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Δπραξηζηίεο  

Ξεθηλψληαο ηελ εξγαζία κνπ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θαη 

επηβιέπνληα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, δφθηνξα Δπζχκην Σακπνχξε, γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο. 

ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ αδεξθή κνπ, Μαξία Γεσξγνχια, θαη ηηο 

θίιεο κνπ, Φαλή Μαξθνπνχινπ θαη Κάθηα Παπαδάθε, γηα ηηο δηνξζψζεηο θαη 

ζπκβνπιέο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζχληαμε ηεο εξγαζίαο. Αθφκε, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ θπξία Έθε Γνχηα γηα ηηο ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο ηεο. Πάλσ απφ 

φινπο φκσο, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηε Μαξία Εψηνπ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν, πνπ 

αθηέξσζε ζηε δηαηξηβή θαη γηα φιεο ηηο ζπκβνπιέο ηεο, θαζψο θαη φινπο εθείλνπο 

πνπ ζα δηαβάζνπλ ή έρνπλ ήδε δηαβάζεη ηελ πηπρηαθή απηή θαη ειπίδσ λα ηνπο θαλεί 

ρξήζηκε. 
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Πεξίιεςε (Abstract)  

Σν παξφλ έγγξαθν απνηειεί κία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε κε ζέκα ηε δηαρείξηζε 

έξγνπ 2.0 (Project management 2.0). Ζ εχξεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ έγηλε 

ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ησλ Webster & Watson, κέζα απφ 

αλαδεηήζεηο ζε πνηθίιεο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. 

Γηαρείξηζε έξγνπ 2.0 δελ είλαη άιιν παξά ε εμέιημε ηεο παξαδνζηαθήο δηαρείξηζεο 

έξγνπ, πνπ είρε δνκή απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, κε θεληξηθή δηνίθεζε απφ ην 

δηαρεηξηζηή. ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, ε δηαρείξηζε 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν εθδεκνθξαηηζκέλε θαη απνθεληξψλεηαη ε δνκή ηεο, θαζψο ε 

νκάδα ζπλεξγάδεηαη πεξηζζφηεξν θαη ε ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ. ηφρνο ηεο εξγαζίαο, ινηπφλ, είλαη ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαρείξηζεο 

έξγνπ 2.0, ησλ δηαθνξψλ ηεο απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο, ε παξνπζίαζε ελδεηθηηθψλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 

αιιά θαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ γηα καζήκαηα PM. Ζ πξαγκάησζε 

ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέηεη αλάιπζε ησλ ελλνηψλ Agile Project Management, Web 2.0 

θαη Enterprise 2.0, θαζψο ε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0 απαηηεί ηε ρξήζε εξγαιείσλ Web 

2.0, agile πξαθηηθέο θαη enterprise 2.0 πεξηβάιινλ.  
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1. Δηζαγσγή 

Ζ εηζαγσγή εμππεξεηεί ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα  

δηπισκαηηθή  εξγαζία,  πξνζδηνξίδεη ην  εχξνο  θαη ηνπο ζηφρνπο  ηεο κειέηεο θαη 

παξνπζηάδεη ηε δνκή ηεο.   

 

1.1. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ζ εξγαζία απηή θαιείηαη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ ππάξρεη, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία 

πιήξεο θη εκπεξηζηαησκέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε έξγνπ 

2.0 (PM2.0). χκθσλα κε ηε Haas (2007), ε παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ 

πεξηιακβάλεη εμαηξεηηθά πεηζαξρεκέλεο θαη ζθφπηκεο κεζφδνπο ειέγρνπ. Με ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, νη θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ είλαη εχθνια 

δηαθξηηέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο νινθιεξψλνληαη ε κία κεηά ηελ άιιε κε κία ηαθηηθή 

αθνινπζία, απαηηψληαο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδίαζε ελφο βαξπζήκαληνπ κέξνπο ηνπ 

έξγν. Ζ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ πξνυπνζέηεη ηα γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ην 

έξγν λα είλαη πξνβιέςηκα θαη ηα εξγαιεία θαη νη δξαζηεξηφηεηεο λα έρνπλ θαηαλνεζεί 

πιήξσο. Αθφκα, ζηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ, φηαλ κία θάζε νινθιεξψλεηαη, 

ζεσξείηαη φηη δε ζα ρξεηαζηεί επαλέιεγρν. 

Σν κεηνλέθηεκά ηεο έγθεηηαη ζην φηη νη πειάηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεηαβάιινπλ 

ηηο απαηηήζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα αιιάδνπλ ή λα εκθαλίδνληαη λέεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ηα έξγα ζπάληα αθνινπζνχλ δηαδνρηθή ξνή 

(Hass, 2007). 

Χο επαθφινπζν, θαη κε ζθνπφ ηελ επίιπζε φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

παξαδνζηαθήο δηαρείξηζεο έξγνπ θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, εκθαλίζηεθε 

κία λέα έλλνηα, ε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0. 

Καζφηη, πξφθεηηαη γηα έλλνηα αξθεηά πξφζθαηε δελ έρεη δεκηνπξγεζεί αθφκε κία 

πιήξεο βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ην PM2.0. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ελδεηθηηθψλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 

2.0. 
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Έλα επηπξφζζεην πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη ε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία 

είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ PM2.0 ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, θαζψο κέρξη πξφηηλνο, νη 

δηδάζθνληεο επέιεγαλ λα δηδάζθνπλ ηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ.  

Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα 

κπνξέζνπλ νη θνηηεηέο κε δηαιέμεηο λα κάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ PM2.0 θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ είηε σο δηαρεηξηζηέο έξγνπ είηε σο κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ. 

 

1.2. Δχξνο ηεο κειέηεο 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ή αιιηψο εχξνο ηεο κειέηεο (scope of study) είλαη ε 

δεκηνπξγία κίαο πιήξνπο εξγαζίαο πνπ λα κειεηάεη νινθιεξσκέλα ηε δηαρείξηζε έξγνπ 

2.0. Με απηή ηε βιέςε, εμεηάδνληαη φιεο νη κεηαβιεηέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη απηή 

ε έλλνηα.  

Γελ παξνπζηάδνληαη θαηλνχξηα εξγαιεία, αιιά αλαιχνληαη κεξηθά ήδε ππάξρνληα θαη 

ζεκαληηθά εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. Παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξνπλ αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο, ψζηε λα γίλεηαη ε ζσζηή επηινγή 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, δπλαηφηεηεο θη απαηηήζεηο ηεο θάζε πεξίπησζεο. 

Γίλεηαη επίζεο πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 

κέζσ LAMS. 

Ζ κειέηε πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, εληνπίδνληαο 

ηα ζεηηθά θη αξλεηηθά ζηνηρεία θάζε εξγαιείνπ κε βάζε νξζά θξηηήξηα θαη κε θχξην 

ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

1.3.   ηφρνη κειέηεο 

Όπσο ζε θάζε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε, βαζηθφο ζηφρνο 

είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο γλψζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.      

πκπιεξσκαηηθά, ε εξγαζία απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θάπνησλ 

εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 θαη ζηε ρξήζε ησλ αξρψλ ηνπ PM2.0 ζε έλα 

κεηαπηπρηαθφ κάζεκα PM2.0, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ.         

Ζ κέζνδνο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: 

 Καζνξηζκφο ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. 
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o Υξεζηκνπνηψληαο  ζαλ  βάζε  ηε  πξνηεηλφκελε  κεζνδνινγία  ησλ 

Webster θαη Watson γηα ηε δηελέξγεηα βηβιηνγξαθηθψλ επηζθνπήζεσλ, 

αλαδεηείηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ε θαηάιιειε  κεζνδνινγία  γηα  ηελ 

πξαγκάησζε  βηβιηνγξαθηθήο  επηζθφπεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο 

έξγνπ 2.0.   

 Δχξεζε θαη επηινγή ησλ άξζξσλ εθείλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

εξγαζία, αλαθνξηθά κε ηελ εθάζηνηε έλλνηα πξνο κειέηε. 

o Αξρηθά, έγηλε αλαδήηεζε ζε δηάθνξεο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο κε 

ιέμεηο θιεηδηά, έπεηηα επηιέρζεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα άξζξα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εμεηαδφκελν ζέκα. 

 Μειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ άξζξσλ. 

o Κάζε άξζξν κειεηήζεθε θαη θαηαγξάθεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία 

ηνπ. 

 Δχξεζε θαη κειέηε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. 

o Έγηλε αλαδήηεζε εξγαιείσλ κέζσ ηνπ google, αιιά θαη κέζα απφ 

πξνηάζεηο ζε δηάθνξα blogs θαη forums. Έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

κειέηε φζσλ ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθφηεξα. 

 Γεκηνπξγία ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. 

o Με ηα ζελάξηα απηά ζα γίλεη δπλαηή ε δηδαζθαιία ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 

2.0 ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. 

 Υξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ LAMS ζηα ζελάξηα δηδαζθαιίαο 

o Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο, κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο LAMS. 

 πκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

o Όπσο είλαη θπζηθφ, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα, 

λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα λα επηιπζνχλ φζα πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βνήζεηα γηα κειινληηθή κειέηε θη έξεπλα. 

1.4. Πεξηερφκελα ηεο κειέηεο  

ηελ εξγαζία ππάξρνπλ, εθηφο απφ ην πξψην, εηζαγσγηθφ θεθάιαην, φπνπ δίλεηαη ν 

νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ην αληηθείκελν, νη ζηφρνη, ην εχξνο ηεο κειέηεο θαη ε δνκή 

ηεο εξγαζίαο, άιια έμη θεθάιαηα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ 



 

Άγγεινο Γεσξγνχιαο – Γηαρείξηζε Έξγσλ 2.0 (Project Management 2.0)  Σελίδα 4 

 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. Απηή ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Webster θαη Watson (2002). 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη νη έλλνηεο, πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαλνεζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε έλλνηα ηνπ Project Management 2.0. Γη' απηφ ην ιφγν, 

αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο παξαδνζηαθήο δηαρείξηζεο έξγνπ, ηεο επέιηθηεο δηαρείξηζεο 

έξγνπ, Web 2.0 θαη ηεο επηρείξεζεο 2.0. 

ην ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηεο έλλνηαο Project Management 2.0. 

Παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 θαη παξάιιεια ηνλίδνληαη νη 

δηαθνξέο ηεο ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ. Αλαθέξνληαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ project manager, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο έξγνπ, ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο ελαπφθεηληαη. 

ην πέκπην θεθάιαην κειεηνχληαη ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. Απηά 

είλαη ηα Twiki, Streber, PBworks, Wrike, Basecamp θαη Team Work Project Manager. 

Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε ζθνπφ λα γίλνπλ έθδεια ηα ζεηηθά 

θαη αξλεηηθά ηνπο ζηνηρεία. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα δηδαζθαιίαο, πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα Γηαρείξηζεο Έξγσλ, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. Σα 

ζελάξηα παξνπζηάδνληαη θαη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ LAMS. 

Σέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εξγαζία θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα θαη κειέηε. 
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2. Μεζνδνινγία 

2.1. Δηζαγσγή 

Γηα  ηελ  εθηελέζηεξε  κειέηε  θαη  αλάιπζε  ηεο  δηεζλνχο επηζηεκνληθήο  

βηβιηνγξαθίαο,  είλαη  απαξαίηεην  λα  αθνινπζεζεί κηα  κεζνδνινγία  έξεπλαο.  Ζ  

αλάγθε  απηή  γίλεηαη  πην  επηηαθηηθή, φηαλ  ν  ηνκέαο  πνπ  εξεπλάηαη  είλαη  

δηεπηζηεκνληθφο. Με  ζθνπφ  ηε  ζπγθέληξσζε  φζν  ην  δπλαηφλ  πεξηζζφηεξσλ  

εξεπλεηηθψλ άξζξσλ απφ ηε  δηεζλή  επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε έξγνπ 2.0 θαη ηελ  νξζή  κειέηε θαη  θαηεγνξηνπνίεζε  ηνπο,  αθνινπζήζεθε 

κία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Webster θαη Watson θαη 

πεξηγξάθεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην.  ην ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο. 

2.2. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ησλ Webster θαη Watson  

χκθσλα κε ηνπο Webster θαη Watson (2002), κία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε απφ 

πξνεγνχκελε θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε 

αθαδεκατθνχ ζρεδίνπ. Μία απνηειεζκαηηθή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δεκηνπξγεί 

ηζρπξά ζεκέιηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο.  Γηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο, 

δείρλεη πνχ νη ππάξρνπζεο κειέηεο είλαη ππεξαξθεηέο θαη απνθαιχπηεη ζε πνηα ζεκεία 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ κειέηε.  

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη βηβιηνγξαθηθψλ επηζθνπήζεσλ. Ο πξψηνο αθνξά ηελ ελαζρφιεζε 

ηνπ ζπγγξαθέα κε έλα ζέκα, πνπ έρεη ήδε κειεηεζεί θαη εθείλνο πξέπεη λα αλαιχζεη θαη 

λα αλαζπλζέζεη. Ο άιινο ηχπνο αθνξά ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ζπγγξαθέα κε έλα 

λενεηζαρζέλ ζέκα, πνπ ζα επσθειεζεί απφ ηελ έθζεζε ηνπ ζε θαηλνχξγηεο έλλνηεο. ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ε βηβιηνγξαθία είλαη ιηγφηεξε. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ζπγγξαθέα 

έγθεηηαη ζηελ πξφηαζε θαηλνχξγησλ ζεσξεηηθψλ απνθαιχςεσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πξψηε πεξίπησζε, φπνπ ν ζπγγξαθέαο ζπλζέηεη θαη επεθηείλεη ηελ ήδε  ππάξρνπζα 

κειέηε. 

Μία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πςεινχ επηπέδνπ είλαη νινθιεξσκέλε θαη 

επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. Μία πιήξεο βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

θαιχπηεη παξεκθεξή βηβιηνγξαθία ηνπ ζέκαηνο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε κία κφλν 

κεζνδνινγία αλαδήηεζεο, έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν πεξηνδηθψλ ή κία γεσγξαθηθή 

πεξηνρή. 
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Έηζη, απφ ηνπο Webster θαη Watson (2002) πξνηείλνληαη ηα εμήο ηξία βήκαηα σο 

απαξαίηεηα γηα ηελ αλαδήηεζε πεγψλ, γηα ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζή ηνπο θαηά ηε 

ζπγγξαθή κίαο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο: 

1. Σα πην ζεκαληηθά άξζξα απφ άπνςε εξεπλεηηθήο θαη επηζηεκνληθήο αμίαο είλαη 

πηζαλφηεξν λα βξίζθνληαη ζηα πην δεκνθηιή πεξηνδηθά. Δπνκέλσο, είλαη ινγηθφ 

λα μεθηλά ε έξεπλα απφ απηά. Παξφηη νη πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο 

βηβιηνζήθεο έρνπλ κεραλή αλαδήηεζεο, ππάξρεη πηζαλφηεηα νη ιέμεηο- θιεηδηά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα κελ απνθαιχπηνπλ φιε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Δπνκέλσο, ν έιεγρνο ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο πεξηνδηθνχ είλαη κία κέζνδνο πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην πξναλαθεξζέλ πξφβιεκα. ηε ζπλέρεηα, ν 

ζπγγξαθέαο πξέπεη λα ειέγμεη νξηζκέλα πξαθηηθά ζπλέδξησλ, εηδηθά απηά πνπ 

ζεσξνχληαη πςειήο πνηφηεηαο. Δπεηδή φκσο ε επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη 

έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν, ην νπνίν εθηείλεηαη θαη ζ‟ άιινπο θιάδνπο, ζπρλά ν 

εξεπλεηήο θαιείηαη λα αλαηξέμεη φρη κφλν ζηνλ θιάδν πνπ αθνξά ηελ έξεπλα, 

αιιά θαη πέξα απφ απηφλ. 

2. Ο ζπγγξαθέαο πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηα άξζξα πνπ βξέζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ πξνγελέζηεξα άξζξα, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ εμίζνπ ππφςε. 

3. Υξεζηκνπνηψληαο ην Web of Science (ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ δείθηε Social 

Sciences Citation) κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηα θχξηα 

άξζξα, πνπ βξέζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα. Έπεηηα αθνινπζεί ε εμέηαζε 

απηψλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εξγαζία. 

Μία ζπζηεκαηηθή έξεπλα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ν ζπγγξαθέαο ζπζζσξεχεη κία 

θαηά ην δπλαηφλ πιήξε θαηαγξαθή ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη 

φηαλ δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ άιια άξζξα, πνπ λα πξνζθέξνπλ αμία ζηε δηαηξηβή ή λα 

εκπεξηέρνπλ λέεο ζεσξεηηθέο δηαηππψζεηο, ε εξγαζία πιεζηάδεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο. 

Δίλαη ινγηθφ λα κελ εληνπηζηνχλ θάπνηα άξζξα. Δάλ απηά ηα άξζξα είλαη ζεκαληηθά 

γηα ηελ κειέηε, ην πηζαλφηεξν είλαη πσο ε απνπζία ηνπο ζα γίλεη αηζζεηή θαη ζα 

επηζεκαλζεί απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηεο  πξηλ ή κεηά ηελ ππνβνιή ηεο. 

Μηα βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά είλαη ελλνην-θεληξηθή. Σν πεξηερφκελν θαζνξίδεη ηελ 

νξγάλσζε ηεο δνκήο ηεο κειέηεο. Αληίζεηα, κεξηθνί ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ κία 

ζπγγξαθν-θεληξηθή πξνζέγγηζε θαη νπζηαζηηθά παξέρνπλ κία παξνπζίαζε ησλ 

πεξηιήςεσλ ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. Ζ κέζνδνο απηή απνηπγράλεη ζηε ζχλζεζε ηεο 
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βηβιηνγξαθίαο. Οη δχν πξνζεγγίζεηο είλαη εχθνια δηαθξηηέο, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ 

ηνλ πίλαθα 1.  

 

Πίλαθαο 1. Πξνζεγγίζεηο ζηηο βηβιηνγξαθηθέο επηζθνπήζεηο 

Δλλνην-θεληξηθή πξνζέγγηζε πγγξαθν-θεληξηθή πξνζέγγηζε 

Έλλνηα  Υ… [πγγξαθέαο Α, 

πγγξαθέαο Β, …] 

Έλλνηα Φ…[πγγξαθέαο Α, 

πγγξαθέαο Γ, …] 

πγγξαθέαο Α… Έλλνηα Υ, Έλλνηα Φ, 

… 

πγγξαθέαο Β… Έλλνηα Υ, Έλλνηα Ε, 

… 

  

Απνζθνπψληαο ζηε κεηάβαζε απφ ηε ζπγγξαθν-θεληξηθή ζηελ ελλνην-θεληξηθή 

κέζνδν, ζα ήηαλ νπζηψδεο ε ζχληαμε κίαο ξήηξαο ελλνηψλ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

εθάζηνηε άξζξνπ (Πίλαθαο 2). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε 

ζχλζεζή ηεο επηηπγράλεηαη κε αλάιπζε ηεο θάζε αλαθεξφκελεο έλλνηαο. Χζηφζν, 

πξνέρεη κία ινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ. 

Πίλαθαο 2. Μήηξα ελλνηψλ (Concept matrix) 

Άξζξα Έλλνηεο 

 Α Β Γ Γ … 

1  Υ Υ  Υ 

2 Υ Υ    

…   Υ Υ  

 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο είλαη αλαγθαίν λα πξνζηεζεί κία επηπιένλ δηάζηαζε ζηε 

κήηξα ησλ ελλνηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ν ρεηξηζκφο ηεο κνλάδαο αλάιπζεο 

(Πίλαθαο 3). 
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Πίλαθαο 3. Μήηξα ελλνηψλ (Concept matrix) επαπμεκέλε κε κνλάδεο αλάιπζεο. 

Άξζξα Έλλνηεο 

 Α Β Γ Γ … 

Μνλάδεο 

αλάιπζεο 

Δ Ο Α Δ Ο Α Δ Ο Α Δ Ο Α Δ Ο Α 

1     Υ    Υ      Υ 

2 Υ    Υ Υ  Υ        

…        Υ Υ   Υ    

Όπνπ: Δ (Δπηρείξεζε), Ο (Οκάδα), Α (Άηνκν) 

χκθσλα κε ηνλ Te΄eni (2002), κία έλλνηα κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ην γλσζηηθφ 

επίπεδν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη, θαζψο θαη κε ην αλ αλαθέξεηαη ζε επηρείξεζε, νκάδα ή 

άηνκν. Απηφο ν δηαρσξηζκφο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ελλνηψλ, πνπ 

δηαθεχγνπλ απφ ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. 

Οη πίλαθεο θαη ηα γξαθήκαηα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

ελλνηψλ, φκσο ε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη νξζά, θαηεγνξηνπνηψληαο ηα άξζξα 

ζχκθσλα κε ην πιαίζην, πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο. 

ρεηηθά κε ηνλ ηφλν ηνπ ζπγγξαθέα, απηφο δελ πξέπεη λα είλαη επηθξηηηθφο, αιιά 

αλεθηηθφο πξνο ηα ζθάικαηα ηνπ εξεπλεηή, κε γλψκνλα ην φηη ε γλψζε απνθηάηαη 

δχζθνια, κε θνπηψδεηο πξνζπάζεηεο θαη πνιιέο απνηπρίεο. Μία έξεπλα κε ιάζε θαη 

ειιείςεηο πξέπεη λα παξαιεθζεί απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Αληίζεηα, πξέπεη 

λα ηνλίδνληαη ηα επξήκαηα ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ εξεπλψλ θαη λα εληνπίδνληαη θελά 

γηα κειινληηθή έξεπλα, πξνο ηελ θαηεχζπλζε επέθηαζεο ηεο ππάξρνπζαο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν παξνπζίαζεο, νη απφςεηο πνηθίινπλ κεηαμχ ελεζηψηα θαη 

παξειζνληηθψλ ρξφλσλ. χκθσλα κε ηνπο Webster θαη Watson (2002), ν ηδαληθφο 

ρξφλνο είλαη ν ελεζηψηαο γηαηί είλαη ακεζφηεξνο. Ο ελεζηψηαο δείρλεη πσο ζην ελλνην-

θεληξηθφ ζχζηεκα νη έλλνηεο είλαη πάληα ππαξθηέο θαη θαζηζηά επθνιφηεξε θαη 

ηαρχηεξε ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ αλαγλψζηε. Γελ απνηειεί, σζηφζν, 

ηδαληθφ ρξφλν φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε γλψκε θάπνηνπ άιινπ ζπγγξαθέα, θαζφηη 

ελδέρεηαη  ε γλψκε απηή λα έρεη αιιάμεη. 

Μία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ζεκαληηθά θελά γλψζεο, 

παξαθηλψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν άιινπο εξεπλεηέο, ψζηε λα ηα θαιχςνπλ.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ άξζξνπ, ν γεληθφο θαλφλαο ιέεη φηη πξέπεη λα απαληά ζηα 

εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη, φκσο γηα ιηγφηεξν επηζθαιή απνηειέζκαηα, ελδείθλπηαη ε 
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αλάγλσζε θαη ν ζρνιηαζκφο ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ ζπγγξαθέα, πξηλ ηελ θαηάζεζή ηεο. 

Έλα ηδαληθφ άξζξν πξέπεη (Webster and Watson 2002): 

 Να ππνθηλεί ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη λα εμεγεί ηε ζπλεηζθνξά ηεο. 

 Να πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο. 

 Να απεηθνλίδεη ηα φξηα ηεο  έξεπλαο. 

 Να παξνπζηάδεη ηε ζρεηηθή, πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία γηα ην πεδίν, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη αιιά θαη γηα ζπγγελή γλσζηηθά πεδία. 

 Να αλαπηχζζεη έλα κνληέιν σο νδεγφ γηα κειινληηθή έξεπλα. 

 Να δηθαηνινγεί ηηο πξνηάζεηο, κε ηελ παξνπζίαζε ζεσξεηηθψλ εμεγήζεσλ, 

παιαηφηεξσλ εκπεηξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ. 

 Να παξνπζηάδεη ηα επαγσγηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Πάλσ απφ φια, φκσο, κηα ππνδεηγκαηηθή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξέπεη λα 

είλαη επεμεγεκαηηθή θαη δεκηνπξγηθή. 

 

2.3. Απνηειέζκαηα 

ηελ εξγαζία απηή αθνινπζείηαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πνπ αλαιχζεθε 

παξαπάλσ, ελψ πεξηγξάθεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα, πνπ  ηζρχνπλ γηα  ην  

πεδίν  ηνπ Project Management 2.0,  ψζηε  λα  γίλεη  κία  δνκεκέλε  παξνπζίαζε  ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλαδπφκελσλ 

ζεκάησλ, θαζψο ε έλλνηα πνπ κειεηάηαη είλαη κία θαηλνχξηα έλλνηα.. Ζ αλαδήηεζε 

έγηλε κε ηηο ιέμεηο θιεηδηά Project Management 2.0, Social Project Management, Project 

Manager 2.0, Social Project Manager, Agile project management, Web2.0, Enterprise 

2.0 θαη project management. Πεξηνξηζκφο ζηελ ρξνλνινγία δελ ππήξρε γηαηί ε έλλνηα 

2.0 είλαη αξθεηά ζχγρξνλε. Ζ αλαδήηεζε έγηλε απφ ηηο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο: 

pmi.org, IEEE xplore, emerald, SpingerLink, ScienceDirect, Wiley θαη PM World 

Today, θαζψο θαη απφ ηα blogs ησλ Andrew Filev θαη ηεο Lorie Vela. Ζ 
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θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άξζξσλ αθνινχζεζε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ησλ παξαθάησ 

θαηεγνξηψλ: Project management, Agile project management, Web2.0, Enterprise 2.0 

θαη Project management2.0. 

Με ηα δεδνκέλα απηά, ν πίλαθαο κε ηελ κήηξα ελλνηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε είλαη ν εμήο: 



 

Άγγεινο Γεσξγνχιαο – Γηαρείξηζε Έξγσλ 2.0 (Project Management 2.0)  Σελίδα 11 

  

Πίλαθαο 4. Μήηξα ελλνηψλ (Concept matrix) 

Άξζξα Έλλνηεο 

 Παξαδνζηαθφ 

Project 

Management 

Agile Project 

Management 

Web2.0 Enterprise 

2.0 

Project Management 

2.0 

Θεσξία Δξγαιεία 

1) Weaver, 2007 X      

2) Maylor, 2009 X 

 

     

3) 

Keeling 2000 

X       

4) Jansson, Ollus, Uoti, 

Riikonen 2009 

X    X  

5) Hass, 2007 X X     

6) Levitt, 2011 X 

 

   X  

8) http://www.12pm.gr/el-gr/  X     

9) Stober and Hansman 2010  X   X  

10)Shang, Li, Wu and Hou, 

2011 

  X    

11) Lai and Turban, 2008   X    

 12) Zheng, Li and Zheng 

2010 

  X    

14) Standing and Kiniti, 

2011 

  X    

15) Ramirez Ortiz, Caballero 

Hoyoz and Ramirez Lopez, 

2004 

  X    

16) Boyd and Ellison, 2008   X    

17) Carvalho, Aguiar, 

Santos, Oliveira, Marques 

and Maciel 2009 

  X    

18) Wang, Fu, Lin and Chen 

2006 

  X    

19) Broke, White, Walker 

and Broke, 2010 

  X    

20) Drezner and Farrell, 

2007 

  X    

21) Shiyi, Xiaohong and   X    

http://www.12pm.gr/el-gr/
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Shuwei, 2009 

22) Heikal bin Husin and 

Swatman, 2010 

   X   

23) Ramirez-Medina, 2009    X   

24) Bruno, Marra and 

Mangia, 2011 

   X   

25) Kryvinska, Auer and 

Strauss, 2009 

   Υ   

26) Gholami, Kaviani and 

Zabili 2009 

  X X   

27) Finch, 2007     Υ  

28) Digman, 2009     X  

29) Greene and Lancaster, 

2008 

    X  

30) Vela, 2011     X  

31) Filev, 2009     X  

32)www.twiki.org      X 

33) www.streber-pm.org      X 

34)www.pb-works.com      X 

35) http://www.wrike.com/      X 

36) 

http://basecamphq.com/ 

     X 

37) www.teamworkpm.net      X 

 

 

http://www.twiki.org/
http://www.streber-pm.org/
http://www.pb-works.com/
http://www.wrike.com/
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3. Αλάιπζε ελλνηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην PM2.0 

3.1. Δηζαγσγή - Ση είλαη ην project management 

Ο ηδαληθφο νκεξηθφο ήξσαο έπξεπε λα είλαη “κχζσλ ηε ξεηήξ έξγσλ ηε πξεθηήξ” (λα 

δηαπξέπεη δειαδή  κε ην ιφγν ζηελ αγνξά φπσο κε ηα αλδξαγαζήκαηα ζηνλ πφιεκν).  Ζ  

δεχηεξε θαηά ζεηξά έλλνηα πξνβαιιφηαλ ζπλήζσο σο ε πην ζεµαληηθή (Edwards 1987, 

ζει 308) 

Έξγν ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ην PMI (Project Management Institute)
1
, κηα πξνζσξηλή 

πξνζπάζεηα, πνπ αλαιακβάλεηαη, γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα κνλαδηθφ πξντφλ ή 

ππεξεζία. Σν έξγν πξέπεη λα είλαη κία κε επαλαιακβαλφκελε δξαζηεξηφηεηα, κε αξρή 

θαη ηέινο. χκθσλα κε ην BS 6079:2000, έξγν είλαη κηα κνλαδηθή δέζκε 

ζπληνληζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ζαθέο ζεκείν έλαξμεο θαη ιήμεο, πνπ 

αλαιακβάλεηαη απφ έλα άηνκν ή νξγαληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη απφδνζεο, κέζα ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην θαη κε 

ζπγθεθξηκέλν θφζηνο (Maylor 2009, ζει. 20). 

χκθσλα κε ηνλ Ralhp Keeling, έλα έξγν πξέπεη λα έρεη θαζνξηζκέλε δηάξθεηα, 

αθξηβείο ζηφρνπο, πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο, πξνγξακκαηηζκέλα, πξνβιέςηκα θαη 

αθξηβή απνηειέζκαηα, θαζψο θαη λα είλαη ειέγμηκν (Keeling 2000, ζει 3).   

Έξγα κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξφπν αλαπηχζζνληαη εδψ θαη ρηιηεηίεο:  

 Οη αξραίνη Αηγχπηηνη θαηαζθεχαζαλ ηηο ππξακίδεο πεξίπνπ ην 2500π.Υ..  

 Ο Sun Tzu έγξαςε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή πεξίπνπ ην 500 

π.Υ. (θάζε κάρε είλαη έλα έξγν πνπ πξέπεη λα θεξδεζεί). 

 Αλαξίζκεηνη ζηδεξφδξνκνη θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα.   

 Κηίξηα δηαθνξεηηθά ζε κέγεζνο θαη πνιππινθφηεηα έρνπλ θηηζηεί.   

Παξφια απηά, κεηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα άξρηζαλ νη άλζξσπνη λα κηινχλ γηα 

ηε δηαρείξηζε έξγνπ. Πξψηε θνξά ππήξμε δηαρείξηζε έξγνπ ζην Manhattan Project, γηα 

ηε δεκηνπξγία ηεο αηνκηθήο βφκβαο ηε δεθαεηία ηνπ „40. Οη εξγαδφκελνη ζε απηφ ην 

έξγν, είηε ζηξαηησηηθνί είηε επηζηήκνλεο είραλ επίγλσζε ηνπ ξφινπ ηνπο (Weaver 

2007). 

                                                 
1
 http://www.pmi.org/ 
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ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο “κηαο βέιηηζηεο νδνχ”, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε αξηζκεηηθέο κεζφδνπο, θαζηεξσκέλεο ζηηο ΖΠΑ, γηα ηε δηαρείξηζε 

κεγάισλ έξγσλ. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ ήηαλ ε ζηήξημε 

ζηε ζηξαηεγηθή, θαζφηη κέζνδνο ππφ πξνυπνζέζεηο (Maylor 2009, ζει22). 

Χο δηαρείξηζε έξγνπ νξίδεηαη ε πεηζάξρεζε ζην ζρεδηαζκφ, ε νξγάλσζε θαη ε 

δηαρείξηζε εθ λένπ ησλ πεγψλ, κε ζθνπφ ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ. 

Πξσηαξρηθή πξφθιεζε ζηε δηαρείξηζε έξγνπ θαζίζηαηαη ε επίηεπμε φισλ ησλ ζηφρσλ, 

ρσξίο απφθιηζε απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο –ρξφλνο, ρξήκα, πνηφηεηα. 

Γεπηεξεχνπζα θαη πην δχζθνιε πξφθιεζή ηνπ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο 

θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ (Jansson, Ollus, Uoti, Riikonen 2009). 

Ζ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ πεξηιακβάλεη εμαηξεηηθά πεηζαξρεκέλεο θαη ζθφπηκεο 

κεζφδνπο ειέγρνπ. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ 

είλαη εχθνια δηαθξηηέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο νινθιεξψλνληαη ε κία κεηά ηελ άιιε, ζε 

κία ηαθηηθή αθνινπζία, απαηηψληαο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδίαζε ελφο ζεκαληηθνχ 

κέξνπο ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν, ε νκάδα πξέπεη λα 

έρεη θαζνξίζεη ηηο απαηηήζεηο, ην ζρέδην θαη ην πιάλν γηα νιφθιεξν ην θηίξην, θαη φρη 

κφλν γηα ηηο απμεηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πιήξεο 

εχξνο ηνπ έξγνπ. 

Ζ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ πξνυπνζέηεη φηη ηα γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν 

είλαη πξνβιέςηκα, ηα εξγαιεία θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλνεηά. ηελ παξαδνζηαθή 

δηαρείξηζε έξγνπ, φηαλ κία θάζε νινθιεξψλεηαη, ζεσξείηαη φηη δε ζα ρξεηαζηεί λα 

επαλειεγρζεί, ηζρχεη δειαδή ην κνληέιν δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαηαξξάθηε, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

βεκάησλ αλάπηπμεο θαη ν ηνληζκφο ηεο ζεκαζίαο ησλ απαηηήζεσλ. Σν κεηνλέθηεκα 

είλαη φηη νη πειάηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεηαβάιινπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ηα έξγα ζπάληα αθνινπζνχλ δηαδνρηθή ξνή (Hass, 2007). 

Ζ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ απαηηεί πεηζαξρία, δελ είλαη επέιηθηε, δε 

ρξεζηκνπνηεί φιε ηε δηαζέζηκε γλψζε θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο θαη φρη ηε 

ζηξαηεγηθή (Levitt, 2011). 
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Δηθφλα 1. Απεηθφληζε ηνπ κνληέιν θαηαξξάθηε (Hass 2007). 

 

3.2. Δπέιηθηε Γηαρείξηζε Έξγνπ (Agile Project Management) 

Σν Agile Project Management απνηειεί εμέιημε ηνπ παξαδνζηαθνχ Project 

Management θαη βξίζθεηαη έλα βήκα πξηλ απφ ην Project Management 2.0. Γη‟ απηφ, ζα 

ήηαλ ζθφπηκν λα ην κειεηήζνπκε, πξηλ αλαιχζνπκε ην Project Management 2.0. Σν 

Agile Project Management είλαη κηα επέιηθηε επαλαιεπηηθή κέζνδνο (iterative 

method), πνπ θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο (product requirements) κε 

εμαηξεηηθά επέιηθην θαη δηαδξαζηηθφ ηξφπν
2
. 

ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαηεμνρήλ απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο, ηε κεραληθή θαη πνιεκηθή βηνκεραλία ηελ 

δεθαεηία ηνπ „50, ε επέιηθηε δηαρείξηζε έξγνπ γελλήζεθε ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα. 

