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Σκοπός του εγγράφου 

Έχουμε ήδη τεράστιες ποσότητες πληροφοριών στα χέρια μας. Εξαιτίας αυτού, δεν 

υπάρχει πιο σημαντική στιγμή από τώρα για να μάθετε εργαλεία και τεχνικές που 

καθοδηγούν τους ανθρώπους στο πώς να βρίσκουν, να οργανώνουν και να 

αποθηκεύουν πληροφορίες αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο του έργου STRANDS, οι 

πρεσβευτές είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της 

μαθησιακής διαδικασίας. Ο ρόλος τους είναι να υποστηρίζουν τόσο τους δασκάλους 

όσο και τους μαθητές στην ανάπτυξη και την εκμάθηση του πώς να αξιοποιούν στο 

έπακρο την κοινοτική πλατφόρμα STRANDS. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το έγγραφο προορίζονται να εξυπηρετήσουν τους 

πρεσβευτές στην επιτυχή πλοήγηση της μαθησιακής διαδικασίας και την ανάπτυξη 

άλλων στο εκπαιδευτικό τους ίδρυμα. 
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ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ: Ο ηγέτης του έργου STRANDS  

Οι πρεσβευτές είναι οι ψηφιακοί ηγέτες της αλλαγής στους αντίστοιχους θεσμούς τους. 

Ως εκ τούτου, υπάρχουν δύο βασικές ιδιότητες που τους φέρνουν σε αυτή τη θέση. 

 

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Είναι ανοιχτοί σε αλλαγές, ακολουθούν τις εξελισσόμενες ψηφιακές τάσεις και 

δραστηριοποιούνται στην εξερεύνηση του πως αυτές μπορούν να ενισχύσουν ή να 

εμποδίσουν την ανάπτυξη του ιδρύματός τους. Εξαιτίας αυτού, οι πρεσβευτές έχουν 

επίσης ένα ορισμένο επίπεδο ψηφιακής ευχέρειας υπό τη ζώνη τους. 
 

ΕΙΝΑΙ ΗΓΕΤΕΣ 

Αυτό που έχει κοινό ένας ψηφιακός ηγέτης και ένας 

παραδοσιακός ηγέτης είναι ότι τελικά - είναι και οι δύο 

ηγέτες. Ως εκ τούτου, μοιράζονται ορισμένες ηγετικές 

ιδιότητες. Η ικανότητα ακρόασης, συνεργασίας και 

επικοινωνίας, τόσο με λόγια όσο και με πράξεις είναι 

πολύτιμες ανεξάρτητα από την τεχνολογία. 

 

Με άλλα λόγια, το στοιχείο της τεχνολογίας είναι εξίσου 

σημαντικό με το ανθρώπινο στοιχείο. Και οι πρεσβευτές 

είναι άνθρωποι που όχι μόνο το καταλαβαίνουν, αλλά είναι 

ήδη ικανοί να εργαστούν και να κινηθούν και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. 

 

Ψηφιακές δεξιότητες και η σημασία τους για την κοινότητα STRANDS 
 

Η ψηφιακή εκπαίδευση είναι ήδη βασικό συστατικό της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, οι μαθητές το αναγνωρίζουν αυτό και ζητούν μεγαλύτερη υποστήριξη από 

τους εκπαιδευτές. Προκειμένου οι εκπαιδευτές να είναι σε θέση να παρέχουν την 

απαραίτητη καθοδήγηση, πρέπει να αναγνωρίσουν, να αντιμετωπίσουν και να μπορούν 

διαχειριστούν τον ακόλουθο πυρήνα ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι περισσότεροι μαθητές έχουν αυτήν τη στιγμή απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

και είναι σημαντικό να μπορούν να πλοηγούνται σε αυτές τις διαδικτυακές ρυθμίσεις με 

