nl/lms-ale-09/Oneto_paper.pdf
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Γνώςη διαφορετικών τϑπων εξατομικευμϋνων ςυςτημϊτων για παρϊδοςη διαδικτυακοϑ μαθόματοσ 
Να εύςτε ςε θϋςη να προςαρμϐςετε ϋνα ϑςτημα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ για παροχό και διαδικτυακϐ 
μϊθημα 
Να εύςτε ςε θϋςη να προςαρμϐςετε διδακτικϊ υλικϊ ςτο προςαρμοςμϋνο ϑςτημα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ  
 
ΠΟΡΟΙ 
Technology based learning methodologies: https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf  
Devekzic, Vladan. Semantic web and education 
Adapting learning materials for distance learning: 
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-
Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
UNESCO. “ICT in Schools: A Handbook for Teachers or How ICT Can Create New, Open Learning 
Environments” 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ενϐτητεσ εκπαύδευςησ IO2 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Διαβϊςτε τισ ακϐλουθεσ προτϊςεισ που ςχετύζονται με το περιεχϐμενο αυτόσ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ 
και προςδιορύςτε ποιεσ απϐ αυτϋσ εύναι ψευδεύσ ό αληθινϋσ: 

b. Η εξατομύκευςη ςχετύζεται αυςτηρϊ με μια προοπτικό με επύκεντρο τον μαθητό, η οπούα 
ευθυγραμμύζεται με την παιδαγωγικό τησ κονςτρουκτιβιςτικόσ μϊθηςησ, η οπούα υποςτηρύζει ϐτι 
οι μαθητϋσ μαθαύνουν καλϑτερα ϐταν μποροϑν να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτη μϊθηςό τουσ και να 
χτύζουν τισ γνώςεισ τουσ, αντύ να ενεργοϑν ωσ παθητικού παραλόπτεσ τησ γνώςησ.  

c. Σα προςαρμοςτικϊ ςυςτόματα εκμϊθηςησ δεν μποροϑν να εφαρμοςτοϑν προςαρμϐζοντασ το 

LMS του Moodle, τα ςτυλ μϊθηςησ του μαθητό μποροϑν να προςδιοριςτοϑν μϋςω ενϐσ ςυνϐλου 

ερωτηματολογύων.  

d. Σα ςτυλ μϊθηςησ χρηςιμοποιοϑνται για να καθορύςουν τον τρϐπο με τον οπούο οι μαθητϋσ 

αντιλαμβϊνονται, επεξεργϊζονται και αλληλεπιδροϑν με το μαθηςιακϐ περιβϊλλον. Οι ενεργού 

μαθητϋσ αποκτοϑν πληροφορύεσ μϋςω μιασ μϊθηςησ κϊνοντασ ςτυλ, ςυζητώντασ ό εξηγώντασ 

τουσ ςε ϊλλουσ, ενώ οι ανακλαςτικού μαθητϋσ αποκτοϑν πληροφορύεσ ςκϋφτοντϊσ τισ πρώτα 

όςυχα.  

Απαντόςεισ: αλόθεια (a); ψευδϋσ (b, c) 
 

  

https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ… 

Γ.1 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΓΙΑ ΧΗΥΙΑΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ  

Γ.1.1: Λύςεισ ανοιχτού κώδικα και ανοικτού υλικού, πλεονεκτόματα, μειονεκτόματα 
και κοινϋσ πτυχϋσ ανϊπτυξησ. 
Γ.1.2: 3D μορφϋσ, πλαύςια και βιομηχανικϊ πρότυπα. 
Γ.1.3: 2D μορφϋσ, πλαύςια και πρότυπα βιομηχανύασ. 
Γ.1.4: Λύςεισ ανοικτϋσ λογιςμικού ϋναντι ιδιόκτητου. Βιομηχανικϊ πρότυπα.  

 
 
 
Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ   
Γ.1 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΓΙΑ ΧΗΥΙΑΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ  
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
Γ.1.1: Λύςεισ ανοιχτού κώδικα και ανοικτού υλικού, πλεονεκτόματα, 
μειονεκτόματα και κοινϋσ πτυχϋσ ανϊπτυξησ. 
 

Ώρεσ 
3 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ πρϋπει να γνωρύζει ποια εύναι τα πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα τησ χρόςησ 

προγραμμϊτων και ανοιχτών υποςτηρικτικών υπολογιςτών ςε ψηφιακϊ εργαλεύα. 

- Ϊχετε γνώςη προγραμμϊτων ανοιχτόσ χρόςησ. 

- Να γνωρύζετε τισ υποςτηρύξεισ υπολογιςτών ανοιχτοϑ κώδικα. 

- Δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ ανοιχτών ςτηριγμϊτων. 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
Ειςαγωγό 

 

ΔΨΡΕΑΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟ: Εύναι το ϐνομα του λογιςμικοϑ που παρϋχει ελευθερύα ςτουσ χρόςτεσ 

του αποκτηθϋντοσ προώϐντοσ τουσ και ωσ εκ τοϑτου, μϐλισ ληφθεύ, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ, να 

αντιγραφεύ, να μελετηθεύ, να τροποποιηθεύ και να αναδιανεμηθεύ ελεϑθερα. 

ΔΨΡΕΑΝ ΤΛΙΚΟ: Για τη μεγϊλη πλειοψηφύα, ο αγγλικϐσ ϐροσ "υλικϐ" εύναι παρϊξενοσ, ο οπούοσ 

δεν εύναι παρϊ ϋνασ γενικϐσ ϐροσ που χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει τα φυςικϊ αντικεύμενα 

μιασ τεχνολογύασ. Τπϐ αυτόν την ϋννοια, το υλικϐ μπορεύ να εύναι ςημαντικϐσ ςτρατιωτικϐσ 

εξοπλιςμϐσ, ηλεκτρονικϐσ εξοπλιςμϐσ ό εξοπλιςμϐσ υπολογιςτών. την πληροφορικό, το υλικϐ ό 

το υλικϐ ονομϊζεται ςϑνολο ςτοιχεύων υλικοϑ που απαρτύζουν ϋναν υπολογιςτό. Σο υλικϐ εύναι 

επύςησ τα φυςικϊ ςτοιχεύα ενϐσ υπολογιςτό, ϐπωσ ο ςκληρϐσ δύςκοσ, η μονϊδα οπτικοϑ δύςκου, 

η μονϊδα διςκϋτασ κ.λπ. Σο υλικϐ αναφϋρεται ςε αυτϐ που εύναι απτϐ (που μπορεύ να αγγιχτεύ), 

δηλαδό ςε ϐλα τα φυςικϊ ςτοιχεύα του υπολογιςτό. 

Σο ελεϑθερο λογιςμικϐ προςφϋρει ςτον χρόςτη τϋςςερισ ελευθερύεσ: ελευθερύα χρόςησ, μελϋτη 

και τροποπούηςη, διανομό και αναδιανομό τροποποιημϋνων εκδϐςεων. Τπϊρχουν ϊδειεσ που τισ 

εγγυώνται και παρϋχουν νομικό κϊλυψη, ϐπωσ η ϊδεια GNU GPL. Σο δωρεϊν υλικϐ παύρνει αυτϋσ 

τισ ιδϋεσ απϐ το ελεϑθερο λογιςμικϐ για να τισ εφαρμϐςει ςτον τομϋα ςασ. 

 

Τπϊρχει μια ςημαντικό ομϊδα ανθρώπων που πιςτεϑουν ϐτι το μϐνο πλεονϋκτημα του 

ελεϑθερου λογιςμικοϑ ςε ςχϋςη με το ιδιϐκτητο λογιςμικϐ εύναι ϐτι εύναι δωρεϊν. Αυτό η ςκϋψη 

εύναι εντελώσ εςφαλμϋνη και υπϊρχουν πλόρη πλεονεκτόματα του ελεϑθερου λογιςμικοϑ ςε 

ςχϋςη με το ιδιϐκτητο λογιςμικϐ. 
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Πλεονεκτόματα του ελεύθερου λογιςμικού ςε ςχϋςη με το ιδιωτικό λογιςμικό: 

 Πλεονϋκτημα 1: Μϐνο μερικϋσ φορϋσ δωρεϊν λογιςμικϐ και εφαρμογϋσ δεν εύναι 

δωρεϊν. Αυτϐ το γεγονϐσ προϒποθϋτει ςημαντικό εξοικονϐμηςη αδειών εκ μϋρουσ των 

εταιρειών και των ςυγκεκριμϋνων χρηςτών. ε αυτϐ το ςημεύο πρϋπει να ϋχετε υπϐψη 

ςασ ϐτι το ελεϑθερο λογιςμικϐ δεν εύναι ςυνώνυμο με το ελεϑθερο λογιςμικϐ. Τπϊρχουν 

φορϋσ που εύναι απαραύτητο να πληρώςετε για να μπορϋςετε να χρηςιμοποιόςετε 

ελεϑθερο λογιςμικϐ και ϊλλεσ περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ πρϋπει να πληρωθεύ η τεχνικό 

υποςτόριξη πύςω απϐ το ελεϑθερο λογιςμικϐ. 

 Πλεονϋκτημα 2: Η τεχνικό υποςτόριξη εφαρμογών ελεϑθερου λογιςμικοϑ 

πραγματοποιεύται ςυνόθωσ απϐ τοπικϋσ εταιρεύεσ κοντϊ μασ και πολλϊ απϐ αυτϊ που 

πληρώνουμε μϋνουν ςε αυτϋσ τισ εταιρεύεσ. Η υποςτόριξη ιδιϐκτητου λογιςμικοϑ μπορεύ 

επύςησ να πραγματοποιηθεύ απϐ τοπικϋσ εταιρεύεσ, αλλϊ ςε αντύθεςη με την 

προηγοϑμενη περύπτωςη, το μεγϊλο μϋροσ του οφϋλουσ υποςτόριξησ βαρϑνει την 

εταιρεύα που κατϋχει το λογιςμικϐ. Επομϋνωσ, η χρόςη ελεϑθερου λογιςμικοϑ εύναι ϋνασ 

τρϐποσ να ευνοόςουμε την πληςιϋςτερη κοινϐτητϊ μασ. 

 Πλεονϋκτημα 3: ε πολλϋσ περιπτώςεισ τα προγρϊμματα ό οι εφαρμογϋσ του Ελεϑθερου 

Λογιςμικοϑ εύναι πραγματικϊ καλϊ και ξεπερνοϑν ό ιςοϑνται με τουσ ιδιωτικοϑσ 

ομολϐγουσ τουσ. Μερικϊ παραδεύγματα εύναι τα Thunderbird, Firefox, Filezilla (Open 

Source), VLC, Blender, Gimp, Libreofice κ.λπ. Επομϋνωσ, η πεπούθηςη ϐτι το ελεϑθερο 

λογιςμικϐ εύναι δωρεϊν και προςφϋρει λογιςμικϐ περιοριςμϋνων υπηρεςιών εύναι 

εντελώσ εςφαλμϋνη. 

 Πλεονϋκτημα 4: Σο ελεϑθερο λογιςμικϐ, καθώσ και το λογιςμικϐ ανοιχτοϑ κώδικα, 

ϋχουν τον πηγαύο κώδικα διαθϋςιμο. Αυτϐ εύναι ϋνα ςημαντικϐ πλεονϋκτημα, διϐτι 

εγγυϊται ϐτι το πρϐγραμμα ό η εφαρμογό που χρηςιμοποιοϑμε θα εύναι πϊντα ςτη 

διϊθεςό μασ και πϊντα θα υπϊρχουν προγραμματιςτϋσ πρϐθυμοι να γρϊψουν νϋο 

κώδικα και να βελτιώςουν το πρϐγραμμα. ε περύπτωςη χρόςησ προγραμμϊτων ό 

ιδιοκτηςιακών εφαρμογών λογιςμικοϑ, εύναι πιθανϐ μια ςυγκεκριμϋνη ημϋρα το 

λογιςμικϐ να εξαφανιςτεύ επειδό ο προγραμματιςτόσ που ανϋπτυξε την εφαρμογό ό το 

πρϐγραμμα κουρϊςτηκε, επειδό η εταιρεύα πύςω απϐ το λογιςμικϐ χρεοκοπεύ, επειδό ο 

προγραμματιςτόσ του προγρϊμματοσ αποφαςύζει ϐτι πρϋπει να επενδϑςουμε πϐρουσ 

ςτο πρϐγραμμα κ.λπ. 

 Πλεονϋκτημα 5: Ο χρόςτησ εύναι ο κϊτοχοσ του λογιςμικοϑ. Σο ύδιο δεν μπορεύ να 

ειπωθεύ για ιδιϐκτητεσ εφαρμογϋσ λογιςμικοϑ. τισ περιςςϐτερεσ ιδιϐκτητεσ εφαρμογϋσ 

λογιςμικοϑ, η ϊδεια χρόςησ δεν ςασ κϊνει ιδιοκτότη του λογιςμικοϑ, αλλϊ απλώσ ςασ 

δύνει το δικαύωμα χρόςησ ενώ πληρώνετε για την ϊδειϊ ςασ και ενώ η εταιρεύα πύςω 

απϐ το λογιςμικϐ εξακολουθεύ να υπϊρχει. 

 Πλεονϋκτημα 6: Σα ϋργα ελεϑθερου λογιςμικοϑ εύναι ϋργα ςτα οπούα εύναι δυνατϐν να 

ςυμμετϋχει ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ ατϐμων ςχηματύζοντασ μια μεγϊλη διεπιςτημονικό 

ομϊδα. Αυτϐ το γεγονϐσ αναμφύβολα βοηθϊ την ποιϐτητα του γραπτοϑ κώδικα να εύναι 

ανώτερη και ϐτι ϋργα που διαφορετικϊ θα όταν εντελώσ αδϑνατα μποροϑν να 

εκτελεςτοϑν. 

 Πλεονϋκτημα 7: Ο πηγαύοσ κώδικασ εύναι διαθϋςιμοσ για ϐλουσ. Ϊχοντασ πρϐςβαςη 

ςτον πηγαύο κώδικα μποροϑμε να γνωρύζουμε ανϊ πϊςα ςτιγμό τι κϊνει το λογιςμικϐ 

και με αυτϐν τον τρϐπο μποροϑμε να εύμαςτε βϋβαιοι ϐτι δεν παραβιϊζεται το 

απϐρρητο και η αςφϊλειϊ μασ. Μϋςω του πηγαύου κώδικα, οι προγραμματιςτϋσ 

υπολογιςτών μποροϑν να ελϋγξουν ϐτι δεν υπϊρχουν backdoors, ϐτι δεν υπϊρχουν 

ευπϊθειεσ αςφαλεύασ και ϐτι η ποιϐτητα του γραπτοϑ κώδικα εύναι βϋλτιςτη. 

 Πλεονϋκτημα 8: ε περύπτωςη που αντιμετωπύζετε προβλόματα με μια εφαρμογό 

ελεϑθερου λογιςμικοϑ, ςυνόθωσ θα ϋχουμε πϊντα μια μεγϊλη κοινϐτητα πρϐθυμη να 
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προςφϋρει τη βοόθειϊ τουσ με ϋναν εντελώσ αδιϊφορο τρϐπο. Σο ελεϑθερο λογιςμικϐ 

χρηςιμοποιεύται για τη δημιουργύα κοινοτότων για κοινό χρόςη γνώςεων. 

 Πλεονϋκτημα 9: Η χρόςη ελεϑθερου λογιςμικοϑ εύναι ϋνασ τρϐποσ για την 

καταπολϋμηςη τησ πειρατεύασ και των μονοπωλύων που δημιουργοϑνται απϐ 

ιδιϐκτητεσ εταιρεύεσ λογιςμικοϑ. 

 Πλεονϋκτημα 10: Οι μεγϊλεσ εταιρεύεσ που κϊνουν ιδιωτικϐ λογιςμικϐ κϊνουν ϐ, τι εύναι 

δυνατϐ, ϋτςι ώςτε το λογιςμικϐ τουσ να υιοθετεύται ωσ ο μϐνοσ τρϐποσ χρόςησ 

προςωπικοϑ υπολογιςτό. Αυτϐ το γεγονϐσ δημιουργεύ μεγϊλα μονοπώλια, αθϋμιτο 

ανταγωνιςμϐ και ϐτι ςε πολλϋσ περιπτώςεισ καταλόγουμε να χρηςιμοποιοϑμε 

λογιςμικϐ που δεν εύναι το πιο κατϊλληλο για τισ ανϊγκεσ μασ. 

 Πλεονϋκτημα 11: Οι εταιρεύεσ που δημιουργοϑν ιδιϐκτητο λογιςμικϐ τεύνουν να 

χρηςιμοποιοϑν κλειςτϋσ μορφϋσ αρχεύων, ϐπωσ .doc, .dwg, .tiff, .mp3 κ.λπ., ενώ εταιρεύεσ 

που αναπτϑςςουν ελεϑθερο λογιςμικϐ χρηςιμοποιοϑν ςυνόθωσ ανοιχτϋσ μορφϋσ ϐπωσ 

το .odf,. pdf, jpeg, .ogg κ.λπ. Σο γεγονϐσ τησ χρόςησ μιασ ανοιχτόσ μορφόσ θα επιτρϋψει 

ςε οποιονδόποτε να προγραμματύςει ϋνα λογιςμικϐ που επιτρϋπει το ϊνοιγμα και την 

επεξεργαςύα αυτοϑ του αρχεύου, ενώ εϊν χρηςιμοποιοϑμε μια κλειςτό / ιδιϐκτητη 

μορφό αρχεύου εύναι πιθανϐ μϐνο το ιδιϐκτητο πρϐγραμμα που δημιοϑργηςε το αρχεύο 

να μπορεύ να το ανούξει. Αυτϐ εύναι ςημαντικϐ, επειδό εϊν χρηςιμοποιοϑμε αρχεύα με 

κλειςτό μορφό, εύναι πιθανϐ ςτο μϋλλον να ϋχουμε προβλόματα / δυςκολύεσ για την 

ανϊκτηςη των πληροφοριών που εύναι αποθηκευμϋνεσ ςε αυτϊ. 

 Πλεονϋκτημα 12: Σο ελεϑθερο λογιςμικϐ μπορεύ εϑκολα να προςαρμοςτεύ ςτισ ανϊγκεσ 

ενϐσ ατϐμου ό μιασ εταιρικόσ οντϐτητασ, ενώ το ιδιϐκτητο λογιςμικϐ δεν προςφϋρει 

αυτϐν τον τϑπο ευελιξύασ. Σο ιδιϐκτητο λογιςμικϐ μπορεύ να τροποποιηθεύ μϐνο απϐ το 

ϊτομο και την εταιρεύα που δημιουργεύ το λογιςμικϐ και κϊθε τροποπούηςη που ϋχει θα 

ϋχει ςχετικϐ κϐςτοσ. 

 Πλεονϋκτημα 13: Σα περιςςϐτερα προγρϊμματα δωρεϊν και ανοιχτοϑ κώδικα τεύνουν 

να υπϊρχουν ςε ϐλα τα λειτουργικϊ ςυςτόματα (Linux, Windows, Mac OS). 

 Πλεονϋκτημα 14: Σο ελεϑθερο λογιςμικϐ ςασ δύνει ελευθερύα. Με δωρεϊν λογιςμικϐ 

μπορεύτε να κϊνετε απολϑτωσ ϐ, τι θϋλετε. Μπορεύτε να μελετόςετε τον πηγαύο κώδικα, 

μπορεύτε να τροποποιόςετε τον πηγαύο κώδικα για να τον προςαρμϐςετε ςτισ ανϊγκεσ 

ςασ και μπορεύτε επύςησ να διανεύμετε τροποποιημϋνα ό μη τροποποιημϋνα αντύγραφα 

του λογιςμικοϑ χωρύσ κανϋνα νομικϐ πρϐβλημα. Η μϐνη προϒπϐθεςη για τη διανομό 

αντιγρϊφων δωρεϊν λογιςμικοϑ εύναι ϐτι τα διανεμημϋνα αντύγραφα πρϋπει να 

ςυνεχύςουν να εύναι ελεϑθερο λογιςμικϐ. 

 Πλεονϋκτημα 15: Σο ελεϑθερο λογιςμικϐ προωθεύ την εκπαύδευςη, την τεχνολογικό 

ανϊπτυξη και τον πολιτιςμϐ. Διευκολϑνει επύςησ τισ ύςεσ ευκαιρύεσ γενικϊ και ςτην 

πρϐςβαςη ςτην τεχνολογύα ειδικϐτερα. Προωθεύ την ιςϐτητα, την κοινωνικό 

δικαιοςϑνη, την αλληλεγγϑη κ.λπ. 

 

Μειονεκτόματα του ελεύθερου λογιςμικού 

Εϊν παρατηρόςουμε την τρϋχουςα κατϊςταςη, δηλαδό την πλειοψηφύα τησ ϑπαρξησ 

ιδιοκτηςύασ  

Λογιςμικϐ, ϋχουμε: 

 

1. Δυςκολύα ςτην ανταλλαγό αρχεύων: αυτϐ γύνεται κυρύωσ ςε ϋγγραφα κειμϋνου 

(ςυνόθωσ δημιουργοϑνται με το Microsoft Word), γιατύ αν θϋλουμε να τα ανούξουμε με 

Ελεϑθερο Λογιςμικϐ (π.χ. Open Office ό LaTeX), ϋχουμε ϋνα ςφϊλμα ό τα δεδομϋνα 

χϊνονται. 

2. Τψηλϐτερο κϐςτοσ εφαρμογόσ και διαλειτουργικϐτητασ: δεδομϋνου ϐτι το λογιςμικϐ 
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εύναι "κϊτι νϋο", αυτϐ ςημαύνει ϐτι αντιμετωπύζουμε κϐςτοσ μϊθηςησ, εγκατϊςταςησ, 

μετανϊςτευςησ, διαλειτουργικϐτητασ κ.λπ., του οπούου το ποςϐ μπορεύ να μειωθεύ με: 

μεγαλϑτερη ευκολύα ςτισ εγκαταςτϊςεισ ό / και ςτο χρόςη, χρόςη εξομοιωτών (π.χ. εϊν 

ο χρόςτησ χρηςιμοποιεύ Microsoft Windows, η λϑςη θα όταν να εγκαταςτόςετε κϊποια 

διανομό GNU / Linux και ςτη ςυνϋχεια ϋναν εξομοιωτό Windows, ϐπωσ το Wine, 

VMWare, Terminal X, Win4Lin). 

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι το κϐςτοσ τησ μετανϊςτευςησ αναφϋρεται ςε λογιςμικϐ, καθώσ 

ςε τι γενικϊ το Ελεϑθερο Λογιςμικϐ δεν ϋχει μεγαλϑτερεσ απαιτόςεισ απϐ το Ιδιϐκτητο 

Λογιςμικϐ. 

 
 

 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

- Αναγνωρύςτε προγρϊμματα υπολογιςτών ανοιχτοϑ κώδικα για ψηφιακϊ εργαλεύα. 

- Αξιολογόςτε λογιςμικϐ ανοιχτοϑ κώδικα για ψηφιακϊ εργαλεύα. 

- Αναγνωρύςτε προγρϊμματα υπολογιςτών ανοιχτοϑ κώδικα για ψηφιακϊ εργαλεύα. 

- Αξιολογόςτε υπολογιςτϋσ ανοιχτοϑ κώδικα για ψηφιακϊ εργαλεύα. 

 
ΠΟΡΟΙ 

- Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο.  

- Προαιρετικϐ: προβολϋασ. 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
- Κατϊλογοσ προγραμμϊτων υπολογιςτών ανοιχτοϑ κώδικα με τισ πιο κατϊλληλεσ 

ενδεύξεισ για χρόςη ςε ψηφιακϊ εργαλεύα: τριςδιϊςτατοι εκτυπωτϋσ. αριθμητικϋσ 

μηχανϋσ ϊλεςησ ελϋγχου και κοπό με λϋιζερ. 

- Η ςχϋςη των υποςτηρικτικών υπολογιςτών, ϐπωσ οι μητρικϋσ πλακϋτεσ και παρϐμοιεσ 

με τισ ενδεύξεισ χρόςησ τουσ εύναι πιο κατϊλληλεσ με ψηφιακϊ εργαλεύα: τριςδιϊςτατοι 

εκτυπωτϋσ. αριθμητικϋσ μηχανϋσ ϊλεςησ ελϋγχου και κοπό με λϋιζερ 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Επιλϋξτε ανϊμεςα ςε true ό false ςτισ ακϐλουθεσ δηλώςεισ: 

1. Σο δωρεϊν λογιςμικϐ δεν δημιουργεύ δυςκολύεσ ςτην ανταλλαγό αρχεύων. 

2. Σα περιςςϐτερα προγρϊμματα δωρεϊν και ανοιχτοϑ κώδικα δεν υπϊρχουν ςυνόθωσ ςε 

ϐλα τα λειτουργικϊ ςυςτόματα (Linux, Windows, Mac OS). 

3. Σο υλικϐ χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει τα φυςικϊ αντικεύμενα μιασ τεχνολογύασ 

4. Οι εταιρεύεσ που δημιουργοϑν ιδιϐκτητο λογιςμικϐ ςυνόθωσ δεν χρηςιμοποιοϑν 

κλειςτϋσ μορφϋσ αρχεύων. 

5. Πλεονϋκτημα 9: Η χρόςη ελεϑθερου λογιςμικοϑ εύναι ϋνασ τρϐποσ για την 

καταπολϋμηςη τησ πειρατεύασ και των μονοπωλύων που δημιουργοϑνται απϐ 

ιδιϐκτητεσ εταιρεύεσ λογιςμικοϑ. 

6. Η χρόςη ελεϑθερου λογιςμικοϑ ςυνεπϊγεται υψηλϐτερο κϐςτοσ εφαρμογόσ και 

διαλειτουργικϐτητασ. 

7. Σο ελεϑθερο λογιςμικϐ προςφϋρει ςτον χρόςτη ελευθερύα μελϋτησ και τροποπούηςησ. 
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Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ   
Γ.1 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΓΙΑ ΧΗΥΙΑΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ  
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
Γ.1.2: 3D μορφϋσ, πλαύςια και βιομηχανικϊ πρότυπα. 
 
 

Ώρεσ 
3 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ πρϋπει να γνωρύζει ποια εύναι τα ςυνηθιςμϋνα πλαύςια για τριςδιϊςτατεσ μορφϋσ για 

χρόςη εντϐσ βιομηχανικών περιθωρύων. 

- Μϊθετε ποιεσ εύναι οι ςυνόθεισ μορφϋσ αρχεύων 3D 

 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Οι μορφϋσ εκτύπωςησ 3D: 

άςωσ η πρώτη μορφό ψηφιακών μοντϋλων 3D εύναι η.DWG. Δημιουργόθηκε το 1982 με την 

κυκλοφορύα τησ πρώτησ ϋκδοςησ του AutoCAD. Ακϐμα και ςόμερα χρηςιμοποιεύται ωσ η εγγενόσ 

μορφό αρχεύου αυτοϑ του προγρϊμματοσ, αν και μερικϋσ φορϋσ αντιπροςωπεϑει μια δυςκολύα 

για τη μετεγκατϊςταςη ενϐσ αρχεύου απϐ το ϋνα μϋροσ ςτο ϊλλο. 

Μύα απϐ τισ πιο διαδεδομϋνεσ μορφϋσ ςτην εκτϑπωςη 3D εύναι η.STL, απϐ την αγγλικό 

ςτερεοφωνικό λιθογραφύα, η οπούα επιτυγχϊνει μια οριςμϋνη ακρύβεια ςτη γεωμετρύα των 

μοντελοποιημϋνων αντικειμϋνων μϋςω τησ δημιουργύασ ενϐσ καρτεςιανοϑ επιπϋδου ςτο οπούο 

τα αντικεύμενα καταςκευϊζονται μϋςω τριγώνων, αλλϊ απορρύπτει τισ πληροφορύεσ των 

χρωματικών ιδιοτότων, καθώσ και των υφϋσ, λϐγοσ για τον οπούο εύναι όδη λύγο παρωχημϋνο 

και ϋχουν βρει τον εαυτϐ του να περϊςει ϊλλεσ μορφϋσ πιο κατεςτραμμϋνεσ. 

 

Ψςτϐςο, η μορφό STL ϋχει οριςμϋνεσ δυνατϐτητεσ που την καθιςτοϑν τϐςο αποτελεςματικό για 

πολλοϑσ χρόςτεσ ϐςο θα ϋπρεπε. υχνϊ απαιτοϑνται πολϑ ευαύςθητα ςυςτόματα επιςκευόσ για 

τον εντοπιςμϐ και την επιςκευό οπών, τριγώνων που εύναι ανϊποδα και ϊλλων λεπτομερειών 

αρχεύων STL που δημιουργοϑν μη εκτυπώςιμεσ εικϐνεσ. Ψςτϐςο, η βιομηχανύα τριςδιϊςτατων 

αγορών εκτϑπωςησ ϋχει ξεπερϊςει τα μειονεκτόματα τησ μορφόσ STL και ςόμερα ςχεδϐν ϐλεσ οι 

διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ εκτϑπωςησ κατ 'απαύτηςη δϋχονται ϊλλεσ πιο ευϋλικτεσ μορφϋσ. 

 

Υυςικϊ, δεν μποροϑμε να αρνηθοϑμε ϐτι η μορφό STL εκπλόρωςε την αποςτολό τησ, αλλϊ η 

πραγματικϐτητα εύναι ϐτι φαύνεται ϐλο και περιςςϐτερο να ξεπερνιϋται απϐ ϊλλεσ μορφϋσ με 

περιςςϐτερεσ δυνατϐτητεσ. Τπϊρχουν πολλού τϑποι αρχεύων που εκτυπώνονται και ϐχι μϐνο 

βελτιώνουν τον χειριςμϐ τουσ, αλλϊ μερικϊ αυξϊνουν ςημαντικϊ την απϐδοςη ενϐσ τυπικοϑ STL. 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, μια μορφό που ϋχει τυποποιηθεύ ςιγϊ-ςιγϊ εύναι η.AMF (ςτα Αγγλικϊ 

"Additive Manufacturing File"). Βαςύζεται ςε γλώςςα XML, επιτρϋπει την ανϊγνωςη χρωματικών 

πληροφοριών και λειτουργεύ με πολλϊ υλικϊ. 

Με αυτϐ μπορεύτε να δημιουργόςετε πιο περύπλοκεσ δομϋσ, οπϐτε προςφϋρει πολλϋσ 

περιςςϐτερεσ δυνατϐτητεσ. Επιπλϋον, τα αρχεύα ςε αυτόν τη μορφό ζυγύζουν λιγϐτερο απϐ ϐ, τι 

ςε μορφό STL. 
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Μεταξϑ των πιο γνωςτών εύναι επύςησ η μορφό 3FM δημιουργόθηκε πριν απϐ λύγα χρϐνια απϐ 

μια κοινοπραξύα αποτελοϑμενη απϐ εταιρεύεσ ϐπωσ η Microsoft και η Hewlett Packard. 

Ϊνα απϐ τα πλεονεκτόματϊ του εύναι ϐτι περιϋχει ϐλεσ τισ πληροφορύεσ του προώϐντοσ ςε ϋνα 

αρχεύο που απλοποιεύ τη διαδικαςύα. Εύναι επύςησ ϋνα απϐ τα πληρϋςτερα επειδό επιτυγχϊνει 

μια πολϑ ακριβό περιγραφό του μοντϋλου προώϐντοσ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
- Προςδιορύςτε τισ μορφϋσ αρχεύων για εκτϑπωςη 3D. 
- Μϊθετε τισ διαφορϋσ χρόςησ των μορφών εκτϑπωςησ 3D. 

ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο.  
Προαιρετικϐ: προβολϋασ. 
 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
- Λύςτα μορφών χρόςησ ςε τριςδιϊςτατουσ εκτυπωτϋσ με τισ ενδεύξεισ τησ 

καταλληλϐτερησ χρόςησ. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Επιλϋξτε ανϊμεςα ςε true ό false: 

1. Σα αρχεύα εκτϑπωςησ 3D STL μοντελοποιοϑν αντικεύμενα δημιουργώντασ ϋνα 

καρτεςιανϐ επύπεδο μϋςω τριγώνων. 

2. Η μορφό 3FM δημιουργόθηκε πριν απϐ λύγα χρϐνια απϐ μια κοινοπραξύα αποτελοϑμενη 

απϐ εταιρεύεσ ϐπωσ η Microsoft και η Apple. 

3. Η πρώτη μορφό ψηφιακών μοντϋλων 3D δημιουργόθηκε το 1982. 

4. AMF (ςτα Αγγλικϊ "Additive Manufacturing File"). Βαςύζεται ςε γλώςςα HTML  

5. Ϊνα απϐ τα πλεονεκτόματα τησ μορφόσ 3FM.es που περιϋχει ϐλεσ τισ πληροφορύεσ 

προώϐντοσ ςε ϋνα αρχεύο απλοποιώντασ τη διαδικαςύα. 
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Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ   
Γ.1 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΓΙΑ ΧΗΥΙΑΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ  
 
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
Γ.1.3: 2D μορφϋσ, πλαύςια και πρότυπα βιομηχανύασ. 
 
 

Ώρεσ 
3 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ πρϋπει να γνωρύζει ποια εύναι τα ςυνηθιςμϋνα πλαύςια για 2D μορφϋσ εικϐνασ για 

χρόςη εντϐσ βιομηχανικών περιθωρύων. 

- Μϊθετε ποιεσ εύναι οι ςυνόθεισ μορφϋσ αρχεύων 3D 

 
 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό 

 

Τπϊρχει μια μεγϊλη ποικιλύα μορφών για την αποθόκευςη εικϐνων ςε δϑο διαςτϊςεισ που 

ςχετύζονται με raster γραφικϊ και διανϑςματα. 

Γραφικϊ εικονογραφιών 

Η ιδιαιτερϐτητα των εικϐνων ρϊςτερ εύναι ϐτι αποτελοϑνται απϐ μικρϊ κομμϊτια που 

ςχηματύζουν ϋνα μωςαώκϐ.Αυτϊ τα κομμϊτια εύναι τα pixel. Όςο υψηλϐτερη εύναι η ανϊλυςη, 

τϐςο περιςςϐτερα pixel θα υπϊρχουν ανϊ εμβαδϐν μονϊδασ. Για παρϊδειγμα: μια εικϐνα 

600x800px. ημαύνει κυριολεκτικϊ τα εξόσ: το διϊγραμμα ςασ περιϋχει 600 κϊθετα pixel και 

800 οριζϐντια pixel. 

Εϊν εκτυπώςετε την εικϐνα ςε χαρτύ, ασ ποϑμε ςε μϋγεθοσ Α4, θα δεύτε ϋνα μωςαώκϐ. 

 

Υωτογραφύα printcnx.com 

Οι εικϐνεσ ρϊςτερ χρηςιμοποιοϑνται ϐταν πρϋπει να δεύξετε ομαλϋσ μεταβϊςεισ χρωμϊτων 

και ςκιών. Η ςυνηθϋςτερη χρόςη εύναι η επεξεργαςύα φωτογραφιών, η δημιουργύα κολϊζ 

https://www.logaster.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/raster.png
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κ.λπ. Οι εικϐνεσ ρϊςτερ απαιτοϑν περιςςϐτερο χώρο ςτο δύςκο απϐ την ύδια εικϐνα ςε 

διανυςματικό μορφό. Ο πιο δημοφιλόσ επεξεργαςτόσ γραφικών raster εύναι το Photoshop. 

 

Μορφϋσ ρϊςτερ. 

Οι πιο ςυνηθιςμϋνεσ εικϐνεσ ςε μορφό ρϊςτερ εύναι JPG και PNG. 

