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 Συνεργασία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Mαθησιακό Ταξίδι 6: 

Εισαγωγή στη Συνεργασία και τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης 



 

 

 

 

 

 

 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και παίζουμε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

διδάσκουμε και μαθαίνουμε. Δημιουργεί ευκαιρίες για τους δασκάλους/εκπαιδευτές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(ΕΕΚ), για τα ιδρύματα ΕΕΚ και τον τομέα της ΕΕΚ γενικότερα ώστε να καινοτομήσουν στον τρόπο που παρέχεται η κατάρτιση και 

εκπαίδευση.  

 

Αυτό το μαθησιακό ταξίδι έχει αναπτυχθεί ως μέρος του έργου Erasmus+ που ονομάζεται Enterprises Growing Through 

Business Simulations (E-Growth). To έργο αφορά την χρήση της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης (TEΜ) από 

καθηγητές/εκπαιδευτές της ΕΕΚ στα μαθήματα ΕΕΚ. Εκτός από αυτό το σύνολο των επτά Μαθησιακών Ταξιδιών, το έργο έχει 

επίσης αναπτύξει μια επιχειρηματική προσομοίωση που ονομάζεται PROSPER, ως παράδειγμα χρήσης της ΤΕΜ – η 

προσομοίωση υποστηρίζει την ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης. Το έργο έχει επίσης δημοσιεύσει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο, Ένας Οδηγός για την Τεχνολογική Ενισχυμένη 

Μάθηση στην ΕΕΚ.  

 

 

 

 

 

 

 Πρόλογος   

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. 

 



 

 

 

 

 

 

Αυτό το Μαθησιακό Ταξίδι λέγεται Συνεργασία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Είναι μέρος ενός συνόλου επτά Μαθησιακών 

Ταξιδιών  που διερευνούν τη χρήση μεθοδολογιών ΤΕΜ, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων, σοβαρών παιχνιδιών, 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων και εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. 

 

Κάθε Μαθησιακό Ταξίδι περιλαμβάνει μια εξήγηση 

βασικών όρων, εργαλείων και μεθοδολογιών. Σε ορισμένα 

μαθησιακά ταξίδια, υπάρχουν:: 

• Πρακτικές ‘Λίστες Ελέγχου Υλοποίησης’ 

• Οδηγούς Υλοποίησης και  

• Παραδείγματα ψηφιακών εργαλείων  

Το τελευταίο Μαθησιακό Ταξίδι έχει σχεδιαστεί για να σας 

βοηθήσει να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε τη δική σας 

Στρατηγική Μάθηση Ενισχυμένης Τεχνολογίας. 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Μαθησιακά Ταξίδια - Tεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση 

MT6: Συνεργασία και μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

 



 

  

 Συνεργασία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Στόχος:  

Αυτό το μαθησιακό ταξίδι αφορά τη χρήση εργαλείων συνεργασίας και κοινωνικών δικτύων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής 

μάθησης. Η ομαδική εργασία είναι απαραίτητη στις σημερινές εταιρείες και πρέπει να γνωρίζουμε τα ψηφιακά εργαλεία που μας 

διευκολύνουν να έρθουμε πιο κοντά με τους συνεργάτες μας στο χώρο εργασίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Να είστε σε θέση να εξηγήσετε τη χρήση των εργαλείων συνεργασίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την υποστήριξη της 

αποτελεσματικής μάθησης 

Να κατανοήστε πώς να επιλέξετε και να ενσωματώσετε τη χρήση εργαλείων συνεργασίας για την υποστήριξη της αποτελεσματικής 

μάθησης 

Να κατανοήστε πώς να αναπτύξετε και να χρησιμοποιήσετε εργαλεία κοινωνικών μέσων που υποστηρίζουν την αποτελεσματική μάθηση  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι η ψηφιακή συνεργασία στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε 

την τρέχουσα κατάσταση. 

Λόγω της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον 

COVID-19, οι περισσότερες χώρες υπέστησαν μια περίοδο 

καραντίνας καθ 'όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτή η 

κατάσταση μας έκανε να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που 

εργαζόμαστε και μας έκανε να προσαρμοστούμε πλήρως στη 

νέα κατάσταση, όπου η επαφή μεταξύ συναδέλφων είναι 

αρκετά σπάνια. 

Όταν μιλάμε για επιχειρηματική συνεργασία, αναφερόμαστε 

στο πώς μια εταιρεία επικοινωνεί εσωτερικά. Αυτή η 

επικοινωνιακή πτυχή έχει γίνει βασικό εργαλείο εντός των 

εταιρειών λόγω της τηλεργασίας που εφαρμόστηκε στην εποχή της πανδημίας. 