ασφάλεια. Διδάσκοντας την ασφάλεια στο διαδίκτυο, όχι μόνο βοηθάτε τους μαθητές 

σας να γίνουν πιο προσεκτικοί σχετικά με την προσωπική τους ασφάλεια, αλλά τους 

βοηθάτε επίσης να γίνουν καλύτεροι χρήστες του Διαδικτύου. 
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ΒΡΕΙΤΕ, ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η διαχείριση πληροφοριών έχει δύο βασικούς στόχους. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι 

η ασφάλεια, ενώ βραχυπρόθεσμος η 

προσβασιμότητα. Έχουμε ήδη τεράστιες ποσότητες 

πληροφοριών στα χέρια μας. Λόγω αυτού, δεν 

υπάρχει πιο σημαντική στιγμή από τώρα για να 

μάθουμε εργαλεία και τεχνικές που καθοδηγούν τους 

μαθητές και άλλους δασκάλους στο πώς να 

βρίσκουν, να οργανώνουν και να αποθηκεύουν 

αποτελεσματικά πληροφορίες. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα έχουν ήδη 

ορισμένες πτυχές του ψηφιακού γραμματισμού ως 

μέρος των απαιτήσεών τους για να θεωρούνται οι 

μαθητές ικανοί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

τάξη γίνεται ένας σημαντικός χώρος για τους 

μαθητές να μάθουν τις δεξιότητες για τη δημιουργία και την επικοινωνία περιεχομένου 

μέσω των μέσων της ψηφιακής τεχνολογίας. 

 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Με τη μετάβαση από την προσωπική παρακολούθηση μαθημάτων στη συμμετοχή στο 

διαδίκτυο, είναι η στιγμή να επικεντρωθείτε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων διαδικτυακής 

επικοινωνίας. Ενώ η διαδικτυακή μάθηση είναι διαφορετική από την εμπειρία στην τάξη, 

μπορεί να προσφέρει πολλά και μερικές φορές μοναδικά οφέλη. 

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απολύτως σημαντικό να μάθετε πώς να 

μεταφράζετε με επιτυχία την εκπαίδευση δια ζώσης σε ζωντανές εικονικές ή ασύγχρονες 

διαδικτυακές εμπειρίες που μπορεί να είναι εξίσου επιτυχημένες. 
 



Αρ. Έργου: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032589 

 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.  

  

 

Η σημασία και το στυλ ηγεσίας της κοινότητας STRANDS 
Οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι συνεχώς ενήμεροι και συντονισμένοι με το περιβάλλον 

τους. Συνειδητοποιούν ότι η αλλαγή είναι φυσική, συνεχώς. Με τον καιρό, οι έμπειροι 

ηγέτες μαθαίνουν να το αποδέχονται αυτό και κλίνουν σε αυτό που απαιτεί η κάθε 

μοναδική κατάσταση. 

Αυτή είναι μια θεμελιώδης αρχή του 

μοντέλου ηγεσίας της κατάστασης - 

δεν υπάρχει ενιαίο «καλύτερο» στυλ 

ηγεσίας. Μάλλον, οι πιο επιτυχημένοι 

ηγέτες είναι εκείνοι που προσαρμόζουν 

αποτελεσματικά την προσέγγισή τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο την 

κατάσταση όσο και τους 

εμπλεκόμενους ανθρώπους. 

Με βάση αυτό, υπάρχουν δύο 

θεμελιώδεις έννοιες που υπαγορεύουν 

τα στυλ της αρχετυπικής 

συμπεριφοράς ηγεσίας που 

αρθρώνονται στο μοντέλο. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε στυλ ηγεσίας σχετίζεται με μία από τις τέσσερις κατηγορίες συμπεριφοράς. Αυτές οι 

κατηγορίες συμπεριφοράς μπορεί να διαφέρουν ως προς την ονοματολογία τους, αλλά 

ακολουθούν την ίδια διάκριση ως προς τη σημασία τους. Και οι τέσσερις κατηγορίες 

βασίζονται σε βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή: ικανότητα και δέσμευση. Με βάση αυτά 

τα δύο χαρακτηριστικά οι κατηγορίες συμπεριφοράς είναι οι εξής. 
 