 

JPEG 

 Εύναι η πιο κοινό και αναγνωρύςιμη μορφό. Με λύγα λϐγια, επιτρϋπει την αποθόκευςη 

εικϐνων με επαρκό ποιϐτητα καταλαμβϊνοντασ τον λιγϐτερο χώρο. Αυτϐ εύναι πολϑ 

ςημαντικϐ ειδικϊ για χρόςη ςτο Διαδύκτυο. 

Αυτϐ που κϊνει αυτό τη μορφό να ξεχωρύζει εύναι η δυνατϐτητα ελϋγχου τησ απώλειασ 

ποιϐτητασ κατϊ τη ςυμπύεςη. Εύναι πολϑ απλϐ: επιλϋγετε πϐςο θϋλετε να μειώςετε την 

ποιϐτητα τησ εικϐνασ, ώςτε να μπορεύτε να ορύςετε το μϋγεθοσ του μελλοντικοϑ αρχεύου. 

Αυτό η δυνατϐτητα εξοικονομεύ χώρο ςτον υπολογιςτό ό τον υπολογιςτό ςασ. 

Σο JPG εύναι η πιο κατϊλληλη μορφό για την αποθόκευςη ψηφιακών φωτογραφιών (εικϐνεσ 

που περιϋχουν ομαλϋσ μεταβϊςεισ χρώματοσ, ςκιών και φωτεινϐτητασ) και για κοινό χρόςη 

εικϐνων ρϊςτερ ςτο Διαδύκτυο. 

PNG 

 Η εικϐνα PNG ςυμπιϋζεται χωρύσ απώλεια ποιϐτητασ. Κανονικϊ, η μορφό PNG 

χρηςιμοποιεύται για την αποθόκευςη αρχεύων με ευκρινεύσ ϊκρεσ, γραφικϊ κειμϋνου και 

γραφικϊ ςτοιχεύα (λογϐτυπα, ςχϋδια, εικονύδια). 

Σο κϑριο πλεονϋκτημα τησ μορφόσ PNG εύναι η αποθόκευςη και η χρόςη ενδιϊμεςων ςταδύων 

επεξεργαςύασ. Αυτϐ οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι η ςυμπύεςη ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο 

ςυντόρηςησ ςυμβαύνει χωρύσ απώλεια ποιϐτητασ. 

 

Διανυςματικϊ γραφικϊ 

 ε αντύθεςη με τισ εικϐνεσ ρϊςτερ, μια διανυςματικό εικϐνα δεν αποτελεύται απϐ ανεξϊρτητα 

ςημεύα ό pixel. Η λογικό μιασ διανυςματικόσ εικϐνασ εύναι εντελώσ διαφορετικό. τα 

διανυςματικϊ γραφικϊ υπϊρχουν τα λεγϐμενα ςημεύα ελϋγχου, τα οπούα ϋχουν καμπϑλεσ 

μεταξϑ τουσ. Η καμπυλϐτητα αυτών των καμπυλών ορύζεται απϐ ϋναν μαθηματικϐ τϑπο. 

Αυτϐ δεν ςημαύνει ϐτι ο ςχεδιαςτόσ πρϋπει να εύναι ιδιοφυϏα ςτα προχωρημϋνα μαθηματικϊ 

και πρϋπει να θυμϊται ϐλα τα εύδη των τϑπων των υπερβολών και των παραβολών. Αυτϐ 

εύναι ϋργο για τον επεξεργαςτό γραφικών. 

 

https://www.logaster.ru/blog/wp-content/uploads/2015/01/gif-png-jpg-header.gif
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Υωτογραφύα printcnx.com 
 
Οι πιο δημοφιλεύσ ςυντϊκτεσ γραφικών εύναι οι CorelDraw και Adobe Illustrator. 

Σα διανυςματικϊ γραφικϊ χρηςιμοποιοϑνται ςυχνϊ ςτην εκτϑπωςη φυλλαδύων, φυλλαδύων, 

επαγγελματικών καρτών κ.λπ. Με ϊλλα λϐγια, προώϐντα που ϋχουν κεύμενο, λογϐτυπο, ςχϋδια, 

ςϑμβολα. οτιδόποτε δεν απαιτεύ ακριβό μετϊδοςη των 16 αποχρώςεων κϊθε χρώματοσ και 

που μπορεύ να περιγραφεύ με καμπϑλεσ. 

Ϊνα μεγϊλο πλεονϋκτημα των διανυςματικών εικϐνων εύναι η ικανϐτητϊ τουσ να 

κλιμακώνονται. Αν και οι κλύμακεσ, η διανυςματικό εικϐνα δεν επηρεϊζεται και θα ϋχει καλό 

ποιϐτητα. Για παρϊδειγμα, μια διανυςματικό εικϐνα θα φαύνεται καλό εύτε την εκτυπώνετε ςε 

επαγγελματικό κϊρτα εύτε ςε πινακύδα. 

 

Διανυςματικϋσ μορφϋσ 

PDF 

Σο PDF εύναι μια γνωςτό μορφό για ϐλουσ εκεύνουσ που εύναι τϐςο κολλημϋνοι με τα υλικϊ 

εκτϑπωςησ. Ϊντυπα ςχϋδια προώϐντων (φυλλϊδια, φυλλϊδια, κατϊλογοι) παρϋχονται για 

εκτϑπωςη ςε μορφό PDF. Αυτό η μορφό μπορεύ να περιϋχει διανυςματικϊ ςτοιχεύα και 

ρϊςτερ γραφικϊ, ϐπωσ κεύμενο, εικονύδια ό ακϐμη και βύντεο. 

Η μοναδικϐτητα του PDF εύναι η ευελιξύα και η δημοτικϐτητϊ του. Πολλϊ προγρϊμματα 

κατανοοϑν αυτόν τη μορφό και μπορεύτε να ανούξετε μια μορφό PDF χρηςιμοποιώντασ ϐχι 

μϐνο ϋνα ειδικϐ πρϐγραμμα ϐπωσ το Adobe Reader, αλλϊ και το Microsoft Word. 

SVG 

Σο SVG ςημαύνει κυριολεκτικϊ "διανυςματικϊ γραφικϊ με δυνατϐτητα αλλαγόσ μεγϋθουσ". 

Αυτό η μορφό χρηςιμοποιεύται για τη δημιουργύα και αποθόκευςη 2D διανυςματικών 

εικϐνων. Δεδομϋνου ϐτι πρϐκειται για διανυςματικό εικϐνα, εύναι δυνατό η κλιμϊκωςη τησ 

εικϐνασ ό μϐνο μύα ενϐτητα χωρύσ απώλεια τησ ποιϐτητασ. Σο SVG ςασ επιτρϋπει να 

επεξεργαςτεύτε το κεύμενο τησ εικϐνασ ςε οποιοδόποτε πρϐγραμμα επεξεργαςύασ κειμϋνου. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
- Προςδιορύςτε τισ μορφϋσ αρχεύων για εκτϑπωςη 3D. 

- Μϊθετε τισ διαφορϋσ ςτη χρόςη των διςδιϊςτατων τϑπων εκτϑπωςησ. 

 

ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. Εκτυπωτόσ 2D. 
Προαιρετικϐ: προβολϋασ. 
 
 

https://www.logaster.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/vector.png
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ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
- χϋςη μορφών αρχεύων για εκτϑπωςη 2D με τισ πιο κατϊλληλεσ ενδεύξεισ χρόςησ. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Επιλϋξτε ανϊμεςα ςε true ό false: 

1. Σο PDF εύναι διανυςματικό μορφό 

2. Μια διανυςματικό εικϐνα αποτελεύται απϐ ανεξϊρτητα ςημεύα ό pixel. 

3. Κανονικϊ η μορφό PNG χρηςιμοποιεύται για την αποθόκευςη αρχεύων με αιχμηρϋσ 

ϊκρεσ. 

4. Οι εικϐνεσ ρϊςτερ εύναι ϐτι αποτελοϑνται απϐ μικρϊ κομμϊτια που ςχηματύζουν ϋνα 

μωςαώκϐ. 

5. Σο JPG εύναι η πιο κοινό και αναγνωρύςιμη μορφό, αλλϊ δεν επιτρϋπει την 

αποθόκευςη εικϐνων με επαρκό ποιϐτητα που καταλαμβϊνει τον λιγϐτερο χώρο. 

6. Οι εικϐνεσ ρϊςτερ δεν πρϋπει να χρηςιμοποιοϑνται ϐταν πρϋπει να εμφανύζονται 

ομαλϋσ μεταβϊςεισ χρωμϊτων και ςκιών. 
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Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ   
Γ.1 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΓΙΑ ΧΗΥΙΑΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ  
 
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
Γ.1.4: Λύςεισ ανοικτϋσ λογιςμικού ϋναντι ιδιόκτητου. Βιομηχανικϊ 
πρότυπα. 

Ώρεσ 
3 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ πρϋπει να γνωρύζει τα πλεονεκτόματα των δωρεϊν υποςτηρικτικών υπολογιςτών 
για χρόςη των βιομηχανικών και ιδιωτικών υποςτηρικτικών υπολογιςτών για χρόςη με 
ψηφιακϊ εργαλεύα. 
- Γνωρύςτε τα υποςτηρύγματα του υπολογιςτό για ανοιχτό χρόςη. 
- Γνωρύςτε ϐτι ο υπολογιςτόσ υποςτηρύζει για ιδιωτικό χρόςη 
- Γνώςη των βιομηχανικών απαιτόςεων χρόςησ. 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
Ειςαγωγό 

Σο υλικϐ αναφϋρεται ςε αυτϐ που εύναι απτϐ (που μπορεύ να αγγιχτεύ), δηλαδό ςε ϐλα τα 

φυςικϊ ςτοιχεύα του υπολογιςτό. 

 

 

Σι εύναι το δωρεϊν υλικό; 

 

 

 

 

 

Με τον ύδιο τρϐπο που το λογιςμικϐ μπορεύ να εύναι δωρεϊν, ϋτςι και το υλικϐ. Ενώ με το 

λογιςμικϐ εύναι δυνατό η κοινό χρόςη των τροποποιόςεών τουσ και οποιωνδόποτε 

προτϊςεων ό γνώςεων που αποκτόθηκαν μϋςω τησ μελϋτησ του κώδικα και τησ λειτουργύασ 

του, το ύδιο ςυμβαύνει με το υλικϐ μϋςω των ςχεδύων του, των καταλϐγων υλικών, τησ 

φυςικόσ διϊταξησ των εξαρτημϊτων και οποιοδόποτε πρϐςθετο ςτοιχεύο για την επύτευξη 

τησ λειτουργύασ του. 

Αν και η ϋννοια του ελεϑθερου υλικοϑ εύναι ςύγουρα λιγϐτερο γνωςτό απϐ το λογιςμικϐ τησ, 

η αλόθεια εύναι ϐτι πολϑ ενδιαφϋροντα ϋργα ϋχουν πραγματοποιηθεύ με τα χρϐνια. τϐχοσ 

του εύναι η δημιουργύα ςχεδύων εξοπλιςμοϑ υπολογιςτών με ανοιχτϐ τρϐπο, ϋτςι ώςτε ϐλοι 

οι ϊνθρωποι να ϋχουν πρϐςβαςη, τουλϊχιςτον, ςτα ςχϋδια καταςκευόσ των ςυςκευών. 

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον τρϐπο επικοινωνύασ με το υλικϐ, το ςχεδιαςμϐ του και τα 

εργαλεύα που χρηςιμοποιοϑνται για τη δημιουργύα αυτοϑ του ςχεδιαςμοϑ πρϋπει να 

δημοςιεϑονται για να χρηςιμοποιοϑνται ελεϑθερα. Με αυτϐν τον τρϐπο διευκολϑνονται οι 

βελτιώςεισ ελϋγχου, εφαρμογόσ και ςχεδιαςμοϑ απϐ την κοινϐτητα προγραμματιςτών. 
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Παραδεύγματα: 

 Ϊνα παρϊδειγμα: Ϊνασ προγραμματιςτόσ Α δημιουργεύ μια πινακύδα ικανό να ελϋγχει τα 

φώτα του γκαρϊζ του, και μοιρϊζεται με την κοινϐτητα ϐλα ϐςα εύναι απαραύτητα για την 

αναπαραγωγό τησ εν λϐγω πινακύδασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων ςχεδύων, ςχημϊτων, 

καταλϐγων υλικών και οποιουδόποτε λογιςμικοϑ εύναι απαραύτητο για τη λειτουργύα του. Ο 

προγραμματιςτόσ Β αποφαςύζει να κϊνει ϋνα αντύγραφο του πύνακα και βρύςκει αλλαγϋσ για 

τα αρχικϊ ςτοιχεύα, με χαμηλϐτερο κϐςτοσ και πιο ςυμπαγό ςχεδύαςη. Αυτϐ κοινοποιεύται 

ςτον προγραμματιςτό Α, ο οπούοσ απϐ αυτϋσ τισ βελτιώςεισ δημιουργεύ την ϋκδοςη 2.0 του 

πύνακα, ενώ ςυνεχύζει να μοιρϊζεται τα ςχϋδια για την καταςκευό του. Θα όμαςταν ςε αυτϐ 

που μποροϑμε να καλϋςουμε δωρεϊν υλικϐ. 

 

Κϊτι πολϑ ςημαντικϐ δεν εύναι να ςυγχϋουμε δωρεϊν με δωρεϊν, ϐτι κϊτι εύναι δωρεϊν δεν 

ςημαύνει ϐτι πρϋπει να εύναι δωρεϊν και το αντύςτροφο. 

Arduino 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=9&v=qhy5UtIzZfo 

Ο αριθμϐσ των διαθϋςιμων ϋργων που βαςύζονται ςε αυτϐ το ανοιχτϐ υλικϐ εύναι τερϊςτιοσ, 

γεγονϐσ που καθιςτϊ την ταξινϐμηςό τουσ εξαιρετικϊ περύπλοκη. Αρκεύ να ποϑμε ϐτι το 

Arduino ξεκύνηςε ωσ το ϋργο ενϐσ ςχεδιαςμοϑ που χρηςιμοποιεύ τον επεξεργαςτό Atmel AVR. 

Προερχϐμενοι απϐ την Ιταλύα, γεννόθηκε το 2005 και ϋκτοτε ϋχουν δημιουργηθεύ επύςημα 

περιςςϐτερα απϐ 120.000 πύνακεσ Arduino. Τπϊρχουν πολλϋσ παραλλαγϋσ, μερικϋσ απϐ 

αυτϋσ εύναι προώϐν υψηλοϑ επιπϋδου ενδιαφϋροντοσ απϐ τουσ χρόςτεσ, αλλϊ το πιο 

αξιοςημεύωτο πρϊγμα για το Arduino εύναι, χωρύσ αμφιβολύα, οι εφαρμογϋσ του. Απϐ τον 

ϋλεγχο απλών παιχνιδιών ωσ αναπϐςπαςτο μϋροσ των πιο ςϑνθετων ςυςτημϊτων οικιακοϑ 

αυτοματιςμοϑ, με την πρώτη ματιϊ φαύνεται ϐτι ϋνασ Arduino μπορεύ να κϊνει τα πϊντα: 

 

Πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα του δωρεϊν υλικού 

Πλεονϋκτημα 

1. Προςτατεϑει και υπεραςπύζεται την κυριαρχύα, επιτρϋποντασ ςτα ϋθνη να μην εξαρτώνται 

απϐ κανϋνα ϊλλο που παρϋχει τουσ απαραύτητουσ πϐρουσ για την ανϊπτυξη και την 

τεχνολογικό τουσ ανεξαρτηςύα. 

2. Ενθαρρϑνει ϐτι το υλικϐ μπορεύ να εύναι ποιϐτητασ, ανοιχτών προτϑπων και ϐτι εύναι πιο 

οικονομικϐ. 

3. Η επαναχρηςιμοπούηςη και προςαρμογό των ςχεδύων (πυρόνεσ) επιτρϋπουν ϋτςι την 

καινοτομύα και τη βελτύωςη των ςχεδύων ςε ςυνεργαςύα παγκοςμύωσ. 

4. Βοηθόςτε τισ εταιρεύεσ να εξοικονομόςουν κϐςτοσ και να ςχεδιϊςουν χρϐνο ςτισ δουλειϋσ 

τουσ. 

5. Τπϊρχει κοινϐτητα ςχεδιαςμοϑ, προγραμματιςμοϑ, δοκιμών και υποςτόριξησ που μεγαλώνει 

μϋρα με τη μϋρα με δυναμικϐ και ςυμμετοχικϐ τρϐπο. 

6. Αποφϑγετε τη ςυμμαχύα αξιϐπιςτων υπολογιςτών και τη διαχεύριςη ψηφιακών 

δικαιωμϊτων (DRM), που επιβϊλλουν περιοριςμοϑσ μεταξϑ ϊλλων ςε ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ 

ϐπωσ ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ, υπολογιςτϋσ. 

Μειονεκτόματα  

1. Οι τϋςςερισ ελευθερύεσ του ελεϑθερου λογιςμικοϑ δεν μποροϑν να εφαρμοςτοϑν ϊμεςα ςτο 

υλικϐ, δεδομϋνησ τησ διαφορετικόσ τουσ φϑςησ. Σο ϋνα ϋχει μια φυςικό ϑπαρξη, το ϊλλο ϐχι. 

Αυτϐ προκαλεύ μια ςειρϊ προβλημϊτων: 

2. Ο φυςικϐσ ςχεδιαςμϐσ εύναι μοναδικϐσ. Η κοινό χρόςη εξαρτϊται απϐ την ευκολύα 

αναπαραγωγόσ που διαθϋτει. 

3. Η κοινό χρόςη ςυνδϋεται με ϋνα κϐςτοσ. Σο ϊτομο που θϋλει να χρηςιμοποιόςει το υλικϐ που 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=9&v=qhy5UtIzZfo
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ϋχει ςχεδιϊςει κϊποιοσ ϊλλοσ πρϋπει πρώτα να το κϊνει, για το οπούο θα πρϋπει να ελϋγξει τα 

απαραύτητα ςτοιχεύα, να δημιουργόςει το ςχϋδιο και να επαληθεϑςει ϐτι ϋχει γύνει ςωςτϊ. 

Όλα αυτϊ ϋχουν κϐςτοσ. 

4. Διαθεςιμϐτητα των ςυςτατικών. Εύναι διαθϋςιμεσ οι μϊρκεσ; Όταν προςπαθοϑμε να 

φτιϊξουμε ϋνα ςχϋδιο μποροϑμε να βροϑμε το πρϐβλημα τησ ϋλλειψησ υλικοϑ. ε μια χώρα 

μπορεύ να μην υπϊρχει πρϐβλημα, αλλϊ ςε ϊλλη χώρα μπορεύ να μην ςυναντηθοϑν. 

5. Ο κϐςμοσ του υλικοϑ εύναι γεμϊτοσ διπλώματα ευρεςιτεχνύασ. εύναι μια πραγματικϐτητα, γι' 

αυτϐ πολλϊ απϐ τα κύνητρα των ςυγγραφϋων αυτόσ τησ ϋννοιασ εύναι ϐτι ο κώδικασ ό το 

ςχϋδιο δεν κυκλοφορεύ εϊν δεν το θϋλετε, αλλϊ οι νϋεσ εταιρεύεσ ενθαρρϑνονται να 

αναπτϑξουν και να κυκλοφορόςουν νϋο υλικϐ, προκειμϋνου να δημιουργόςουν δημϐςια 

πρϐτυπα και δωρεϊν, ϐπου ϐλοι μποροϑν να ςυνεργαςτοϑν. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
- Προςδιορύςτε τα πλεονεκτόματα των μϋςων υπολογιςτό ελεϑθερησ χρόςησ. 

- Προςδιορύςτε τα μειονεκτόματα των μϋςων υπολογιςτό ελεϑθερησ χρόςησ. 

- Προςδιορύςτε τα πλεονεκτόματα των μϋςων υπολογιςτό για ιδιωτικό χρόςη. 

- Προςδιορύςτε τα μειονεκτόματα των μϋςων υπολογιςτό ελεϑθερησ χρόςησ. 

 
ΠΟΡΟΙ 

1. Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. 
2. Προαιρετικϐ: προβολϋασ. 
3. Πρϐςθετοι διαδικτυακού πϐροι: 

https://www.arduino.cc/ 
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

- Προςδιορύςτε τα πλεονεκτόματα των υποςτηριζϐμενων υπολογιςτών ελεϑθερησ χρόςησ. 

- Προςδιορύςτε τα μειονεκτόματα των μϋςων υπολογιςτό ελεϑθερησ χρόςησ. 

- Προςδιορύςτε τα πλεονεκτόματα των μϋςων υπολογιςτό για ιδιωτικό χρόςη. 

- Προςδιορύςτε τα μειονεκτόματα των υπολογιςτών που υποςτηρύζουν για ιδιωτικό χρόςη. 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Επιλϋξτε μεταξϑ ψευδοϑσ ό αληθοϑσ: 

1. Με τον ύδιο τρϐπο που το λογιςμικϐ μπορεύ να εύναι δωρεϊν, ϋτςι και το υλικϐ. 

2. Η χρόςη δωρεϊν υλικοϑ ςημαύνει ϐτι εύναι δωρεϊν. 

3. Ο ςτϐχοσ του δωρεϊν υλικοϑ εύναι η δημιουργύα ςχεδύων εξοπλιςμοϑ υπολογιςτών με 

ανοιχτϐ τρϐπο, ϋτςι ώςτε ϐλεσ οι εταιρεύεσ να ϋχουν πρϐςβαςη και να ελϋγχουν τουσ 

μηχανιςμοϑσ διϊδοςησ. 

4. Σο δωρεϊν υλικϐ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ μϐνο απϐ ϊτομα και ποτϋ απϐ εταιρεύεσ. 

5. Σο δωρεϊν υλικϐ πληρού τα ύδια πρϐτυπα με το ιδιωτικϐ. 

6. Σο δωρεϊν υλικϐ χρηςιμοποιεύται μϐνο για προςωπικό ψυχαγωγύα 
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Γ.2 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΕΚΣΤΠΨΜΕΝΨΝ ΑΡΦΕΙΨΝ 3D, ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΚΟΠΗ LASER 

Γ.2.1: Σύποι αρχεύων και μετατροπό τουσ. Παραγγελύεσ ςε αρχεύα κοπόσ λϋιζερ 
Γ.2.2: Παραγγελύεσ ςτα εκτυπώςιμα αρχεύα 3D 
Γ.2.3: Παραγγελύεσ ςτα αρχεύα αριθμητικού ςυςτόματοσ ελϋγχου 

 

Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ   
Γ.2 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΕΚΣΤΠΨΜΕΝΨΝ ΑΡΦΕΙΨΝ 3D, ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 
ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΚΟΠΗ LASER 
. 

 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
Γ.2.1: Σύποι αρχεύων και μετατροπό τουσ. Παραγγελύεσ ςε αρχεύα 
κοπόσ λϋιζερ 
 
 

Ώρεσ 
7 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ πρϋπει να γνωρύζει πώσ να δημιουργεύ και να μετατρϋπει αρχεύα ώςτε να δύνει 

εντολϋσ κοπόσ με λϋιζερ. 

- Γνωρύςτε τισ μορφϋσ χρόςησ ςε μια κοπό με λϋιζερ. 

- Δώςτε εντολϋσ κοπόσ ςε λϋιζερ. 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

Ειςαγωγό 

 Σο Laser Cutting εύναι μια ψηφιακό τεχνικό αφαιρετικόσ καταςκευόσ που ςυνύςταται ςτην 

κοπό ό χϊραξη υλικοϑ με λϋιζερ. Σο Laser Cut μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε διϊφορα υλικϊ ϐπωσ 

πλαςτικϐ, ξϑλο, χαρτϐνι κ.λπ. 

Η διαδικαςύα περιλαμβϊνει την κοπό του υλικοϑ με ϋνα ιςχυρϐ λϋιζερ υψηλόσ ακρύβειασ που 

εςτιϊζει ςε μια μικρό περιοχό του υλικοϑ. Η πυκνϐτητα υψηλόσ ιςχϑοσ οδηγεύ ςε γρόγορη 

θϋρμανςη, τόξη και μερικό ό ολικό εξϊτμιςη του υλικοϑ. Δεδομϋνου ϐτι η περιοχό που 

επηρεϊζεται απϐ τη θερμϐτητα εύναι μικρό (περύπου 0,5 mm), τα κομμϋνα κομμϊτια ϋχουν 

ελϊχιςτη παραμϐρφωςη. υνόθωσ, ϋνασ υπολογιςτόσ κατευθϑνει το λϋιζερ υψηλόσ ιςχϑοσ πϊνω 

απϐ το υλικϐ και εντοπύζει τη διαδρομό τησ κοπόσ. 

Ο εξοπλιςμϐσ λϋιζερ που διατύθεται ςτην αγορϊ διακρύνεται απϐ την πηγό λϋιζερ που 

χρηςιμοποιοϑν. Επύ του παρϐντοσ, υπϊρχουν μϐνο τρεισ κϑριοι τϑποι λϋιζερ που ϋχουν επαρκό 

απϐδοςη και ιςχϑ ιςχϑοσ για την επεξεργαςύα υλικών ςε μεγϊλη κλύμακα: 

 CO2 λϋιζερ: το διοξεύδιο του ϊνθρακα που ςφραγύζεται μϋςα ςτο λϋιζερ 

&quot;αντλεύται&quot; (ενεργοποιεύται με θϋρμανςη) απϐ ϋνα ηλεκτρικϐ ρεϑμα που 

δημιουργεύ τη ροό των φωτονύων. υνόθωσ χρηςιμοποιεύται για κοπό, διϊτρηςη, 

ςυγκϐλληςη και χϊραξη. 

 Λϋιζερ γρανύτησ υττρύου-αλουμινύου με νϊτριο (Nd-YAG): το YAG αντλεύται 

χρηςιμοποιώντασ λαμπτόρα ό δύοδο για να εκπϋμπει τη ροό των φωτονύων. υνόθωσ 

χρηςιμοποιεύται για κοπό, ςυγκϐλληςη και χϊραξη μετϊλλων και κεραμικών. 

 Λϋιζερ ινών: χρηςιμοποιεύ διϐδουσ ημιαγωγών ωσ μηχανιςμϐ ϊντληςησ και οπτικό ύνα 

με προςθόκη ςπϊνιων γαιών ωσ μϋςο λϋιζερ. 

Οι κϑριεσ διαφορϋσ μεταξϑ των λϋιζερ CO2 και των λϋιζερ Nd-YAG και των ινών εύναι το μόκοσ 

κϑματοσ τησ δϋςμησ που παρϊγουν. Σα λϋιζερ CO2 εκπϋμπουν ϋνα υπϋρυθρο φωσ με μόκοσ 
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κϑματοσ 10,6 μικρϊ. Αυτϐ το μόκοσ κϑματοσ εύναι πολϑ αποτελεςματικϐ για την επεξεργαςύα 

ενϐσ ευρϋοσ φϊςματοσ υλικών, ϐπωσ ξϑλο, χαρτύ, πλαςτικϐ, γυαλύ, υφϊςματα, καουτςοϑκ και 

μϋταλλα. Σα λϋιζερ ινών και το Nd-YAG εκπϋμπουν μόκοσ κϑματοσ 1,06 μικρϊ και εύναι 

κατϊλληλα για την επεξεργαςύα μετϊλλων. Ψςτϐςο, πλαςτικϊ ό οργανικϊ υλικϊ δεν 

υποςτηρύζουν αυτϐ το μόκοσ κϑματοσ. 

 

Η κοπό με λϋιζερ εύναι ιδιαύτερα αποτελεςματικό ςε πολλοϑσ τομεύσ ϐπου ο ρυθμϐσ παραγωγόσ 

και η ταχϑτητα εύναι απαραύτητοι ϐπου οι παραδοςιακϋσ μϋθοδοι καταςκευόσ ϋχουν αποδειχθεύ 

αναποτελεςματικϋσ. Σο λϋιζερ διευκολϑνει ακριβεύσ περικοπϋσ ςε ϐλουσ τουσ τϑπουσ υλικών ενώ 

οι παραδοςιακϋσ διαδικαςύεσ παραγωγόσ επιβϊλλουν ϐρια και περιοριςμοϑσ, η κοπό με λϋιζερ 

επιτρϋπει την ελευθερύα ςχεδιαςμοϑ και ποςϐτητασ. 

Μαζύ, η κοπό με λϋιζερ επιτρϋπει: 

 Τψηλϐ επύπεδο ακρύβειασ και ακρύβεια θϋςησ 

 Εξοικονϐμηςη υλικοϑ 

 Μεγϊλη ταχϑτητα παραγωγόσ 

 Αιχμηρϋσ και καθαρϋσ ϊκρεσ 

 Ελϊχιςτη παραμϐρφωςη του υλικοϑ 

 Αςφαλεύσ διαδικαςύεσ 

 

Σο Laser Cutting επιτρϋπει τη χρόςη 2D διανυςματικών αρχεύων ϐπωσ SVG, DXF, AI κ.λπ. 

Μπορεύτε να δημιουργόςετε αρχεύα 2D χρηςιμοποιώντασ προγρϊμματα διανυςματικών 

γραφικών ϐπωσ το Inkscape (δωρεϊν) ό το Adobe Illustrator. Τπϊρχει ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ 

μαθημϊτων που δεύχνουν πώσ να χρηςιμοποιεύτε αυτϊ τα προγρϊμματα ςτο Διαδύκτυο. Σα 

διςδιϊςτατα αρχεύα ςτϋλνουν πληροφορύεσ ςτον κϐπτη λϋιζερ, ο οπούοσ θα εκτελεύ την κοπό, τη 

χαρακτικό ρϊςτερ ό τη ςόμανςη φορϋα ςτο επιλεγμϋνο υλικϐ με την επιλεγμϋνη ςχεδύαςη. Δεν 

εύναι απαραύτητο να εύςτε ειδικϐσ ςτο ςχεδιαςμϐ για τη χρόςη κοπόσ λϋιζερ. 

 

Σα πιο κατϊλληλα ςχϋδια για αυτϐν τον τϑπο δρϊςησ εύναι αυτϊ που καταςκευϊζονται ςε 2D ό 

ςε ςτρώςεισ. Μπορεύτε να κϐψετε ϐλα τα εύδη υλικών, ακρυλικϊ, πλαςτικϊ, ξϑλα, υφϊςματα, αν 

και υπϊρχουν οριςμϋνοι περιοριςμού με οριςμϋνεσ χημικϋσ ενώςεισ να υπϊρχουν ςε οριςμϋνα 

υλικϊ. 

 

Δυνατϐτητεσ του λϋιζερ 

Σο λϋιζερ επιτρϋπει τρεισ τϑπουσ κοπόσ: 

 Κϐψτε: ανϊλογα με το υλικϐ αφόνει ϋνα φινύριςμα ό ϊλλο. το ξϑλο η καμϋνη ϊκρη 

παραμϋνει (μπορεύ να γυαλιςτεύ μετϊ την παραγωγό), ςε κυματοειδϋσ χαρτϐνι αφόνει 

τϋλειο φινύριςμα, αφόνει τισ ϊκρεσ του μεθακρυλικοϑ ϊριςτου γυαλύςματοσ. 

 όμανςη: ςασ επιτρϋπει να κϊνετε γραμμϋσ χωρύσ να κϐψετε εντελώσ το υλικϐ. Εύναι 

δυνατό η δημιουργύα γραμμών διαφορετικών πϊχουσ. 

 Φαρακτικό: ξεκινϊ ϋνα λεπτϐ ςτρώμα υλικοϑ και ανϊλογα με το υλικϐ μπορεύ να αφόςει 

ϋνα φινύριςμα με λύγο ό πολϑ αντύθεςη. 

Πώσ να προετοιμϊςετε το αρχεύο: 

 Για να γύνει η περικοπό, το λϋιζερ πρϋπει να διαβϊςει διανυςματικϊ αρχεύα με μια ςειρϊ 

χαρακτηριςτικών. Μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε διανυςματικϊ προγρϊμματα 

ςχεδύαςησ (Illustrator, Inkscape) ό μοντελοπούηςη (AutoCAD, Rhino), μπορεύτε επύςησ 

να δημιουργόςετε αρχεύα .dxf ςε ϊλλα προγρϊμματα. Μερικϊ βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 

του αρχεύου εύναι: 

 Οι μονϊδεσ πρϋπει να εύναι ςε χιλιοςτϊ (mm) 

 Σο πϊχοσ των γραμμών εύναι 0,001 mm 
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 Η γραμμό πρϋπει να ευθυγραμμιςτεύ 

 

υμβουλϋσ για το ςχεδιαςμϐ για λϋιζερ. 

Ϊνα μεγϊλο μϋροσ τησ τιμόσ εργαςύασ υπολογύζεται με βϊςη τον χρϐνο διακοπόσ, οπϐτε εύναι 

ςημαντικϐ να το λϊβετε υπϐψη κατϊ το ςχεδιαςμϐ.  

Τπϊρχουν αρκετού λϐγοι για τουσ οπούουσ μπορεύ να αυξηθεύ ο χρϐνοσ κοπόσ. 

Όςο πιο περύπλοκοσ εύναι ο ςχεδιαςμϐσ, τϐςο πιο αργϐ θα χρειαςτεύ να κϐψει το λϋιζερ, κϊτι που 

θα αυξόςει τον χρϐνο. Οι καμπϑλεσ παρϊγουν το ύδιο αποτϋλεςμα, αναγκϊζουν το λϋιζερ να 

πηγαύνει πιο αργϊ, ειδικϊ ϐταν δημιουργοϑν ραφϋσ που αποτελοϑνται απϐ πολλϊ ςημεύα. Όςο 

περιςςϐτερο μπορεύτε να απλοποιόςετε το ςχεδιαςμϐ, τϐςο λιγϐτερο χρϐνο θα 

χρηςιμοποιόςουμε και αυτϐ θα επηρεϊςει το κϐςτοσ. Σα περιςςϐτερα ςχϋδια μποροϑν να 

δώςουν το ύδιο φινύριςμα με λιγϐτερα ςημεύα και απλοπούηςη καμπυλών. 

 

• Η χϊραξη ςυνεπϊγεται ςυνόθωσ κατανϊλωςη περιςςϐτερου χρϐνου και μερικϋσ φορϋσ δεν 

εύναι απολϑτωσ απαραύτητη και μπορεύ να γύνει μια ςόμανςη επιτυγχϊνοντασ ϋνα καλϐ 

φινύριςμα. 

 

 

 υνιςτώμενοι dejar 2 milímetros en espaciados dentro del diseño así como no tener 

partes que tengan dimensiones más pequeñas que el espesor del material puesto que 

aumenta la fragilidad del producto en esas zonas. 

 Παρατηρητόριο el mejor grabado es recomendable añadir un marcado en el contorno 

para que éste quede marcado y resaltar más el resultado final. El grabado y el marcado 

tienen que ser dos figuras diferentes. 

 

 Las curvas muy cerradas, los ángulos muy pronunciados y las zonas en las que se juntan 

muchas líneas pueden no terminar de presentar el mejor acabado. Λοιπϐν, πϊςο και 
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δϋκα πρϊγματα, εύναι πολϑτιμεσ, ελλιπεύσ, γενικϊ και ελλεύψεισ. 

Απαραύτητο για το αρχεύο 

 

Οι γραμμϋσ πρϋπει να περϊςουν μϋςα ςτην ύδια ςϑνθετη διαδρομό ανϊλογα με το χρώμα που 

ϋχουν. Όλα μπλε ςε ςϑνθετη διαδρομό, ϐλα κϐκκινα ςε ϊλλη ςϑνθετη διαδρομό. 

