
Η σημασία της επικοινωνίας

WEBINAR

"Εφαρμογές κινητών συσκευών: Επικοινωνία με τη χρήση διαδικτύου 
- Εκπαιδευτές ατόμων με νοητική αναπηρία"



Ηλεκτρονική επικοινωνία

 Δεξιότητα του 21ου αιώνα (τρόπος εργασίας)

 Ένα είδος επικοινωνίας, με τη χρήση διαφόρων ηλεκτρονικών μέσων και 

καναλιών και την αξιοποίηση του διαδικτύου (πανταχού παρόν)

 Εφαρμογές επικοινωνίας σε φορητές συσκευές – Universal Design for Learning

 Οδηγεί στην αλληλεπίδραση (συνεργατικότητα)

 Διαφέρει ανάλογα με το σε ποιον απευθύνεται

 Δίνει εργαλεία στον εκπαιδευτή να παρουσιάσει τις πληροφορίες με 

διαφορετικούς τρόπους

 Δίνει στον ενήλικα με νοητική αναπηρία την ευκαιρία να έχει πρόσβαση σε 

πληροφορίες – πανταχού παρούσα μάθηση

 Σημαντική την εποχή της πανδημίας



ZOOM

 Πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων

 Χωρίς αγορά: Δυνατότητα συμμετοχής έως 100 ατόμων, χωρίς 

διακοπή για 40΄

 Δυνατότητα καταγραφής, διαμοιρασμού οθόνης και χρήσης 

whiteboard

 Ανάγκη να εμφανιζόμαστε ως επαγγελματίες



WhatsApp – Viber

 Εφαρμογές επικοινωνίας

 Υποστηρίζουν αποστολή άμεσων μηνυμάτων, φωνητικών μηνυμάτων, ηχητικών 

κλήσεων και βιντεοκλήσεων, διαμοιρασμό τοποθεσίας κ.ά.

 Διαφορετική χρηστικότητα με συσκευές, ποιο προτιμάται;

 Κίνδυνος από την υπερβολική χρήση τους, ακόμη και για ανθρώπους χωρίς 

νοητική αναπηρία

 Ανάγκη κατανόησης του γεγονότος πως, ό,τι στέλνουμε στο διαδίκτυο, δεν 

εξαφανίζεται ποτέ, ακόμη κι αν το σβήσουμε από τη συσκευή μας

 Ανάγκη συχνά να πείσουμε τους γονείς των ανθρώπων με νοητική αναπηρία για 

τη σημασία της χρήσης – με ασφάλεια



Facebook

 Πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας (μέσο κοινωνικής δικτύωσης)

 Υποστηρίζει την πολυτροπική επικοινωνία

 Προωθεί τον διαμοιρασμό της πληροφορίας (ποιας;)

 Δημιουργεί κοινότητες (…) μάθησης και 

επαγγελματικών γνωριμιών

 Οδηγεί στην κοινωνική δικτύωση

 Κίνδυνοι όπως και στις άλλες εφαρμογές



Διαδραστικές παρουσιάσεις

 Δίνουν τη δυνατότητα εμπλοκής των εκπαιδευομένων

 Αξιοποιεί αρχές συνεργατικής μάθησης

 Ο εκπαιδευτής ετοιμάζει ένα quiz ή ένα poll, με 

ερωτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν

 Ο εκπαιδευτής δίνει στους εκπαιδευόμενους μία 

διεύθυνση στο διαδίκτυο και ένα id για να ξεκινήσουν

 Εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να ξεδιπλωθεί η 

δημιουργικότητα του εκπαιδευτή… ή μήπως όχι μόνο;

 Υπάρχουν και δυσκολίες…

https://kahoot.com/schools-u/
https://www.mentimeter.com/


 Ο ενήλικας  με νοητική αναπηρία πρέπει να μην κατεβάζει 

άγνωστες εφαρμογές

 Πρέπει να προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα και να μη 

μοιράζεται τους κωδικούς του

 Είναι σημαντικό να μάθει να ζητά υποστήριξη από κάποιον πιο 

έμπειρο ενήλικα, που εμπιστεύεται, αν κάτι δεν πάει καλά.

 Είναι σημαντικό να υποστηρίζεται να καταφεύγει ακόμη και στην 

αστυνομία, σε σοβαρές περιπτώσεις

Πληροφορίες σε σχέση με 
την ασφάλεια



Συμπεράσματα

 Η online επικοινωνία απέκτησε τεράστια δημοφιλία από την 

αρχή της πανδημίας, λόγω των επιπτώσεων στην 

εκπαίδευση

 Η online επικοινωνία είναι ένα δυνατό εργαλείο για την 

ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατά τις κοινωνικές 

συναλλαγές – αξιοποίηση αυθεντικών δραστηριοτήτων

 Η online επικοινωνία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων με αναπηρία



Ας δούμε πώς μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε 
αυτά τα εργαλεία



Τι είναι το βίντεο CV?

❑ Το βίντεο CV είναι μία σύντομη καταγραφή που χρησιμοποιείται από έναν 

υποψήφιο που θέλει να κάνει αίτηση για θέση εργασίας.

❑ Ο σκοπός γενικά ενός CV είναι να δώσει έμφαση στις δεξιότητες και την εμπειρία, 

δίνοντας την ευκαιρία στον υποψήφιο εργοδότη να γνωρίζει την προσωπικότητα 

του υποψήφιου εργαζόμενου.

❑ Αυτά τα βίντεο έχουν διάρκεια από 1 έως 3 λεπτά.

❑ Το βίντεο ίσως πρέπει να φτιαχτεί με την υποστήριξη κάποιου επαγγελματία, για να 

φανεί πιο επαγγελματικό.



Συμβουλές για να δημιουργήσετε 

ένα βίντεο CV:

❑ Χρειάζεται επαγγελματισμός

❑ Χρειάζεται ένα καλό φόντο

❑ Ετοιμάστε ένα σενάριο 

❑ Γνωρίστε αυτόν στον οποίο απευθύνεστε

❑ Μιλήστε για τις ικανότητες και την εμπειρία

❑ Δείξτε πράγματα – μη μιλάτε μόνο!

❑ Κρατήστε το σύντομο

❑ Φροντίστε να έχει δομή 

❑ Αποφασίστε από πριν τα ρούχα που θα φορεθούν

❑ Συνδέστε το βίντεο σε κάποια online πλατφόρμα

❑ Ανεβάστε το σε σχετικά site                                    



Δραστηριότητα

Χρήση του Kahoot για τη δημιουργία 
quiz σχετικά με την προετοιμασία 
για  δημιουργία βιογραφικού σε 
μορφή βίντεο (Video CV)

https://kahoot.com/schools-u/
https://kahoot.it/


Επιλογή τύπου λογαριασμού



Περιγραφή θέσης εργασίας
– Επιλέξτε άνετα “Other”



Δημιουργία καινούργιου 
Kahoot



Λίστα 
ερωτήσεων

Περιοχή 
«σχεδιασμού»

Περιοχή 
ρυθμίσεων 
ερώτησης



Ρυθμίσεις



Προσοχή!



Σας ευχαριστούμε!