Ανίκανος & Απρόθυμος 

Τα άτομα με αυτό το προφίλ δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να 

εκτελούν εργασίες μόνοι τους. Επίσης, τους λείπει η αυτοπεποίθηση και/ή το κίνητρο για 

να αναλάβουν καθήκοντα. 

Ανίκανος & Πρόθυμος 

Τα άτομα με αυτό το προφίλ στερούνται επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις 

για να εκτελούν εργασίες μόνοι τους. Ωστόσο, έχουν το κίνητρο και την προθυμία να 

αναλάβουν μια εργασία προσπαθώντας να την ολοκληρώσουν. 

Ικανός & απρόθυμος 

Τα άτομα με αυτό το προφίλ είναι γνώστες και ικανοί να εργαστούν μόνοι τους. Ωστόσο, 

είναι απρόθυμοι να εκτελέσουν ένα έργο. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο. Είτε δεν αισθάνονται 

σίγουροι να αποδώσουν μόνοι τους είτε δεν έχουν κίνητρο για να το κάνουν. 

Ικανός & Πρόθυμος 

Τα άτομα με αυτό το προφίλ είναι ικανά να εργάζονται μόνα τους, και έχουν επίσης το 

κίνητρο και την αυτοπεποίθηση να εκτελέσουν μια δεδομένη εργασία.   
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ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ 

Κάθε στυλ ηγεσίας σχετίζεται με μία από τις τέσσερις κατηγορίες συμπεριφοράς. Αυτές οι 

κατηγορίες συμπεριφοράς μπορεί να διαφέρουν ως προς την ονοματολογία τους, αλλά 

ακολουθούν κατηγορηματικά την ίδια απόκλιση. 

Αφήγηση/Σκηνοθεσία 

Αυτό είναι πιο σχετικό όταν οι άνθρωποι είναι ανίκανοι και απρόθυμοι να δράσουν. Οι 

ηγέτες λένε στους ανθρώπους τι να κάνουν και πώς να το κάνουν. Αυτή η προσέγγιση 

είναι κατάλληλη για λεπτομερείς συγκεκριμένες εργασίες καθοδήγησης. Πάρτε τους 

ανθρώπους βήμα-βήμα για το τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει και πότε και γιατί 

πρέπει να ολοκληρωθεί. 

Πώληση/Καθοδήγηση 

Εδώ οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν ακόμη εργασίες, αλλά είναι πρόθυμοι 

να εργαστούν και να μάθουν πώς να το κάνουν. Εξαιτίας αυτού, οι ηγέτες πρέπει να 

επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων που θα τους επιτρέψουν 

να εκτελέσουν τις επιθυμητές εργασίες. Τούτου λεχθέντος, πρέπει επίσης να ληφθούν 

υπόψη τα κίνητρα και η εμπιστοσύνη. Ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να 

αισθάνονται αποθαρρυμένοι όταν βλέπουν ότι οι δεξιότητές τους δεν τους εξυπηρετούν 

όπως αναμένεται. 

Συμμετοχή/Στήριξη 

Αυτό το στυλ είναι πιο σχετικό για άτομα που είναι ικανά αλλά απρόθυμα να δράσουν. 

Σε αυτή την περίπτωση, ενώ οι άνθρωποι μπορεί να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για 

να ολοκληρώσουν μια εργασία, μπορεί είτε να μην έχουν την αυτοπεποίθηση ή το κίνητρο 

να δράσουν. Εξαιτίας αυτού, ενώ οι ηγέτες μπορεί ακόμα να προσφέρουν τεχνική 

καθοδήγηση, θα πρέπει να αφιερώσουν περισσότερη ενέργεια και να επικεντρωθούν 

στην παροχή ενθάρρυνσης, κινήτρων και ανατροφοδότησης. 