Πρϋπει να εύςτε πολϑ προςεκτικού με τα διπλϊ περιγρϊμματα, το λϋιζερ περνϊ δϑο φορϋσ εκεύ 

που βρύςκονται, ϐχι μϐνο θα αυξόςει τον χρϐνο αλλϊ θα ξεκινόςει περιςςϐτερο υλικϐ και θα 

επηρεαςτεύ η τελικό ανοχό. 

Εύναι πολϑ ςημαντικϐ να διατηρεύτε το περύγραμμα των ςχεδύων κλειςτϐ. Αυτϐ επηρεϊζει τη 

ςειρϊ κοπόσ των γραμμών που εύναι η ςυνιςτώμενη εντολό να πϊει απϐ μϋςα προσ τα ϋξω για να 

αποφευχθοϑν εςφαλμϋνεσ ευθυγραμμύςεισ ό πτώςεισ υλικοϑ ςτο κρεβϊτι. 

υνιςτϊται να δημιουργόςετε το αρχεύο απευθεύασ ςτο μϋγεθοσ ςτο οπούο πρϐκειται να το 

κϐψει ό να το κλιμακώςει ςωςτϊ εκ των προτϋρων, ώςτε να εύναι με τισ ςωςτϋσ μετρόςεισ. 

Δεν μπορεύτε να τοποθετόςετε ςημεύα ελϋγχου μικρϐτερα απϐ 1 mm μεταξϑ τουσ, το λογιςμικϐ 

δεν τα διακρύνει και μπορεύ ακϐμη και να δώςει λϊθοσ και να πϊει ςτραβϊ αρχεύο (αυτϐ για να 

βεβαιωθεύτε ϐτι δεν υπϊρχει αποτυχύα κυρύωσ). 

 
 

Δεν πρϋπει να χρηςιμοποιοϑνται μϊςκεσ αποκοπόσ, δύνουν προβλόματα κατϊ τη μεταφορϊ 

αρχεύων ςτην περικοπό, επειδό οι γραμμϋσ εξαφανύζονται και ο τελικϐσ ςχεδιαςμϐσ μπορεύ να 

διαφϋρει. 

Σοποθϋτηςη ςτο πιϊτο 

 Κατϊ την αξιοπούηςη του υλικοϑ και τη βελτιςτοπούηςη του χρϐνου κοπόσ, υπϊρχουν οριςμϋνεσ 

λεπτομϋρειεσ που πρϋπει να ληφθοϑν υπϐψη: 

 Η τοποθϋτηςη των κομματιών εύναι ςημαντικό, μπορεύτε να κερδύςετε πολϑ χώρο 

εκμεταλλευϐμενοι τη γεωμετρύα των κομματιών για να τα τοποθετόςετε με ϋναν βϋλτιςτο 

τρϐπο. Βϊζοντασ μερικϊ κομμϊτια μϋςα ςε ϊλλα, ενώνοντασ ευθεύεσ γραμμϋσ, εκμεταλλευϐμενοι 

τισ τρϑπεσ που αφόνουν μερικϊ κομμϊτια για να τοποθετόςουν ϊλλα εκεύ. 
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Αν και εύναι δυνατϐν να εξοικονομόςετε χρϐνο κοπόσ ενώνοντασ ευθεύεσ γραμμϋσ κατϊ την 

κοπό, εύναι προτιμϐτερο να αφόςετε τουλϊχιςτον 2 mm μεταξϑ των τεμαχύων ϋτςι ώςτε το 

υλικϐ να διατηρεύ τη ςταθερϐτητα καθώσ πϋφτουν τα κομμϊτια. Αυτϐ ςυνιςτϊται κυρύωσ ςε 

κομμϊτια με πολϑ παχϑ υλικϐ, καθώσ το κρεβϊτι δεν ϋχει λεπτϐ πλϋγμα και τα κομμϊτια 

πϋφτουν. 

Εϊν ςτην ύδια πλϊκα πρϐκειται να υπϊρχουν πολλϊ κομμϊτια με χαρακτικϊ ςε αυτϊ, εύναι 

καλϑτερο να τα ομαδοποιόςετε οριζϐντια για να βελτιςτοποιόςετε το χρϐνο κοπόσ. Σο λϋιζερ 

κϊνει μια οριζϐντια ςϊρωςη για εγγραφό, γι &#39;αυτϐ ςυνιςτϊται επύςησ η μεγαλϑτερη 

διϊςταςη να τοποθετεύται οριζϐντια. 

Μην φϋρετε τα κομμϊτια που υπερβαύνουν τα περιθώρια, αν και ελϋγχεται εϊν το αρχεύο 

ειςϋρχεται ςωςτϊ δεν ςυνιςτϊται η χρόςη των περιθωρύων για διϊφορουσ λϐγουσ . 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

- - Δημιουργόςτε αρχεύα υπολογιςτό για κοπό ό εγγραφό με λϋιζερ. 

- Αποθηκεϑςτε αρχεύα υπολογιςτό για κοπό ό χϊραξη με λϋιζερ . 

 
 
ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο.  

Προαιρετικϊ: προβολϋασ, κοπό με λϋιζερ. 

 
 
 
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
- Αρχεύα με εντολϋσ κοπόσ με λϋιζερ. 
- Αρχεύα για αρχεύα παραγγελύασ με περικοπό λϋιζερ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Επιλϋξτε ανϊμεςα ςε true ό false: 

1. Επύ του παρϐντοσ, υπϊρχουν μϐνο τρεισ βαςικού τϑποι λϋιζερ. 

2. Η κοπό με λϋιζερ δεν μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ με πλαςτικϐ και χαρτύ. 

3. Σο λϋιζερ επιτρϋπει την εγγραφό ςε υλικϊ ϐπωσ το γυαλύ. 

4. Σο Laser Cut απαιτεύ τη χρόςη τριςδιϊςτατων διανυςματικών αρχεύων 

5. το ςχεδιαςμϐ εικϐνων για κοπό με λϋιζερ, μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν διανυςματικϊ 

ςχϋδια ό προγρϊμματα μοντελοπούηςησ. 
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Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ   
Γ.2 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΕΚΣΤΠΨΜΕΝΨΝ ΑΡΦΕΙΨΝ 3D, ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 
ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΚΟΠΗ LASER 
 

 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
Γ.2.2: Παραγγελύεσ ςτα εκτυπώςιμα αρχεύα 3D  
 
 
 

Ώρεσ 
7 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ πρϋπει να γνωρύζει πώσ να δημιουργεύ και να μετατρϋπει αρχεύα ώςτε να δύνει 
εντολϋσ εκτϑπωςησ ςε ϋναν εκτυπωτό 3D. 
- Μϊθετε τον τϑπο αρχεύων για χρόςη ςε τριςδιϊςτατουσ εκτυπωτϋσ 
 - Δώςτε παραγγελύεσ για εκτϑπωςη 3D 
 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 

Ειςαγωγό 

 Η δυνατϐτητα εκτϑπωςησ ςτερεών τριςδιϊςτατων αντικειμϋνων εύναι μια τεχνολογύα που 

αναζητεύται εδώ και χρϐνια απϐ διϊφορουσ καταςκευαςτϋσ και ερευνητϋσ που προςπϊθηςαν να 

εφαρμϐςουν μια μϋθοδο που επιτρϋπει την καταςκευό των πιο ποικύλων αντικειμϋνων ϐπωσ 

ιατρικϊ εμφυτεϑματα, κομμϊτια αρχιτεκτονικόσ και ϊλλα ςτοιχεύα ςε ϋνα απλϐ και φθηνοσ 

τρϐποσ. 

 

 
 

 

Σι εύναι οι εκτυπωτϋσ 3D; ε τι χρηςιμεύουν; 

Η ςημερινό τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη εύναι μια πραγματικϐτητα που ϋχει όδη ξεφϑγει απϐ τα 

εργαςτόρια δοκιμών και παρϐλο που δεν ϋχουν φτϊςει ακϐμη ςτην κατϊςταςη παρουςύασ που 

κατϋχουν εκτυπωτϋσ inkjet ό laser, η αλόθεια εύναι ϐτι αυτϐσ εύναι ο δρϐμοσ που θα 

ακολουθόςουν αυτϐν τον τϑπο ςυςκευόσ, ϐταν η αξύα και το κϐςτοσ λειτουργύασ του πϋφτουν 

ςε τιμϋσ που μποροϑν να πληρώςουν ο χρόςτησ με τα πϐδια, ςύγουρα θα αρχύςουμε να τα 

βλϋπουμε δύπλα ςε οποιονδόποτε υπολογιςτό ςε οποιαδόποτε γειτονιϊ τησ πϐλησ. 

Αλλϊ το πεδύο εκτεύνεται πολϑ πϋρα απϐ αυτϐ, επειδό μποροϑμε επύςησ να βροϑμε υλοποιόςεισ 

τεχνολογύασ 3D εκτϑπωςησ ςε τομεύσ ϐπωσ η αυτοκινητοβιομηχανύα, ςτην καταςκευό 

πρωτοτϑπων, πρϊγμα που ςημαύνει ςημαντικό εξοικονϐμηςη λϐγω τησ μεύωςησ των χρϐνων 

μοντελοπούηςησ και των υλικών, ςτη βιομηχανύα κοςμημϊτων, υποδόματα, βιομηχανικϐσ 

ςχεδιαςμϐσ.  

Η τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη προςφϋρει εφαρμογϋσ που τελικϊ θα γύνουν μια ςυςκευό για 
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καθημερινό χρόςη. 

 

 
 

 

Σι εύναι ϋνασ εκτυπωτόσ 3D; 

Για να καταλϊβουμε τι εύναι ϋνασ εκτυπωτόσ 3D, πρϋπει να ςκεφτοϑμε μια ςυςκευό που μπορεύ 

να παρϊγει τριςδιϊςτατα ςτερεϊ φυςικϊ ςώματα με προςθόκη ςτρώματοσ προσ ςτρώμα ενϐσ 

υλικοϑ, ςυνόθωσ πλαςτικοϑ ABS, αλλϊ δεν εύναι το μϐνο υλικϐ που εύναι μεταχειριςμϋνοσ. 

Δηλαδό, μασ επιτρϋπει να δημιουργόςουμε, χωρύσ να χρειαςτεύ να χρηςιμοποιόςουμε 

οποιονδόποτε τϑπο καλουπιοϑ, ϋνα αντικεύμενο που μποροϑμε ςτη ςυνϋχεια να πϊρουμε ςτα 

χϋρια μασ. 

Η πιο ςημαντικό διαφορϊ που μποροϑμε να βροϑμε μεταξϑ των παραδοςιακών μορφών 

καταςκευόσ αντικειμϋνων και τησ τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ εύναι ϐτι ενώ ςτην πρώτη μϋθοδο 

το αντικεύμενο που πρϐκειται να μοντελοποιηθεύ επιτυγχϊνεται αφαιρώντασ το υπϐλοιπο υλικϐ 

ςτην εκτϑπωςη 3D, χρηςιμοποιεύται μϐνο το υλικϐ που θα χρηςιμοποιηθεύ αυςτηρϊ. που 

παρϊγει ςημαντικό εξοικονϐμηςη, εκτϐσ απϐ λιγϐτερη ρϑπανςη. 

 

 
 

 

Όςον αφορϊ τα υλικϊ που χρηςιμοποιοϑνται απϐ εκτυπωτϋσ 3D για τη δημιουργύα 

αντικειμϋνων, αυτϊ βαςικϊ διαιροϑνται ςε θερμοπλαςτικϊ PLA ό ABS, τα οπούα 

χρηςιμοποιοϑνται περιςςϐτερο ςτουσ πιο οικονομικοϑσ εκτυπωτϋσ 3D ςτην αγορϊ, αλλϊ 

μποροϑμε επύςησ να βροϑμε εκτυπωτϋσ που μοντελοποιοϑν αντικεύμενα ςε υλικϊ ϐπωσ ρητύνεσ. , 

φωτοπολυμερό και μϋταλλο, και η μεύωςη του κϐςτουσ τουσ επϋτρεψε να εγκαταλεύψουν το 

περιβϊλλον τησ βιομηχανικόσ καταςκευόσ. 

 

Πώσ λειτουργεύ ϋνασ εκτυπωτόσ 3D 

 

Όςον αφορϊ τον τρϐπο με τον οπούο αυτού οι τριςδιϊςτατοι εκτυπωτϋσ εκτελοϑν τη δουλειϊ 

τουσ, ςε πρώτη περύπτωςη θα χρειαςτεύ ϋνα αρχεύο που δημιουργόθηκε με κϊποιο λογιςμικϐ 

μοντελοπούηςησ 3D, ϐπωσ το Autodesk Inventor, το Solidworks ό το Catia για να 

&quot;πει&quot; ςτον εκτυπωτό 3D τι να μοντελοποιόςει. Πρϋπει να ςημειωθεύ ςχετικϊ με το 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-2.jpg
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λογιςμικϐ ϐτι ςτον κϐςμο του Ανοιχτοϑ Κώδικα υπϊρχουν επύςησ πολϑ εϑκαμπτεσ εναλλακτικϋσ 

λϑςεισ που μποροϑν να χειριςτοϑν αυτϐν τον τϑπο εκτυπωτών χωρύσ καμύα δυςκολύα και με 

μηδενικϐ κϐςτοσ, οι οπούεσ θα εύναι πολϑ καλϋσ για τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ και τισ ΜΜΕ. Τπϐ 

αυτόν την ϋννοια, οι εφαρμογϋσ ανοιχτοϑ κώδικα που ξεχωρύζουν ςε αυτϐ το θϋμα εύναι οι 

OpenSCAD και FreeCAD. 

 

 

 

 
 

 

Σα αρχεύα που απαιτοϑνται για την τροφοδοςύα του εκτυπωτό 3D περιϋχουν ακριβεύσ οδηγύεσ 

ςχετικϊ με τισ ςυντεταγμϋνεσ που πρϋπει να ακολουθοϑνται για τη δημιουργύα του αντικειμϋνου 

και ςυνόθωσ ειςϊγονται ςτον εκτυπωτό μϋςω USB χρηςιμοποιώντασ μονϊδα flash ό μνόμη, 

αλλϊ υπϊρχουν επύςησ μοντϋλα εκτυπωτών 3D που επιτρϋπουν την ϊμεςη ςϑνδεςη με τον 

υπολογιςτό. 

 

Σϑποι εκτυπωτών 3D και υλικών εκτϑπωςησ 

 Προσ το παρϐν, οι τεχνολογύεσ εκτϑπωςησ 3D ποικύλλουν, και προφανώσ δεν θα εύναι δυνατϐν 

να επιτευχθεύ ϋνα πρϐτυπο, τουλϊχιςτον τα επϐμενα χρϐνια. Αυτϐ οφεύλεται ςτη νεολαύα τησ 

εκτϑπωςησ 3D, η οπούα ενθαρρϑνει κϊθε καταςκευαςτό να αναπτϑξει τη δικό τησ τεχνολογύα 

και να προςπαθόςει να την επιβϊλει de facto ςτη βιομηχανύα. 

 

 

 
 

Ψςτϐςο, η κατανϐηςη αυτοϑ του ςημεύου δεν εύναι πολϑ περύπλοκη εργαςύα, καθώσ η κϑρια 

διαφορϊ μεταξϑ των τεχνολογιών 3D εκτϑπωςησ ςόμερα δύνεται απϐ τον τρϐπο με τον οπούο ο 

εκτυπωτόσ εναποθϋτει τα διαφορετικϊ ςτρώματα υλικοϑ για να δημιουργόςει το κομμϊτι. 
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Τπϐ αυτόν την ϋννοια, οι κϑριεσ τεχνολογύεσ που χρηςιμοποιοϑνται εύναι η λεγϐμενη Fusion 

Deposition Modeling (FDM) ό η τεχνολογύα απϐθεςησ πλαςτικοϑ υλικοϑ, η οπούα εύναι μια 

μϋθοδοσ που επιτρϋπει τη μοντελοπούηςη μερών ςε ABS ό PLA πλαςτικϊ. Αυτό η μοντελοπούηςη 

γύνεται τροφοδοτώντασ τον εκτυπωτό με ρολϐ αυτοϑ του υλικοϑ, το οπούο, ϐταν περνϊ μϋςα 

απϐ τον εξωθητό του εξοπλιςμοϑ, θερμαύνεται, λιώνει και εναποτύθεται ςτρώμα με ςτρώςη 

ςχηματύζοντασ το αντικεύμενο. Μετϊ απϐ αυτϐ, περιμϋνετε μϋχρι να κρυώςει το υλικϐ και 

μπορεύτε να το χειριςτεύτε. Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι αυτό η μϋθοδοσ εύναι η πιο 

χρηςιμοποιοϑμενη ςτον τομϋα των οικιακών τριςδιϊςτατων εκτυπωτών. 

 

Ωλλεσ τεχνολογύεσ που χρηςιμοποιοϑνται επύ του παρϐντοσ εύναι η τερεολιθογραφύα (SLA) και 

το Selective Laser Sintering (SLS), και οι δϑο λειτουργοϑν με τη βοόθεια μιασ δϋςμησ λϋιζερ. Ο 

πρώτοσ διαμορφώνει το ςτρώμα αντικειμϋνου ανϊ ςτρώςη, αλλϊ περιλαμβϊνει τη χρόςη ενϐσ 

λουτροϑ φωτο-ςκληρυνϐμενησ ρητύνησ. ε αυτόν την περύπτωςη, το χυτευμϋνο αντικεύμενο με 

υγρό ρητύνη ςκληρϑνεται με υπεριώδεσ φωσ λϋιζερ. 

 

 
 

Όςον αφορϊ την τεχνολογύα γνωςτό ωσ Selective Laser Sintering ό Laser Selective Sintering, 

εύναι παρϐμοια με την SLA, αλλϊ για τη χϑτευςη μπορεύ να χρηςιμοποιεύ διαφορετικϋσ ειςϐδουσ 

ςε ςκϐνη ϐπωσ μεταλλικϊ και κεραμικϊ υλικϊ, νϊιλον, πολυςτυρϐλιο και γυαλύ, μεταξϑ ϊλλων. ε 

αυτόν την περύπτωςη, το λϋιζερ λειώνει το υλικϐ και το ςτερεοποιεύ. Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι 

και οι δϑο τεχνολογύεσ εκτιμώνται ιδιαύτερα χϊρη ςτην ακρύβειϊ τουσ. 

 

¿  
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Λϊβετε υπϐψη ϐτι το αρχεύο για εκτϑπωςη ςε ϋναν εκτυπωτό 3D μπορεύ να προϋρχεται απϐ το 

Διαδύκτυο απϐ ιςτϐτοπουσ ϐπωσ το Thingiverse ό που δημιουργοϑνται απευθεύασ απϐ το 

χρόςτη. 

ε αυτϐ το ςημεύο, εύναι απαραύτητο να διευκρινιςτεύ ϐτι ο τϑποσ αρχεύου που χρηςιμοποιεύται 

για την εκτϑπωςη ςε 3D εκτυπωτϋσ εύναι το &quot;.Μορφό STL &quot;, η οπούα περιϋχει 

πληροφορύεσ ενϐσ κομματιοϑ ςε ϋνα χρώμα, ό το&quot;.VRML &quot;, το οπούο αποθηκεϑει 

πληροφορύεσ ενϐσ κομματιοϑ ςε διϊφορα χρώματα. 

Μετϊ απϐ αυτϐ, το υλικϐ εκτϑπωςησ φορτώνεται για να εκτυπώςετε το κομμϊτι, το οπούο 

ποικύλλει ανϊλογα με τον τϑπο τησ τεχνολογύασ εκτϑπωςησ 3D που χρηςιμοποιεύτε. Σϋλοσ, 

δύνεται η παραγγελύα εκτϑπωςησ και ο τριςδιϊςτατοσ εκτυπωτόσ αρχύζει να κϊνει τη δουλειϊ 

του. 

 

Πώσ η εκτϑπωςη 3D θα αλλϊξει τον κϐςμο 

 

Πριν απϐ μερικϊ χρϐνια, ϐταν ξεκύνηςε η ιδϋα για πρώτη φορϊ και ξεκύνηςε η ςυζότηςη ςχετικϊ 

με τη δυνατϐτητα δημιουργύασ εκτυπωτών που θα μποροϑςαν να αναπαραγϊγουν μορφϋσ ςε 

τρεισ διαςτϊςεισ, το ϋργο φαινϐταν μια πραγματικό ουτοπύα, που όταν δυνατό μϐνο μϋςω των 

ςελύδων ενϐσ μυθιςτορόματοσ επιςτημονικόσ φανταςύασ. 

Ψςτϐςο, η αλόθεια εύναι ϐτι η ανϊπτυξη πύςω απϐ την τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη ϋχει προχωρόςει 

αρκετϊ και μετϊ απϐ εκατοντϊδεσ δοκιμϋσ και ςφϊλματα, επιτϋλουσ όταν δυνατϐ να 

δημιουργηθεύ ο πρώτοσ εξοπλιςμϐσ εκτϑπωςησ ικανϐσ να αναπαρϊγει ϋνα αντικεύμενο ςτισ τρεισ 

διαςτϊςεισ του. 

 
 

 

Λύγο μετϊ την επύτευξη αυτόσ τησ καινοτομύασ ςτην τεχνολογύα, και παρϐλο που οι 

τριςδιϊςτατοι εκτυπωτϋσ δεν ϋχουν γύνει ϋνα ςτοιχεύο που ϐλοι ϋχουμε ςτο ςπύτι μασ, η αλόθεια 

εύναι ϐτι χϊρη ςτο ςχϋδιο και το δωρεϊν δύπλωμα ευρεςιτεχνύασ του, ςόμερα οποιοςδόποτε 

Μπορεύτε να δημιουργόςετε το δικϐ ςασ 3D εκτυπωτόσ. 

Λϐγω των ςχεδϐν ανεξϊντλητων δυνατοτότων που προςφϋρει η τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη, ϐχι 

μϐνο ςε μεγϊλη κλύμακα, αλλϊ και ςτον τομϋα των μεγϊλων και μικρών εταιρειών ςε ϐλο τον 

κϐςμο, υπϊρχουν πολλού που λϋνε ϐτι με την τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη ϋχει φτϊςει μια νϋα 

βιομηχανικό επανϊςταςη . 

 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-15.jpg
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Φϊρη ςτη μεγϊλη ποικιλύα υλικών που μποροϑν να εφαρμοςτοϑν ςτη διαδικαςύα τησ εκτϑπωςησ 

3D, που περιλαμβϊνουν κυρύωσ νϊιλον και πολυςτυρϐλιο, μεταξϑ ϊλλων, με ϋναν εκτυπωτό 3D, 

εύναι δυνατό η εκτϑπωςη των πιο διαφορετικών τριςδιϊςτατων αντικειμϋνων, που κυμαύνονται 

απϐ ροϑχα, εργαλεύα , ςπύτια, διϊφορα μϋρη, ιατρικϐσ εξοπλιςμϐσ, τρϐφιμα και ακϐμη και 

ϐργανα για το ανθρώπινο ςώμα. 

Επομϋνωσ, μποροϑμε να φανταςτοϑμε πώσ η τεχνολογύα τησ τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ θα 

αλλϊξει αναμφύβολα τον κϐςμο ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα, και απϐ αυτό την ϊποψη 

υπϊρχουν πολλού ειδικού που λϋνε ϐτι χϊρη ςτην τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη τροφύμων, ςε μερικϋσ 

δεκαετύεσ θα εύναι δυνατϐν ακϐμη και να τελειώςει ο κϐςμοσ πεύνα, κϊτι που φυςικϊ ϋχει 

προκαλϋςει μεγϊλη διαμϊχη. 

 

 
 

 

Αυτϐ εύναι ακριβώσ ϋνα ϋργο που βρύςκεται ςε πλόρη φϊςη ανϊπτυξησ, μϋςω τησ πρωτοβουλύασ 

που εύχε η NASA με μια ςειρϊ εταιρειών, η οπούα επιδιώκει να δημιουργόςει, μεταξϑ ϊλλων, ϋναν 

3D εκτυπωτό που επιτρϋπει την εκτϑπωςη μιασ πύτςασ. Εν τω μεταξϑ, οι μεγϊλοι 

καταςκευαςτϋσ τροφύμων ϋχουν όδη αρχύςει να διεξϊγουν διϊφορεσ δοκιμϋσ ωσ προσ αυτϐ. 

 
 

 

Με τη μεύωςη του κϐςτουσ που θα ϋχουν αναπϐφευκτα οι ειςροϋσ για εκτϑπωςη 3D με την 

πϊροδο του χρϐνου, η εκτϑπωςη 3D θα ειςβϊλει επύςησ ςτην αγορϊ ακινότων και με τα χρϐνια 

τα ςπύτια που καταςκευϊζονται με εκτυπωτϋσ 3D θα εύναι η φθηνϐτερη και ταχϑτερη επιλογό, 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-16.jpg
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την οπούα χωρύσ αμφιβολύα θα μποροϑςε να ϋχει μια ςημαντικό θετικό κοινωνικό επύδραςη, ϐχι 

μϐνο ςε αναδυϐμενεσ χώρεσ με προβλόματα ςτϋγαςησ, αλλϊ και ςε χώρεσ του τρύτου κϐςμου 

ϐπου, λϐγω τησ παγκϐςμιασ κρύςησ, απαιτεύται ϐλο και περιςςϐτερο ανταγωνιςτικϐ κϐςτοσ. 

 

 
 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ϋνα απϐ τα μειονεκτόματα που επιςημαύνουν οι ειδικού ςε ςχϋςη με την 

τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη εύναι ϐτι αναπϐφευκτα θα προκαλϋςει αϑξηςη των προώϐντων 

απομύμηςησ, δημιουργώντασ νϋεσ αγορϋσ πειρατεύασ κϊθε εύδουσ. 

 

 
 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
- Δημιουργόςτε αρχεύα υπολογιςτό για την εκτϑπωςη 3D ςασ. 

- Αποθηκεϑςτε τριςδιϊςτατα αρχεύα υπολογιςτό εκτϑπωςησ. 

ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο.  

Προαιρετικϊ: προβολϋασ, εκτυπωτόσ 3D. 

 
 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
- Αρχεύα με παραγγελύεσ για εκτϑπωςη αντικειμϋνων 3D ςε εκτυπωτϋσ. 

- Αρχεύα αρχεύων παραγγελιών τριςδιϊςτατησ εμφϊνιςησ 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-22.jpg
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Επιλϋξτε μεταξϑ αληθοϑσ ό ψευδοϑσ τισ ακϐλουθεσ δηλώςεισ: 

1. Σο ABS εύναι το μϐνο ϋγκυρο υλικϐ για τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη. 

2. Οι εφαρμογϋσ ανοιχτοϑ κώδικα που ξεχωρύζουν ςε αυτϐ το θϋμα εύναι οι OpenSCAD και 

FreeCAD. 

3. Ο τϑποσ αρχεύου που χρηςιμοποιεύται για την εκτϑπωςη ςε 3D εκτυπωτϋσ εύναι η 

μορφό.STLo το.VRMLLanguage 

4. Επύ του παρϐντοσ, η τεχνολογύα εκτϑπωςησ 3D εύναι ςτϊνταρ. 

5. Σα αρχεύα που απαιτοϑνται για την τροφοδοςύα του εκτυπωτό 3D πρϋπει να περιϋχουν 

τισ ςυντεταγμϋνεσ που πρϋπει να ακολουθηθοϑν για τη δημιουργύα του αντικειμϋνου 

6. Η μορφό εκτϑπωςησ &quot;.VRML &quot;, αποθηκεϑει πληροφορύεσ ενϐσ κομματιοϑ ςε 

διϊφορα χρώματα 
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Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ   
Γ.2 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΕΚΣΤΠΨΜΕΝΨΝ ΑΡΦΕΙΨΝ 3D, ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΚΟΠΗ LASER 
 

 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
Γ.2.3: Παραγγελύεσ ςτα αρχεύα αριθμητικού ςυςτόματοσ ελϋγχου 
 
 
 
 

Ώρεσ 
7 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ πρϋπει να ξϋρει πώσ να δημιουργεύ και να μετατρϋπει αρχεύα για να δύνει παραγγελύεσ 
ςε μια μηχανό ϊλεςησ αριθμητικοϑ ελϋγχου. 
- Γνωρύςτε τα αρχεύα για μηχανϋσ ϊλεςησ αριθμητικοϑ ελϋγχου. 
- Δώςτε παραγγελύεσ ϊλεςησ ςε μια αριθμητικό μηχανό ελϋγχου ϊλεςησ. 
 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

Ειςαγωγό 

 

 Η ειςαγωγό του μηχανογραφημϋνου αριθμητικοϑ ελϋγχου (CNC) ϋχει επεκτεύνει εκθετικϊ τισ 

εφαρμογϋσ βιομηχανικών μηχανημϊτων μϋςω του προγραμματιζϐμενου αυτοματιςμοϑ τησ 

παραγωγόσ και τησ επύτευξησ κινόςεων που εύναι αδϑνατο να εκτελεςτοϑν χειροκύνητα, ϐπωσ 

κϑκλοι, διαγώνιεσ γραμμϋσ και ϊλλα πιο περύπλοκα ςχόματα που επιτρϋπουν την καταςκευό 

κομματιών με εξαιρετικϊ περύπλοκα προφύλ. Αυτϐ μεταφρϊζεται επύςησ ςτη βελτιςτοπούηςη 

πολλών βαςικών μεταβλητών οποιαςδόποτε διαδικαςύασ καταςκευόσ: παραγωγικϐτητα, 

ακρύβεια, αςφϊλεια, ταχϑτητα, επαναληψιμϐτητα, ευελιξύα και μεύωςη των αποβλότων. 

ε αυτϐ προςτύθεται μια ςημαντικό πτώςη των τιμών που επιτρϋπει ςε πολλϋσ μικρϋσ και πολϑ 

μικρϋσ επιχειρόςεισ να ϋχουν πρϐςβαςη ςε αυτόν την τεχνολογύα. 

Η πολλαπλϐτητα των μηχανημϊτων ϊλεςησ που υπϊρχουν ςόμερα επεκτϊθηκε ϊνετα προσ τον 

πολλαπλαςιαςμϐ τϑπων εξοπλιςμοϑ εξοπλιςμϋνου με CNC. την πραγματικϐτητα, υπϊρχουν 

επύςησ ειδικϊ κιτ για τη μετατροπό των παλαιών μηχανημϊτων ϊλεςησ ςε μηχανό ϊλεςησ CNC. 

Βαςικϊ, τα μηχανόματα ϊλεςησ CNC μοιϊζουν πολϑ με τα ςυμβατικϊ μηχανόματα ϊλεςησ και 

ϋχουν τα ύδια κινοϑμενα μϋρη, δηλαδό το τραπϋζι, την κεφαλό κοπόσ, τον ϊξονα και τα καρϐτςια 

πλευρικόσ και εγκϊρςιασ κύνηςησ. Ψςτϐςο, δεν ϋχουν μοχλοϑσ ό μανιβϋλεσ για να λειτουργοϑν 

αυτϊ τα κινοϑμενα μϋρη, αλλϊ μια οθϐνη που ειςϊγεται ςε ϋνα πλαύςιο γεμϊτο χειριςτόρια και 

ϋνα μεταλλικϐ κουτύ που ςτεγϊζει τα ηλεκτρικϊ και ηλεκτρονικϊ εξαρτόματα που ρυθμύζουν τη 

λειτουργύα κινητόρων που ϋχουν ςχεδιαςτεύ για να κϊνουν την ύδια δουλειϊ που ϋκαναν . οι 

μοχλού και οι ςτρϐφαλοι των παλαιών μηχανών. 

Μεταξϑ αυτών των ςυςτατικών εύναι το CNC, το οπούο εύναι ϋνασ υπολογιςτόσ που εύναι κυρύωσ 

υπεϑθυνοσ για τισ κινόςεισ του μηχανόματοσ ϊλεςησ μϋςω του αντύςτοιχου λογιςμικοϑ. Ο 

ςυνδυαςμϐσ ηλεκτρονικών και κινητόριων κινητόρων ό ςερβοκινητόρων εύναι ικανϐσ να 

επιτϑχει ϐλεσ τισ πιθανϋσ εργαςύεσ ϊλεςησ. 

Για να κατανοόςουμε τον ϋλεγχο των κινόςεων που αςκοϑνται απϐ το CNC, εύναι απαραύτητο να 

γνωρύζουμε εν ςυντομύα πώσ λειτουργεύ μια ςυμβατικό μηχανό ϊλεςησ. 
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ε αυτϐν τον τϑπο μηχανών, οι ςτρϐφαλοι ενεργοποιοϑν τα κινοϑμενα μϋρη χειροκύνητα ϋτςι 

ώςτε το εργαλεύο κοπόσ να κινεύται γραμμικϊ ςε τουλϊχιςτον τρεισ ϊξονεσ, οι οπούοι 

ονομϊζονται κϑριοι ϊξονεσ: 

Ωξονασ X: οριζϐντιοσ και παρϊλληλοσ προσ την επιφϊνεια ςϑςφιξησ του τεμαχύου. υνδϋεται με 

την κύνηςη ςτο διαμόκεσ οριζϐντιο επύπεδο του πύνακα ϊλεςησ. 

Ωξονασ Τ: ςχηματύζει ϋνα τρύδυο ϊμεςησ κατεϑθυνςησ με τουσ ϊξονεσ Φ και Ζ. υνδϋεται με την 

κύνηςη ςτο εγκϊρςιο οριζϐντιο επύπεδο του πύνακα ϊλεςησ. 

Ωξονασ Ζ: ϐπου εύναι τοποθετημϋνοσ ο κϐφτησ, αυτϐσ ϋχει την ιςχϑ κοπόσ και μπορεύ να 

υιοθετόςει διαφορετικϋσ θϋςεισ ανϊλογα με τισ δυνατϐτητεσ τησ κεφαλόσ. υνδϋεται με την 

κϊθετη κύνηςη τησ κεφαλόσ του μηχανόματοσ. 

Εϊν ο δρομολογητόσ ϋχει ςταθερϐ πύνακα, αυτϋσ οι τρεισ κινόςεισ εκτελοϑνται απϐ τον ϊξονα. 

Σώρα, εύναι ςαφϋσ ϐτι η ϊλεςη πιο ςϑνθετων μερών θα απαιτόςει μεγαλϑτερο αριθμϐ αξϐνων 

των οπούων η τροχιϊ δεν εύναι μϐνο γραμμικό, αλλϊ και περιςτροφικό. Εδώ μπαύνει η ιδϋα του 

CNC, δημιουργώντασ μια πληθώρα ςυμπληρωματικών αξϐνων που ελϋγχονται ανεξϊρτητα και 

καθορύζονται απϐ την κύνηςη περιςτρεφϐμενων τραπεζιών και / ό κατευθυνϐμενων κεφαλών. 

Αυτϐ δημιουργεύ μια ποικιλύα μοντϋλων μηχανών που καθιςτοϑν δυνατό την κατεργαςύα του 

κομματιοϑ με διαφορετικϊ επύπεδα και γωνύεσ προςϋγγιςησ. 

το παρακϊτω ςχόμα βλϋπουμε ϋνα παρϊδειγμα μηχϊνημα ϊλεςησ CNC με τα βαςικϊ του 

εξαρτόματα και τουσ κϑριουσ ϊξονεσ (X, Y, Z) και ςυμπληρωματικοϑσ ϊξονεσ (B, W). 

