
 

1 

 

2.2.4 ΘΕΜΑ 4: Διαχείριςθ πλθροφοριών 

2.2.4.1 – Το Google Drive και οι εφαρμογζσ του 

Η παροχι αξιόπιςτθσ, φτθνισ και ταχείασ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο ςυνδζεται με τθν 
ιδζα του νζφουσ (cloud). Οι βάςεισ τθσ ιδζασ αυτισ είναι κυρίωσ οικονομικζσ και τεχνικζσ: 
τα δεδομζνα ςτο νζφοσ δε γνωρίηουν γεωγραφικοφσ περιοριςμοφσ αφοφ είναι προςβάςιμα 
από παντοφ, ζχουν μικρό κόςτοσ, δεν χάνονται αν υποςτεί βλάβθ ζνασ ΗΥ, χρθςιμοποιοφν 
λογιςμικό που ανανεϊνεται διαρκϊσ και άμεςα κλπ. Ωςτόςο, πζραν αυτϊν, υπάρχουν 
προφανείσ επιπτϊςεισ ι ακριβζςτερα δυνατότθτεσ που διανοίγονται για τθ διδαςκαλία και 
τθ μάκθςθ.  

Όπωσ προαναφζρκθκε, θ πρόςβαςθ ςε αρχεία που βρίςκονται 
ςτο νζφοσ μπορεί να επιτρζπεται ςτο δθμιουργό τουσ και ςε άλλουσ 
χριςτεσ (εάν το επιτρζψει ο δθμιουργόσ τουσ). Πιο ςυγκεκριμζνα, θ 
υπθρεςία που είναι γνωςτι ωσ Google Docs επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ 
που ζχουν λογαριαςμό Gmail (δεν είναι πάντοτε απαραίτθτο, αλλά 
είναι ςθμαντικό) να χρθςιμοποιοφν online λογιςμικά επεξεργαςίασ 
κειμζνου, υπολογιςτικϊν φφλλων, επεξεργαςίασ εικόνων 
(διανυςματικϊν, τφπου draw και όχι τφπου paint), παρουςιάςεων, 
βάςεων δεδομζνων και ερωτθματολογίων. Τα ςχετικά λογιςμικά δεν 
εγκακίςτανται ςτον Η.Υ. του χριςτθ, αλλά ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςε 
αυτά μζςω διαδικτφου. Επιπλζον, τα δθμιουργοφμενα ζγγραφα (όπωσ 
κείμενα εικόνεσ κλπ) αποκθκεφονται ςτο νζφοσ, οπότε είναι 
προςβάςιμα από παντοφ και διαμοιράςιμα ςε πολλοφσ χριςτεσ (ΙΤΥΕ, 2017).  

Αυτό το τελευταίο χαρακτθριςτικό τουσ μάλιςτα τα κακιςτά ςθμαντικά εργαλεία για 
τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, αξιοποιιςιμα με πολλοφσ τρόπουσ, εργαλεία που προωκοφν 
ςφγχρονεσ ποιότθτεσ ςτθν εκπαίδευςθ (π.χ. ςυνεργαςία: ςυνεργατικι δθμιουργία και 
διαχείριςθ εγγράφων, φορμϊν, παρουςιάςεων κ.τ.λ., μοίραςμα, εξοικείωςθ των μακθτϊν 
με ςφγχρονα δεδομζνα και εφαρμογζσ, ςυμβολι/ςυνειςφορά ςε ςυλλογικζσ δθμιουργίεσ 
και εντζλει ςτθ ςυλλογικι νοθμοςφνθ) και μζςα που προάγουν παιδαγωγικζσ αρχζσ.  

Επιπρόςκετα, ςτισ υπθρεςίεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω και άλλεσ εφαρμογζσ που 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εκπαίδευςθ (YouTube, Google Classroom, Maps, 
Photos, Translate, etc.) είναι διακζςιμεσ. 