Επιπλέον, οι εταιρείες αναπτύσσονται συνεχώς, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι στην ίδια εταιρεία, 

γεγονός που καθιστά την επιχειρηματική συνεργασία αρκετά περίπλοκη. 
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Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία επικοινωνίας στις εταιρείες είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά δημιουργήθηκαν 

αρχικά για να περνούν καλά οι άνθρωποι και να κάνουν νέους φίλους. Αλλά 

έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από αυτό. Ο τρόπος που 

επικοινωνούμε στη σημερινή κοινωνία έχει πλήρως εξελιχθεί, φέρνοντάς μας 

πιο κοντά σε αυτούς που βρίσκονται μακριά. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας έδωσαν την ευκαιρία να σκεφτούμε πώς 

θέλουμε να ανακατευθύνουμε τη στρατηγική κάθε επιχείρησης, 

δημιουργώντας μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και δημιουργώντας 

ένα εταιρικό brand, μια προσωπική εικόνα μέσα σε αυτά. 

Υπάρχει ένα ευρύ ρεπερτόριο κοινωνικών δικτύων που μπορούν να μας 

βοηθήσουν με την επιχείρησή μας και την επικοινωνία που έχουμε μέσα στην 

εταιρεία μας. Αλλά μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε μια προσωπική 

επωνυμία ως εταιρεία για πιθανούς πελάτες, με την ευκολία ενός κλικ. 

Κατέστη δυνατή ακόμη και η δημιουργία νέων επαγγελμάτων για την κάλυψη των αναγκών των εταιρειών σε αυτόν τον τομέα. Οι 

γνωστοί διαχειριστές κοινότητας βοηθούν τις εταιρείες να δημιουργήσουν περιεχόμενο και να κάνουν μια επωνυμία πιο 

αναγνωρίσιμη. 
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την οργάνωση της επιχειρηματικής συνεργασίας, σε αυτό το έγγραφο συλλέγουμε τα καλύτερα εργαλεία που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικούς τομείς εργασίας: 

Εργαλεία οργάνωσης ομάδας: 

- Slack: Αυτό το εργαλείο είναι πολύ δημοφιλές και χρήσιμο, καθώς σας επιτρέπει να έχετε ταυτόχρονα ανοιχτά μηνύματα άμεσα μηνύματα 

και διαφορετικά κανάλια συνομιλίας. 

Αυτή η εφαρμογή σάς επιτρέπει να μιλήσετε για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή θέμα μέσω μιας ανάρτησης. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τα 

άτομα που χρειάζεστε σε αυτό το πρόβλημα και να το σχολιάσετε. 

Σας επιτρέπει επίσης να μοιράζεστε αρχεία, να δημιουργείτε συνδέσμους και να επεξεργάζεστε τα μηνύματα που έχετε ήδη δημοσιεύσει. 

Μπορείτε να ενσωματώσετε διαφορετικές εφαρμογές Google σε αυτό. Μπορείτε να επισημάνετε μια συγκεκριμένη συνομιλία και να επιλέξετε 

τα άτομα που θέλετε να συμμετάσχουν σε αυτήν. 

Είναι πολύ χρήσιμο για μια διαφορετική επικοινωνία με την ομάδα σας και για να δημιουργήσετε νέες ιδέες. 

- Trello: Αυτό το υπέροχο διαδικτυακό εργαλείο οργάνωσης σάς επιτρέπει να φτιάχνετε πίνακες και να τις σχεδιάζετε σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις σας, ώστε να οργανώνεστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Μπορεί να γίνει με την εταιρική σας ταυτότητα, αλλά και η ίδια η 

εφαρμογή σας προσφέρει προσχεδιασμένα πρότυπα για χρήση. 

Έχει μια πολύ εύκολη διαισθητική διεπαφή, μπορείτε να αναθέσετε μια εργασία σε ένα συγκεκριμένο μέλος της ομάδας, να κάνετε τις κάρτες 

δημόσιες ή ιδιωτικές με την ομάδα σας, μπορείτε να συμπεριλάβετε λίστες ελέγχου, ημερομηνίες λήξης 

- Infinity: Είναι μια εφαρμογή που σας βοηθά να οργανώσετε εργασίες, να δείτε την εξέλιξη της δουλειάς των υπαλλήλων σας, στόχους, 

πιθανούς πελάτες από το κινητό σας. Όλα σε πραγματικό χρόνο και πάντα από απόσταση. Είναι μια εξαιρετική εφαρμογή για την οργάνωση 

των εργασιών της ομάδας σας και τον έλεγχο των στόχων της επιχείρησής σας. 
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Εργαλεία Κοινωνικών Δικτύων:  

Στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει άπειρος αριθμός εργαλείων που μπορούν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε καλύτερη απόδοση της 

επιχείρησής μας. Εδώ θα περιγράψουμε μερικά από αυτά που μπορεί να είναι χρήσιμα. 