ντο  
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Εξαρτόματα μιασ μηχανόσ ϊλεςησ CNC 

1 - τόλη 

 2 - Κομμϊτι εργαςύασ 

 3 - Σραπϋζι ϊλεςησ, με κύνηςη ςτουσ ϊξονεσ X και Y 

 4 - Υρϊουλα 

 5 - Κοπό κεφαλόσ ςυμπεριλαμβανομϋνου του κινητόρα του ϊξονα 

 6 - Πύνακασ ελϋγχου CNC 

 7 - Μϊνικεσ για ψυκτικϐ, εϊν εύναι απαραύτητο. 

X, Y, Z - Κϑριοι ϊξονεσ μετατϐπιςησ 

 B - υμπληρωματικϐσ ϊξονασ περιςτροφικόσ κύνηςησ τησ κεφαλόσ κοπόσ 

 W - υμπληρωματικϐσ ϊξονασ τησ διαμόκουσ κύνηςησ τησ κεφαλόσ κοπόσ 

Η κϑρια λειτουργύα του CNC εύναι ο ϋλεγχοσ των μετατοπύςεων του τραπεζιοϑ, των εγκϊρςιων 

και διαμόκων μεταφορών και / ό του ϊξονα κατϊ μόκοσ των αντύςτοιχων αξϐνων τουσ μϋςω 

αριθμητικών δεδομϋνων. Ψςτϐςο, αυτϐ δεν εύναι ϐλο, επειδό ο ϋλεγχοσ αυτών των 

μετατοπύςεων για την επύτευξη του επιθυμητοϑ τελικοϑ αποτελϋςματοσ απαιτεύ την τϋλεια 

ρϑθμιςη και ςωςτϐ ςυγχρονιςμϐ μεταξϑ διαφορετικών ςυςκευών και ςυςτημϊτων που 

αποτελοϑν μϋροσ οποιαςδόποτε διαδικαςύασ CNC. Αυτϊ περιλαμβϊνουν τουσ κϑριουσ και 

ςυμπληρωματικοϑσ ϊξονεσ, το ςϑςτημα μετϊδοςησ, τα ςυςτόματα ςυγκρϊτηςησ εργαςύασ του 

ανταλλακτικοϑ και των εργαλεύων, καθϋνα απϐ τα οπούα παρουςιϊζει τουσ τρϐπουσ και τισ 

μεταβλητϋσ του που πρϋπει επύςησ να ορύζονται επαρκώσ. 

Αυτϐσ ο αυςτηρϐσ ϋλεγχοσ πραγματοποιεύται απϐ λογιςμικϐ που παρϋχεται με τη μηχανό 

ϊλεςησ και βαςύζεται ςε μύα απϐ τισ πολυϊριθμεσ γλώςςεσ αριθμητικοϑ προγραμματιςμοϑ CNC, 

ϐπωσ ISO, HEIDENHAIN, Fagor, Fanuc, SINUMERIK και Siemens. 

Αυτϐ το λογιςμικϐ περιϋχει αριθμοϑσ, γρϊμματα και ϊλλα ςϑμβολα - για παρϊδειγμα, κωδικοϑσ 

G και M-που κωδικοποιοϑνται ςε κατϊλληλη μορφό για τον καθοριςμϐ ενϐσ προγρϊμματοσ 

οδηγιών ικανών να αναπτϑξουν μια ςυγκεκριμϋνη εργαςύα. Οι κωδικού G εύναι ςυναρτόςεισ τησ 

κύνηςησ του μηχανόματοσ (γρόγορεσ κινόςεισ, προϐδουσ, ακτινικϋσ προϐδουσ, παϑςεισ, κϑκλοι), 

ενώ οι κωδικού M εύναι οι διϊφορεσ λειτουργύεσ που απαιτοϑνται για την κατεργαςύα 

εξαρτημϊτων, αλλϊ δεν εύναι κύνηςη του μηχανόματοσ (εκκύνηςη και διακοπό ϊξονα, αλλαγό 

εργαλεύου, ψυκτικϐ, διακοπό προγρϊμματοσ κ.λπ.). Απϐ αυτϐ προκϑπτει ϐτι για τη λειτουργύα 

και τον προγραμματιςμϐ αυτοϑ του τϑπου μηχανημϊτων απαιτοϑνται βαςικϋσ γνώςεισ ςχετικϊ 

με τη λειτουργύα μηχανών ςε ςυμβατικϐ εξοπλιςμϐ, ςτοιχειώδη γνώςη μαθηματικών, τεχνικϐ 

ςχϋδιο και χειριςμϐσ οργϊνων μϋτρηςησ. 

Προσ το παρϐν, η χρόςη προγραμμϊτων CAD (ςχεδιαςμϐσ με υπολογιςτό) και CAM (καταςκευό 

με τη βοόθεια υπολογιςτό) εύναι ςχεδϐν υποχρεωτικϐ ςυμπλόρωμα ςε οποιοδόποτε μηχϊνημα 

CNC, οπϐτε, γενικϊ, η υλοπούηςη ενϐσ κομματιοϑ περιλαμβϊνει το ςυνδυαςμϐ τριών τϑπων 

λογιςμικοϑ: 

1. CAD: εκτελεύ το ςχεδιαςμϐ του κομματιοϑ. 

2. CAM: υπολογύζει τισ μετατοπύςεισ των αξϐνων για τη μηχανικό κατεργαςύα του κομματιοϑ και 

προςθϋτει τισ ταχϑτητεσ προώθηςησ, τισ ταχϑτητεσ ςτροφών και τα διαφορετικϊ εργαλεύα του 

γηπϋδου. 

3. Λογιςμικϐ ελϋγχου (περιλαμβϊνεται ςτο μηχϊνημα): λαμβϊνει οδηγύεσ απϐ το CAM και 

εκτελεύ τισ εντολϋσ για μετακύνηςη των κινοϑμενων μερών του δρομολογητό ςϑμφωνα με αυτϋσ 

τισ οδηγύεσ. 
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Οι μηχανϋσ ϊλεςησ CNC εύναι ειδικϊ προςαρμοςμϋνεσ για την ϊλεςη προφύλ, κοιλοτότων, 

επιφανειακών περιγραμμϊτων και εργαςιών κοπόσ μότρασ, ςτισ οπούεσ δϑο ό τρεισ ϊξονεσ του 

πύνακα ϊλεςησ πρϋπει να ελϋγχονται ταυτϐχρονα. Παρϐλο που, ανϊλογα με την πολυπλοκϐτητα 

του μηχανόματοσ και τον προγραμματιςμϐ που πραγματοποιόθηκε, οι μηχανϋσ ϊλεςησ CNC 

μποροϑν να λειτουργοϑν αυτϐματα, ςυνόθωσ απαιτεύται χειριςτόσ για την αλλαγό των 

κοπτικών ϊλεςησ, καθώσ και για τη ςυναρμολϐγηςη και την αποςυναρμολϐγηςη των τεμαχύων 

εργαςύασ. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Odt9_2S0eTA 

 

 

Ψσ παρϊδειγμα τησ χρόςησ μηχανών ϊλεςησ CNN, ο Ινδϐσ καλλιτϋχνησ Ruchika Grover εύναι ϋνα 

ςτοϑντιο ςχεδιαςμοϑ που διερευνϊ τισ δυνατϐτητεσ τησ φυςικόσ πϋτρασ. Οι επιφϊνειεσ, τα 

γλυπτϊ και οι εγκαταςτϊςεισ του δημιουργοϑνται μϋςω μιασ μοναδικόσ διαδικαςύασ, η οπούα 

ςυνδυϊζει την ψηφιακό καταςκευό και την παραδοςιακό χειροτεχνύα. 

 

 
 

 

 
Διαδικαςύα καταςκευόσ. Η εικϐνα εύναι ευγενικό προςφορϊ του Anoma 

 ε γενικϋσ γραμμϋσ, ο Grover ξεκινϊ επεξηγώντασ βαςικϋσ ϋννοιεσ ςε χαρτύ, εμπνευςμϋνεσ απϐ 

φυςικϊ ςχόματα και υφϋσ. Για παρϊδειγμα, η ςυλλογό επιφανειών &quot;Foliage&quot; 

https://www.youtube.com/watch?v=Odt9_2S0eTA
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58e31af197cc6131000071-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58f83cf197cc61310000ae-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f3387f197cc3bcf000209-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58f7fef197ccdb8400001c-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f58f9f197cc3bcf000232-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
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επιςημαύνει τα μοτύβα των φλεβών που ςυνόθωσ αγνοοϑνται ςτα φϑλλα. Κατϊ τη ςϑλληψό του, 

προεπιλϋχθηκαν ϋξι εύδη φυτών - το Bodhi, το Maple, το Monstera, το Birch, το Elm και το Lily - 

χαρτογραφώντασ τα φϑλλα τουσ τριςδιϊςτατα ςτη μελϋτη. τη ςυνϋχεια, πληροφορημϋνοσ απϐ 

εκτεταμϋνεσ βοτανικϋσ μελϋτεσ, ο Grover ερμόνευςε τα φυςικϊ φλεβικϊ δύκτυα ςε λεπτϊ ςχϋδια, 

ενιςχϑοντϊσ τα ςημαντικϊ για να τα καταςτόςουν εμφανό. 

 

 
Υϑλλωμα / Maple. Η εικϐνα εύναι ευγενικό προςφορϊ του Anoma 

 

Μϐλισ ςχηματιςτεύ το διςδιϊςτατο ςχϋδιο, η διαδικαςύα μετακινεύται ςε μοντελοπούηςη με 

υπολογιςτό, ϐπου προςδιορύζονται ακριβεύσ μετρόςεισ και προςτύθενται περύπλοκεσ 

λεπτομϋρειεσ. οι γραμμϋσ εξωθοϑνται και αποδύδονται ςε διαφορετικϊ ϑψη και βϊθη, και οι 

ϊκρεσ τουσ εύναι λοξϋσ. τη ςυνϋχεια, αναπτϑςςονται διαφορετικϊ πρωτϐτυπα ςε μια περύοδο 

τεςςϊρων ϋωσ ϋξι μηνών, ςϑμφωνα με μια ςειρϊ προτϑπων (βϊθη και μεταβλητϊ μεγϋθη), υλικϊ 

(αςβεςτϐλιθοσ, γρανύτησ και μϊρμαρο κ.λπ.) και εργαλεύα. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι οι διαςτϊςεισ 

μεταφρϊζονται ςε οδηγύεσ καταςκευόσ και αποςτϋλλονται ςε μηχανογραφημϋνη μηχανό ϊλεςησ 

αριθμητικοϑ ελϋγχου (CNC). 

 
Ishi Kiri / Rokakku. Η εικϐνα εύναι ευγενικό προςφορϊ του Anoma 

Αφοϑ εντοπύςει και κρατόςει τη βαςικό πϋτρα ςτην πλατφϐρμα τησ μηχανόσ CNC, ϋνα 

περιςτρεφϐμενο κυλινδρικϐ εργαλεύο εκτελεύ εργαςύεσ κοπόσ και διϊτρηςησ ςϑμφωνα με τισ 

οδηγύεσ που ϋχουν ειςαχθεύ. Σο εργαλεύο κοπόσ, με ϊκρη διαμαντιοϑ ό καρβύδιο, μπορεύ να 

κινηθεύ κατϊ μόκοσ πολλών αξϐνων, ενώ η πϋτρα βϊςησ κινεύται επύςησ μϋςω του 

&quot;κρεβατιοϑ ϊλεςησ&quot;, ςε διαφορετικϋσ κατευθϑνςεισ. Όντασ μια διαδικαςύα που 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58e1d6f197cc613100006f-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58e377f197ccdb8400000e-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
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παρϊγει πολλό θερμϐτητα, μια οριςμϋνη ποςϐτητα ανακυκλωμϋνου νεροϑ κυκλοφορεύ για να 

ρυθμύςει τη θερμοκραςύα του εργαλεύου κοπόσ και τησ βαςικόσ πϋτρασ. Αυτϐ βοηθϊ ςτην 

αποφυγό τησ ταχεύασ φθορϊσ του εργαλεύου και τησ ανεπιθϑμητησ θερμικόσ διαςτολόσ τησ 

πϋτρασ. 

 

 
Οι αναπνευςτικϋσ επιφϊνειεσ / Xylem. Η εικϐνα εύναι ευγενικό προςφορϊ του Anoma 

 

Η διαδικαςύα, ωςτϐςο, δεν τελειώνει εκεύ: οι επιφϊνειεσ τελειώνουν επιτϋλουσ με το χϋρι. Οι 

ειδικού τεχνύτεσ χαρϊζουν περύπλοκεσ υφϋσ ςτην πϋτρα χρηςιμοποιώντασ μια ποικιλύα τεχνικών: 

τεμαχιςμϐσ, λεύανςη και αμμοβολό. Αυτϐ το τελευταύο βόμα βοηθϊ να προςθϋςετε μια 

&quot;ανθρώπινη&quot; πινελιϊ ςε ϋνα προώϐν που εύναι  

καταςκευϊζονται κυρύωσ ψηφιακϊ. 

 

 
Υϑλλωμα / ημϑδα. Η εικϐνα εύναι ευγενικό προςφορϊ του Anoma 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58f89df197ccdb8400001d-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f314bf197cc3bcf0001f9-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen


CRAFTS 3.0 TRAINING MODULES                                                                        

76 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=FNNjWRhsivw 

 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
- Δημιουργόςτε αρχεύα υπολογιςτό για ϊλεςη με μηχανό CNN. 

- Αποθηκεϑςτε αρχεύα υπολογιςτό για φρεζϊριςμα με μηχανό CNN. 

 
 
ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. 

0 προαιρετικϐ: προβολϋασ, αριθμητικϐ ςϑςτημα ελϋγχου 

 
 
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 Αρχεύα με παραγγελύεσ για την ϊλεςη αντικειμϋνων απϐ αριθμητικϋσ μηχανϋσ ϊλεςησ 

ελϋγχου. 

 Αρχεύα αρχεύων παραγγελιών ϊλεςησ ςε αριθμητικϋσ μηχανϋσ ϊλεςησ ελϋγχου. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Επιλϋξτε μεταξϑ true ό false: 

1. Ωξονασ X: υνδϋεται με την κύνηςη ςτο διαμόκεσ κατακϐρυφο επύπεδο του πύνακα 

ϊλεςησ. 

2. Η κϑρια λειτουργύα του CNC εύναι να ελϋγχει μϐνο τισ κινόςεισ του πύνακα. 

3. Σα μηχανόματα ϊλεςησ με CNN ϋχουν μϐνο βιομηχανικό χρόςη. 

4. Γενικϊ, η υλοπούηςη ενϐσ κομματιοϑ περιλαμβϊνει το ςυνδυαςμϐ τριών τϑπων 

λογιςμικοϑ: CAD, CAM, λογιςμικϐ ελϋγχου. 

5. Σο Λογιςμικϐ Ελϋγχου λαμβϊνει τισ οδηγύεσ και εκτελεύ τισ εντολϋσ για τη μετακύνηςη 

των κινοϑμενων μερών του δρομολογητό ςϑμφωνα με αυτϋσ τισ οδηγύεσ. 

6. Οι μηχανϋσ ϊλεςησ CNN επιτρϋπουν την κύνηςη μϐνο ςε 3 ϊξονεσ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=FNNjWRhsivw
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Γ.3 ΧΗΥΙΑΚΟΠΟΙΗΗ ΕΙΚΟΝΨΝ 

Γ.3.1: Χηφιοπούηςη αντικειμϋνων ςε 2 διαςτϊςεισ και το αρχεύο τουσ. 
Γ.3.2: Χηφιοπούηςη αντικειμϋνων ςε 2 διαςτϊςεισ και το αρχεύο τουσ. 

 

Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ   
Γ.3 ΧΗΥΙΑΚΟΠΟΙΗΗ ΕΙΚΟΝΨΝ 
 
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
Γ.3.1: Χηφιοπούηςη αντικειμϋνων ςε 2 διαςτϊςεισ και το αρχεύο τουσ. 
 
 

Ώρεσ 
5 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Ο μαθητόσ πρϋπει να γνωρύζει πώσ να ψηφιοποιεύ διςδιϊςτατα αντικεύμενα και να δημιουργεύ 
αρχεύα για αποθόκευςη ςε μια μονϊδα δύςκου για μελλοντικό χρόςη. 
- Γνωρύςτε τα διςδιϊςτατα αρχεύα εικϐνασ. 
- Χηφιοποιόςτε τισ εικϐνεσ ςε 2D. 
- Αποθηκεϑςτε 2D αρχεύα. 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

Ειςαγωγό 

 Τπϊρχουν διϊφοροι τρϐποι εκτϋλεςησ ϋργων ςυλλογόσ εικϐνων που θα ςχετύζονται με την 

επακϐλουθη χρόςη τουσ. Για παρϊδειγμα, ςυνόθωσ ςαρώνεται για τον ιςτϐ, επειδό εύναι 

φωτογραφύεσ μικροϑ βϊρουσ, αλλϊ ςτη ςυνϋχεια δεν χρηςιμεϑει για τη μεταφορϊ τουσ ςτο 

χαρτύ και εύναι απαραύτητο να επιςτρϋψετε ςτη ςϊρωςη. 

Για αυτϐν τον λϐγο εύναι απαραύτητο να ενεργεύτε ςωςτϊ, ώςτε τα ψηφιακϊ αρχεύα να 

εξυπηρετοϑν τη χρόςη που θϋλει να κϊνει μαζύ τουσ. 

Για αυτοϑσ τουσ λϐγουσ, πρϋπει πϊντα να ακολουθεύτε μια ςειρϊ απϐ βαςικϋσ ςυμβουλϋσ: 

 - υνιςτϊται να πραγματοποιεύτε πϊντα ϋγχρωμη ςϊρωςη, ακϐμη και αν η αρχικό εικϐνα εύναι 

αςπρϐμαυρη. Αυτϐ θα ςυγκεντρώςει περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη φωτογραφύα ό 

τα γραφικϊ ϋγγραφα. 

- ϊρωςη ςε μορφό: 

 ΜΙΚΡΗ ΥΙΛΟΝΙΚΙΑ. Αποθηκεϑει ϐλεσ τισ πληροφορύεσ αρχεύων, δεν χϊνει την ποιϐτητα και 

χρηςιμεϑει ωσ ψηφιακϐ αρνητικϐ. (Σο ψηφιακϐ αρνητικϐ εύναι RAW). Σο μειονϋκτημα εύναι ϐτι 

τϐτε πρϋπει να ξϋρετε πώσ να το διορθώςετε χρηςιμοποιώντασ διϊφορα προγρϊμματα, ϐπωσ το 

Photoshop. Η μορφό Tiff χρειϊζεται ειδικοϑσ θεατϋσ. υνιςτϊται για προςωπικϐ αρχεύο, ωσ 

οριςτικϐ αρχεύο. Μπορεύτε πϊντα να το χρηςιμοποιόςετε ξανϊ ωσ βαςικό φωτογραφύα. 

JPEG Εύναι το πιο ςυνηθιςμϋνο και πιο εϑκολο να δουλϋψετε και να μεταμορφώςετε τισ 

τρϋχουςεσ ςυςκευϋσ: υπολογιςτϋσ, tablet, τηλϋφωνα ... αλλϊ χϊνει μϋροσ τησ ποιϐτητασ 

ςϊρωςησ. υνιςτϊται για τη χρόςη φωτογραφιών: για γρόγορη εκτϑπωςη, web, ανταλλαγό 

κ.λπ. 

- ϊρωςη τουλϊχιςτον 300 ςελ. (Εικονοςτοιχεύα x ύντςα). Εϊν τα γραφικϊ ϋγγραφα εύναι μικρϊ, 

ο τϑποσ ςϊρωςησ θα αυξηθεύ, απϐ 300 ςε 500-700 ςελ. ... ϋωσ ϐτου ληφθεύ ϋνα αρχεύο με 

διϊςταςη τουλϊχιςτον 5 ϋωσ 10 megabyte. Σα αρχεύα πολλών megabyte, επιτρϋπουν την 

καλϑτερη λειτουργύα των εγγρϊφων, διευκολϑνοντασ την μετϋπειτα διεϑρυνςη, για πϊνελ, 

εκτϑπωςη ... 

- Εύναι απαραύτητο να αρχειοθετόςετε και να αποθηκεϑςετε τα ςαρωμϋνα γραφικϊ ϋγγραφα 
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ςτα πρωτογενό, χωρύσ ρετουςϊριςμα, εξωτερικϋσ μνόμεσ ... Μην χειρύζεςτε ποτϋ τα ςαρωμϋνα 

πρωτϐτυπα, δουλεϑετε μϐνο με αντύγραφα για να αποφϑγετε την απώλεια των αρχικών 

πληροφοριών. 

Με αυτϋσ τισ προτϊςεισ μπορεύτε να πϊρετε ϋνα καλϐ αρχεύο γραφικών, το οπούο μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ και να βελτιωθεύ με την πϊροδο του χρϐνου. 

υνιςτϊται πϊντοτε να κλειδώνετε με πρωτϐτυπα ϋγγραφα και να αποφεϑγετε την 

αναπαραγωγό ενδιϊμεςων υποςτηριγμϊτων (φωτογραφύεσ εικονογραφόςεων ό εικϐνεσ) εκτϐσ 

εϊν αναζητϊτε μϐνο γραφικό τεκμηρύωςη. 

Μύα απϐ τισ μεγαλϑτερεσ δυςκολύεσ που εντοπύζεται ςτην ψηφιοπούηςη των εικϐνων εύναι ο 

ϋλεγχοσ των αποχρώςεων, των χρωμϊτων, τησ βαθμονϐμηςησ ... που πρϋπει να ελϋγχεται με 

λογιςμικϐ ψηφιακοϑ ρετουςϊριςμα. 

Σϑποσ καταχώρηςησ εγγρϊφου ςτο ςαρωτό: 

 Επύπεδοσ τϑποσ. Προςφϋρει επιφϊνεια επαφόσ που βλϋπει ςτο ϋργο, εϊν θϋλετε να ςαρώςετε 

τριςδιϊςτατα αντικεύμενα ϐπωσ νομύςματα, λουλοϑδια, παχιϊ βιβλύα ό υλικϊ που μποροϑν 

εϑκολα να υποςτοϑν ζημιϊ, αυτό εύναι η καλϑτερη επιλογό. Γενικϊ, εύναι η καλϑτερη επιλογό για 

ψηφιοπούηςη εικϐνων με καλλιτεχνικϐ ςκοπϐ. 

Σϑποσ υποδοχόσ Φρηςιμοποιεύται για ςϊρωςη μεγϊλων ποςοτότων εγγρϊφων ςε τυπικό 

ανϊλυςη, χρόςη τροφοδϐτη ςτον οπούο ειςϊγεται το χαρτύ, μερικϊ θα ςασ προςφϋρουν ςϑςτημα 

διπλόσ ϐψησ, για ταυτϐχρονη ςϊρωςη και των δϑο πλευρών του φϑλλου, υπϊρχουν επύςησ 

εκεύνα με το ςϑςτημα ADF ( αυτϐματοσ τροφοδϐτησ εγγρϊφων) που ςασ επιτρϋπει να 

δημιουργόςετε μια ςτούβα φϑλλων που θα ςαρωθοϑν αυτϐματα χωρύσ να χρειϊζεται να 

τοποθετόςετε ϋνα προσ ϋνα. 

Διαςτϊςεισ 

 Μια ευρϑτερη περιοχό ςϊρωςησ θα λειτουργόςει υπϋρ, ειδικϊ αν ςκοπεϑετε να ςαρώςετε 

εικϐνεσ μεγαλϑτερεσ απϐ A3. Πρϋπει να λϊβετε υπϐψη τισ επιλογϋσ που ςασ επιτρϋπουν να 

αφαιρϋςετε το καπϊκι του ςαρωτό, να το μετακινόςετε 180 μούρεσ ό να τροποποιόςετε τη θϋςη 

του ϋτςι ώςτε να μην παρεμβαύνει ςτη ςϊρωςη. 

Οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ ςαρωτϋσ ςτην αγορϊ ϋχουν επιφϊνεια μεγϋθουσ Α4 ό παρϐμοιο, οπϐτε 

το πιο ςκϐπιμο εύναι να φτιϊξετε εξαρτόματα που ταιριϊζουν ςε αυτϐ και να ςαρώςετε ςε πολϑ 

υψηλό ανϊλυςη. 

Ανϊλυςη 

 Σο DPI (κουκκύδεσ ανϊ ύντςα) ό οι κουκκύδεσ ανϊ ύντςα εύναι αυτϐ που καθορύζει την ανϊλυςη, 

ϐςο υψηλϐτερη εύναι η DPI τϐςο καλϑτερη εύναι η εικϐνα. Η ανϊλυςη του ςαρωτό εύναι ςυνόθωσ 

γραμμϋνη ςε δϑο αριθμοϑσ (για παρϊδειγμα 1200 x 2400) που αναφϋρεται ςτην ελϊχιςτη και τη 

μϋγιςτη ανϊλυςη. Απλϊ πρϋπει να προςϋξετε την οπτικό ανϊλυςη του ςαρωτό. Η 

&quot;καλό&quot; ποιϐτητα ςϊρωςησ χρειϊζεται μϐνο ανϊλυςη 300 × 600, αλλϊ μια λεπτό 

εργαςύα και ομαλϋσ λεπτομϋρειεσ θα απαιτοϑν τουλϊχιςτον 1200, ϐςο περιςςϐτερεσ 

λεπτομϋρειεσ μπορεύτε να αποτυπώςετε τϐςο πιο πιςτϐ θα εύναι το αποτϋλεςμα. 

Βϊθοσ χρωμϊτων 

 Αυτϐ αναφϋρεται ςτον αριθμϐ χρωμϊτων που μπορεύ να λϊβει κϊθε pixel, τϐςο καλϑτερο εύναι 

το βϊθοσ τησ ποιϐτητασ τησ εικϐνασ. 

Επιπλϋον ανϊγκεσ 

 Λϊβετε υπϐψη ςασ εϊν ςκοπεϑετε να ςαρώςετε διαφϊνειεσ ό οξικϊ (εξαιρετικϊ ανακλαςτικϊ 

υλικϊ), καθώσ δεν θα λειτουργοϑν ςωςτϊ ϐλοι οι φακού ςαρωτό. Οι ςαρωτϋσ ταινιών 

προςφϋρουν οριςμϋνα αξεςουϊρ για να διαςφαλύςουν ϐτι δεν εκτελεύται ϋνα μπλοκ εικϐνων 

αποφεϑγοντασ ελαττώματα ςτην κύνηςη ό ςτισ μεταβϊςεισ. όμερα εύναι πολϑ μοντϋρνο να 

προςφϋρει την ευκολύα τησ αυτϐματησ μεταφϐρτωςησ ςτο cloud, αλλϊ το αςφαλϋςτερο εύναι 

ϐτι θϋλετε να δώςετε μερικϋσ πινελιϋσ ςτην εργαςύα ςασ προτοϑ το κϊνετε αυτϐ. 
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Οι μϊρκεσ Epson, HP και Canon εύναι αυτϋσ που ηγοϑνται τησ αγορϊσ ϐςον αφορϊ την ποιϐτητα 

τησ εικϐνασ, προφανώσ δεν εύναι οι μϐνεσ που θα βρεύτε, αλλϊ εύναι αναμφύβολα οι πιο 

εξειδικευμϋνεσ ςτο θϋμα. 

Οι περιςςϐτεροι ςαρωτϋσ ςτην αγορϊ προςφϋρουν πρϐςθετα οφϋλη, ϐπωσ αυτϐματη αφαύρεςη 

κηλύδων ςκϐνησ και γρατςουνιών απϐ ταινύεσ και φωτογραφύεσ, μεύωςη κϐκκων 

υποςτρώματοσ, αυτϐματη διϐρθωςη χρώματοσ, ψηφιακϐ ICE, ρϑθμιςη καμπϑλησ τϐνου με 

ιςτϐγραμμα, μϊςκα εςτύαςησ με μεύωςη θορϑβου, βελτύωςη χρώματοσ εξαςθϋνιςησ / RGB, 

διϐρθωςη οπύςθιου φωτιςμοϑ, αποκατϊςταςη χρώματοσ, μεταξϑ ϊλλων. 

την εικονογραφικό εργαςύα, πολλού ςαρωτϋσ επιτρϋπουν την αφαύρεςη του καπακιοϑ για την 

ευκολϐτερη ψηφιοπούηςη μεγϊλων εικϐνων. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=4KX9a1iMugs  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=fFDNfzZWBΠοιο  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=4KX9a1iMugs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=fFDNfzZWBWo
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
- Δημιουργόςτε αρχεύα εικϐνασ με ςϊρωςη ςε 2D 
 - Δημιουργόςτε αρχεύα εικϐνασ για εκτϑπωςη 2D 

ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. 2D ςαρωτόσ. ϋγχρωμοσ εκτυπωτόσ  
Προαιρετικϐ: προβολϋασ. 
 
 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
- 2D αρχεύα εικϐνασ ςε διαφορετικϋσ μορφϋσ. 
- Αρχεύα αρχεύων με 2D εικϐνεσ για εκτϑπωςη. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Επιλϋξτε μεταξϑ true ό false: 

1. Σα αρχεύα TIFF διατηροϑν ϐλεσ τισ πληροφορύεσ του αρχεύου, δεν χϊνουν την ποιϐτητα 

και χρηςιμεϑουν ωσ ψηφιακϊ αρνητικϊ. 

2. Σο DPI (κουκκύδεσ ανϊ ύντςα) ό κουκύδεσ ανϊ ύντςα εύναι αυτϐ που καθορύζει την 

ανϊλυςη, ϐςο χαμηλϐτερη εύναι η DPI τϐςο καλϑτερη εύναι η εικϐνα. 

3. Η ανϊλυςη του ςαρωτό εύναι ςυνόθωσ γραμμϋνη ςε δϑο αριθμοϑσ (για παρϊδειγμα 

1200 x 2400) που αναφϋρεται ςτην ελϊχιςτη και τη μϋγιςτη ανϊλυςη. 

4. Η μορφό JPEG εύναι η πιο ςυνηθιςμϋνη και αυτό με την υψηλϐτερη ποιϐτητα ςϊρωςησ. 

5. υνιςτϊται η ςϊρωςη ϋωσ 300 ςελ. (Εικονοςτοιχεύα x ύντςα). 

6. υνιςτϊται να πραγματοποιεύτε πϊντα ςϊρωςη ςτο χρώμα του πρωτϐτυπου εγγρϊφου 

και ςε αςπρϐμαυρο εϊν εύναι ϋγγραφο χωρύσ χρώμα. 

 

 

 

Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ   
Γ.3 ΧΗΥΙΑΚΟΠΟΙΗΗ ΕΙΚΟΝΨΝ 
 

 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  
Γ.3.2: Χηφιοπούηςη αντικειμϋνων ςε 3 διαςτϊςεισ και το αρχεύο τουσ. 
 
 

Ώρεσ 
7 
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ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ πρϋπει να γνωρύζει πώσ να ψηφιοποιεύ τριςδιϊςτατα αντικεύμενα και να δημιουργεύ 

αρχεύα για αποθόκευςη ςε μια μονϊδα δύςκου για μελλοντικό χρόςη. 

- Γνωρύςτε τα αρχεύα τριςδιϊςτατων εικϐνων. 

- ϊρωςη εικϐνων ςε 3D. 

- Αποθηκεϑςτε αρχεύα 3D. 

 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό 

 Η ςϊρωςη ενϐσ τριςδιϊςτατου αντικειμϋνου χρηςιμοποιώντασ ϋνα οπτικϐ ςϑςτημα ανϊγνωςησ 

ςϊσ επιτρϋπει να ςυλλϋγετε και να αποθηκεϑετε δεδομϋνα του ςχόματοσ και του χρώματοσ. Οι 

πληροφορύεσ που λαμβϊνονται μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για την καταςκευό 

τριςδιϊςτατων ψηφιακών μοντϋλων που χρηςιμοποιοϑνται ςε μια ευρεύα ποικιλύα εφαρμογών 

απϐ τη βιομηχανικό και μηχανικό περιοχό, καθώσ και ςτην τϋχνη και την κληρονομιϊ, αν και 

καθημερινϊ υπϊρχουν περιςςϐτεροι τομεύσ που επωφελοϑνται απϐ το αποτϋλεςμα αυτοϑ 

τεχνικό. 

 

3D ψηφιοποιημϋνεσ τεχνικϋσ: 

 - Σο πιο κοινϐ ςϑςτημα εύναι το λεγϐμενο μη-επαφό ό οπτικϐ. 

Αυτό εύναι η κυρύαρχη τεχνικό αυτό τη ςτιγμό. Ϊχει δϑο ςαφώσ διαφοροποιημϋνεσ τεχνολογύεσ: 

 - Να εύναι. Μια ακτύνα φωτϐσ λϋιζερ ρύχνεται, εύτε ωσ ςημεύο, ακτύνα οριςμϋνου μόκουσ, εύτε ςε 

ςταυρϐ. 

Αυτϐ το ςόμα βαθμονομεύται και ϐταν μύα ό περιςςϐτερεσ κϊμερεσ ςυλλαμβϊνουν την 

παραμϐρφωςη αυτόσ τησ δϋςμησ, το μετατρϋπουν ςε ςυντεταγμϋνεσ XYZ ςτο διϊςτημα και 

δημιουργοϑν ϋνα ςϑννεφο τριςδιϊςτατων ςημεύων ςτον υπολογιςτό. 

- Ανοιχτϐ λευκϐ δομημϋνο. (Σο χρώμα του φωτϐσ δεν εύναι ςημαντικϐ, η τελευταύα τϊςη εύναι το 

μπλε φωσ, αν και υπϊρχει επύςησ κϐκκινη ό πρϊςινη τεχνολογύα LED, αλλϊ, εκτϐσ απϐ το χρώμα, 

η τεχνικό εύναι η ύδια). Ο εξοπλιςμϐσ προβϊλλει ϋνα φωσ ςτο βαθμονομημϋνο αντικεύμενο και με 

μεταβλητϊ μοτύβα και οριςμϋνεσ κϊμερεσ ςυλλαμβϊνουν την παραμϐρφωςη αυτοϑ του φωτϐσ, 

μετατρϋποντασ αυτϋσ τισ πληροφορύεσ ςε ςυντεταγμϋνεσ XYZ ςτο διϊςτημα και δημιουργώντασ 

ϋνα ςϑννεφο ςημεύου 3D ςτον υπολογιςτό. 

 

Σεχνολογύεσ, εξοπλιςμόσ και λογιςμικό 

 Ωλλεσ τεχνολογύεσ 

 Πρϐςφατα υπϊρχει λογιςμικϐ, ικανϐ να ερμηνεϑςει τισ πληροφορύεσ που λαμβϊνονται μϋςω 

ακτύνων Φ, για να τισ μετατρϋψει ςε τριςδιϊςτατο νϋφοσ ςημεύου (τομογραφύα). Ϊχει επύςησ 

εμφανιςτεύ λογιςμικϐ, ικανϐ να μετατρϋπει εικϐνεσ που ϋχουν ληφθεύ απϐ το IPhone, ό απϐ το 

Kinec του Xbox, και να τισ μετατρϋψει ςε νϋφη ςημεύου με περιςςϐτερη ό λιγϐτερη ακρύβεια και 

ανϊλυςη. 