Ανάθεση 

Αυτό το τελικό στυλ είναι πιο κατάλληλο για άτομα που είναι ικανά και πρόθυμα να 

κάνουν πράγματα. Εξαιτίας αυτού, επιτρέπει στους ηγέτες να αφήνουν τα πράγματα 

περισσότερο στα χέρια των ανθρώπων, γνωρίζοντας ότι θα συνεχίσουν να προχωρούν 

με τα καθήκοντά τους πιο αυτόνομα. Και ενώ ο ηγέτης εξακολουθεί να μπορεί να παρέχει 

υποστήριξη όποτε χρειάζεται, ο τρόπος που συμβαίνει αυτό είναι να παρεμβαίνει μόνο 

όταν χρειάζεται. Για να συμβεί όμως αυτό, ένας ηγέτης πρέπει να καθιερώσει τρόπους 

παρατήρησης και παρακολούθησης (αν και από απόσταση) της εργασίας αυτών των 

ανθρώπων. 
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 Ρόλος και δραστηριότητες του πρεσβευτή στην πλατφόρμα 
 

Ως προάγγελοι και ηγέτες στην τεχνολογική 

πρόοδο, οι πρεσβευτές πρέπει να είναι ικανοί για 

όλα τα πράγματα που αναφέρονται παρακάτω για 

τους υποστηρικτές και τους συντονιστές. Εκτός 

από αυτό, ωστόσο, θα πρέπει επίσης να μπορούν 

να επιλέγουν τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να 

μοιραστούν την ευθύνη της ανάπτυξης και της 

διατήρησης της κοινότητας. 

 

 

 Ακολουθούν ορισμένες οδηγίες για αυτό: 

Αναζητήστε άτομα που παρέχουν σχόλια. Τούτου 

λεχθέντος, βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για άτομα, των οποίων τα σχόλια είναι 

εποικοδομητικά. 

Αναζητήστε άτομα που είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν σε διάλογο και έχουν την 

ικανότητα να διορθώσουν τα πράγματα μόνοι τους 

Κάθε φορά που επιλέγετε έναν πρωταθλητή, φροντίστε να τον ενημερώσετε για τους 

ακριβείς λόγους για αυτό. Οι πρόσθετες διοικητικές αρμοδιότητες ή οι αρμοδιότητες του 

συντονιστή είναι σπάνια προσοδοφόρες. Εξαιτίας αυτού, είναι πολύτιμο να παρέχουμε 

στους ανθρώπους την απαραίτητη αναγνώριση για τη δουλειά τους και  τους λόγους 

που έχουν επιλεγεί εξαρχής. 

Να θυμάστε ότι η ανάπτυξη της σχέσης σας με τους πρωταθλητές σας μπορεί να πάρει 

χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πάντα καλύτερο να υποσχόμαστε 

υποσχέσεις και να υπερτερούμε όσον αφορά τόσο τις προσδοκίες όσο και τις 

δεσμεύσεις. 

Μόλις δημιουργήσετε την αρχική ομάδα των πρωταθλητών σας, ένας από τους 

καλύτερους τρόπους για να αρχίσετε να την επεκτείνετε είναι να τους ρωτήσετε τις 

συστάσεις και τις παρατηρήσεις τους. 
 

Ποιος συνεργάζεται με τον ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ 
Στο πλαίσιο του STRANDS, μια καλή ομάδα είναι αυτή που προωθεί την πλατφόρμα ως 

ένα φιλόξενο, ενθαρρυντικό και κοινοτικό περιβάλλον. Για να συμβεί αυτό, οι πρεσβευτές 

πρέπει να βρουν τους ανθρώπους που μαζί θα έκαναν την καλύτερη ομάδα για να 

πετύχουν ακριβώς αυτό. 

