
 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ASOC 

Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στους μαθητές και περιέχει πληροφορίες και συμβουλές 

χρήσιμες για την διάδραση με τα εργαλεία και τα κανάλια επικοινωνίας At the School of 

OpenCohesion (ASOC). To ASOC προσφέρει μια ευρεία γκάμα εργαλείων επικοινωνίας στην 

κοινότητα των συμμετεχόντων: ιστότοπο, σελίδα Facebook, ομάδα Facebook, Twitter, 

Instagram. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Για όλα αυτά τα εργαλεία ισχύει ένας γενικός κανόνας που πρέπει  να έχετε καλά υπόψη: οποιοδήποτε περιεχόμενο θέλετε να 

δημοσιεύσετε (post στο Facebook, tweet, άρθρο για το blog) πρέπει να επικεντρώνεται στην εργασία έρευνας με την οποία 

δραστηριοποιείται το team της τάξης. 

Επίσης, να έχετε πάντα υπόψη σας σε ποιους απευθύνονται οι κοινοποιήσεις σας. Στα κανάλια επικοινωνίας όπου τα μηνύματα 

απευθύνονται σε κοινό εκτός του πλαισίου της κοινότητας ASOC (για παράδειγμα σε θεσμικούς φορείς, δημοσιογράφους κ.λπ.), 

το περιεχόμενο που παράγετε πρέπει να είναι σαφές και αποτελεσματικό, και να αποσκοπεί στο να εξηγήσει την εργασία έρευνας 

σε όσους πιθανώς δεν τη γνωρίζουν ακόμα καλά ή και καθόλου. 

Εκτός από το άρθρο που πρέπει να γράψετε για το blog (δείτε τις σελίδες στη συνέχεια), τα εργαλεία επικοινωνίας με το 

εξωτερικό κοινό που πρέπει να ενεργοποιήσετε είναι τα εξής: λογαριασμός Twitter, σελίδα Facebook, προφίλ σε άλλα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (πχ. Instagram). 

Τα εργαλεία επικοινωνίας εντός της κοινότητας όμως μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ελεύθερα, για παράδειγμα για να 

ενημερώνετε ο ένας τον άλλο σχετικά με την εξέλιξη του έργου, για να κάνετε ερωτήσεις, για συμβουλές και εισηγήσεις. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

Στην επιλογή του ονόματος και λογοτύπου της ομάδας/της τάξης, καθώς και του λογαριασμού Google και των κοινωνικών 

μέσων, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ονόματα που περιέχουν λέξεις που μπορούν να συνδεθούν με το έργο, όπως «ASOC», 

«ASOCEU», «At the School of OpenCohesion…», «OpenCohesion…», «European Cohesion…». 

 

Ας δούμε αναλυτικά στις σελίδες που ακολουθούν πώς να χρησιμοποιείτε το κάθε μέσο επικοινωνίας 

που το πρόγραμμα At the School of OpenCohesion θέτει στη διάθεση σας.  



 

Ιστότοπος www.ascuoladiopencoesione.it 

 

 

 

Ο ιστότοπος του έργου At the School of OpenCohesion είναι το πρωταρχικό μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η ομάδα 

ASOC. Ο ιστότοπος κοινοποιεί πάντα τα πιο πρόσφατα νέα σχετικά με το έργο ASOC, για την OpenCohesion, για τον κόσμο των 

ανοιχτών δεδομένων και της παρακολούθησης δημόσιων πολιτικών. Από τον ιστότοπο ακολουθείτε επίσης τα μαθήματα βήμα 

με βήμα, τις ενότητες βίντεο, τις διαφάνειες, το διδακτικό υλικό, τις επιπρόσθετες πηγές, και μπορείτε να κάνετε σύγκριση με 

τις εμπειρίες σας από τα προηγούμενα προγράμματα, βλέποντας για παράδειγμα τις διεξαγόμενες εργασίες, τα βίντεο και τη 

σειρά web. Ο ιστότοπος θα φιλοξενεί μια ειδική ενότητα στην οποία θα προβάλλεται το περιεχόμενο που θα δημοσιεύσετε, 

μόλις ξεκινήσετε την εργασία σας. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ: περιηγηθείτε στον ιστότοπο,  πληροφορηθείτε σχετικά με τα τελευταία νέα του ASOC, δείτε τις 

εμπειρίες από τα προηγούμενα προγράμματα, συμβουλευτείτε το διδακτικό υλικό και την αναλυτική τεκμηρίωση. 

Η Αναφορά μαθήματος είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί η ομάδα ASOC για να επικοινωνήσει με το εξωτερικό κοινό. 

Πρόκειται για μια φόρμα που πρέπει να συμπληρώσετε για κάθε μάθημα, καταχωρώντας τα κείμενα που καταρτίσατε και τις 

διάφορες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του έργου. 

Ο Υπεύθυνος Έργου της ομάδας σας, με τη βοήθεια των καθηγητών, αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και την αποστολή των 

διαφόρων Αναφορών Μαθήματος, μέσα από τη συμπλήρωση συγκεκριμένων φορμών online των οποίων τα σχετικά link 

παρέχονται κάθε φορά στους καθηγητές. 