Χηφιοποιημϋνοσ εξοπλιςμόσ 

 - 3D Scanner Scanner Δομημϋνο λευκϐ φωσ και φορητϐ λϋιζερ 

- Υορητϐσ ςαρωτόσ λϋιζερ 

 - Υορητϐσ ςαρωτόσ λευκοϑ φωτϐσ 

 - ϊρωςη 3D 2 

 - λογιςμικϐ 

 ε γενικϋσ γραμμϋσ, κϊθε ςαρωτόσ ενςωματώνει το δικϐ του λογιςμικϐ για τη διαχεύριςη τησ 

ςυλλογόσ δεδομϋνων και το mall cloud για να το εξαγϊγει ςε ϋνα STL ωσ τυπικϐ αρχεύο. Τπϊρχει 

ειδικϐ λογιςμικϐ με ιςχυρϊ εργαλεύα για τη θεραπεύα του ςημεύου cloud, ϐπωσ το Rapidform, για 

παρϊδειγμα, με εργαλεύα για την εκτϋλεςη αντύςτροφησ μηχανικόσ και την εξαγωγό ενϐσ 
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αρχεύου CAD, ςαν να εύχε ςχεδιαςτεύ με οποιοδόποτε 3D CAD ςτην αγορϊ. 

Σεύνουν επύςησ να εξϊγουν ςε ςχεδϐν ϐλεσ τισ τυπικϋσ μορφϋσ ανταλλαγόσ CAD και ςυχνϊ ϋχουν 

απευθεύασ μετατροπεύσ ςε διαφορετικϐ λογιςμικϐ CAD. Αυτϊ τα λογιςμικϊ χρηςιμοποιοϑνται 

επύςησ για να ϋχουν μονϊδεσ επαλόθευςησ για να ςυγκρύνουν το cloud point με το CAD και να 

κϊνουν μια διαςτατικό αναφορϊ. 

Σον τελευταύο καιρϐ, το τυπικϐ λογιςμικϐ CAD τεύνει να προςφϋρει μια ενϐτητα για τη θεραπεύα 

των ςημειακών ςϑννεφων, αλλϊ ςυνόθωσ δεν εύναι τϐςο ιςχυρϊ ϐςο το ςυγκεκριμϋνο 

λογιςμικϐ. 

 

Εφαρμογϋσ 

 Σο ψηφιοποιημϋνο 3D υπϊρχει ςε πολλοϑσ τομεύσ βοηθώντασ ςτην εκτϋλεςη ϋργων 

διαφορετικών μεγεθών (απϐ την ψηφιοπούηςη ενϐσ νομύςματοσ πϋντε λεπτών ςε ϋνα ολϐκληρο 

κτύριο) 

Σο ςχόμα κϊθε μοντϋλου εύναι καταςκευαςμϋνο απϐ πολϑγωνα και κορυφϋσ και το μοντϋλο 

μπορεύ να καταςκευαςτεύ με διαφορετικϋσ υφϋσ, φωτιςμοϑσ και ςκύαςη. 

Οι πιο δημοφιλεύσ επεκτϊςεισ αρχεύων εύναι:.DWF,.MBMAX και.MGF. 

Η ψηφιοπούηςη ενϐσ μοντϋλου με ϋναν ςαρωτό 3D και η ολοκλόρωςη τησ επεξεργαςύασ του, η 

τροποπούηςό του ό η τροποπούηςό του απϐ υπολογιςτό ό η αντύθετη διαδικαςύα, η δημιουργύα 

ενϐσ γλυπτοϑ ό ενϐσ κομματιοϑ ςτον υπολογιςτό και η πραγματοπούηςό του χϊρη ςε ϋναν 

εκτυπωτό 3D όταν μια επανϊςταςη για τον τομϋα . Αυτό η ψηφιοπούηςη που ο 3D ςαρωτόσ 

επιτρϋπει επύςησ τη λόψη τησ γεωμετρύασ τησ επιφϊνειασ ενϐσ αντικειμϋνου μϋςω τησ χρόςησ 

τεχνολογιών λϋιζερ ό τησ χρόςησ φωτογραμμετρικών τεχνικών, οι οπούεσ ϋχουν τη δυνατϐτητα 

να ςυνθϋςουν ϋνα τριςδιϊςτατο μοντϋλο απϐ εικϐνεσ. Για παρϊδειγμα, ϐταν ψηφιοποιεύτε 

γλυπτϊ, μπορεύτε να εργαςτεύτε καλϑτερα για να διορθώςετε ϐγκουσ, μεγϋθη και ςχόματα ϐπωσ 

απαιτεύται απϐ τουσ καλλιτϋχνεσ και με πολϑ πιο ευϋλικτο και γρόγορο τρϐπο απϐ την 

παραδοςιακό διαδικαςύα. 

Σι ςυμβϊλλουν οι ψηφιακϋσ διαδικαςύεσ ςτισ χειροτεχνικϋσ και καλλιτεχνικϋσ τϋχνεσ; 

Η τεχνολογύα ςϊρωςησ 3D εύναι επύςησ πολϑ δημοφιλόσ ςτην τϋχνη και το ςχεδιαςμϐ, δύνοντασ 

ςτουσ καλλιτϋχνεσ ϋναν εντελώσ νϋο τρϐπο ϋκφραςησ και κοινόσ χρόςησ των ταλϋντων τουσ με 

τον υπϐλοιπο κϐςμο, για παρϊδειγμα, δημιουργώντασ μεμονωμϋνα ςχϋδια ςε υψηλόσ ραπτικόσ, 

αναπτϑςςοντασ εξατομικευμϋνα κομψϊ ϋπιπλα ό μετατρϋποντασ ϋνα ςχεδιαςμϐσ ςε προώϐν 

μαζικόσ παραγωγόσ. 

- Η διαδικαςύα μοντελοπούηςησ εύναι πιο ϊνετη και μποροϑν να επιτευχθοϑν καλϑτερεσ 

ποιϐτητεσ. Οι νϋεσ τεχνολογύεσ διευκολϑνουν τη διαδικαςύα καταςκευόσ και μοντελοπούηςησ. 

- Εύναι πιο πρακτικϐ και εξοικονομεύ χρόματα. Η χρόςη νϋων τεχνολογιών διευκολϑνει τον 

υπολογιςμϐ του απαραύτητου υλικοϑ για την καταςκευό και τον ακριβό χρϐνο για τη γλυπτικό, 

κϊτι που επιτρϋπει καλϑτερο ςχεδιαςμϐ και προϒπολογιςμϐ. 

- Εξοικονϐμηςη χρϐνου και βελτιςτοπούηςη διαδικαςύασ. 

- Ϊχετε ψηφιακϊ αντύγραφα γλυπτών ςε λύγα λεπτϊ Αυτϐ θα επϋτρεπε απϐ την αρχό ϋνα 

ψηφιακϐ μοντϋλο απϐ το οπούο θα αποκτόςετε τισ ενϐτητεσ για τη μηχανό κοπόσ ό ϊλεςησ. 

- Μεύωςη του χώρου εργαςύασ και τησ αποθόκησ. Χηφιοποιώντασ το καθϋνα απϐ αυτϊ και 

χρηςιμοποιώντασ τισ ύδιεσ παραμϋτρουσ που εφαρμϐζουμε ςε ϋργα διατόρηςησ τησ 

κληρονομιϊσ, μποροϑν να τεκμηριωθοϑν και να αρχειοθετηθοϑν χωρύσ να χρειϊζεται να τα 

αποθηκεϑςουν ςε φυςικϐ χώρο, αλλϊ ϐλα εύναι εκεύ. Αυτϐ μασ επιτρϋπει να διατηροϑμε παλιϊ 

καλοϑπια ό εκεύνα που πρϋπει να καταςτραφοϑν.  

 



CRAFTS 3.0 TRAINING MODULES                                                                        

83 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ye-C-OOFsX8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGJ_XD-fCsI  

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
- Δημιουργόςτε αρχεύα εικϐνασ με ςϊρωςη ςε 3D 

 - Δημιουργόςτε αρχεύα εικϐνασ για εκτϑπωςη 3D 

 

ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. 3D ςαρωτόσ.  

Προαιρετικϐ: προβολϋασ. 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
- Αρχεύα τριςδιϊςτατων εικϐνων ςε διαφορετικϋσ μορφϋσ. 

- Αρχεύο αρχεύων με εικϐνεσ ςε 3D για εκτϑπωςη. 

https://www.youtube.com/watch?v=ye-C-OOFsX8
https://www.youtube.com/watch?v=dGJ_XD-fCsI
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Επιλϋξτε μεταξϑ true ό false: 

1. Η πιο κοινό τεχνικό ςϊρωςησ 3D ονομϊζεται χωρύσ επαφό ό οπτικό. 

2. Η ςϊρωςη ενϐσ τριςδιϊςτατου αντικειμϋνου μϋςω ενϐσ οπτικοϑ ςυςτόματοσ 

ανϊγνωςησ ςϊσ επιτρϋπει να ςυλλϋγετε και να αποθηκεϑετε δεδομϋνα του ςχόματοσ και 

ποτϋ του χρώματοσ. 

3. Η ςϊρωςη 3D δεν ϋχει ςχεδϐν καμύα χρόςη ςε μη βιομηχανικϋσ διαδικαςύεσ που 

ςχετύζονται με την τϋχνη και την κληρονομιϊ. 

4. Η μϐνη μορφό αρχεύου 3D εύναι.MGF 

5. Η ςϊρωςη 3D περιορύζεται ςε μικρϊ αντικεύμενα. 

6. Με το ςαρωτό λϋιζερ μπορεύτε να λϊβετε πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ςχόμα των 

αντικειμϋνων που βρύςκονται πολϑ μακριϊ ςτο διϊςτημα. 

7. Μπορεύτε να ςαρώςετε αντικεύμενα με τη χρόςη κινητών τηλεφώνων. 
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Γ.4 ΦΡΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 

Γ.4.1: Φρόςη εκτυπωτό 3D 

Γ.4.2: Φρόςη μηχανόσ αριθμητικού ςυςτόματοσ ελϋγχου 

Γ.4.3: Φρόςη κοπόσ λϋιζερ 

Γ.4.4: Ωλλα Ειδικϊ Εργαλεύα & Λογιςμικό για Παραγωγό Φειροτεχνύασ 

Σύτλοσ τησ ενότητασ   
ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ υποενότητασ 
Γ.4 ΦΡΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ 
Γ.4.1: Φρόςη εκτυπωτό 3D 
 

Ώρεσ 
9 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ θα εύναι ςε θϋςη να ανακαλϑψει τισ δυνατϐτητεσ χρόςησ ενϐσ 3D εκτυπωτό για την 
παραγωγό χειροτεχνύασ. 

- Ϊχετε γνώςη τησ παραγωγόσ 2D και 3D με εφαρμογό ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ 
- υγκρύνετε τισ πιο ςυνηθιςμϋνεσ εφαρμογϋσ εκτϑπωςησ 3D και ανακαλϑψτε τισ δυνατϐτητεσ 

εκτϑπωςησ τριςδιϊςτατων τομϋων τησ βιοτεχνύασ 
- Δημιουργόςτε ϋννοιεσ για την ειςαγωγό νϋων ψηφιακών λϑςεων ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό 
Η τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη εύναι ϋνασ νϋοσ προηγμϋνοσ τρϐποσ παραγωγόσ προώϐντων για τη 
βιοτεχνύα. Ϊνασ τριςδιϊςτατοσ εκτυπωτόσ θα ςτρώςει επιλεγμϋνα υλικϊ ϐπωσ πλαςτικϐ, κεραμικϊ ό 
μϋταλλα, με αποτϋλεςμα να εκτυπωθεύ ϋνα αντικεύμενο.  
  
Ο τϑποσ τησ τεχνολογύασ που χρηςιμοποιεύται ςτην εκτϑπωςη 3D εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ την 
κατϊςταςη των πρώτων υλών που χρηςιμοποιοϑνται. Παραδεύγματα κυρύαρχων λϑςεων για τη 
βιοτεχνύα: 
 
FDM (Fused Deposition Modeling) -– καλϐ για χαμηλοϑ κϐςτουσ και γρόγορο πρωτϐτυπο, δηλαδό 
μπρελϐκ 
 
τερεολιθογραφύα και Χηφιακό Επεξεργαςύα Υωτϐσ (SLA & DLP) - υψηλόσ ποιϐτητασ πρωτϐτυπα, 
δηλαδό για γλυπτϊ και κοςμόματα 
 
Σα οφϋλη απϐ την εφαρμογό τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ εύναι πολλϊ:  
 Προςαρμογό αντικειμϋνων 
 Ανϊπτυξη τησ δημιουργικϐτητασ και τησ φανταςύασ 
 Εκτεταμϋνεσ ευκαιρύεσ για τη μετϊβαςη τησ ιδϋασ ςτο προώϐν 
 Ωπειρο ποςϐ ςϑνθετησ δημιουργύασ ςχόματοσ 
 Απεριϐριςτοσ αριθμϐσ τροποποιόςεων  
 Δημιουργύα ανϊ ςτοιχεύο, μϋροσ ό τυχαύα 
 Ειςαγωγό του δικοϑ ςασ επιπϋδου πολυπλοκϐτητασ 
 Προςαρμογό προώϐντων ςτισ δικϋσ τουσ ρυθμύςεισ ό απαιτόςεισ 
 Αναδημιουργύα προώϐντων που ϋχουν όδη ξεκινόςει 
 Δεν ιςχϑουν τα πνευματικϊ δικαιώματα 
 υμβολό ςτην ανϊπτυξη τησ καινοτομύασ 
 υμμετοχό ςτην προςϋγγιςη εκμϊθηςησ με πρϊξη 
 Ζόςτε την ελευθερύα ςτην επιλογό υλικοϑ, το μϋγεθοσ του προώϐντοσ ό τισ ιδιαιτερϐτητεσ 
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Πρακτικό 
A. Ξεχωρύςτε την εκτϑπωςη 2D απϐ την τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη ςτο παρϊδειγμα του ςχεδιαςμοϑ 
παπουτςιών. 
 
Β. Επιςκεφτεύτε διαδικτυακϋσ κοινϐτητεσ για να εξερευνόςετε ιδϋεσ, να κατεβϊςετε πρϐτυπα ό να 
εκτυπώςετε ϋτοιμεσ εργαςύεσ απϐ ςχεδιαςτϋσ και καταςκευαςτϋσ χρηςιμοποιώντασ λϑςεισ 
εκτϑπωςησ 3D για την εφαρμογό ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ. 
 
Γ. Εξερευνόςτε λογιςμικϐ ςχεδιαςμοϑ με υπολογιςτό (CAD) 
Σο CAD κϊνει χρόςη τησ τεχνολογύασ υπολογιςτών για τη δημιουργύα τριςδιϊςτατων (3D) εικονικών 
μοντϋλων που ςτη ςυνϋχεια μετατρϋπονται ςε φυςικϊ μοντϋλα χρηςιμοποιώντασ ϋναν εκτυπωτό 3D. 
Ϊνα παρϊδειγμα τϋτοιων πακϋτων CAD εύναι το TinkerCAD15 που επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να 
ςχεδιϊζουν απευθεύασ ςτο πρϐγραμμα περιόγηςησ ςτο Διαδύκτυο ό ςτο FreeCAD. Με το TinkerCAD15 
μπορεύτε να ειςϊγετε 2D διανυςματικϋσ εικϐνεσ και να τισ μετατρϋψετε ςε 3D εκτυπώςιμη ςχεδύαςη. 
 
Γ. Οδηγύεσ για αρχϊριουσ να δημιουργόςουν ϋνα φυςικϐ 3D μοντϋλο απϐ ϋνα υπϊρχον 3D εικονικϐ 
μοντϋλο με τη χρόςη ενϐσ εκτυπωτό FDM. 
 
υνόθεισ εφαρμογϋσ τριςδιϊςτατησ εκτύπωςησ ςε χειροτεχνύεσ  
χεδιαςμϐσ κοςμημϊτων, για εξατομύκευςη αντικειμϋνων. 
Σϋχνη, για να βρεύτε νϋεσ εκφρϊςεισ ό τϋχνη ό να ειςαγϊγετε νϋα αριςτουργόματα 
Ο ςχεδιαςμϐσ επύπλων και εςωτερικών χώρων, αντικαθιςτϊ τη γλυπτικό, καθώσ και τη διαμϐρφωςη 
και την ϋνωςη υλικών, ειςϊγοντασ απλοπούηςη ςτη διαδικαςύα παραγωγόσ. 
Ροϑχα και αξεςουϊρ, ϐπωσ παποϑτςια, καπϋλα, καπϋλα και τςϊντεσ, προώθηςη υψηλόσ ραπτικόσ ςτισ 
παςαρϋλεσ. 
 
Πρόςθετεσ οδηγύεσ για καθηγητϋσ χειροτεχνύασ για διδαςκαλύα ςε εφαρμογό 3D εκτύπωςησ 
1) Επιτρϋψτε ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ να εκτιμόςουν τισ δυνατϐτητεσ τησ τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ 
παρϋχοντϊσ τουσ ςτισ διαδικτυακϋσ κοινϐτητεσ ϋνα ευρϑ φϊςμα τριςδιϊςτατων εφαρμογών 
εκτϑπωςησ (π.χ. ιατρικϊ, μηχανικϊ και καταναλωτικϊ προώϐντα) 
2) Μοιραςτεύτε ϋνα ϊμεςα διαθϋςιμο 3D μοντϋλο, δώςτε την ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να 
δημιουργόςουν το 3D εικονικϐ μοντϋλο, κατϊ προτύμηςη απϐ το μηδϋν χρηςιμοποιώντασ 3D CAD 
μοντελοπούηςη. Οι μαθητϋσ μποροϑν να αλλϊξουν ό ακϐμα και να βρουν τα δικϊ τουσ ςχϋδια, 
αναπτϑςςοντασ ϋτςι τη δημιουργικϐτητα και την αύςθηςη πρωτοβουλύασ  
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
Προςδιορύςτε παραδεύγματα παραγωγόσ 2D και 3D με εφαρμογό ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ. 
Απεικονύςτε μεταξϑ των τϑπων τεχνολογύασ που χρηςιμοποιοϑνται ςτην εκτϑπωςη 3D. 
Προςδιορύςτε το ϐφελοσ απϐ την τεχνολογύα εκτϑπωςησ 3D. 
υγκρύνετε τισ πιο κοινϋσ εφαρμογϋσ τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ ςε χειροτεχνύεσ.  
Προςδιορύςτε την εφαρμογό τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ ςτο δικϐ ςασ βιοτεχνικϐ επϊγγελμα. 
Ερευνητικϋσ ιδϋεσ και πρωτϐτυπα για παραγωγό 3D διαθϋςιμα ςτο διαδύκτυο. 
Κατανοόςτε τα βαςικϊ του λογιςμικοϑ Computer-Aided Design (CAD). 
Δημιουργύα ιδεών για την ειςαγωγό τριςδιϊςτατων λϑςεων εκτϑπωςησ ςτο δικϐ του βιοτεχνικϐ 
επϊγγελμα 
χϋδιο προγρϊμματοσ εργαςύασ για την παραγωγό ενϐσ προώϐντοσ με τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη.  
Ανακαλϑψτε τισ δυνατϐτητεσ εκτϑπωςησ τριςδιϊςτατων τομϋων τησ βιοτεχνύασ για το μϋλλον. 
 
ΠΟΡΟΙ 
 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. 3D εκτυπωτόσ; προαιρετικϐ: προβολϋασ. 
Πρϐςθετοι διαδικτυακού πϐροι: 
Οδηγϐσ για αρχϊριουσ για εκτϑπωςη 3D 
https://www.youtube.com/watch?v=3LBTkLsjHGQ 

https://www.tinkercad.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3LBTkLsjHGQ
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Οι δυνατϐτητεσ τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ ςτο Ted Talks 
https://www.ted.com/talks/avi_reichental_what_s_next_in_3d_printing 
 
33 καλϑτεροι ιςτϐτοποι για δωρεϊν αρχεύα STL & μοντϋλα εκτυπωτών 3D το 2019 
https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/  
 
40 Εϑκολα και διαςκεδαςτικϊ πρϊγματα για τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη ςε μια ώρα (ό λιγϐτερο) 
https://all3dp.com/1/small-quick-easy-fun-things-to-3d-print-when-bored/ 
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςχετικϊ με την τεχνολογύα εκτϑπωςησ 3D, τα υλικϊ και την 
εφαρμογό ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ. 
Οι εκπαιδευϐμενοι μποροϑν να εξερευνόςουν και να επιλϋξουν μεταξϑ διαδικτυακών πϐρων για την 
ανϊπτυξη ικανοτότων χειροτεχνύασ με τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη. 
Οι εκπαιδευϐμενοι μποροϑν να αποδεύξουν τη βαςικό χρόςη του λογιςμικοϑ Computer-Aided Design 
(CAD). 
Παροχό διαθεςιμϐτητασ ενϐσ εκτυπωτό 3D - οι μαθητϋσ εκτυπώνουν το δικϐ τουσ προώϐν. 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

1. Ποια υλικϊ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςε διαδικαςύεσ εκτϑπωςησ 3D;  
2. Πώσ μπορεύτε να επωφεληθεύτε απϐ την εκτϑπωςη 3D; 
3. Σι ςημαύνει το CAD και ποιοσ εύναι ο ςκοπϐσ του; 
4. Ποια παραδεύγματα τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ μπορεύτε να 

ονομϊςετε; 
 
 

  

https://www.ted.com/talks/avi_reichental_what_s_next_in_3d_printing
https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/
https://all3dp.com/1/small-quick-easy-fun-things-to-3d-print-when-bored/
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Σύτλοσ τησ ενότητασ  
ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ 
Γ.4 ΦΡΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ 
Γ.4.2: Φρόςη μηχανόσ αριθμητικού ςυςτόματοσ ελϋγχου  
 

Ώρεσ 
9 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Γ.4.2: Φρόςη μηχανόσ αριθμητικοϑ ςυςτόματοσ ελϋγχου 

- Γνωρύςτε τουσ τϑπουσ λειτουργύασ μηχανών αριθμητικοϑ ελϋγχου ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ 
- υμπληρώςτε τισ ικανϐτητεσ προγραμματιςμοϑ του βιοτεχνικοϑ τομϋα ςε ςχϋςη με τα 

ςυςτόματα αριθμητικοϑ ελϋγχου 
- Δημιουργόςτε ϋννοιεσ για την ειςαγωγό νϋων ψηφιακών λϑςεων ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό  
Μια ϊλλη μορφό για τη δημιουργύα πρωτϐτυπων ψηφιακών αρχεύων εύναι το Computer Numerical 
Control (CNC). Η λϑςη ςυνεπϊγεται τη χρόςη λογιςμικοϑ CAD (χεδύαςη με υπολογιςτό) για ακρύβεια 
ςτο ςχϋδιο που δεν εύναι δυνατό με μολϑβι και χαρτύ. Σο CAD εύναι ςε θϋςη να μεταφϋρει τα μηνϑματα 
απϐ τον υπολογιςτό ςτο μηχϊνημα CNC που μπορεύ κυριολεκτικϊ να πϊρει οποιοδόποτε ςχόμα ό 
μορφό. Με το ςχϋδιο CAD, αποςτϋλλεται ϋνασ κωδικϐσ ςτο μηχϊνημα CNC, ϋτςι ώςτε να 
δημιουργηθοϑν πολϑπλοκα ςχόματα. 
 
Η τεχνικό χρηςιμοποιεύται ςυχνϐτερα για το ςχεδιαςμϐ πρωτοτϑπων, καθώσ εύναι λιγϐτερο πιθανϐ να 
οδηγόςει ςε ςφϊλματα ό ατϋλειεσ ςτο τελικϐ προώϐν, καθώσ πιο επιρρεπεύσ εύναι οι τεχνικϋσ 
τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ και κοπόσ λϋιζερ. Επομϋνωσ, αυτό εύναι μια λϑςη για επαγγελματύεσ 
τεχνύτεσ και μεγϊλησ κλύμακασ διαδικαςύα παραγωγόσ, καθώσ ςυνδϋεται με υψηλϐτερεσ επενδϑςεισ 
και μεγαλϑτερη περύοδο για να επωφεληθεύτε απϐ την απϐδοςη τησ επϋνδυςησ.  
 
 
Κοινϋσ δραςτηριότητεσ που εκτελούνται από μηχανϋσ αριθμητικού ςυςτόματοσ ελϋγχου 
Διϊτρηςη 
φρεζϊριςμα 
Σϐρνευςη  
Μοντϊζ 
ϋδια 
Prototyping  
 
Διαφορϋσ μεταξϑ ςτροφόσ CNC και ϊλεςησ CNC 
Οι μηχανϋσ ϊλεςησ CNC ςυγκρατοϑν ϋνα τεμϊχιο ςτη θϋςη τουσ, ενώ τα περιςτρεφϐμενα εργαλεύα 
κοπόσ ό διϊτρηςησ αφαιροϑν ςταδιακϊ υλικϐ απϐ το κομμϊτι. εφαρμϐςιμο ςτην παραγωγό ενϐσ 
ευρϑτερου φϊςματοσ ςχημϊτων. 
Επομϋνωσ, εϊν ενδιαφϋρεςτε για κοπό και διϊτρηςη υλικοϑ (ϐπωσ ξϑλο ό μϋταλλο), αυτό εύναι η λϑςη.  
Η διαφορϊ μεταξϑ ενϐσ φρεζαρύςματοσ και οποιαςδόποτε ϊλλησ γεώτρηςησ κοπόσ ςε διαφορετικϋσ 
γωνύεσ και κατϊ μόκοσ διαφορετικών αξϐνων (2-5), καθοδηγοϑμενοσ απϐ ϋναν υπολογιςτό. 
Οι μηχανϋσ περιςτροφόσ CNC περιςτρϋφουν το ύδιο το αντικεύμενο εργαςύασ ενώ τα εργαλεύα 
παραμϋνουν ακύνητα. Εφαρμϐζεται ςτην παραγωγό ϋργων με κυλινδρικϐ προφύλ, αλλϊ εύναι ικανϐ να 
παρϊγει μεγαλϑτερουσ ϐγκουσ υλικοϑ με χαμηλϐτερο κϐςτοσ. 
 
Τλικϊ για παραγωγό CNC 
Μϋταλλο 
Κϐντρα πλακϋ 
MDF (Medium Density Fiberboard) 
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HDF (High Density Fiberboard) 
ACP (ϑνθετο πϊνελ αλουμινύου) 
Τλικϐ Corian,  
Γυαλιϊ 
Ακρυλικϐ 
Πλαςτικϐ αλουμύνιο 
Νϊιλον 
Πϋτρα 
Ξϑλο 
 
Οι πιο δημοφιλεύσ εφαρμογϋσ του CNC ςε χειροτεχνύεσ 
Ϊπιπλα 
Ξυλουργικό 
Όργανα 
Κατεργαςύα αλουμινύου 
Γλυπτικό 
ηματοδϐτηςη 
 
 
Πρόςθετεσ οδηγύεσ για εκπαιδευτικούσ χειροτεχνύασ για την ειςαγωγό τησ χρόςησ μιασ 
μηχανόσ αριθμητικού ςυςτόματοσ ελϋγχου: 
1) Επιτρϋψτε ςτουσ μαθητϋσ να αναζητοϑν ςτο διαδύκτυο παραδεύγματα τεχνών που 
καταςκευϊζονται με τη μηχανό CNC, για να ςυζητόςουν ςτη ςυνϋχεια τισ προτιμώμενεσ ιδϋεσ. 
2) Μοιραςτεύτε ϋνα εϑκολα διαθϋςιμο προώϐν με τη χρόςη μιασ μηχανόσ αριθμητικοϑ ςυςτόματοσ 
ελϋγχου, ώςτε οι εκπαιδευϐμενοι να εξετϊςουν τα βόματα ςτη διαδικαςύα παραγωγόσ και ποιεσ 
βελτιώςεισ μποροϑν να γύνουν ςτο προώϐν με τη χρόςη ϊλλων τεχνικών (πρϐςθετη και αφαιρετικό 
καταςκευό). 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
Προςδιορύςτε παραδεύγματα εφαρμογών μηχανημϊτων ςυςτόματοσ αριθμητικοϑ ελϋγχου ςτον τομϋα 
τησ βιοτεχνύασ. 
Απεικονύςτε μεταξϑ των τϑπων δραςτηριοτότων που εκτελοϑνται απϐ μηχανϋσ αριθμητικοϑ 
ςυςτόματοσ ελϋγχου. 
Προςδιορύςτε τα υλικϊ που χρηςιμοποιοϑνται ςτην παραγωγό CNC. 
υγκρύνετε τισ πιο κοινϋσ εφαρμογϋσ τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ ςε χειροτεχνύεσ.  
Προςδιορύςτε την εφαρμογό τριςδιϊςτατησ εκτϑπωςησ ςτο δικϐ ςασ βιοτεχνικϐ επϊγγελμα. 
Ϊρευνα ςτο διαδύκτυο για ιδϋεσ ςχετικϊ με τη χρόςη CNC ςε διαφορετικϊ επαγγϋλματα χειροτεχνύασ. 
Εξηγόςτε τα βόματα ςτην παραγωγό CNC ενϐσ παρουςιαςμϋνου ό δικοϑ ςασ ερευνητικοϑ 
παραδεύγματοσ χειροτεχνύασ. 
Δημιουργύα ιδεών για την ειςαγωγό του CNC ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ. 
υμπληρώςτε τισ ικανϐτητεσ προγραμματιςμοϑ του βιοτεχνικοϑ τομϋα ςε ςχϋςη με τα ςυςτόματα 
αριθμητικοϑ ελϋγχου 
 
 
ΠΟΡΟΙ 
 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. παραδεύγματα προώϐντων που παρϊγονται με τη 
μϋθοδο CNC · προαιρετικϐ: προβολϋασ. 
Πρϐςθετοι διαδικτυακού πϐροι: 
5 κορυφαύεσ μηχανϋσ CNC για τη δημιουργικϐτητϊ ςασ 
https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q 
 
Πώσ να CNC χωρύσ CNC - οδηγύεσ πώσ να δημιουργόςετε ϋνα προώϐν με εναλλακτικϊ υλικϊ και 
εξοπλιςμϐ, που μοιϊζει με ϋνα τελικϐ προώϐν που δημιουργόθηκε με μηχανόματα CNC 
https://www.instructables.com/id/How-to-CNC-Without-a-CNC/  
 

https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q
https://www.instructables.com/id/How-to-CNC-Without-a-CNC/
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ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ ςχετικϊ με παραδεύγματα εφαρμογών μηχανών αριθμητικοϑ ςυςτόματοσ 
ελϋγχου ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ. 
Οι εκπαιδευϐμενοι μποροϑν να εξερευνόςουν και να επιλϋξουν μεταξϑ διαδικτυακών πϐρων για την 
ανϊπτυξη ικανοτότων χειροτεχνύασ με τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη. 
Οι μαθητϋσ μποροϑν να εξηγόςουν τα βόματα τησ βιοτεχνύασ με τη λϑςη CNC με βϊςη ϋνα επιλεγμϋνο 
παρϊδειγμα. 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

1. Ποια εύναι η αρχό πύςω απϐ τισ μηχανϋσ αριθμητικοϑ ςυςτόματοσ ελϋγχου; 
2. Κοινϋσ δραςτηριϐτητεσ που εκτελοϑνται απϐ μηχανϋσ αριθμητικοϑ ςυςτόματοσ ελϋγχου 
3. Ποια υλικϊ χρηςιμοποιοϑνται για την παραγωγό CNC; 
4. Ποιεσ εύναι οι πιο δημοφιλεύσ εφαρμογϋσ του CNC ςε χειροτεχνύεσ; 
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Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ 
Γ.4 ΦΡΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ 
Γ.4.3: Φρόςη κοπόσ λϋιζερ 
 

Ώρεσ 
9 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ θα εύναι ςε θϋςη να ανακαλϑψει τη δυνατϐτητα χρόςησ κοπόσ λϋιζερ για προώϐντα 
χειροτεχνύασ. 

- Ϊχετε γνώςη τησ εφαρμογόσ κοπόσ λϋιζερ ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ 
- υγκρύνετε διϊφορεσ μεθϐδουσ λϑςεων κοπόσ λϋιζερ και παρουςιϊςτε τισ ικανϐτητεσ κοπόσ 

λϋιζερ ςτον τομϋα των χειροτεχνιών 
- Δημιουργόςτε ϋννοιεσ για την ειςαγωγό νϋων ψηφιακών λϑςεων ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό 
Η κοπό με λϋιζερ εύναι μύα απϐ τισ πιο απαιτητικϋσ, αλλϊ πιο εντυπωςιακϋσ λϑςεισ για την παρουςύαςη 
προώϐντων χειροτεχνύασ. Ψςτϐςο, πολϑ πιο απαιτητικϐ απϐ ϐ, τι ςε ςϑγκριςη με την εκτϑπωςη 3D, 
καθώσ ο χρϐνοσ που απαιτεύται για την ολοκλόρωςη μιασ εργαςύασ θα εύναι μεγαλϑτεροσ.  
Η εφαρμογό αυτόσ τησ λϑςησ ςε χειροτεχνύεσ μπορεύ να αποδειχθεύ κυρύωσ ςτα κοςμόματα, την 
αρχιτεκτονικό και την τϋχνη.  
Με αυτόν την τεχνολογύα εύναι ευκολϐτερο να φανταςτεύ κανεύσ πώσ μια ιδϋα 2D ϋχει την ικανϐτητα 
να γύνει τριςδιϊςτατο ϋργο τϋχνησ. Η τεχνικό επιτρϋπει επύςησ τη δημιουργύα αφηρημϋνων ςχεδύων, 
παιχνιδιοϑ με γεωμετρύα χωρύσ περιοριςμοϑσ, ευϋλικτη επιλογό υλικών και ακριβό ακρύβεια. 
 
Παραδεύγματα εφαρμογόσ τησ χϊραξησ με λϋιζερ ςε χειροτεχνύεσ 
Ευχετόριεσ κϊρτεσ και κουπϐνια δώρων 
Διακοςμητικϊ εύδη 
Αξεςουϊρ ςπιτιοϑ και κόπου 
Αγγειοπλαςτικό 
Ϊνδυςη 
Όλεσ οι δωροκϊρτεσ 
Φϊντρεσ απϐ γυαλύ 
Μενταγιϐν απϐ ξϑλο ό ακρυλικϐ 
Ξϑλινα ςπύτια 
Ξϑλινα ειδώλια 
ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ 
Διακοςμητικϊ ςτοιχόματα ςτον κόπο 
Αιςθητϊ αξεςουϊρ 
Κεραμικϊ 
τολιςμού 
Φρυςϊ και αςημϋνια κοςμόματα 
Εργαλεύα 
Επϐπτεσ 
Γυϊλινη τϋχνη 
 
Σεχνικϋσ κοπόσ λϋιζερ 
Για την παραγωγό προώϐντων με κοπό με λϋιζερ χρειϊζεςτε μια μηχανό χϊραξησ με λϋιζερ. Οι τϑποι 
λϋιζερ θα εξαρτηθοϑν απϐ το πεδύο και το εϑροσ τησ εργαςύασ ςασ - το υλικϐ με το οπούο θα 
εργαςτεύτε και τον τϑπο δραςτηριϐτητασ που ςασ ενδιαφϋρει περιςςϐτερο.  
 
