
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Λειτουργικός γραμματισμός στο πλαίσιο των ΤΠΕ

1. Εισαγωγή 

2. Ορισμός των ΤΠΕ και του λειτουργικού γραμματισμού
2.1 Τι είναι οι ΤΠΕ;

Πηγή: TechTarget

Ως κοινωνία, μας ενθαρρύνουν να πιστεύουμε ότι περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ είναι τεχνολογικά 
καταρτισμένοι και συνδεδεμένοι μέσω μιας σειράς έξυπνων συσκευών σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερα 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, φαινόταν ότι όλοι ήταν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και μάθαιναν 
νέες ψηφιακές ικανότητες.  Με την πανδημία να μαίνεται το 2020 και το 2021, πολλές επιχειρήσεις, 
δημόσιες υπηρεσίες και εταιρείες ψυχαγωγίας έτρεξαν να διαθέσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, 
τις συμβουλές και τις διαδικασίες τους στο διαδίκτυο. Η κοινωνική ζωή των ανθρώπων, ο ελεύθερος 
χρόνος, οι ιατρικές ή υγειονομικές υπηρεσίες και η επικοινωνία με τα αγαπημένα τους πρόσωπα 
μεταφέρονται όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο.  Όμως, χωρίς τις κατάλληλες ικανότητες στην 
ψηφιακή τεχνολογία, πώς μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για να 
ξεπεράσουν τις προκλήσεις της εισόδου σε έναν εντελώς νέο ψηφιακό κόσμο;

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τις βασικές έννοιες σχετικά με τις σημαντικές ΤΠΕ για την 
καθημερινή ζωή και τον τρόπο βελτίωσης των γνώσεων σχετικά με τις διαφορετικές πλατφόρμες, 
εφαρμογές και ψηφιακούς πόρους που διευκολύνουν τις βασικές διαδικασίες.

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) ορίζονται ως ένα ποικίλο 
σύνολο τεχνολογικών εργαλείων και πόρων 
που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση, την 
αποθήκευση, τη δημιουργία, το διαμοιρασμό 
ή την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτά τα 
τεχνολογικά εργαλεία και πόροι περιλαμβάνουν 
υπολογιστές, το Διαδίκτυο (δικτυακοί τόποι, 
ιστολόγια και μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), τεχνολογίες ζωντανής μετάδοσης 
(ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδικτυακή 
μετάδοση), τεχνολογίες τηλεοπτικής μετάδοσης 
(podcasting, συσκευές αναπαραγωγής ήχου 
και βίντεο και συσκευές αποθήκευσης) και 
τηλεφωνία (σταθερή ή κινητή, δορυφορική, 
visio/τηλεδιάσκεψη κ.λπ.). Οι ΤΠΕ έχουν γίνει 
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής για 
πολλούς ανθρώπους. Αυτό αυξάνει τη σημασία 
του στη ζωή των ανθρώπων και αναμένεται ότι 
η τάση αυτή θα συνεχιστεί, σε βαθμό που ο 
γραμματισμός στις ΤΠΕ θα καταστεί λειτουργική 
απαίτηση για την επαγγελματική, κοινωνική και 
προσωπική ζωή των ανθρώπων.



2.2 Τι είναι ο Λειτουργικός Γραμματισμός;
Ο λειτουργικός γραμματισμός ανταποκρίνεται στην ικανότητα ενός ατόμου να συμμετέχει σε όλες 
εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες ο γραμματισμός απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία 
της ομάδας και της κοινότητάς του και επίσης για να του επιτρέψει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την 
ανάγνωση, τη γραφή και τον υπολογισμό για τη για την ανάπτυξη του ίδιου και της κοινότητας.  Ο 
λειτουργικός γραμματισμός αφορά την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων που χρειάζεται 
ολόκληρη η κοινωνία μας για να λειτουργήσει. Εάν δεν έχουμε άτομα με μαθηματικές γνώσεις, 
δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής ή αναλυτικές ικανότητες, δεν μπορούμε να έχουμε λειτουργικές 
κοινότητες, επιχειρήσεις ή κυβερνήσεις.  Μία από τις λειτουργικές δεξιότητες που κάνουν την κοινωνία 
να αποδίδει αποτελεσματικά είναι οι δεξιότητες υπολογιστών - η ικανότητα χρήσης υπολογιστών. 
Αυτό το σύνολο δεξιοτήτων μπορεί να κυμαίνεται από τη χρήση εφαρμογών όπως το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, οι επεξεργαστές κειμένου και τα υπολογιστικά φύλλα έως τις προηγμένες γνώσεις σχετικά 
με τον προγραμματισμό και την επιστήμη των υπολογιστών. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τον 
ψηφιακό γραμματισμό, τον πληροφοριακό γραμματισμό και τον γραμματισμό στα δεδομένα.

 ө Γραμμή διευθύνσεων: Η γραμμή διευθύνσεων 
βρίσκεται στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης 
στον διαδίκτυο (όπως ο Internet Explorer ή το Google 
Chrome). Εκεί εμφανίζεται η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας 
(ή URL). Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση 
ιστοσελίδας απευθείας στη γραμμή διευθύνσεων.

 ө Εφαρμογές (εφαρμογές): Ένας τύπος 
προγράμματος υπολογιστή που μπορείτε να κατεβάσετε 
για τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο. 
Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές διαθέσιμες εφαρμογές που κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα, 
από το να παίζουν παιχνίδια και παζλ, έως να σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στον τραπεζικό σας 
λογαριασμό. Πραγματοποιείτε λήψη εφαρμογών από το Google Play Store, εάν έχετε τηλέφωνο ή tablet 
Android, ή από το App Store, εάν διαθέτετε συσκευή Apple.