Μετά τα αποτελέσματα από την αυτοαξιολόγηση που περνά κάθε μέλος της 

πλατφόρμας, υπάρχουν δύο τύποι συμπαικτών που οι πρεσβευτές πρέπει να 

αναζητήσουν. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 

Στο πλαίσιο της κοινοτικής πλατφόρμας STRANDS, τα 

άτομα που έλαβαν το σήμα υποστηρικτή είναι αυτά που 

σημείωσαν υψηλή βαθμολογία όσον αφορά την 

τεχνολογία και την ψηφιακή τεχνική ικανότητα στην 

αυτοαξιολόγησή τους. Ως εκ τούτου, μπορούν να 

παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε νέους και υπάρχοντες 

χρήστες της πλατφόρμας. Στο πλαίσιο της γλώσσας 

κοινότητας-πλατφόρμας, μοιάζουν περισσότερο με τους 

διαχειριστές. Ως εκ τούτου, παρακάτω βρίσκεται ο 

ακόλουθος αριθμός δραστηριοτήτων που ένας 

πρεσβευτής θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αναθέσει σε 

άλλους υποστηρικτές του: 

 

• Διαμόρφωση θεμάτων και κατηγοριών συζήτησης 

• Διαχείριση προφίλ χρηστών 

• Ρυθμίστε την πρόσβαση και τα δικαιώματα 

• Ρύθμιση ενσωματώσεων 

 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 
 

Σε αντίθεση με τους υποστηρικτές, οι προωθητές είναι οι 

άνθρωποι που σημείωσαν υψηλή βαθμολογία στην 

ηγεσία, χωρίς να είναι ιδιαίτερα γνώστες της τεχνολογίας. 

Εξαιτίας αυτού, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που θα 

μπορούσε να περιγραφεί ως συντονιστές της κοινοτικής 

πλατφόρμας. Σε αντίθεση με τους διαχειριστές, των 

οποίων πρωταρχικό μέλημα είναι η τεχνική διαχείριση της 

πλατφόρμας, οι συντονιστές (στην περίπτωσή μας οι 

«προωθητές») επικεντρώνονται περισσότερο στην 

επίβλεψη των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στην 

πλατφόρμα. Είναι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις 

σχετικά με τα θέματα συζήτησης, την άδεια του 

περιεχομένου, τη χρήση της γλώσσας και τη συνολική 

ευημερία των ατόμων που συμμετέχουν σε θέματα. Ακολουθούν ορισμένες από τις 

βασικές δραστηριότητες που μπορείτε να αναθέσετε στους υποστηρικτές σας: 

• Προσκαλέστε, προσθέστε ή αφαιρέστε μέλη 

• Διαχειριστείτε την αλληλογραφία email 

• Παρακολουθήστε τα περιεχόμενα των συζητήσεων 

• Να επιτρέπεται ή να διαγράφεται αναρτήσεις και σχόλια 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ 
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Στο πλαίσιο του STRANDS, το ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ μπορεί να θεωρηθεί η κύρια ομάδα-στόχος 

της πλατφόρμας και των ενεργειών εμπλοκής και ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων που 

πραγματοποιεί ο Πρέσβης, η Υποστήριξη και ο Διοργανωτής. Αλλά ταυτόχρονα, ο 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ είναι μέλος της ομάδας που αποτελείται από το προσωπικό των σχολείων 

καταγωγής (ή γενικότερα, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων). 

Από αυτό προκύπτει ότι ο Πρέσβης εργάζεται για να βοηθήσει τον ΑΚΟΛΟΥΘΟ αλλά και 

να συνεργάζεται με τον ΑΚΟΛΟΥΘΟ. 

Ο στόχος είναι διπλός: 

• να ενισχύσει τις ψηφιακές και ηγετικές δεξιότητες και έτσι να ενθαρρύνει και να 

βοηθήσει τον ΑΚΟΛΟΥΘΟ να γίνει Υποστηρικτής, Προωθητής ή ακόμα και 

Πρεσβευτής. 

• να συνεισφέρουν ενεργά στην προβολή του ιδρύματος καταγωγής τους (home 

institution) σε μια Ψηφιακή διάσταση (που είναι ο κύριος στόχος του έργου 

STRANDS). 