Δραςτηριϐτητεσ που εκτελοϑνται με την τεχνικό κοπόσ λϋιζερ: 
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 Φαρακτικό 
 Κοπό 
 όμανςη 

 
 
Τλικϊ για χϊραξη και κοπό με λϋιζερ: 
TroGlass, Acrylic και Plexiglas 
Ξϑλο 
Σςϐχα 
Τφϊνςιμεσ ϑλεσ 
Φαρτύ 
κερύ 
Γυαλύ 
Πϋτρα 
Κϊρτα και χαρτϐνι 
Κεραμικό 
Δϋρμα 
Βαςικϊ μϋταλλα 
Πλαςτικϊ 
Ανοξεύδωτο ατςϊλι 
 
Παραδεύγματα κοπόσ λϋιζερ ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ από υλικό που χρηςιμοποιεύται 

1) Κοπό με λϋιζερ ςε ξϑλο 
 

2) Κοπό με λϋιζερ ςε χαρτύ 
 

3) Κοπό με λϋιζερ ςε ανακυκλωμϋνα υλικϊ 
 

4) Κοπό με λϋιζερ απϐ χϊλυβα 
 

5) Κοπό με λϋιζερ ςε πλαςτικϐ 
 
Πρακτικό 
1) Περιηγηθεύτε ςε παραδεύγματα διαφορετικών προώϐντων που παρϊγονται με κοπό με λϋιζερ. 
2) Δημιουργόςτε οδηγύεσ βόμα προσ βόμα για την παραγωγό χειροτεχνύασ με κοπό με λϋιζερ. 
3) Ανακαλϑψτε τη διαδικαςύα δημιουργύασ καλυμμϊτων λϋιζερ με κϐψιμο λϋιζερ ςε ξϑλο. 
 
Πρόςθετεσ οδηγύεσ για εκπαιδευτικούσ που ειςϊγουν τεχνολογύα κοπόσ λϋιζερ: 
1) υζητόςτε μερικϋσ περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ με μαθητϋσ, με αυτο-προβληματιςμϐ των μαθητών: 
https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/case-studies/  
1) Περιηγηθεύτε ςε παραδεύγματα διαφορετικών προώϐντων που παρϊγονται με κοπό με λϋιζερ. 
https://www.instructables.com/id/Laser-Cutting-Projects/  
https://lasercutcrafts.com.au/  
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
Προςδιορύςτε παραδεύγματα εφαρμογόσ τησ μεθϐδου κοπόσ λϋιζερ ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ. 
Απεικονύςτε μεταξϑ των τϑπων υλικών για χϊραξη και κοπό λϋιζερ. 
υγκρύνετε προώϐντα που παρϊγονται με κοπό με λϋιζερ και ϊλλεσ μεθϐδουσ. 
Προςδιορύςτε την εφαρμογό τησ κοπόσ λϋιζερ ςτο δικϐ ςασ βιοτεχνικϐ επϊγγελμα. 
Ϊρευνα ςτο διαδύκτυο για ιδϋεσ ςχετικϊ με την εφαρμογό κοπόσ λϋιζερ ςτην παραγωγό διαφϐρων 
τεχνών. 
Εξηγόςτε τα βόματα ςτην κοπό με λϋιζερ για την παραγωγό χειροτεχνύασ με δικό ςασ αναπτυγμϋνη 
ιδϋα 
Δημιουργύα ιδεών για την ειςαγωγό του CNC ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ. 
Ολοκληρώςτε τισ ικανϐτητεσ κοπόσ λϋιζερ βιοτεχνύασ. 

https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/case-studies/
https://www.instructables.com/id/Laser-Cutting-Projects/
https://lasercutcrafts.com.au/


CRAFTS 3.0 TRAINING MODULES                                                                        

93 

 

ΠΟΡΟΙ 
 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. παραδεύγματα προώϐντων που παρϊγονται με 
κοπό με λϋιζερ · προαιρετικϐ: προβολϋασ. 
Πρϐςθετοι διαδικτυακού πϐροι: 
υμβουλϋσ και κϐλπα για χϊραξη λϋιζερ και κοπό λϋιζερ 
https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/tips-for-laser-users/  
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ ςχετικϊ με παραδεύγματα εφαρμογόσ κοπόσ λϋιζερ ςε χειροτεχνύεσ απϐ 
υλικϐ προσ χρόςη. 
Οι εκπαιδευϐμενοι μποροϑν να εξερευνόςουν και να επιλϋξουν μεταξϑ διαδικτυακών πϐρων για την 
ανϊπτυξη ικανοτότων χειροτεχνύασ με τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη. 
Οι μαθητϋσ μποροϑν να εξηγόςουν τα βόματα τησ βιοτεχνύασ με τη λϑςη CNC με βϊςη ϋνα επιλεγμϋνο 
παρϊδειγμα. 
Οι μαθητϋσ μποροϑν να ςυντϊξουν δικϋσ τουσ οδηγύεσ ςχετικϊ με την παραγωγό χειροτεχνύασ με κοπό 
λϋιζερ. 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

1. Ποιεσ δραςτηριϐτητεσ μπορεύτε να εκτελϋςετε με την τεχνικό κοπόσ λϋιζερ; 
2. Ποια υλικϊ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για την παραγωγό χειροτεχνύασ με την τεχνικό 

κοπόσ λϋιζερ; 
3. Ποια παραδεύγματα εφαρμογόσ κοπόσ λϋιζερ ςε χειροτεχνύεσ μπορεύτε να ονομϊςετε; 
4. Ποια εύναι τα βόματα για τη δημιουργύα τεχνών με την τεχνικό κοπόσ λϋιζερ; 
 

 

  

https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/tips-for-laser-users/
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Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Γ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ υποενότητασ 
Γ.4 ΦΡΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ 
Γ.4.4: Ωλλα Ειδικϊ Εργαλεύα & Λογιςμικό για Παραγωγό Φειροτεχνύασ 
 

Ώρεσ 
9 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο μαθητόσ θα εύναι ςε θϋςη να ανακαλϑψει τισ δυνατϐτητεσ ϊλλων ειδικών εργαλεύων και λογιςμικοϑ 
για την παραγωγό χειροτεχνύασ. 

- Εκφρϊςτε τον εκςυγχρονιςμϐ εργαλεύων ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ και περιγρϊψτε 
μελλοντικϋσ ιδϋεσ για την παραγωγό χειροτεχνύασ 

- Διαμορφώςτε αποφϊςεισ με τη χρόςη ψηφιακϊ ελεγχϐμενων καινοτϐμων εργαλεύων 
- Προςαρμϐςτε καινοτϐμα εργαλεύα ΣΠΕ ςτη βιοτεχνύα 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό 
Ο εκςυγχρονιςμϐσ εργαλεύων βοηθϊ ςτην παραγωγό χειροτεχνύασ, ςτην επιτϊχυνςη των εργαςιών 
και ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του τελικοϑ προώϐντοσ. το πλαύςιο του 20ου αιώνα, η προςαρμογό 
και η ατομικϐτητα όταν μια καινοτομύα ςτην βιοτεχνύα, προςιτό ςτη μαζικό παραγωγό. Σον 21ο 
αιώνα, με τισ εξελύξεισ ςτισ τεχνολογύεσ επικοινωνύασ πληροφοριών, περιςςϐτερα ϊτομα μποροϑν να 
παρϊγουν δικϊ τουσ προςαρμοςμϋνα προώϐντα. όμερα με το λογιςμικϐ Computer Aided Design 
(CAD) και το Computer Aided Manufacturing Hardware, το πρωτϐτυπο εύναι προςβϊςιμο. Ϊτςι, οι 
ςχϋςεισ μεταξϑ τεχνών και τεχνολογύασ ωφελοϑν την ανϊπτυξη νϋων αντικειμϋνων και την παραγωγό 
ςχεδιαςμοϑ. Τπονοεύ επύςησ τη δημιουργύα νϋων επαγγελμϊτων. 
 
Μελλοντικϋσ ιδϋεσ για την παραγωγό χειροτεχνύασ 
Η πρϐςθετη και αφαιρετικό καταςκευό εύναι οι πιο καινοτϐμεσ προςεγγύςεισ ςτην παραγωγό 
χειροτεχνύασ.  
Ψσ γνωςτϐν καταςκευαςτικϐ πρϐςθετο εύναι οποιαδόποτε διαδικαςύα που οδηγεύ ςτην παραγωγό 
αντικειμϋνων με την απϐθεςη υλικοϑ για τη δημιουργύα του επιθυμητοϑ ςχόματοσ. Όπωσ εύναι 
γνωςτό η αφαιρετικό καταςκευό εύναι οποιαδόποτε διαδικαςύα που οδηγεύ ςτην παραγωγό 
αντικειμϋνων αφαιρώντασ το υλικϐ απϐ ϋνα ςυμπαγϋσ μπλοκ για να δημιουργόςει το επιθυμητϐ 
ςχόμα. Πολϑ ςυχνϊ, οι δϑο διεργαςύεσ, η πρϐςθετη και η αφαιρετικό καταςκευό ςυνδυϊζονται για να 
γύνουν μια υβριδικό διαδικαςύα, με αποτϋλεςμα την παραγωγό υψηλϐτερησ ποιϐτητασ του τελικοϑ 
αντικειμϋνου. Ϊνα παρϊδειγμα μπορεύ να εύναι η εκτϑπωςη ενϐσ προτϑπου προτϑπου ςε 3D 
(καταςκευό προςθϋτων) και ςτη ςυνϋχεια οι οπϋσ κοπόσ λϋιζερ (αφαιρετικό καταςκευό), 
χρηςιμοποιώντασ επιπλϋον ϊλεςη για να γυαλιςτεύ το τελικϐ προώϐν (αφαιρετικό καταςκευό).  
 
Καθώσ η τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη θα εύναι ο πιο δημοφιλόσ τϑποσ καταςκευόσ πρϐςθετων, ϊλλα 
παραδεύγματα εύναι: ςυγκϐλληςη ό χϑτευςη γλυπτών (με προςθόκη αργύλου ό παρϐμοιων υλικών) 
Η ϋγχυςη αναφϋρεται ςτη διαδικαςύα κατϊ την οπούα το προσ χϑτευςη υλικϐ εγχϋεται υπϐ πύεςη ςε 
ϋνα καλοϑπι. Ϊτςι χρηςιμοποιεύται μϋθοδοσ για την παραγωγό πλαςτικών αντικειμϋνων, ϐπωσ 
παιχνύδια, χτϋνεσ τςϋπησ, μϋροσ μουςικών οργϊνων ό καπϊκια. 
 
Παρϐμοια με την παραπϊνω διαδικαςύα εύναι η χϑτευςη, ϐταν το υλικϐ που πρϐκειται να χυθεύ 
χϑνεται ςτο καλοϑπι. Εκτϐσ απϐ τισ μηχανϋσ κοπόσ λϋιζερ ό αριθμητικοϑ ελϋγχου υπολογιςτό (CNC), 
γνωςτϋσ ωσ αφαιρετικό καταςκευό εύναι και η μηχανικό κατεργαςύα ηλεκτρικόσ εκκϋνωςησ (EDM). 
Η κατεργαςύα ηλεκτρικόσ εκφϐρτιςησ αναφϋρεται ςε μια διαδικαςύα καταςκευόσ που ϋχει ωσ 
αποτϋλεςμα τη λόψη ενϐσ επιθυμητοϑ ςχόματοσ χρηςιμοποιώντασ ηλεκτρικϋσ εκκενώςεισ 
(ςπινθόρεσ). Αυτό η μϋθοδοσ χρηςιμοποιεύται για υλικϊ που εύναι δϑςκολο να επεξεργαςτοϑν με 
παραδοςιακϋσ τεχνικϋσ, ϐπωσ ςκληρϊ μϋταλλα, κρϊματα μετϊλλων (π.χ. τιτϊνιο, χαςϋλλου, κοβϊρ ό 
Inconel) και κεραμικϊ.  
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Σα ψηφιακϊ εργαλεύα και η καταςκευό διευκολϑνουν νϋουσ τρϐπουσ χρόςησ ϐλο και περιςςϐτερων 
υλικών για την παραγωγό και διανομό προώϐντων.  
 
4 βαςικϋσ τϊςεισ ςτη βιοτεχνύα που ςυνδϋονται με τον εκςυγχρονιςμϐ ςτην τεχνολογύα απϐ τη 
ςυνϋντευξη του 2016 με την Annie Warburton, δημιουργικό διευθϑντρια ςτο Crafts Council: 

1. αϑξηςη τησ πρϐςβαςησ ςε νϋα υλικϊ και διεργαςύεσ, ϐπωσ γραφϋνιο, ανακυκλωμϋνα υλικϊ, 
φυτϊ ό Pinatex (ϋνα καινοτϐμο, φυςικϐ και βιώςιμο μη υφαςμϋνο κλωςτοϒφαντουργικϐ 
προώϐν καταςκευαςμϋνο απϐ φϑλλα ανανϊ).  

2. κοινωνικό αλλαγό, δηλαδό ελευθερύα ςτον πειραματιςμϐ, ανοιχτό ανταλλαγό δεξιοτότων, 
γνώςεων και ικανοτότων, καθώσ και ςυμμετοχό ςτη δημιουργικϐτητα για την αυτο-
ανϊπτυξη και την ανϊπτυξη τησ κοινωνύασ. 

3. μαζικό προςαρμογό, με ςχεδιαςτϋσ που ενδιαφϋρονται για νϋα υλικϊ και ανϊπτυξη νϋων 
ςυςτημϊτων ό μοντϋλων παραγωγόσ. 

4. αειφορύα, με αποτϋλεςμα νϋουσ τρϐπουσ αξιοπούηςησ υποπροώϐντων και αποβλότων 
καταςκευόσ, κυριαρχοϑν ςτο βιο-ςχεδιαςμϐ, καταςκευαςτϋσ υιοθετοϑν βιώςιμα πρϐτυπα και 
δομϋσ για να δημιουργόςουν μια νϋα ομϊδα βιώςιμων προώϐντων. 

 
Επιπλϋον, το 2016 οι καινοτϐμεσ βιοτεχνύεσ εύχαν όδη εξεταςτεύ: 

- ροϑχα απϐ μανιτϊρι μανιταριών,  
- υγρϐσ φωτιςμϐσ. 

 
Αυτϐ οδηγεύ ςτην επιβεβαύωςη τησ τϊςησ για φιλικϊ προσ το περιβϊλλον, επαναχρηςιμοποιόςιμα 
ό εξοικονόμηςησ πόρων υλικϊ για το μϋλλον. Ϊτςι, οι τεχνολογύεσ που εφαρμϐζονται τώρα θα 
αναπτυχθοϑν, με ευκολϐτερη πρϐςβαςη ςε αυτϋσ, ϐπωσ τριςδιϊςτατη εκτϑπωςη, κοπό με λϋιζερ ό 
CNC, ο τϑποσ υλικοϑ μολονϐτι φαύνεται ϊπειροσ. 
 
Για να μϊθετε πώσ η τεχνολογύα θα επηρεϊςει το βιοτεχνικϐ προώϐν, αυτϐ εύναι ϋνα παρϊδειγμα που 
θα εύναι πιο κοινϐ ςτο μϋλλον - μηχανϋσ που βοηθοϑν τουσ ανθρώπουσ και καθιςτοϑν την 
ψηφιοπούηςη πιο προςιτό 
Εξερευνόςτε μια μελϋτη περύπτωςησ πώσ η ψηφιακό τεχνολογύα μπορεύ να δημιουργόςει ϋνα 
κεντημϋνο κλωςτοϒφαντουργικϐ προώϐν χωρύσ την απαύτηςη να ϋχει τισ γνώςεισ ό τισ δεξιϐτητεσ 
ςχετικϊ με τισ διαδικαςύεσ κλωςτοϒφαντουργύασ. https://www.wgsn.com/blogs/future-craft-digital-
age-re-master-sabina-weiss/  
 
Πρόςθετο λογιςμικό για καταςκευαςτϋσ χειροτεχνύασ 
 Λογιςμικϐ που μπορεύ να δημιουργόςει 2D διανυςματικϊ γραφικϊ (π.χ. DXF, SVG, EPS, PDF 

και ϊλλα).  
 Προγρϊμματα CAD για ακριβό, πολϑπλοκα ςχϋδια (π.χ. AutoCAD, SolidWorks ό Fusion 360). 
 Λογιςμικϐ για καλλιτεχνικϊ και διακοςμητικϊ ςχϋδια (π.χ. Adobe Illustrator ό Inkscape).  
 Λογιςμικϐ για παρουςύαςη προώϐντων, δημιουργύα γραφικών υψηλόσ ποιϐτητασ ό ειςαγωγό 

βελτιώςεων πριν απϐ τη διαφόμιςη του προώϐντοσ (π.χ. Photoshop) 
 
Πρόςθετεσ οδηγύεσ για καθηγητϋσ χειροτεχνύασ για τη ςυζότηςη ψηφιακών εργαλεύων για 
χειροτεχνύεσ: 
1) Παρϋχετε μια πλατφϐρμα για τουσ μαθητϋσ να μοιρϊζονται ςχϐλια για εργαλεύα με τα οπούα εύναι 
όδη εξοικειωμϋνα, πριν ςυζητόςουν λϑςεισ για το μϋλλον. 
2) Διδϊξτε ςτουσ μαθητϋσ για ϊλλο περιεχϐμενο ςτα μαθόματα που πληςιϊζουν τα ψηφιακϊ εργαλεύα, 
δηλαδό τη ςυνεργαςύα ςτο A.2.2 Διαδικτυακό αποθόκευςη (γρόγορη και εύκολη πρόςβαςη ςε 
πληροφορύεσ).  
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
Προςδιορύςτε παραδεύγματαεκςυγχρονιςμοϑ εργαλεύων ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ.  
Απεικονύςτε μεταξϑ των τϑπων πρϐςθετων και αφαιρετικών μεθϐδων καταςκευόσ. 
υγκρύνετε προώϐντα που παρϊγονται με ψηφιακϋσ λϑςεισ προηγμϋνησ τεχνολογύασ και με δικϋσ ςασ 
μεθϐδουσ παραγωγόσ 

https://www.wgsn.com/blogs/future-craft-digital-age-re-master-sabina-weiss/
https://www.wgsn.com/blogs/future-craft-digital-age-re-master-sabina-weiss/
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Μελλοντικϋσ ιδϋεσ για την παραγωγό χειροτεχνύασ 
Διαμϐρφωςη αποφϊςεων για την παραγωγό χειροτεχνύασ με τη χρόςη ψηφιακϊ ελεγχϐμενων 
καινοτϐμων εργαλεύων. 
Ϊρευνα ςτο διαδύκτυο για ιδϋεσ για την προςαρμογό καινοτϐμων εργαλεύων ΣΠΕ ςτον τομϋα τησ 
βιοτεχνύασ · 
Ολοκληρώςτε τισ ικανϐτητεσ του βιοτεχνικοϑ τομϋα για μελλοντικό ανϊπτυξη.  
 
ΠΟΡΟΙ 
 
Εξοπλιςμϐσ: Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο, προβολϋασ. 
Πρϐςθετοι διαδικτυακού πϐροι: 
Δικτυακό παραγωγό και βιομηχανύα 4.0 - εργοςτϊςιο του μϋλλοντοσ 
https://www.homag.com/en/your-solution/networked-production-industry-40/ 
 
Σο μϋλλον του τεχνολογικοϑ χρονοδιαγρϊμματοσ 
https://futurism.com/images/things-to-come-a-timeline-of-future-technology-infographic 
 
Η τεχνολογύα 7 τρϐπων αλλϊζει τον τρϐπο δημιουργύασ τησ τϋχνησ 
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-
180952472/  
 
Εκπαιδευτικϐ βύντεο ςτο Photoshop: 
https://www.youtube.com/user/Photoshop/videos  
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςχετικϊ με τισ τρϋχουςεσ και μελλοντικϋσ ϋννοιεσ για την 
παραγωγό χειροτεχνύασ. 
Οι μαθητϋσ μποροϑν να επιλϋξουν εργαλεύα και λογιςμικϐ για την παραγωγό χειροτεχνύασ ό 
παρουςύαςη των ϋργων τουσ. 
Μαθαύνει να αντιληφθεύ πώσ θα εξελιχθεύ η ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ ςτη βιοτεχνύα.  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

1. Πώσ επηρεϊζει ο εκςυγχρονιςμϐσ εργαλεύων τη βιοτεχνύα; 
2. Ποιεσ εύναι οι μελλοντικϋσ ιδϋεσ για την παραγωγό χειροτεχνύασ; 
3. Για ποιουσ τϑπουσ πρϐςθετων και αφαιρετικών μεθϐδων παραγωγόσ γνωρύζετε; 
4. Τπϊρχει κϊποιο λογιςμικϐ που μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε για την παρουςύαςη ό τη 

διαφόμιςη του προώϐντοσ ςασ; 
 

 

 

  

https://www.homag.com/en/your-solution/networked-production-industry-40/
https://futurism.com/images/things-to-come-a-timeline-of-future-technology-infographic
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-180952472/
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-180952472/
https://www.youtube.com/user/Photoshop/videos
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Γ.5 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Γ5.1. Μεμονωμϋνα ςτοιχεύα προςταςύασ κινδύνου 

Γ5.2. Αςφαλόσ χρόςη υλικών 

Γ5.3. τοιχεύα προςταςύασ περιβαλλοντικού κινδύνου  

Σύτλοσ τησ ενότητασ  
 
ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ 
Γ.5 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ  
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ 
Γ5.1. Μεμονωμϋνα ςτοιχεύα προςταςύασ κινδύνου 
 

Ώρεσ 
19 

 
ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο εκπαιδευϐμενοσ θα εύναι ςε θϋςη να ςχεδιϊζει και να προωθεύ το ςϑςτημα διαχεύριςησ 
περιβϊλλοντοσ και αςφϊλειασ. 

- Εξηγόςτε ϋννοιεσ που ςχετύζονται με την αςφϊλεια, την υγιεινό και την υγεύα ςτην εργαςύα ωσ 

κύνδυνο, ατϑχημα, βλϊβη απϐ επαγγελματικό αςθϋνεια και κύνδυνο 

- Φρηςιμοποιόςτε ατομικϊ και ςυλλογικϊ ςτοιχεύα προςταςύασ 

- χεδιϊςτε και προωθόςτε τα ςτϊδια εφαρμογόσ του ατομικοϑ ςυςτόματοσ προςταςύασ, 

περιβϊλλοντοσ και αςφϊλειασ. 

- Εφαρμογό διαδικαςιών για δρϊςη ςε καταςτϊςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ. 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό 
«Οι εργαζϐμενοι πρϋπει να προςτατεϑονται απϐ επαγγελματικοϑσ κινδϑνουσ ςτουσ οπούουσ ενδϋχεται 
να εκτεθοϑν. Αυτϐ θα μποροϑςε να επιτευχθεύ μϋςω μιασ διαδικαςύασ διαχεύριςησ κινδϑνου, η οπούα 
περιλαμβϊνει ανϊλυςη κινδϑνων, αξιολϐγηςη κινδϑνων και πρακτικϋσ ελϋγχου κινδϑνου. Προκειμϋνου 
να διεξαχθεύ μια αποτελεςματικό διαδικαςύα διαχεύριςησ κινδϑνου, εύναι απαραύτητο να υπϊρχει 
ςαφόσ κατανϐηςη του νομικοϑ πλαιςύου, των εννοιών, τησ ανϊλυςησ κινδϑνου, των διαδικαςιών 
αξιολϐγηςησ και ελϋγχου και του ρϐλου που διαδραματύζουν ϐλοι οι εμπλεκϐμενοι ςτη διαδικαςύα. 
Εύναι επύςησ επιθυμητϐ να βαςιςτεύ η διαχεύριςη κινδϑνου ςε ςταθερϋσ και δοκιμαςμϋνεσ 
μεθοδολογύεσ. (Isabel L. Nunes, 2010) 
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Σο διϊγραμμα ανακτόθηκε απϐ 
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies  
Αξιολϐγηςη κινδϑνου 

4. - μϋθοδοι για την εκτύμηςη κινδϑνου 
5. . Αξιολϐγηςη, κατϊταξη και ταξινϐμηςη κινδϑνων. 

a. αξιολϐγηςη επικινδυνϐτητασ 

 

Πύνακασ 1: Ϊνασ απλϐσ εκτιμητόσ κινδϑνου ανακτόθηκε απϐ 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies  

 

Προςδιοριςμϐσ ποςοτικόσ ό ποιοτικόσ αξύασ για τον κύνδυνο.  

Ποςοτικό αξιολϐγηςη κινδϑνου:  

- πιθανϐτητα κινδϑνου εμφϊνιςησ · 

- ςοβαρϐτητα των πιθανών ςυνεπειών. 

Ποιοτικό αξιολϐγηςη κινδϑνου 

- Matrix Evaluation: ςχεδιαςμϐσ και μϋγεθοσ για τισ ανϊγκεσ 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/File:ERO-10-06-a-8-tab1.jpg
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Κατϊταξη των αξιολογηθϋντων κινδύνων 

 
Σαξινόμηςη αποδοχόσ κινδύνου 

Σιμό κινδϑνου: 
- Σιμϋσ αναφορϊσ - νομοθεςύα 
- πηγϋσ γνώςησ, / προδιαγραφϋσ εξοπλιςμοϑ,  
- ςυςτϊςεισ απϐ ςυμβουλευτικϊ ϐργανα. 
 

 
Πύνακασ 2 - Η κατηγοριοπούηςη κινδϑνου ανακτόθηκε απϐ τη διεϑθυνςη 
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies 
 
 
 

Βαςικϋσ ϋννοιεσ OSH  
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Η εικϐνα ανακτόθηκε απϐτο https://portalcfo.com/how-to-reduce-operational-risk/#.XKYcrJhKiUk 
 

Αναλογύα κινδϑνου*  

Κύνδυνοσ  

Αξιολϐγηςη κινδϑνου  
o τι θα μποροϑςε να προκαλϋςει τραυματιςμϐ ό βλϊβη 
o εϊν θα μποροϑςαν να εξαλειφθοϑν οι κύνδυνοι και, εϊν ϐχι, 

o ποια προληπτικϊ ό προςτατευτικϊ μϋτρα εύναι, ό θα ϋπρεπε, να εφαρμϐζονται για τον 
ϋλεγχο των κινδϑνων 

- Αςφϊλεια 
- Τγεύα 
- Επαγγελματικό αςθϋνεια 
- εργατικϐ ατϑχημα 
- Πρϐληψη 

Η πρόληψη ωσ βαςικό ιδϋα ςτη διαχεύριςη OSH 

- Ατομικϐσ προςτατευτικϐσ εξοπλιςμϐσ 

- Προςταςύα των εργαζομϋνων απϐ κινδϑνουσ ςτο χώρο εργαςύασ 

- Προςταςύα ματιών και προςώπου 

- Προςταςύα κεφαλόσ 

- Προςταςύα ποδιών και ποδιών 

- Προςταςύα χεριών και βραχιϐνων 

- Προςταςύα ςώματοσ 

- Προςταςύα ακοόσ 

- Αξιολϐγηςη τησ ανϊγκησ για ατομικϐ προςτατευτικϐ εξοπλιςμϐ (ΜΑΠ) 

- Προςταςύα των εργαζομϋνων απϐ κινδϑνουσ ςτο χώρο εργαςύασ 

- Μϋτρα που λαμβϊνονται για την εκτύμηςη των πιθανών κινδϑνων ςτο χώρο εργαςύασ κϊθε 

εργαζομϋνου και ςτισ διαδικαςύεσ λειτουργύασ ςτο χώρο εργαςύασ. 

- Κατϊλληλα κριτόρια επιλογόσ ΜΑΠ. 

- Πώσ να εκπαιδεϑςετε εκπαιδευτϋσ χειροτεχνύασ ςχετικϊ με τη χρόςη ΜΑΠ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων 

- Σι εύναι το PPE εύναι απαραύτητο 

- Όταν το PPE εύναι απαραύτητο 

- Πώσ να επιθεωρόςετε ςωςτϊ το ΜΑΠ για φθορϊ ό ζημιϊ 

- Πώσ να φορϋςετε και να προςαρμϐςετε ςωςτϊ την εφαρμογό του PPE 

- Πώσ να αφαιρϋςετε ςωςτϊ το ΜΑΠ 

- Οι περιοριςμού του ΜΑΠ 

- Πώσ να φροντύζετε και να αποθηκεϑετε ςωςτϊ το ΜΑΠ 

https://portalcfo.com/how-
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Safety
https://oshwiki.eu/wiki/Health
https://oshwiki.eu/wiki/Burden_of_occupational_diseases
https://oshwiki.eu/wiki/Accidents_and_incidents
https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_strategies
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Βύντεο απϐ ατομικϐ προςτατευτικϐ εξοπλιςμϐ (PPE): 

https://www.youtube.com/watch?v=KgkvxUtczLA 

https://www.youtube.com/watch?v=XVNMj0ZxZsI 

https://www.youtube.com/watch?v=NV2cNmfK8_Y 

υλλογικϐσ προςτατευτικϐσ εξοπλιςμϐσ (CPE) - Προςτατεϑςτε ςυλλογικϊ τον εξοπλιςμϐ των 
εργαζομϋνων απϐ ϋναν ό περιςςϐτερουσ κινδϑνουσ για την υγεύα ό την αςφϊλειϊ τουσ ςτην εργαςύα. 
Δεύγματα εξοπλιςμοϑ ςυλλογικόσ προςταςύασ: 

- Πυροςβεςτόρεσ 
- Ακουςτικϐ περύβλημα πηγών όχου. 
- - εξαεριςμϐσ των χώρων εργαςύασ, 
- Προςταςύα κινητών εξαρτημϊτων 
- Εξατμιςτόρεσ αερύου και ατμοϑ 
-  

ημαύεσ πλϊκασ; 
- Αιςθητόρεσ μηχανόματοσ 
- Αντιολιςθητικϊ ςκαλοπϊτια · 
-  

Ανεμιςτόρεσ 
- Υωτιςμϐσ 
- Αντιολιςθητικϐ δϊπεδο. 
- Προςταςύα απϐ το φωσ και την ακτινοβολύα. 
- Προςτατευτικϊ ςώματοσ; 
- ειρόνα ςυναγερμοϑ πυρκαγιϊσ 
- Περύπτερα βαφόσ; 
- Καθαριςτϋσ αϋρα / νεροϑ 
- Ντουσ ϋκτακτησ ανϊγκησ και πλϑςιμο ματιών. 

 
αντιμετώπιςη καταςτϊςεων εκτϊκτου ανϊγκησ 
 
Σο πρώτο βόμα κατϊ την ανϊπτυξη ενϐσ ςχεδύου αντιμετώπιςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ εύναι η 
διενϋργεια εκτύμηςησ κινδϑνου για τον εντοπιςμϐ πιθανών ςεναρύων ϋκτακτησ ανϊγκησ. Η κατανϐηςη 
του τι μπορεύ να ςυμβεύ θα ςασ επιτρϋψει να καθορύςετε τισ απαιτόςεισ πϐρων και να αναπτϑξετε 
ςχϋδια και διαδικαςύεσ για την προετοιμαςύα τησ επιχεύρηςόσ ςασ. Σο ςχϋδιο ϋκτακτησ ανϊγκησ 
πρϋπει να εύναι ςυνεπϋσ με τουσ ςτϐχουσ απϐδοςησ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KgkvxUtczLA
https://www.youtube.com/watch?v=XVNMj0ZxZsI
https://www.youtube.com/watch?v=NV2cNmfK8_Y
https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.ready.gov/performance-objectives
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Ανακτόθηκε απϐ το https://www.fldata.com/products/action-tracking-software-act  
 
Προςτατευτικϋσ ενϋργειεσ για την αςφϊλεια ζωόσ  
 
Πϐροι για προςτατευτικϋσ ενϋργειεσ για την αςφϊλεια ζωόσ  

- Λογιςμικϐ διαχεύριςησ ςυμβϊντων 
 
 
Ανϊπτυξη του ςχεδύου ϋκτακτησ ανϊγκησ 

- Ελϋγξτε τουσ ςτϐχουσ απϐδοςησ για το πρϐγραμμα. 
- Ελϋγξτε τα ςενϊρια κινδϑνου ό απειλών που εντοπύςτηκαν κατϊ την εκτύμηςη κινδϑνου  
- Αξιολογόςτε τη διαθεςιμϐτητα και τισ δυνατϐτητεσ των πϐρων για ςταθεροπούηςη ςυμβϊντων, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων ατϐμων, ςυςτημϊτων και εξοπλιςμοϑ που διατύθενται ςτην επιχεύρηςό 
ςασ και απϐ εξωτερικϋσ πηγϋσ. 

- υζητόςτε με δημϐςιεσ υπηρεςύεσ ϋκτακτησ ανϊγκησ (π.χ. πυρκαγιϊ, αςτυνομύα και ιατρικϋσ 
υπηρεςύεσ ϋκτακτησ ανϊγκησ) για να προςδιορύςετε τον χρϐνο απϐκριςησ ςτην εγκατϊςταςη 
ςασ, τη γνώςη τησ εγκατϊςταςόσ ςασ και τουσ κινδϑνουσ τησ και τισ δυνατϐτητϋσ τουσ να 
ςταθεροποιόςουν μια κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ ςτην εγκατϊςταςη ςασ. 

- Προςδιορύςτε εϊν υπϊρχουν κανονιςμού ςχετικϊ με τον προγραμματιςμϐ ϋκτακτησ ανϊγκησ ςτισ 
εγκαταςτϊςεισ ςασ. αντιμετωπύζει τουσ ιςχϑοντεσ κανονιςμοϑσ ςτο ςχϋδιο. 

- Αναπτϑξτε προςτατευτικϋσ δρϊςεισ για την αςφϊλεια τησ ζωόσ (εκκϋνωςη, καταφϑγιο, 
καταφϑγιο ςτη θϋςη, κλειδαριϊ). 

- Ανϊπτυξη διαδικαςιών ϋκτακτησ ανϊγκησ για ςυγκεκριμϋνουσ κινδϑνουσ και απειλϋσ 
χρηςιμοποιώντασ οδηγύεσ απϐ τουσ ςυνδϋςμουσ πϐρων ςε αυτόν τη ςελύδα. Γρϊψτε το ςχϋδιο 
αντιμετώπιςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ χρηςιμοποιώντασ αυτϐ το πρϐτυπο  

- υντονύςτε τον προγραμματιςμϐ ϋκτακτησ ανϊγκησ με δημϐςιεσ υπηρεςύεσ ϋκτακτησ ανϊγκησ 
για να ςταθεροποιόςετε περιςτατικϊ που ςυνεπϊγονται κινδϑνουσ ςτην εγκατϊςταςη ςασ 

- Εκπαιδεϑςτε το προςωπικϐ ώςτε να μπορεύ να εκπληρώςει τουσ ρϐλουσ και τισ ευθϑνεσ του 
- Διευκολϑνετε τισ αςκόςεισ για να εξαςκόςετε το ςχϋδιϐ ςασ. 

 
Πρακτικό 
 
- Δραςτηριϐτητα 1: Εντοπιςμόσ κινδύνων ςτο χώρο εργαςύασ.  Φρηςιμοποιώντασ την ομϊδα 

ςυνομιλύασ ωσ Facebook Messenger ό skype, ςυζητόςτε τουσ κινδϑνουσ που αντιμετωπύζουν οι 

εργαζϐμενοι ςτο χώρο εργαςύασ (ό ςτον επαγγελματικϐ τομϋα). Μποροϑν να ςκεφτοϑν τουσ 

κινδϑνουσ απϐ τισ επιςκϋψεισ ςασ ςτο χώρο εργαςύασ ό ςτο χώρο εργαςύασ ςασ. Καταγρϊψτε τουσ 

κινδϑνουσ. Γρϊψτε τισ προτϊςεισ ϐλων - οι ιδϋεσ κϊθε ατϐμου εύναι εξύςου ϋγκυρεσ με αυτϋσ του 

επϐμενου ατϐμου. Δεν χρειϊζεται να υπϊρχει ςυναύνεςη. Όταν η ομϊδα ϋχει καταρτύςει μια λύςτα 

κινδϑνων, θα πρϋπει να επιλϋξετε αυτϐ που πιςτεϑετε ϐτι εύναι τα τϋςςερα πιο ςημαντικϊ θϋματα. 

