
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 

απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Ψηφιοποίηση! Τι σημαίνει; 

 

Η ζωή μας αλλάζει γρήγορα ακόμη και αν η ψηφιοποίηση έχει γίνει αναπόσπαστο 

κομμάτι στην καθημερινότητα μας και στην εργασία μας. Αλλά, τι σημαίνει η 

ψηφιοποίηση για την Μέση Τεχνική Εκπαιδευτική και Επαγγελματική Κατάρτιση 

(ΜΤΕΕΚ); Οι ακόλουθοι γενικοί ορισμοί για την ψηφιοποίηση προσφέρουν μια 

επισκόπηση για τα κύρια μέρη της ψηφιοποίησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασία 
μετατροπής 
αναλογικών 
σημάτων ή 

πληροφορίας
Οποιασδήποτε 

μορφής 
αναλογικού 
σήματος σε 

ψηφιακή μορφή
Κατανοητή από 

συστήματα 
υπολογιστών ή 
ηλεκτρονικές 

συσκευές

Χρησιμοποιείται 
για την μετατροπή 

πληροφορίας, 
όπως κείμενο, 
φωτογραφίες, 

φωνές ή ήχους σε 
δυαδικό κώδικα 

κ.τ.λ.

Λόγοι για την Ψηφιοποίηση: 

Η ψηφιοποιημένη πληροφορία είναι ευκολότερο να 

αποθηκευτεί, να υπάρχει πρόσβαση και να μεταδοθεί και η 

ψηφιοποίηση χρησιμοποιείται από ένα μεγάλο αριθμό 

καταναλωτικών ηλεκτρικών συσκευών’’ 

 

Technopedia (2019): Digitization. Στο διαδίκτυο: 
https://www.techopedia.com/definition/6846/digitization [Jan.; 2020] 

https://www.techopedia.com/definition/6846/digitization
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Ασκήσεις: 

 

1. Γράψετε κάτω τον δικό σας ορισμό της Ψηφιοποίησης και εστιάστε στο πεδίο της 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης 

Ψηφιοποίηση στην ΜΤΕΕΚ σημαίνει… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Παρακαλώ σκεφτείτε τις κύριες πτυχές που πρέπει να εστιάζει η Ψηφιοποίηση: 

Η Ψηφιοποίηση πρέπει να εστιάζει… …επειδή… 

  

  

  

  

  

  

 

3. Δώστε 5 διαφορετικά παραδείγματα της ψηφιοποίησης που ξέρετε ή έχετε 

ακουστά: 

 

1.             

2.              

3.             

4.             

5.             

 