- LinkedIn: Το κατ' εξοχήν επαγγελματικό Κοινωνικό Δίκτυο για κάθε επιχείρηση. Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές επαφές 

από τομείς που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να δημιουργήσετε συνέργειες και να δημοσιεύσετε την πρόοδο της εργασίας σας. 

Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να βρούμε επαγγελματίες που χρειαζόμαστε ή μελλοντική απασχόληση. 

 

Μέσα στο LinkedIn υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας ωφελήσουν ως επιχειρηματίες: 

o Οι ομάδες LinkedIn είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας με διαφορετικές ομάδες επαγγελματιών στον ίδιο τομέα. Οι εταιρείες 

μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις ομάδες και μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένους επαγγελματίες ή 

προϊόντα που μπορεί να προσφέρει μια άλλη εταιρεία. 

o Το LinkedIn προσφέρει μαθήματα εκμάθησης στο κοινωνικό του δίκτυο και αυτά μπορούν να επικυρώσουν τη γνώση 

και να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο ενός βιογραφικού ή μιας εργασίας. Όλα αυτά βοηθούν στη βελτίωση σας ως 

επαγγελματίες και ως επιχειρηματίες. Αυτά τα μαθήματα μπορούν επίσης να προσφερθούν σε υπαλλήλους που μπορεί 

να ενδιαφέρονται για περαιτέρω κατάρτιση. 
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8 Ways to Embrace 

Technology-Based Learning Approaches 

 

 

 

- Facebook: αυτό το εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείται ευρέως από σπουδαίους επαγγελματίες. Το Facebook 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία συγκεκριμένων σελίδων για μια επιχείρηση. Επιτρέπει στην επιχείρηση να 

προωθήσει το brand της μέσω προσωπικού και επαγγελματικού μάρκετινγκ στη σελίδα της. 

o Η επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού είναι σε πραγματικό χρόνο με 

το Facebook Messenger και βοηθά στη διατήρηση της άμεσης επικοινωνίας 

μεταξύ των συναδέλφων. Το Facebook έχει επίσης τη δυνατότητα να 

πραγματοποιεί βιντεοκλήσεις. 

o Η σελίδα θαυμαστών είναι ένα εσωτερικό εργαλείο του Facebook που 

χρησιμοποιείται για την προώθηση της επιχείρησης, τη συζήτηση με τους 

ακόλουθους και τη δημιουργία αναρτήσεων που μπορεί να είναι 

ενδιαφέρουσες. Είναι ένας τρόπος για να συνδεθείτε με το κοινό σας και τους 

πελάτες σας εάν είναι απαραίτητο. 

o Το Facebook insights είναι ένα εσωτερικό εργαλείο που αναφέρει τα στατιστικά στοιχεία της σελίδας των θαυμαστών 

σας. Με αυτό το εργαλείο θα μπορείτε να γνωρίζετε τον αριθμό των επισκέψεων στη σελίδα σας, τον αριθμό των likes 

των αναρτήσεών σας, την εξέλιξη της απήχησής σας. 
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Εργαλεία Σχεδιασμού:  

- Canva: συμπληρώνει τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ένα πολύ γνωστό εργαλείο σχεδίασης και παρουσίασης που μπορεί να 

τροποποιηθεί και να αναδιαμορφωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει μια προσωπική επωνυμία. Μπορούν να δημιουργηθούν 

αναρτήσεις και πρόσθετο περιεχόμενο και μπορούν να συμπεριληφθούν ιστορίες για την υποστήριξη των αναρτήσεων. 

 

- Tailor Brands: χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εταιρικού λογότυπου. Αφού απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με 

το τι κάνει η εταιρεία σας, το λογότυπο δημιουργείται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το λογότυπο μπορεί στη συνέχεια να 

τροποποιηθεί όπως απαιτείται. 

 

- Genially: είναι μια σελίδα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικών, διαδραστικών και διασκεδαστικών παρουσιάσεων. 

Οι παρουσιάσεις είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να προσελκύσετε συναδέλφους και μέλη της ομάδας. 

Όπως φαίνεται, υπάρχει μεγάλη ποικιλία κοινωνικών δικτύων και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση 

μιας επιχείρησης. Το εργαλείο προσομοίωσης μιας επιχείρησης που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου Egrowth μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς να δημιουργήσουμε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Είναι απαραίτητο να 

διαμορφωθεί ένα όραμα και πώς θα εκτελεστεί, ώστε να επιτευχθεί ο κύριος επιχειρηματικός στόχος. 
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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. 

 

 