Για κϊθε κύνδυνο, ςκεφτεύτε ποιοσ κινδυνεϑει περιςςϐτερο.κεφτεύτε ποιοσ νομύζετε ϐτι μπορεύ 

επύςησ να κινδυνεϑει. κεφτεύτε ϊλλουσ εργαζϐμενουσ ό ομϊδεσ ανθρώπων, ϐπωσ μϋλη τησ 

οικογϋνειασ, το κοινϐ ό οποιονδόποτε ϊλλο που ενδϋχεται να εκτεθεύ ςτον κύνδυνο. και για ϊτομα 

που μπορεύ να εύναι ιδιαύτερα ευϊλωτα (ϐπωσ παιδιϊ και ϋγκυεσ γυναύκεσ). Γιατύ πρϋπει να εύναι πιο 

ευϊλωτοι; κεφτεύτε τι πιςτεϑετε ϐτι μπορεύ να εύναι οι ςυνϋπειεσ τησ ϋκθεςησ ςτον κύνδυνο. 

υλλϋξτε και ςυνοψύςτε τισ προτϊςεισ ϐλων - οι ιδϋεσ κϊθε ατϐμου εύναι εξύςου ϋγκυρεσ με αυτϋσ 

του επϐμενου ατϐμου. Δεν χρειϊζεται να υπϊρχει ςυναύνεςη. 

- Προςπαθόςτε να βρεύτε εργαλεύα Web για την αξιολϐγηςη τησ ανϊγκησ για προςωπικϐ 
προςτατευτικϐ εξοπλιςμϐ (PPE). 

- Δημιουργόςτε μια λύςτα ελϋγχου ςχετικϊ με την ανϊγκη για ΜΑΠ.  
- Δημιουργόςτε μια λύςτα ελϋγχου ςχετικϊ με την ανϊγκη για CPE. 

https://www.fldata.com/products/action-tracking-software-act
https://www.ready.gov/performance-objectives
https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.ready.gov/business/implementation/resource
https://www.ready.gov/laws-authorities
https://www.ready.gov/business/implementation/emergency
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/89518
https://www.ready.gov/business/implementation/training
https://www.ready.gov/business/testing
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Περαιτϋρω αναγνώςεισ 
Ευρωπαώκό Τπηρεςύα για την αςφϊλεια και την υγεύα ςτην εργαςύα Φώροιεργαςύασ, εξοπλιςμϐσ, 
πινακύδεσ, εξοπλιςμϐσ ατομικόσ προςταςύασ ςτο 
https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/workplaces 
ILO (1996) Καταγραφό και κοινοπούηςη επαγγελματικών ατυχημϊτων και αςθενειών. Ϊνασ κώδικασ 
πρακτικόσ τησ ΔΟΕ Γενεϑη, Διεθνϋσ Γραφεύο Εργαςύασ, 1996 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
1 - Για τη δικό ςασ δραςτηριϐτητα εντοπύςατε τον εντοπιςμϐ κινδϑνων ςτο χώρο εργαςύασ; 
2 - Μπορεύτε να πεύτε ποιεσ εύναι οι ανϊγκεσ ςασ για CPE και CPE; 
3 - Προςπαθόςατε να προςδιορύςετε τισ απαιτόςεισ πϐρων και να αναπτϑξετε ςχϋδια και διαδικαςύεσ 
ςτο χώρο εργαςύασ ςασ; 
4- Μπορεύτε να πεύτε μερικϋσ προςτατευτικϋσ ενϋργειεσ για την αςφϊλεια ζωόσ ςτο χώρο εργαςύασ 
ςασ; 
ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμόσ που θα χρειαςτεύτε 
Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. προαιρετικϐ: προβολϋασ. 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςτο OSH 
χεδιϊςτε και προωθόςτε τα ςτϊδια εφαρμογόσ του ατομικοϑ ςυςτόματοσ προςταςύασ, 
περιβϊλλοντοσ και αςφϊλειασ. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Εξηγόςτε ϋννοιεσ που ςχετύζονται με την αςφϊλεια, την υγιεινό και την υγεύα ςτην εργαςύα ωσ 
κύνδυνο, ατϑχημα, βλϊβη απϐ επαγγελματικό αςθϋνεια και κύνδυνο 
Δημιουργόςτε μια λύςτα ελϋγχου ςχετικϊ με την ανϊγκη για CPE. 
χεδιϊςτε ϋνα ςχϋδιο ϋκτακτησ ανϊγκησ για τον χώρο εργαςύασ ςασ. 

 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf
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Σύτλοσ τησ ενότητασ 
ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ 
Γ.5 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ  
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ 
Γ5.2. Αςφαλόσ χρόςη υλικών 
 

Ώρεσ 
9 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο εκπαιδευϐμενοσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να εκτιμόςει τισ ςυνθόκεσ κινδϑνου και αςφϊλειασ για αςφαλό 
χρόςη υλικών.  
- Κανϐνεσ προςωπικόσ υγιεινόσ, αςφϊλειασ και υγεύασ ςτην εργαςύα  
- Προφυλϊξεισ χειριςμοϑ προώϐντων 
- Τποχρεώςεισ του εργοδϐτη και του εργαζομϋνου ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα. 
- Ϊρευνα και εφαρμογό τησ νομοθεςύασ, των κανονιςμών και των προτϑπων παρϋμβαςησ ςτον 

βιοτεχνικϐ τομϋα. 
- Προετοιμαςύα τεχνικόσ και ειδικόσ τεκμηρύωςησ για αςφαλό χρόςη υλικών 
- Αξιολϐγηςη των ςυνθηκών κινδϑνου και αςφϊλειασ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Ειςαγωγό 
Επύ του παρϐντοσ, υπϊρχει νομοθεςύα που επιτρϋπει την αποτελεςματικό προςταςύα ϐςων 
ενςωματώνουν βιοτεχνικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Η εφαρμογό τησ διαςφαλύζει πτυχϋσ που ςχετύζονται με τισ 
περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ και τισ ςυνθόκεσ αςφϊλειασ τησ εργαςύασ των τεχνιτών. 
ϑμφωνα με τον OMS-Παγκϐςμιο Οργανιςμϐ Τγεύασ, η αξιολϐγηςη των ςυνθηκών Τγιεινόσ και 
Αςφϊλειασ ςυνύςταταιςε «μια κατϊςταςη ςωματικόσ, ψυχικόσ και κοινωνικόσ ευεξύασ και όχι μόνο την 
απουςύα αςθϋνειασ και αναπηρύασ». 
 
Αςφαλόσ χειριςμόσ προώόντων 
- Βαςικού κανϐνεσ για την αςφαλό διαχεύριςη των προώϐντων  
- - Απογραφό των προώϐντων που χρηςιμοποιοϑνται ςτην επιχεύρηςη 
- - Σρϋχοντα δελτύα δεδομϋνων αςφαλεύασ 
- - Ευθϑνη, εξουςύα και εκπαύδευςη  
- - Ανϊλυςη κινδϑνου του προώϐντοσ  
- - Διαδικαςύεσ αγορϊσ χημικών ουςιών 
-  
- Αποθόκευςη, επιςόμανςη, χειριςμϐσ και προςωπικό υγιεινό 
- Αποθόκευςη 
- Ετικετοπούηςη 
- Φειριςμϐσ χημικών 
- Ατομικό υγιεινό 
- Κανϐνεσ ςχετικϊ με το χειριςμϐ χημικών 
-  

Ευρωπαώκό νομοθετικό πλαύςιο για την επαγγελματικό αςφϊλεια και υγεύα 
Τποχρεώςεισ εργοδοτών 
 

Εργαλεύα διαχεύριςησ κινδϑνων 
Νομοθεςύα, κανονιςμού και πρότυπα παρϋμβαςησ: η περύπτωςη τησ βιοτεχνύασ. 
 
Περαιτϋρω αναγνώςεισ 

- EU-OSHA - Ευρωπαώκϐσ Οργανιςμϐσ για την Αςφϊλεια και την Τγεύα ςτην Εργαςύα (χωρύσ 
ημερομηνύα). Αξιολϐγηςη κινδϑνου Ανακτόθηκε την 1η Μαρτύου 2013,  

- HSE - Εκτελεςτικϐ Τγεύασ και Αςφϊλειασ (χωρύσ ημερομηνύα), Διαχεύριςη κινδϑνων.  

- Bergman D., Davis C. & Rigby B. «Διεθνόσ ςϑγκριςη των ευθυνών υγεύασ και αςφϊλειασ των 
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διευθυντών τησ εταιρεύασ», HSE Research report 535, 2007. Διατύθεται ςτη 
διεϑθυνςη: http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr535.pdf  

- Directgov, «Ευθϑνεσ για την υγεύα και την αςφϊλεια των εργοδοτών» (χωρύσ ημερομηνύα). 
Ανακτόθηκε ςτισ 15 Ιουνύου 2011, 
απϐ: http://www.direct.gov.uk/en/Ememployment/HealthAndSafetyAtWork/DG_4016686  

- EU-OSHA - Ευρωπαώκϐσ Οργανιςμϐσ για την Αςφϊλεια και την Τγεύα ςτην Εργαςύα, Κοινϊ ςφϊλματα 
ςτη διαδικαςύα εκτύμηςησ κινδϑνου, 2008. Διατύθεται ςτη 
διεϑθυνςη: http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact32  

- EU-OSHA - Ευρωπαώκϐσ Οργανιςμϐσ για την Αςφϊλεια και την Τγεύα ςτην Εργαςύα, Ευρωπαώκό 
Νομοθεςύα για την Αςφϊλεια και την Τγεύα, διαδικτυακό πϑλη [χωρύσ ημερομηνύα]. Ανακτόθηκε ςτισ 
15 Ιουνύου 2011, απϐ:   http://osha.europa.eu/el/legislation Gallagher, C., Underhill E. and Rimmer 
M. υγιεύσ και αςφαλεύσ χώρουσ εργαςύασ, 2001. Διατύθεται ςτη 
διεϑθυνςη: http://www.safeworkaustralia.gov.au/AboutSafeWorkAustralia/WhatWeDo/Publication
s/Documents/127/OHSManagementSystems_ReviewOfEffectiveness_NOHSC_2001_ArchivePDF.pdf  

 
3.  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
1 Αριθμϐσ κανϐνων προςωπικόσ υγιεινόσ, αςφϊλειασ και υγεύασ ςτην εργαςύα που χρηςιμοποιεύτε 

ςτο χώρο εργαςύασ ςασ 
2 Αριθμϐσ προφυλϊξεων χειριςμοϑ προώϐντων που ϋχουν εγκριθεύ 
3 Τποχρεώςεισ του εργοδϐτη και του εργαζομϋνου ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα. 
4 Αριθμϐσ εργαλεύων διαχεύριςησ κινδϑνου 

 
ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμόσ που θα χρειαςτεύτε 
Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. προαιρετικϐ: προβολϋασ. 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ γνωρύζουν τουσ κανϐνεσ προςωπικόσ υγιεινόσ, αςφϊλειασ και υγεύασ ςτην εργαςύα  
Οι μαθητϋσ γνωρύζουν με την ιςχϑουςα νομοθεςύα. 
Οι μαθητϋσ εύναι ςε θϋςη να εκτιμόςουν τισ ςυνθόκεσ κινδϑνου και αςφϊλειασ.  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
1. Κανϐνεσ προςωπικόσ υγιεινόσ, αςφϊλειασ και υγεύασ ςτην εργαςύα 
2. Περιγρϊψτε τισ προφυλϊξεισ χειριςμοϑ προώϐντων που ϋχουν υιοθετηθεύ ςτο χώρο εργαςύασ ςασ 
3. Προςπαθόςτε να χρηςιμοποιόςετε ϋνα ψηφιακϐ εργαλεύο για τη διαχεύριςη των κινδϑνων. 

 

  

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr535.pdf
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/HealthAndSafetyAtWork/DG_4016686
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact32
http://www.safeworkaustralia.gov.au/AboutSafeWorkAustralia/WhatWeDo/Publications/Documents/127/OHSManagementSystems_ReviewOfEffectiveness_NOHSC_2001_ArchivePDF.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/AboutSafeWorkAustralia/WhatWeDo/Publications/Documents/127/OHSManagementSystems_ReviewOfEffectiveness_NOHSC_2001_ArchivePDF.pdf
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Σύτλοσ τησ ενότητασ 
ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ 
Γ.5 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ  
. 
Σύτλοσ τησ ενότητασ 
Γ5.3. τοιχεύα προςταςύασ περιβαλλοντικού κινδύνου 
 

Ώρεσ 
16 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο εκπαιδευϐμενοσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να εφαρμϐζει καλϋσ πρακτικϋσ και κανϐνεσ αςφϊλειασ, 
υγιεινόσ, υγεύασ και προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ  

- Αναγνωρύζοντασ τα ςημερινϊ μεγϊλα περιβαλλοντικϊ προβλόματα 
- Προςδιοριςμϐσ των φορϋων διαχεύριςησ ςυγκεκριμϋνων ροών αποβλότων 
- χεδιαςμϐσ καλών πρακτικών για το περιβϊλλον. 
- Ανϊπτυξη και εφαρμογό ςτρατηγικών δρϊςησ για τη διαχεύριςη αποβλότων 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
Ειςαγωγό 
Η εκτύμηςη περιβαλλοντικών κινδϑνων ςτοχεϑει ςτον εντοπιςμϐ ϐλων των πιθανών τϑπων 
περιβαλλοντικών κινδϑνων ςτουσ οπούουσ εκτύθενται οι εργαζϐμενοι και η αξιολϐγηςη του κινδϑνου 
απϐ την ϊποψη πιθανών οικολογικών, ανθρώπινων και περιουςιακών απωλειών που ςχετύζονται με 
αυτοϑσ τουσ κινδϑνουσ.  
Η διαχεύριςη περιβαλλοντικών κινδϑνων περιλαμβϊνει την εξϋταςη, την εφαρμογό και την 
αξιολϐγηςη των διαθϋςιμων επιλογών για αποτελεςματικό διαχεύριςη αυτών των κινδϑνων. 
 
Η διαδικαςύα εκτύμηςησ οικολογικοϑ κινδϑνου 
 - Εκτύμηςη επικινδυνϐτητασ  
- υγκριτικό αξιολϐγηςη κινδϑνου  
- Αθροιςτικό εκτύμηςη οικολογικοϑ κινδϑνου 
δόλωςη περιβαλλοντικών επιπτώςεων 
 

 
χόμα 1 - Πλαύςιο για την αξιολϐγηςη τησ οικολογικόσ επικινδυνϐτητασ 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf 
 
Εκτύμηςη επικινδυνϐτητασ ϋναντι εκτύμηςησ οικολογικοϑ κινδϑνου 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf
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Αξιολϐγηςη οικολογικοϑ κινδϑνου ςε ϋνα πλαύςιο διαχεύριςησ 
- υμβολό τησ εκτύμηςησ οικολογικοϑ κινδϑνου ςτη λόψη περιβαλλοντικών αποφϊςεων · 
- Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την αξύα τησ εκτύμηςησ οικολογικοϑ κινδϑνου για τη λόψη 
περιβαλλοντικών αποφϊςεων · 
 
Προγραμματιςμϐσ τησ εκτύμηςησ κινδϑνου 
- Προώϐντα προγραμματιςμοϑ 
- Επιλογό μϋτρων 
 
Ανακϑκλωςη - ειδικϋσ ροϋσ αποβλότων 
ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 
 
Πλόρησ ολοκληρωμϋνη διαδικαςύα ςχεδιαςμοϑ διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων 

 
χόμα 2 - Ανακτόθηκε ολοκληρωμϋνη ολοκληρωμϋνη διαδικαςύα ςχεδιαςμοϑ διαχεύριςησ ςτερεών 
αποβλότων απϐ https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/dmg-2.pdf 
 
 
Περαιτϋρω αναγνώςεισ 
EPA (1998). Οδηγύεσ για την εκτύμηςη του οικολογικού κινδύνου . Οργανιςμϐσ Προςταςύασ του 
Περιβϊλλοντοσ των ΗΠΑ: Ουϊςιγκτον, DC ςτη διεϑθυνςη 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf 
 
EPA (2015) Κεφϊλαιο 2. Ανϊπτυξη ςχεδύων διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων ςτη διεϑθυνςη 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/dmg-2.pdf 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

7- Ποικιλομορφύα των ςυμβολών τησ εκτύμηςησ οικολογικοϑ κινδϑνου ςτη λόψη 
περιβαλλοντικών αποφϊςεων  

8- Ύπαρξη ανακϑκλωςησ - ειδικϋσ ροϋσ αποβλότων 
9- Ύπαρξη ταινύασ που δημιουργόθηκε ωσ ςυνδυαςμϐσ ϊλλων αρχεύων βύντεο και όχου 
10- Ύπαρξη εκτύμηςησ κινδϑνου ςχεδύου 

ΠΟΡΟΙ 
Εξοπλιςμόσ που θα χρειαςτεύτε 
Τπολογιςτόσ με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο. προαιρετικϐ: προβολϋασ. 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ εφαρμϐζουν καλϋσ πρακτικϋσ και κανϐνεσ αςφϊλειασ, υγιεινόσ, υγεύασ και προςταςύασ του 
περιβϊλλοντοσ  

- Αναγνωρύζοντασ τα ςημερινϊ μεγϊλα περιβαλλοντικϊ προβλόματα 
- Προςδιοριςμϐσ των φορϋων διαχεύριςησ ςυγκεκριμϋνων ροών αποβλότων 
- χεδιαςμϐσ καλών πρακτικών για το περιβϊλλον. 
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Οι μαθητϋσ εφαρμϐζουν καλϋσ πρακτικϋσ ςτρατηγικόσ δρϊςησ για τη διαχεύριςη αποβλότων 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

1. Εξηγόςτε τη διαδικαςύα εκτύμηςησ οικολογικοϑ κινδϑνου ςϑμφωνα με το EPA 2. 
2. Ποια εύναι η διαφορϊ μεταξϑ τησ εκτύμηςησ επικινδυνϐτητασ και τησ εκτύμηςησ οικολογικοϑ 

κινδϑνου 
3. χεδιϊςτε το ςχϋδιο του τϐπου εκτύμηςησ οικολογικοϑ κινδϑνου  
4. Ποια απϐβλητα εύναι δυνατϐν να ανακυκλώςετε απϐ το χώρο εργαςύασ ςασ  
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Δ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ  

Δ.1 ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΔΕΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΚΨΗ 

 

Σύτλοσ τησ ενότητασ  
Δ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ 
Δ.1 ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΔΕΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΚΨΗ 
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ Ώρεσ 

10 
ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο εκπαιδευϐμενοσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη:  

- να γνωρύζετε τισ επιχειρηματικϋσ ανϊγκεσ και να μπορεύτε να εφαρμϐζετε και να ακολουθεύτε 
τισ Lean Methodology 

- για να χρηςιμοποιόςετε μια επαρκό γκϊμα Χηφιακών εργαλεύων για ανϊπτυξη, διαχεύριςη & 
Εργαλεύα παραγωγικϐτητασ. 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

Lean Μεθοδολογύεσ: 
Η καινοτομύα εξαρτϊται απϐ ιδϋεσ που δημιουργοϑνται μϋςω τησ δημιουργικϐτητασ και απϐ τη γνώςη 

και την ϋρευνα που καθιςτοϑν δυνατό την εφαρμογό των ιδεών. Ψςτϐςο, αυτϋσ οι δϑο 

δραςτηριϐτητεσ εξαρτώνται πολϑ απϐ τουσ ανθρώπουσ που τισ εκτελοϑν. 

Σα τελευταύα δϋκα 10 χρϐνια ϋχει ςημειωθεύ μια αλλαγό παραδειγμϊτων ςτον τρϐπο προςϋγγιςησ τησ 

επιχεύρηςησ, ανούγοντασ το πεδύο εφαρμογόσ για να ςυμπεριλϊβει την αποδιοργανωτικό και γρόγορη 

καινοτομύα που ϋχει επύςησ αγγύξει βαθιϊ τον δημιουργικϐ και τον πολιτιςτικϐ τομϋα. 

Η πιο πρϐςφατη και εκτεταμϋνη προςϋγγιςη προϋρχεται απϐ τη Lean Methodologies, που αρχικϊ 

δημιουργόθηκε και χρηςιμοποιόθηκε ςτη μεταποιητικό βιομηχανύα, επεκτϊθηκε γρόγορα ωσ 

πρωτϐτυπο πλαύςιο για ϊλλεσ βιομηχανύεσ. 

Ο Jim Benson του Modus Cooperandi ορύζει τη μεθοδολογύα τησ Lean με τον εξόσ τρϐπο: «Σο Lean 

εύναι μια φιλοςοφύα και μια πειθαρχύα που, ςτον πυρόνα τησ, αυξϊνει την πρϐςβαςη ςτισ 

πληροφορύεσ για να διαςφαλύςει την υπεϑθυνη λόψη αποφϊςεων ςτην υπηρεςύα τησ δημιουργύασ 

αξύασ πελατών». 

Η βαςικό επιχειρηςιακό ιδϋα αυτόσ τησ μεθοδολογύασ ςχετύζεται με τη ςυλλογό αυτών των 

πληροφοριών, την ανϊλυςη αναγκών, τϐςο για την αξύα των πελατών ϐςο και για τισ ευκαιρύεσ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRAFTS 3.0 TRAINING MODULES                                                                        

110 

 

 

Όταν μερικού ϊνθρωποι ςκϋφτονται Lean, το εξιςώνουν με την εξϊλειψη των αποβλότων. Αν και εύναι 

αλόθεια ϐτι οι ϊπαχοι οργανιςμού ςτοχεϑουν ςτην εξϊλειψη των αποβλότων (ορύζονται ωσ οτιδόποτε 

δεν προςφϋρει αξύα ςτον πελϊτη), ο ςτϐχοσ δεν εύναι η εξϊλειψη - εύναι η δημιουργύα αξύασ. 

Λοιπϐν, πώσ δημιουργοϑμε αξύα; Γινϐμαςτε μαθηςιακού οργανιςμού. Ξεκινόςαμε να μϊθουμε τι θϋλουν 

και χρειϊζονται οι πελϊτεσ μασ - και πώσ να εξαλεύψουμε αυτϐ που δεν χρειϊζονται. Εργαζϐμαςτε για 

τη ςυνεχό βελτύωςη, ώςτε η ροό αξιών μασ, απϐ ϊκρο ςε ϊκρο, να βελτιςτοποιεύται ςυνεχώσ για να 

δημιουργεύ περιςςϐτερη αξύα για τον πελϊτη. 

Πώσ μαθαύνουμε τι εύναι πολϑτιμο; Παραδύδουμε γρόγορα. Όταν παραδύδουμε γρόγορα, με βϊςη ϐςα 

γνωρύζουμε για τον πελϊτη, μποροϑμε να λαμβϊνουμε γρόγορα ςχϐλια. Και αν αυτϐ που παραδύδουμε 

εύναι αποτυχύα ό επιτυχύα (ό κϊπου ενδιϊμεςα), αποκτοϑμε πολϑτιμεσ πληροφορύεσ για το πώσ να 

βελτιωθοϑμε. Ϊτςι επιτυγχϊνουμε την ευελιξύα των επιχειρόςεων - ϋτςι, μϋςω τησ διαδικαςύασ 

δημιουργύασ αξύασ, εξαλεύφουμε τα απϐβλητα. 

Ο κϑκλοσ ςυνεχοϑσ βελτύωςησ βοηθϊ τουσ Lean οργανιςμοϑσ να διαφοροποιηθοϑν απϐ τουσ 

ανταγωνιςτϋσ μασ. Οι ϊπαχοι οργανιςμού εύναι ευκύνητοι, ταπεινού και μεθοδικϊ. Ενθαρρϑνουμε τουσ 

υπαλλόλουσ να καλλιεργοϑν μια μαθηςιακό νοοτροπύα, και πιο ςυγκεκριμϋνα, δοκιμαςτικό νοοτροπύα 

. Δοκιμϊζουμε τισ ιδϋεσ με την αγορϊ-ςτϐχο μασ προτοϑ τουσ ρύξουμε δολϊρια. Με αυτϐν τον τρϐπο, η 

μεθοδολογύα Lean εύναι τϐςο ϋνασ δρϐμοσ προσ την καινοτομύα ϐςο εύναι μια μορφό διαχεύριςησ 

κινδϑνου. 

Απϐ: https://leankit.com/learn/lean/lean-methodology/ 

Οι αδϑνατεσ μεθοδολογύεσ και η προςϋγγιςη βαςύζονται ςε επαναληπτικϊ πλαύςια τησ Μϊθηςησ / 

ανακϊλυψησ + Εκτϋλεςησ / πρωτοτϑπου / πειρϊματοσ / + Αναλϑςεων / Δεδομϋνων GatherCustomer / 

Επικϑρωςησ. 

Σο εργαλεύο που βγαύνει απϐ αυτόν τη ςκϋψη και ϋχει γύνει ςχεδϐν ϋνα πρϐτυπο εύναι ο καμβϊσ του 

Business model, ο οπούοσ ενημερώνεται ςυνεχώσ και προςαρμϐζεται ςε διαφορετικοϑσ 

ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ και δραςτηριϐτητεσ. 

Σο Business Model Canvas εύναι ϋνα ςτρατηγικϐ πρϐτυπο διαχεύριςησ και αδυναμύασ για την ανϊπτυξη 

νϋων ό τεκμηρύωςησ υπαρχϐντων επιχειρηματικών μοντϋλων. Πρϐκειται για ϋνα οπτικϐ διϊγραμμα με 

ςτοιχεύα που περιγρϊφουν την πρϐταςη αξύασ μιασ εταιρεύασ ό προώϐντοσ, την υποδομό, τουσ πελϊτεσ 

και τα οικονομικϊ. Βοηθϊ τισ επιχειρόςεισ να ευθυγραμμύςουν τισ δραςτηριϐτητϋσ τουσ, 

απεικονύζοντασ πιθανϋσ αντιςταθμύςεισ. 

 

https://www.creativeprojectcanvas.com/tool/ 

 

https://www.creativeprojectcanvas.com/ 

 

https://leanbusinessplatform.com/ 

 

https://canvanizer.com/ 

 

Εργαλεύα διαχεύριςησ επιχειρόςεων & παραγωγικϐτητασ: 
Για τον επαγγελματύα τησ βιοτεχνύασ, ϐταν πρϐκειται για επιχειρόςεισ, ομαδικό εργαςύα και 

παραγωγϋσ, η χρόςη εργαλεύων διαχεύριςησ και παραγωγικϐτητασ θα εξοικονομόςει χρϐνο, θα 

βελτιώςει την επικοινωνύα των πελατών, την επικοινωνύα μϋςα ςτην ομϊδα. Σα περιςςϐτερα απϐ 

https://leankit.com/blog/2017/01/using-lean-thinking-develop-testing-mindset/
https://leankit.com/learn/lean/lean-methodology/
https://www.creativeprojectcanvas.com/tool/
https://www.creativeprojectcanvas.com/
https://leanbusinessplatform.com/
https://canvanizer.com/
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αυτϊ μπορεύ να εύναι όδη εξοικειωμϋνα με οποιονδόποτε χρόςτη smartphone. 

ε αυτό τη μονϊδα ο υποψόφιοσ θα πρϋπει να εξοικειωθεύ με μια ςειρϊ κατηγοριών και 

παραδειγμϊτων εφαρμογών λογιςμικοϑ για αυτϐν τον ςκοπϐ, πϊντα απϐ την προοπτικό τησ 

αναζότηςησ και κατανϐηςησ νϋων εργαλεύων, καθώσ αυτό η τεχνολογύα βρύςκεται ςε ςυνεχό αλλαγό 

και τα πρϐτυπα τησ βιομηχανύασ αλλϊζουν ςόμερα δεδομϋνων πολλών παραγϐντων. 

 ημαντικό ςυμβουλό: ϐλα μποροϑν να γύνουν ςε ςτυλϐ και χαρτύ. 

Αυτϐ ςημαύνει ϐτι το λογιςμικϐ βοηθϊ ςτην οργϊνωςη, τη διαθεςιμϐτητα παντοϑ, την οργανωμϋνη 

αποθόκευςη και την κοινό χρόςη περιεχομϋνου, αλλϊ οι υποκεύμενεσ δομϋσ και οι τρϐποι χρόςησ των 

εργαλεύων εύναι προςωπικού ό ςυγκεκριμϋνοι για κϊθε δραςτηριϐτητα και για κϊθε ϋργο, δεν 

υπϊρχουν ςταθερού κανϐνεσ. 

«Το οικοςύςτημα εργαλεύων»: Σύνολο εργαλεύων λογιςμικού για κϊλυψη Οι ευρεύεσ διαςυνοριακϋσ 

εργαςύεσ ςε ϋναν οργανιςμό. 

Αυτϊ τα 4 τυποποιημϋνα εργαλεύα, καλϑπτουν ϋνα φϊςμα προςϋγγιςησ και ϋχει επιμεληθεύ για τουσ 

επαγγελματύεσ του κλϊδου, ενθαρρϑνουμε τϐςο τουσ υποψηφύουσ ϐςο και τουσ μϋντορεσ να 

επεκτεύνουν / μειώςουν και να αλλϊξουν αυτϐ το ςετ ςϑμφωνα με τισ ςυγκεκριμϋνεσ ρυθμύςεισ ςτισ 

οπούεσ βρύςκονται. Δημιουργόςτε το δικϐ τουσ οικοςϑςτημα Ο Κϑκλοσ Καινοτομύασ: 

 
Αυτό εύναι μια τελικό πρϐταςη ϊςκηςησ: 

https://www.google.com/search?q=the+innovation+cycle&tbm=isch 

Με βϊςη τουσ διϊφορουσ κϑκλουσ Καινοτομύασ που αναπτϑχθηκαν για διϊφορεσ βιομηχανύεσ και 

θϋματα υζητόςτε και αναπτϑξτε τον κϑκλο καινοτομύασ για τη ρϑθμιςη CRAFT 3.0. 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 Ο υποψόφιοσ εύναι ςε θϋςη να εξηγόςει, να παραδώςει και να βοηθόςει ςτην ανϊπτυξη ενϐσ 
Business Model Canvas με τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε μια εκπαιδευτικό ςυνεδρύα ό πρϐγραμμα. 

 Ο υποψόφιοσ εύναι ικανϐσ ςτη χρόςη εργαλεύων λογιςμικοϑ παραγωγικϐτητασ για 
επιχειρόςεισ. 

 
ΠΟΡΟΙ 
Επιπλϋον πϐροι και επιμελημϋνεσ αναγνώςεισ: 
 

 https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-
innovation/ 

 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 ΚΑΜΒΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ 
 Φτιςμϋνο οικοςϑςτημα εργαλεύων παραγωγικϐτητασ, ςχετικϐ με ϋνα ςυγκεκριμϋνο 

επιχειρηματικϐ παρϊδειγμα Craft. 
 Δημιουργόςτε ϋναν προςαρμοςμϋνο κϑκλο καινοτομύασ για μια ςυγκεκριμϋνη δραςτηριϐτητα 

CRAFT. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
  

 

https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
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Δ.2 ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΧΗΥΙΑΚΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 

Δ2.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Σύτλοσ τησ ενότητασ   
Δ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
  
Σύτλοσ τησ υποενότητασ 
Δ.2 ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΧΗΥΙΑΚΗ ΧΗΥΙΑΚΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ 
ΦΕΔΙΟΤ  
 

Ώρεσ 
30 

Σύτλοσ τησ μονϊδασ 
Δ2.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο 
 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Ο εκπαιδευϐμενοσ θα πρϋπει να μπορεύ να χρηςιμοποιεύ το ηλεκτρονικϐ εμπϐριο για το Crafts Sector  

- Περιγρϊψτε τι αφορϊ το ηλεκτρονικϐ εμπϐριο 
- Καταγρϊψτε τουσ κοινοϑσ τϑπουσ ηλεκτρονικοϑ εμπορύου 
- Δώςτε παραδεύγματα πλατφορμών ηλεκτρονικοϑ εμπορύου 
- Προθυμύα χρόςησ πλατφορμών ηλεκτρονικοϑ εμπορύου 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Σι εύναι το ηλεκτρονικό εμπόριο; 
Σο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο, επύςησ γνωςτϐ ωσ ηλεκτρονικϐ εμπϐριο ό διαδικτυακϐ εμπϐριο, αναφϋρεται 
ςτην αγορϊ και πώληςη αγαθών ό υπηρεςιών μϋςω του Διαδικτϑου και ςτη μεταφορϊ χρημϊτων και 
δεδομϋνων για την εκτϋλεςη αυτών των ςυναλλαγών. Σο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για 
αναφορϊ ςτην πώληςη φυςικών προώϐντων ςτο διαδύκτυο, αλλϊ μπορεύ επύςησ να περιγρϊψει κϊθε 
εύδουσ εμπορικό ςυναλλαγό που διευκολϑνεται μϋςω του Διαδικτϑου. 
Ενώ το ηλεκτρονικϐ εμπϐριο αναφϋρεται ςε ϐλεσ τισ πτυχϋσ τησ λειτουργύασ μιασ διαδικτυακόσ 
επιχεύρηςησ, το ηλεκτρονικϐ εμπϐριο αναφϋρεται ςυγκεκριμϋνα ςτη ςυναλλαγό αγαθών και υπηρεςιών. 
Η ιςτορύα του ηλεκτρονικοϑ εμπορύου ξεκινϊ με την πρώτη online πώληςη: ςτισ 11 Αυγοϑςτου 1994 ϋνασ 
ϊντρασ ποϑληςε ϋνα CD απϐ το ςυγκρϐτημα Sting ςτον φύλο του μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του NetMarket, 
μιασ αμερικανικόσ πλατφϐρμασ λιανικόσ. Αυτϐ εύναι το πρώτο παρϊδειγμα ενϐσ καταναλωτό που 
αγορϊζει ϋνα προώϐν απϐ μια επιχεύρηςη μϋςω του World Wide Web ό «ηλεκτρονικοϑ εμπορύου», ϐπωσ το 
γνωρύζουμε ςόμερα. 
Ϊκτοτε, το ηλεκτρονικϐ εμπϐριο ϋχει εξελιχθεύ για να διευκολϑνει την εϑρεςη και την αγορϊ προώϐντων 
μϋςω διαδικτυακών λιανοπωλητών και αγορών. Ανεξϊρτητοι ελεϑθεροι επαγγελματύεσ, μικρϋσ 
επιχειρόςεισ και μεγϊλεσ εταιρεύεσ επωφελόθηκαν απϐ το ηλεκτρονικϐ εμπϐριο, γεγονϐσ που τουσ 
επιτρϋπει να πωλοϑν τα αγαθϊ και τισ υπηρεςύεσ τουσ ςε μια κλύμακα που δεν όταν δυνατό με το 
παραδοςιακϐ λιανικϐ εμπϐριο εκτϐσ ςϑνδεςησ. 
  
Σύποι μοντϋλων ηλεκτρονικού εμπορύου 
Τπϊρχουν τϋςςερισ βαςικού τϑποι μοντϋλων ηλεκτρονικοϑ εμπορύου που μποροϑν να περιγρϊψουν 
ςχεδϐν κϊθε ςυναλλαγό που πραγματοποιεύται μεταξϑ καταναλωτών και επιχειρόςεων. 