Οι επόμενεσ ενότθτεσ ςτοχεφουν να εξοικειϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ με τθ χριςθ 
και τισ βαςικζσ λειτουργίεσ εφαρμογϊν που επιτρζπουν τθν αποκικευςθ, τθν οργάνωςθ 
και το διαμοιραςμό πλθροφοριϊν και τθ ςυνδιαμόρφωςθ αρχείων κειμζνου, 
παρουςιάςεων και φορμϊν.  Στοχεφουν επίςθσ ςτθν παροχι προτάςεων για παιδαγωγικι 
αι διδακτικι χριςθ. 

 
 

2.2.4.1.1 Δθμιουργία Λογαριαςμοφ Google και εξοικείωςθ με τισ βαςικότερεσ εφαρμογζσ 
τθσ Google  
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Για να δθμιουργιςουμε λογαριαςμό Google ξεκινοφμε από τθ διεφκυνςθ: 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=el&flowName=GlifWebSignI
n&flowEntry=SignUp  

Συμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία που μασ ηθτοφνται (όνομα, επϊνυμο, όνομα χριςτθ και 
κωδικό πρόςβαςθσ). Ακολουκοφμε όλα τα βιματα πατϊντασ κάκε φορά «Επόμενο» και 
ακολουκϊντασ τισ προτροπζσ τθσ οκόνθσ. Η διαδικαςία αυτι είναι ταυτόχρονα και θ 
δθμιουργία Google λογαριαςμοφ για όλεσ τισ υπθρεςίεσ τθσ εταιρείασ (Google+, YouTube 
κλπ). 

Η Google παρζχει μια ςειρά από εφαρμογζσ μεταξφ των οποίων και το Google Drive, 
τον τρόπο χριςθσ και τθν αξιοποίθςθ του οποίου κα αναλφςουμε ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ. 
Μερικζσ ακόμθ χαρακτθριςτικζσ και αρκετά αξιοποιιςιμεσ ςτθν εκπαίδευςθ εφαρμογζσ 
είναι: Google Maps, Google Photos, Google Classroom, Youtube, Translate, Calendar, 
Google+ κ.ά. Όλεσ είναι ςυνεργατικζσ εφαρμογζσ και αξιοποιοφν το ςφννεφο για τθν 
αποκικευςθ και οργάνωςι τουσ. 
 

2.2.4.1.2  Φόρτωςθ, φφλαξθ και οργάνωςθ πλθροφοριών ςτο ςφννεφο (Google Drive) 

Το Google Drive είναι υπθρεςία φφλαξθσ αρχείων ςτο ςφννεφο του internet (cloud) 
με 15 GB δωρεάν χϊρο (μαηί με υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Gmail).  

Για να χρθςιμοποιιςουμε τθν εφαρμογι ανοίγουμε από τθν ςελίδα τθσ Google και 
των εφαρμογϊν Google τθν εφαρμογι Drive 
 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=el&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=el&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
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Είναι απαραίτθτο να ζχουμε δθμιουργιςει λογαριαςμό Google για να μποροφμε να 
ζχουμε πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι. 

Αν ζχουμε ιδθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο Gmail μπαίνουμε 
χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία ειςόδου. Αλλιϊσ κάνουμε, ότι περιγράφθκε πριν ι με κλικ 
ςτο «Δθμιουργία Λογαριαςμοφ» και ςυμπλθρϊνοντασ, ςτθ ςελίδα που κα εμφανιςτεί, τα 
ςτοιχεία μασ. Ζτςι μποροφμε απευκείασ να δθμιουργιςουμε λογαριαςμό ςτο Gmail. 