 ө Πρόγραμμα περιήγησης: Το λογισμικό υπολογιστή ή η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται ο Internet Explorer, το Google Chrome και το Safari.

 ө Cookies: Οι περισσότεροι ιστότοποι εμφανίζονται με ένα μήνυμα που σας ζητά να «αποδεχτείτε 
τα cookies». Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύεται στον υπολογιστή, το 
smartphone ή το tablet σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Επιτρέπει στον ιστότοπο να παρακολουθεί 
πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο, όπως πόσες φορές τον επισκεφτήκατε 
και πόση ώρα περάσατε στον ιστότοπο. Δεν χρειάζεται να αποδέχεστε τα cookies, αλλά αυτό μπορεί να 
σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένους ιστότοπους.

 ө Επιτρεπόμενο όριο δεδομένων: Χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μετρημένα σε 
megabyte (MB) και gigabyte (GB), για να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο στο τηλέφωνο ή το tablet σας, 
αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi. Τα περισσότερα συμβόλαια τηλεφώνου και tablet έχουν μηνιαία 
επιτρεπόμενα ποσά για τη χρήση δεδομένων. Μόλις εξαντλήσετε το επιτρεπόμενο ποσό, ενδέχεται να 
χρεωθείτε για πρόσθετη χρήση ή να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας έως 
ότου ανανεωθεί το επιτρεπόμενο ποσό τον επόμενο μήνα.

 ө Σύνδεσμος (ή Υπερσύνδεσμος): Κείμενο, μια εικόνα ή ένα κουμπί στο οποίο μπορείτε να κάνετε 
κλικ ή να πατήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο. Ο σύνδεσμος μπορεί να είναι μπλε 
χρώματος και υπογραμμισμένος και μπορεί να περιλαμβάνει διατυπώσεις όπως «κάντε κλικ εδώ για 
περισσότερες πληροφορίες» ή «μάθετε περισσότερα».

 ө Συνδεθείτε:     Εάν έχετε δημιουργήσει έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό για οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένου 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των τραπεζικών συναλλαγών, των αγορών ή των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα χρήστη (συχνά τη διεύθυνση email σας) και έναν 
κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό. Αυτό είναι γνωστό ως σύνδεση.

 ө Ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing): Μια απόπειρα κλοπής ταυτότητας κατά την οποία οι εγκληματίες 
κατευθύνουν τους χρήστες σε έναν ψεύτικο ιστότοπο για να τους εξαπατήσουν ώστε να αποκαλύψουν 
ιδιωτικές πληροφορίες, όπως ονόματα χρήστη ή κωδικούς πρόσβασης.

 ө Κύλιση:  Για να μετακινήσετε κείμενο ή άλλες πληροφορίες στην οθόνη ενός υπολογιστή προς τα επάνω, 

2.3 Γλωσσάρι σχετικά με τις ΤΠΕ



κάτω ή πλάγια, με νέες πληροφορίες να εμφανίζονται καθώς οι παλιές εξαφανίζονται.
 ө Μηχανή αναζήτησης: Οι μηχανές αναζήτησης σας επιτρέπουν να βρίσκετε ιστοσελίδες και να κάνετε 

ερωτήσεις στο διαδίκτυο. Οι δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης περιλαμβάνουν το Google και το Bing. 
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ορισμένες λέξεις-κλειδιά για να μάθετε πληροφορίες ή να αποκτήσετε 
πρόσβαση σε ιστότοπους. Κάποιος μπορεί να σας πει να «γκουγκλάρετε» κάτι, που σημαίνει να αναζητήσετε 
πληροφορίες στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης.

 ө Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα κοινωνικά δίκτυα είναι 
διαδικτυακές κοινότητες όπου μπορείτε να συνδεθείτε με φίλους, συγγενείς και άλλα άτομα που 
μοιράζονται τα ενδιαφέροντά σας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το Facebook, το Twitter και το Instagram.

 ө Ανεπιθύμητο: Ένα εμπορικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ζητήσατε, γνωστό και ως 
ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 ө Καρτέλα: Οι καρτέλες βρίσκονται στην κορυφή του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Μπορείτε 
να κάνετε κλικ στο σύμβολο «+» για να ανοίξετε μια νέα καρτέλα, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε έναν 
διαφορετικό ιστότοπο χωρίς να χάσετε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε. Ορισμένες 
εφαρμογές ενδέχεται επίσης να έχουν καρτέλες στο επάνω μέρος ή κοντά στο επάνω μέρος, στις οποίες 
μπορείτε να κάνετε κλικ ή να πατήσετε για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της εφαρμογής.

 ө Ιοί: Προγράμματα που εξαπλώνονται από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
μέσω κακόβουλων ιστότοπων. Μπορούν να επιβραδύνουν τον υπολογιστή σας, να εμφανίζουν ανεπιθύμητα 
αναδυόμενα μηνύματα και ακόμη και να διαγράφουν αρχεία.

 ө Wi-Fi: Το Wi-Fi είναι η ασύρματη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση υπολογιστών, tablet, 
smartphone και άλλων συσκευών στο διαδίκτυο.

2.4 Δεδομένα και πληροφορίες

61,202 
Ευρωπαίους

 ☼ Konig et al. διαπίστωσε ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο από τις γυναίκες, ειδικά στις 
μικρότερες ηλικιακές ομάδες (π.χ. 50-54 ετών). 

