
  

Εισαγωγή :  Περίληψη: 

Η συγχώνευση του Lynda.com (αρχηγός στα 
διαδικτυακά μαθήματα) και του LinkedIn 
προσφέρει μαθήματα υψηλής ποιότητας και 
θετικής βαθμολογίας. 

Ένα πολύ γνωστό γεγονός για το Διαδίκτυο είναι η 
τεράστια επίδραση που είχε στην κοινωνική ζωή 
κάποιου. Όλοι θα συμφωνούσαμε με το γεγονός ότι τα 
κοινωνικά δίκτυα απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία τη στιγμή 
της συναναστροφής όχι μόνο με τους πιο κοντινούς μας 
ανθρώπους αλλά και με αυτούς που δεν είναι τόσο 
κοντά. Επομένως, αυτή η αλλαγή επέβαλε επίσης έναν 
μετασχηματισμό στις επαγγελματικές δεξιότητες και την 
ανάπτυξή τους. Ο τρόπος με τον οποίο οι εργοδότες 
πραγματοποιούν πλέον τη διαδικασία πρόσληψης έχει 
αλλάξει εντελώς την τελευταία δεκαετία. 

Ο δεσμός μεταξύ των κοινωνικών δικτύων που 
χρησιμοποιούνται στην προσωπική μας ζωή και της 
επαγγελματικής εξέλιξης γέννησε τον πιο σημαντικό 
ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης για την επιχειρηματική 
κοινότητα: το LinkedIn. Αυτό το κοινωνικό δίκτυο 
μεγιστοποιεί την ανάπτυξη της απασχόλησης. Έχοντας 
κατά νου αυτόν τον στόχο, το Lynda.com και το Linkedin 
συγχωνεύτηκαν, δημιουργώντας το LinkedIn Learning. 

Το LinkedIn Learning είναι μια διαδικτυακή εκπαιδευτική 
πλατφόρμα που εστιάζει στην εκμάθηση δεξιοτήτων σε 
ζήτηση, στην ανανέωση της βάσης γνώσεών σας και στην 
εξερεύνηση νέων θεμάτων. Η εξατομίκευση σε αυτό το 
έργο είναι το κλειδί, καθώς ο χρήστης θα λάβει 
εξατομικευμένες συστάσεις μαθημάτων που βασίζονται σε 
μοναδικές, βασισμένες σε δεδομένα γνώσεις από 
εκατομμύρια επαγγελματίες στο παγκόσμιο δίκτυο 
LinkedIn. Αυτό που ξεχωρίζει επίσης είναι οι ειδικοί του 
κλάδου που υποστηρίζουν αυτόν τον τρόπο μάθησης, 
καθώς τα μαθήματα διδάσκονται από εκπαιδευτές με 
εμπειρία σε πραγματικές λέξεις. 

 
Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο το LinkedIn Learning, ένα έργο που 
δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του 
LinkedIn και του Lynda.com, ανακάλυψε τι 
χρειάζονταν οι εκπαιδευόμενοι για να 
αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα εργαλεία που 
ενίσχυσε πρόσφατα η τεχνολογία. 

Οι στόχοι αυτού του έργου καλύπτουν την 
εκμάθηση δεξιοτήτων σε ζήτηση, την ανανέωση 
της βάσης γνώσεων, την εξερεύνηση νέων 
θεμάτων, την ενίσχυση των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων για διαφορετικές θέσεις εργασίας 
και την εξατομίκευση των προσφορών 
μάθησης. 

«Το να κερδίζεις χρήματα είναι αυτό που 
πρέπει να κάνεις για να συντηρήσεις μια 
επιχείρηση – το να ωθείς να κάνεις κάτι με 
αξία και σκοπό είναι πολύ πιο ισχυρό». 

Lynda Weinman, Ιδρύτρια του 
Lynda.com 
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Βελτιωμένη μάθηση τεχνολογίας :  Δουλεύοντας μέσα στην Πανδημία 

 
Η ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής μας 
επέτρεψε να φτάσουμε σε μια ανάλυση υψηλής 
ποιότητας των πληροφοριών, και αυτό σήμαινε 
έναν πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο 
να προσφέρουμε μάθηση, αυτό που ακριβώς 
αναζητούσαν. Το LinkedIn Learning προσφέρει όχι 
μόνο την τεχνική πλατφόρμα για πρόσβαση στο 
μάθημα που ταιριάζει καλύτερα στον 
εκπαιδευόμενο, αλλά και μετρά την επιτυχία 
δοκιμάζοντας τη μάθηση του χρήστη, χορηγώντας 
στον χρήστη πιστοποιητικά. Κατά συνέπεια, και 
δεδομένης της ισχύος και της συνάφειας που 
δείχνει το LinkedIn σε επαγγελματικούς τομείς, η 
κατοχή αυτών των πιστοποιητικών αυξάνει ακόμη 
περισσότερο την προστιθέμενη αξία. 

Η χρήση της ΤΕΜ (Τεχνολογικά Ενισχυμένης 
Μάθησης) σε αυτή την περίπτωση είναι καίριας 
σημασίας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους 
φοιτητές και το δημόσιο τομέα, καθώς αυτοί είναι ο 
κύριος στόχος του έργου. Ωστόσο, η σημασία της 
ΤΕΜ στο LinkedIn Learning είναι τεράστια, καθώς 
η κύρια δραστηριότητα αυτού του έργου 
πραγματοποιείται πλήρως διαδικτυακά από την 
αρχή. 

 

 
Οι διαδικτυακοί τρόποι μάθησης παρουσίασαν 
τεράστια αύξηση ως συνέπεια της κατάστασης 
που προκλήθηκε από τον Covid-19 το 2020. 
Μερικοί μαθητές παρατήρησαν πόσο πιο εύκολο 
και βολικό είναι να «παρακολουθείς» διαδικτυακά 
μαθήματα παρά αυτοπροσώπως στην τάξη. 

Ο εκπαιδευτικός τομέας αναγκάστηκε να στραφεί 
σε διαδικτυακή διδασκαλία και αυτό έκανε τους 
μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα μεγάλα 
πλεονεκτήματά της. Ως εκ τούτου, μπορούμε να 
πούμε ότι η αντίληψη για τα διαδικτυακά μαθήματα 
ξεκίνησε μια θετική τάση η οποία προφανώς 
κατέληξε σε αύξηση της βαθμολογίας και της 
αποτίμησης αυτού του τρόπου μάθησης. 

 

 

 

Το E-Growth είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο είχε ως στόχο να 

διερευνήσει τη χρήση επιχειρηματικών προσομοιώσεων και την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (TEΜ) στην 

παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το Εγχειρίδιο ΤΕΜ και η επιχειρηματική 

προσομοίωση του E-Growth είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Τσεχικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ουγγρικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.e-growth-project.eu  
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή   δεν μπορεί να   θεωρηθεί  

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 

  

http://www.e-growth-project.eu/