Κάνοντασ κλικ ςτο « Drive» κα εμφανιςτεί θ ςελίδα: 
 

 

 
Ανζβαςμα και φφλαξθ αρχείου 

Αν κζλουμε να ανεβάςουμε ζνα αρχείο ι ζναν φάκελο από τον υπολογιςτι μασ 
κάνουμε κλικ ςτο “Νζο” που βρίςκεται πάνω αριςτερά ςτθν οκόνθ και επιλζγουμε αρχείο ι 
φάκελο. Θα ανοίξει ζνα παράκυρο με τα αρχεία ι τουσ φακζλουσ του υπολογιςτι μασ από 
όπου μποροφμε να επιλζξουμε και να ανεβάςουμε το αντίςτοιχο αρχείο ι φάκελο. Αυτό 
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αποκθκεφεται ςτο διακζςιμο χϊρο του Google Drive και μπορεί απλϊσ να μείνει 
αποκθκευμζνο και προςβάςιμο από οποιονδιποτε υπολογιςτι ι ςε άλλουσ χριςτεσ που 
επιλζγει ο κάτοχοσ του λογαριαςμοφ Google (διαχειριςτισ του λογαριαςμοφ). 

Κατόπιν αν κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι «O δίςκοσ μου-My Drive» κα εμφανιςτοφν τα 
αρχεία ι οι φάκελοι που ανεβάςαμε. 

Μποροφμε να ανεβάςουμε και να φυλάξουμε ςτο Google Drive περί τα 30 είδθ 
αρχείων. Αυτά περιλαμβάνουν γνωςτοφσ τφπουσ αρχείων όπωσ doc, pdf, xls, jpg κλπ, αλλά 
και Photoshop, Illustrator κ.α. 

Επιπλζον, ςτο Google Drive μποροφμε να ανεβάςουμε και να ανοίξουμε αρχεία για τα 
οποία δεν ζχουμε το αντίςτοιχο πρόγραμμα ςτον υπολογιςτι ςασ. Αν π.χ. δεν μποροφμε να 
ανοίξουμε ζνα docx αρχείο ςτον υπολογιςτι μασ μποροφμε να το ανεβάςουμε ςτο Google 
Drive και να το ανοίξουμε από εκεί. 

Για τθν οργάνωςθ των αρχείων ςτο Drive υπάρχει θ δυνατότθτα να τοποκετθκοφν ςε 
φακζλουσ που δθμιουργοφμε κάνοντασ κλικ ςτο μενοφ «My Drive-Νζοσ φάκελοσ».  

Αυτόματα επίςθσ θ ίδια θ εφαρμογι κατατάςςει τα αρχεία ςε «πρόςφατα», 
«μοιραςμζνα με άλλουσ χριςτεσ», και «με αςτζρι» δθλ. μαρκαριςμζνα από το χριςτθ με 
αςτζρι (ωσ ςθμαντικά ίςωσ). 

 
Τζλοσ, τα αρχεία που αποκθκεφονται ςτο drive μποροφν να διαμοιραςτοφν ςε άλλουσ 

χριςτεσ με δικαιϊματα (επεξεργαςίασ, ανάγνωςθσ ι ςχολιαςμοφ) που αποφαςίηει ο 
διαχειριςτισ/κάτοχοσ του ςυγκεκριμζνου λογαριαςμοφ Google, όπωσ αναλφεται ςτθν 
επόμενθ ενότθτα. 
 

2.2.4.1.3 Δθμιουργία, διαχείριςθ, διαμοιραςμόσ, παροχι δικαιωμάτων ςε χριςτεσ και 
ςυνεργαςία ςε διαμοιραηόμενα ζγγραφα και παρουςιάςεισ  

Δθμιουργία και διαμοιραςμόσ αρχείου 
Το Google Drive δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ και (ςυν)διαχείριςθσ εγγράφων, 

παρουςιάςεων, υπολογιςτικϊν φφλλων, φορμϊν, χαρτϊν, ςχεδίων, ιςτοςελίδων και άλλων 
εφαρμογϊν. 
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Για να δθμιουργιςουμε ζνα νζο ζγγραφο ςτο Google Drive δεν χρειάηεται να ζχουμε 
το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι ςασ. Αρκεί μόνο να κάνουμε 
κλικ ςτο εικονίδιο «Nζο» ςτα αριςτερά τθσ οκόνθσ και από τθ λίςτα που κα εμφανιςτεί να 
επιλζξουμε τον τφπο του αρχείου που επικυμοφμε να δθμιουργιςουμε. 