ηελ εηθφλα 2 γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο νξζνινγηθά ελνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο 

(Rational Unified Process (RUP)), ε νπνία αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 απφ ηνπο Ivar Jacobson, Grady Booth θαη James Rumbaugh, θαη ηεο επέιηθηα 

ελνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο.  Σν 2001 εμέρνληεο πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ, ηφζν ζηνλ 

ηνκέα IT φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, ζπλαληήζεθαλ θαη απνθάζηζαλ γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε βηνκεραλία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζα κπνξνχζε λα παξέρεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ζ ζπλάληεζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ έθδνζε ηνπ 

καληθέζηνπ γηα ηελ επέιηθηε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, ην νπνίν νξίδεη σο πςειφηεξε 

πξνηεξαηφηεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, κε ηελ έγθαηξε θαη ζπλερή παξάδνζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

                                                 
2
 http://www.12pm.gr/el-gr/ 

http://www.12pm.gr/el-gr/
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Δηθφλα 2. χγθξηζε κεηαμχ νξζνινγηθά ελνπνηεκέλεο θαη επέιηθηα ελνπνηεκέλεο δηαδηθαζία  

(Stober and Hansman 2010). 

 

Ζ επέιηθηε δηαρείξηζε έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε κία κηθξή 

ζπζηεγαδφκελε νκάδα. Απηή ε βαζηθή νκάδα, ζπλήζσο, απνηειείηαη απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο, ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ηνπο ΗΣ πξνγξακκαηηζηέο, ηνλ αλαιπηή θαη ην 

δηαρεηξηζηή έξγνπ. Τπάξρεη ειάρηζηε ηεθκεξίσζε, αθνχ ε νκάδα βαζίδεηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζε άηππε εζσηεξηθή επηθνηλσλία.  Ζ επέιηθηε νκάδα αλαγλσξίδεη θαη 

πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά βάζεη ηεο επηρεηξεκαηηθήο αμίαο.  Μεηά απφ αλάιπζε 

θηλδχλνπ, δηεθπεξαηψλεη ην ραξαθηεξηζηηθφ κε ηε κεγαιχηεξε αμία. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ιχζε παξαδίλεηαη ζηαδηαθά ζηνλ πειάηε. Αλ θάηη 

ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ, ηφηε ηα ραξαθηεξηζηηθά νηθνδνκνχληαη ζηαδηαθά θαη ζηε 

ζπλέρεηα ελζσκαηψλνληαη ζηελ θχξηα έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη βαζηθνί παξάγνληεο, 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ επέιηθηε δηαρείξηζε έξγνπ, θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 3. 

 

Δηθφλα 3. Βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ επέιηθηε δηαρείξηζε έξγνπ (Filev 2009). 

 

Σα παξαθάησ είλαη κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ 

επέιηθηε δηαρείξηζε έξγνπ (Haas 2007): 
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1. Οπηηθφο έιεγρνο. Βνεζάεη ηελ νκάδα ζηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

Ο νπηηθφο έιεγρνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα φια ηα έξγα, γηα λα βιέπεη θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο ην έξγν κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, κία νκάδα έξγνπ 

ηνπνζεηεί θάξηεο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ζε έλαλ πίλαθα γηα λα δειψζεη ηε 

θάζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα . 

2. πζηέγαζε νκάδσλ πςειήο απφδνζεο. Όιεο νη νκάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ζπζηεγάδνληαη ζε έλα δσκάηην εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο. Καζήθνλ ηνπ δηαρεηξηζηή 

έξγνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη φινη εξγάδνληαη απνδνηηθά ζε απηφ ην 

πεξηβάιινλ. 

3. Γνθηκή κε γλψκνλα ηελ αλάπηπμε. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πειάηεο 

δπζθνιεχνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξννδεπηηθά βειηησηηθέο δνθηκέο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, απαηηνχληαη 

πεξηζζφηεξεο επαλαιήςεηο κεηαμχ αλάιπζεο, ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη 

δνθηκήο. Οη επέιηθηεο νκάδεο ζρεδφλ πάληα αλαπηχζζνπλ ζρέδηα ειέγρνπ θαηά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ. Μία απαίηεζε έρεη πιήξσο αλαπηπρζεί θαη 

γίλεη θαηαλνεηή, φηαλ είλαη ειέγμηκε.  Απηφ δηαζθαιίδεη φηη νη απαηηήζεηο είλαη 

πιήξεηο, αθξηβείο θαη ειέγμηκεο. 

4. Τηνζέηεζε ειέγρνπ. Ο θαζέλαο ζηελ νκάδα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο, 

κε πηζαλφ θίλδπλν θάπνηα κέιε ηεο λα γίλνληαη λεπξηθά. Γη' απηφ ν δηαρεηξηζηήο 

έξγνπ πξέπεη λα είλαη έλαο εγέηεο θη φρη απιά εξγνδεγφο. Αληί λα δίλεη 

απζηεξέο νδεγίεο, πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία θαιψλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, λα ζέηεη βαζηθνχο θαλφλεο θαη λα πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία. Σα κέιε 

ηεο νκάδαο πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο κεζφδνπο 

ηνπο, θαζψο ελζσκαηψλνπλ ηα δηδάγκαηα ηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε εξγαζία 

ζηελ επφκελε. 

5. πλεξγαηηθή αλάπηπμε. Ζ έλλνηα ηεο επέιηθηεο δηαρείξηζεο έξγνπ βαζίδεηαη 

ζηε ζπλεξγαζία. Όια ηα κέιε πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα 

παξαδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα, λα ιακβάλνπλ εηιηθξηλή αλαηξνθνδφηεζε θαη λα 

εθαξκφδνπλ ηα δηδάγκαηα ζηελ επφκελε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ 

ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε θαη βειηίσζε είλαη κία απφ ηηο δπλακηθέο ηεο 

επέιηθηεο δηαρείξηζεο έξγνπ. Ο δηαρεηξηζηήο έξγνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ αξρηθφ 
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πξνγξακκαηηζκφ θαη ν αλαιπηήο πξνζδηνξίδεη θαη ηεξαξρεί ηηο δπλαηφηεηεο 

ιχζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε θαη ηελ νκάδα ζρεδηαζκνχ. ηε ζπλέρεηα, 

ε νκάδα έξγνπ ζπλεξγάδεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηε δνθηκή θαη 

ηελ αλαδηαηχπσζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. Απηή ε ζπλερήο ζπλεξγαζία 

κε ηνλ πειάηε ζπληειεί ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. 

6. Αλάπηπμε νδεγνχκελε απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. Απηή ε πξαθηηθή κεηψλεη ηελ 

πνιππινθφηεηα, γηαηί ε νκάδα αζρνιείηαη κε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θνξά. 

Βάζεη ηεο επηρεηξεκαηηθήο αμίαο θαη αλάιπζεο ησλ θηλδχλσλ, ν δηαρεηξηζηήο 

έξγνπ θαζνξίδεη πνην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ηελ επφκελε πξνηεξαηφηεηα. 

Αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηπραία ζεηξά 

ή παξάιιεια. Ζ αλάπηπμε κε βάζε ην ραξαθηεξηζηηθφ εθαξκφδεηαη κνλάρα 

ζηηο εξγαζίεο, πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο εμαξηήζεηο. 

7. Ζγεζία θαη ζπλεξγαζία, αληί γηα δηνίθεζε θαη έιεγρν. Ζ επέιηθηε δηαρείξηζε 

έξγσλ έρεη πεξηζζφηεξα ζεκεία, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εγεζία, ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή δηαρείξηζε. Ο δηαρεηξηζηήο έξγνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην δηαρεηξηζηή 

πειαηψλ, ην δηαρεηξηζηή πιεξνθνξηθήο θαη ηνπο βαζηθνχο ελδηαθεξφκελνπο, γηα 

λα δηαζθαιίζεη φηη γλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ. Αθφκε, ν δηαρεηξηζηήο 

έξγνπ απνκαθξχλεη ηα εκπφδηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νκάδα έξγνπ. Ο αλαιπηήο 

δηαρεηξίδεηαη ηα επηρεηξεκαηηθά νθέιε ηνπ έξγνπ θαη ζπλερψο εζηηάδεη ηελ 

νκάδα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο. 

8. Δζηίαζε ζηε κεηαθίλεζε απφ ην θφζηνο ζηα έζνδα. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

παίξλνπλ πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, φπσο ε 

αχμεζε ησλ εζφδσλ ή ην κεξίδην αγνξάο. Δίλαη θαζήθνλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

αλαιπηή λα εμαζθαιίζεη φηη ε νκάδα έξγνπ ζα επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

λέαο ιχζεο, κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο. Δλψ ν δηαρεηξηζηήο 

έξγνπ επηθεληξψλεηαη ζην θφζηνο ηνπ έξγνπ, ν επηρεηξεκαηηθφο αλαιπηήο 

επηθεληξψλεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ηδηνθηεζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη φρη 

κφλν ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο λέαο ιχζεο αιιά θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο. 

9. Απφθηεζε δηδαγκάησλ. Μεηά απφ θάζε θχθιν, ε νκάδα δηεμάγεη κία 

ζπλάληεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ηη κπνξεί λα βειηησζεί θαηά ηελ 

επαλάιεςε, καζαίλνληαο απφ ηνλ ήδε νινθιεξσκέλν θχθιν. Ζ νκάδα 
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καζαίλεη, πξνζαξκφδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ηεο εξγάδνληαη απφ 

θνηλνχ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο. 

ηελ εηθφλα 4 θαίλεηαη ν θχθινο θαηαζθεπήο ελφο πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ επέιηθηε 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

 

Δηθφλα 4. Ο θχθινο θαηαζθεπήο ελφο πξντφληνο ζηελ Δπέιηθηε Γηαρείξηζε Έξγνπ (Stober and 

Hansman 2010). 

 

3.3. Ση είλαη ην Web 2.0 

Σν Web2.0 είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Tim O‟Reilly (2005), ε επηρεηξεκαηηθή επαλάζηαζε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ δηαδηθηχνπ ζε πιαηθφξκα, φπνπ νη ρξήζηεο 

(peers) ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ, πεξηερνκέλνπ θαη θνηλνηήησλ. Ζ έλλνηα 

εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 2005, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο θαηαηγηζκνχ ηδεψλ 

(brainstorming), ζην ζπλέδξην ησλ Tim O‟Reilly θαη MediaLive International, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δηεμήρζε ζπδήηεζε κε ζέκα “technology-enabled business 

models”. Ο φξνο Web2.0 πξννξηδφηαλ γηα ηε δηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

παξαδνζηαθψλ, ζηαηηθψλ θαη παζεηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη ηεο δπλακηθήο-δηαδξαζηηθήο 

δεκηνπξγίαο γλψζεο ζην Γηαδίθηπν. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζνπλ θαη 

λα ζπλεηζθέξνπλ γλψζε ηαπηφρξνλα (Shang, Li, Wu, Hou, 2011). ήκεξα ην Web2.0  

είλαη έλαο φξνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλεξγαζία ηερλνινγίαο, επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη θνηλσληθψλ λνξκψλ (Gholami, Kaviani and Zabili 2009). 

 

3.3.1. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά Web2.0 
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Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 είλαη ηα εμήο (Lai and Turban, 2008; Zheng, Li 

and Zheng 2010): 

• Πεξηερφκελν δεκηνπξγεκέλν απφ ην ρξήζηε (θαη απηφ-δεκνζίεπζε) 

• Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ζπιινγηθήο επθπΐαο ησλ ρξεζηψλ. Όζν 

πεξηζζφηεξνη νη ρξήζηεο ηφζν πην δεκνθηιέο θαη ρξήζηκν γίλεηαη ην Web2.0 

site. 

• Μνλαδηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ. Μέζσ δηάθνξσλ 

εθαξκνγψλ, ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ λέεο εθδφζεηο. 

• Ο θαζέλαο κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα εθαξκνγή Web2.0, γηαηί δελ απαηηνχληαη 

ζεκαληηθά εξγαιεία ή ζεκαληηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. wikis, blogs, 

RSS, and podcasting). 

• Ζ νπζηαζηηθή εμάιεηςε ησλ θχθισλ αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνχ θαζηζηά θάζε 

δξαζηεξηφηεηα κία αέλαε beta ή κία δνπιεηά ζε εμέιημε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηηξέπεηαη ε γξήγνξε εθπφλεζε πξσηνηχπσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην Web σο 

πιαηθφξκα. 

• Κνηλή ρξήζε πεξηερνκέλνπ ή κέζσλ επηθνηλσλίαο. 

• Σα δίθηπα είλαη πιαηθφξκεο. Μεηαθέξνπλ θη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο, κέζσ ελφο πεξηεγεηή. 

• Γηαζέηνπλ αξρηηεθηνληθή αλνηθηνχ θψδηθα πνπ θάλεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ 

ππνινγηζηψλ απιή. 

• Οη ρξήζηεο είλαη νη ηδηνθηήηεο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα ειέγρνπλ. 

• Ζ αξρηηεθηνληθή ζπκκεηνρήο θαη ςεθηαθήο δεκνθξαηίαο παξνηξχλεη ηνπο 

ρξήζηεο λα πξνζζέηνπλ αμία ζηελ εθαξκνγή θαζψο ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. 

• Νέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια δεκηνπξγνχληαη. 

• Γίλεηαη πςειή έκθαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα. 

• Δίλαη δηαδξαζηηθφ θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά 

media, πνπ είλαη απιψο κέζα αλαπαξαγσγήο. 

• Τπάξρεη παξαγσγηθή επηθνηλσλία, ιφγσ ηεο βειηησκέλεο αλαδήηεζεο, 

ππεξζπλδέζκσλ θ.ι.π.. 

 

3.3.2. Σερλνινγίεο Web 2.0 

Οη κνξθέο κε ηηο νπνίεο ζπλαληνχκε ην Web2.0 απνθαινχληαη ηερλνινγίεο Web2.0 θαη 

είλαη νη αθφινπζεο: 
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 Wikis: Δίλαη ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα 

δηακνξθψλνπλ ηζηνζειίδεο ζπιινγηθά, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θνηλφ Web 

browser. 

Σα wikis είλαη ηζηνζειίδεο, πνπ πνιιαπινί ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ ζε θάπνηνλ 

web browser. Σα wikis δηαθέξνπλ απφ ηηο άιιεο ηζηνζειίδεο, γηαηί επηηξέπνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλεηζθέξνπλ, λα αλαβαζκίδνπλ θαη λα ηξνπνπνηνχλ ην 

πεξηερφκελν απηφκαηα. ε έλα wiki, ν θαζέλαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία λέα 

ζειίδα, λα πξνζζέζεη, λα ηξνπνπνηήζεη ή λα δηαγξάςεη πεξηερφκελν απφ κία 

ππάξρνπζα ζειίδα, δεκηνπξγψληαο κία ειεχζεξε, επεθηάζηκε ζπιινγή 

δηαζπλδεφκελσλ ηζηνζειίδσλ. Σν πξψην wiki δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Ward 

Cunningham, έλαλ θαηαζθεπαζηή ινγηζκηθνχ απφ ην Oregon, ην 1996. Σν wiki 

αλαθεξφηαλ ζαλ κία απνζήθε ηεο Portland Pattern θαη είρε δηεχζπλζε 

http://c2.com/cgi/wiki. χκθσλα κε ηνλ Choate (2008), ν ζηφρνο ηνπ Cunningham 

ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ  ηξφπν, ψζηε νη θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ, κέζσ 

ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, λα κπνξνχλ επθνιφηεξα λα κνηξάδνληαη ηδέεο γηα 

ζρεδηαζηηθά πξφηππα. Ο φξνο wiki, πνπ ζεκαίλεη γξήγνξνο ζηα Υαβαλέδηθα, 

δηαιέρηεθε απφ ηνλ Cunningham, γηα λα δειψζεη φηη ε ηερλνινγία wiki 

εγθαζίδξπε ηε γξήγνξε εμέιημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν. Σα Wikis 

απνηεινχληαη απφ δχν ζπζηαηηθά: ηελ ηερλνινγία wiki θαη ηηο θνηλσληθέο 

λφξκεο ή αξρέο πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ ηερλνινγία. Απφ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξψηνπ wiki, κία πνηθηιία απφ κεραλέο wiki είλαη δηαζέζηκεο ζην Ηληεξλέη. 

Ζ ηζηνζειίδα http://c2.com/cgi/wiki?WikiEngine παξέρεη κία ιίζηα κε παξαπάλσ 

απφ 200 δηαθνξεηηθέο κεραλέο wiki θαη πξνζθέξεη αθφκα κία ιίζηα, κε ηηο 10 

πην δεκνθηιείο κεραλέο wiki. Σα wikis δηαθέξνπλ σο πξνο ην ζρεδηαζκφ, φπσο 

θαη ην ιφγν ρξήζεο ηνπο. Κάπνηα είλαη θαιχηεξα γηα εηαηξηθή ρξήζε ελψ άιια 

γηα πξνζσπηθή. Οη Prasarnphanich θαη Wagner (2009) νξίδνπλ σο “wiki way” 

ην ζεκειηψδεο ζχζηεκα απφ θνηλσληθέο αξρέο θαη λφξκεο, ηκεκαηηθά 

εκπεδσκέλν ζηελ ηερλνινγία wiki θαη ηκεκαηηθά δηακνηξαζκέλν σο θψδηθαο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ θνηλσλία wiki. Ο wiki way εθζέηεη ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ γξαςίκαηνο, ηνπ 

δηακνηξαζκνχ ζειίδσλ κε κηθξή εμαηνκίθεπζε, ηεο δπλαηφηεηαο αιιαγήο, 

ηξνπνπνίεζεο θαη αζξνηζηηθήο αλάπηπμεο, κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε 

ελνπνίεζε λέσλ ζπλεηζθνξψλ κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

http://c2.com/cgi/wiki
http://c2.com/cgi/wiki?WikiEngine
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“wiki way” είλαη επδηάθξηηα ζηε Wikipedia. Ζ Wikipedia, ε πην δηάζεκε 

παγθνζκίσο εγθπθινπαίδεηα, ηξέρεη ζην MediaWiki, έλα δσξεάλ ινγηζκηθφ wiki 

βαζηζκέλν ζην δηαδίθηπν. ηελ πιεξνθνξηαθή ηζηνζειίδα ηεο Wikipedia 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About) δειψλεηαη φηη ην φλνκα 

“Wikipedia” δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζχκπηπμε ησλ ιέμεσλ “wiki” θαη 

“encyclopedia”. Ζ “Wikipedia” ζπκβνιίδεη ηε ζπλεξγαηηθή θχζε ησλ wikis, 

φπσο απνδεηθλχεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο σο κίαο δσξεάλ εγθπθινπαίδεηαο, πνπ 

είλαη γξακκέλε ζπλεξγαηηθά θαη, πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί. Ζ 

Wikipedia δεκηνπξγήζεθε ην 2001 θαη κέρξη ζηηγκήο πεξηέρεη πάλσ απφ 3 

εθαηνκκχξηα άξζξα. Ο αξηζκφο ησλ άξζξσλ ζπλερίδεη λα απμάλεη, θαζψο νη 

επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο επεμεξγάδνληαη θαη πξνζζέηνπλ λέα άξζξα 

θαζεκεξηλά (Standing and Kiniti, 2011). 

 Social Networks (Facebook, twitter, etc): Δίλαη ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζην 

Γηαδίθηπν, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο α) λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δεκφζην ή 

εκη-δεκφζην πξνθίι κέζα ζ‟ έλα νξηνζεηεκέλν ζχζηεκα, β) λα έρνπλ κία ιίζηα 

κε άιινπο ρξήζηεο, πνπ έρνπλ θάπνηα ζπζρέηηζε νξαηή θαη πξνζπειάζηκε κε 

ηηο ζπλδέζεηο ηνπο θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο ιίζηεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

άιινπο ρξήζηεο κέζα ζην ζχζηεκα. Σν θπξηφηεξν ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα έρνπλ ζρέζεηο, πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ 

αλέθηθηεο. Γεκηνπξγείηαη έλα ζχλνιν αηφκσλ κε κεηαμχ ηνπο ζχζηεκα 

αιιειεπηδξάζεσλ. Ζ δνκή απνηειείηαη απφ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θφκβσλ, 

δειαδή ησλ ρξεζηψλ (Ramirez Ortiz, Caballero Hoyoz and Ramirez Lopez, 

2004), (Boyd and Ellison, 2008). 

 Forum: Δίλαη κία δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία, φπνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

θξαηήζνπλ ζπλνκηιίεο κε ηε κνξθή δεκνζηεπκέλσλ κελπκάησλ. Σα κελχκαηα, 

έζησ θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, παξακέλνπλ δεκνζηεπκέλα 

(https://www.vbulletin.com/forum/faq.php?faq=vb3_board_usage#faq_vb3_foru

ms_threads_posts). Σα κέιε ησλ forums κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηξηψλ εηδψλ 

ιεηηνπξγίεο: α) λα δνπλ ηα ππάξρνληα ζέκαηα β) λα απαληήζνπλ ζε έλα ππάξρνλ 

ζέκα θαη γ) λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν ζέκα ζπδήηεζεο (Wang, Fu, Lin and 

Chen 2006). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About
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 Content communities (Youtube, Flickr, del.icio.us. etc): Πξφθεηηαη γηα 

πεξηερφκελν, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο κε αλεμάξηεην ηξφπν, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν γηα έλα επξχ θνηλφ, ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε 

άκεζεο αιιαγέο. Ζ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα θαίλεηαη λα είλαη έλα 

ζπγγεληθφ πεδίν, θαζψο ππάξρνπλ μεθάζαξεο νκνηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ κεηαμχ εζεινληηθήο παξαγσγήο θαη δσξεάλ δηαλνκήο, ηφζν ηνπ 

ινγηζκηθνχ φζν θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ. Με ηνλ νινέλα αζαθή δηαρσξηζκφ 

κεηαμχ ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ ρξήζηε ηνπ πεξηερνκέλνπ, νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα γίλνπλ θαη ζπγγξαθείο (Broke, White, Walker and Broke, 2010). 

 RSS (Really Simple Syndication or Rich Site Summary): Μία κάδα δεδνκέλσλ, 

πνπ σζεί ηνπο ρξήζηεο λα αιιάδνπλ ηαθηηθά ηα πεξηερφκελα ηνπ Web.  Σα RSS 

feeds είλαη δηαδνκέλα κέζσ κηαο ηερλνινγίαο, πνπ ιέγεηαη podcasting. Σα 

Podcasts είλαη αξρεία ήρνπ ή βίληεν πνπ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη λα ιεθζνχλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο κέζσ RSS (Really Simple Sindication). Λφγσ ηεο επθνιίαο 

ζηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαλνκή, κπνξνχλ λα γίλνπλ δεκνθηιή ζε εθαξκνγέο, 

φπσο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, θαη λα επεθηαζνχλ γξήγνξα ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξήζεηο (Carvalho, Aguiar, Santos, Oliveira, Marques and Maciel 2009). 

 Web Mashups: Δξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πεγέο (ηζηνζειίδεο), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο 

εθαξκνγέο. 

 Weblog: Λνγηζκηθφ πνπ απνηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πφξσλ. Απηά έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαηεξνχλ blogs. Σα 

blogs επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα 

δεκνζηεχζνπλ ζρφιηα γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.  

Ο φξνο blog πξνέξρεηαη απφ ηελ ιέμε weblog. Οξίδνπκε σο blog κία απιή 

πξνζσπηθή ηζηνζειίδα κε ειάρηζηε έσο κεδεληθή εμσηεξηθή επεμεξγαζία, πνπ 

παξέρεη ζρφιηα κέζσ Γηαδηθηχνπ, ελεκεξψλεηαη πεξηνδηθά θαη παξνπζηάδεη ηηο 

ελεκεξψζεηο κε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Σα blogs κπνξνχλ λα δερζνχλ 

αξρεία office, αξρεία ήρνπ ή βίληεν, γξαθηθψλ ή θαη ππεξζπλδέζεηο. Υσξαέη 

πιεξνθνξίεο θαηά πνιχ εθηελέζηεξεο απφ φ,ηη ην παξαδνζηαθφ ζεκεησκαηάξην. 

Blogger είλαη ν άλζξσπνο πνπ αζρνιείηαη κε ην blog.    
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Χο blogosphere νξίδεηαη ην ζχζηεκα κε ηα blogs θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Σν 

1999 ππήξραλ ιηγφηεξα απφ πελήληα blogs, νπφηε θαη ε Pyra Labs ηα έθαλε 

ειεχζεξα ζηνπο ρξήζηεο αλαπηχζζνληαο θηιηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Σν 2000 είραλ απμεζεί θαηά ρηιηάδεο, ελψ ην Μάην ηνπ 

2007, ζχκθσλα κε ηελ ππεξεζία εληνπηζκνχ blogs Technorati, ήηαλ εβδνκήληα 

εθαηνκκχξηα (Drezner and Farrell, 2007), (Shiyi, Xiaohong and Shuwei, 2009) . 

 RIA (Rich Internet Applications): Σέηνηεο εθαξκνγέο είλαη νη Macromedia, 

Flash, AJAX θαη Flex, πνπ δεκηνπξγνχλ δηαλνκή πινχζηνπ πεξηερνκέλνπ. RIA 

είλαη κηα εθαξκνγή Web, πνπ έρεη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ γξαθείνπ. Απηά ζπλήζσο παξαδίδνληαη κέζσ ελφο site-

specific browser, είηε κέζσ ελφο browser plug-in, είηε κε αλεμάξηεηα 

sandboxes, κε εθηεηακέλε ρξήζε ηεο JavaScript ή κε εηθνληθέο κεραλέο. Σα 

Adobe Flash, JavaFX, θαη ην Microsoft Silverlight είλαη ζήκεξα νη ηξεηο πην 

ζπλεζηζκέλεο πιαηθφξκεο. Ζ δηείζδπζε απηψλ ησλ plugins ζηα θηλεηά 

ηειέθσλα παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα, αλ θαη ε θπθινθνξία ηνπο ζην 

δηαδίθηπν έρεη απμεζεί. Παξφηη λέα πξφηππα ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνχ έρνπλ 

πξνθχςεη, ζα εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αξρέο πίζσ απφ ηα RIAs. 

Οη ρξήζηεο γεληθά πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ έλα πιαίζην ινγηζκηθνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζπλήζσο εθηειεί ηηο ιήςεηο θαη ελεκεξψζεηο, ειέγρεη 

θαη εθηειεί ην RIA. Απηφο είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο απφ 

βαζηζκέλεο ζε JavaScript ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπσο ην Ajax. 

Σα RIAs θπξηαξρνχλ ζην online gaming, αιιά θαη ζε εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ 

πξφζβαζε ζε βίληεν- capture (κε ηελ αμηνζεκείσηε εμαίξεζε ηνπ Gmail, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηνπ browser plug-in).
3
 

 Folksonomy (ην αληίζεην ηεο ηαμηλφκεζεο): Μηα ζπλεξγαηηθή κνξθή 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα επηιεγκέλεο ιέμεηο- 

θιεηδηά, ηα tags. 

 Δμαηνκηθεπκέλα εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ κε 

ζπλερφκελα ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο. 

                                                 
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_application 
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 Social bookingmarking ζπζηήκαηα, πνπ δηαηεξνχλ πεγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ κε 

ζθνπφ ηε δεκφζηα πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα. 

Οη Web 2.0 ηερλνινγίεο ελεξγνπνηνχλ ηελ έλσζε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ (social networks) θαη ησλ καδηθψλ θνηλσληθψλ κέζσλ (social 

media). Σα Social media είλαη νη online πιαηθφξκεο θαη ηα εξγαιεία πνπ νη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ψζηε λα κνηξαζηνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο γλψκεο θαη εκπεηξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ησλ βίληεν, ηεο κνπζηθήο θαη  ησλ 

αληηιήςεσλ. Σν θιεηδί είλαη φηη ν θαζέλαο ειέγρεη ηε ρξήζε απηψλ ησλ social media.  

Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media κε κηθξφ ή κεδεληθφ 

θφζηνο θαη κεγάιε επθνιία. Καηά ζπλέπεηα, απηά γίλνληαη κία ηζρπξή δχλακε 

εθδεκνθξαηηζκνχ, πνπ ζε καδηθή θιίκαθα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπλεξγαζία, πέξα απφ γεσγξαθηθά ζχλνξα (Lai and Turban, 2008). 

χκθσλα κε ηνλ Tim Berners-Lee, δεκηνπξγφ ηνπ Web, ηα παξαπάλσ εξγαιεία 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εθεβεία ηνπ Web. Ζ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα δεκηνπξγεκέλα απφ 

ην ρξήζηε, πνπ ππάξρεη ιφγσ ησλ ηερλνινγηψλ Web2.0, θέξλεη ην Ηληεξλέη πην θνληά 

ζε έλα ηδαληθφ, πξνζσπηθφ, δεκνθξαηηθφ θαη απηνδεκηνχξγεην κέζν επηθνηλσλίαο. 

Απηέο νη ηερλνινγίεο θαζηζηνχλ ηθαλέο ηηο παξαθάησ εθαξκνγέο (Lai and Turban, 

2008). 

 

3.3.3. Δθαξκνγέο Web2.0 

Τπάξρεη κία πιεζψξα εθαξκνγψλ ηνπ Web2.0. Οη πην ζπλεζηζκέλεο είλαη ηα θνηλσληθά 

δίθηπα, ηα επηρεηξεζηαθά δίθηπα, νη επηρεηξήζεηο 2.0, νη βηβιηνζήθεο 2.0, ην e-learning 

2.0 θαη ην project management 2.0, ζην νπνίν ζα επηθεληξσζνχκε πεξηζζφηεξν. 

Ζ εηθφλα 5 απνδίδεη κία ζχγθξηζε θαη ηαμηλφκεζε κνληέισλ Web2.0 αληαιιαγήο, 

(ελδεηθηηθά, chats θαη e-mails) θαη άζξνηζεο (blogs, videos θαη RSS), ζε ζπλεξγαηηθά 

δίθηπα (wikis) θαη δίθηπα απειεπζέξσζεο  (επηρεηξεκαηηθά θαη πξνγξακκαηηζηηθά). 

ηελ εηθφλα θαίλεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο θαη δίλνληαη ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα. 
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Δηθφλα 5. Σαμηλφκεζε κεξηθψλ κνληέισλ Web2.0  (Shang, Li, Wu, Hou 2011). 

ηελ εηθφλα 6 θαίλεηαη ν θχθινο δεκηνπξγίαο γλψζεο κέζσ ησλ εθαξκνγψλ Web2.0, 

κέζα απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ εμσηεξίθεπζε, ην ζπλδπαζκφ θαη ηελ 

εζσηεξίθεπζε. 

 

Δηθφλα 6. Ο θχθινο δεκηνπξγίαο γλψζεο κέζσ ησλ Web2.0 εθαξκνγψλ (Shang, Li, Wu, Hou 2011). 

 

3.5. Enterprise 2.0 

Ζ επηρείξεζε 2.0, κία έλλνηα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Andrew McAfee, είλαη ε 

εθαξκνγή ηνπ Web2.0 ζην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

επηθνηλσλνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη, λα ζθέθηνληαη θαη λα παξάγνπλ έξγν. Ζ επηρείξεζε 

2.0 ρξεζηκνπνηεί ηα θνηλσληθά δίθηπα, φπσο ην Facebook θαη ην Wikipedia. Έρεη ηελ 
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ηθαλφηεηα λα ζπιιακβάλεη ηε γλψζε, ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη ηηο ζρεηηθέο 

εκπεηξίεο κέζα απφ ηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη λα ηηο θάλεη άκεζα δηαζέζηκεο θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο ππαιιήινπο ηεο (Ramirez-Medina 2009). 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο Web2.0  πνηθηινηξφπσο, 

νχησο ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ (Heikal bin 

Husin and Swatman 2010). Χζηφζν, ε επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο· φζν κεγαιχηεξε ε επηρείξεζε ηφζν κεγαιχηεξα ηα νθέιε απφ ηελ 

θαηαλνκή ησλ ππαιιήισλ. Δπηπιένλ, νη ηερλνινγίεο Web2.0 βειηηψλνπλ ηηο ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο ζε επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο νη ππάιιεινη εξγάδνληαη ζε απνκαθξπζκέλα 

κεηαμχ ηνπο ζεκεία. Αιιά θαη ε ειηθία ησλ ππαιιήισλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ Web2.0· νη λεφηεξνη ζε ειηθία ππάιιεινη 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ επθνιφηεξα ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα θεξδίζνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ ηελ εκπεηξία ησλ κεγαιπηέξσλ. Ζ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο 2.0 

εμαξηάηαη θαη απφ ηελ νπηηθή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ηελ ππνδνκή ησλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηνπο θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα  ησλ ππαιιήισλ (Bruno, Marra and Mangia 2011). 

ηελ εηθφλα 7 θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηερλνινγηψλ Web2.0 θαη εξγαζηαθήο 

θνπιηνχξαο. 

 

Δηθφλα 7. Web2.0 ηερλνινγίεο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή θνπιηνχξα (Heikal bin Husin and 

Swatman 2010). 

 

Οη επηπηψζεηο ηνπ Web 2.0 ζηηο επηρεηξήζεηο (Kryvinska, Auer and Strauss 2009): 

1. Αιιάδεη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο. 
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2. Αιιάδεη ην φξακα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Αιιάδεη ε νξγαλσηηθή δνκή εληφο ηεο επηρείξεζεο. 

4. Ζ ζπιινγή γλψζεο θαη εκπεηξίαο βνεζά ζηελ θαηλνηνκία. 

5. Οη ππάιιεινη γίλνληαη θαιχηεξνη. 

6. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βξνπλ λέεο αγνξέο. 

Κίλδπλνη πνπ ζπλαληψληαη ζηελ επηρείξεζε 2.0 (Bruno, Marra and Mangia 2011) : 

 Αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ: απψιεηα εκπηζηεπηηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 Αζθάιεηα δηθηχνπ: αλνηθηά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ ππνδνκή IT 

πεξηζζφηεξν ηξσηή. 

 Απψιεηα ειέγρνπ ζηε ξνή πιεξνθνξηψλ (π.ρ. αξλεηηθά ζρφιηα απφ ππαιιήινπο 

θαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο). 

 Σαπηφηεηα: ηα πεξηζζφηεξα Web2.0 εξγαιεία επηηξέπνπλ αλσλπκία ζε κεγάιν 

βαζκφ, θαζηζηψληαο εχθνιε ηελ πιαζηνπξνζσπία. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο ζα 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζε νξγαληζκνχο, κέζσ ηεο αλάζεζεο επζχλεο 

πεξηερνκέλνπ ζηνλ θάζε ρξήζηε θαη παξέρνληάο ηνπο θαηάιιεινπο θψδηθεο 

ζπκπεξηθνξάο, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. 

 Αμηνπηζηία: ειινρεχεη ν θίλδπλνο νη πιεξνθνξίεο λα κελ είλαη αμηφπηζηεο ή 

ζσζηά ρξεζηκνπνηεκέλεο απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Παξαγσγηθφηεηα: ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε δηαρείξηζε κπνξεί λα δηαθξίλεη κία 

κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ, πνπ μνδεχνπλ πνιχ ρξφλν, 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρσξίο λα παξέρνπλ 

επηρεηξεκαηηθή αμία. 

 Πεγέο: ε ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 

πεγψλ, ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα νξγαλψζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

θαηάιιεια. 

Χζηφζν, θαη ε απφξξηςε ησλ αξρψλ ηεο Δπηρείξεζεο 2.0 θξχβεη θηλδχλνπο (Bruno, 

Marra and Mangia 2011):   
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 Με εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε εξγαιείσλ βαζηζκέλσλ ζην δηαδίθηπν: ε απνπζία 

ελφο θαηαλνεηνχ θαη θαιά πιεξνθνξεκέλνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ Web2.0 εξγαιείσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ην πξνζσπηθφ ζην 

λα ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθά εξγαιεία γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ 

δνπιεηά ηνπ. Απηφ, ελδερνκέλσο, θξχβεη θηλδχλνπο αζθαιείαο IT θαη επηθέξεη 

κία απψιεηα ζηελ νινθιήξσζε κε ηα ππάξρνληα εξγαιεία. 

 Καηαθεξκαηηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ: εμσηεξηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζηζηψληαο ηεο απξφζηηεο ζηελ 

επηρείξεζε. 

 Γπζθνιία ζηελ πξνζέιθπζε θαη ηε δηαηήξεζε ηαιαληνχρνπ πξνζσπηθνχ: νη 

λεφηεξνη ππάιιεινη πξνζειθχνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ επηδεηθλχνπλ πξνζνρή 

ζε λέεο ηερλνινγίεο. 

ηελ εηθφλα 8 παξνπζηάδεηαη κία ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ επηξξνήο κίαο επηρείξεζεο 

απφ ηηο ηερλνινγίεο Web2.0 αλάινγα κε ηε δνκή, ηνλ θεληξηθφ έιεγρν θαη ηε ζηξνθή 

ηεο πξνο ηελ θαηλνηνκία. 

 

Δηθφλα 8. Οη απζηεξά ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, φπσο ηξάπεδα ζα σθειεζνχλ ιηγφηεξν απφ ηελ 

Δπηρείξεζε 2.0. Αληίζεηα, νη ιηγφηεξν ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, φπσο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο ή 

ΜΜΔ, ζα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν (Heikal bin Husin and Swatman 2010).  
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3.6. πκπεξάζκαηα 

 

ηελ ελφηεηα απηή αλαιχζεθαλ νη έλλνηεο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, ηεο επέιηθηεο 

δηαρείξηζεο έξγσλ, ηνπ Web 2.0 θαη ηεο επηρείξεζεο 2.0. Οη έλλνηεο ήηαλ απαξαίηεην 

λα αλαιπζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0, πνπ ηηο 

ζπκπεξηιακβάλεη. Σν Agile Project Management είλαη κηα επέιηθηε επαλαιεπηηθή 

κέζνδνο (iterative method) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ελφο πξντφληνο, κε 

εμαηξεηηθά επέιηθην θαη δηαδξαζηηθφ ηξφπν. Σν Web2.0 είλαη κία δηαδηθηπαθή 

πιαηθφξκα, φπνπ άηνκα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ, πεξηερνκέλνπ θαη 

θνηλνηήησλ ζην δηαδίθηπν. Δπηρείξεζε 2.0 είλαη ε επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ηερλνινγίεο Web 2.0. 
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4.  Project Management 2.0 

4.1 Δηζαγσγή- Οξηζκφο PM2.0 

Σν Project Management 2.0 είλαη ην απνηέιεζκα, πνπ δεκηνπξγείηαη κε επέιηθηεο 

κεζφδνπο απφ ηε δηαρείξηζε έξγνπ, ζε κία επηρείξεζε 2.0 πνπ ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία 

2.0. Όπσο δείρλεη ε εηθφλα 10, κε ηηο πξαθηηθέο ηεο Enterprise 2.0, ηα εξγαιεία Web2.0 

θαη ηηο Agile κεζφδνπο, ην Project Management εμειίζζεηαη ζην Project Management 

2.0. 

 

 

Δηθφλα 9. Δμέιημε ζην Project Management 2.0 (Filev 2009 ). 

 

Σν project management 2.0 αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο social project management. 

Πξφθεηηαη γηα κία εμέιημε ηνπ project management, βάζεη εθαξκνγψλ θαη ινγηζκηθνχ, 

πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο Web2.0 θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο. 

(Jansson, Ollus, Uoti, Riikonen 2009). Σν Web2.0 επεξεάδεη ηνπο δηαρεηξηζηέο έξγσλ 

κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο (communication π.ρ. blogs, wikis), ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο 

(instant messaging π.ρ. twitter, chat), ησλ πξνζαξκνζκέλσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

(customized social networks πρ. ning.com, wackwall.com), ηεο ραξηνγξάθεζεο κπαινχ 

γηα θαηαηγηζκφ ηδεψλ (mind mapping for brainstorming π.ρ. mindmeister.com, 

mindomo.com, mind42.com) θαη ηεο ζπλεξγαζίαο (collaboration π.ρ. Google docs & 

calendar, slideshare.net) (Finch 2007). 

Όπσο θαη ην Web 2.0, ε έλλνηα δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηηο 

θνηλσληθέο πηπρέο, φπσο ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία, θαη φρη ηφζν  ζηνλ 

θεληξνπνηεκέλν έιεγρν θαη ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο. 

ηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ, ν δηαρεηξηζηήο απηνχ ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο, 

ηηο επεμεξγάδεηαη θαη αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε. ε έξγα 
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κεγάιεο αλάπηπμεο ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί εχθνια λα βνκβαξδίζεη ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ έξγνπ (Stober and Hansman, 2010) . 

Τπάξρεη κία θπζηθή ζπλέρεηα κε θαηεχζπλζε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, πνπ νδεγεί ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαδνζηαθήο δηαρείξηζεο έξγνπ ζε κία πεξηζζφηεξν απνθεληξσκέλε 

δηαρείξηζε έξγνπ, ην PM 2.0. Ζ ζηαζεξή θαη δξνκνινγνχκελε θαζηέξσζε θαη 

πξνζπάζεηα γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ πιεπξάο δηαρείξηζεο ζπκβάιιεη ζηε 

ζηαδηαθή απηή κεηάβαζε. Ζ πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο πφξσλ ζηνρεχεη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο, αλαθνξηθά κε ηνπο πειάηεο, θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνζπάζεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην απνηέιεζκα. 

Δπνκέλσο, ν πειάηεο κπνξεί λα νδεγεί ην έξγν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο, ηηο αμίεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο, πνπ ν ίδηνο ζέηεη. Μέζσ ηεο ζπλερνχο επηθνηλσλίαο, πεξηζζφηεξεο 

κεηαβνιέο απφ απηέο πνπ ελέρεη σο δπλαηφηεηα ε παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ, 

κπνξνχλ πιένλ λα πινπνηνχληαη, κε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, πνπ εκθαλίδνληαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. (Levitt 2011). 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθεξζνχλ ηα νθέιε θαη ηηο πξνβιεκαηηθέο απφ ην PM2.0, πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη νκάδεο έξγνπ, νη επηρεηξήζεηο, νη κέηνρνη, νη πειάηεο, ηα έξγα θαη 

γεληθφηεξα φινη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο. Δπηπξφζζεηα, ζα πεξηγξαθνχλ νη δηαθνξέο 

ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ θαη ηα θαζήθνληα ηφζν ησλ 

δηαρεηξηζηψλ φζν θαη ησλ νκάδσλ έξγνπ. 

4.2. Γηαθνξέο παξαδνζηαθήο δηαρείξηζεο έξγνπ κε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0 

Ήδε έρνπλ αλαθεξζεί πνιιέο δηαθνξέο κεηαμχ παξαδνζηαθήο δηαρείξηζεο έξγνπ θαη 

PM2.0. ηελ ππνελφηεηα απηή πινπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο θαη 

παξνπζίαζήο ηνπο.  

ηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν 

ηεο εξγαζίαο αλαθνξηθά κε απηφ, ππάξρεη δειαδή θεληξνπνίεζε ειέγρνπ. Ο 

δηαρεηξηζηήο ζπιιέγεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηελ νκάδα, ηηο επεμεξγάδεηαη θαη ηηο 

πξνσζεί ζηα αλψηεξα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο. Σα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

εηθφλα ζρεηηθά κε ην έξγν, πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, ελψ δελ κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε νιφθιεξε ηελ νκάδα. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχπινθα θαη 

δηαθνξεηηθά εξγαιεία κεηαμχ ηεο νκάδαο έξγνπ, πξάγκα πνπ δπζθνιεχεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ ηεο. Αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ην γεγνλφο φηη 

νη πιεξνθνξίεο ηνπ έξγνπ πεξλάλε απφ έλα κφλν πξφζσπν, ην δηαρεηξηζηή απηνχ, 
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εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη αξθεηέο θνξέο ε παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ είλαη 

αξθεηά πνιχπινθε (Haas 2007). 

χκθσλα φκσο κε ηνλ Filev (2009), ε λέα γεληά εξγαιείσλ PM2.0 επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεδίνπ ζπλεξγαζίαο, δίλνληαο ζην θάζε έλα κέινο ηεο νκάδαο 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ έξγνπ, ελψ θαη ε πξφνδφο ηνπ θαζίζηαηαη νξαηή 

ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ο ξφινο ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη ε επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο 

ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη νη εξγαζίεο γίλνληαη νκαδηθά. 

ηνλ Πίλαθα 5 δίλνληαη νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ παξαδνζηαθήο δηαρείξηζεο έξγνπ 

θαη δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 (Jansson, Ollus, Uoti, Riikonen 2009). 

 

Πίλαθαο 5. Γηαθνξέο κεηαμχ παξαδνζηαθνχ Project Management θαη Project Management 2.0. 

Παξαδνζηαθφ project management Project management 2.0 

Κεληξνπνίεζε ειέγρνπ Απνθέληξσζε ειέγρνπ 

ρεδηαζκφο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ρεδηαζκφο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 

Απηαξρηθφ θαη απζηεξά ειεγρφκελν 

πεξηβάιινλ 

πλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ 

Απζηεξή, πξνθαζνξηζκέλε δνκή θαη 

εξγαζίεο 

Αλαδπφκελεο δνκέο θαη εξγαζίεο. 

Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην ζρέδην Οξγαλσκέλε/ απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζην 

ζρέδην 

Σνπηθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, 

απζηεξνί πεξηνξηζκνί ζηνπο ρξήζηεο 

Καζνιηθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, 

ειάρηζηνη πεξηνξηζκνί ζηνπο ρξήζηεο. 

Πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία ηεο νκάδαο, 

μερσξηζηά εξγαιεία 

Δληζρπκέλε επηθνηλσλία ηεο νκάδαο κε 

εξγαιεία, φπσο e-mails θαη chats. 

Ξερσξηζηά ζρέδηα Οιηζηηθή πξνζέγγηζε, δεμακελέο πφξσλ 

(resource pools) 

Πνιχπινθα ζηε ρξήζε εξγαιεία  Δχρξεζηα ζηε ρξήζε εξγαιεία  

Άθακπηα εξγαιεία Δπέιηθηα εξγαιεία 

 

Μέζσ απηνχ ηνπ πίλαθα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ζηε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0
 
(Pat 

Weaver 2009): 

 Ο έιεγρνο δελ είλαη θεληξηθφο, ε επζχλε θαη ε επνπηεία αλαηίζεληαη ζηα 

αληίζηνηρα επίπεδα ηεο δηαρείξηζεο (Weaver 2009). ε αληίζεζε κε ηε 

παξαδνζηαθή δηαρείξηζε, φπνπ θαζεηί έπξεπε λα ειεγρζεί απφ ην δηαρεηξηζηή, 
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ζην PM2.0 ν ξφινο ηνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ επιλογι τθσ 

κατεφκυνςθσ προόδου και οι εργαςίεσ γίνονται με ομαδικό τρόπο. Κατ’ αυτό 

τον τρόπο, επιτυγχάνεται ςτο PM2.0 θ δομι από κάτω προσ τα πάνω(Filev 

2009). 

 Ζ δηαρείξηζε έξγνπ 2.0 απαηηεί θαζνιηθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαηά ηε 

δεκηνπξγία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ νκάδα έξγνπ θαη πξνο γλψζε ηνπ  ηη πξέπεη 

λα γίλεη. ηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ φιεο νη πιεξνθνξίεο πεξλνχζαλ 

απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο έπξεπε λα ηηο επεμεξγαζηεί θαη λα ηηο ζηείιεη  ζηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο ηα κέιε ηεο νκάδαο λα κελ 

θαηέρνπλ απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

 Ζ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία είλαη άθξσο απαξαίηεηε φηαλ θαη φπνπ απηή 

ρξεηάδεηαη. 

 Ζ απνδνηηθή θαη αλνηθηή επηθνηλσλία είλαη αξθεηά ζεκαληηθή. Αληίζεηα, ζηελ 

παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ ππήξρε πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία εληφο ηεο 

νκάδαο. 

 Ζ δηαρείξηζε έξγνπ 2.0 είλαη βαζηζκέλε ζηε ζπλεξγαηηθή εξγαζία (Weaver 

2009). ε απηήλ, ην εξγαιείν δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 είλαη ζρεδηαζκέλν νχησο 

ψζηε ε νκάδα έξγνπ λα εξγάδεηαη απφ θνηλνχ θαη κέζσ ηεο αληαιιαγήο γλψζεο, 

κάζεζεο θαη ηεο ζπλαηλεηηθήο ζηάζεο λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη. Γελ πξέπεη, 

φκσο λα ινγίδεηαη σο ζπλεξγαηηθή ε εξγαζία άλεπ εγεζίαο (Filev 2009). 

 Σα έξγα απνηεινχλ εμ νξηζκνχ δηαθνξεηηθέο δηαρεηξηζηηθέο νληφηεηεο. 

 Σα εξγαιεία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, γη‟ απηφ θαη είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε 

ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ θαηάιιειε εξγαζία, θαζψο θαη ε γλψζε ηνπ 

ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ. Γηαθνξεηηθά, ειινρεχνπλ νιέζξηα απνηειέζκαηα. 

 Δίλαη επέιηθηα εξγαιεία, δειαδή πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε 

θαη δχλαηαη λα δψζνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

 πλήζσο φια ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην εξγαιείν 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο. 

Αληίζεηα, ζηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο 
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ρξεζηκνπνηνχζε νπνηνδήπνηε εξγαιείν ην βνεζνχζε ζηελ πεξάησζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη έδηλε ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ. 

 

4.3. Οθέιε απφ ην project management 2.0  

ηε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0, ν δηαρεηξηζηήο  αλαζέηεη ζηηο νκάδεο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ηεο επζχλεο. Οη νκάδεο δηαρεηξίδνληαη αξθεηά απηφλνκα ηα αληηθείκελα, πνπ 

εθάπηνληαη ηεο δηθήο ηνπο ζθαίξαο αξκνδηνηήησλ, δεκηνπξγψληαο έλα ρψξν 

ζπλεξγαζίαο, ζηνλ νπνίν θάζε κέινο ηεο νκάδνο είλαη ηθαλφ λα ζπλεηζθέξεη ζηα 

παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε απηνχ. Κάζε 

κέινο ηεο νκάδνο ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα νπνηνδήπνηε πηεζηηθφ πξφβιεκα. εκαληηθφ 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε πείξα θαη ε εκπεηξία ηνπ αηφκνπ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαιχηεξα, ψζηε λα σθειεζεί ην ζπλνιηθφ έξγν.  

Ζ δηαρείξηζε έξγνπ 2.0 απνηειεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ κία απιή ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ. Ζ πξφνδνο ηνπ έξγνπ γίλεηαη νξαηή ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαζίζηαληαη δηαθαλή. Με κηθξέο επαλαιήςεηο θαη κηα ιεηηνπξγηθή ιχζε 

ζην ηέινο θάζε επαλάιεςεο, ε πξφνδνο γίλεηαη έθδεια νξαηή ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο, πνπ εξγάδνληαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Ο δηαρεηξηζηήο 

ηνπ έξγνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εγεζία ηεο νκάδαο πξνο έλα νξαηφ ζηφρν, παξά ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ εξγαηνεκεξψλ θαη σξψλ εξγαζίαο ζ‟ έλα ρξνλνδηάγξακκα έξγνπ. 

Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

δηθηπαθψλ εξγαιείσλ δεχηεξεο γεληάο, πνπ είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη ρσξίο θεληξηθφ 

έιεγρν φπσο έλα wiki, θνηλσληθέο πιαηθφξκεο δηθηχσζεο  θαη άιιεο web 2.0 ζρεηηθέο 

ηερλνινγίεο. Σν αξλεηηθφ, φκσο, είλαη ε χπαξμε ελφο απμαλφκελνπ πιήζνπο εξγαιείσλ 

εηδηθεπκέλεο δηαρείξηζεο, ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0  (Stober and Hansman, 2010). 

Σν φξακα ηνπ PM2.0 είλαη φηη ζηε δηαρείξηζε έξγνπ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο εθ 

ησλ έζσ νπηηθήο, νη άλζξσπνη θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ κεγαιχηεξε επηηπρία, απ‟ φ,ηη 

κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο δηαρείξηζεο έξγσλ (Jansson, Ollus, Uoti and Riikonen, 2009). 

Ζ δηαρείξηζε έξγνπ 2.0 επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή λα απνθεχγεη ηελ δηαρείξηζε ζε 

επίπεδν ιεπηνκέξεηαο, επηηξέπνληαο ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ 

ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο εμειίμεηο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Απηφ δίλεη ζην 

δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ εηθφλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ην πνχ βξίζθεηαη ε νκάδα θαη ε 
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εξγαζία. Ο έιεγρνο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ππάξρεη φηαλ ν δηαρεηξηζηήο έξγνπ 

επζπγξακκίδεη θαη θαζνδεγεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σα εξγαιεία θαη νη πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 νδεγνχλ ζε αξκνληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ θαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. 

Σν θιεηδί, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νιφθιεξε ε επηρείξεζε πην παξαγσγηθή, βξίζθεηαη 

ζηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηφζν ηνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ φζν θαη ηεο νκάδαο 

νιφθιεξεο. Σα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 θαη νη πξαθηηθέο ηνπ γίλνληαη θαηαιχηεο 

γηα ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν. Δπηηξέπνπλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο, 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο έξγνπ θαη ζηνπο δηνηθεηηθνχο λα εζηηάδνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ εξγαζηψλ θαη λα θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν ρξφλν ζε εξγαζίεο ξνπηίλαο. Φπζηθά, ην 

ινγηζκηθφ δελ πινπνηεί απφ κφλν ηνπ νιφθιεξε ηε δνπιεηά, αιιά ελδπλακψλεη ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο. Ζ δηαρείξηζε έξγνπ 2.0 εθδεκνθξαηίδεη ηε 

δηαρείξηζε έξγνπ, παίξλνληαο ηελ απφ ηα γξαθεία δηαρείξηζεο θαη πεγαίλνληαο ηελ ζηα 

ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Κάλεη ηηο επηρεηξήζεηο πην επέιηθηεο, ηα έξγα 

πεξηζζφηεξν ειεγρφκελα θαη ηνπο αλζξψπνπο πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνχο (Digman, 

2009). 

Ζ δηαρείξηζε έξγνπ απνηειεί ηε δέζκεπζε ηεο εηαηξηθήο δηνίθεζεο φηη ζα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ζηξαηεγηθέο απαηηήζεηο. Υσξίο θαιή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ν δηαρεηξηζηήο 

έξγνπ ζα δηαρεηξίδεηαη έξγα ζε ιαλζαζκέλνπο ζηφρνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα έξγα 

θνζηίδνπλ αλακθίβνια πεξηζζφηεξν θαη παξέρνπλ κηθξφηεξν έξγν. Σα εξγαιεία ηεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 παξέρνπλ αμηνπνίεζε ησλ νξγαληθά δεκηνπξγεκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ 

εζηθή ηεο νκάδαο. Ζ ρξήζε ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

αλάθακςε ηεο επηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαθνδηαρείξηζεο. Έηζη, 

απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα γηα επηηπρεκέλε έθβαζε ηνπ έξγνπ (Greene and Lancaster 

2008) 

 

4.4. Καζήθνληα project manager 2.0 

Σα θαζήθνληα ηνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ ζην PM 2.0 είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα θαζήθνληα 

ηνπ δηαρεηξηζηή ζηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγσλ, γηα φινπο εθείλνπο ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Όκσο, θαη ζηελ επηρείξεζε 2.0, ε δηαρείξηζε έξγνπ 

δηαθέξεη πνιχ απφ ηε δηαρείξηζε ηκήκαηνο. Σα ηκήκαηα ζπλεξγάδνληαη, αιιά φρη ζην 

βαζκφ πνπ ζπλεξγάδεηαη κηα νκάδα. Γη 'απηφ, ν δηαρεηξηζηήο έξγνπ πξέπεη λα είλαη έλαο 
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πξαγκαηηθφο εγέηεο, ρσξίο λα δηαηάδεη θαη ρσξίο λα είλαη απηαξρηθφο. Ο δηαρεηξηζηήο 

έξγνπ 2.0 πξέπεη λα δπλακψλεη ηελ νκάδα, λα ηελ παξαθηλεί λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δέζκεπζή ηεο πξνο ην έξγν, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ δηαρεηξηζηή έξγνπ πνπ ιεηηνπξγεί απηαξρηθά θαη 

ζπζζσξεχεη ηηο πιεξνθνξίεο γχξσ ηνπ (Vela 2011). 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ είλαη λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

νκάδαο (Filev 2009): 

 Θέηνληαο ζηφρνπο πνπ ζα εκπλένπλ ηελ νκάδα θαη ζα γίλνληαη θαηαλνεηνί απφ 

φια ηα κέιε ηεο, 

 παξέρνληαο εξγαιεία, γηα λα γίλεη ε επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πην 

απνηειεζκαηηθή θαη 

 αμηνπνηψληαο ηε ζπιινγηθή επθπΐα, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο νκάδαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηαρεηξηζηή πξέπεη λα έρεη σο εμήο (Vela 

2011), (Cheuk, B., & Dervin, B., 2011): 

 Να είλαη πάληα δηαζέζηκνο γηα ζπδήηεζε, αλνηθηφο απέλαληη ζηηο λέεο ηδέεο θαη 

ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

 Να αμηνινγεί ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ, γηα λα είλαη 

ζίγνπξνο πσο ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ δελ δπζθφιεςε ηελ επηθνηλσλία. Απηφ 

πεξηιακβάλεη αλψλπκεο θνηλνπνηήζεηο ή βνήζεηα ζε ζπλαδέιθνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ. 

 Να ελζαξξχλεη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα κηιάλε κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ ίδην. 

 Να είλαη πάληα δηαζέζηκνο, γηα λα επηιχεη θξίζηκα πξνβιήκαηα ή ζέκαηα πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ. 

 Να νξγαλψλεη ηελ πξνζπάζεηα φισλ, ψζηε ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο λα 

εληνπίδεηαη σο κία ζεηηθή θαη δπλακηθή ξνή εξγαζίαο. 

 Να είλαη επέιηθηνο θαη λα αθνχεη ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο ακθηβνιίεο. Μπνξεί λα 

κελ έρεη πάληα ηε ζσζηή απάληεζε, αιιά ζα βαζηζηεί ζηελ ππφινηπε νκάδα γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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 Να εκπηζηεχεηαη ηα πξνζφληα θαη ηελ εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο ηνπ. Ο 

δηαρεηξηζηήο έξγνπ δελ πξέπεη λα πξνζπαζεί λα ειέγρεη φια φζα θάλεη ε νκάδα. 

Έλαο θαιφο επαγγεικαηίαο ρξεηάδεηαη αλεμαξηεζία, ζπλεξγαζία θαη 

αιιειεπίδξαζε. Σα κέιε ηεο νκάδαο πξνζιήθζεθαλ γηα ηα πξνζφληα θαη ην 

πξνθίι ηνπο, θαηά ζπλέπεηα δελ πξέπεη λα ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε νη 

ελέξγεηέο ηνπο. Φπζηθά, πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε ξνή εξγαζίαο, ρσξίο φκσο 

λα πξνζπαζεί ν δηαρεηξηζηήο έξγνπ λα δηαρεηξίδεηαη ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο 

μερσξηζηά, παξά κφλν ηελ νκάδα ζπλνιηθά. 

 Να πξνζπαζεί λα βξεη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο νκάδαο θαη 

ηνπ έξγνπ. ηηο ζπλαληήζεηο πξέπεη λα πξνζθαιεί ηα ζρεηηθά κε ηηο εθάζηνηε 

ζεκαηηθέο άηνκα, λα νξγαλψλεη ηε ζεκαηνινγία θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, θαζψο 

πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαηάζεζε ηεο γλψκεο ηνπ θάζε αηφκνπ, ρσξίο ηηο 

απαξαίηεηεο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο. Ζ νκάδα δνπιεχεη θαιχηεξα φηαλ 

ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία, αθφκα θαη κε ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ. Ζ δηαδηθαζία 

θαηάζεζεο ζεκάησλ απνηειεί κηα ζαθψο θαιχηεξε ηδέα, γηαηί ν θαζέλαο 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ ζεκείνπ. 

Δπηπιένλ, ν δηαρεηξηζηήο έξγνπ πξέπεη: 

 Να επηθεληξψλεηαη ζηελ αμία ηνπ έξγνπ γηα ηελ επηρείξεζε θαη λα κπνξεί λα 

κηιά γηα απηφ ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα ηεο επηρείξεζεο. 

 Να θαηαλνεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη λα ζπκβαδίδεη κε απηήλ. 

 Να δηαβιέπεη φηη ην έξγν πξνζζέηεη επηρεηξεκαηηθή αμία ζηελ επηρείξεζε. 

 Να γλσξίδεη πσο ε επηρείξεζε αληιεί θέξδνο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθήο αμίαο, ηεο δεκηνπξγίαο ζηξαηεγηθήο γηα  

ηελ εθαξκνγή ηεο αμίαο θαη ηνπ μεθηλήκαηνο ελφο έξγνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο, απνηειεί αλαγθαίν θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ 

(Fisher 2010). 

Οη δεμηφηεηεο ησλ δηαρεηξηζηψλ έξγσλ είλαη πιένλ πην ζεκαληηθέο απφ πνηέ, αθνχ 

απηνί δελ είλαη κφλν πινπνηεηέο, αιιά φπσο είπε ν J. Davidson Frame, νη θαιχηεξνη 

δηαρεηξηζηέο έξγσλ είλαη ηζρπξέο επηρεηξεκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο κε ηδηαίηεξν 

δπλακηζκφ. Πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ζπλεξγάδνληαη κε δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο. 
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Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο Greene θαη Lancaster ην 2008, πξνηείλεηαη ε παξαθάησ ιίζηα 

ελεξγεηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0: 

1. Δθθίλεζε κε έλα λέν ζηξαηεγηθφ φξακα. 

2. Δπηινγή ηνπ ζσζηνχ ζπλεξγάηε κέζσ δεκνπξαζίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

θήκε ηνπ. 

3. Γεκηνπξγία ζσζηνχ ζπκβνιαίνπ, πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα ζε 

κεηξήζηκνπο φξνπο. 

4. Υηίζηκν πιάλνπ βαζηζκέλν ζε ζηφρνπο θαη ζπζηαηηθά. 

5. πγθέληξσζε ελεκεξσκέλσλ θαη ζπλεξγαηηθψλ νκάδσλ. 

6. Τπνζηήξημε ηνπο κε επηρεηξεκαηηθνχο αλαιπηέο, πνπ κπνξνχλ λα κεηαθξάδνπλ 

επαθξηβψο ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ζε απαηηήζεηο, κεζφδνπο θαη 

πεξηπηψζεηο δνθηκήο. 

7. χλδεζε ηνπ νξγαληζκνχ κε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δνκέο. 

8. Οξγάλσζε έξγσλ κέζσ ζπλεξγαηηθψλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

9. Δπηθνηλσλία κέζα θαη έμσ απφ ηελ νκάδα κε ηερλνινγίεο Web2.0. 

10. Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε αληηθεηκεληθνχο φξνπο, κε αλαθνξά γηα ην 

θάζε παξαδνηέν, θαη ηξνθνδφηεζε απηψλ ζε δίθηπα θήκεο (reputation 

networks). 

11. Δθαξκνγή ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη δέζκεπζε ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν 

δσήο ησλ πξντφλησλ. 

12. Ζ επηηπρία ηνπ έξγνπ δειψλεηαη απφ ηε θήκε πνπ απνθηά.  

 

4.5. Υαξαθηεξηζηηθά αηφκσλ νκάδαο έξγνπ ζηε Γηαρείξηζε έξγνπ 2.0 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο, ε Γηαρείξηζε έξγνπ 2.0 πξνζθέξεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα. Όκσο, απαηηεί θαη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε  ζηνλ ηξφπν 

πξφζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ ππαιιήισλ. Οη managers ζηε 
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Salesforce.com ηζρπξίδνληαλ φηη κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επέιηθηεο κεζφδνπο 

δηαρείξηζεο κφλν κε ππάιιεινπο πνπ είραλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Levitt, 2011): 

 Δίραλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο θαη εκπεηξία. Οη νκάδεο εηδηθψλ 

νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηε ζπλεξγαζία θαη φρη ηελ πεηζαξρία, κε απνηέιεζκα 

λα κελ ππάξρνπλ κεγάιεο νκάδεο εηδηθψλ γηα ηελ θάζε ιεηηνπξγία. Τπάξρεη, 

φκσο, πάληνηε ε δπλαηφηεηα επίβιεςεο θαη επνπηείαο ησλ εηδηθψλ, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηερληθέο πξνθιήζεηο. Οη εξγαδφκελνη ρξεηάδεηαη λα κπνξνχλ λα 

παίξλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο, δνθηκήο θαη 

παξάδνζεο ηνπ έξγνπ.  

 Γηαθαηέρνληαλ απφ νκαδηθφ πλεχκα θαη ππνθηλνχληαλ απφ εζσηεξηθνχο 

κεραληζκνχο. Οη εξγαδφκελνη ζε θάζε νκάδα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο, 

νπζηαζηηθά, ρσξία θακία επίβιεςε ή παξαθνινχζεζε, νπφηε πξέπεη λα έρνπλ 

πςειφ επίπεδν εζσηεξηθήο ππνθίλεζεο. Τπνθηλνχληαη απφ ην επίπεδν 

ηεξάξρεζεο θαη ζεβαζκνχ πνπ έρνπλ ζηελ νκάδα ηνπο παξά απφ ην κηζζφ ηνπο, 

ηνλ επίζεκν ηίηιν ή ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη 

ππφινγνη ηεο απφδνζεο ηνπο ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, θαη φρη ζηνπο 

αλψηεξνχο ηνπο. Απηφ ην γλψξηζκα, ην λα αμηνινγείηαη θαλείο απφ ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο θαη φρη απφ θάπνηνλ αλψηεξν ηνπ ζηελ ηεξαξρία ηεο 

επηρείξεζεο, ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web2.0. 

 Δίραλ πςεινχ επηπέδνπ αλνρή ζηελ ακθηβνιία. Ζ εξγαζία ζε ηέηνηνπ είδνπο 

πεξηβάιινληα, κε ηφζν ιίγνπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο θαζνξηζκνχ ηνπ πψο 

πξέπεη λα πινπνηείηαη ην θαζεηί,, απαηηεί εξγαδφκελνπο κε πςειή αλνρή ζηελ 

ακθηβνιία. Γελ ππάξρεη ζσζηφο ηξφπνο πξαγκάησζεο ησλ δεηνπκέλσλ, παξά 

κφλν ν ηξφπνο πνπ επηιέγεηαη.  Απηνί νη ηξφπνη αμηνινγνχληαη θαη εγθξίλνληαη 

απφ ηελ νκάδα. Βέβαηα, ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζπζηεκαηηθά απνηπγράλνπλ 

ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο, εμνζηξαθίδνληαη απφ απηήλ θαη θαηαιήγνπλ λα δηψρλνληαη 

ηειηθά θαη απφ ηελ εηαηξία. 

Όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ζηε Γηαρείξηζε Έξγνπ 2.0 νη επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη 

ζηηο νκάδεο κέιε, πνπ λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ έρνληαο -κεηαμχ άιισλ- θαη ηα 

πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά. Οη ηερληθνί, πνπ ζα εξγαζηνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί απζηεξά, αλαθνξηθά κε ηε γλσζηηθή-

ηερληθή αξηηφηεηά ηνπο θαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο θαη λα πξνζιεθζνχλ κφλν 

έπεηηα απφ ζθαηξηθέο ζπλεληεχμεηο κε εξγαδφκελνπο ζε φια ηα ζεκαληηθά πφζηα, ζηα 
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νπνία είλαη πηζαλφλ λα αιιειεπηδξάζνπλ. Οη ζπλεληεχμεηο πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα απνηηκνχλ ηελ εηθφλα θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ γηα 

πξφζιεςε ζε νκαδηθή εξγαζία, ζε έλα αδφκεην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη λα ειέγρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα αηνκηθά επηηεχγκαηα, πνπ πηζαλφλ λα δειψλεηαη απφ βαζκνχο ή 

πξνεγνχκελεο ηερληθέο αμηνινγήζεηο απφδνζεο. Κάπνηεο επηρεηξήζεηο εκπεξηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηελ έληαμε ησλ ππνςεθίσλ ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ πψο αιιειεπηδξνχλ κε ηελ νκάδα σο 

θνκκάηη απηήο (Levitt, 2011). 

 

4.6. Δξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0 

Τπάξρεη ηεξάζηηα πνηθηιία εξγαιείσλ γηα ηε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0. Ο δηαρεηξηζηήο 

έξγνπ πξέπεη λα επηιέμεη απφ κία πιεζψξα εξγαιείσλ απηφ, ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ηα 

βέιηηζηα νθέιε ζην έξγν θαη ζηελ επηρείξεζε. Οη ιφγνη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

εξγαιεία PM2.0 είλαη, εθηφο ησλ ρξεκαηηθψλ νθειψλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε επηρείξεζε, 

εθηφο ηνπ επράξηζηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επθνιίαο ζηε ρξήζε, νη εμήο 

ηξεηο:
4
 

1. Μηθξφ θφζηνο ζηε δνθηκή. Σν θφζηνο γηα κία πηινηηθή έθδνζε είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο κεδεληθφ ή απεηξνειάρηζην. Όζνλ αθνξά ην θφζηνο 

ρξφλνπ, δελ ρξεηάδνληαη παξνπζηάζεηο, αιιά απιή δνθηκή γηα λα ειεγρζεί ε 

ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

2. Δχθνια ζηε κάζεζε. Σα εξγαιεία είλαη εχθνια πξνο ρξήζε θαη ε εμνηθείσζε 

καδί ηνπο θαζίζηαηαη εχθνιε θαη γξήγνξε. Μπνξνχλ λα γίλνπλ θαη δνθηκαζηηθέο 

ρξήζεηο γηα λα απνθεπρζεί ε πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ηε δηνίθεζε γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

3. Μηθξφ πνζνζηφ απνηπρίαο. Γελ δηαθπβεχεηαη ε θαξηέξα ηνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ 

εάλ δνθηκαζηνχλ ηα εξγαιεία, νχηε απαηηείηαη κεγάιε πνζφηεηα ρξφλνπ θαη 

θεθαιαίνπ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή. Δάλ απνδεηρηνχλ κε ιεηηνπξγηθά, δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά ηνπιάρηζηνλ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ 

κίαο θαιχηεξεο ιχζεο. Δάλ ηα πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε, ηφηε ν δηαρεηξηζηήο 

έξγνπ ζα δερζεί ηα εχζεκα, θαζψο πξφηεηλε έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν. 

                                                 
4
http://www.vertabase.com/blog/three-reason-for-trying-web-20-web-based-project-management-

software/ 

http://www.vertabase.com/blog/three-reason-for-trying-web-20-web-based-project-management-software/
http://www.vertabase.com/blog/three-reason-for-trying-web-20-web-based-project-management-software/
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4.7. Πεξηνξηζκνί ζην Project Management 2.0 

χκθσλα κε ηνλ Levitt (2011), ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί πεξηνξηζκνί ζηε δηαρείξηζε 

έξγνπ 2.0, πνπ ρξήδνπλ δηεμνδηθφηεξεο κειέηεο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο εμήο: 

 Αλάγθε γηα νκαδηθνχο ππαιιήινπο. Απηή ε αλάγθε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αχμεζε ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ 2.0, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο 

ζηε κεηαμχ ηνπο πθαξπαγή ππαιιήισλ. Τπαξθηφ παξάδεηγκα νη επηρεηξήζεηο 

ζηελ Ηλδία ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, φπνπ παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε γηα 

ηαιαληνχρνπο πξνγξακκαηηζηέο. Κάηη αληίζηνηρν έρεη αξρίζεη λα ζπκβαίλεη θαη 

ζηε δηαρείξηζε έξγσλ. Οη ππάιιεινη αιιάδνπλ ζπλερψο εξγνδφηε, θαζψο νη 

εηαηξίεο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ηνπο έκπεηξνπο νκαδηθνχο ππαιιήινπο. 