 ☼ Konig et al. διαπίστωσε ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο από τις γυναίκες, ειδικά στις 
μικρότερες ηλικιακές ομάδες (π.χ. 50-54 ετών). 

 ☼ Μεταξύ 2012 και 2015, η κατανομή των συμμετεχόντων 
που χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο τις τελευταίες 7 ημέρες 
αυξήθηκε μεταξύ 4% και 8% σε όλες τις χώρες.
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Μια μελέτη με βάση το SHARE διερευνά τις κινητήριες δυνάμεις της χρήσης του Διαδικτύου μεταξύ των Ευρωπαίων 
ηλικίας 50+. Η πρόσβαση και η χρήση των νέων τεχνολογιών καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική για όλες τις γενιές.  
Πόσο συχνά όμως οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τους πόρους του; Ερευνητές από την Ελβετία και τη 
Γερμανία εξετάζουν αυτό το ερώτημα και διερευνούν τους παράγοντες που οδηγούν στη χρήση του Διαδικτύου 
μεταξύ των Ευρωπαίων ηλικίας 50 ετών και άνω. Οι König κ.ά. βασίζουν την ανάλυσή τους σε δεδομένα από το 
έκτο κύμα της έρευνας για την υγεία, τη γήρανση και τη συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE). Ο πληθυσμός της 
μελέτης περιλαμβάνει 61.202 Ευρωπαίους ηλικίας 50 ετών και άνω από 17 χώρες.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο – για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναζήτηση 
πληροφοριών ή για αγορές. Οι König et al. δηλώνουν ότι το ποσοστό αυτό ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών, με 
τους ερωτηθέντες από βόρειες και δυτικές χώρες (π.χ. Δανία, Σουηδία, Ελβετία) να είναι πολύ πιο συχνά συνδεδεμένοι 
στο διαδίκτυο από τους ηλικιωμένους από το νότιο και ανατολικό τμήμα της ηπείρου (π.χ. Κροατία, Ελλάδα, Πολωνία). 
Οι άμεσες συνθήκες στις οποίες ζει κανείς έδειξαν επίσης ότι επηρεάζουν την πιθανότητα χρήσης του Διαδικτύου. 
Ζώντας σε μια αστική περιοχή και έχοντας έναν συνεργάτη που είναι συχνός χρήστης του διαδικτύου τονώνουν τη 
χρήση του διαδικτύου. Ακόμα, οι ατομικές συνθήκες συμβάλλουν επίσης στη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου.

Οι König et al. αναγνωρίζουν ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο από τις γυναίκες, ειδικά 
μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων (π.χ. 50-54 ετών). Επιπλέον, η καλή υγεία και ευημερία, η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η καλύτερη εξοικείωση με τη νέα τεχνολογία, ιδίως μέσω της 
εργασίας, λειτουργούν ως παράγοντες που αυξάνουν την προσωπική χρήση του Διαδικτύου. Αντίθετα, η συνταξιοδότηση 
από την εργασία φαίνεται να μειώνει τη συχνότητα του ατόμου να συνδέεται στο διαδίκτυο. Συνολικά, οι συγγραφείς 
παρατήρησαν αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου μεταξύ των ηλικιωμένων Ευρωπαίων με την πάροδο του χρόνου.

Μεταξύ 2012 και 2015, η κατανομή των συμμετεχόντων που είχαν χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο τις τελευταίες 7 
ημέρες αυξήθηκε κατά 4-8% σε όλες τις χώρες.

Η ιδέα του τεχνολογικού ντετερμινισμού εμφανίστηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έκτοτε αποτελεί 
κυρίαρχο λαϊκό αίσθημα, ενώ πολλά έργα επιστημονικής σημασίας φέρουν επίσης τα σημάδια της.Η ύπαρξή του έχει 
συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση ορισμένων παρεξηγήσεων που σχετίζονται με την τεχνολογία. Ο τεχνολογικός 
ντετερμινισμός υποστηρίζει ότι η τεχνολογία είναι η κύρια κινητήρια δύναμη της κοινωνίας που καθορίζει με 
αποφασιστικό τρόπο τον τρόπο λειτουργίας, την ανάπτυξη, την πορεία της ιστορίας, τη δομή και τις αξίες της.

Τα αντίστροφα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη σε περιορισμένο βαθμό, αγνοούνται πλήρως ή αποκλείονται. Η 
τεχνολογική ανάπτυξη θεωρείται ότι προωθείται μόνο από τη λογική της επιστήμης.  Τόσο η τεχνολογία όσο και η κοινωνία 
είναι αλληλένδετες, αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοεπηρεαζόμενες μεταξύ τους. Η τεχνολογία έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας της κοινωνίας να προοδεύσει ή να παρακμάσει, τόσο με καλό όσο και με κακό 
τρόπο. Η κοινωνία μας διαμορφώνεται από την τεχνολογία, η οποία έχει τόσο ευεργετικές όσο και επιβλαβείς συνέπειες.

Οι ανθρώπινες κοινωνίες και η τεχνολογία, έχουν γίνει άρρηκτα συνδεδεμένες, καθώς τεχνικά συστήματα όπως τα 
κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές, η τηλεόραση κ.λπ., παράγονται από τον άνθρωπο και αντικατοπτρίζουν την ίδια 
τη βάση των αναγκών και του τρόπου ζωής ενός πληθυσμού.