Οι επιλογζσ που μασ δίνονται εμφανίηονται με αυτό τον τρόπο: 
 

  
 

Κάνοντασ κλικ π.χ. ςτο Νζο και ςτο «ζγγραφα Google» κα εμφανιςτεί θ ςελίδα: 
 

 
 

Θα ανοίξει ζνασ επεξεργαςτισ κειμζνου που μοιάηει με το ςυνικθ κειμενογράφο 
αλλά διακζτει τα πιο βαςικά εργαλεία επεξεργαςίασ. Ότι γράψουμε ςε αυτό το αρχείο κα 
αποκθκεφεται αυτόματα, χωρίσ να χρειάηεται να κάνουμε εμείσ κάποια επιλογι. Για να 
δϊςουμε όνομα ςτο ςυγκεκριμζνο ζγγραφο κάνουμε κλικ από το Μενοφ ςτο Αρχείο πάμε 
ςτθ «Μετονομαςία», γράφουμε ζνα όνομα αρχείου και πατάμε ok. 
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Στα αρχεία που δθμιουργοφμε μποροφμε να δϊςουμε δικαιϊματα και ςε άλλουσ 
χριςτεσ να τα επεξεργάηονται (διαμοιραηόμενο ζγγραφο). Αυτό είναι και το μεγάλο 
πλεονζκτθμα του προγράμματοσ. Μποροφμε να ορίςουμε ακόμθ και τθν ίδια χρονικι 
ςτιγμι περιςςότερουσ του ενόσ χριςτεσ να μποροφν να εργάηονται ςτο ίδιο ζγγραφο 
διαμορφϊνοντασ, διορκϊνοντασ και ςυμπλθρϊνοντασ όπου κζλουν. Με τον τρόπο αυτό 
προωκείται θ ομαδικι και ςυνεργατικι δράςθ. Αςφαλϊσ παρζχονται δυνατότθτεσ 
ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ ςυνεργαςίασ ςτο ίδιο ζγγραφο όπου ζχουν δοκεί δικαιϊματα 
επεξεργαςίασ ςε χριςτεσ.  

Μποροφμε να διαμοιράςουμε ζνα ζγγραφο με δεξί κλικ ςτο ζγγραφο που κζλουμε να 
διαμοιράςουμε και επιλζγοντασ “Κοινι χριςθ”. 

 

  
 

Για ζνα διαμοιραηόμενο ζγγραφο κα πρζπει να κακορίςουμε ςε ποια ςυγκεκριμζνα 
άτομα απευκυνόμαςτε για ςυνεργαςία και με ποια δικαιϊματα χριςθσ (επεξεργαςία, 
ςχολιαςμόσ ι ανάγνωςθ μόνο). Καλοφμε ςυνεργάτεσ/ςυμμετζχοντεσ με το e-mail τουσ κι 
εκείνοι απαντϊντασ ςτο e-mail που λαμβάνουν επεξεργάηονται ςυνεργατικά με όςουσ 
άλλουσ ζχουν παρόμοια δικαιϊματα και το διαχειριςτι το ζγγραφο. 
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Όταν ολοκλθρϊςουμε τθν επεξεργαςία του εγγράφου αλλά και ανά πάςα ςτιγμι 
κατά τθν επεξεργαςία, αν π.χ. χρθςιμοποιοφμε Google Docs, μποροφν να μετατραποφν ςε 
άλλθ μορφι και να τα κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι με τθν εντολι «Λιψθ ωσ» (π.χ docx, 
txt, odt, pdf, ιςτοςελίδα κ.α.). 