 Υξήζε ηνπ Project Management 2.0 κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ. Ζ 

Salesforce.com  θαηάθεξε λα δνπιέςεη κε απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο, ζε 

απφζηαζε 500 κηιίσλ, ζηελ ίδηα πνιηηεία θαη ζηελ ίδηα ρξνληθή δψλε. 

Παξνπζηάζηεθε, σζηφζν, ην εξψηεκα ηεο απφδνζεο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε δηαθνξψλ δψλεο ψξαο, γιψζζαο θαη εζληθνηήησλ. 

Μέζνδνη ζπγρξνληζκνχ, φπσο θαζεκεξηλέο δεθαπεληάιεπηεο ζπζθέςεηο 

θαζίζηαληαη δχζθνιεο ζηελ πξαγκάησζε, ηδίσο φηαλ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά 

ψξαο. Αιιά θαηά βάζε, ην πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη ζην επίπεδν πνπ κέζσ ησλ 

εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ επηηπγράλεηαη κεγάινπ επηπέδνπ 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ψζηε λα αληέρνπλ ηελ πίεζε ηεο δηαρείξηζεο 

δχζθνισλ έξγσλ. Δθφζνλ ην Project Management 2.0 είλαη κία πξνζέγγηζε 

δηαρείξηζεο πνπ απαηηεί ηελ αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ησλ κειψλ, ελψ απηφ παξαδνζηαθά επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πξφζσπν κε 

πξφζσπν θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, ε ζπλζήθε απηή ρξήδεη πξνβιεκαηηζκνχ.  

 Υξήζε ηνπ Project Management 2.0 γηα πςεινχ θηλδχλνπ έξγα. Έλα απφ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Project Management 2.0 είλαη φηη επηηξέπεη ζηνπο 

πφξνπο ηνπ έξγνπ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, αιιά αθφκε θαη ζην ζηφρν λα 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ νκάδα έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πειάηε. Καζψο, φκσο ν ζηφρνο ηνπ έξγνπ 

πξέπεη λα ειέγρεηαη απζηεξά γηα λα απνθεπρζνχλ ελδερφκελνη θίλδπλνη πξνο 

ηελ θνηλσλία, φπσο ππξεληθέο θαη ρεκηθέο εθξήμεηο, κνιπζκέλν θαγεηφ ή 

θάξκαθα, απηφ είλαη επίθνβν κέζσ ηνπ PM2.0. Έξγα ζαλ ηα πξναλαθεξζέληα 

απαηηνχλ έιεγρν απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, ηεθκεξίσζε θαη έιεγρν γηα ηελ 
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πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο. ε ηέηνηα έξγα είλαη δχζθνιν λα επηηξέςεη ν 

δηαρεηξηζηήο αιιαγέο ηνπ ζηφρνπ θαη απνθεληξσκέλνπο ειέγρνπο ξνπηίλαο, κε 

απνηέιεζκα λα ζπλερίζνπλ λα αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο παξαδνζηαθήο 

δηαρείξηζεο έξγνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Glen Alleman (Αληηπξφεδξνο ηεο Lewis & Fowler), ε ηερλνινγία έρεη 

ην δηθφ ηεο ξφιν ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, αιιά είλαη ππνδεέζηεξε ζε αμία απφ ην ξφιν 

ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν Web2.0 θαη ην Project Management 2.0 ιίγα 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο ελφο έξγνπ. Σα 

εξγαιεία κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο νκάδαο έξγνπ, αιιά δελ 

δηεπζεηνχλ ηα ζεκαληηθά εξσηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Alleman ηα βαζηθά απηά εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Τπάξρεη γλψζε ηεο επηβεβιεκέλεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ έξγνπ; Σν ηειηθφ 

παξαδνηέν είλαη αληρλεχζηκν απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο; Πξνέξρνληαη νη 

ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο απφ απηέο ηηο αλάγθεο; 

 Τπάξρεη γλψζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ; 

Μπνξεί λα δηαηππσζεί ζηνλ πειάηε θάπνηα άπνςε γηα ην ηειηθφ θφζηνο; 

 Τπάξρνπλ εκπφδηα πνπ ζα δπζθνιεχζνπλ ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ; Ση πξέπεη 

λα γίλεη γηα λα μεπεξαζηνχλ θαη πνην είλαη ην θφζηνο; 

Οη επηθξηηέο ηνπ PM2.0 ππνζηεξίδνπλ πσο απηά ηα εξσηήκαηα δελ κπνξνχλ λα 

απαληεζνχλ κέζσ ηνπ Project Management 2.0, νχηε κέζσ ησλ εξγαιείσλ, παξφηη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ψζηε λα βξεζνχλ νη απαληήζεηο. Οη απαληήζεηο 

δεκηνπξγνχληαη κφλν απφ ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο έξγνπ θαη ηελ νκάδα έξγνπ
5
. 

 

4.8. πκπεξάζκαηα 

Ζ επηηπρία ελφο έξγνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ. Ζ δηαρείξηζε έξγσλ 2.0, ζε ζπλεξγαζία κε ηα εξγαιεία web2.0, πξνζπαζεί λα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα, φπσο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ 

ηνπ έξγνπ, νη εθηηκήζεηο γηα ηνπο πφξνπο θαη ην ρξφλν απηνχ, ε αζθάιεηα, ν 

δηακνηξαζκφο αξρείσλ, ε επειημία, ε δνκή, ε πξφζβαζε ζην ζρέδην, ε πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο, ν έιεγρνο, ν ζρεδηαζκφο θαη ην πεξηβάιινλ. Μέζσ απηήο ηεο λέαο 

                                                 
5
 http://www.projectmanagerplanet.com/leadership/article.php/3867246/Is-Web-20-Redefining-Project-

Management-Best-Practices.html 
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θηινζνθίαο βειηηψλεηαη θαη ε θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, ησλ θαζεθφλησλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξέπεη λα έρεη ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο. Τπάξρεη ιεπηνκεξήο 

αλάιπζε ηνπ πιάλνπ, ζσζηή επηθνηλσλία κέζσ blogs, social networks, wikis θαη άιισλ 

εξγαιείσλ. Σα εξγαιεία απηά επηηπγράλνπλ ηαπηφρξνλε επηθνηλσλία κεηαμχ πνιιψλ 

αηφκσλ θαη εμαιείθνπλ ηελ αδηαθάλεηα. Ο ζπληνληζηήο ηνπο δελ ρξεηάδεηαη λα 

δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ δέρεηαη, θαη λα ηηο αλαθαηεπζχλεη ζηα κέιε, 

πνπ ηα αθνξνχλ, αθνχ είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ησλ 

εξγαιείσλ. Ζ παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί, εθφζνλ ε νκάδα έξγνπ ζπλεζίζεη ηε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ web2.0.  

Σα social networks, ηα wikis θαη ηα ππφινηπα εξγαιεία Web2.0, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κειψλ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν αθξηβήο. ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο γίλεηαη πην εχθνιε ε επηθνηλσλία, 

ελψ νη εθηηκήζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ γξήγνξα θαη φιεο νη 

αιιαγέο γλσζηνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ εξγαζία κε 

παξφκνηα εξγαιεία, γηα λα κελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0 είλαη ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, φπσο ηα Google Documents, πνπ επηηξέπεη ηνλ δηακνηξαζκφ κε 

αζθάιεηα φισλ ησλ εηδψλ δεδνκέλσλ, πνπ νη ρξήζηεο δχλαληαη λα επεμεξγαζηνχλ. Γελ 

απαηηνχλ κία ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα, αιιά είλαη πξνζβάζηκα απφ θάζε ππνινγηζηή 

κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.  

Σα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο επηηξέπνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο έξγσλ λα ειέγρνπλ ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο, πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ, αιιά θαη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Με ηε βνήζεηά ηνπο κπνξεί λα αμηνινγεζεί θαη λα εμεηαζηεί ζσζηά ε 

θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ. 

Ζ επηινγή ησλ εξγαιείσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ νιφθιεξε ηελ νκάδα, ψζηε ε 

πιεξνθνξία λα κελ εκπνδίδεηαη ζε θάπνην ζηάδην, ιφγσ άξλεζεο ή αδπλακίαο ρξήζεο. 

Άιισζηε, ζε απηέο ηηο λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο θάπνηνη εξγαδφκελνη 

πξνζαξκφδνληαη γξεγνξφηεξα θαη επθνιφηεξα, ελψ άιινη δπζθνιφηεξα (Mensita, 

Oprea and Dumitriu, 2010). 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο ηνπ, ην PM2.0 απνηειείηαη 

απφ ηηο ίδηεο αξρέο δηαρείξηζεο έξγνπ, κε ηε βνήζεηα λέαο ηερλνινγίαο, ελψ ζχκθσλα κε 
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ηνπο ππέξκαρνχο ηνπ πινπνηεί κία εληειψο λέα θηινζνθία, ρξεζηκνπνηψληαο θαη λέα 

ηερλνινγία. 
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5. Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 

5.1. Δηζαγσγή 

Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο έξγνπ είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη ην 

ινγηζκηθφ πνπ ζηνρεχεη ζηελ επηθνπξία ησλ δηαρεηξηζηψλ έξγνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ην 

ινγηζκηθφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο πξνγξακκαηηζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ, 

δηακνηξαζκνχ πφξσλ,  δηαρείξηζε πνηφηεηαο, επηθνηλσλία θαη ηεθκεξίσζεο, θαζψο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ ίδησλ ησλ έξγσλ (Ollus et al 2009). 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα εξγαιεία παξαδνζηαθήο δηαρείξηζεο έξγσλ επηθεληξψλνληαλ 

ζην ζρεδηαζκφ (εξγαζηψλ, εμαξηήζεσλ θαη ρξφλνπ) θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

(πφξνη, δηαζεζηκφηεηα, θξηζηκφηεηα εξγαζίαο θαη θφξην εξγαζίαο), παξέρνληαο 

ιεηηνπξγίεο ηφζν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ηελ παξαθνινχζεζε, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο αθφκα θαη γηα πνιιαπιά έξγα (Ollus et al 2009).  

Γχν απφ ηα πην γλσζηά εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ είλαη ην MSproject θαη ην 

dotProject. Γηα ηε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0, φκσο, ρξεηάδνληαη επηπιένλ θαηλνηνκίεο. 

Σέηνηα θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε δεκηνπξγείηαη φηαλ ζπκπεξηιακβάλεη εθαξκνγέο 

Web2.0 ε επέιηθηε δηαρείξηζε έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα, ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 

2.0, εθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνζηαθψλ εξγαιείσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα 

εμήο γλσξίζκαηα (Ollus et al 2009): 

 Να ςυλλζγουν τθν εμπειρία των χρθςτϊν και να μοιράηονται τισ πλθροφορίεσ. 

 Να δθμιουργοφν και να αλλθλεπιδροφν με το περιεχόμενο, αντί να 

χρθςιμοποιοφν μόνο πλθροφορίεσ. 

 Να βαςίηονται οι εργαςίεσ ςε πρότυπα και να γίνεται διανομι τθσ γνϊςθσ και 

τθσ μάκθςθσ.  

χκθσλα κε ηνπο Staley θαη Ice (2009), εξγαιείν δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 είλαη θάζε 

εξγαιείν, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηβάιινλ κε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ κειψλ. ηε ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο, ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 θαη ζην ηέινο ζα θξηζνχλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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5.2 TWiki      

Σν TWiki είλαη έλα cgi-bin script, γξακκέλν ζε Perl. Γηαβάδεη έλα αξρείν θεηκέλνπ θαη 

ην κεηαηξέπεη ζε κνξθή HTML. Μπνξεί θαλείο λα ην πξνκεζεπηεί απφ ηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.twiki.org. 

  

Δηθφλα 10. TWiki 

  

 

Σν TWiki είλαη έλα επηρεηξεζηαθφ wiki, πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο θαη δηαδηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ. Υξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο, σο ρψξνο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ θαη 

είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, κία βάζε δεδνκέλσλ, ή θάζε κνξθήο 

εξγαιείν γηα ηε ζπλεξγαζία κηαο νκάδαο ζην Intranet, Extranet ή ην Γηαδίθηπν. Οη 

ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Οη πξνγξακκαηηζηέο 

κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζην TWiki. Σν TWiki βνεζάεη ηε ξνή 

πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη επηηξέπεη ζε νκάδεο, πνπ δε βξίζθνληαη ζηνλ ίδην, 

ρψξν λα ζπλεξγάδνληαη. Ζ motorolla θαη ε SAP είλαη δχν απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην TWiki, γηαηί, φπσο ηζρπξίδνληαη, είλαη πξνζβάζηκν απφ παληνχ, 

πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία, είλαη αζθαιέο, πξνζθέξεη έιεγρν ησλ 

πφξσλ, βειηηψλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζηε δηαρείξηζε έξγνπ θαη δηαζθαιίδεη ηελ 

πνηφηεηα.
6
 

                                                 
6
http://twiki.org/cgi-bin/view/Main/TWikiSuccessStoryOfMotorola, http://twiki.org/cgi-

bin/view/Main/TWikiSuccessStoryOfSAP 

http://twiki.org/cgi-bin/view/Main/TWikiSuccessStoryOfMotorola
http://twiki.org/cgi-bin/view/Main/TWikiSuccessStoryOfSAP
http://twiki.org/cgi-bin/view/Main/TWikiSuccessStoryOfSAP
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Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ TWiki είλαη ηα ίδηα κε απηά νπνηνπδήπνηε wiki, κε ηελ 

πξνζζήθε θάπνησλ plugins:
7
 

 Σα TWiki Plugins κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ TWiki.  

Μεξηθά απφ απηά είλαη: 

o AutoComplete Plugin: Απηφκαηε κεηαηξνπή εηζαγφκελσλ πεδίσλ ζε 

κνξθή HTML.  

o Calendar Plugin: Δκθαλίδεη έλα κεληαίν εκεξνιφγην κε ζεκαληηθά 

γεγνλφηα. 

o Chart Plugin: Γεκηνπξγεί δηαγξάκκαηα κε βάζε ηνπο πίλαθεο. 

o Database Plugin: Απνθηά πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

o Headlines Plugin: Καηαζθεπάδεη λέεο εηζφδνπο, πνπ δείρλνπλ ηίηινπο 

λέσλ απφ άιια sites. 

o Twiki Draw Plugin: Μέζσ Java Applet ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη επεμεξγάζηκα ζρέδηα, αλάινγα ην ζέκα. 

o Slide Show Plugin: Μεηαηξέπεη ηηο ζειίδεο TWiki ζε παξνπζηάζεηο, 

βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν. 

Σν Twiki είλαη έλα εχρξεζην ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν, παξφκνην σζηφζν κε ηα ππφινηπα 

wikis, ελψ δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπδεηήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζθέξεη φ,ηη 

θαη έλαο ηζηφηνπνο wiki, κε ηελ πξνζζήθε θάπνησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ, φπσο 

δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ. Παξφια απηά, ζηεξείηαη θαηά ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ, 

εξγαζηψλ θαη πφξσλ. Δλδεηθηηθά, γηα ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ έρεη κφλν κία 

πξφζζεηε εθαξκνγή γηα εκεξνιφγην. Δπίζεο, ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο ζπλνκηιηψλ 

θαη ζπδεηήζεσλ.  

                                                 
7
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5.3. Streber 

 

Σν Streber είλαη έλα δσξεάλ εξγαιείν δηαρείξηζεο έξγνπ Wiki, γξακκέλν ζε θψδηθα 

PHP5. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απαηηείηαη έλαο PHP5 ελεξγνπνηεκέλνο web server θαη κία 

MySQL σο βάζε δεδνκέλσλ.
8
 

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ εξγαιείνπ αλνηθηνχ θψδηθα είλαη ηα εμήο :
9
 

 Οη εξγαζίεο κπνξνχλ λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εηηθέηεο θαη λα αλήθνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, ζρεηηθέο πάληα κε ην έξγν. 

 Οη εξγαζίεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ηεξαξρηθά. 

 Οη εξγαζίεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξναπαηηνχκελεο εξγαζίεο. 

 Οη εξγαζίεο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ κε εθζέζεηο ησλ πξνβιεκάησλ θαη λα 

ζπλδεζνχλ κε παξαιιαγέο ηνπ έξγνπ. 

 Οη εξγαζίεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ κε βάζε ηα νξφζεκα. 

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο γιψζζαο ρξήζεο, κεηαμχ πνιιψλ γισζζψλ. 

 Σα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε- έξγνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ (πρ. ψζηε λα 

παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο κία πεξηνξηζκέλε εηθφλα ηεο ησξηλήο θαηάζηαζεο ηνπ 

έξγνπ). 

 Έθδνζε πνπ ειέγρεη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αξρείσλ. 

 χλζεηε κνξθνπνίεζε κε θψδηθα wiki. 

 Πιήξεο ηζηνξηθφ φισλ ησλ αιιαγψλ. 

 Δηδνπνίεζε γηα αιιαγέο κέζσ mails. 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα κνπ ζρεηηθά κε ην Streber ην ινγαξηάδνπλ σο έλα wiki πνπ βνεζάεη 

ηε δηαρείξηζε έξγσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ρξφλνπ θαη εξγαζηψλ. Παξφηη πνιχ 

εχρξεζην, ζηεξείηαη ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ, ζπγθξηηηθά κε άιια εξγαιεία δηαρείξηζεο 

έξγσλ 2.0. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ φηη παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο πξφζβαζε θαη ηαπηφρξνλα 

αιιειεπίδξαζε κε ηα ίδηα πεξηερφκελα. Χζηφζν, δελ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

                                                 
8
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ζπλνκηιία θαη ζπδήηεζε κέζσ απηνχ, ελψ απαηηεί θαη PHP5 θαη mysql, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειεζηεί.   

 

5.4. PBworks 

 

Σν PBworks είλαη έλα wiki, ην νπνίν δελ ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε θαη είλαη αξθεηά 

εχθνιν ζηελ ρξήζε. Γσξεάλ είλαη ε βαζηθή ηνπ έθδνζε, απφ ηελ νπνία φκσο δελ 

γίλεηαη εμαγσγή δεδνκέλσλ. 

 

Δηθφλα 11. PBworks 

 

χκθσλα κε ηελ εηαηξία παξαγσγήο ηνπ, ην Pbworks είλαη έλαο δηαδηθηπαθφο ρψξνο 

εξγαζίαο (ζηελ ελφηεηα απηή, φπνπ αλαθέξεηαη ρψξνο εξγαζίαο, ζα ελλνείηαη απηφο ν 

δηαδηθηπαθφο ρψξνο εξγαζίαο), πνπ πξνζθέξεη κία θαηαλνεηή, ελνπνηεκέλε, κε 

επίθεληξν ην έξγν, πξνζέγγηζε φισλ ησλ κεγεζψλ θαη ζρεκάησλ έξγσλ. Αθνξά δειαδή 

έξγα απιά θαη κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, αιιά θαη πνιχ πην ζχλζεηα θαη 

κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Σν PBworks ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζε εζσηεξηθά 
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έξγα θαη πξνζθέξεη αμία ζηε δηαηκεκαηηθή ή δηεπηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία κεηαμχ 

νκάδσλ, φπσο πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο ή πειάηεο. 

Σν PBworks βνεζάεη ηελ νκάδα ζηα εμήο ζεκεία:
10

 

 Καηαηγηζκφο ηδεψλ. Μέζσ ηεο δπλαηφηεηαο δεκνζίεπζεο ηνπ ζρεδίνπ ησλ 

ζηφρσλ θαη ηνπ πιάλνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη αλάδξαζεο. 

 Οξηζκφο πιάλνπ. Δλζσκαηψλεη ην πιάλν έξγνπ ζηε δνκή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

ηνπ PBworks. Τπάξρνπλ θάθεινη γηα ηηο ππννκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ 

θαη άιια κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. πληνλίδεη ηα 

νξφζεκα θαη ηηο εξγαζίεο κε ηηο εκεξνκελίεο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ. 

Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα δνπλ ην πιάλν θαη ηα θαζήθνληά ηνπο 

κέζα ζε απηφ. 

 Δξγαζίεο θαη νξφζεκα. Οξίδνληαη ηα νξφζεκα ηνπ έξγνπ, αλαζέηνληαο θαη 

εληνπίδνληαο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα επηηεπρζνχλ. ρνιηάδνληαη νη 

εξγαζίεο θαηά ηελ εμέιημή ηνπο. Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο ζηηο ζειίδεο 

ζπλδέζκσλ, αξρείσλ ή εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ.  

 Δηδνπνηήζεηο θαη αλαβαζκίζεηο. Γπλαηφηεηα εηδνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, φηαλ έγγξαθα, ζειίδεο ή θαηαζηάζεηο αιιάδνπλ. Ζ 

ζπρλφηεηα ησλ εηδνπνηήζεσλ πνηθίιιεη, κπνξεί λα γίλεηαη απηφκαηα κεηά απφ 

κία αιιαγή ή κεηά απφ έλα ζχλνιν αιιαγψλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 Ρνή δξαζηεξηνηήησλ. Σν PBworks παξάγεη απηφκαηα κία ξνή δξαζηεξηνηήησλ, 

πνπ εληνπίδεη αιιαγέο ζηα έγγξαθα ηνπ έξγνπ ή ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

εξγαζηψλ. Τπάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο ιεπηνκέξεηαο πνπ απαηηείηαη, ψζηε 

λα βιέπεη ν ρξήζηεο θάζε αιιαγή ή κφλν ηηο ζεκαληηθέο, φπσο ν ίδηνο ηηο νξίδεη. 

 Δλζσκαησκέλα απηφκαηα θείκελα (Chat). Σα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε ρξήζε άιισλ εξγαιείσλ.  

 πλεξγαζία νκάδαο έξγνπ. Οξίδνληαη ηα ζρέδηα γηα ην έξγν θαη ε ζπλεξγαζία 

κέζσ δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ. Αξρίδνληαο κηα λέα δξαζηεξηφηεηα, 

δεκηνπξγείηαη κηα λέα ζειίδα. Μπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζρφιηα, αλάδξαζε θαη 

επεμεξγαζία θαη λα ζπλδένληαη νη ζειίδεο κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ 

πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθή εξγαζία. 
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 Γηαρείξηζε εγγξάθσλ έξγνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλεβάζεη αλαθνξέο words, 

PDFs θαη PowerPoint παξνπζηάζεηο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επηβάιεη 

παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπο ή λα δηαζθαιίζεη φηη ε νκάδα ζα δνπιεχεη ζηελ πην 

πξφζθαηε έθδνζε. 

 Αληηθαηάζηαζε ζπζθέςεσλ κε παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

πνξείαο ηνπ έξγνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έλα ζηηγκηφηππν ησλ εξγαζηψλ θαη 

ησλ νξφζεκσλ ζην ρψξν εξγαζίαο θάλεη αληηιεπηή ηελ θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ, 

φπσο επίζεο πνηεο εξγαζίεο είλαη αξγνπνξεκέλεο, πνηεο ζηελ ψξα ηνπο θαη πνηεο 

έπνληαη. Φαίλεηαη, αθφκε, ν ππεχζπλνο ηεο θάζε εξγαζίαο. 

 Οξγάλσζε ζπζθέςεσλ θαη ζεκεηψζεηο. Ύπαξμε θφξκαο γηα ηελ ηππνπνίεζε ηεο 

δνκήο. Γηεπθνιχλεη ηελ νξγάλσζε ησλ ζπζθέςεσλ, δίλνληαο ζην ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζειίδα πνπ λα παξνπζηάδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζχζθεςεο, ηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη ηα πξαθηηθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχζθεςεο ηα πξαθηηθά κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο 

θαη λα θξαηείηαη ηζηνξηθφ γηα λα απνθεχγνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

πεπξαγκέλα. 

 πγθεθξηκέλεο ζπζθέςεηο θαη δσληαλή επεμεξγαζία. Σν PBworks κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζπζθέςεηο κεηαμχ ιίγσλ αηφκσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, θαιψληαο ηνπο ζε θσλεηηθή ζπλνκηιία, πεξίπνπ φπσο 

γίλεηαη ε ζπλνκηιία νκάδαο κέζσ Skype. Σα άηνκα ελδείθλπηαη λα έρνπλ ηε 

δηθή ηνπο ηζηνζειίδα, κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο. 

 Γνκεκέλε αλαζεψξεζε θαη αλάδξαζε. Σν PBworks ελζαξξχλεη ηελ επηζεψξεζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Απηφ γίλεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ζε θάζε 

θνκκάηη εξγαζίαο, κε εξσηήζεηο θαη δεκνζίεπζε νξνζήκσλ. 

 Σν αξρείν δεκηνπξγεί κία βάζε γλψζεο ζρεηηθά κε ην έξγν. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, είλαη δπλαηή ε αξρεηνζέηεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ρψξνπ 

εξγαζίαο. Απηφ ην αξρείν είλαη δηαζέζηκν πάληνηε πξνο αλαδήηεζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ.  

Σν PBworks είλαη έλα αξθεηά εχρξεζην εξγαιείν δηαρείξηζεο έξγσλ κε δπλαηφηεηεο 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ, πφξσλ θαη εξγαζηψλ. Γίλεη ζηνπο ρξήζηεο δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη 

δπλαηφο ν δηακνηξαζκφο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε ίδηεο εξγαζίεο, ηελ θνηλή πξνβνιή θαη ην ζρνιηαζκφο 
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ησλ ζηνηρείσλ. Σέινο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη κε ηελ απνζήθεπζε ησλ πεπξαγκέλσλ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο γλψζεο, νχησο ψζηε ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ 

λα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζε παιαηφηεξεο εξγαζίεο θαη λα γίλεηαη δηαλνκή ηεο γλψζεο 

θαη ηεο κάζεζεο. 

 

5.5. Wrike 

 

Σν Wrike είλαη έλα εξγαιείν βαζηζκέλν ζην δηαδίθηπν, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε έξγσλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθφ ελνπνηεκέλν, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν. Γεκηνπξγήζεθε ην 2006 απφ ηνλ Andrew Filev. Σα βαζηθά ηνπ 

πιενλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ 

φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη. Γε ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζεη ή λα αλαβαζκίζεη θάπνηα 

εθαξκνγή. Δίλαη κηα ππεξεζία πνπ απαηηεί απιά e-mail. 

 Απεξηφξηζηα ζρέδηα γηα ηα ζπλδξνκεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Γπλαηφηεηα  δεκηνπξγίαο δηαγξακκάησλ  Gantt απφ ην ρξήζηε ή αθφκα θαη 

απηφκαηα, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 13. 

  

Δηθφλα 12. Gantt Chart ζην Wrike 

 

 Δκθάληζε φισλ ησλ έξγσλ ζε έλα ρψξν εξγαζίαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

14. 
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Δηθφλα 13.  Δκθάληζε φισλ ησλ έξγσλ ζε έλα ρψξν εξγαζίαο 

 

 Δχθνιε εξγαζία ζε πνιιαπιά έξγα ηαπηφρξνλα. 

 Δχθνιε πξνζαξκνγή ζηε ξνή εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

14. 

 

Δηθφλα 14. Πξνζαξκνγή ζηε ξνή εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε 

 Γηα νπνηαδήπνηε  κεηαβνιή ζην έξγν, ν ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη ακέζσο 

κέζσ e-mail. 

 Δχθνιε ε θνηλή ρξήζε αξρείσλ θάζε κνξθήο. 

 Γηεπθφιπλζε ζην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 15. 

 

Δηθφλα 15. Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο 

 

 Δξγαζία ζε φια ηα ινγηζκηθά ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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 Δηθφλα έξγνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ εηθφλα 

νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε έξγνπ, ην Wrike έρεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο, βνεζάεη ζηε 

δηαρείξηζε ρξφλνπ, πφξσλ θαη εξγαζηψλ. Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 

λα έρεη έλα εξγαιείν PM2.0, ην Wrike επηηξέπεη ηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξφηππσλ 

εξγαζηψλ γηα ρξήζε ζε κειινληηθά έξγα θαη ηαπηφρξνλε εξγαζία ζην ίδην ζέκα, 

αιιειεπηδξψληαο επάλσ ηνπ. Σέινο, ην Wrike είλαη έλα αξθεηά εχρξεζην εξγαιείν. 

 

5.6. Basecamp 

 

 

Δηθφλα 16. Basecamp 

Σν basecamp είλαη έλα αθφκα εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ 2.0, ην πην γλσζηφ, 

ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε “Alexa”. Μέζα απφ απηφ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα:
11

 

 Δπηθνηλσλεί. Σν basecamp πξνζπαζεί λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία. 

a. Αληί λα ζηέιλνληαη e-mails, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέζα απφ ην 

basecamp λα δηαηεξνχληαη φιεο νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ έλα έξγν ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Τπάξρεη θαη επηινγή πνπ πεξηνξίδεη ηα 

πξφζσπα, ηα νπνία  επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ ην θάζε κήλπκα, γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο. Σα κελχκαηα δεκνζηεχνληαη ζην basecamp, αληί λα γίλνληαη 
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  http://basecamphq.com/tour/#/more 

http://basecamphq.com/tour/#/more
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ζπδεηήζεηο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 18. 

 

Δηθφλα 17. Γεκνζίεπζε κελπκάησλ ζην basecamp. 

b. Ο θαζέλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ηελ άπνςε ηνπ ζην κήλπκα, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 18. 

 

 

Δηθφλα 18. Απάληεζε ζε κήλπκα. 

 

c. Μπνξεί ν ρξήζηεο αθφκα λα αθήζεη ζρφιηα ζε εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ ή ζε νξφζεκα. Απηφ δηεπθνιχλεη ην μεθαζάξηζκα απνξηψλ, είηε 

ηεο νκάδαο έξγνπ είηε ηνπ πειάηε. Οη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη, ψζηε 

ν θαζέλαο λα κπνξεί λα ηηο αλαδεηήζεη θαη λα ηηο βξεη αλά πάζα ζηηγκή. 

d. Τπάξρεη ελεκέξσζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα νπνηνδήπνηε 

κήλπκα ή ζρφιην, θαζψο θαη επηινγή γηα ελεκέξσζε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο. 

 Γηακνηξαζκφο αξρείσλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηζπλάςεη αξρεία ή εηθφλεο, 

ζρεηηθέο κε κελχκαηα, ζρφιηα, νξφζεκα ή εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Γηα 

ηε δηεπθφιπλζε απηψλ ππάξρνπλ νη εμήο ιεηηνπξγίεο: 

a. Σν basecamp ππνζηεξίδεη φια ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα ηχπνπ 

αξρεία, φπσο Microsoft Word, Excel, Photoshop, PDFs, PNGs, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 19. Κάζε είδνπο αξρείν κπνξεί λα αλεβεί ζην 
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Basecamp θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηακνηξαζηεί. Έπεηηα, αλάινγα κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε, κπνξεί λα ηνπ απνζηαιεί e-mail, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ην λέν αξρείν. 

 

Δηθφλα 19. Όισλ ησλ εηδψλ ηα αξρεία είλαη ζπκβαηά θαη δηαζέζηκα ζην ίδην ζεκείν. 

b. Όηαλ θάπνηνο αλεβάδεη κία εηθφλα (PNG, JPG, GIF), ην Basecamp 

απηφκαηα ηελ αλαπαξάγεη κε έλαλ ηξφπν, ψζηε ν ρξήζηεο λα δεη πψο 

θαίλεηαη ρσξίο λα ηελ έρεη θαηεβάζεη. Απηφ δείρλεη θαη ε εηθφλα 20. 

 

Δηθφλα 20. Απηφκαηε πξνβνιή εηθφλαο 

 Όηαλ ν ρξήζηεο αλεβάδεη κία λέα έθδνζε ελφο αξρείνπ, ην basecamp κπνξεί λα 

θξαηήζεη έλα αληίγξαθν ηεο παιηάο έθδνζεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Έηζη, εθηφο 

ηνπ φηη θξαηείηαη έλα αληίγξαθν αζθαιείαο, δηεπθνιχλεηαη ε γλψζε ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ αιιαγήο ηνπ αξρείνπ.  

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο. Μέζσ ηεο αλάζεζεο επζχλεο, ηνπ νξηζκνχ 

πξνζεζκηψλ. Σν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ βνεζνχλ ηα νξφζεκα θαη νη εξγαζίεο 

πξνο πξαγκάησζε, ψζηε λα βξίζθνληαη ηα έξγα εληφο ρξνληθνχ πιαηζίνπ θαη 

ρξεκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

a. Δίλαη πνιχ εχθνιν θαη γξήγνξν λα πξνζηεζνχλ εξγαζίεο πξνο 

πξαγκάησζε, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 21. 
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Δηθφλα 21. Αλάζεζε εξγαζηψλ πξνο πινπνίεζε κε πξνζεζκίεο. 

b. Κξαηάεη αξρείν γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη, πφηε θαη πνηνο είλαη ππεχζπλνο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. Σν εκεξνιφγην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θάζεσλ ηνπ έξγνπ, παξαδνηέσλ θαη 

εκεξνκεληψλ. Γνπιεχεη κε Google Calendar, Outlook, Backpack, Mac, 

θαη iCal.Ο ρξήζηεο κπνξεί λα γλσξίδεη αθξηβψο πφζν ρξφλν μφδεςε γηα 

θάζε εξγαζία ή γηα νιφθιεξν ην έξγν, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 22. Οη 

αλαθνξέο απηέο γίλεηαη λα εμαρζνχλ ζε έλα αξρείν Excel γηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε. 

 

Δηθφλα 22. Δληνπηζκφο θάζε ψξαο πνπ μνδεχεηαη. Υξεζηκνπνίεζε ησλ ίδησλ πξνηχπσλ 

c. Σα πξφηππα βνεζνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, φηαλ ε νκάδα 

εξγάδεηαη ζε ίδηνπ ηχπνπ έξγα. Αθνξνχλ θνηλέο, πξνο πινπνίεζε  

εξγαζίεο, νξφζεκα θαη κελχκαηα. Σα πξφηππα ηνπ Basecamp 

δηεπθνιχλνπλ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη λέα έξγα απφ ηελ αξρή θάζε 

θνξά,. Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, 

κελχκαηα θαη νξφζεκα ζε έλα template θαη έπεηηα ν ρξήζηεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηα λέα ηνπ έξγα απηά ηα πξφηππα ,ψζηε λα 

εμνηθνλνκήζεη ρξφλν θαη θφπν. 