2.5 Τεχνολογία και κοινωνία



2.6 Δραστηριότητα 
Σκεφτείτε μια ερώτηση στην οποία θα θέλατε να λάβετε μια απάντηση. Χρησιμοποιήστε μια μηχανή 
αναζήτησης (π.χ. Google) για να βρείτε μια απάντηση σε αυτήν.

 
Τα συστήματα πληροφορικής είναι ενσωματωμένα 
σε πολλές καθημερινές εμπειρίες και έχουμε 
συνηθίσει τόσο πολύ σε αυτό που δεν παρατηρούμε 
σχεδόν καθόλου ότι τα χρησιμοποιούμε. Είτε το 
γνωρίζουμε είτε όχι, περιβαλλόμαστε από δίκτυα 
μέσω των οποίων οι πληροφορίες ρέουν συνεχώς. 
Οι αντιλήψεις μας για τον χρόνο και την τοποθεσία 
αλλάζουν. Ο κόσμος φαίνεται να έχει γίνει ένα 
«παγκόσμιο χωριό» όπου η απόσταση δεν αποτελεί 
πλέον εμπόδιο στην εμπορική ή κοινωνική επαφή. 
 

Οι όροι κοινωνία της πληροφορίας και κοινωνία των 
δικτύων χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που συντελούνται 
σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Μία από 
τις συζητήσεις σχετικά με την πληροφορική αφορά το 
κατά πόσον οι αλλαγές στην κοινωνία καθοδηγούνται 
από την τεχνολογική ανάπτυξη ή κατά πόσον οι 
τεχνολογίες επηρεάζονται και διαμορφώνονται από την 
κοινωνία που τις παράγει. Πρόκειται για μια πολύπλοκη 
συζήτηση, αλλά μια ενδιαφέρουσα ιδέα για σκέψη. 
Από τη μία πλευρά, αν οι τεχνολογίες διαμορφώνονται 
από τις κοινωνικές συνθήκες, τότε αναπόφευκτα 
θα αντανακλούν τις αξίες και τους κανόνες της 
συγκεκριμένης κοινωνίας στην οποία δημιουργούνται. 
 

Από την άλλη, αν πιστεύουμε ότι η τεχνολογία καθορίζει 
τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η κοινωνία, 
τότε μπορεί να αισθανόμαστε πολύ αβοήθητοι και 
μοιρολάτρες. Θα μπορούσατε επίσης να το σκεφτείτε 
σε προσωπικό επίπεδο. Στην καθημερινότητά σας, 
πιθανότατα θα έχετε βιώσει την τεχνολογική αλλαγή 

3. Η σημασία των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή
3.1 Δικτυωμένες συσκευές στην καθημερινή ζωή



π ως κάτι που δεν έχετε κανέναν έλεγχο - κάτι που σας συμβαίνει.
 
Ωστόσο, οι τεχνολογίες διαμορφώνονται επίσης από τους ανθρώπους που τις 
σχεδιάζουν και τις δημιουργούν. Οι κοινωνίες και τα άτομα μπορούν επίσης 
να ελέγχουν ή να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι 
τεχνολογίες. Νέα κινητά τηλέφωνα με πρόσθετα χαρακτηριστικά φαίνεται να 
εμφανίζονται κάθε μήνα και η αμείλικτη διαφήμιση προσπαθεί να μας πείσει 
ότι πρέπει να έχουμε την τελευταία έκδοση. Ωστόσο, ως καταναλωτής έχετε 
τον απόλυτο έλεγχο για το αν επιλέγετε να αγοράσετε ένα ή όχι. Ορισμένες 
δικτυακές συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας είναι ο 
υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο/ τηλέφωνο, το διαδίκτυο, το tablet, το Wi-
Fi, τα ΑΤΜ, τα έξυπνα ρολόγια και πολλά άλλα.

Για να εκτιμήσουμε πραγματικά τη σημασία των συστημάτων 
πληροφορικής στην καθημερινή μας ζωή, πρέπει να ρίξουμε μια 
ματιά στους κύριους τομείς της καθημερινής μας ζωής που μπορεί 
να διευκολύνει.

Όχι μόνο υπάρχουν καθημερινές ενημερώσεις ειδήσεων διαθέσιμες στο διαδίκτυο, αλλά η 
πρόσβαση σε πληροφορίες από οποιονδήποτε έχει γίνει μια απλή διαδικασία. Μία από τις κύριες και 
απαραίτητες χρήσεις του Διαδικτύου είναι ένας τρόπος για να μάθετε πληροφορίες, να αποκτήσετε 
και να επεξεργαστείτε πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν εκατομμύρια ιστότοποι που παρέχουν 
δωρεάν πληροφορίες και μια μηχανή αναζήτησης είναι ένας τρόπος για να βρείτε τον ιστότοπο που 
αναζητάτε.

Πώς αναζητάτε πληροφορίες στο διαδίκτυο; Ποιοι είναι οι τρόποι αναζήτησης πραγμάτων στο διαδίκτυο; 
Τι είναι οι “λέξεις-κλειδιά; Πώς να μην χαθείτε στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο;

Αυτές είναι μερικές από τις κύριες ερωτήσεις κάποιου που επρόκειτο να αναζητήσει πληροφορίες 
στο διαδίκτυο. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο:

Πώς αναζητάτε πληροφορίες στο διαδίκτυο; Ποιοι είναι οι τρόποι αναζήτησης πραγμάτων στο διαδίκτυο;

Η μηχανή αναζήτησης - η πύλη προς τον κόσμο του Διαδικτύου, είτε στον οικιακό σας υπολογιστή 
είτε στο smartphone: για να βρείτε αυτό που ψάχνετε στον πλούτο του περιεχομένου στο Διαδίκτυο, 
υπάρχουν μηχανές αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης είναι συγκρίσιμες με ένα είδος πληροφοριών 
που ψάχνει στο Διαδίκτυο για εσάς. Η μηχανή αναζήτησης σας παρέχει τις απαντήσεις στην αναζήτησή 
σας με τη μορφή αναφορών σε ιστοσελίδες, τους λεγόμενους “συνδέσμους”.