Με ανάλογθ διαδικαςία που περιγράφθκε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ 
ανοίγουμε μια παρουςίαςθ και δίνουμε δικαιϊματα επεξεργαςίασ ςε χριςτθ/εσ 
προκειμζνου να διαμορφωκεί από κοινοφ μαηί του/τουσ. Το περιβάλλον των 
παρουςιάςεων διακζτει πολλά από τα εργαλεία των ςυχνόχρθςτων εφαρμογϊν και 
επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να ςυνδιαμορφϊςουν πολυμεςικζσ παρουςιάςεισ. 
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2.2.4.1.4 Δθμιουργία, διαχείριςθ, διαμοιραςμόσ, παροχι δικαιωμάτων και ςυνεργαςία 
ςε διαμοιραηόμενεσ φόρμεσ Google. Χριςθ των ειςερχόμενων δεδομζνων. 

Το Google Drive μασ δίνει τθ δυνατότθτα εφκολα και γριγορα να καταςκευάςουμε  
ερωτθματολόγια (φόρμεσ) ι κουίη, να το διαμοιράςουμε ςε ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ ι να 
τα διακζςουμε «δθμόςια» για όλουσ ςτο διαδίκτυο και να πάρουμε τισ απαντιςεισ των 
ςυμμετεχόντων ςε ζνα υπολογιςτικό φφλλο.  

 Για να δθμιουργιςουμε ερωτθματολόγιο κάνουμε κλικ ςτο «Nζο» και μετά ςτο 
«φόρμεσ Google» όπωσ φαίνεται παρακάτω. Μποροφμε να επιλζξουμε ανάμεςα ςε μια 
κενι φόρμα και ζνα από τα πρότυπα που μασ δίνονται. 
 

 
 

Δίνουμε ζνα όνομα ςτθ φόρμα μασ ςτο πεδίο «Φόρμα χωρίσ όνομα» και τθν 
αποκθκεφουμε. Κατόπιν ξεκινοφμε να διατυπϊνουμε ερωτιςεισ και να τισ 
διαμορφϊνουμε.  
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Η πρϊτθ εμφανίηεται αυτόματα. Κάκε επόμενθ τθν προςκζτουμε κάκε φορά από το + 

των εργαλείων που βρίςκονται δεξιά.  
Σε κάκε ερϊτθςθ απαραίτθτο είναι να επιλζξουμε πρϊτα τον τφπο τθσ (ςφντομθ 

απάντθςθ, παράγραφοσ, πολλαπλζσ επιλογζσ, πλαίςια ελζγχου, αναπτυςςόμενο μενοφ, 
γραμμικι κλίμακα κ.τ.λ.). Στθ ςυνζχεια πλθκτρολογοφμε τθν ερϊτθςθ και τισ πικανζσ 
απαντιςεισ τθσ. Οι ερωτιςεισ ςϊηονται αυτόματα. Υπάρχει δυνατότθτα να ανεβάςουμε και 
να ςυμπεριλάβουμε ςτισ ερωτιςεισ αρχεία όπωσ π.χ. εικόνεσ, βίντεο κ.τ.λ.. Το 
ερωτθματολόγιο μπορεί να δομθκεί ςε μια ι περιςςότερεσ ενότθτεσ. Η επιλογι προςκικθσ 
ενότθτασ δίνεται και πάλι ςτα εργαλεία δεξιά. Μποροφμε επίςθσ να κάνουμε αντίγραφο 
μιασ ερϊτθςθσ ι να τθ διαγράψουμε.  

Ανά πάςα ςτιγμι με τθν επιλογι προεπιςκόπθςθ μποροφμε να 
βλζπουμε τθ δθμιουργία μασ.  