 Άιια. 

a. Δίλαη πξνζβάζηκν θαη απφ ην θηλεηφ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί θάπνηα 

εθαξκνγή, απιά κπαίλνληαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν. 
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b. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε γιψζζα πνπ επηζπκεί κεηαμχ πνιιψλ 

επηινγψλ. Τπάξρεη επηινγή ζηα ειιεληθά, φπσο επίζεο ζηα αγγιηθά, 

γαιιηθά, ηηαιηθά, ηζπαληθά, γεξκαληθά, θηλιαλδηθά, δαλέδηθα, 

νιιαλδηθά, πνισληθά, ζνπεδηθά, ξσζηθά, νπγγξηθά θαη θπζηθά 

ηαπσληθά. 

c. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα γξάθνπλ ζε Writeboards, δειαδή λα 

ζπλεξγάδνληαη πνιινί ρξήζηεο ηαπηφρξνλα, λα θξαηείηαη αξρείν γηα ην 

πνηνο έγγξαςε ηη θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαδξνκήο ζε παιαηφηεξε 

έθδνζε. Σν Google docs είλαη κία ηέηνηα πεξίπησζε. 

d. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνηθίια εμσηεξηθά εξγαιεία, εθαξκνγέο, 

ινγηζκηθά, εξγαιεία ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαη πνιιά άιια. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, ην Basecamp είλαη έλα αξθεηά απιφ, αιιά νινθιεξσκέλν 

εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0.  ηα ζεκαληηθά ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία 

ζπγθαηαιέγεηαη ην φηη είλαη εχρξεζην θαη επέιηθην σο εξγαιείν, ην φηη πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπδεηήζεσλ, επηθνηλσλίαο, ηεθκεξίσζεο, πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ρξφλνπ 

θαη ησλ πφξσλ, δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη ρξήζεο πξφηππσλ εξγαζηψλ, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ζπλερψο νη ίδηεο δηαδηθαζίεο. Γελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί φηη ελζαξξχλεη 

ηε ζπιινγή ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ θαη ην δηακνηξαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ, ρσξίο ηε 

ρξεζηκνπνίεζε κφλν ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο ην πεξηερφκελν δεκηνπξγείηαη νκαδηθά 

απφ ηνπο ρξήζηεο, κε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο ζε απηφ. 

 

 

 

5.7. Teamwork Project Manager 

 

Σν Teamwork Project Manager είλαη έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο εηαηξίεο, φπσο ε PEPSI, ε BetClic, ε Astral θαη ε 

Electronic Arts. Λεηηνπξγεί κε ζπλδξνκή, αιιά κπνξεί θαλείο λα ην πξνκεζεπηεί θαη 

δσξεάλ, κε κεησκέλεο φκσο δπλαηφηεηεο. Ζ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο έθδνζεο είλαη 
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30 εκέξεο. Γίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο έξγνπ, φκσο δελ έρεη 

δηαγξάκκαηα Gantt, αλ θαη κπνξεί θάπνηνο λα θαηαιάβεη ηελ αιιεινπρία ησλ εξγαζηψλ 

κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ηνπο. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Teamwork Project Manager έγθεηηαη ζηνπο εμήο ηνκείο:
12

 

 ηε δηαρείξηζε έξγνπ, παξέρνληαο νινθιεξσκέλν έιεγρν κέζσ έμππλσλ 

ελεκεξσηηθψλ θαξηειψλ, γξήγνξε πξφζβαζε ζηα έξγα θαη γξήγνξε επίβιεςε 

πξφζθαησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκε, πξνζαξκφδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο 

αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

 ηε δηαρείξηζε εξγαζηψλ. Κάηη ηέηνην επηηπγράλεηαη κέζσ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα, 

επηζχλαςεο αξρείσλ θαη ζρνιίσλ, νξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ, εκθάληζεο 

πνζνζηνχ νινθιήξσζεο θάζε εξγαζίαο θαη ζχλδεζεο ησλ εξγαζηψλ κε ην έξγν.  

 ηε δεκηνπξγία νξφζεκσλ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

δεη ηα αξγνπνξεκέλα θαζήθνληα, ηα νινθιεξσκέλα θαη απηά πνπ πξέπεη λα 

νινθιεξσζνχλ. 

 ηα κελχκαηα. Οη ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ θαη ελεκεξψλνληαη 

απφ απηά γηα εμειίμεηο, φπσο λέα αξρεία, δηακφξθσζε θάπνηνπ αξρείνπ ή γηα 

εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ ή πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ. Σα κελχκαηα 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηνχληαη. 

 ηε δηαρείξηζε αξρείσλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλεβάζεη εχθνια αξρεία θάζε 

ηχπνπ.  

 ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ. Μέζσ ρξνληθψλ αλαθνξψλ, θξαηψληαο αξρείν γηα ην 

ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζε έλα έξγν, αιιά θαη κέζσ ηνπ εκεξνινγίνπ. 

 ηελ αζθάιεηα. 

 

Μεηά απφ ηε κειέηε ηνπ TeamWorks Project Manager, βγήθαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Βνεζάεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ρξφλνπ θαη εξγαζηψλ, δηαρείξηζε αξρείσλ θαη 

έξγσλ γεληθφηεξα. 

 Βνεζάεη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

Δλψ φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαιείσλ PM2.0: 

 Bνεζάεη θαη ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ κε ζηφρν ηε δηαλνκή  ηεο γλψζεο θαη ηεο 

κάζεζεο. 

                                                 
12

  www.teamworkpm.net 
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 Μέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

ζπιιερζεί ε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ. 

 Οη ρξήζηεο δελ κεηαδίδνπλ κφλν πιεξνθνξίεο αιιά δεκηνπξγνχλ/ 

αιιειεπηδξνχλ θηφιαο κε ην πεξηερφκελν. 

 Δίλαη εχρξεζην θαη επέιηθην. 

 

5.8. χγθξηζε ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 

ηελ ππνελφηεηα απηή, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θάζε εξγαιείνπ, κε πνζνηηθά ζηνηρεία. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ PM2.0 είλαη φπσο ηα 

νξίδνπλ νη Jansson θαη Ollus (2009). Ζ ζχγθξηζε απνδίδεηαη ζηνλ πίλαθα 12. Θεσξείηαη 

φηη ε απνθέληξσζε ειέγρνπ θαη ν ζρεδηαζκφο απφ πάλσ πξνο ηα θάλσ πξνάγνληαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ απφ απηά ηα εξγαιεία, γηαηί αιιηψο δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θακία 

απφ ηηο εξγαζίεο ηηο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ, θαηαηγηζκφο 

ηδεψλ, ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία. 
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Πίλαθαο 6. χγθξηζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 κε βάζε ην πψο επηηπγράλνπλ ην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. 

 

 ΣWiki Streber PBWorks Wrike Basecamp TeamWorks PM 

Απνθέληξσζε ειέγρνπ -  αυτόματοσ ζλεγχοσ 

 ανάκεςθ εργαςιϊν 

 Ροι δραςτθριοτιτων 

 οριςμόσ πλάνου και 

ορόςθμων  

 ανάκεςθ εργαςιϊν 

 με το που τροποποιείται 

κάποια δραςτθριότθτα 

ενθμερϊνεται ο διαχειριςτισ 

ζργου, αλλά και τα μζλθ τθσ 

ομάδασ.  

 ανάκεςθσ εργαςιϊν. 

 ανάκεςθσ ευκυνϊν 

 ανάκεςθ εργαςιϊν  

 επίβλεψθ από το κάκε 

μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου 

 ανάκεςθσ εργαςιϊν 

 ενθμζρωςθ για αλλαγζσ ςε 

όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

 εξζταςθ τθσ προόδου του 

ζργου  

 παρακολοφκθςθ 

ορόςθμων 

 ζλεγχοσ κατάςταςθσ κάκε 

δραςτθριότθτασ. 

ρεδηαζκφο απφ θάησ 

πξνο ηα πάλσ 

-  εκκζςεισ 

προβλθμάτων 

 ομαδοποίθςθ 

εργαςιϊν 

 καταιγιςμόσ ιδεϊν 

 ςυηθτιςεισ 

 ανάκεςθ ευκυνϊν 

 ςυηθτιςεισ 

 ανάκεςθ ευκυνϊν 

 εργαλεία ψθφοφορίασ 

 ςυηθτιςεισ 

 καταιγιςμόσ ιδεϊν 

 ανάκεςθ ευκυνϊν 

 ςυηθτιςεισ 

 ψθφοφορία 

 καταιγιςμόσ ιδεϊν 

 ανάκεςθσ ευκυνϊν 

πλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ Ηζηφηνπνο 

wiki. 

Ηζηφηνπνο wiki  δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ 

 ςυηθτιςεισ 

 ςχολιαςμόσ 

 ανάδραςθ 

 καταιγιςμόσ ιδεϊν 

  ςφνδεςθ ςελίδων 

μεταξφ τουσ. 

 πρόςβαςθ κάκε ατόμου ςτισ 

εργαςίεσ που ζχουν του 

ανατεκεί και ςε όςεσ ζχουν 

ςχζςθ με αυτζσ 

 διαμοιραςμόσ αρχείων 

 ςχολιαςμόσ 

 τροποποίθςθ περιγραφισ 

 τροποποίθςθ απαιτοφμενου 

 πρότυπα εργαςιϊν 

 μθνφματα επικοινωνίασ, 

 ςχολιαςμόσ 

  ενθμζρωςθ μζςω e-mails 

 διαμοιραςμόσ αρχείων. 

 επικοινωνία μζςω 

μθνυμάτων 

 ενθμζρωςθ μζςα από 

μθνφματα για εξελίξεισ 

όπωσ νζα αρχεία, 

διαμόρφωςθ κάποιου 

αρχείου ι για εργαςίεσ 

που ολοκλθρϊκθκαν ι 
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χρόνου 

 ςυνομιλίεσ 

πρζπει να ολοκλθρωκοφν 

Αλαδπφκελεο δνκέο θαη 

εξγαζίεο. 

-  προαπαιτοφμενεσ 

εργαςίεσ 

 ομαδοποίθςθ με 

βάςθ τα ορόςθμα. 

 

 

 Ροι δραςτθριοτιτων 

 πλάνο του ζργου 

 οριςμόσ ορόςθμων και 

δραςτθριοτιτων 

 χρονοπρογραμματιςμόσ 

 διαγράμματα Gantt 

 ροι εργαςιϊν 

 χρονοπρογραμματιςμόσ 

 προαπαιτοφμενεσ 

δραςτθριότθτεσ 

 ορόςθμα 

 χρονοδιαγράμματα 

 ανάκεςθ εργαςιϊν 

 επιςφναψθ αρχείων και 

ςχόλιων ςτισ εργαςίεσ 

 οριςμόσ προτεραιοτιτων 

 εμφάνιςθ ποςοςτοφ 

ολοκλιρωςθσ κάκε 

δραςτθριότθτασ 

 ςφνδεςθ δραςτθριοτιτων 

Οξγαλσκέλε/ 

απεξηφξηζηε πξφζβαζε 

ζην ζρέδην 

πξφζβαζε ζε 

νιφθιεξν ην 

ζρέδην. 

Σα δηθαηψκαηα ηνπ 

ρξήζηε- έξγνπ κπνξνχλ 

λα πξνζαξκνζηνχλ. 

 προβολι τθσ κατάςταςθσ 

του ζργου ςε πραγματικό 

χρόνο 

 διαμοιραςμόσ αρχείων 

 πρόςβαςθ ςτο ςχζδιο 

χρθςιμοποιϊντασ e-mail 

  ολοκλθρωμζνθ πρόςβαςθ ςε 

όςεσ δραςτθριότθτεσ 

ςχετίηονται με τα κακικοντα 

του χριςτθ 

 διαμοιραςμόσ αρχείων 

 Διαμοιραςμόσ αρχείων 

οποιοδιποτε τφπου 

 εικόνα τθσ ροισ του ζργου 

 ολοκλθρωμζνοσ ζλεγχοσ 

μζςω ενθμερωτικϊν 

καρτελϊν 

 γριγορθ πρόςβαςθ ςτα 

ζργα 

 γριγορθ επίβλεψθ 

δραςτθριοτιτων 

 διαμοιραςμόσ αρχείων 

Καζνιηθή πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο, ειάρηζηνη 

πεξηνξηζκνί 

πξφζβαζε ζε 

φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο 

 διαμοιραςμόσ 

αρχείων 

 πρόςβαςθ ςτο 

περιεχόμενο 

 ιςτότοποσ wiki. 

 προβολι τθσ κατάςταςθσ 

του ζργου ςε πραγματικό 

χρόνο 

 διαμοιραςμόσ αρχείων 

 πρότυπα 

 ςυηθτιςεισ 

 ροι δραςτθριοτιτων 

  ςθμειϊςεισ 

 διαμοιραςμόσ αρχείων 

 δθμιουργία προτφπων 

 χρονοδιαγράμματα 

 διαγραμμάτων Gantt 

 ςχόλια 

 ςυηθτιςεισ 

 διαμοιραςμόσ αρχείων ι 

εικόνων 

 μθνφματα 

 ςχόλια 

 δθμιουργία προτφπων 

 ςυηθτιςεισ 

 διαμοιραςμόσ αρχείων 

κάκε τφπου 

 δθμιουργία προτφπων 

 μθνφματα 

 ςχόλια 

 ςυηθτιςεισ 
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Δληζρπκέλε επηθνηλσλία 

ηεο νκάδαο π.ρ. e-mails, 

chats 

- -  ενςωματωμζνο chat 

 οργάνωςθ των 

ςυςκζψεων 

 ςχολιαςμόσ 

 μθνφματα 

 ενθμζρωςθ για λιψθ 

μθνφματοσ μζςω e-mail 

  ςχολιαςμόσ 

 μθνφματα ςτθν πλατφόρμα 

του basecamp 

  ςχολιαςμόσ 

 μθνφματα 

 ςχολιαςμόσ 

Οιηζηηθή πξνζέγγηζε, 

δεμακελέο πφξσλ 

Ηζηφηνπνο 

wiki. 

 Wiki ιςτότοποσ 

 διαμοιραςμόσ 

αρχείων. 

 πρότυπα 

δραςτθριοτιτων 

 διαμοιραςμόσ αρχείων 

  διαγράμματα 

 ροι δραςτθριοτιτων 

 ςθμειϊςεισ 

 ςχόλια 

 πρότυπα εργαςιϊν 

 ςυηθτιςεισ 

 διαμοιραςμόσ αρχείων 

 διαγράμματα 

 ςχόλια 

 πρότυπα 

 ςυηθτιςεισ 

 ςχόλια 

 ςυνεργαςία 

 διαμοιραςμόσ αρχείων. 

 πρότυπα 

 ςυηθτιςεισ 

 ςχόλια 

 διαμοιραςμόσ 

πλθροφοριϊν 

 

Δχρξεζηα εξγαιεία ζηελ 

ρξήζε 

Απιφ φζν έλα 

wiki. 

 μενοφ βοικειασ 

 wiki 

 πρζπει να υπάρξει 

εγκατάςταςθ 

 μενοφ βοικειασ  μενοφ βοικειασ 

 αρκετά εφχρθςτο 

 μενοφ βοικειασ 

 αρκετά εφχρθςτο 

 μενοφ βοικειασ 

 αρκετά εφχρθςτο 

Δπέιηθηα εξγαιεία Δίλαη έλαο 

ηζηφηνπνο 

wiki. 

Δίλαη έλα wiki. Δίλαη έλα wiki.  διαμοιραςμοφ αρχείων 

 εργαςία ςε κοινζσ 

δραςτθριότθτεσ 

 χριςθσ Writeboards 

 ςυμβατό με εξωτερικά 

εργαλεία 

 διαμοιραςμόσ αρχείων 

 εργαςία ταυτόχρονα ςτισ 

ίδιεσ δραςτθριότθτεσ. 

 επιςφναψθ αρχείων και 

ςχόλιων ςτισ εργαςίεσ 

 ταυτόχρονθ εργαςία ςε 

ίδιεσ δραςτθριότθτεσ. 
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5.8. πκπεξάζκαηα 

Σν Streber γηα ηε ρξήζε ηνπ, εθηφο απφ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν, απαηηεί PHP5 θαη 

mySQL σο βάζεηο δεδνκέλσλ. Όια ηα εξγαιεία παξνπζηάδνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζηνηρεία θαη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαρείξηζε έξγνπ γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Σν κφλν πνπ έρεη δηαγξάκκαηα Gantss είλαη ην Wrike, ελψ ηα 

TeamWork Project Manager, Streber θαη PBWorks έρνπλ δσξεάλ εθδφζεηο. Σν 

κεγαιχηεξφ ηνπο πιενλέθηεκα είλαη φηη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ αηζζεηά ηε 

ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο έξγνπ. 

Όζσλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0, ηα 

Basecamp, TeamWorkPM θαη Wrike είλαη ηα πην νινθιεξσκέλα εξγαιεία. Σν 

basecamp είλαη απιφ ζηε ρξήζε θαη δεκνθηιέο, ην TeamWorkPM είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν γηα ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ, ελψ ην wrike έρεη θάπνηεο κνλαδηθέο 

ιεηηνπξγίεο φπσο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη ηξνπνπνίεζεο εξγαζηψλ κέζσ email 

θαη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ. Απφ ηελ άιιε, ηα Twiki θαη Streber 

είλαη δχν wikis πνπ βνεζνχλ ηε δηαρείξηζε έξγνπ, κε ζνβαξέο, σζηφζν, ειιείςεηο, 

θπξηφηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε απνπζία δπλαηφηεηαο ζπδεηήζεσλ ή ζπλνκηιίαο. 

Σέινο, ην PBworks είλαη θαη απηφ έλα wiki γηα ηε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0, πνπ 

παξνπζηάδεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ. 
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6. Γηδαζθαιία δηαρείξηζεο έξγσλ 2.0  

6.1. Δηζαγσγή 

ηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζελάξηα δηδαζθαιίαο κε ζέκα ηε 

δηαρείξηζε έξγνπ 2.0, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο LAMS.  

Αξρηθά, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί ζαθήο ν ηξφπνο αιιαγήο ηεο κάζεζεο απφ 

παξαδνζηαθή ζε ζπλεξγαηηθή, θαζψο θαη ε ινγηθή αλάπηπμεο ησλ ζελαξίσλ. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην άξζξν ησλ Tesar θαη Sieber (2010). 

Δίλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηνχλ ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ ζελαξίσλ, ηφζν απφ ηνπο θαζεγεηέο φζν θαη 

απφ ηνπο θνηηεηέο. ηνηρεία φπσο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, αληίιεςε, 

δεκηνπξγηθφηεηα, ρξεζηκφηεηα, ζπκκεηνρηθφηεηα, ηθαλφηεηα γηα θαιέο παξνπζηάζεηο 

θαη δηεμνδηθή κειέηε ηνπ ζέκαηνο, θαζίζηαληαη πξνζφληα απαξαίηεηα γηα ηνλ θαζεγεηή 

(Henrich and Sieber 2009). Ο θαζεγεηήο γίλεηαη, θαηά θάπνην ηξφπν, εθηφο απφ 

δάζθαινο θαη θαζνδεγεηήο. Μέζα απφ απηά ηα ζελάξηα ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

δηδαρζνχλ νη θνηηεηέο φια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ PM2.0, πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζην θεθάιαην 4, θαη ζην ηέινο λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ PM2.0 είηε σο 

δηαρεηξηζηέο έξγνπ είηε σο κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ. 

Δθηφο απφ ηηο δηδαθηηθέο πηπρέο ηεο ελφηεηαο απηήο, ζεσξείηαη φηη κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο κπνξνχλ νη ζπνπδαζηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζην κάζεκα. Ζ ζχγρξνλε 

κάζεζε απαηηεί δηάθνξνπο αιιειεπηδξαζηηθνχο θαη δπλακηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείσλ, φπσο forums, wikis ή blogs, πνπ πξνζθέξνπλ ζηε 

κάζεζε έλα πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο, αιιά θαη ηε ζπλερή αχμεζε ηεο επειημίαο ησλ 

δηδαζθφλησλ ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ (Haslinger et al. 2009). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο έρεη πνιιά θνηλά κε ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο 

ινγηζκηθνχ. Καη ηα δχν έρνπλ λα θάλνπλ κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο, κε δηαθνξεηηθνχο θαη 

κεξηθέο θνξέο αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο, κε έλα πνιχ απζηεξφ πξφγξακκα, κε κία 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο, κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη κε πνηθίιεο, 

απξνζδφθεηεο ή πξνζδνθψκελεο αιιαγέο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πνξεία πξαγκάησζήο 

ηνπο. Γηα ηελ επθνιφηεξε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αιιαγψλ θαη ηελ αληίζηνηρε 

ηξνπνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, νη Tesar θαη Sieber (2010) πξνηείλνπλ ηε ρξήζε 

επέιηθηεο πξνζέγγηζεο, ρσξίο θιεηζηνχο θαλφλεο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. 
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ε φζα πεδία εθαξκφζηεθε απηή ε πξνζέγγηζε, ππήξραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, θαζφηη 

νη επέιηθηεο κέζνδνη είλαη ηδαληθέο γηα ηε δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ θαη γξήγνξα 

κεηαβαιιφκελσλ πεξηβαιιφλησλ ζε λέεο απαηηήζεηο (Tesar & Sieber, 2010). 

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή ζε κία πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζηηθή δηδαζθαιία, ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6 (Tesar & Sieber, 2010), ζα καο βνεζήζεη ζηε 

δεκηνπξγία ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο, γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ΡΜ κάζεζεο ζε ΡΜ 2.0 

κάζεζε. 

Πίλαθαο 7. Παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγνπ, επέιηθηεο κέζνδνη γηα αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, επέιηθηε 

αλάπηπμε e-learning. 

Παξαδνζηαθή δηαρείξηζε 

έξγνπ 

Μαληθέζην γηα επέιηθηε 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ 

Δπέιηθηε αλάπηπμε e-

learning 

Γηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία Υαξαθηεξηζηηθά θαη 

αιιειεπηδξάζεηο 

Δμαηνκηθεπκέλεο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

Πεξηεθηηθή ηεθκεξίσζε Δπαξθέο ινγηζκηθφ Υξεζηκφηεηα ηεο 

δηδαθηηθήο ζθνπηκφηεηαο 

χλαςε δηαπξαγκαηεχζεσλ πλεξγαζία κε ηνλ πειάηε ρεδίαζε κε βάζε ην 

καζεηή 

Αθνινχζεζε ελφο ζρεδίνπ Αληαπφθξηζε ζηηο αιιαγέο Δπκεηάβιεηεο αξρέο 

καζεκάησλ 

Θεσξείηαη φηη νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ είλαη ηέζζεξηο (Tesar 

& Sieber, 2010): 

 Δμαηνκηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο  

 Υξεζηκφηεηα ηεο δηδαθηηθήο ζθνπηκφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηηο γλψζεηο, πνπ 

ρξεηάδεηαη ν ζπνπδαζηήο γηα ην PM2.0, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε έλα 

πεξηβάιινλ PM2.0 είηε σο project manager είηε σο κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

 ρεδίαζε κε βάζε ην καζεηή  

 Δπκεηάβιεηεο αξρέο καζεκάησλ  

 

6.2. ελάξηα δηδαζθαιίαο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζελάξηα δηδαζθαιίαο γηα ηηο ελφηεηεο  δηαρείξηζεο έξγνπ, 

πνπ πξαγκαηψλνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. Οη βαζηθέο 
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πξνυπνζέζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ είλαη, θαηά ηνπο Bermejo θαη Díaz de Junguitu, 

(2010), θαζψο θαη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ θ.Σακπνχξε, νη εμήο: 

 Ο θαζεγεηήο πξέπεη λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία, ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ, 

θαζψο θαη ην πψο ιεηηνπξγνχλ ηα κέιε ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο. 

 Σα ζελάξηα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη κε βάζε ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ θαη νη 

νκάδεο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ άηνκα κε δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο. ε 

φιεο ηηο νκάδεο είλαη απαξαίηεηνο ηνπιάρηζηνλ έλαο ζπληνληζηήο,  αμηνινγεηήο, 

νκαδηθφο, νινθιεξσηήο θαη πινπνηεηήο. Καη νη ππφινηπεο πξνζσπηθφηεηεο, 

φπσο ηηο πεξηγξάθεη ν Maylor ην 200,3 είλαη απαξαίηεηεο. 

 Πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη δηαθσλίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή νκαδηθή εξγαζία. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη πξαγκαηηθή επηθνηλσλία. 

 

ην παξάξηεκα ππάξρεη ν Πίλαθαο 9, πνπ παξνπζηάδεη ηα ζελάξηα δηδαζθαιίαο. Σα 

ζελάξηα απηά έγηλαλ ζχκθσλα κε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο Γηνηθεηηθή Αλάπηπμε Π, 

πνπ δηδάζθεη ν θαζεγεηήο θ. Σακπνχξεο ζην ΓΠΜ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. 

Έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο θνηηεηέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη 

κέζα απφ εξγαιεία ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο  (chat, blogs, forums), λα 

ζθηαγξαθνχλ ηηο ηδέεο ηνπο κέζα απφ εξγαιεία ραξηνγξάθεζεο ελλνηψλ (mind 

mapping), λα δηακνηξάδνληαη ηα έγξαθα (dropbox, Google docs), λα ηξνπνπνηνχλ 

παξάιιεια θνηλά αξρεία (Google docs, θνηλφο θεηκελνγξάθνο), αιιά θαη λα εθηεινχλ 

εξγαζίεο, φπσο είλαη ν απνκαθξπζκέλνο θαη αζχγρξνλνο θαηαηγηζκφο ηδεψλ 

(brainstorming) θαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ (αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν). 

Δπηπιένλ, ζηφρνο ησλ ζελαξίσλ είλαη νη θνηηεηέο, ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, λα 

κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ φια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ PM2.0, δειαδή: 

 απφ θάησ πξνο ηα πάλσ ζρεδηαζκφ 

 απνθέληξσζε ειέγρνπ 

 ρξεζηκνπνίεζε επέιηθησλ  θαη εχρξεζησλ εξγαιείσλ  

 απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζην ζρέδην αλά πάζα ζηηγκή 

 απνπζία θεληξηθνχ ειέγρνπ 

 χπαξμε ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 άληιεζε δεδνκέλσλ απφ δεμακελέο πφξσλ. 
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6.3. LAMS 

Σν LAMS (Learning  Activities  Management  System) είλαη έλα εξγαιείν, πνπ 

απνζθνπεί ζηελ απεπζείαο ζχλδεζε, δηαρείξηζε θαη εθπφλεζε ζπλεξγαηηθψλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιια 

εξγαιεία είηε απηφλνκα, ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν
13

. 

Σν LAMS παξέρεη: 

 ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα πεξηβάιινλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ απνζήθεπζε θαη 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο ελφο καζήκαηνο. 

 Έηνηκα πξφηππα ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Δπηπιένλ, φιεο νη δηαδηθαζίεο ηνπ καζήκαηνο είλαη απνζεθεπκέλεο ζε έλαλ εληαίν 

ρψξν, ζηνλ νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη αζχγρξνλα. Έηζη κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο αθνινπζίαο ηνπ καζήκαηνο φπνηε είλαη έηνηκνη ή φπνηε ην ζειήζνπλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ζρεδηαζκέλα κε ην LAMS, ηα 

νπνία είλαη ν νξηζκφο έξγνπ, ε δεκηνπξγία ΓΑΔ θαη ε δηαρείξηζε αιιαγψλ θαη 

θηλδχλσλ: 

 

                                                 
13

 http://www.lamsinternational.com/ 
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Δηθφλα 23. Οξηζκφο έξγνπ 

 

 

Δηθφλα 24. ΓΑΔ 
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Δηθφλα 25. Γηαρείξηζε αιιαγψλ 

 

Δηθφλα 26. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ 

 

Σα ζελάξηα απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ απφ ηνπο 

θνηηεηέο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαηηθήο 

εξγαζίαο. Έρνπλ σο ζηφρν λα κάζνπλ νη θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 θαη κέζσ απηψλ λα γίλεηαη ε δηαρείξηζε έξγνπ ζε ιηγφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, κε θαζνιηθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, κε πεξηζζφηεξε επειημία 

θαη απνθεληξσκέλν έιεγρν. 

Δπηπξφζζεηα, ζηνπο ζηφρνπο ζπγθαηαιέγεηαη ην λα κάζνπλ: 

 λα ρξεζηκνπνηνχλ πφξνπο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, κε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, 

 λα ζπλεξγάδνληαη, κέζα απφ ζπδεηήζεηο, ςεθνθνξίεο, λνεηηθνχο ράξηεο, 

ηζηφηνπνπο wiki θαη δηακνηξαζκνχο αξρείσλ, 

 λα ζρεδηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, κε ζπλεξγαζία, 

ζπλνκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο, 

 λα έρνπλ απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζην ζρέδην ηφζν θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ φζν 

θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, κέζα απφ ην 

δηακνηξαζκφ αξρείσλ, ηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ηνπο ηζηφηνπνπο wikis, ηνπο 

λνεηηθνχο ράξηεο θαη ηηο ςεθνθνξίεο.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δειψλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ζελάξηα 

επηδξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ PM2.0 απφ ηνπο θνηηεηέο, φπσο 

απηά νξίζηεθαλ απφ ηνπο Jansson, Ollus, Karvonen, Uoti θαη Rikonen ην 2009. 
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Πίλαθαο 8. Σξφπνη πνπ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ κέζσ ησλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ PM2.0 

Υαξαθηεξηζηηθά Σξφπνη πνπ επηηπγράλνληαη 

Απνθέληξσζε ειέγρνπ Ο δηαρεηξηζηήο έξγνπ δελ θαλνλίδεη ηε 

δνκή ηνπ έξγνπ, αιιά αλαζέηεη ζηα κέιε 

ηεο νκάδαο ηηο εξγαζίεο, νη νπνίεο γίλνληαη 

ζπιινγηθά. 

ρεδηαζκφο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζπλεξγαηηθά 

απφ φιε ηελ νκάδα θαη έηζη γίλεηαη θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ, κέζσ δηαδηθαζηψλ 

ςεθνθνξίαο θαη λνεκαηηθνχ ράξηε. 

πλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ Δπηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ζπλνκηιηψλ θαη 

ζπδεηήζεσλ. 

Αλαδπφκελεο δνκέο θαη εξγαζίεο Οη εξγαζίεο γίλνληαη βάζε 

πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά εθφζνλ ππάξμεη 

αλάγθε πξνζζέηνληαη, αθαηξνχληαη ή 

ηξνπνπνηνχληαη. 

Οξγαλσκέλε/ απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζην 

ζρέδην 

Σα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ θάζε ζηηγκή 

λα ειέγρνπλ ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ 

Καζνιηθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, 

ειάρηζηνη πεξηνξηζκνί 

Σα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην θάζε αξρείν θαη ππάξρνπλ 

ζπρλέο  αλαξηήζεηο ζε πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ θαη δηακνηξαζκφο πφξσλ. 

Δληζρπκέλε επηθνηλσλία ηεο νκάδαο π.ρ. 

e-mails, chats. 

Δπηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ζπλνκηιηψλ θαη 

ζπδεηήζεσλ. 

Οιηζηηθή πξνζέγγηζε, δεμακελέο πφξσλ 

(resource pools) 

Δπηηπγράλεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

ςεθνθνξίαο, λνεηηθνχο ράξηεο θαη 

ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

Δχρξεζηα ζηε ρξήζε εξγαιεία Όια ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

είλαη αξθεηά εχρξεζηα θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο ρσξίο 

θάπνηεο εηδηθέο εμεγήζεηο. 

Δπέιηθηα εξγαιεία Υξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία πνπ 

πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο απαηηήζεηο 
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ηνπ ρξήζηε θαη δίλνπλ ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο. Σέηνηα εξγαιεία είλαη ηα εξγαιεία 

λνεηηθνχ ράξηε, ηζηφηνπνπ wiki θαη 

ζπδεηήζεηο. 

πιιέγνπλ ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ θαη 

κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο 

 

Ζ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ κεηαδίδεηαη 

κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ αθνχ πξψηα 

ζπιιερζεί κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο, ηνπο 

λνεηηθνχο ράξηεο, ηνπο πίλαθεο 

αλαθνηλψζεσλ θαη ηνλ δηακνηξαζκφ 

αξρείσλ θαη ηα wikis. 

Γεκηνπξγνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ην 

πεξηερφκελν αληί γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ 

κφλν πιεξνθνξίεο. 

 

Οη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελν θαη λα 

ζέζνπλ ηελ άπνςε ηνπο θαηά ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ. 

Βαζίδνληαη νη εξγαζίεο ζε πξφηππα θαη 

γίλεηαη δηαλνκή ηεο γλψζεο θαη κάζεζεο.  

 

Ζ γλψζε θαη ε κάζεζε κνηξάδεηαη κέζσ 

ησλ πιεξνθνξηψλ, φκσο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

ρξήζε πξφηππσλ γηαηί είλαη ε πξψηε 

εθαξκνγή ησλ ζπνπδαζηψλ. Μπνξνχλ 

φκσο ηηο γλψζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπλ λα 

ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κειινληηθέο ηνπο 

εξγαζίεο. 

6.4. πκπεξάζκαηα 

ηελ ελφηεηα απηή δεκηνπξγήζεθαλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εξγαιείνπ LAMS, κε ηα νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα γλσξίζνπλ ηε 

δηαρείξηζε έξγνπ πην επράξηζηα, κε ιηγφηεξν θφξην εξγαζίαο, κέζα απφ έλα 

ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο θεληξηθφ έιεγρν θαη απζηεξή δνκή, κε θαζνιηθή 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνχο.  
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7. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

7.1. πκπεξάζκαηα  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εμεηάδεη ηε δηαρείξηζε έξγνπ 2.0. Έγηλε πξνζπάζεηα, ψζηε λα 

παξνπζηαζηεί ην ζέκα πνιπεπίπεδα θαη λα εμεηαζηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη 

παξάκεηξνη. ε θακία πεξίπησζε δελ ζεσξείηαη πξαγκαηνπνηήζηκε ε πιήξεο θάιπςε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Οι προβλθματικζσ, που προκφπτουν λόγω τθσ μικρισ διάρκειασ εφαρμογισ του 

Project Management 2.0 είναι αθελφο ε απνπζία επαξθνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ 

έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 θαη αθεηέξνπ ε απνπζία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ 

δηδαζθφλησλ. ηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θελνχ επεκβαίλεη ε εξγαζία, πξνζθέξνληαο 

εκπεξηζηαησκέλε πιεξνθφξεζε θαη δηαιεχθαλζε. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα έγηλε ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν Webster and Watson. 

Παξνπζηάζηεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη κειεηήζεθαλ απφ ηα άξζξα θαη 

επηρεηξήζεθαλ κία ζεηξά απφ αλαιχζεηο, κε ζθνπφ ηε κειέηε φζσλ ελλνηψλ είραλ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη γηα λα εληνπηζηνχλ ηα θελά, πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ 

έξεπλα. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εξγαζία θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή, πεξαηηέξσ έξεπλα. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πξαγκάησζε κίαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

Project Management 2.0, ηεο πξνέιεπζεο θαη πινπνίεζήο ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα 

είλαη αξθεηά πξφζθαηε, κε φζα ζεηηθά θαη αξλεηηθά θη αλ ζπλεπάγεηαη απηφ ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ πεγψλ.  

ρεηηθά κε ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, έγηλε ζχγθξηζε ζε θάπνηα εμ απηψλ, 

θαζφηη είλαη γλσζηφ φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηφζν ηελ νκάδα έξγνπ φζν θαη ηνλ ίδην 

ηνλ δηαρεηξηζηή, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά,. 

Σν πξφβιεκα κε ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ ήηαλ ε απνπζία γλψζεο εθ κέξνπο κνπ 

φισλ εμ απηψλ, θαζψο θαη ην φηη έπξεπε λα ηα κειεηήζσ απφ ηελ αξρή. Σν 

ζεκαληηθφηεξν, φκσο, εκπφδην γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπο ήηαλ φηη ην παλεπηζηήκην 

δελ είρε εμαζθαιίζεη άδεηα ρξήζεο θαη θάπνηα εξγαιεία πξφζθεξαλ δσξεάλ δείγκα γηα 

πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπζθνιία σο πξνο ηε κειέηε 

ηνπο ζηελ ηάμε ρσξίο ζπλδξνκή. Βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππήξραλ θαη νη 

δσξεάλ εθδφζεηο νη νπνίεο φκσο πξφζθεξαλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. 
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Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο, ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ πξνο κειέηε. Καζψο μζχρι πρότινοσ, το PM διδαςκόταν 

παραδοςιακά, ε ελζσκάησζε εξγαιείσλ PM2.0 είλαη αθφκα πξψηκε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ εμέιημε απηή ινγίδεηαη σο επαλάζηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αθνχ βνεζά ζηελ εμάιεηςε ηεο δαζθαινθεληξηθήο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, 

έρνληαο σο ζηφρν ηεο ηνλ εθπαηδεπφκελν. Γίλνληαη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα 

πξσηνβνπιίεο, δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλία. Οη θαζεγεηέο επηβιέπνπλ, 

παξαθνινπζνχλ θαη παξέρνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, δίλνληαο κεγάιν βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη εθπαηδεπφκελνη 

καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα δξνπλ φπσο ζ' έλαλ επαγγεικαηηθφ 

ρψξν. 