Πώς να μην χαθείτε στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο;

Εάν οι μηχανές αναζήτησης όπως το Google κάνουν πολλή σκέψη για εμάς και ήδη παρέχουν εκπληκτικά 
καλά αποτελέσματα με λίγους μόνο όρους αναζήτησης, θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με τις 
βασικές επιλογές αναζήτησης για να κάνετε την αναζήτηση επιτυχημένη. Η έρευνα λέξεων-κλειδιών 
είναι μια τεχνική βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
όρων αναζήτησης που πληκτρολογούν οι χρήστες για να εντοπίσουν πληροφορίες για ένα δεδομένο 
θέμα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ποικιλίας διαφορετικών μεθόδων. Αναρωτηθείτε ποιοι βασικοί όροι 
είναι σημαντικοί για την αναζήτησή σας και συνδυάστε τους μεταξύ τους.  Ακολουθούν ορισμένες 
συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιείτε τις λέξεις-κλειδιά πιο αποτελεσματικά:

3.1 Ψηφιακοί πόροι για βασικές διαδικασίες

3.2.1 Πρόσβαση σε πληροφορίες



1. Συνοπτικές λέξεις-κλειδιά - Οι πλήρεις προτάσεις δεν είναι μόνο περιττή πληκτρολόγηση, αλλά και 
δεν προσφέρουν επιπλέον κέρδος στα αποτελέσματα. 
2. Καθορίστε την αναζήτησή σας - εισάγετε περισσότερες από μία λέξεις, π.χ. διακοπές Αθήνα. 
3. Μην κάνετε ερωτήσεις. Αν θέλετε να μάθετε τον καιρό αύριο, εισάγετε - καιρός Τρίτη. 
4. Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά εάν αναζητάτε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, π.χ. “can’t help falling in love”. 
5. Χρησιμοποιήστε πεζά γράμματα.

How to safely browse the Internet without losing the experience of doing so - YouTube

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Το ζήτημα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο είναι δύσκολο ακόμη και για τους ειδικούς. Περιηγηθείτε 
στον ιστό με ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Αποστολή 
και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές είναι οι βασικές δυνατότητες που μας 
προσφέρει το Διαδίκτυο. Οι χάκερ και οι κατασκευαστές ιών μπορούν να μολύνουν τον υπολογιστή 
εάν ο χρήστης ορίσει χαμηλό επίπεδο ασφαλείας στην εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή κακόβουλου 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τον πειρασμό να επισκεφθείτε έναν κακόβουλο ιστότοπο. Οι δόλιες 
πληροφορίες συχνά βασίζονται σε συνδέσμους σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστότοπους 
ή συνομιλία που φαίνεται να προέρχονται από μια υπηρεσία που εμπιστεύεστε, όπως η τράπεζά 
σας, ο πάροχος πιστωτικών καρτών ή το κοινωνικό σας δίκτυο. Ο στόχος της κοινωνικής μηχανικής 
είναι συνήθως να εγκαταστήσετε σιωπηλά λογισμικό υποκλοπής spyware ή να σας μπερδέψει για να 
αποκαλύψετε τους κωδικούς πρόσβασής σας ή άλλες οικονομικές ή προσωπικές πληροφορίες. Μην 
απαντάτε ποτέ σε αυτόκλητες προτροπές για την ενημέρωση των στοιχείων του λογαριασμού σας!

3.2.2 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και συναλλαγές

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ο ταμείο του καταστήματος χρησιμοποιεί 
ένα τερματικό που συνδέεται με άλλους υπολογιστές μέσω δικτύου. Τα στοιχεία ταυτοποίησής σας 
μεταφέρονται αυτόματα από την κάρτα σας στην τράπεζα ή την εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής σας 
κάρτας για επαλήθευση και το υπόλοιπό σας προσαρμόζεται ανάλογα. Αυτό ισχύει επίσης εάν κάνετε 
αγορές μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου (κατά την κράτηση εισιτηρίου κινηματογράφου, για 
παράδειγμα). Τα ΑΤΜ (γνωστά και ως μηχανήματα ανάληψης μετρητών) σας επιτρέπουν να ελέγχετε το 

 https://youtu.be/sBwTwyDH0f8



τραπεζικό σας υπόλοιπο ή να κάνετε ανάληψη μετρητών από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στον κόσμο. 
Τα μηχανήματα είναι δικτυωμένα με έναν κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος έχει αρχεία του λογαριασμού 
σας σε ένα σύστημα αρχειοθέτησης γνωστό ως βάση δεδομένων.

Πολλές τράπεζες παρέχουν επίσης τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, ελαχιστοποιώντας την 
ανάγκη επίσκεψης των πελατών σε υποκατάστημα. Η εξοικονόμηση χρόνου και η δυνατότητα αγορών 
οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας είναι επίσης σημαντική. Και πάλι εδώ είναι σημαντικό να 
έχετε κατά νου ορισμένους κανόνες:

 ө ελέγξτε την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταστημάτων (κριτικές καταστημάτων, φόρουμ 
συζητήσεων κ.λπ.) 