Από τθν επιλογι “Προςαρμογι κζματοσ” μποροφμε να αλλάξουμε το πρότυπο, το 
φόντο ι τθσ εικόνα του ερωτθματολογίου, επιλζγοντασ από μια ςειρά χρωμάτων ι 
κεμάτων ταξινομθμζνων ςε κατθγορίεσ ι ανεβάηοντασ και χρθςιμοποιϊντασ δικι μασ 
εικόνα. 
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Όταν ολοκλθρϊςουμε τθ φόρμα/ερωτθματολόγιο μποροφμε να τθ διαμοιράςουμε 
από τθν επιλογι “Προςκικθ ςυνεργατϊν” δίνοντασ δικαιϊματα επεξεργαςίασ, ςχολιαςμοφ 
ι ανάγνωςθσ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ ζχουμε ςυνεργατικι επεξεργαςία και διαμόρφωςθ 
τθσ φόρμασ, με τον τρόπο και τισ δυνατότθτεσ που περιγράφθκε και για τα ζγγραφα. 
 

 
 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των απαντιςεων είναι διακζςιμα τα 
αποτελζςματα ςε μορφι εγγράφου excel και ςε γραφικι απεικόνιςθ είτε ςυνολικά είτε 
ατομικά ςτθν καρτζλα “Απαντιςεισ”.  

Τζλοσ, τα αποτελζςματα είναι διακζςιμα και ςε υπολογιςτικό φφλλο, από τθν 
επιλογι “Δθμιουργία υπολογιςτικοφ φφλλου” 
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2.2.4.1.5 Παρακολοφκθςθ ιςτορικοφ ανακεωριςεων 

Χριςιμθ για τθ ςυνεργατικι διαδικαςία είναι θ δυνατότθτα να δουν οι ςυνεργάτεσ το 
ιςτορικό τθσ δραςτθριότθτασ που ζχει προθγθκεί πάνω ςε ζνα διαμοιραηόμενο ζγγραφο ι 
φάκελο. Με τον τρόπο αυτό παρακολουκοφν και γνωρίηουν ποιοσ και πότε ζκανε αλλαγζσ 
ςτο ζγγραφο. 
 

 
 

Πϊσ μποροφμε να δοφμε το Ιςτορικό του Google Drive (προθγοφμενθ 
δραςτθριότθτα); 

Στο Drive μασ κάνουμε κλικ ςτο "To Drive μου" ςτα αριςτερά. Στθ ςυνζχεια, επάνω 
δεξιά, πατάμε "Προβολι Λεπτομερειϊν" και επιλζγουμε τθν καρτζλα «Δραςτθριότθτα» για 
να δοφμε τισ πρόςφατεσ αλλαγζσ. Σε περίπτωςθ που μασ ενδιαφζρει θ δραςτθριότθτα ενόσ 
ςυγκεκριμζνου αρχείου ι φακζλου, κάνουμε κλικ ςτο αρχείο ι ςτο φάκελο. Για να δοφμε 
παλαιότερεσ αλλαγζσ, απλά κάνουμε κφλιςθ προσ τα κάτω ςτθ δεξιά πλευρά. 

 

2.2.4.1.6 Δυνατότθτεσ για παιδαγωγικι αξιοποίθςθ του Google Drive  

Με δεδομζνθ τθν ζμφαςθ των ςφγχρονων διδακτικϊν πρακτικϊν ςτθν 
ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, θ οποία άλλωςτε υπαγορεφεται από τισ 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ, ενκαρρφνεται ςιμερα θ ςυνεργαςία των μακθτϊν, με 
αρωγό και εμψυχωτι τον εκπαιδευτικό με τελικό ςτόχο τθν οικοδόμθςθ και τελικά τθν 
κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ (Καχριμάνθσ 2016). Οι ευκαιρίεσ που προςφζρει θ ευρεία χριςθ 
των νζων τεχνολογιϊν είναι πικανό να «προςφζρουν ευκαιρίεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
εκπαιδευτϊν και εκπαιδευομζνων ι/και μεταξφ των εκπαιδευομζνων» ενϊ παράλλθλα κα 
τουσ παρζχουν «περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για τθ βελτίωςθ των ικανοτιτων επίλυςθσ 
προβλθμάτων, διεφρυνςθσ των δεξιοτιτων ςκζψθσ υψθλοφ επιπζδου και επίτευξθσ 
μακθςιακισ αποτελεςματικότθτασ» (Σθφάκθσ, 2010, ς.12-13). 