Μία ηέηνηα εμέιημε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, σζηφζν ρξεηάδνληαη ηα θαηάιιεια 

βήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί θαη λα ελζσκαησζεί ρσξίο ζχγρπζε. Γη' απηφ ην 

ιφγν, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ζαθείο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο πξνο ηνπο 

θαζεγεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Οη νδεγίεο απηέο αθνξνχλ ηα εξγαιεία, πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο ζεσξεηηθέο ελφηεηεο, κε ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ εθκάζεζε ηνπ PM. 

Δπίζεο, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε εμέηαζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ζπλέρηζεο 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξαδνζηαθήο δηαρείξηζεο έξγνπ. 

Παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγσλ έρνπκε γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ: 

 Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη γλσζηφ. 

 Τπάξρεη ζαθήο εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ έξγνπ.  

  Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ εγθξίλεηαη εμαξρήο. 

Αληίζεηα, δηαρείξηζε έξγσλ 2.0 έρνπκε φηαλ: 

 Σν θπζηθφ αληηθείκελν εληνπίδεηαη ζηαδηαθά θαη ππάξρεη ιίζηα 

πξνηεξαηνηήησλ. 

 Τπάξρνπλ πνιιαπιέο εθδφζεηο ηνπ πξντφληνο. 

 Ο πξνυπνινγηζκφο εγθξίλεηαη ζηαδηαθά. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην PM2.0 είλαη ηδαληθφ φηαλ ε νκάδα έξγνπ έρεη θάπνηα απφ 

ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Levitt 2011): 

 πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο θαη εκπεηξία, 

 νκαδηθφ πλεχκα θαη εζσηεξηθή ππνθίλεζε, 
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 πςειή αλνρή ζηελ ακθηβνιία, 

 ζπλεξγαηηθνχο ππαιιήινπο, 

 ρξήζε ηνπ Project Management 2.0 κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ.  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο ηνπ, ην PM2.0 απνηειείηαη  

απφ ηηο ίδηεο αξρέο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηε βνήζεηα λέαο ηερλνινγίαο, ελψ ζχκθσλα κε 

ηνπο ππεξκάρνπο ηνπ, πξφθεηηαη γηα κία εληειψο λέα θηινζνθία πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη 

λέα ηερλνινγηθά κέζα. 

7.2. Πξνηάζεηο 

Αλαθνξηθά κε κειινληηθέο βηβιηνγξαθηθέο επηζθνπήζεηο, είλαη ρξήζηκν λα ειεγρζεί ε 

βηβιηνγξαθία απφ ην έηνο 2012 θαη κεηά, γηα λέεο κειέηεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα είλαη 

πηζαλφλ ζεκαληηθέο ζηελ επηζηήκε ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ.  

Αθφκε, θάζε κειινληηθφο εξεπλεηήο πξέπεη πξψηα λα θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο πνπ έρνπλ 

πξναλαθεξζεί (παξαδνζηαθή δηαρείξηζε έξγσλ, επέιηθηε δηαρείξηζε έξγσλ, Web2.0 θαη 

Enterprise 2.0), γηα λα απνθχγεη ηε ζχγρπζε ηδεψλ θαη λα θαηαλνήζεη ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλάο ηνπ.  

Μία παξάκεηξνο πνπ δελ εμεηάζηεθε θαζφινπ ζηελ εξγαζία απηή είλαη νη επηπηψζεηο 

ηνπ PM2.0 ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ εξγαδφκελσλ, ζπγθεθξηκέλα, θαη φισλ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, γεληθφηεξα. Γελ αλαιχζεθε, δειαδή, αλ πξνθαιεί 

παξαδείγκαηνο ράξε ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο αλαζθάιεηα ή απηνπεπνίζεζε. 

Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ έξεπλεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηα ζεκεία, φπνπ ην PM2.0  

δελ είλαη ιεηηνπξγηθφ, λα εληνπηζηνχλ ηα ζεκεία απηά θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ. ηελ ίδηα θαηεγνξία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη εξγαζίεο, 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηνπ PM2.0. 

Γελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί ε εμέηαζε λέσλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγσλ, δηφηη ίζσο λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζε ππάξρνληα πξνβιήκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηα ζελάξηα δηδαζθαιίαο, απηά έγηλαλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ επηθνπξία 

ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα κάζνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ PM2.0. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ππήξρε ε ςεπδαίζζεζε φηη νη θνηηεηέο κέζα απφ θάπνηα εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα θαη κε πξαθηηθή εμάζθεζε, ζα θαηαλνήζνπλ νιφθιεξε ηελ επηζηήκε ηεο 

δηαρείξηζεο έξγσλ. Γη‟ απηφ, κειινληηθέο έξεπλεο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ κε βαζηθφ 

ζηφρν ηελ θαηαλφεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ νπηηθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

PM2.0. Δλδεηθηηθά, κέζα απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζελάξηα δελ κπνξεί λα γίλεη 
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θαηαλνεηφο ν αληαγσληζκφο θαη ε κεηαβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ εθηέιεζε 

ελφο έξγνπ.  

Σέινο, ζα ήζεια λα πξνηείλσ λα γίλεη κία εξγαζία, κέζσ ηεο νπνίαο λα πξνζαξκφδεηαη 

ε ζεσξία ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ 2.0 θαη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 κε ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Να κειεηά, δειαδή, ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο έξγνπ απφ κία 

εηαηξία, μεθηλψληαο απφ ηελ θαηαζθεπή θαθέινπ θαη ζπλερίδνληαο κε ηα ππφινηπα 

ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη γηα έξγα, πνπ έρνπλ σο 

εληνιέα θάπνηνλ ηδηψηε, αιιά ζεσξψ πσο ε κειέηε ζα παξνπζίαδε πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ αλ ν εληνιέαο ήηαλ ην θξάηνο. 

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ ειπίδα κνπ απηή ε εξγαζία λα πξφζθεξε 

πξαγκαηηθά λεσηεξηθά ζηνηρεία ζηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, ζηελ ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ PM2.0 θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ PM2.0. Θα ήκνπλ ηδηαίηεξα επηπρήο αλ 

θαηάθεξα λα δψζσ λέεο πξννπηηθέο θαη λα αλνίμσ λένπο δξφκνπο ζρεηηθά κε ηελ 

κειέηε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζε έλα κειινληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απφ 

κειινληηθνχο εξεπλεηέο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίλαθαο 9. ελάξηα δηδαζθαιίαο 

 Description 

1.1. Αλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ  ελάξην 01 

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

1.1.1. Σίηινο Οξηζκφο έξγνπ 

1.1.2. χληνκε πεξηγξαθή  Ο νξηζκφο ηνπ έξγνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 

Οξηζκφο ζθνπνχ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ, έλαξμεο θαη ιήμεο 

ηνπ, θαζνξηζκφο απαηηήζεσλ θαη ζεηξά δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

Γηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Σέινο, πξέπεη λα βξεζνχλ νη 

ζπκκέηνρνη. 

ηνηρεία καζήκαηνο   

1.1.3. Δπίπεδν Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

1.1.4. Ζιηθία θνηηεηψλ 22 θαη άλσ 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ 

1.1.5. Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

1.1.6. Γηάξθεηα  Έλα δίσξν κάζεκα  

ηφρνη 

1.1.7. Γλσζηηθνί ζηφρνη Οη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα νξίζνπλ ην έξγν κέζα απφ ηα 

εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. Έηζη, ν νξηζκφο ηνπ έξγνπ ζα 

είλαη δεκνθξαηηθφο θαη κέζα απφ ζσζηά επηρεηξήκαηα. 

Αθφκα νη απαηηήζεηο ζα απνζαθεληζηνχλ θαη ε αλάιπζε ηνπ 

πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ζα είλαη απνηειεζκαηηθή. 

1.1.8. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ 

κέζσλ.  

1.1.9. Πξέπνπζεο ζπκπεξηθνξέο Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

1.1.10. Σππηθέο παξαλνήζεηο Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 ,  λα κελ ζπγθεληξψλνληαη θάζε θνξά 

πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε. πρλφ θαηλφκελν 
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είλαη λα καδεχνληαη ζε έλαλ ρψξν θαη λα νξίδνπλ ην έξγν ζε 

έλα θχιιν ραξηί. 

1.2. θεπηηθφ ηνπ ζελαξίνπ ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

θαζεγεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην 

κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ νξηζκνχ έξγνπ κέζσ 

εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.  

 

1.2.1. Παηδαγσγηθνί πφξνη   Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο Wrike, PBworks, 

Steber, TWiki, Basecamp kai TeamWork PM. Απηά ηα 

εξγαιεία θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ πην 

εχθνιε θαη επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

wikis, blogs, forums, social networks βειηηψλνληαη νη 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ κέζα απφ ηα 

web machups δηεπθνιχλνληαη ν δηακνηξαζκφο ησλ αξρείσλ 

θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

1.3. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο Αξρηθά ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ηνλ νξηζκφ έξγνπ. 'Έπεηηα, δείρλεη ζηνπο θνηηεηέο 

παξαδείγκαηα θαιψο νξηζκέλσλ έξγσλ θαη ζην ηέινο 

αλαζέηεη ζηνπο θνηηεηέο θαζήθνληα γηα λα νξίζνπλ απηνί ην 

έξγν πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εμακήλνπ. Ο νξηζκφο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηα 

εξγαιεία PM2.0. 

Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ 

1.4. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο  Οξηζκφο ηίηινπ θαη ζθνπνχ έξγνπ 

1.4.1. χληνκε πεξηγξαθή  θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

πινπνηεζεί. Ο νξηζκφο ινηπφλ ηνπ ζθνπνχ ηνπ έξγνπ είλαη λα 

βξεζνχλ απηνί νη ιφγνη. 

1.4.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα νξίζνπλ ηνλ ηίηιν θαη ην ζθνπφ ηνπ έξγνπ κε 

ζαθήλεηα θαη λα κπνξεί λα απαληήζεη ζην εξψηεκα: Ση θαη 

γηαηί πξέπεη λα γίλεη. 

1.4.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

έξγνπ είλαη: 

1. Οη θνηηεηέο αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ην 

ηη είλαη έλα έξγν θαη πνηα ηα βαζηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. 

2. Ο θάζε θνηηεηήο γξάθεη έλα θείκελν ζε έλαλ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κε ηα ζηνηρεία πνπ βξήθε θαη 

πνπ ζεψξεζε ζεκαληηθά. 
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3. Ο θάζε θνηηεηήο δεηείηαη κε βάζε ηε ζεσξία πνπ 

δηδάρηεθε θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθε λα 

θέξεη έλα παξάδεηγκα ελφο πηζαλνχ έξγνπ γηα ηελ 

νκάδα θαη λα θαηαγξάςεη απηφ ην παξάδεηγκα ζε 

έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 

4. Με έλα εξγαιείν ςεθνθνξίαο δίλνληαη ζηνπο 

θνηηεηέο φιεο νη επηινγέο πνπ δήισζαλ ηα κέιε θάζε 

νκάδαο, απφ ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο πξέπεη λα 

ςεθίδνπλ πνην έξγν ζα επηιέμνπλ. 

5. Μέζα απφ έλα εξγαιείν chat νη θνηηεηέο ζπδεηνχλ 

κε βάζε φιεο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ην πνηνο ζα είλαη ν ζθνπφο ηνπ έξγνπ. 

6. ε έλαλ νκαδηθφ θεηκελνγξάθν ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ζπγγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ 

ζπλνκηιίαο. 

1.4.4. Οξγάλσζε ηάμεο  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

1.4.5. Ρφινη Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηνλ νξηζκφ ζθνπνχ 

έξγνπ 

1.4.6. Γηάξθεηα   20 ιεπηά  

1.5. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο Οξηζκφο απνηειεζκάησλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ ην ηέινο ηνπ 

έξγνπ 

1.5.1. χληνκε πεξηγξαθή Ο θαζνξηζκφο ησλ θαηαζηάζεσλ εθείλσλ πνπ είλαη 

επηζπκεηέο γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν. 

1.5.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ πψο έλα έξγν πξέπεη λα ηειεηψζεη θαη λα 

νξίζνπλ ηελ θαηάζηαζε απηή. 

1.5.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ νξηζκφ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζεκαηνδνηνχλ ην ηέινο ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Ζ θάζε νκάδα δεκηνπξγεί έλα facebook group κέζα 

απφ ην νπνίν ζα κπνξεί λα ζπλνκηιεί κε ηνλ πειάηε 

γηα ηα δεηνχκελα. 

2. πδήηεζε κέζα απφ έλα εξγαιείν chat κεηαμχ ηεο 

νκάδαο έξγνπ γηα θαζνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ 

απηψλ. 

3. Σειηθή ηνπο δηακφξθσζε ζε wiki 

 

1.5.4. Οξγάλσζε ηάμεο Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

1.5.5. Ρφινη Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 
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ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηνλ νξηζκφ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ ην ηέινο ηνπ έξγνπ. Ο 

θάζε θνηηεηήο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ζα νξίζεη 

εθείλα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ην ηέινο ηνπ 

έξγνπ. 

1.5.6. Γηάξθεηα   10 ιεπηά 

1.6. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο Οξηζκφο έλαξμεο θαη ιήμεο 

1.6.1. χληνκε πεξηγξαθή Ο νξηζκφο έλαξμεο θαη ιήμεο είλαη νη ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ 

πξέπεη λα μεθηλήζεη θαη λα νινθιεξσζεί ην έξγν. 

1.6.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

εληνπίζνπλ θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ ην πφηε πξέπεη λα 

μεθηλήζεη θαη ην πφηε πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην έξγν, 

ιακβάλνληαο βέβαηα σο γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

Έλα έξγν πξέπεη λα έρεη ζαθή αξρή θαη ιήμε. 

1.6.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ νξηζκφ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζεκαηνδνηνχλ ην ηέινο ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Γεκηνπξγία chat room θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζεκεία 

έλαξμεο θαη ιήμεο 

2. Καζνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ζε wiki 

3. Κνηλνπνίεζε ησλ ζεκείσλ απηψλ ζηνπο ππφινηπνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο κέζσ dropbox. 

1.6.4. Οξγάλσζε ηάμεο Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

1.6.5. Ρφινη Ζ νκάδα ζα απνθαζίζεη καδί θαηφπηλ ζπδήηεζεο πψο ζα 

μεθηλήζεη ην έξγν θαη πνην ζα είλαη ην ζπκβάλ ιήμεο. 

1.6.6. Γηάξθεηα   10 ιεπηά 

1.7. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο Δχξεζε ζπκκέηνρσλ 

1.7.1. χληνκε πεξηγξαθή Ζ νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα βξεη πνηνπο αθνξά ην έξγν. 

1.7.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο ηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

πσο εθηφο απφ ηελ νκάδα έξγνπ ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη, φπσο 

ν πειάηεο, ε δηνίθεζε θαη ε θνηλσλία. 

1.7.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εχξεζε ζπκκέηνρσλ είλαη: 

1. πδήηεζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ζην Skype 

2. πδήηεζε ζε εξγαιείν επηρεηξεκαηνινγίαο φπνπ ν 

θάζε θνηηεηήο ζα πξνηείλεη πηζαλνχο ζπκκεηέρνληεο 

θαη ζα επηρεηξεκαηνινγεί γηα ηελ επηινγή ηνπ θαη ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζα πξνζζέηνπλ θαη ηηο 

δηθέο ηνπο πξνηάζεηο αιιά θη επηρεηξήκαηα ππέξ θαη 

θαηά ησλ ππφινηπσλ πξνηάζεσλ. 
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1.7.4. Οξγάλσζε ηάμεο Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

1.7.5. Ρφινη Οη θνηηεηέο  ζα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ζπιινγηθά γηα ην 

πνηνη είλαη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο ηνπ έξγνπ. 

1.7.6. Γηάξθεηα   10 ιεπηά 

1.8. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο Καζνξηζκφο απαηηήζεσλ έξγνπ 

1.8.1. χληνκε πεξηγξαθή Δχξεζε ησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ ηειηθή απνδνρή ηνπ έξγνπ. 

1.8.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο ηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ 

γηα λα γίλεη ην έξγν απνδεθηφ. 

1.8.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

έξγνπ είλαη: 

1. Καηαζθεπή δηαδηθηπαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ κε 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ην έξγν 

2. Γηακνηξαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ ζε 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 

3. Δπίζθεςε ησλ ελδηαθεξφκελσλ ηνκέσλ γηα 

πξνζσπηθή ζπδήηεζε 

4. πδήηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ κέζσ Skype γηα 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

5. Υξήζε score cards φπνπ ε νκάδα θαηαγξάθεη ηηο 

απαηηήζεηο πνπ αλέθεξαλ νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο 

6. πιινγηθή κειέηε ησλ score cards κέζα απφ web 

conference θαη ζπγθξάηεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

απαηηήζεσλ πνπ ζα αληηκεησπηζηνχλ ζην έξγν 

1.8.4. Οξγάλσζε ηάμεο Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

1.8.5. Ρφινη Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

θαζνξίζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ. Σν θάζε κέινο ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηα θαζήθνληα 

πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ. Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα 

ζπλεξγαζηνχλ ζηε ζσζηή δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

1.8.6. Γηάξθεηα   10 ιεπηά 

1.9. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα δηαρείξηζε έξγνπ 

1.9.1. χληνκε πεξηγξαθή Δχξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο νη 

θνηηεηέο ζέινπλ λα γίλεηαη ε δηαρείξηζε έξγνπ. 

1.9.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο ηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα είλαη ζε ζέζε 



 

Άγγεινο Γεσξγνχιαο – Γηαρείξηζε Έξγσλ 2.0 (Project Management 2.0)  Σελίδα 89 

  

 Description 

λα πξνζδηνξίζνπλ πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ 

επηζπκνχλ λα γίλεηαη ε δηαρείξηζε έξγνπ. 

1.9.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ είλαη: 

1. Αξρηθά δηεμαγσγή πξνθαηαξθηηθήο ζπδήηεζεο κέζσ 

Skype, φπνπ θαη ζα ππάξμεη θαηαηγηζκφο ηδεψλ γηα 

απφθαζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

2. Απνηχπσζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζην forum αιιά 

θαη ζην dropbox ζαλ έλα αξρείν word. 

1.9.4. Οξγάλσζε ηάμεο Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

1.9.5. Ρφινη Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

θαζνξίζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ. Όια ηα άηνκα ζα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο, 

δίλνληαο φκσο πξνζνρή ζε εθείλα ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

γλψζεηο ή πείξα απφ δηαρείξηζε. 

1.9.6. Γηάξθεηα   10 ιεπηά 

 Αμηνιφγεζε  

1.10. Αξιολόγηςη μαθηςιακοφ ςεναρίου 

1.10.1. Σχπνο αμηνιφγεζεο Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα είλαη 

άηππε (ρσξίο θάπνηα ηππηθή εμέηαζε) 

1.10.2. Πεξηγξαθή αμηνιφγεζεο  Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζα απφ 

ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ 

παξαηήξεζε ζα αθνξά: 

1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 

2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

πξφηαζε γηα ην ηειηθφ έξγν 

3. Σελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θάζε ππνελφηεηαο θαηά ηνλ νξηζκφ 

έξγνπ. 

1.11. Αληαλάθιαζε  

1.11.1. θεπηηθφ ζελαξίνπ  Ζ εθκάζεζε ηνπ νξηζκνχ έξγνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην 

ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, θαζψο νη 

θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην ζίγνπξνη φηη έρνπλ πάξεη ηηο 

ζσζηέο απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν θαη ν θαζεγεηήο ζα 

κπνξεί λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη κέζα ζηελ ηάμε αιιά 

θαη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη 
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θνηηεηέο. Αθφκα, κέζσ ησλ εξγαιείσλ PM2.0 νη θαζεγεηέο 

ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο επέιηθηεο 

κεζφδνπο. 

2. Αλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ  ελάξην 02   

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ   

2.1.1. Σίτλοσ Δπηινγή έξγνπ   

2.1.2. φντομη περιγραφή  Ζ επηινγή ηνπ έξγνπ είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε θάζε 

νκάδα θνηηεηψλ θαιείηαη λα επηιέμεη έλα έξγν γηα λα πινπνηήζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 

  

ηνηρεία καζήκαηνο     

2.1.3. Επίπεδο Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα   

2.1.4. Ηλικία φοιτητών 22 θαη άλσ   

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ   

2.1.5. Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε δηαρείξηζεο 

έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα δηαρείξηζε έξγνπ. 

  

2.1.6. Διάρκεια  Έλα δίσξν κάζεκα    

ηφρνη   

2.1.7. Γνωςτικοί ςτόχοι Οη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην έξγν κέζα απφ ηα 

εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. Έηζη, ε επηινγή ηνπ έξγνπ ζα 

είλαη δεκνθξαηηθή θαη κέζα απφ ζσζηά επηρεηξήκαηα. Αθφκα, νη 

απαηηήζεηο ζα απνζαθεληζηνχλ θαη ε αλάιπζε ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο ζα είλαη απνηειεζκαηηθή. 

  

2.1.8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίασ Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ κέζσλ.  

  

2.1.9. Πρζπουςεσ ςυμπεριφορζσ Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

  

2.1.10. Συπικζσ παρανοήςεισ Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο 

έξγνπ 2.0 , λα κε ζπγθεληξψλνληαη θάζε θνξά πνπ ζέινπλ λα 

ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε. πρλφ θαηλφκελν είλαη λα καδεχνληαη 

ζε έλα ρψξν θαη λα επηιέγνπλ ην έξγν ζε έλα θχιιν ραξηί, ρσξίο 

λα αθνινπζήζνπλ θάπνηα κεζνδνινγία. 

  

2.2. κεπτικό του ςεναρίου ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο θαζεγεηέο 

λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην κάζεζεο γηα ηε 
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δηδαζθαιία ηεο επηινγήο έξγνπ κέζσ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο 

έξγνπ 2.0.  

 

2.2.1. Παιδαγωγικοί πόροι   Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο Wrike, PBworks, Steber, 

TWiki, Basecamp kai TeamWork PM. Απηά ηα εξγαιεία 

θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ πην εχθνιε θαη 

επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζέηεη 

ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ wikis, blogs, forums, 

social networks βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ελψ κέζα απφ ηα web machups δηεπθνιχλεηαη ν 

δηακνηξαζκφο ησλ αξρείσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

  

2.3. Μεθοδολογία διδαςκαλίασ Αξρηθά ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ηελ επηινγή έξγνπ. Έπεηηα, δίλεη ζηνπο θνηηεηέο 

θαζήθνληα γηα λα επηιέμνπλ απηνί θάπνην απφ ηα έξγα πνπ νη 

ίδηνη φξηζαλ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα. Ζ επηινγή ηνπ έξγνπ 

ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηα εξγαιεία PM2.0.  

  

Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ   

2.4. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ  Σξίγσλν ησλ έξγσλ   

2.4.1. φντομη περιγραφή  Δδψ ππνινγίδεηαη ε απφδνζε ηνπ έξγνπ σο πξνο ην ρξφλν, ηελ 

πνηφηεηα θαη ην θφζηνο. 

  

2.4.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ πσο ε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο 

ζηφρνπο είλαη ε πην ζεκαληηθή γηα ηε κέηξεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ 

έξγνπ. 

  

2.4.3. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξηγψλνπ ηνπ έξγνπ 

είλαη: 

1. Αξρηθά ζα γίλεη δηεμαγσγή ζπλαληήζεσλ γηα θαηαλνκή 

θαζεθφλησλ θη έπεηηα γηα εμέηαζε πξνφδνπ. Απηφ ζα 

γίλεη κέζσ forum θη επνκέλσο ην ηζηνξηθφ ζα θξαηείηαη 

απηφκαηα, δε ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη ζπλαληήζεηο ζηνλ 

ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν αιιά θαη δε ζα απαηηείηαη λα 

είλαη φινη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή.  

2. Ζ έθζεζε ηδεψλ ζα γίλεη ζε θάπνην wiki, ελψ ε 

απνζήθεπζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ηνλ απνηειεζκάησλ ζα 

γίλεηαη ζε GoogleDocs. 

3. 3.Σν ηξίγσλν ησλ έξγσλ ζα γίλεη κέζσ ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζε θάπνην εξγαιείν ραξηνγξάθεζεο 

ελλνηψλ, φπνπ ζα κπνξεί λα γίλεη ηεξάξρεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. 

 

  

2.4.4. Οργάνωςη τάξησ  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα ζα 

δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 
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2.4.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ην ηξίγσλν ησλ έξγσλ. 

Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο αμηνπνηείηαη κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ηνπ αιιά θαη κε βάζε ηελ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία. 

  

2.4.6. Διάρκεια   30 ιεπηά    

2.5. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ Αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο   

2.5.1. φντομη περιγραφή Ζ αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο δηαθξίλεηαη ζπλήζσο ζε: 

a. Αλάιπζε ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο 

b. Αλάιπζε νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο 

c. Αλάιπζε νξγαλσηηθήο ζθνπηκφηεηαο 

d. Αλάιπζε λνκηθήο ζθνπηκφηεηαο 

  

2.5.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα εάλ κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ ην έξγν, εάλ ζπκθέξεη θη αλ κπνξνχλ λα 

ππνινγίζνπλ ην θφζηνο ηνπ. 

  

2.5.3. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο είλαη: 

1. Γηα θάζε ππν-ηκήκα ηεο ελφηεηαο γίλεηαη επηπιένλ 

αλαδήηεζε γηα πηζαλέο θαιέο πξαθηηθέο ζην δηαδίθηπν 

2. Μέζα απφ έλα chat room ε θάζε νκάδα ζπδεηά ηα 

απνηειέζκαηα πνπ βξήθε θαη πξνηείλνληαη ηδέεο  

3. Οη ηειηθέο ηδέεο θαηαγξάθνληαη ζε έλα wiki γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ εχθνιε αλαδήηεζή 

ηνπο ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ 

 

  

2.5.4. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα ζα 

δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

  

2.5.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηελ αλάιπζε 

ζθνπηκφηεηαο. Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο αμηνπνηείηαη κε βάζε 

ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αιιά θαη κε βάζε ηελ εξγαζηαθή 

ηνπ εκπεηξία. Δπνκέλσο, ε αλάιπζε νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο 

ζα γίλεη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο,  ε αλάιπζε ηερληθήο 

ζθνπηκφηεηαο απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ε αλάιπζε 

νξγαλσηηθήο ζθνπηκφηεηαο απφ φιε ηελ νκάδα πξνθεηκέλνπ λα 

δνπλ αλ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην έξγν. 
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2.5.6. Διάρκεια   90 ιεπηά   

 Αμηνιφγεζε    

2.6. Αξιολόγηςη μαθηςιακοφ ςεναρίου   

2.6.1. Σφποσ αξιολόγηςησ Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα είλαη άηππε 

(ρσξίο θάπνηα ηππηθή εμέηαζε) 

  

2.6.2. Περιγραφή αξιολόγηςησ  Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηελ επηινγή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ παξαηήξεζε ζα 

αθνξά: 

1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

πξφηαζε γηα ην ηειηθφ έξγν 

3. Σελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

θάζε ππνελφηεηαο θαηά ηνλ νξηζκφ έξγνπ. 

  

2.7. Αντανάκλαςη    

2.7.1. κεπτικό ςεναρίου  Ζ εθκάζεζε ηεο επηινγήο ηνπ έξγνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην 

ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαζψο νη 

θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην ζίγνπξνη φηη έρνπλ πάξεη ηηο 

ζσζηέο απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, θαη ν θαζεγεηήο ζα 

κπνξεί λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη 

κέζα απφ ην πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη 

θνηηεηέο. Αθφκα κέζσ ησλ εξγαιείσλ PM2.0 νη θαζεγεηέο ζα 

κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο επέιηθηεο κεζφδνπο. 

  

3. Αλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ  ελάξην 03 

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

3.1.1. Σίτλοσ Γεκηνπξγία ΓΑΔ 

3.1.2. φντομη περιγραφή  ΓΑΔ είλαη ε Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ρσξίζεη ην έξγν ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, δηεπθνιχλνληαο 

έηζη ηελ νινθιήξσζε ηνπ. ηελ νπζία ρξεζηκεχεη ζηνλ 

νξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, ππνινγηζκφ δαπαλψλ, ζχληαμε 

πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξνγξακκαηηζκφ πφξσλ θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

ηνηρεία καζήκαηνο   

3.1.3. Επίπεδο Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

3.1.4. Ηλικία φοιτητών 22 θαη άλσ 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ 
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3.1.5. Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

3.1.6. Διάρκεια  Έλα δίσξν κάζεκα  

ηφρνη 

3.1.7. Γνωςτικοί ςτόχοι Οη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηε ΓΑΔ κέζα απφ 

ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ ηε γλψζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο ΓΑΔ, λα ηελ αλαιχζνπλ, λα ηελ 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ηελ εμεγήζνπλ. 

3.1.8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίασ Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ 

κέζσλ.  

3.1.9. Πρζπουςεσ ςυμπεριφορζσ Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

-Απνηχπσζε γλψκεο ρσξίο ελδνηαζκφ 

3.1.10. Συπικζσ παρανοήςεισ Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 , λα κε ζπγθεληξψλνληαη θάζε θνξά 

πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε.  

3.2. κεπτικό του ςεναρίου ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

θαζεγεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην 

κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ΓΑΔ κέζσ εξγαιείσλ 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.  

 

3.2.1. Παιδαγωγικοί πόροι   Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο Wrike, PBworks, 

Steber, TWiki, Basecamp kai TeamWork PM. Απηά ηα 

εξγαιεία θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ πην 

εχθνιε θη επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

wikis, blogs, forums, social networks βειηηψλνληαη νη 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ κέζα απφ ηα 

web machups δηεπθνιχλεηαη ν δηακνηξαζκφο ησλ αξρείσλ θαη 

ε επεμεξγαζία ηνπο. 

3.3. Μεθοδολογία διδαςκαλίασ Αξρηθά, ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ηε ΓΑΔ. Mεηά ηε ζεσξία δίλνληαη  ζηελ θάζε 

νκάδα  πνιιά εξγαιεία PM2.0  γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη, κέζα 
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απφ ηα νπνία νη θνηηεηέο ζα θαζνξίζνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

έλλνηεο κε ηηο νπνίεο ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ θαη νη νπνίεο ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ ζην λα θαηαιήμνπλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ έξγνπ. 

Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ 

3.3.1. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ  Καζνξηζκφο Παθέησλ Δξγαζίαο 

3.3.2. φντομη περιγραφή  Ο θαζνξηζκφο ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο αθνξά ηελ θαηάηκεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επηηπρεκέλε 

εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

3.3.3. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία ζπλεπή ιίζηα Παθέησλ 

Δξγαζίαο ηελ νπνία δε ζα ρξεηαζηεί λα επαλεμεηάζνπλ ζηελ 

πνξεία ηνπ έξγνπ. 

3.3.4. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ Παθέησλ εξγαζίαο 

είλαη: 

1. Μέζσ ελφο mind mapping εξγαιείνπ ζα γίλεη 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ Παθέησλ 

Δξγαζίαο. 

2. Ζ θαηαγξαθή ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο πνπ ζα 

αληηζηνηρνχλ ζηελ νκάδα ζα γίλεη ζε Wiki κε 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ θάζε παθέηνπ. 

3. Γεκηνπξγία ελφο νκαδηθνχ Googledocs spreadsheet 

θαη calendar ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα 

γηα ηελ απνζήθεπζε πξαθηηθψλ. 

3.3.5. Οργάνωςη τάξησ  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

3.3.6. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηα Παθέηα 

Δξγαζίαο. χκθσλα κε ηηο γλψζεηο ηνπ θάζε θνηηεηή ζα 

πξνηαζνχλ εθείλεο νη εξγαζίεο πνπ ζα ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ. 

3.3.7. Διάρκεια   30 ιεπηά  

3.3.8. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ Καζνξηζκφο παξαδνηέσλ 

3.3.9. φντομη περιγραφή Ο θαζνξηζκφο ησλ παξαδνηέσλ αθνξά ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη κφλν απηά. 

3.3.10. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

έρνπλ σο παξαδνηέα εθείλα αθξηβψο ηα απνηειέζκαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
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3.3.11. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ Παξαδνηέσλ είλαη: 

1. πδήηεζε ζε θάπνην social network κε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 

2. Καηαγξαθή ησλ δεκνθηιέζηεξσλ ηδεψλ ζε θάπνην 

forum 

3. Αλαλέσζε ηνπ wiki πνπ είραλ θηηάμεη ζηελ 

παξαπάλσ ελφηεηα θαη ελεκέξσζή ηνπ κε ηα 

ζηνηρεία ησλ παξαδνηέσλ ζε θάζε Παθέην Δξγαζίαο. 

3.3.12. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

3.3.13. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηα Παξαδνηέα. Δδψ 

γίλεηαη θαη αλάζεζε σο πξνο ην πνην κέινο ηεο νκάδαο είλαη 

ππεχζπλν γηα ην θάζε παξαδνηέν. 

3.3.14. Διάρκεια   30 ιεπηά 

3.3.15. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ Καζνξηζκφο νξφζεκσλ 

3.3.16. φντομη περιγραφή Ο θαζνξηζκφο ησλ νξφζεκσλ είλαη ρξνληθέο ζηηγκέο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πνπ ζρεδηάδνπκε λα επηηχρνπκε 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

3.3.17. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

εληνπίζνπλ θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζεσξνχλ ζεκαληηθέο, ψζηε λα ζεσξεζνχλ νξφζεκα. 

3.3.18. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ νξφζεκσλ είλαη: 

1. πδήηεζε κέζσ social networks κε ηα κέιε ηεο 

νκάδαο, ηε δηνίθεζε θαη ηνπο πειάηεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθέο ψζηε λα γίλνπλ νξφζεκα. 

2. Απνηχπσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπο κέζσ Web 

Mashups. 

3.3.19. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

3.3.20. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηα Οξφζεκα. Σν 

θάζε άηνκν ζα πξνηείλεη γηα νξφζεκα απηέο ηηο εξγαζίεο πνπ 

ζεσξεί σο ζεκαληηθφηεξεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, άξα ζα 

πξέπεη λα έρνπλ φινη ην ζάξξνο λα εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο. 

3.3.21. Διάρκεια   30 ιεπηά 
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 Αμηνιφγεζε  

3.4. Αξιολόγηςη μαθηςιακοφ ςεναρίου  

3.4.1. Σφποσ αξιολόγηςησ Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα είλαη 

άηππε (ρσξίο θάπνηα ηππηθή εμέηαζε) 

3.4.2. Περιγραφή αξιολόγηςησ  Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΓΑΔ ζα γίλεη κέζα 

απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ 

παξαηήξεζε ζα αθνξά: 

1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 

2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

ηειηθή ιίζηα ηεο ΓΑΔ  

3. Σελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο θάζε ΓΑΔ 

3.5. Αντανάκλαςη   

3.5.1. κεπτικό ςεναρίου  Ζ εθκάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο ΓΑΔ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζελάξην ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, 

θαζψο νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην ζίγνπξνη φηη έρνπλ 

πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, θαη ν 

θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη κέζα 

ζηελ ηάμε αιιά θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. Αθφκα κέζσ ησλ εξγαιείσλ 

PM2.0 νη θαζεγεηέο ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα 

ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο 

επέιηθηεο κεζφδνπο. 

4. Αλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ  ελάξην 04 

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

4.1.1. Σίτλοσ Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο 

4.1.2. φντομη περιγραφή  Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο απνηειείηαη απφ: 

1. Γεκηνπξγία ΓΑΔ 

2. Καζνξηζκφ ινγηθήο ζεηξάο εξγαζηψλ 

3. Δθηίκεζε ρξφλνπ θαη απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα 

θαζεκία.  

4. Δθηίκεζε πεξηνξηζκψλ, φπσο πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ, 

ηερληθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο. 

ηνηρεία καζήκαηνο   

4.1.3. Επίπεδο Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

4.1.4. Ηλικία φοιτητών 22 θαη άλσ 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ 
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4.1.5. Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

4.1.6. Διάρκεια  Έλα δίσξν κάζεκα  

ηφρνη 

4.1.7. Γνωςτικοί ςτόχοι Οη θνηηεηέο κέζα απφ ηα εξγαιεία PM2.0 πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαιήμνπλ ζηνλ θαηαιιειφηεξν 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ γηα ην έξγν ηνπο ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ρσξίο πνιχ θφπν. 

4.1.8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίασ Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ 

κέζσλ.  

4.1.9. Πρζπουςεσ ςυμπεριφορζσ Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

4.1.10. Συπικζσ παρανοήςεισ Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 , λα κε ζπγθεληξψλνληαη θάζε θνξά 

πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε. πρλφ θαηλφκελν 

είλαη λα καδεχνληαη ζε έλαλ ρψξν θαη λα νξίδνπλ ην έξγν ζε 

έλα θχιιν ραξηί. 

4.2. κεπτικό του ςεναρίου ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

θαζεγεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην 

κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ κέζσ 

εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.  

 

4.2.1. Παιδαγωγικοί πόροι   Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο Wrike, PBworks, 

Steber, TWiki, Basecamp kai TeamWork PM. Απηά ηα 

εξγαιεία θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ πην 

εχθνιε θη επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

wikis, blogs, forums, social networks βειηηψλνληαη νη 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

4.3. Μεθοδολογία διδαςκαλίασ Αξρηθά, ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ. Έπεηηα, ν θαζεγεηήο 

δείρλεη θάπνηεο θαιέο πξαθηηθέο απφ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχο 

πεηπρεκέλσλ έξγσλ θαη δεηάεη απφ ηνπο θνηηεηέο κέζα απφ 

ηε ζπλεξγαζία ζηα Web 2.0 εξγαιεία φπσο π.ρ. chat λα ηνπ 
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πξνηείλνπλ πηζαλνχο ιφγνπο  γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

πεηπρεκέλνη  θαζψο θη αληίζηνηρα παξαδείγκαηα απφ 

απνηπρεκέλνπο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχο πνπ ζηε ζπλέρεηα 

πξνθάιεζαλ πξνβιήκαηα ζην έξγν. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ 

έλα εξγαιείν ςεθνθνξίαο επηιέγνληαη νη ιφγνη πνπ πξνηείλεη 

ε πιεηνςεθία θαη γίλεηαη ζπδήηεζε κε ηνλ θαζεγεηή ζρεηηθά 

κε ην αλ απηνί νη ιφγνη είλαη ζσζηνί ή φρη θαη γηαηί. 

Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ 

4.4. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ πδήηεζε γχξσ απφ απηά παξαδείγκαηα 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

4.4.1. φντομη περιγραφή Δδψ νη θνηηεηέο κειεηνχλ παιαηφηεξα παξαδείγκαηα θαη 

ζπδεηνχλ γηα ην ηη πήγε θαιά ή ιάζνο θαη βιέπνπλ πψο 

κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κέζα απφ παιαηφηεξα έξγα. 

4.4.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κάζνπλ κέζα απφ παιαηφηεξα ιάζε θαη λα δνπλ θάπνηεο 

θαηλνηνκίεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. 

4.4.3. Πόροι Αξρηθά, ν θαζεγεηήο ζα αλαξηήζεη κέζσ dropbox ηηο 

παιαηφηεξεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, 

φπνπ νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε. 

Έπεηηα, κέζσ facebook ζα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο. Θα ηηο θξίλνπλ σο πεηπρεκέλεο ή απνηπρεκέλεο θαη ζα 

ςεθίζνπλ κέζσ εξγαιείνπ ςεθνθνξίαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ηηο ζεσξνχλ πεηπρεκέλεο ή απνηπρεκέλεο. 

ην ηέινο, ζα ζπδεηεζνχλ κε ηνλ θαζεγεηή ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ζπδήηεζεο ησλ θνηηεηψλ κέζσ ηνπ forum ηνπ καζήκαηνο. 

4.4.4. Οργάνωςη τάξη 'Όιε ε ηάμε ζα πξέπεη λα θάλεη κία ζπδήηεζε  ζαλ κία νκάδα 

γηα λα κπνξέζνπλ λα βγάινπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα. 

4.4.5. Ρόλοι Ο θάζε θνηηεηήο ζα θξίλεη ηα παιαηφηεξα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ έρεη, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ 

εξγαζηαθή ηνπ πείξα. 

4.4.6. Διάρκεια 100 ιεπηά 

4.5. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ  Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο 

4.5.1. φντομη περιγραφή  Πιένλ ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο είλαη πνιχ εχθνινο θη 

αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο. 

4.5.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα νξίζνπλ ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ κε 

ζαθήλεηα θαη γξήγνξα. 
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4.5.3. Πόροι Γηα λα γίλεη ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο απιά απαηηείηαη ε 

ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ PM2.0, φπσο ην basecamp, ην 

TeamWork PM, ην Wrike ή ην Streber. Όια απηά απιά 

απαηηνχλ λα κεηαθεξζεί ζην πξφγξακκα ε ΓΑΔ, θαη ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ θάζε δηαδηθαζία νη πεξηνξηζκνί 

θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη. Έπεηηα,  ν ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δεη ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ κέζα 

απφ δηάθνξα γξαθήκαηα. 

 

4.5.4. Οργάνωςη τάξησ  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

4.5.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηνλ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ. Αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ 

αλαιακβάλεη ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο θαιείηαη λα δειψζεη 

ζε κία ζπδήηεζε ην θφζηνο πνπ ζεσξεί φηη ζα ρξεηαζηεί ε 

δνπιεηά ηνπ, λα νξηζηεί επαθξηβψο ε δνπιεηά ηνπ θαη ηα 

ρξνληθά ηεο πιαίζηα. 

4.5.6. Διάρκεια   20 ιεπηά  

 Αμηνιφγεζε  

4.6. Αξιολόγηςη μαθηςιακοφ ςεναρίου 

4.6.1. Σφποσ αξιολόγηςησ Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα γίλεη 

κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνβάιιεη ε θάζε νκάδα 

θνηηεηψλ. 

4.6.2. Περιγραφή αξιολόγηςησ  Ζ αμηνιφγεζε θαηά ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ζα γίλεη κέζα 

απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ 

παξαηήξεζε ζα αθνξά: 

1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 

2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

πξφηαζε γηα ην ηειηθφ έξγν 

3. Σελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θάζε ππνελφηεηαο θαηά ην 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ. 

4.7. Αντανάκλαςη  
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4.7.1. κεπτικό ςεναρίου  Ζ εθκάζεζε ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζελάξην ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, 

θαζψο νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην ζίγνπξνη φηη έρνπλ 

πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, θαη ν 

θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη κέζα 

ζηελ ηάμε αιιά θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. Αθφκα, κέζσ ησλ εξγαιείσλ 

PM2.0 νη θαζεγεηέο ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα 

ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο 

επέιηθηεο κεζφδνπο. 

5. Αλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ  ελάξην 05 

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

5.1.1. Σίτλοσ Κξίζηκε αιπζίδα 

5.1.2. φντομη περιγραφή  Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη θνηηεηέο ζε απηφ 

ην ζελάξην είλαη: 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζηε ΓΑΔ ζε Αλζξσπν-Ώξεο 

(ΑΩ) 

 Γεκηνπξγία ελφο δηαγξάκκαηνο κε βέιε γηα ην έξγν 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο Κξίζηκεο Γηαδξνκήο ηνπ έξγνπ 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ ζε 

Ώξεο 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ 

ρξφλνπ εθηέιεζεο θάζε εξγαζίαο 

ηνηρεία καζήκαηνο   

5.1.3. Επίπεδο Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

5.1.4. Ηλικία φοιτητών 22 θαη άλσ 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ 

5.1.5. Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

5.1.6. Διάρκεια  Έλα δίσξν κάζεκα  

ηφρνη 

5.1.7. Γνωςτικοί ςτόχοι Οη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα βξνπλ ηελ θξίζηκε αιπζίδα κέζα 

απφ ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. Μ' απηφλ ηνλ ηξφπνη, 

ν νξηζκφο ηνπ έξγνπ ζα είλαη δεκνθξαηηθφο θαη κέζα απφ 

ζσζηά επηρεηξήκαηα. Αθφκα νη απαηηήζεηο ζα 

απνζαθεληζηνχλ θαη ε αλάιπζε ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ζα 

είλαη απνηειεζκαηηθή. 
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5.1.8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίασ Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ 

κέζσλ.  

5.1.9. Πρζπουςεσ ςυμπεριφορζσ Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

5.1.10. Συπικζσ παρανοήςεισ Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 , λα κε ζπγθεληξψλνληαη θάζε θνξά 

πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε. πρλφ θαηλφκελν 

είλαη λα καδεχνληαη ζε έλα ρψξν θαη λα βξίζθνπλ ηελ θξίζηκε 

αιπζίδα ζε έλα θχιιν ραξηί. 

5.2. κεπτικό του ςεναρίου ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

θαζεγεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην 

κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θξίζηκεο αιπζίδαο κέζσ 

εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.  

5.2.1. Παιδαγωγικοί πόροι   Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο Wrike, PBworks, 

Steber, TWiki, Basecamp kai TeamWork PM. Απηά ηα 

εξγαιεία θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ πην 

εχθνιε θη επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

wikis, blogs, forums, social networks βειηηψλνληαη νη 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ κέζα απφ ηα 

podcasts, web machups, RIA δηεπθνιχλεηαη ν δηακνηξαζκφο 

ησλ αξρείσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

5.3. Μεθοδολογία διδαςκαλίασ Αξρηθά, ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ηελ θξίζηκε αιπζίδα. 'Έπεηηα, δείρλεη ζηνπο 

θνηηεηέο θάπνηα παξαδείγκαηα θαιήο δεκηνπξγίαο θξίζηκεο 

αιπζίδαο φπνπ νη θνηηεηέο θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

ζρνιηάζνπλ. ην ηέινο, δίλεη ζηνπο θνηηεηέο θαζήθνληα γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ θξίζηκε αιπζίδα πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Ζ εχξεζε 

ηεο θξίζηκεο αιπζίδαο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηα εξγαιεία 

PM2.0. 

Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ 

5.4. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ  Δθηίκεζε ρξφλνπ θαη ζεηξά εξγαζηψλ 

5.4.1. φντομη περιγραφή  Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε 

θάζε εξγαζίαο ζηε ΓΑΔ ζε Αλζξσπν-Ώξεο (ΑΩ) .Αθφκα, 
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ππνινγίδεηαη ε ζσζηή ζεηξά ηεο θάζε εξγαζίαο. 

5.4.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα ππνινγίζνπλ ην ρξφλν πνπ απαηηεί θάζε 

εξγαζία θαη ηε ζεηξά ηνπο. 

5.4.3. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηίκεζε ρξφλνπ θαη ηε ζεηξά 

εξγαζηψλ είλαη: 

1. Αξρηθά, ζα γίλεη δηεμαγσγή ζπλαληήζεσλ γηα 

θαηαλνκή, εθηίκεζε ρξφλνπ θαη εξγαζηψλ. Απηφ ζα 

γίλεη κέζσ forum , έηζη ην ηζηνξηθφ ζα θξαηείηαη 

απηφκαηα, δε ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη ζπλαληήζεηο 

ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν αιιά θαη δε ζα 

απαηηείηαη λα είλαη φινη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή.  

2. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηψλ ζα 

ρξεζηκνπνηεί ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ζην 

TeamWorks PM, ζην Wrike ή ζην basecamp. 

3. Ζ απνζήθεπζε ησλ πξαθηηθψλ, ησλ απνθάζεσλ πνπ 

πάξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζα 

θαηαγξάθνληαη ζε GoogleDocs  

5.4.4. Οργάνωςη τάξησ  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

5.4.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ρξφλνπ θάζε εξγαζίαο. Ο θάζε θνηηεηήο εδψ ζα δειψζεη ηηο 

εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλεη, πφζν ρξφλν ζεσξεί φηη ζα 

απαηηνχλ θαη κε πνηα ζεηξά ζα πξέπεη λα πεξαησζνχλ. 

5.4.6. Διάρκεια   30 ιεπηά  

5.5. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ Γεκηνπξγία ελφο δηαγξάκκαηνο κε βέιε γηα ην έξγν 

 

5.5.1. φντομη περιγραφή Οη εξγαζίεο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηεζνχλ είηε σο βέιε είηε 

σο αθκέο. 

5.5.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα αλαπαξαζηήζνπλ γξαθηθά ηελ αιιεινπρία ησλ 

εξγαζηψλ. 

5.5.3. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ην δηάγξακκα κε βέιε είλαη ηα εμήο: 

1. πδήηεζε κέζσ facebook ζρεηηθά κε ην ηη αθξηβψο 

πξέπεη λα γίλεη. 

2. Γηα λα εληνπηζηνχλ νη ηδέεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 
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εξγαιείν mind mapping, ελψ ε απνζήθεπζε ησλ 

πξαθηηθψλ θαη ηνλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη ζε 

GoogleDocs 

3. 3.Θα γίλεη γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο κε 

βέιε, κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνηηεηψλ κε έλα 

interactive whiteboard. 

5.5.4. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

5.5.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

δηαγξάκκαηνο κε βέιε. Με ηελ εξγαζία απηή ζα αζρνιεζνχλ 

νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ γλψζεηο γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

5.5.6. Διάρκεια   20 ιεπηά 

5.6. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ Πξνζδηνξηζκφο ηεο Κξίζηκεο Γηαδξνκήο ηνπ έξγνπ θαη 

ππνινγηζκφο απαηηνχκελνπ ρξφλνπ 

5.6.1. φντομη περιγραφή Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο γίλεηαη κέζσ ησλ 

ρξφλσλ πνπ νινθιεξψλεηαη  ε θάζε εξγαζία ππνινγίδνληαο 

ην κνλνπάηη πνπ ρξεηάδεηαη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

5.6.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

εληνπίζνπλ ηελ θξίζηκε δηαδξνκή. 

5.6.3. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θξίζηκεο 

δηαδξνκήο είλαη: 

1. πλεξγαηηθφο πξνζδηνξηζκφο θξίζηκεο δηαδξνκήο 

κέζα απφ δηακνηξαζκφ νζφλεο θαη video conference 

φπνπ έλα κέινο ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηα ππφινηπα κέιε ζα 

ππνβνεζνχλ 

2. πλεξγαηηθή θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο 

γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε GoogleDocs θείκελν 

3. Πξνβνιή ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

πξνεγνπκέλσο 

4. Δκθάληζε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ θαη ηνπ ειάρηζηνπ 

δπλαηνχ ρξφλνπ 

5.6.4. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

5.6.5. Ρόλοι Κάπνηνο ζα αλαιάβεη λα είλαη ππεχζπλνο θαηαζθεπήο ηνπ 

γξαθήκαηνο ελψ νη ππφινηπνη ζα βνεζάλε. 

5.6.6. Διάρκεια   20 ιεπηά 
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 Αμηνιφγεζε  

5.7. Αξιολόγηςη μαθηςιακοφ ςεναρίου 

5.7.1. Σφποσ αξιολόγηςησ Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα πξνθχςεη 

κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ. 

5.7.2. Περιγραφή αξιολόγηςησ  Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηελ θξίζηκε ζα γίλεη κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ παξαηήξεζε 

ζα αθνξά: 

1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 

2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

πξφηαζε γηα ηε θξίζηκε δηαδξνκή 

3. Σελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θάζε ππνελφηεηαο θαηά ηνλ νξηζκφ 

έξγνπ. 

5.8. Αντανάκλαςη  

5.8.1. κεπτικό ςεναρίου  Ζ εθκάζεζε ηεο θξίζηκεο αιπζίδαο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζελάξην ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, 

θαζψο νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην ζίγνπξνη φηη έρνπλ 

πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, θαη ν 

θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη κέζα 

ζηελ ηάμε αιιά θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. Αθφκα, κέζσ ησλ εξγαιείσλ 

PM2.0 νη θαζεγεηέο ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα 

ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο 

επέιηθηεο κεζφδνπο. 

6. Αλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ  ελάξην 06 

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

6.1.1. Σίτλοσ Gantt Charts 

6.1.2. φντομη περιγραφή  Σν δηάγξακκα Gantt είλαη ην γλσζηφηεξν θαη παιαηφηεξν 

εξγαιείν δηνίθεζεο έξγνπ  

∆ίλεη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ ελφο έξγνπ.  

Παξνπζηάδεη ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη πέξαηνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ έξγνπ, ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ε θαζεκηά.  

∆είρλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

παξάιιεια, θαζψο θαη απηέο πνπ απαηηνχλ ηελ νινθιήξσζε 

ησλ πξνεγνπκέλσλ γηα λα μεθηλήζνπλ.  
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Δίλαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ φινπο. 

ηνηρεία καζήκαηνο   

6.1.3. Επίπεδο Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

6.1.4. Ηλικία φοιτητών 22 θαη άλσ 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ 

6.1.5. Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

6.1.6. Διάρκεια  Έλα δίσξν κάζεκα  

ηφρνη 

6.1.7. Γνωςτικοί ςτόχοι Οη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηάγξακκα Gantt 

έξγν κέζα απφ ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0. Απηή ε 

δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη δεκνθξαηηθή θαη κέζα απφ ζσζηά 

επηρεηξήκαηα. Αθφκα, νη απαηηήζεηο ζα απνζαθεληζηνχλ θαη 

ε αλάιπζε ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθή. 

6.1.8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίασ Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ 

κέζσλ.  

6.1.9. Πρζπουςεσ ςυμπεριφορζσ Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

6.1.10. Συπικζσ παρανοήςεισ Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 , λα κε ζπγθεληξψλνληαη θάζε θνξά 

πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε. πρλφ θαηλφκελν 

είλαη λα καδεχνληαη ζε έλαλ ρψξν θαη λα νξίδνπλ ην έξγν ζε 

έλα θχιιν ραξηί. 

6.2. κεπτικό του ςεναρίου ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

θαζεγεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην 

κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ δηαγξάκκαηνο Gantt κέζσ 

εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.  

6.2.1. Παιδαγωγικοί πόροι   To wrike έρεη επηινγή δεκηνπξγίαο δηαγξάκκαηνο Gantt είηε 

απηφκαηα είηε απφ ηνλ ρξήζηε. Έηζη, ν ρξήζηεο νξίδνληαο ηε 

ΓΑΔ, ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

κπνξεί λα έρεη ακέζσο ην δηάγξακκα Gantt ηνπ έξγνπ. Αθφκα, 

αλάινγα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηε ΓΑΔ θαη ζην 
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ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ, ηξνπνπνηείηαη αλάινγα θαη ην 

δηάγξακκα Gantt. Σν Gantt chart ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγεζεί θαη κέζσ RIA. 

6.3. Μεθοδολογία διδαςκαλίασ Αξρηθά, ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ηα δηαγξάκκαηα Gantt. Έπεηηα,  ν θαζεγεηήο 

δείρλεη θάπνηεο θαιέο πξαθηηθέο απφ δηαγξάκκαηα Gantt 

πεηπρεκέλσλ έξγσλ θαη δεηάεη απφ ηνπο θνηηεηέο κέζα απφ 

ηε ζπλεξγαζία ζηα Web 2.0 εξγαιεία φπσο π.ρ. chat λα ηνπ 

πξνηείλνπλ πηζαλνχο ιφγνπο  γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

πεηπρεκέλα θαζψο θαη αληίζηνηρα παξαδείγκαηα απφ 

απνηπρεκέλα δηαγξάκκαηα Gantt πνπ ζηε ζπλέρεηα 

πξνθάιεζαλ πξνβιήκαηα ζην έξγν. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ 

έλα εξγαιείν ςεθνθνξίαο επηιέγνληαη νη ιφγνη πνπ πξνηείλεη 

ε πιεηνςεθία  θαη γίλεηαη ζπδήηεζε κε ηνλ θαζεγεηή ζρεηηθά 

κε ην αλ απηνί νη ιφγνη είλαη ζσζηνί ή φρη θαη γηαηί. Σν 

δηάγξακκα Gantt ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηα εξγαιεία PM2.0. 

Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ 

6.4. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ πδήηεζε γχξσ απφ απηά παξαδείγκαηα δηαγξακκάησλ Gantt 

6.4.1. φντομη περιγραφή Δδψ νη θνηηεηέο κειεηνχλ παιαηφηεξα παξαδείγκαηα θαη 

ζπδεηνχλ γηα ην ηη πήγε θαιά ή ιάζνο θαη βιέπνπλ πψο 

κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κέζα απφ παιαηφηεξα έξγα. 

6.4.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κάζνπλ κέζα απφ παιαηφηεξα ιάζε θαη λα δνπλ θάπνηεο 

θαηλνηνκίεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. 

6.4.3. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη : 

1. Αξρηθά, ν θαζεγεηήο ζα αλαξηήζεη κέζσ dropbox ηηο 

παιαηφηεξεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο δηαγξακκάησλ 

Gantt φπνπ  νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε. 

2. Έπεηηα, κέζσ facebook ζα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο. Θα ηηο θξίλνπλ σο πεηπρεκέλεο ή 

απνηπρεκέλεο θαη ζα ςεθίζνπλ κέζσ εξγαιείνπ 

ςεθνθνξίαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηηο 

ζεσξνχλ πεηπρεκέλεο ή απνηπρεκέλεο. 

3. ην ηέινο, ζα ζπδεηεζνχλ κε ηνλ θαζεγεηή ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ θνηηεηψλ κέζσ 

ηνπ forum ηνπ καζήκαηνο. 

6.4.4. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα πξέπεη λα θάλεη κία ζπδήηεζε, φινη καδί, ζαλ κία 

νκάδα γηα λα κπνξέζνπλ λα βγάινπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά 
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απνηειέζκαηα. 

6.4.5. Ρόλοι Ο θάζε θνηηεηήο ζα θξίλεη ηα παιαηφηεξα δηαγξάκκαηα Gantt 

κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ έρεη, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ 

εξγαζηαθή ηνπ πείξα, αιιά θαη ην ηη ηνπ θαίλεηαη σο πην 

ινγηθφ θαη βνεζεηηθφ. 

6.4.6. Διάρκεια 100 ιεπηά 

6.5. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ  Γηαγξάκκαηα Gantt 

6.5.1. φντομη περιγραφή  Γηάγξακκα Gantt είλαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ΓΑΔ κε ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ θάζε παθέηνπ εξγαζίαο θαη κε 

εμαξηεκέλεο ζπζρεηίζεηο. 

6.5.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηαγξάκκαηα Gantt κε 

ζαθήλεηα θαη γξήγνξα. 

6.5.3. Πόροι Γηα λα γίλεη ην δηάγξακκα Gantt απιά απαηηείηαη ε ρξήζε 

θάπνηνπ εξγαιείνπ ζπλεξγαηηθνχ PM, φπσο ην Redmine θαη 

dotProject. Όια απηά απιά απαηηνχλ λα κεηαθεξζεί ζην 

πξφγξακκα ε ΓΑΔ θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ θάζε 

δηαδηθαζία νη πεξηνξηζκνί θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη. 

6.5.4. Οργάνωςη τάξησ  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

6.5.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ην 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ. Πξνηηκφηεξν είλαη λα δεκηνπξγήζεη 

ην δηάγξακκα Gantt θάπνην άηνκν πνπ γλσξίδεη απφ RIA. 

6.5.6. Διάρκεια   20 ιεπηά  

 Αμηνιφγεζε  

6.6. Αξιολόγηςη μαθηςιακοφ ςεναρίου 

6.6.1. Σφποσ αξιολόγηςησ Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα γίλεη 

κέζα απφ ηα απνηέιεζκα πνπ ζα πξνβάιιεη ε θάζε νκάδα 

θνηηεηψλ. 

6.6.2. Περιγραφή αξιολόγηςησ  Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηα δηαγξάκκαηα Gantt ζα γίλεη κέζα απφ 

ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ 

παξαηήξεζε ζα αθνξά: 

1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 
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2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

πξφηαζε γηα ην δηάγξακκα Gantt 

3. Σελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θάζε ππνελφηεηαο θαηά ηε δεκηνπξγία 

ηνπ δηαγξάκκαηνο Gantt 

6.7. Αντανάκλαςη  

6.7.1. κεπτικό ςεναρίου  Ζ εθκάζεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο Gantt κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζελάξην ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, 

θαζψο νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην ζίγνπξνη φηη έρνπλ 

πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, θαη ν 

θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη κέζα 

ζηελ ηάμε αιιά θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. Αθφκα, κέζσ ησλ εξγαιείσλ 

PM2.0 νη θαζεγεηέο ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα 

ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο 

επέιηθηεο κεζφδνπο. 

7. Αλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ  ελάξην 07 

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

7.1.1. Σίτλοσ ρεδηαζκφο θφζηνπο 

7.1.2. φντομη περιγραφή  ηελ ελφηεηα απηή αζρνινχκαζηε κε ην ζρεδηαζκφ θφζηνπο, 

δειαδή πψο κπνξεί λα βγεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, 

ππνινγηζκφ απφδνζεο ηνπ έξγνπ θαη ζπκςεθηζκφ αλάκεζα 

ζε θφζηνο θαη ρξφλν έξγνπ. 

ηνηρεία καζήκαηνο   

7.1.3. Επίπεδο Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

7.1.4. Ηλικία φοιτητών 22 θαη άλσ 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ 

7.1.5. Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

7.1.6. Διάρκεια  Έλα δίσξν κάζεκα  

ηφρνη 

7.1.7. Γνωςτικοί ςτόχοι Να γίλεη θαηαλνεηφο ν ξφινο ηνπ θφζηνπο, ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαη ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ηνπο 

Να γίλεη αληηιεπηφο ν ζπζρεηηζκφο θφζηνπο θαη ρξφλνπ θαη ε 

δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκψλ 
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Να πξαγκαηνπνηεζεί βαζηθή αλάιπζε ζρεδίσλ κε ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ 

Να αλαθεξζεί ζπλνπηηθά ε ζεκαζία ηεο απφδνζεο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έξγσλ 

7.1.8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίασ Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ 

κέζσλ.  

7.1.9. Πρζπουςεσ ςυμπεριφορζσ Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Δπαλάιεςε πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

7.1.10. Συπικζσ παρανοήςεισ Παξάιπζε ιφγσ ππνινγηζηή 

Δπηιεθηηθή κεηαρείξηζε ζηνηρείσλ κπνξεί λα θξχςεη ηα 

πξνβιήκαηα 

Τπεξβνιηθφο φγθνο δεδνκέλσλ 

Απνκφλσζε 

Δμάξηεζε 

Απνπξνζαλαηνιηζκφο 

7.2. κεπτικό του ςεναρίου ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

θαζεγεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην 

κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζρεδηαζκνχ θφζηνπο κέζσ 

εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.  

7.2.1. Παιδαγωγικοί πόροι   Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο Wrike, PBworks, 

Steber, TWiki, Basecamp kai TeamWork PM. Απηά ηα 

εξγαιεία θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ πην 

εχθνιε θη επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

wikis, blogs, for ums, social networks βειηηψλνληαη νη 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ κέζα απφ ηα 

podcasts, web machups, RIA δηεπθνιχλεηαη ν δηακνηξαζκφο 

ησλ αξρείσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

7.3. Μεθοδολογία διδαςκαλίασ Αξρηθά, ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ην θφζηνο. Έπεηηα, ηνπο δείρλεη θάπνηα 

παξαδείγκαηα θαιήο ρξήζεο εθαξκνγψλ ηεο ζεσξίαο.  ην 

ηέινο, δίλεη ζηνπο θνηηεηέο θαζήθνληα γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζεσξία ζηελ πξάμε. Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο  ζα πξέπεη 

λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ PM2.0. 
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Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ 

7.4. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ  ρεδηαζκφο θφζηνπο 

7.4.1. φντομη περιγραφή  Δδψ γίλεηαη ε θνζηνιφγεζε ζχκθσλα κε θάπνηα ηερληθή 

εθηίκεζεο θφζηνπο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ. 

7.4.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα θαηαλείκνπλ ζσζηά ηα ρξήκαηα ηνπ έξγνπ. 

7.4.3. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ θφζηνπο είλαη: 

1. Απφθαζε γηα ην πνηα ηερληθή εθηίκεζεο θφζηνπο ζα 

αθνινπζεζεί. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε εξγαιείν 

επηρεηξεκαηνινγίαο, φπνπ ην θάζε κέινο ζα 

πξνηείλεη κία ηερληθή εθηίκεζεο θφζηνπο κε βάζε ηε 

ζεσξία πνπ παξνπζηάζηεθε θαη ζα 

επηρεηξεκαηνινγεί σο πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέγεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ 

φιεο ηηο επηρεηξεκαηνινγίεο, ε νκάδα ζα επηιέμεη ηελ 

πην επηθξαηνχζα ηερληθή πνπ ζρεηίδεηαη πην άκεζα 

κε ην έξγν. 

2. Καηαγξαθή ζπζηαηηθψλ θφζηνπο, ε νπνία ζα γίλεη 

ζην wiki. Σα κέιε ηεο νκάδαο ζπλεξγαηηθά ζα 

γξάςνπλ φια ηα επηκέξνπο θφζηε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

3. Τπνινγηζκφο πξνυπνινγηζκνχ έξγνπ. Κάηη ηέηνην ζα 

γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ΓΑΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην θφζηνο πνπ έρεη ην θάζε παθέην εξγαζίαο ηεο 

ΓΑΔ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζε ππνινγηζηηθά θχιια 

ηνπ GoogleDocs. 

 

7.4.4. Οργάνωςη τάξησ  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

7.4.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηελ έλαξμε ζην 

ζρεδηαζκφ θφζηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ζε απηή ηελ 

ππνελφηεηα ζα γίλνπλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ έρνπλ 

νηθνλνκηθέο γλψζεηο, εθηφο απφ εθείλα ηα θνκκάηηα πνπ 

απαηηνχλ απφ ηα ππφινηπα κέξε λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα ηνπο απαζρνιήζεη. 
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7.4.6. Διάρκεια   30 ιεπηά  

7.5. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ Αλάιπζε ζρεδίσλ ρξφλνπ θαη θφζηνπο 

7.5.1. φντομη περιγραφή Δδψ γίλεηαη ν ζπκςεθηζκφο αλάκεζα ζην θφζηνο θαη ην 

ρξφλν πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην 

ειάρηζην θφζηνο 

7.5.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

ππνινγίζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θφζηνπο.  

7.5.3. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ζρεδίσλ ρξφλνπ θαη 

θφζηνπο είλαη ηα εμήο: 

1. Με έλα εξγαιείν video conference φπνπ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ζα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ θξίζηκε 

δηαδξνκή θαη πψο ζα δηαρεηξηζηνχλ ηα θφζηε ψζηε ε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ λα κελ θαζπζηεξήζεη  

2. πλεξγαηηθή θαηαγξαθή ησλ απνθάζεσλ απφ ην 

conference ζε έλα wiki. 

3. Σα ζρεηηθά αξρεία θαη αλαθνξέο πνπ ζα πξνθχπηνπλ 

ζα δηακνηξάδνληαη κέζσ dropbox. 

4. πκςεθηζκφο αλάκεζα ζην θφζηνο θαη ζην ρξφλν, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην ειάρηζην θφζηνο. 

7.5.4. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

7.5.5. Ρόλοι Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα πνπ 

ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην πξνθίι ηνπ, έπεηηα απφ 

ζπδήηεζε θαη ππνδείμεηο ηνπ PM. 

7.5.6. Διάρκεια   40 ιεπηά 

7.6. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ Απφδνζε έξγνπ 

7.6.1. φντομη περιγραφή Δδψ γίλεηαη ππνινγηζκφο ησλ νθειψλ πνπ ζα έρεη ε 

επηρείξεζε απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

7.6.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα έξγα λα έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε 

απφ ελαιιαθηηθέο επελδχζεηο ησλ ρξεκάησλ. Απηφο είλαη θαη 

ν βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο. 

7.6.3. Πόροι Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφδνζεο είλαη ηα εμήο: 

1. χγθξηζε κέζσ Web Mashups ησλ νθειψλ πνπ ζα 

έρεη ε επηρείξεζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν κε ηηο 

ππφινηπεο ελαιιαθηηθέο ηεο επηινγέο. 

2. πδήηεζε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα ηηο 
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δηεπθξίληζε απαηηήζεσλ ηνπο απφ ην έξγν κέζσ 

social network 

3. Φεθνθνξία κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ εξγαιείνπ γηα 

ην αλ ε επέλδπζε απηή αμίδεη λα γίλεη ή φρη. 

4. Δλνπνίεζε φισλ ησλ απνηειεζκάησλ κε Web 

Mashups. 

7.6.4. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

7.6.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηνλ νξηζκφ έλαξμεο 

θαη ιήμεο. 

Γηα ηελ νκάδα ζα γίλεη θαηαλνκή εξγαζηψλ κε βάζε ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ησλ κειψλ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε ζπλερήο ζπλεξγαζία. 

7.6.6. Διάρκεια   30 ιεπηά 

 Αμηνιφγεζε  

7.7. Αξιολόγηςη μαθηςιακοφ ςεναρίου 

7.7.1. Σφποσ αξιολόγηςησ Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα γίλεη 

κέζα απφ ηελ εξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ. 

7.7.2. Περιγραφή αξιολόγηςησ  Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ζα γίλεη κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ παξαηήξεζε 

ζα αθνξά:  

1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο  

2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

πξφηαζε γηα ην ζρεδηαζκφ θφζηνπο 

3. Σελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θάζε ππνελφηεηαο. 

4. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

5. Σελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζε ε νκάδα έξγνπ απφ ηελ 

εξγαζία ηεο. 

6. πκκφξθσζε ησλ παξαδνηέσλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

είραλ πξνθαζνξηζηεί. 

7.8. Αντανάκλαςη  

7.8.1. κεπτικό ςεναρίου  Ζ εθκάζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θφζηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν 
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ζελάξην ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, 

θαζψο νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην ζίγνπξνη φηη έρνπλ 

πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, θαη ν 

θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη κέζα 

ζηελ ηάμε αιιά θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. Αθφκα, κέζσ ησλ εξγαιείσλ 

PM2.0 νη θαζεγεηέο ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα 

ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο 

επέιηθηεο κεζφδνπο. 

8. Αλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ  ελάξην 08 

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

8.1.1. Σίτλοσ Δμαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη έιεγρνο 

8.1.2. φντομη περιγραφή  ηελ ελφηεηα απηή αζρνινχκαζηε κε ηελ εμαζθάιηζε φηη ην 

έξγν πιεξνί έζησ ζην ειάρηζην ηηο απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο θαη έιεγρν φηη πξνρσξάεη ζχκθσλα κε απηέο. 

ηνηρεία καζήκαηνο   

8.1.3. Επίπεδο Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

8.1.4. Ηλικία φοιτητών 22 θαη άλσ 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ 

8.1.5. Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

8.1.6. Διάρκεια  Έλα δίσξν κάζεκα  

ηφρνη 

8.1.7. Γνωςτικοί ςτόχοι  Να αληηιεθζνχλ νη θνηηεηέο ην ξφιν ηεο πνηφηεηαο θαη λα 

κάζνπλ λα εληνπίδνπλ ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά 

πνηφηεηαο. 

Να εμεγεζεί πψο κπνξεί λα γίλεη ε δηαρείξηζε ησλ πηπρψλ ηεο 

ζπκκφξθσζεο θαη ησλ πηπρψλ ηεο απφδνζεο ησλ έξγσλ. 