 ө διατηρήστε τη συσκευή σας ασφαλή και ενημερωμένη 
 

 ө χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς 

 ө ελέγξτε την ασφάλεια της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο 

 ө - Μην εισάγετε προσωπικές πληροφορίες σε ένα κατάστημα που δεν σας είναι έμπιστο 

 ө διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από την παραγγελία

Μοιράζοντας πληροφορίες γρήγορα και εύκολα σε όλο τον κόσμο, διασχίζοντας τα εμπόδια των γλωσσικών 
και γεωγραφικών ορίων, οι άνθρωποι επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους. Μοιράζοντας εικόνες και βίντεο στο 
διαδίκτυο, ή απλά τη σκέψη της ημέρας σας. Από το να στέλνετε μηνύματα σε κάποιον που ζει στην άλλη άκρη του 
χάρτη, η χρήση της πληροφορικής έχει καταστήσει δυνατή τη σύνδεση μέσω διαδικτυακών δωματίων και εφαρμογών 
ανοικτού κώδικα. Η διαδικτυακή επικοινωνία στο Διαδίκτυο είναι πολύ δημοφιλής. Παλαιότερα, η αποστολή του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν από τις ταχύτερες επικοινωνίες. Τώρα μπορούμε να επικοινωνούμε σε πραγματικό 
χρόνο. Η μόνη καθυστέρηση οφείλεται στην πρακτική ελέγχου του πληκτρολογίου ή στην ταχύτητα της ομιλίας μας. 
 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία 
όπως το Skype, το WhatsApp, το Messenger 
και άλλα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που 
αναλαμβάνουμε στο Διαδίκτυο είναι η 
απώλεια της ιδιωτικής ζωής. Λάβετε υπόψη ότι 
αυτό που δημοσιεύουμε στο Διαδίκτυο μπορεί 
συνήθως να αναιρεθεί και να διαγραφεί. 
Οι προσωπικές πληροφορίες και οι κωδικοί 

πρόσβασης ενδέχεται να κλαπούν.

Οι διαδικτυακές κοινωνικές επαφές δημιουργούν συνέχεια στις σχέσεις, επιτρέποντας τη συχνή αλληλεπίδραση που 
δεν ήταν διαθέσιμη τις ημέρες που τα γράμματα ή τα υπεραστικά τηλεφωνήματα αποτελούσαν τη μόνη σύνδεση 
με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα που βρίσκονταν μακριά. Οι διαδικτυακές επικοινωνίες παρέχουν πνευματική 
διέγερση, διατηρώντας τους ηλικιωμένους σε επαφή όχι μόνο με φίλους και οικογένειες, αλλά και με τον κόσμο 
γενικότερα. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν σανίδα σωτηρίας για όσους έχουν προβλήματα υγείας 
που τους κρατούν περιορισμένους στο σπίτι.
 
Κωδικούς πρόσβασης είναι κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε διαφορετικούς τύπους λογαριασμών, 
είτε σε υπολογιστή, εταιρικό δίκτυο ή υπηρεσίες, επιχειρήσεις και άλλες ηλεκτρονικές πύλες. Εάν αυτά τα δεδομένα 
κλαπούν από εγκληματίες ή άλλους κακόβουλους χρήστες, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς και να 
προκαλέσουν σημαντική ζημιά. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η απόκτηση ελέγχου του υπολογιστή, 

3.2.3. Κοινωνικοποίηση και επικοινωνία



η μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών για λογαριασμό 
του κατόχου του λογαριασμού, η κλοπή της ταυτότητας και η κατάχρηση αυτής για διάφορα είδη εγκλημάτων. Στους 
ανθρώπους δεν αρέσουν οι κωδικοί πρόσβασης. Πρέπει να τους θυμούνται, γι’ αυτό προσπαθούν να χρησιμοποιούν 
απλούς κωδικούς πρόσβασης, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τους κωδικούς πρόσβασης. Όταν γίνεται κατάχρηση του 
λογαριασμού τους, εκπλήσσονται και δεν καταλαβαίνουν τι συνέβη. Πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε 
το πληκτρολόγιο του υπολογιστή για να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει 
να περιέχει κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες και όταν ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το πληκτρολόγιο, είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσει αυτούς τους χαρακτήρες. Μην μοιράζεστε κωδικούς πρόσβασης με 
κανέναν, μην στέλνετε κωδικούς πρόσβασης σε email, μηνύματα ή σε άλλες επικοινωνίες!
3.2.4. Ψυχαγωγία
Τα ψηφιακά μέσα έχουν μεταμορφώσει τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει τον τρόπο 
με τον οποίο τα στούντιο διαδίδουν περιεχόμενο μάρκετινγκ, οι καλλιτέχνες αλληλεπιδρούν με τους θαυμαστές και 
οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενό τους. Οι οντότητες των μέσων ενημέρωσης έχουν ψηφιακή και 
κοινωνική παρουσία. Τα ψηφιακά μέσα έχουν αναδιαρθρώσει τα μοντέλα εργασίας για τη μουσική, την τηλεόραση, τον 
κινηματογράφο και τις εκδοτικές βιομηχανίες. Ως αποτέλεσμα, οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι ταινίες έχουν σταδιακά 
αγκαλιάσει τη λειτουργία κατά παραγγελία σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή. Από την άλλη, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και 
άλλες δημοσιεύσεις είναι πλέον διαθέσιμες σε διεπαφές όπως smartphone και tablet. Οι άνθρωποι έχουν πλέον πρόσβαση 
σε όλα τα είδη των πηγών ψυχαγωγίας, όπως streaming μουσική, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, podcasts, YouTube, λήψη 
online εφαρμογών. Εκτός από αυτούς τους πόρους, έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες που μας παρέχουν πιο προσιτή και 