Με τθ εκπαιδευτικι χριςθ του Google Drive, πιο ςυγκεκριμζνα, παρζχεται θ 
δυνατότθτα ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ να εργαςτοφν ομαδοςυνεργατικά, ςφγχρονα ι 
αςφγχρονα δθμιουργϊντασ ι κάνοντασ επεξεργαςία οποιουδιποτε αρχείου. Μποροφν δε 
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να ζχουν πρόςβαςθ ςε εφαρμογζσ και τα δεδομζνα τουσ οποιαδιποτε ςτιγμι από 
οπουδιποτε. 

Μεγάλα πλεονεκτιματα για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία αποτελοφν: θ δυνατότθτα 
για ςυνεργαςία προςφζρει ςε πραγματικό χρόνο ι και αςφγχρονα, όπου μπορεί να 
δουλζψει μαηί απεριόριςτο πλικοσ ατόμων, θ δυνατότθτα ελζγχου των εκδόςεων που 
ζχουν γίνει ςε ζνα αρχείο, με προβολι πλιρουσ ιςτορικοφ ανακεωριςεων, θ ανταλλαγι 
ςχολίων ι παρατθριςεων με ομαδικι ςυνομιλία ι ςχολιαςμό μζςω «αυτοκόλλθτων» 
ςθμειωμάτων, θ κοινι χριςθ εικόνων και προτφπων, θ δυνατότθτα παρεμβάςεων του 
εκπαιδευτικοφ  κ.ά.  

Πιο ςυγκεκριμζνα. Ενδεικτικά: 

 Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τα ζγγραφα κυρίωσ για τθ 

ςυνεργαςία ςε ςυνεργατικι ςυγγραφι κειμζνων και για τθν παραγωγι ςθμειϊςεων 

ενϊ από τουσ μακθτζσ ωσ εργαλείο ςυγγραφισ γραπτϊν εργαςιϊν είτε ατομικϊν 

είτε ομαδοςυνεργατικϊν.  

 Στα υπολογιςτικά φφλλα μποροφν οι εκπαιδευτικοί μποροφν να δθμιουργιςουν 

πίνακεσ δεδομζνων και γραφιματα, αλλά και να αξιοποιιςουν, ατομικά ι 

ςυνεργατικά τισ δυνατότθτεσ των υπολογιςτικϊν φφλλων, ακόμθ και ωσ εργαλείο 

αξιολόγθςθσ. Οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να τα αξιοποιιςουν ωσ εργαλείο 

οπτικοποίθςθσ αποτελεςμάτων ερευνϊν μζςω γραφθμάτων κτλ. 

 Οι φόρμεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ εργαλείο 

ζρευνασ, διερεφνθςθσ κεμάτων προσ τουσ μακθτζσ ι τουσ γονείσ, δθμιουργίασ 

κουίη, ανατροφοδότθςθσ και αξιολόγθςθσ, ενϊ από τουσ μακθτζσ μποροφν να τισ 

χρθςιμοποιιςουν ωσ εργαλείο διεξαγωγισ μικρϊν ερευνϊν ςτο πλαίςιο κάποιων 

project που ςυνήθωσ απαιτούν και ςυνεργατική διαδικαςία. 

Περιςςότερεσ ιδζεσ και εφαρμογζσ μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενοσ ςτθ 
ςυμπλθρωματικι βιβλιογραφία που προτείνεται. 

 