1. Επιχεύρηςη προσ καταναλωτό 
Όταν μια επιχεύρηςη πωλεύ ϋνα αγαθϐ ό μια υπηρεςύα ςε ϋναν μεμονωμϋνο καταναλωτό (π.χ. αγορϊζετε 
ϋνα ζευγϊρι παποϑτςια απϐ ϋναν διαδικτυακϐ λιανοπωλητό). 

2. Από επιχειρόςεισ ςε επιχειρόςεισ 
Όταν μια επιχεύρηςη πωλεύ ϋνα αγαθϐ ό μια υπηρεςύα ςε ϊλλη επιχεύρηςη (π.χ. μια επιχεύρηςη πουλϊ 
λογιςμικϐ ωσ υπηρεςύα για χρόςη απϐ ϊλλεσ επιχειρόςεισ). 
Σο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο αναφϋρεται ςτην ηλεκτρονικό ανταλλαγό προώϐντων, υπηρεςιών ό 
πληροφοριών μεταξϑ επιχειρόςεων και ϐχι μεταξϑ επιχειρόςεων και καταναλωτών. τα παραδεύγματα 
περιλαμβϊνονται διαδικτυακού κατϊλογοι και ιςτϐτοποι ανταλλαγόσ προώϐντων και προμηθειών που 
επιτρϋπουν ςτισ επιχειρόςεισ να αναζητοϑν προώϐντα, υπηρεςύεσ και πληροφορύεσ και να 
πραγματοποιοϑν ςυναλλαγϋσ μϋςω διεπαφών ηλεκτρονικών προμηθειών. 

3. Καταναλωτόσ ςε καταναλωτό (C2C): 
Όταν ϋνασ καταναλωτόσ πωλεύ ϋνα αγαθϐ ό μια υπηρεςύα ςε ϋναν ϊλλο καταναλωτό (π.χ. πουλϊτε τα 
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παλιϊ ϋπιπλα ςασ ςτο eBay ςε ϊλλο καταναλωτό). 
Σο C2C εύναι ϋνασ τϑποσ ηλεκτρονικοϑ εμπορύου ςτο οπούο οι καταναλωτϋσ ανταλλϊςςουν προώϐντα, 
υπηρεςύεσ και πληροφορύεσ μεταξϑ τουσ ςτο Διαδύκτυο. Αυτϋσ οι ςυναλλαγϋσ διεξϊγονται γενικϊ μϋςω 
τρύτου που παρϋχει μια διαδικτυακό πλατφϐρμα ςτην οπούα πραγματοποιοϑνται οι ςυναλλαγϋσ. Οι 
διαδικτυακϋσ δημοπραςύεσ και οι διαβαθμιςμϋνεσ διαφημύςεισ εύναι δϑο παραδεύγματα πλατφορμών C2C, 
με το eBay και το Craigslist να εύναι δϑο απϐ τισ πιο δημοφιλεύσ απϐ αυτϋσ τισ πλατφϐρμεσ. Επειδό το 
eBay εύναι μια επιχεύρηςη, αυτό η μορφό ηλεκτρονικοϑ εμπορύου θα μποροϑςε επύςησ να ονομαςτεύ 
C2B2C - καταναλωτόσ ςε επιχεύρηςη προσ καταναλωτό. 

4. Καταναλωτόσ ςε επιχεύρηςη (C2B): 
Όταν ϋνασ καταναλωτόσ πωλεύ τα δικϊ του προώϐντα ό υπηρεςύεσ ςε μια επιχεύρηςη ό ϋναν οργανιςμϐ 
(π.χ. Ϊνασ επηρεαςτόσ προςφϋρει ϋκθεςη ςτο διαδικτυακϐ κοινϐ του με αντϊλλαγμα αμοιβόσ ό ϋνασ 
φωτογρϊφοσ αδειοδοτεύ τη φωτογραφύα του για χρόςη απϐ μια επιχεύρηςη). 
Γ2Β εύναι ϋνασ τϑποσ ηλεκτρονικοϑ εμπορύου ςτο οπούο οι καταναλωτϋσ καθιςτοϑν τα προώϐντα και τισ 
υπηρεςύεσ τουσ διαθϋςιμα ςτο διαδύκτυο για τισ εταιρεύεσ που υποβϊλλουν προςφορϋσ και αγορϊζουν. 
Αυτϐ εύναι το αντύθετο του παραδοςιακοϑ εμπορικοϑ μοντϋλου του B2C. 
Ϊνα δημοφιλϋσ παρϊδειγμα μιασ πλατφϐρμασ C2B εύναι μια αγορϊ που πουλϊ φωτογραφύεσ, εικϐνεσ, 
μϋςα και ςτοιχεύα ςχεδύαςησ χωρύσ δικαιώματα, ϐπωσ το iStock. Ϊνα ϊλλο παρϊδειγμα θα όταν ϋνασ 
πύνακασ εργαςύασ. 
 
 
Παραδεύγματα ηλεκτρονικού εμπορύου 
Σο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο μπορεύ να λϊβει μια ποικιλύα μορφών που περιλαμβϊνουν διαφορετικϋσ ςχϋςεισ 
ςυναλλαγών μεταξϑ επιχειρόςεων και καταναλωτών, καθώσ και διαφορετικϊ αντικεύμενα που 
ανταλλϊςςονται ωσ μϋροσ αυτών των ςυναλλαγών. 

1. Λιανεμποριο: Η πώληςη ενϐσ προώϐντοσ απϐ μια επιχεύρηςη απευθεύασ ςε ϋναν πελϊτη χωρύσ 
μεςϊζοντα. 

2. Φονδρεμπόριο: Η πώληςη προώϐντων χϑμα, ςυχνϊ ςε ϋναν λιανοπωλητό που ςτη ςυνϋχεια τα 
πωλεύ απευθεύασ ςτουσ καταναλωτϋσ. 

3. Dropshipping: Η πώληςη ενϐσ προώϐντοσ, το οπούο καταςκευϊζεται και αποςτϋλλεται ςτον 
καταναλωτό απϐ τρύτο μϋροσ. 

4. Crowdfunding: Η ςυλλογό χρημϊτων απϐ τουσ καταναλωτϋσ πριν απϐ τη διϊθεςη ενϐσ 
προώϐντοσ, προκειμϋνου να ςυγκεντρωθεύ το κεφϊλαιο εκκύνηςησ που εύναι απαραύτητο για τη 
διϊθεςό του ςτην αγορϊ. 

5. υνδρομό: Η αυτϐματη επαναλαμβανϐμενη αγορϊ ενϐσ προώϐντοσ ό υπηρεςύασ ςε τακτικό βϊςη 
ϋωσ ϐτου ο ςυνδρομητόσ επιλϋξει να ακυρώςει.  

6. Υυςικϊ προώόντα: Κϊθε απτϐ αγαθϐ που απαιτεύ την ανανϋωςη του αποθϋματοσ και την 
αποςτολό παραγγελιών φυςικϊ ςτουσ πελϊτεσ καθώσ πραγματοποιοϑνται πωλόςεισ. 

7. Χηφιακϊ προώόντα: Χηφιακϊ προώϐντα, πρϐτυπα και μαθόματα με δυνατϐτητα λόψησ, ό μϋςα 
που πρϋπει να αγοραςτοϑν για κατανϊλωςη ό ϊδεια χρόςησ. 

8. Τπηρεςύεσ: Μια δεξιϐτητα ό ϋνα ςϑνολο δεξιοτότων που παρϋχονται ςε αντϊλλαγμα για 
αποζημύωςη. Ο χρϐνοσ του παρϐχου υπηρεςιών μπορεύ να αγοραςτεύ ϋναντι αμοιβόσ. 

 
Ηλεκτρονικό εμπόριο για κινητϊ (m-commerce) 
Σο M-commerce εύναι ϋνασ τϑποσ ηλεκτρονικοϑ εμπορύου που αυξϊνεται και διαθϋτει διαδικτυακϋσ 
ςυναλλαγϋσ πωλόςεων μϋςω κινητών ςυςκευών, ϐπωσ smartphone και tablet. Σο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο 
περιλαμβϊνει αγορϋσ μϋςω κινητοϑ, τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ μϋςω κινητοϑ τηλεφώνου και πληρωμϋσ 
μϋςω κινητοϑ. Σα φορητϊ chatbots παρϋχουν επύςησ ευκαιρύεσ ηλεκτρονικοϑ εμπορύου ςε επιχειρόςεισ, 
επιτρϋποντασ ςτουσ καταναλωτϋσ να ολοκληρώνουν ςυναλλαγϋσ με εταιρεύεσ μϋςω φωνητικών ό 
κειμενικών ςυνομιλιών. 
 
Εφαρμογϋσ ηλεκτρονικού εμπορύου 
Σο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο πραγματοποιεύται χρηςιμοποιώντασ μια ποικιλύα εφαρμογών, ϐπωσ ηλεκτρονικϐ 
ταχυδρομεύο, ηλεκτρονικοϑσ καταλϐγουσ και κϊρρα αγορών, EDI, το πρωτϐκολλο μεταφορϊσ αρχεύων, 
υπηρεςύεσ ιςτοϑ και κινητϋσ ςυςκευϋσ. Αυτϐ περιλαμβϊνει δραςτηριϐτητεσ απϐ επιχεύρηςη ςε επιχεύρηςη 
και προςϋγγιςη, ϐπωσ η χρόςη μηνυμϊτων ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου για ανεπιθϑμητεσ διαφημύςεισ, 
που ςυνόθωσ θεωροϑνται ανεπιθϑμητεσ, ςε καταναλωτϋσ και ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ προοπτικϋσ, καθώσ 
και αποςτολό ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτύων ςε ςυνδρομητϋσ και SMS ςε κινητϋσ ςυςκευϋσ. 
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Περιςςϐτερεσ εταιρεύεσ προςπαθοϑν τώρα να δελεϊςουν τουσ καταναλωτϋσ απευθεύασ ςτο διαδύκτυο, 
χρηςιμοποιώντασ εργαλεύα ϐπωσ ψηφιακϊ κουπϐνια, μϊρκετινγκ κοινωνικών μϋςων και ςτοχευμϋνεσ 
διαφημύςεισ. 
Σα οφϋλη του ηλεκτρονικοϑ εμπορύου περιλαμβϊνουν τη διαθεςιμϐτητα ϐλο το εικοςιτετρϊωρο, την 
ταχϑτητα πρϐςβαςησ, την ευρεύα διαθεςιμϐτητα αγαθών και υπηρεςιών για τον καταναλωτό, την εϑκολη 
προςβαςιμϐτητα και τη διεθνό εμβϋλεια. Σα μειονεκτόματϊ του περιλαμβϊνουν μερικϋσ φορϋσ 
περιοριςμϋνη εξυπηρϋτηςη πελατών, οι καταναλωτϋσ δεν μποροϑν να δουν ό να αγγύξουν ϋνα προώϐν πριν 
απϐ την αγορϊ και ο χρϐνοσ αναμονόσ για την αποςτολό προώϐντων. 
Η ϊνοδοσ του ηλεκτρονικοϑ εμπορύου ανϊγκαςε το προςωπικϐ πληροφορικόσ να προχωρόςει πϋρα απϐ 
το ςχεδιαςμϐ και τη ςυντόρηςη τησ υποδομόσ για να εξετϊςει πολλϋσ πτυχϋσ που αντιμετωπύζουν οι 
πελϊτεσ, ϐπωσ το απϐρρητο και η αςφϊλεια των δεδομϋνων των καταναλωτών. Κατϊ την ανϊπτυξη 
ςυςτημϊτων και εφαρμογών πληροφορικόσ για τη διευκϐλυνςη δραςτηριοτότων ηλεκτρονικοϑ 
εμπορύου, πρϋπει να λαμβϊνονται υπϐψη οι εντολϋσ ςυμμϐρφωςησ που ςχετύζονται με τη διακυβϋρνηςη 
των δεδομϋνων, οι προςωπικϊ αναγνωρύςιμοι κανϐνεσ απορρότου πληροφοριών και τα πρωτϐκολλα 
προςταςύασ πληροφοριών. 
 
Παραδεύγματα πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορύου 
Καταςτόματα Wix 
Σο Wix εύναι αρχικϊ ϋνα πρϐγραμμα δημιουργύασ ιςτϐτοπων που ςασ επιτρϋπει να δημιουργεύτε 
ιςτϐτοπουσ μϋςω μεταφορϊσ και απϐθεςησ. Επιπλϋον, διαθϋτει επύςησ χαρακτηριςτικϊ που ςασ 
επιτρϋπουν να δημιουργόςετε ϋνα ηλεκτρονικϐ κατϊςτημα. 
Όπωσ το Shopify, η πλατφϐρμα ηλεκτρονικοϑ εμπορύου εύναι απλό ςτη χρόςη και γρόγορη ρϑθμιςη. Δεν 
απαιτεύται κωδικοπούηςη, μπορεύτε κυριολεκτικϊ να μεταφϋρετε περιεχϐμενο οπουδόποτε ςτον 
ιςτϐτοπϐ ςασ με το φιλικϐ προσ το χρόςτη πρϐγραμμα επεξεργαςύασ. 
 
SiteBuilder  
Σο SiteBuilder εύναι το καλϑτερο εργαλεύο δημιουργύασ ιςτϐτοπων που ϋχουμε ελϋγξει μϋχρι ςτιγμόσ. 
Σώρα ϋχουμε διερευνόςει τισ επιλογϋσ του ηλεκτρονικοϑ εμπορύου, οι οπούεσ φαύνονται αρκετϊ 
αξιοπρεπεύσ. Πρϋπει να ϋχετε το υψηλϐτερο ςχϋδιο για να ξεκινόςετε με ϋνα ηλεκτρονικϐ κατϊςτημα. 
 
BigCommerce 
Σο BigCommerce παρϋχει μια φιλοξενοϑμενη λϑςη ηλεκτρονικοϑ εμπορύου τϐςο ωσ πλόρησ πλατφϐρμα 
SaaS ϐςο και ωσ καλϊθι αγορών για ϊλλουσ τϑπουσ ιςτϐτοπων. Εύναι πιθανώσ πιο παρϐμοιο με το 
Shopify. Σα δϑο αυτϊ αναφϋρονται ςυχνϊ ςτην ύδια αναπνοό. 
Η πλατφϐρμα ηλεκτρονικοϑ εμπορύου διαθϋτει εξαιρετικϋσ δυνατϐτητεσ διαχεύριςησ καταςτημϊτων. 
Προςφϋρει μεγϊλο αριθμϐ εργαλεύων και λειτουργιών, π.χ. προςφορϋσ, απεριϐριςτεσ παραλλαγϋσ 
προώϐντων, επιλογϋσ χειριςμοϑ επιςτροφών, κουπονιών και εκπτώςεων. Ϊνα ϊλλο χαρακτηριςτικϐ εύναι 
οι ευϋλικτεσ επιλογϋσ αποςτολόσ που επιτρϋπουν ζωντανϋσ προςφορϋσ και υπολογιςμϐ τιμών. 
Επιπλϋον, το BigCommerce ενςωματώνεται με Amazon, eBay και κοινωνικϊ δύκτυα. Αυτϐ ςασ επιτρϋπει 
να πουλϊτε ςε πολλϊ διαφορετικϊ κανϊλια πωλόςεων. Διαθϋτει επύςησ πολλϊ εργαλεύα μϊρκετινγκ με 
πολϑ λεπτομερεύσ ελϋγχουσ, ϐπωσ πλόρη ϋλεγχο τησ μορφόσ URL. 
 
Shopify 
Σο Shopify ϋχει γύνει ϋνα απϐ τα πιο γνωςτϊ ονϐματα ςτον τομϋα του ηλεκτρονικοϑ εμπορύου. Εύναι μια 
πλόρωσ εξοπλιςμϋνη φιλοξενοϑμενη λϑςη με εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ χρόςτεσ. Ϊχουμε επύςησ ϋνα πλόρεσ 
ϊρθρο ςχετικϊ με αυτϐ, εϊν οι παρακϊτω πληροφορύεσ δεν εύναι αρκετϋσ για εςϊσ. 
Η πλατφϐρμα εμπορύου εύναι εξαιρετικϊ εϑκολη ςτη χρόςη και γρόγορη εγκατϊςταςη. Απλώσ εγγραφεύτε 
με τη διεϑθυνςη email ςασ και μπορεύτε να αρχύςετε να χτύζετε το κατϊςτημϊ ςασ και να πουλϊτε 
αμϋςωσ. Η διαιςθητικό διεπαφό διευκολϑνει επύςησ τη δημιουργύα προώϐντων και περιλαμβϊνει 
δυνατϐτητεσ SEO, ϐπωσ ετικϋτα τύτλου και μετα-περιγραφό. 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

- Περιγρϊψτε το ηλεκτρονικϐ εμπϐριο 
- Καταγρϊψτε τουσ κοινοϑσ τϑπουσ ηλεκτρονικοϑ εμπορύου 
- Ονομϊςτε οριςμϋνα παραδεύγματα πλατφορμών ηλεκτρονικοϑ εμπορύου 
 

https://websitesetup.org/build-online-store-shopify/
https://websitesetup.org/build-online-store-shopify/
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ΠΟΡΟΙ 
Ειςαγωγό ςτο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο ( https://irp-
cdn.multiscreensite.com/1c74f035/files/uploaded/introduction-to-e-commerce.pdf ) 
 
http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/352/mod_resource/content/0/Lecture_3.pdf 
 
http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/IE-at-UNG/eCommerceConsequences.pdf 
    
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Οι μαθητϋσ ϋχουν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςτο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο 
Οι μαθητϋσ μποροϑν να παρουςιϊςουν παραδεύγματα πλατφϐρμων ηλεκτρονικοϑ εμπορύου 
Οι μαθητϋσ εύναι πρϐθυμοι να χρηςιμοποιόςουν πλατφϐρμεσ ηλεκτρονικοϑ εμπορύου 
 
 

 

 

  

https://irp-cdn.multiscreensite.com/1c74f035/files/uploaded/introduction-to-e-commerce.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/1c74f035/files/uploaded/introduction-to-e-commerce.pdf
http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/352/mod_resource/content/0/Lecture_3.pdf
http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/IE-at-UNG/eCommerceConsequences.pdf
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Δ.3 ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Δ.3.2: Αναγνωρύςτε τη ςημαςύα του προςδιοριςμού και τησ χρόςησ των κατϊλληλων 

καναλιών για τουσ πελϊτεσ 

Σύτλοσ τησ ενότητασ Δ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 

Σύτλοσ του υποενότητασ Δ.3: ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ 
ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ  (ώρεσ) 20 

ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ 
 
Η μονϊδα ςτοχεϑει να επικεντρωθεύ ςτο ψηφιακϐ τοπύο των βιοτεχνών θεωρώντασ πολϑ ςημαντικϐ  

 να αναγνωρύςουμε τα οφϋλη τησ διαδικτυακόσ παρουςύασ, 
 τουσ πιθανοϑσ πελϊτεσ και πελϊτεσ αυτοϑ του τοπύου,  
 τον προςανατολιςμϐ, τον προγραμματιςμϐ και την τοποθϋτηςη ςτην ηλεκτρονικό αγορϊ 
 την ςτοχευμϋνη διαδικτυακό επικοινωνύα 
 τη χρόςη των κοινωνικών μϋςων ςε αυτϐ το πλαύςιο 

 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Σο ψηφιακϐ τοπύο ϋχει ςημαντικϐ αντύκτυπο ςτουσ βιοτϋχνεσ, ςτισ βιοτεχνύεσ τώρα και ςτο εγγϑσ 
μϋλλον. Οι επιχειρόςεισ ςόμερα εκτύθενται ςε ϋνα εξαιρετικϊ ευρϑ φϊςμα τεχνολογιών, απϐ απλοϑσ 
ιςτϐτοπουσ ϋωσ την εμφϊνιςη μιασ «κοινόσ οικονομύασ» που βαςύζεται ςε νϋεσ αναδυϐμενεσ 
πλατφϐρμεσ. 

- την ψηφιακό εποχό, η διαδικτυακό επικοινωνύα πρϋπει πϊντα να λαμβϊνεται 
υπϐψη ϐταν οι επαγγελματύεσ χειροτεχνύασ ςχεδιϊζουν την πρακτικό τουσ 

- Οι βιοτϋχνεσ πρϋπει να ξεκινόςουν εντοπύζοντασ τη δομό του ψηφιακοϑ τοπύου τουσ, 
ϐπωσ πελϊτεσ, αγορϋσ και ανταγωνιςτϋσ 

- η ανϊλυςη των διαδικτυακών ανταγωνιςτών και αγορών βοηθϊ ςτην τοποθϋτηςη 
ςτην αγορϊ 

- Η ανϊπτυξη τησ αγορϊσ θα πρϋπει να εύναι μια διαδικαςύα που να βαςύζεται ςτην 
κοινϐτητα, η οπούα θα πρϋπει να ξεκινϊ με την εκμϊθηςη τησ προθυμύασ να 
προςαρμϐζει την πρακτικό ςτα εργαλεύα ψηφιακόσ επικοινωνύασ 

 
Η μονϊδα επικεντρώνεται ςτην ϋννοια του ψηφιακοϑ τοπύου και ο ςτϐχοσ αυτοϑ του εκπαιδευτικοϑ 
περιεχομϋνου εύναι να αυξόςει την προθυμύα των βιοτεχνών να χρηςιμοποιοϑν το ψηφιακϐ τοπύο και 
να προςαρμϐςουν την πρακτικό ςε πελϊτεσ, ανταγωνιςτϋσ και αγορϊ. 
Οι πτυχϋσ του Χηφιακοϑ Σοπύου ςτη διαδικαςύα του διαγωνιςμοϑ που πρϋπει να ληφθοϑν υπϐψη 
εύναι: 

 Προώϐντα και υπηρεςύεσ 
 Σα δυνατϊ τουσ ςημεύα, οι αδυναμύεσ τουσ 
 πελϊτεσ 
 ςτρατηγικϋσ 
 ςτρατηγικό ανταλλαγόσ μηνυμϊτων και μϊρκετινγκ 

 
Θα εύναι απαραύτητο να εξοικειωθοϑν οι εκπαιδευϐμενοι με αυτϋσ τισ πτυχϋσ εξηγώντασ τη ςημαςύα 
και τη ςημαςύα αυτών των ϐρων θεωρητικϊ, και μϋςω αςκόςεων ςτον χώρο εκτϐσ ςϑνδεςησ και ςτο 
διαδύκτυο για την αναγνώριςό τουσ. 
Για παρϊδειγμα: 
Φαρτογρϊφηςη του ψηφιακοϑ τοπύου  

- προςδιορύςτε τα ϐρια τησ αγορϊσ ςτην οπούα ςασ ενδιαφϋρει 
- προςδιορύςτε τισ ανϊγκεσ των καταναλωτών  
- περιοριςμϐσ του γεωγραφικοϑ πεδύου τησ ανϊλυςησ 
- απλό ςτατιςτικό ανϊλυςη τησ τιμόσ-οφϋλουσ  
- προςδιορύςτε τουσ ανταγωνιςτϋσ 
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Σα προφύλ των ανταγωνιςτών εύναι εκ φϑςεωσ προςαρμοςμϋνα, αν και μοντϋλα ϐπωσ το 
Porter&#39;s 5 Forces (βλ. χόμα παρακϊτω) μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ βϊςη για μια υψηλοϑ 
επιπϋδου αξιολϐγηςη του ςυνολικοϑ ανταγωνιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ ςε οποιαδόποτε αγορϊ. ( 
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-

analysis/)  
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-
market-landscapes 
 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Ερωτηματολόγια 

1. Για τη χαρτογρϊφηςη ψηφιακοϑ τοπύου, εύναι ςημαντικϐ 
ϋνα. ϋχετε ϋνα κατϊλληλο μόνυμα 
ςι. ςυλλϋξτε ςτοιχεύα επικοινωνύασ 
ντο. αναλϑςτε τουσ ανταγωνιςτϋσ 

2. Για την επεξεργαςύα μιασ ςτρατηγικόσ μϊρκετινγκ πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη 
ϋνα. τισ δεξιϐτητεσ χειροτεχνύασ 
ςι. τα προώϐντα τησ αγορϊσ 
ντο. το ιςχυρϐ και ςημεύο εβδομϊδασ των ανταγωνιςτών 

3. ΝΕΟ ΠΟΛΤΜΕΟ  
ϋνα. παύρνει πολϑ ςοβαρϊ 
ςι. λϋει ςυνεχώσ ςε ϐλουσ πϐςο καλϐ και επιτυχημϋνο εύναι 
ντο. κϊνει μια ςυνομιλύα 
ρε. εύναι ανοιχτϐ ςε ϐλουσ 

4. Ϊνασ ιςτϐτοποσ εξυπηρετεύ 
ϋνα. ϋνα αποκλειςτικϐ κλαμπ 
ςι . προώθηςη προςωπικών χαρτοφυλακύων 
ντο. αναλϑει την αγορϊ 

5. Ϊνα ενημερωτικϐ δελτύο πρϋπει να περιϋχει 
ϋνα. επικεφαλύδεσ 
ςι. λογϐτυπα 
ντο. διαδραςτικϐτητα 

6. Η χρόςη των κοινωνικών μϋςων ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ πρϋπει να εύναι 
ϋνα. εκτϐσ ςϑνδεςησ 

https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/)
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/)
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/)
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
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ςι. ςτοχευμϋνη 
ντο. αγνοόθηκε 

ΠΟΡΟΙ 
https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-
Alexandra/ 
Zbuchea, A., & Bem Neamu, R. 2015. Storytelling și branding cultural, în Pînzaru, F. (coord.), Business 
storytelling: Branduri și povești (pp. 221-248). București: Tritonic. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997 
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library 
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf 
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-
analysis/ 
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-
market-landscapes 
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-
age-2165-7912.1000110.php?aid=4210 
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/ 
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 Προθυμύα προςαρμογόσ τησ πρακτικόσ που αντιμετωπύζει οι προκλόςεισ του ψηφιακοϑ τοπύου 
 υγκρύνετε και αναλϑςτε ανταγωνιςτϋσ, αγορϋσ 
 Προςανατολιςμϐσ, ςχεδιαςμϐσ και τοποθϋτηςη ςτην ηλεκτρονικό αγορϊ 
 
 

 
  

https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-Alexandra/
https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-Alexandra/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/
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Σύτλοσ τησ ενότητασ  
Δ. ΧΗΥΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ 
 
Σύτλοσ τησ υποενότητασ  
Δ.3. ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΦΝΙΣΕ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 
Σύτλοσ τησ μονϊδασ 
δ.4.3: Use of laser cutting 

(ώρεσ) 20 

ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ 
 
Ο μαθητόσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να  

 Προςδιορύςτε τα κατϊλληλα κανϊλια για τουσ πελϊτεσ 

 
 Φρηςιμοποιόςτε το κανϊλι πελατών 

 χρθςιμοποιιςτε τα διακζςιμα κανάλια ςε ςχζςθ με τθν κοινότθτα, τουσ πελάτεσ κ.λπ. 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
Αναγνωρύςτε και χρηςιμοποιόςτε το κατϊλληλο κανϊλι πελατών 

- ανϊγκη βϊςησ δεδομϋνων με ςτοιχεύα επικοινωνύασ εκτϐσ ςϑνδεςησ και διαδικτϑου 

των ανταγωνιςτών και των πιθανών πελατών 

- νϋεσ ςχϋςεισ με το κοινϐ (Διαδραςτικϐτητα), νϋεσ γλώςςεσ (Πολυμϋςα) και μια νϋα 

γραμματικό (Hypertext)  

- αναγνωρύςτε τη διαφορϊ μεταξϑ παλαιών και νϋων μϋςων για την εϑρεςη του 

κατϊλληλου καναλιοϑ ( https://www.omicsonline.org/open-access/changing-

paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210 

) 

 
 Σα νϋα μϋςα ϋχουν μια ςυνομιλύα. τα παλιϊ μϋςα ενημϋρωςησ κϊνουν μια διϊλεξη 

 Σα παλιϊ μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ αντιμετωπύζονται πολϑ ςοβαρϊ. τα νϋα μϋςα ϋχουν μια 

αύςθηςη διαςκϋδαςησ 

 Σα νϋα μϋςα καλωςορύζουν την κριτικό και τισ προςπϊθειεσ να μϊθουν απϐ αυτόν, 

ςυμμετϋχοντασ ςτη ςυζότηςη Σα παλιϊ μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ το βλϋπουν ωσ επύθεςη, 

ςυνεχύζει την ϊμυνα και προςπαθεύ ακϐμη και να εκδικηθεύ 

 Σα παλιϊ μϋςα εύναι καθιϋρωςη. τα νϋα μϋςα εύναι αντι-κουλτοϑρα 

 Σα παλιϊ μϋςα ενημϋρωςησ αρνοϑνται να αναγνωρύςουν ομϐτιμεσ δημοςιεϑςεισ. νϋα μϋςα 

μοιρϊζονται τον ςϑνδεςμο αγϊπη 

 Σα παλιϊ μϋςα εύναι ϋνα αποκλειςτικϐ κλαμπ τα νϋα μϋςα εύναι ανοιχτϊ ςε ϐλουσ 

 Σα παλιϊ μϋςα ενημϋρωςησ πιςτεϑουν ϐτι το twitter εύναι επιπϐλαιο χϊςιμο χρϐνου. Σα νϋα 

μϋςα δεν ξϋρουν πώσ τα κατϊφερε πριν εμφανιςτεύ το twitter 

 Σα παλιϊ μϋςα ενημϋρωςησ λϋνε ςυνεχώσ ςε ϐλουσ πϐςο καλϐ και επιτυχϋσ εύναι. νϋα μϋςα 

αφόνουν τη δουλειϊ ςε ϊλλουσ 

 Σα παλιϊ μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ το παύζουν με αςφϊλεια και ςπϊνια το κϊνουν λϊθοσ. Σα 

νϋα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ ςυχνϊ το κϊνουν λϊθοσ, αλλϊ ζητϊ ςυγγνώμη και ςυνεχύζει, 

διϐτι αυτϐ εύναι το τύμημα που καταβϊλλεται για την εργαςύα πιο κοντϊ ςτην ϊκρη 

 Σα παλιϊ μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ εύναι τϐςο ανταγωνιςτικϊ για την κατϊταξη τησ μηχανόσ 

αναζότηςησ που χρηςιμοποιεύ απρϐβλεπτεσ τακτικϋσ ϐπωσ ετικϋτεσ «rel = no_ follow» ςε 

εξωτερικοϑσ ςυνδϋςμουσ, για να αποφευχθεύ η κατϊρρευςη τησ ςελύδασ. Σα νϋα μϋςα 

αναγνωρύζουν ϐτι η κοινό χρόςη και η ςυνεργαςύα εύναι ο δρϐμοσ προσ τα εμπρϐσ 

https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
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 Σα παλιϊ μϋςα ενημϋρωςησ ϋχουν 10.000 οπαδοϑσ twitter αλλϊ ακολουθοϑν μϐλισ 12. τα νϋα 

μϋςα ενημϋρωςησ ϋχουν 10.000 ακϐλουθουσ ςτο Twitter, αλλϊ ακολουθοϑν το 2500 

 Σα παλιϊ μϋςα εύναι αυτϊ που ϋχετε ςυνηθύςει: τηλεϐραςη, ραδιϐφωνο, εφημερύδεσ, 

περιοδικϊ κ.λπ. Σα νϋα μϋςα ςυνδϋονται ςυχνϐτερα με περιεχϐμενο που εύναι προςβϊςιμο 

μϋςω διαδικτϑου, πρϊγμα που ςημαύνει απλώσ ϐτι οι πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ μϋςω 

εικονικοϑ δικτϑου, με το Διαδύκτυο να εύναι το πιο προφανϋσ. 

 
Η ςημαςύα των ςτοχευμϋνων μηνυμϊτων ςτη διαφοροπούηςη του καναλιοϑ πελατών. 
 

 
 
Ιςτοςελύδα  

 ϋχει καθοριςτικϐ ρϐλο ςτην τοποθϋτηςη ςτο ψηφιακϐ τοπύο. Οι βαςικϋσ πληροφορύεσ που 
πρϋπει να παρουςιαςτοϑν: αποςτολό - προφύλ, χαρτοφυλϊκιο, ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ 
πελϊτεσ, επαφϋσ, φωτογραφύεσ και πολυμϋςα  

 ςχεδιαςμϐσ περιεχομϋνου ιςτϐτοπου 
 διατϑπωςη μηνυμϊτων 
 επιλϋγοντασ ϋργα / αναφορϋσ για χαρτοφυλϊκια 

 
Νϋα 

 για μια πιο εντατικό διαδικτυακό παρουςύα, 
 για κοινό χρόςη ςυμβουλών και κϐλπων  

Αςκόςεισ ςε: https://www.wix.com/ 

 
 
Ενημερωτικϊ δελτύα  
 

https://www.wix.com/
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Ερωτηματολόγια 

1. Για τη χαρτογρϊφηςη ψηφιακοϑ τοπύου, εύναι ςημαντικϐ 
ϋνα. ϋχετε ϋνα κατϊλληλο μόνυμα 
ςι. ςυλλϋξτε ςτοιχεύα επικοινωνύασ 
ντο. αναλϑςτε τουσ ανταγωνιςτϋσ 

2. Για την επεξεργαςύα μιασ ςτρατηγικόσ μϊρκετινγκ πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη 
ϋνα. τισ δεξιϐτητεσ χειροτεχνύασ 
ςι. τα προώϐντα τησ αγορϊσ 
ντο. το ιςχυρϐ και ςημεύο εβδομϊδασ των ανταγωνιςτών 

3. ΝΕΟ ΠΟΛΤΜΕΟ  
ϋνα. παύρνει πολϑ ςοβαρϊ 
ςι. λϋει ςυνεχώσ ςε ϐλουσ πϐςο καλϐ και επιτυχημϋνο εύναι 
ντο. κϊνει μια ςυνομιλύα 
ρε. εύναι ανοιχτϐ ςε ϐλουσ 

4. Ϊνασ ιςτϐτοποσ εξυπηρετεύ 
ϋνα. ϋνα αποκλειςτικϐ κλαμπ 
ςι . προώθηςη προςωπικών χαρτοφυλακύων 
ντο. αναλϑει την αγορϊ 

5. Ϊνα ενημερωτικϐ δελτύο πρϋπει να περιϋχει 
ϋνα. επικεφαλύδεσ 
ςι. λογϐτυπα 
ντο. διαδραςτικϐτητα 

6. Η χρόςη των κοινωνικών μϋςων ςτον τομϋα τησ βιοτεχνύασ πρϋπει να εύναι 
ϋνα. εκτϐσ ςϑνδεςησ 
ςι. ςτοχευμϋνη 
ντο. αγνοόθηκε 

ΠΟΡΟΙ 
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Alexandra/ 
Zbuchea, A., & Bem Neamu, R. 2015. Storytelling și branding cultural, în Pînzaru, F. (coord.), Business 
storytelling: Branduri și povești (pp. 221-248). București: Tritonic. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997 
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library 
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf 
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-
analysis/ 
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-
market-landscapes 
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-
age-2165-7912.1000110.php?aid=4210 
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/ 
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ / ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 Προθυμύα χρόςησ διαθϋςιμων καναλιών ςε ςχϋςη με την κοινϐτητα, τουσ πελϊτεσ κ.λπ. 
 Φρηςιμοποιόςτε το κανϊλι πελατών 
 γνώςη ςτοχευμϋνησ διαδικτυακόσ επικοινωνύασ 
 αλλαγό ςτη ςτϊςη τησ χρόςησ των κοινωνικών μϋςων των επαγγελματιών 

χειροτεχνύασ 
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