ταχύτερη συμμετοχή σε εμπειρίες όπως 
online κρατήσεις ταξιδιών, συναυλίες, 
κινηματογράφο, ευεξία και ομορφιά και 
πολλά άλλα.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς 
να κάνετε κράτηση σε ένα ξενοδοχείο 
με Booking.com: https://www.youtube.
com/watch?v=rEXXHxwaWOk&ab_
channel=HowToGeek



3.2.5. Δημόσιες υπηρεσίες
Οι αποτελεσματικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μπορούν να προσφέρουν μεγάλη 
ποικιλία οφελών. Αυτά περιλαμβάνουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση πόρων για τις κυβερνήσεις και 
τις επιχειρήσεις, αυξημένη διαφάνεια και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή. Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται 
ήδη ευρέως από κυβερνητικούς φορείς, αλλά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από τα εργαλεία: 
περιλαμβάνει την επανεξέταση των οργανισμών και των διαδικασιών και την αλλαγή συμπεριφοράς, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες να παρέχονται πιο αποτελεσματικά στους πολίτες. Εφόσον εφαρμοστεί σωστά, η Ε-Κυβέρνηση επιτρέπει στους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να πραγματοποιούν τις αλληλεπιδράσεις τους με την κυβέρνηση ευκολότερα, 
ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος.  Η Ε-κυβέρνηση μπορεί να επιτύχει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας ενός κυβερνητικού οργανισμού, όπως η πληρωμή φόρων, λογαριασμών, 
προστίμων, η υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά, άδειες και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, η εγγραφή σε 
ιστότοπους δημόσιων υπηρεσιών και η ύπαρξη κοινής βάσης δεδομένων και πολλά άλλα.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα του E-Αλβανία που λειτουργεί κυρίως ως κατάλογος και αποθετήριο για υπηρεσίες και 
πληροφορίες από όλα τα κυβερνητικά υποκαταστήματα - ένα “one-stop-shop”. Επιτρέπει επίσης στους πολίτες να 
πληρώνουν φόρους και άλλα τέλη.

Από τη δεκαετία του 1990, η πρόσβαση σε πληροφορίες για την υγεία έχει αυξηθεί λόγω των εξελίξεων 
στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στη δεκαετία του 2000, η ηλεκτρονική υγεία 
(e-health) ορίστηκε ως η χρήση αναδυόμενων ΤΠΕ, ιδίως του Διαδικτύου, για τη βελτίωση ή τη διευκόλυνση 
της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. 

Σήμερα, η ηλεκτρονική υγεία έχει επεκταθεί ευρέως για να συμπεριλάβει περιεχόμενο υπηρεσιών, παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης, καταναλωτές υγείας και συστήματα. Έτσι, η ανάγκη για ηλεκτρονική υγεία με τη 
χρήση των ΤΠΕ έχει αυξηθεί και ο ρόλος των πληροφοριών για την ηλεκτρονική υγεία καθίσταται όλο και πιο 
σημαντικός.

Οι ηλικιωμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να βοηθήσουν στη διαχείριση της υγείας τους, 
όπως στη λήψη αποφάσεων σχετικών με την υγεία, αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία, επικοινωνώντας 

3.2.6. Υγεία & Ευεξία



με ιατρικούς επαγγελματίες, αναζητώντας υπηρεσίες υγείας και συμμετέχοντας σε προγράμματα υγείας.  
Επιπλέον, αντί να συναντάμε επαγγελματίες υγείας για να λάβουμε περιορισμένες πληροφορίες, έχουν γίνει 
διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο online ραντεβού σε νοσοκομεία, διαβουλεύσεις και επιβεβαίωση ιατρικών 
αποτελεσμάτων από τους ίδιους.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η διαδικτυακή μάθηση δίνει τη δυνατότητα στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας 
να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, να ασχοληθούν με τα ενδιαφέροντά τους ή να μάθουν κάτι εντελώς 
καινούργιο. Όταν πρόκειται για διαδικτυακή εκπαίδευση, υπάρχουν ποικίλα οφέλη και οι επιλογές για τα είδη 
των μαθημάτων που μπορείτε να επιλέξετε είναι πραγματικά απεριόριστες. Χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία και 
τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας, πολλοί πάροχοι εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των φορέων δια βίου 
μάθησης, μπόρεσαν να κάνουν πλήρη ή μερική μετάβαση στη διαδικτυακή μάθηση.

Καθώς μεγαλώνουμε, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να είμαστε τόσο ανεξάρτητοι όσο ήμασταν 
κάποτε για παράδειγμα, οδηγώντας, ψωνίζοντας, πηγαίνοντας σε ταινίες, θέατρο, βλέποντας φίλους, 
αλλά έχοντας διαδικτυακή μάθηση θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να είμαστε ενεργοί και να 
μαθαίνουμε νέους τρόπους για να διατηρήσουμε έναν υγιή εγκέφαλο. Έχετε γύρω σας έναν άφθονο 
αριθμό διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών που καλύπτουν ακριβώς τα θέματα που αναζητάτε. 
 