Να γίλεη αληηιεπηφο ν ξφινο θαη νη ζπληζηψζεο κηαο 

δηαδηθαζίαο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

Να θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ην ξφιν θαη ηηο δηαζέζηκεο 

ηερληθέο ηνπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα:  

– Να εληνπίδνπλ ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνπ 

είλαη θαηάιιεια γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν 

– Να θαζνξίδνπλ ηα θπξηφηεξα κέηξα ηεο απφδνζεο πνπ ζα 

ειέγρνληαη 

– Να επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηνλ 
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έιεγρν 

8.1.8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίασ Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ 

κέζσλ.  

8.1.9. Πρζπουςεσ ςυμπεριφορζσ Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

8.1.10. Συπικζσ παρανοήςεισ Παξάιπζε ιφγσ ππνινγηζηή 

Δπηιεθηηθή κεηαρείξηζε ζηνηρείσλ κπνξεί λα θξχςεη ηα 

πξνβιήκαηα 

Τπεξβνιηθφο φγθνο δεδνκέλσλ 

Απνκφλσζε 

Δμάξηεζε 

Απνπξνζαλαηνιηζκφο 

8.2. κεπτικό του ςεναρίου ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

θαζεγεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην 

κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ νξηζκνχ έξγνπ κέζσ 

εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.  

8.2.1. Παιδαγωγικοί πόροι   Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο Wrike, PBworks, 

Steber, TWiki, Basecamp kai TeamWork PM. Απηά ηα 

εξγαιεία θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ πην 

εχθνιε θη επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

wikis, blogs, forums, social networks βειηηψλνληαη νη 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ κέζα απφ ηα 

podcasts, web machups, RIA δηεπθνιχλεηαη ν δηακνηξαζκφο 

ησλ αξρείσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

8.3. Μεθοδολογία διδαςκαλίασ Αξρηθά, ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη έιεγρν. Έπεηηα, 

δίλεη ζηνπο θνηηεηέο θαζήθνληα γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζεσξία ζηελ πξάμε. Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο  ζα πξέπεη 

λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ PM2.0. 

Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ 

8.4. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ  Έλαξμε ζηελ πνηφηεηα 

8.4.1. φντομη περιγραφή  Δδψ νξίδνληαη θαη πνζνηηθνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ζηελ 

πνηφηεηα. 
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8.4.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα νξίζνπλ θαη λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ζηελ πνηφηεηα, λα θαηαλνήζνπλ ηε ινγηθή ζηελ 

νπνία βαζίδεηαη ην έξγν. 

8.4.3. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έλαξμε ζηελ πνηφηεηα είλαη:  

1. Αξρηθά ζα γίλεη δηεμαγσγή ζπλαληήζεσλ γηα 

θαηαλνκή θαζεθφλησλ θη έπεηηα γηα εμέηαζε 

πξνφδνπ. Απηφ ζα γίλεη κέζσ forum , έηζη ην 

ηζηνξηθφ ζα θξαηείηαη απηφκαηα, δε ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ νη ζπλαληήζεηο ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν 

αιιά θαη δε ζα απαηηείηαη λα είλαη φινη ηελ ίδηα 

ρξνληθή ζηηγκή. 

2. Γίλεηαη ζπδήηεζε ε νπνία θαηαγξάθεηαη κε 

καγλεηφθσλν θαη ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

δηακνηξάδεηαη ζε κνξθή podcast αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο νκάδαο κέζα ζην dropbox 

3. Ζ έθζεζε ηδεψλ ζα γίλεη ζε θάπνην wiki, ελψ ε 

απνζήθεπζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ζα γίλεηαη ζε GoogleDocs. 

8.4.4. Οργάνωςη τάξησ  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

8.4.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηελ έλαξμε ζηε 

δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. Ρφινο ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ζα 

είλαη λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα εθείλα πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ. 

8.4.6. Διάρκεια   10 ιεπηά  

8.5. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ ρεδηαζκφο 

8.5.1. φντομη περιγραφή Δδψ ζα ζρεδηαζηεί πψο ζα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο 

πνηφηεηαο (π.ρ. κέζσ Gantt chart, ππνινγηζκνχ θφζηνπο, 

δηαρείξηζεο αιιαγψλ θαη θηλδχλσλ θιπ) 

8.5.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ην ζρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο. Δδψ πξέπεη λα 

θαζνξηζηεί πνηα πξφηππα πνηφηεηαο αθνξνχλ ην έξγν θαη πψο 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ. 

8.5.3. Πόροι Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ πνηφηεηαο είλαη ηα 
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εμήο: 

Μειέηε ησλ δηαγξακκάησλ Gantt θαη ηεο ΓΑΔ, ζηφρσλ, 

πξνηεξαηνηήησλ, ζηφρσλ, ζρέδηα θφζηνπο θαη ρξφλνπ. 

1. Μειέηε ησλ δηαγξακκάησλ Gantt θαη ηεο ΓΑΔ, 

ζηφρσλ, πξνηεξαηνηήησλ, ζηφρσλ, ζρέδηα θφζηνπο 

θαη ρξφλνπ. 

2. πδήηεζε ζε θάπνην forum.  

3. Σα αξρεία ζα δηακνηξάδνληαη κέζσ dropbox. 

4. Θέζπηζε ησλ θαλφλσλ πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ 

κέζσ RIA. 

8.5.4. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

8.5.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηνλ νξηζκφ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ ην ηέινο ηνπ έξγνπ. Σα 

θαζήθνληα ζα είλαη : 

 Αλάιπζε θφζηνπο- νθέινπο 

 πγθξηηηθέο αμηνινγήζεηο 

 Γηαγξάκκαηα ξνήο 

 ρεδίαζε πεηξακάησλ 

 Κφζηνο ηεο αλάιπζεο πνηφηεηαο 

Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα πνπ 

ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην πξνθίι ηνπ. 

8.5.6. Διάρκεια   40 ιεπηά 

8.6. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ Δθηέιεζε 

8.6.1. φντομη περιγραφή Δδψ ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην πιάλν θαη 

ζχκθσλα κε ηπρφλ ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ηνπ θνξέα (π.ρ. 

ISO) 

8.6.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

πινπνηήζνπλ ην πιάλν ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα. 

8.6.3. Πόροι Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηέιεζε είλαη ηα 

εμήο: 

1. Γηακνηξαζκφο αξρείσλ πξνο επεμεξγαζία ζην 

dropbox. 

2. Καηεγνξηνπνίεζε κέζσ Folksonomy. 

3. πδεηήζεηο κειψλ νκάδαο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε 
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ηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο κέζσ 

blogs. 

4. WebMashups γηα ελνπνίεζε δεδνκέλσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εθαξκνγψλ. 

8.6.4. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

8.6.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε γηα ηνλ νξηζκφ έλαξμεο 

θαη ιήμεο. 

Γηα ηελ νκάδα ζα γίλεη θαηαλνκή εξγαζηψλ κε βάζε ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ησλ κειψλ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε ζπλερήο ζπλεξγαζία. 

8.6.6. Διάρκεια   30 ιεπηά 

8.7. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ Έιεγρνο 

8.7.1. φντομη περιγραφή Δδψ γίλεηαη εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ειέγρνπ ηεο. 

Δπαιεζεχεηαη ην αληηθείκελν, ειέγρνληαη νη δαπάλεο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα  ελψ γίλεηαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ.  

 

8.7.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζηηο δηαδηθαζίεο θη φρη ζην 

απνηέιεζκα. 

8.7.3. Πόροι Σα βήκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο είλαη ηα εμήο: 

1. Γηακνηξαζκφο αξρείσλ κέζσ dropbox ψζηε ην θάζε 

παξαδνηέν λα ειεγρζεί απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ 

δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηνηκαζία ηνπο. 

2. Υξεζηκνπνηείηαη έλα ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα ψζηε λα 

γίλεη ζηαηηζηηθή δεηγκαηνιεςίαο. 

3. πλερήο επηθνηλσλία κέζσ skype. 

4. χληαμε αλαθνξψλ ζε θάπνην wiki. 

8.7.4. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σν θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο ζα αλαιάβεη θάπνην πφζην πνπ λα κπνξεί 

λα θέξεη εηο πέξαο. 

8.7.5. Ρόλοι Ρφινο ΡΜ:  

– Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θφζηνπο 

– Καηαλνκή ζρεηηθψλ επζπλψλ 
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– Γηαζθάιηζε γηα ηε ζσζηή θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο 

– Γηαζθάιηζε φηη ην θφζηνο είλαη απαξαίηεην 

–Γηαζθάιηζε ηεο έγθξηζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγνιάβσλ 

– Έιεγρνο φηη ηα θνλδχιηα ηνπ έξγνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

άιιν έξγν 

Ρφινο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο: εληνπηζκφο εμαηξέζεσλ 

Ρφινο νκάδαο έξγνπ: πλεξγαζία θαη δηακνηξαζκφο  

πιεξνθνξηψλ κε ηνλ PM ψζηε λα γίλεη ν έιεγρνο νξζφηεξα. 

8.7.6. Διάρκεια   30 ιεπηά 

8.8. Σίτλοσ παιδαγωγικήσ ενότητασ Πεξάησζε 

8.8.1. φντομη περιγραφή Τπνβάιινληαη νη ηειηθέο αλαθνξέο, γίλεηαη αξρεηνζέηεζε θαη 

αμηνιφγεζε γηα βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

8.8.2. τόχοι μαθηςιακήσ ενότητασ ηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη λα θξαηήζνπλ φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζε επφκελεο ηνπο 

εξγαζίεο. 

8.8.3. Πόροι Σα βήκαηα ηεο πεξάησζεο είλαη ηα εμήο: 

1. Αλέβαζκα φισλ ησλ αλαθνξψλ ζε έλα wiki θαη 

ζχληαμε ηεο ηειηθήο . 

2. Ζιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε φισλ ησλ πεπξαγκέλσλ 

θαη αλαθνξψλ ζην dropbox ψζηε ν θαζέλαο λα έρεη 

πξφζβαζε ζε απηά. 

8.8.4. Οργάνωςη τάξησ Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

8.8.5. Ρόλοι Ζ θάζε νκάδα αλαζέηεη ην ξφιν ηνπ Project Manager ζε έλα 

κέινο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε ε νκάδα λα 

θαζνξίζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ. 

8.8.6. Διάρκεια   10 ιεπηά 

 Αμηνιφγεζε  

8.9. Αξιολόγηςη μαθηςιακοφ ςεναρίου 

8.9.1. Σφποσ αξιολόγηςησ Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα γίλεη 

κέζα απφ ηελ εξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ. 

8.9.2. Περιγραφή αξιολόγηςησ  Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηελ εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ζα γίλεη κέζα 

απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ 

παξαηήξεζε ζα αθνξά: 
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1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο  

2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

πξφηαζε γηα ην ηειηθφ έξγν 

3.  Σελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θάζε ππνελφηεηαο θαηά ηελ εμαζθάιηζε 

πνηφηεηαο. 

4. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

5. Σελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζε ε νκάδα έξγνπ απφ ηελ 

εξγαζία ηεο. 

6. πκκφξθσζε ησλ παξαδνηέσλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

είραλ πξνθαζνξηζηεί. 

8.10. Αντανάκλαςη  

8.10.1. κεπτικό ςεναρίου  Ζ εθκάζεζε ηεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζελάξην ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, 

θαζψο νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην ζίγνπξνη φηη έρνπλ 

πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, θαη ν 

θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη κέζα 

ζηελ ηάμε αιιά θαη κέζα  ζην πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. Αθφκα κέζσ ησλ εξγαιείσλ 

PM2.0 νη θαζεγεηέο ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα 

ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο 

επέιηθηεο κεζφδνπο. 

 Description 

9. Αναγνωριςτικό ςεναρίου  ελάξην 09 

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

9.1.1. Σίηινο Γηαρείξηζε αιιαγψλ θαη θηλδχλσλ 

9.1.2. χληνκε πεξηγξαθή  Γηαρείξηζε αιιαγψλ: Δίλαη ε  δηαδηθαζία ψζηε λα θαηαγξαθεί 

κηα αιιαγή, λα αμηνινγεζεί ν αληίθηππνο ηεο, θαη λα 

απνθαζηζηεί εάλ ζα γίλεη δεθηή ή φρη. 

Γηαρείξηζε θηλδχλσλ: Αζρνινχκαζηε κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηνηρεία καζήκαηνο   

9.1.3. Δπίπεδν Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

9.1.4. Ζιηθία θνηηεηψλ 22 θαη άλσ 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ 
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9.1.5. Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

9.1.6. Γηάξθεηα  Έλα δίσξν κάζεκα  

ηφρνη 

9.1.7. Γλσζηηθνί ζηφρνη Να θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί φηαλ εκθαληζηεί θάπνηα αλάγθε γηα ζεκαληηθή 

αιιαγή ή φηαλ ππάξρεη έλαο νξαηφο θίλδπλνο. 

9.1.8. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ,  ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ 

κέζσλ.  

9.1.9. Πξέπνπζεο ζπκπεξηθνξέο Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

9.1.10. Σππηθέο παξαλνήζεηο Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 , λα κε ζπγθεληξψλνληαη θάζε θνξά 

πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε. πρλφ θαηλφκελν 

είλαη λα καδεχνληαη ζε έλα ρψξν θαη λα νξίδνπλ ην έξγν ζε 

έλα θχιιν ραξηί. 

9.2. θεπηηθφ ηνπ ζελαξίνπ ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

θαζεγεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην 

κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία δηαρείξηζεο αιιαγήο θαη θηλδχλνπ 

κέζσ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.  

 

9.2.1. Παηδαγσγηθνί πφξνη   Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο Wrike, PBworks, 

Steber, TWiki, Basecamp kai TeamWork PM.. Απηά ηα 

εξγαιεία θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ πην 

εχθνιε θαη επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

wikis, blogs, forums, social networks βειηηψλνληαη νη 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ κέζα απφ ηα 

web machups δηεπθνιχλεηαη ν δηακνηξαζκφο ησλ αξρείσλ θαη 

ε επεμεξγαζία ηνπο. 

9.3. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο Αξρηθά, ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ηε δηαρείξηζε αιιαγήο θαη θηλδχλνπ.  Έπεηηα, 

δείρλεη ζηνπο θνηηεηέο παξαδείγκαηα έξγσλ πνπ 

δηαρεηξίζηεθαλ ζσζηά θαη ιάζνο θη αληίζηνηρα ηηο αιιαγέο 
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πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Ζ δηαρείξηζε 

αιιαγψλ θαη θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε εξγαιεία PM2.0. 

Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ 

9.4. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο  Γηαρείξηζε αιιαγψλ 

9.4.1. χληνκε πεξηγξαθή  Ζ δηαρείξηζε αιιαγψλ είλαη Γξαζηεξηφηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζην Παθέην Δξγαζίαο Γηαρείξηζε Έξγνπ. 

Πεξηέρεη ηεθκεξίσζε ηεο αιιαγήο, έιεγρν ηνπ θφζηνπο ηνπο, 

ηνπ αληίθηππνπ ζην ρξνλνδηάγξακκα, ηνπο ζρεηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο.  

Δπίζεο, ηελ εηζαγσγή, παξαθνινχζεζε, θαηαγξαθή ηεο 

έγθξηζεο ή ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηεηλνκέλσλ αιιαγψλ 

9.4.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο Δδψ νη θνηηεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία ε 

νπνία πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα λα κπνξέζεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αιιαγή ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

έξγνπ. 

9.4.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε αιιαγήο είλαη: 

1. Κάπνηνο ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη κηα αίηεζε 

αιιαγήο ζην blog ηεο νκάδαο εξγαζίαο. 

2. Σν αίηεκα αμηνινγείηαη γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο 

ηνπ, ηηο δαπάλεο, ηηο απαηηήζεηο ζε ρξφλν θαη ηηο 

φπνηεο αιιαγέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ. Αλ 

εγθξηζεί, κέζα απφ έλα εξγαιείν brainstorming 

πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο θαη 

φπνπ θάπνηνο απφ ηελ νκάδα αλαιακβάλεη λα 

θαηαγξάθεη ηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο ζε έλα 

google docs θείκελν. 

3. Γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο θαη κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλα κέηξα αζθαιείαο πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ (π.ρ. δελ επηηξέπεηαη θακηά αιιαγή πνπ λα 

απμάλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ πάλσ απφ 10%) κε ηε 

βνήζεηα ελφο εξγαιείνπ ςεθνθνξίαο. Με ην 

εξγαιείν απηφ, ςεθίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

αιιαγήο θαη θαηά πφζν ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί κε 

ηα κέηξα πνπ ζα έρνπλ πξνηαζεί ζην βήκα2. 

4. Ο ΡΜ θξίλεη εάλ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ λα 

απνθαλζεί αθνχ ζπλνκηιήζεη κέζσ εξγαιείσλ chats 

κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Αλ φρη, ην αίηεκα 

πξνσζείηαη ζην θαηάιιειν φξγαλν π.ρ. ην 

πκβνχιην Διέγρνπ Αιιαγψλ 
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5. Ζ επίζεκε απάληεζε ηεθκεξηψλεηαη κέζσ κηαο 

Γήισζεο Αληίθηππνπ Αιιαγήο (Change Impact 

Statement) πνπ ζα αλαξηεζεί ζην intranet ηεο 

εηαηξίαο. 

6. Αλ ην αίηεκα εγθξηζεί εηνηκάδεηαη λέα έθδνζε ησλ 

εγγξάθσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ θαη δηακνηξάδνληαη ζηα κέιε ηεο 

νκάδαο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζα απφ ην 

DropBox 

9.4.4. Οξγάλσζε ηάμεο  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

9.4.5. Ρφινη Θα απνθαζίζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο σο πξνο ην πνηεο 

δηαδηθαζίεο πηζαλψο λα ρξεηάδνληαη αιιαγέο θαη ζα 

ζπληάμνπλ ζπλεξγαηηθά αηηήκαηα αιιαγήο πνπ ζην ηέινο ζα 

πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ. 

9.4.6. Γηάξθεηα   60 ιεπηά  

9.5. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο Γηαρείξηζε θηλδχλσλ 

9.5.1. χληνκε πεξηγξαθή Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε νκάδα έξγνπ γηα 

αληηκεησπίζεη πηζαλνχο θηλδχλνπο. 

9.5.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

γλσξίζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηνπ απνηειέζκαηνο 

9.5.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη: 

1. Αλαγλψξηζε θηλδχλνπ, κέζα απφ ζπδεηήζεηο ζε 

chats, ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο θαη αλαιχζεηο 

εξεπλψλ. 

2. Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο θηλδχλνπ, κέζσ 

ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ φπσο αλαγλψξηζε 

πηζαλφηεηαο θαη επηπηψζεσλ θηλδχλνπ. Καηαγξαθή 

ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πνζνζηψλ ηνπο ζε 

ζπλεξγαηηθφ θείκελν ζην GoogleDocs. 

3. Έιεγρνο ή Μεηξηαζκφο ησλ Δπηπηψζεσλ ηνπ 

θηλδχλνπ, κέζα απφ ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο ζε chats θη έπεηηα κέζσ δηαδηθαζηψλ 

mind mapping λα γίλεη αλαδήηεζε ησλ επθαηξηψλ θαη 

απεηιψλ, επαλνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ θαη λα βξεζνχλ ηα απξφνπηα θαη απνζέκαηα. 

4. Γηακνηξαζκφο ηεο ηειηθήο αλαθνξάο γηα ηνπο 
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θηλδχλνπο ζε φιε ηελ νκάδα κε DropBox. 

 

9.5.4. Οξγάλσζε ηάμεο Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

9.5.5. Ρφινη Ζ θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα βξεη πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ λα 

αληηκεησπίζεη ην έξγν θαη λα πξνζπαζήζεη λα βξεη ηξφπνπο 

γηα λα ηνπο αληηκεησπίζεη. 

9.5.6. Γηάξθεηα   60 ιεπηά 

 Αμηνιφγεζε  

9.6. Αμηνιφγεζε καζεζηαθνχ ζελαξίνπ 

9.6.1. Σχπνο αμηνιφγεζεο Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα είλαη 

κέζα απφ ηε δηαρείξηζε πνπ ζα θάλνπλ νη θνηηεηέο. 

9.6.2. Πεξηγξαθή αμηνιφγεζεο  Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηε δηαρείξηζε αιιαγψλ θαη θηλδχλσλ ζα 

γίλεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ 

ηάμε. Ζ παξαηήξεζε ζα αθνξά: 

1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 

2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

πξφηαζε γηα ην ηειηθφ έξγν 

3. Σελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θάζε ππνελφηεηαο θαηά ηνλ νξηζκφ 

έξγνπ. 

9.7. Αληαλάθιαζε  

9.7.1. θεπηηθφ ζελαξίνπ  Ζ εθκάζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιαγψλ θαη θηλδχλσλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή, θαζψο νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην 

ζίγνπξνη φηη έρνπλ πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο κε 

δεκνθξαηηθφ ηξφπν, θαη ν θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα επηβιέπεη 

ηε δηαδηθαζία θαη κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη κέζα ζην 

πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. 

Αθφκα, κέζσ ησλ εξγαιείσλ PM2.0 νη θαζεγεηέο ζα κπνξνχλ 

λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο επέιηθηεο κεζφδνπο. 

 Description 

10. Αλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ  ελάξην 10 

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 
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10.1.1. Σίηινο Απνηίκεζε έξγνπ θαη επαλεμέηαζε 

10.1.2. χληνκε πεξηγξαθή  ε απηήλ ηελ ελφηεηα  δεηνχκελα είλαη ε νινθιήξσζε, ε 

ηεθκεξίσζε θαη ε επαλεμέηαζε ηνπ έξγνπ. 

ηνηρεία καζήκαηνο   

10.1.3. Δπίπεδν Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

10.1.4. Ζιηθία θνηηεηψλ 22 θαη άλσ 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ 

10.1.5. Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

10.1.6. Γηάξθεηα  Έλα δίσξν κάζεκα  

ηφρνη 

10.1.7. Γλσζηηθνί ζηφρνη Να απαξηζκεζνχλ νη θάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο ηειηθήο θάζεο – 

απηήο ηεο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Να θαηαζθεπαζηνχλ νη κεραληζκνί γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο 

Να πξαγκαηνπνηεζνχλ νη βαζηθέο επαλεμεηάζεηο έξγσλ κε ηηο 

θαηάιιειεο ηερληθέο 

10.1.8. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ 

κέζσλ.  

10.1.9. Πξέπνπζεο ζπκπεξηθνξέο Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

10.1.10. Σππηθέο παξαλνήζεηο Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 , λα κε ζπγθεληξψλνληαη θάζε θνξά 

πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε. πρλφ θαηλφκελν 

είλαη λα καδεχνληαη ζε έλα ρψξν θαη λα νξίδνπλ ην έξγν ζε 

έλα θχιιν ραξηί. 

10.2. θεπηηθφ ηνπ ζελαξίνπ ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

θαζεγεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην 

κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο απνηίκεζεο έξγνπ θη 

επαλεμέηαζεο κέζσ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.  
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10.2.1. Παηδαγσγηθνί πφξνη   Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο Wrike, PBworks, 

Steber, TWiki, Basecamp kai TeamWork PM.. Απηά ηα 

εξγαιεία θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ πην 

εχθνιε θη επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

wikis, blogs, forums, social networks βειηηψλνληαη νη 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ κέζα απφ ηα 

web machups δηεπθνιχλεηαη ν δηακνηξαζκφο ησλ αξρείσλ θαη 

ε επεμεξγαζία ηνπο. 

10.3. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο Αξρηθά, ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ηελ απνηίκεζε έξγνπ θαη επαλεμέηαζεο. 'Έπεηηα, 

δείρλεη ζηνπο θνηηεηέο παξαδείγκαηα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ζην ηέινο αλαζέηεη ζηνπο θνηηεηέο θαζήθνληα γηα λα 

απνηηκήζνπλ θαη λα επαλεμεηάζνπλ απηνί ην έξγν πνπ ζα 

πξέπεη λα εθηειέζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Σα 

θαζήθνληα ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ κε ηα εξγαιεία 

PM2.0. 

Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ 

10.4. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο  Δπαλεμέηαζε έξγνπ 

10.4.1. χληνκε πεξηγξαθή  Ζ επαλεμέηαζε πεξηιακβάλεη άκεζε «λεθξνςία» θαη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, καθξνρξφλην εζσηεξηθφ έιεγρν θαη 

αιιαγέο ζηξαηεγηθήο θαη δηαδηθαζίαο 

10.4.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο λα γίλεη έιεγρνο απφ 

ηνπο θνηηεηέο φισλ ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ πξηλ δνζνχλ 

επίζεκα θαη ζηελ πεξίπησζε ζθαικάησλ λα δηνξζσζνχλ. 

 

10.4.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαλεμέηαζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Οξηζκφο αξκφδηνπ γηα επαλεμέηαζε κέζσ ελφο 

εξγαιείνπ ςεθνθνξίαο. 

2. Μειέηε ζπλνιηθήο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο, κε ηε βνήζεηα ζπγθξηηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

3. Δληνπηζκφο πεξηνρψλ φπνπ νη δηαδηθαζίεο απέηπραλ. 

Απηφ ζα γίλεη κε έλα video conference εξγαιείν θαη 

κε δηακνηξαζκφ νζφλεο. Όινη ζπλεξγάδνληαη ψζηε 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο planned θαη actual  

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχο. 

4. Αλαθνξά θαη εηζήγεζε βειηηψζεσλ, κέζσ 

GoogleDocs. 
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10.4.4. Οξγάλσζε ηάμεο  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

10.4.5. Ρφινη Γηα ηελ θάζε δηαδηθαζία ζα νξηζηεί ν ππεχζπλνο 

επαλεμέηαζεο, πνπ ζα πξέπεη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ 

απζηεξά, ρσξίο θξπθέο αηδέληεο. Δπαλεμέηαζε γηα ην θάζε 

παθέην εξγαζίαο πξέπεη λα θάλεη έλαο θνηηεηήο πνπ δελ 

αζρνιήζεθε κε ηελ πινπνίεζε ηνπ. 

10.4.6. Γηάξθεηα   100 ιεπηά  

10.5. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο Σεθκεξίσζε έξγνπ 

10.5.1. χληνκε πεξηγξαθή Ζ ηεθκεξίσζε απνδεηθλχεη φηη ην έξγν νινθιεξψζεθε ζσζηά, 

δίλεη ζηνλ πειάηε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο θη 

εμαζθαιίδεη κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο 

10.5.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο ηφρνο απηήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο είλαη νη θνηηεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ πψο πξέπεη λα ηεθκεξηψζνπλ έλα έξγν. 

10.5.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηεθκεξίσζε είλαη: 

1. χληαμε ηειηθήο αλαθνξάο κέζσ GoogleDocs. 

2. Κνηλνπνίεζε φισλ ησλ αλαθνξψλ θαη εγγξάθσλ 

κέζσ dropbox. 

10.5.4. Οξγάλσζε ηάμεο Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

10.5.5. Ρφινη Ζ ηεθκεξίσζε ζα γίλεη ζπιινγηθά απφ φιε ηελ νκάδα. 

10.5.6. Γηάξθεηα   20 ιεπηά 

 Αμηνιφγεζε  

10.6. Αμηνιφγεζε καζεζηαθνχ ζελαξίνπ 

10.6.1. Σχπνο αμηνιφγεζεο Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα είλαη 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο πνπ ζα πινπνηήζνπλ νη 

θνηηεηέο. 

10.6.2. Πεξηγξαθή αμηνιφγεζεο  Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηελ απνηίκεζε θαη επαλεμέηαζε ηνπ 

έξγνπ ζα γίλεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

κέζα ζηελ ηάμε. Ζ παξαηήξεζε ζα αθνξά: 

1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 

2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

πξφηαζε γηα ηελ επαλεμέηαζε θαη ηελ ηειηθή 

αλαθνξά 

3. Tελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
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απνθάζεσλ θάζε ππνελφηεηαο θαηά ηνλ νξηζκφ 

έξγνπ. 

10.7. Αληαλάθιαζε  

10.7.1. θεπηηθφ ζελαξίνπ  Ζ εθκάζεζε ηεο απνηίκεζεο θη επαλεμέηαζεο έξγνπ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή, θαζψο νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην 

ζίγνπξνη φηη έρνπλ πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο κε 

δεκνθξαηηθφ ηξφπν, θαη ν θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα επηβιέπεη 

ηε δηαδηθαζία θαη κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη κέζα ζην 

πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. 

Αθφκα, κέζσ ησλ εξγαιείσλ PM2.0, νη θαζεγεηέο ζα 

κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο επέιηθηεο 

κεζφδνπο. 

 Description 

11. Αλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ  ελάξην 11 

Γεληθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

11.1.1. Σίηινο Βειηίσζε ηεο απφδνζεο ελφο έξγνπ 

11.1.2. χληνκε πεξηγξαθή  Βειηίσζε ηεο απφδνζεο ελφο έξγνπ είλαη ην πψο ζα κπνξνχζε 

λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο έξγσλ. 

ηνηρεία καζήκαηνο   

11.1.3. Δπίπεδν Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

11.1.4. Ζιηθία θνηηεηψλ 22 θαη άλσ 

 Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ 

11.1.5. Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλψζε 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ γηα 

δηαρείξηζε έξγνπ. 

11.1.6. Γηάξθεηα  Έλα δίσξν κάζεκα  

ηφρνη 

11.1.7. Γλσζηηθνί ζηφρνη Να απαξηζκεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο ηνπ ΡΜ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ηξέρνληνο επηπέδνπ αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Να εμεγεζεί ν ξφινο ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ, ν 

ηξφπνο κέηξεζεο επηδφζεσλ θαη ε δηαδηθαζία ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ζηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ έξγνπ. 

Να θαηαζηξσζεί κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο 
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γηα ηηο λέεο δηαδηθαζίεο ΡΜ 

Να εληνπηζηνχλ νη ηνκείο ηνπ ΡΜ πνπ ζέινπλ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε 

11.1.8. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξίησλ 

κέζσλ.  

11.1.9. Πξέπνπζεο ζπκπεξηθνξέο Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά: 

- Να αθνχγεηαη ε άπνςε ησλ άιισλ κε ζεβαζκφ, πξνζνρή θαη 

φξεμε. 

- Αληαπφθξηζε 

-Αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, ζπζρέηηζε θαη ζχλζεζε αμηψλ.  

11.1.10. Σππηθέο παξαλνήζεηο Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0 , φρη κε ην MS Project θαη λα κε 

ζπγθεληξψλνληαη θάζε θνξά πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ θάπνηα 

απφθαζε. πρλφ θαηλφκελν είλαη λα καδεχνληαη ζε έλα ρψξν 

θαη λα νξίδνπλ ην έξγν ζε έλα θχιιν ραξηί. 

11.2. θεπηηθφ ηνπ ζελαξίνπ ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

θαζεγεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα ζελάξην 

κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ελφο 

έξγνπ κέζσ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0.  

11.2.1. Παηδαγσγηθνί πφξνη   Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγνπ 2.0, φπσο Wrike, PBworks, 

Steber, TWiki, Basecamp kai TeamWork PM. Απηά ηα 

εξγαιεία θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ πην 

εχθνιε θη επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

wikis, blogs, forums, social networks βειηηψλνληαη νη 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ κέζα απφ ηα 

web machups δηεπθνιχλεηαη ν δηακνηξαζκφο ησλ αξρείσλ θαη 

ε επεμεξγαζία ηνπο. 

11.3. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο Αξρηθά, ν θαζεγεηήο δίλεη κία δηάιεμε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ελφο έξγνπ.  Μεηά ηε 

δηάιεμε ζα εθαξκνζηεί ην παηδαγσγηθφ ζπλεξγαηηθφ ζελάξην 

“Think-Pair-Share”, φπνπ ν θαζεγεηήο ζα αθήζεη ηνλ θάζε 

θνηηεηή λα ςάμεη κφλνο ηνπ πηζαλνχο ηξφπνπο βειηίσζεο 

δηαδηθηπαθά.  ηε ζπλέρεηα, αλά νκάδεο ησλ δχν ζα 

ζπδεηήζνπλ ηη βξήθε ν θαζέλαο θαη ζα ζπλζέζνπλ κία ιίζηα 

κε απηά πνπ ζεσξνχλ πην ζεκαληηθά, θαη ζηε ζπλέρεηα φινη 

καδί κέζα ζηελ ηάμε ζα ζπδεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

βξήθαλ. ην ηέινο αλαζέηεη ζηνπο θνηηεηέο θαζήθνληα γηα λα 
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πνπλ πψο νη ίδηνη ζε επφκελα έξγα ζα βειηίσλαλ ηε δηαρείξηζε 

ηνπ έξγνπ. Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηα εξγαιεία PM2.0. 

Πεξηγξαθή παηδαγσγηθψλ ελνηήησλ 

11.4. Σίηινο παηδαγσγηθήο ελφηεηαο  Βειηίσζε ηεο απφδνζεο έξγνπ 

11.4.1. χληνκε πεξηγξαθή  Δδψ γίλεηαη δηαδηθαζία κειέηεο απφ ηα ιάζε γηα λα βειηησζεί 

ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο έξγσλ. 

11.4.2. ηφρνη καζεζηαθήο ελφηεηαο ηφρνο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

11.4.3. Πφξνη Σα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ελφο 

έξγνπ είλαη: 

1. πδήηεζε κεηαμχ θνηηεηψλ κέζσ chats γηα φ,ηη 

ζεσξνχλ απηνί φηη πήγε ιάζνο. 

2. ε έλαλ νκαδηθφ θεηκελνγξάθν ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ζπγγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ 

ζπλνκηιίαο. 

3. Αλάξηεζε ηνπ θαζεγεηή ζην forum ησλ ζπκβνπιψλ 

θαη ζπζηάζεσλ ηνπ. 

4. χλζεζε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ γηα ηε βειηίσζε 

απφδνζεο ηνπ έξγνπ ζε αξρεία word θαη 

δηακνηξαζκφο ηνπο ζην dropbox 

11.4.4. Οξγάλσζε ηάμεο  Ζ ηάμε ζα νξγαλσζεί αλά νκάδεο έξγνπ, φπνπ ε θάζε νκάδα 

ζα δνπιέςεη ζπλεξγαηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

11.4.5. Ρφινη Ζ θάζε νκάδα ζπιινγηθά ζα ζπδεηήζεη γηα ην ηη πήγε ζηξαβά, 

ηη ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη θαη ην ηη ζα πξέπεη λα θξαηήζεη. 

11.4.6. Γηάξθεηα   120 ιεπηά  

 Αμηνιφγεζε  

11.5. Αμηνιφγεζε καζεζηαθνχ ζελαξίνπ 

11.5.1. Σχπνο αμηνιφγεζεο Ζ αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ παηδαγσγηθή ελφηεηα ζα είλαη 

άηππε (ρσξίο θάπνηα ηππηθή εμέηαζε) 

11.5.2. Πεξηγξαθή αμηνιφγεζεο  Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ελφο έξγνπ ζα 

γίλεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ 

ηάμε. Ζ παξαηήξεζε ζα αθνξά: 

1. Σν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 

2. Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ 

3. Σελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί απφ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θάζε ππνελφηεηαο. 
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 Description 

11.6. Αληαλάθιαζε  

11.6.1. θεπηηθφ ζελαξίνπ  Ζ εθκάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ελφο έξγνπ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή, θαζψο νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα είλαη πην 

ζίγνπξνη φηη έρνπλ πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο κε 

δεκνθξαηηθφ ηξφπν. Ο θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα επηβιέπεη ηε 

δηαδηθαζία θαη κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη κέζα ζην 

πεξηβάιινλ PM 2.0 πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο. 

Αθφκα, κέζσ ησλ εξγαιείσλ PM2.0, νη θαζεγεηέο ζα 

κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια εθείλα ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ κε ηηο επέιηθηεο 

κεζφδνπο. 

 


