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έγγραφα 
Τα Google Έγγραφα 

Μπιλανάκη Ελευθερία 



Το Google Έγγραφο 

• Το Google Έγγραφο αποτελεί εύκολο και γρήγορο 
διαδικτυακό εργαλείο, κατάλληλο για την υλοποίηση 
ψηφιακής γραφής με επεξεργασία κειμένου από 
ομότιμους (peer editing).  

• Το συνεργατικό εργαλείο επεξεργασίας κειμένου 
επιτρέπει σε μια ομάδα ατόμων να επεξεργάζεται 
(ταυτόχρονα) ένα έγγραφο και την ίδια στιγμή να 
μπορούν όλα τα μέλη της ομάδας να δουν τις 
αλλαγές που γίνονται από τους άλλους σε 
πραγματικό χρόνο. 

 



Οφέλη 

• Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ανά πάσα στιγμή 
ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες.  

• Ακόμη, ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να δημοσιεύσει ένα 
κείμενο, γεμάτο (σκόπιμα) με λάθη, για να το διορθώσουν οι 
μαθητές. 

•  Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν εύκολα 
να διαπιστώσουν τη ρευστότητα του ψηφιακού κειμένου, γιατί το 
πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας 
επεξεργασίας ενός (ψηφιακού) κειμένου.  

• Τέλος, αυτό το εργαλείο είναι χρήσιμο, γενικότερα, σε έργα που 
απαιτούν ομαδική δουλειά, γιατί επιτρέπει στα άτομα να εργαστούν 
για ένα κοινό έργο χωρίς τους περιορισμούς που συχνά 
επιβάλλονται από την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο επαφή 
(π.χ. φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικού στη σχολική 
αίθουσα διδασκαλίας). 



Συνεργατική μάθηση 

• Η συνεργατική παραγωγή λόγου εντάσσεται στο 

παιδαγωγικό πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης, 

καθώς αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη κοινωνική 

διαδικασία, κατά την οποία μια ομάδα ατόμων 

επικεντρωμένων σε έναν κοινό στόχο, 

διαπραγματεύεται, επικοινωνεί και συνεργάζεται για 

τη δημιουργία ενός κοινού εγγράφου.  



Η συνεργατική γραφή 

• Η συνεργατική γραφή έχει πολλά πιθανά οφέλη για τους 
εμπλεκόμενους,  

• όπως (α) η μάθηση,  
• (β) η κοινωνικοποίηση και οι νέες ιδέες, 
•  (γ) οι μέγιστες εισροές, οι ποικίλες απόψεις, ο έλεγχος του 

κειμένου, η εμπειρία, η διαμοίραση της γνώσης, η συγγραφή 
κειμένων με μεγαλύτερη ακρίβεια και η δημιουργία πιο κατανοητών 
κειμένων,  

• (δ) η δημιουργία εγγράφων υψηλότερης ποιότητας και  
• (ε) η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων. Ίσως το πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό της συνεργατικής γραφής είναι ότι 
προωθεί τη μετα-συζήτηση (metatalk), δηλαδή τη διαδικασία κατά 
την οποία οι συνδημιουργοί ενός κειμένου συζητούν για το κείμενο 
που δημιουργούν. Ως εκ τούτου, η διαδικασία και όχι το τελικό 
προϊόν αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της 
συνεργατικής γραφής 



Η συνεργατική γραφή-Ν.Ε.Γ 

• Με τη διδασκαλία του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας οι μαθητές και οι 
μαθήτριες επιδιώκεται να αποκτήσουν γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις οι οποίες έχουν να 
κάνουν όχι μόνο με την ίδια τη γλώσσα και την 
αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία αλλά και 
με την προσωπική και κοινωνική τους ζωή και τη 
συνδιαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι. 



Τρόπος συνεργασίας 



Σχήμα συνεργασίας 



Σχήμα συνεργασίας 



Κύρια εργαλεία 

• Επεξεργαστής εγγράφου 

• Δημιουργία-κοινή χρήση 

• Σχόλια 

• Συνομιλία 

• Αναθεώρηση 



Πώς 

• Αντιγράφουμε το κείμενο σε ένα Google Doc 
(Google Έγγραφο) και το μοιραζόμαστε (share) 
με κάποιους από τους συμμετέχοντες στο 
μάθημα, προκειμένου να το επεξεργαστούμε 
από κοινού και να δημιουργήσουμε ένα κείμενο 
που να εξυπηρετεί τον διδακτικό μας σκοπό. 

 



Συνεργατικά έγγραφα 



Πώς 



Πώς 

 



Γραμμή εργαλείων 



Δημιουργία σχολίου 



Σύνδεση με Πύλη ελληνικής γλώσσας 



Σχόλιο 



Σύνδεση με μαθητές 



Εργαλεία 

 
• PrimaryPad (http://primarypad.com/) [Απαιτεί εγγραφή χρήστη 

(sign up) και στη δωρεάν εκδοχή του το έγγραφο μπορεί να 
δημιουργηθεί με την ταυτόχρονη συμμετοχή έως πενήντα (50) 
χρηστών και διατηρείται για τριάντα (30) ημέρες] 

• Wikispaces (https://www.wikispaces.com/) [Απαιτεί εγγραφή 
χρήστη (sign up) και στη δωρεάν εκδοχή του για εκπαιδευτικούς 
δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός wiki] 

• PBWORKS (http://www.pbworks.com/) [Απαιτεί εγγραφή 
χρήστη (sign up) και στη δωρεάν εκδοχή του για εκπαιδευτικούς 
δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πέντε wikis με δεκαπέντε 
εσωτερικούς και πέντε εξωτερικούς χρήστες για το καθένα] 

• OneNote (https://www.onenote.com/#) [Απαιτεί την ύπαρξη 
λογαριασμού Microsoft.] 

• Google Docs (https://www.google.com/docs/about/) [Απαιτεί την 
ύπαρξη λογαριασμού Google.] 
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