Ρίξτε μια ματιά σε μερικές από τις ευρέως αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές πλατφόρμες που μπορούν να σας 
φανούν χρήσιμες:

 ☼ Μάθηση στο LinkedIn
 ☼ Το YouTube
 ☼ EdX
 ☼ Μαθήματα
 ☼ Μερίδιο δεξιοτήτων
 ☼ Ουντέμι
 ☼ Διγλωσσία

Αναθεωρήστε τους κωδικούς πρόσβασής σας που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε σε μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι αρκετά δυνατοί 
και καλά επιλεγμένοι; Προσπαθήστε να δημιουργήσετε έναν πραγματικά ισχυρό κωδικό πρόσβασης!

Οι ψηφιακές δεξιότητες ορίζονται  ως μια σειρά ικανοτήτων για τη χρήση ψηφιακών συσκευών, 
εφαρμογών επικοινωνίας και δικτύων για την πρόσβαση και τη διαχείριση πληροφοριών. Επιτρέπουν 
στους ανθρώπους να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο, να επικοινωνούν και να 
συνεργάζονται και να επιλύουν προβλήματα για αποτελεσματική και δημιουργική αυτοεκπλήρωση στη 
ζωή, τη μάθηση, την εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες γενικότερα. 
Οι ψηφιακές δεξιότητες αρχικού επιπέδου, δηλαδή οι βασικές λειτουργικές δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη βασική χρήση ψηφιακών συσκευών και διαδικτυακών εφαρμογών, θεωρούνται 
ευρέως κρίσιμο συστατικό ενός νέου συνόλου δεξιοτήτων γραμματισμού στην ψηφιακή εποχή, μαζί 
με τις παραδοσιακές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής.

Το πλαίσιο DigComp προσδιορίζει τα βασικά συστατικά της ψηφιακής ικανότητας σε 5 τομείς 
(Διάσταση 1). Οι τομείς συνοψίζονται παρακάτω:

3.2.7. Εκπαίδευση

3.3 Attività

4. Οι ψηφιακές δεξιότητες και η σημασία τους στην καθημερινή ζωή
4.1 Τι είναι οι ψηφιακές δεξιότητες;



Πληροφοριακός γραμματισμός και γραμματισμός δεδομένων: Να διατυπώνουν 
πληροφοριακές ανάγκες, να εντοπίζουν και να ανακτούν ψηφιακά δεδομένα, πληροφορίες και 
περιεχόμενο. Να κρίνουν τη συνάφεια της πηγής και του περιεχομένου της. Να αποθηκεύει, να 
διαχειρίζεται και να οργανώνει ψηφιακά δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο. 
 
Επικοινωνία και συνεργασία: Να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσω των 
ψηφιακών τεχνολογιών, έχοντας παράλληλα επίγνωση της πολιτιστικής και γενεαλογικής ποικιλομορφίας. Να 
συμμετέχουν στην κοινωνία μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών και της συμμετοχικής 
ιδιότητας του πολίτη. Να διαχειρίζεται κανείς την ψηφιακή του παρουσία, ταυτότητα και φήμη. 
 
Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου: Δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου 
Για τη βελτίωση και την ενσωμάτωση πληροφοριών και περιεχομένου σε ένα υπάρχον σύνολο γνώσεων, 
κατανοώντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και οι άδειες. Να γνωρίζουν πώς να δίνουν κατανοητές οδηγίες για ένα υπολογιστικό σύστημα. 
 
Ασφάλεια: Για την προστασία των συσκευών, του περιεχομένου, των προσωπικών δεδομένων και 
των προσωπικών δεδομένων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Η προστασία της σωματικής και ψυχολογικής 
υγείας και η επίγνωση των ψηφιακών τεχνολογιών για την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική 
ένταξη. Να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και της χρήσης τους. 
 
Επίλυση προβλημάτων: Για τον εντοπισμό αναγκών και προβλημάτων και για την επίλυση εννοιολογικών 
προβλημάτων και προβληματικών καταστάσεων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία για την καινοτομία διαδικασιών και προϊόντων. Να συμβαδίζουν με την ψηφιακή εξέλιξη. 

Η διασφάλιση της ψηφιακής ένταξης των ηλικιωμένων σημαίνει την υπέρβαση πέντε βασικών εμποδίων: 
πρόσβαση, εγκατάσταση, γνώση, σχεδιασμός και εμπιστοσύνη. Η παροχή internet και συσκευών υψηλής 
ταχύτητας, χαμηλού κόστους, μαζί με την εγκατάσταση και την υποστήριξη, είναι θεμελιώδης για την 

4.2 Πώς μπορώ να βελτιώσω τις γνώσεις μου σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία για την καθημερινή ζωή;



4.3 Δραστηριότητα
Κάντε αυτό το τεστ και μάθετε πού βρίσκεστε στον Ψηφιακό Τροχό Ικανοτήτων: 

 https://digital-competence.eu/dc/

αντιμετώπιση της συνδεσιμότητας. Οι καταναλωτές χρειάζονται προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη σχετική τεχνολογία.

Η ίδια η τεχνολογία πρέπει να είναι σχεδιασμένη για όλους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις μοναδικές 
ανάγκες των ηλικιωμένων. Τέλος, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι το απόρρητο και τα προσωπικά 
τους δεδομένα θα είναι ασφαλή και θα χρησιμοποιούνται με ηθικό τρόπο. Κανένας φορέας δεν μπορεί να 
επιλύσει μόνος του αυτές τις προκλήσεις, οπότε η συνεργασία και η προσέγγιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για την επίτευξη ψηφιακής ισότητας είναι επιτακτική ανάγκη.
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