Σε όλες τις Αναφορές μαθήματος θα υπάρχει η ενότητα blog post, όπου θα είναι δυνατό να αφηγηθείτε την εξέλιξη του έργου. 
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FACEBOOK 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ: κάντε like στη σελίδα Facebook του έργου, κάντε σχόλια σε post με συγκλίνουσες και χρήσιμες για 

όλους πληροφορίες, κάντε link σε post που σας αρέσουν στους πίνακές σας. 

Αφού ανατεθεί ο ρόλος του Υπεύθυνου Κοινωνικών Μέσων, δημιουργήστε και εσείς ένα προφίλ Facebook για την ομάδα 

έρευνάς σας και ενημερώνετέ το με τις πληροφορίες που αφορούν τα στάδια εξέλιξης της έρευνάς σας. Η σελίδα Facebook της 

ομάδας σας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο γιατί αποτελεί προνομιακό χώρο για την κοινοποίηση των εξελίξεων της εργασίας 

σας, για τη προώθηση της συμμετοχής ενδεχόμενων ενδιαφερόμενων επιτόπιων παραγόντων στην έρευνά σας, για να 

μοιραστείτε τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τα link σας. 

ΕΠΙΣΗΜΑ HASHTAGS: #ASOCEU και #ASOC1920 

Όταν αναφέρεστε στο έργο At the School of OpenCohesion, χρησιμοποιείτε πάντα τα επίσημα hashtags έργου, που είναι 

#ASOCEU και #ASOC1920. Όλα τα post σας με το hashtag αυτό θα είναι έτσι ορατά στη σελίδα αναζητήσεων με το ίδιο 

hashtag. 

 

 

  

Ακολουθούν ορισμένες οδηγίες για τη σύνταξη του περιεχομένου: 

- ακολουθήστε μια συγκεκριμένη αφηγητική δομή: 1) σημείο εκκίνησης, 2) ανάπτυξη, 3) τέλος 

- χωρίστε το κείμενο σε παραγράφους ώστε να είναι σαφέστερο 

- δώστε αμέσως μια καθαρή εικόνα σχετικά με το θέμα σας στις πρώτες 5 γραμμές, ακολουθώντας ιδανικά τον γνωστό 

κανόνα των 5W της δημοσιογραφίας («who, what, when, where, why»), δηλαδή γράφοντας από την αρχή ποιοι είναι 

οι πρωταγωνιστές, ποιο είναι το αντικείμενο, πού τοποθετείται χρονικά, πού υλοποιείται και ποια είναι τα κίνητρα 

- καταχωρήστε τα link των πηγών πληροφοριών στις οποίες αναφέρεστε 

- χρησιμοποιείτε σύντομες και περιεκτικές φράσεις 

- να έχετε πάντα υπόψη σας το κοινό στο οποίο απευθύνεστε όταν συντάσσετε το περιεχόμενο για κοινοποίηση 



 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ TWITTER @ascuoladioc 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ: αφού ανατεθεί ο ρόλος του Υπεύθυνου Κοινωνικών Μέσων, δημιουργήστε τον λογαριασμό Twitter της 

τάξης σας και ενημερώνετέ τον συνεχώς χωρίς να ξεχάσετε να συμπεριλαμβάνετε πάντα στα tweet σας  τα  hashtags #ASOCEU 

και  #ASOC1920 και να αναφέρετε τον λογαριασμό του ASOC @ascuoladioc. 

Σημαντικό: το περιεχόμενο πρέπει να συνοψίζει πάντα τους στόχους της επιλεγμένης έρευνας! 

 

ΓΡΑΦΕΤΕ TWEET, ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ HASHTAG, ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ 

Πρώτα κάντε κλικ στο πεδίο κειμένου «Γράψε ένα νέο Tweet». Πληκτρολογήστε το tweet σας τηρώντας το όριο των 140 

χαρακτήρων και κάντε κλικ στο κουμπί «Tweet» για να το δημοσιεύσετε στη σελίδα σας. Δεν είναι πολλοί 140 χαρακτήρες για 

αυτό πρέπει να είστε σε θέση να συνοψίζετε σε λίγες γραμμές τις πληροφορίες που θέλετε να «τουϊτάρετε» μέσα από απλές 

και άμεσα κατανοητές έννοιες. 

Στα tweet σας μπορείτε επίσης να συμπεριλαμβάνετε αναφορές (σύμβολο @) και hashtag (σύμβολο #). Μέσα από τις 

αναφορές μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα ενός χρήστη Twitter και να τον αναφέρετε στο μήνυμά σας ούτως ώστε ο 

χρήστης να λάβει ειδοποίηση (αρκεί να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη του ατόμου μετά από το σύμβολο @, πχ. 

@ascuoladioc), ενώ με τα hashtag (πχ. #ASOCEU) μπορείτε να «ετικετάρετε» τα tweet σας ώστε να εμφανίζονται στις 

αναζητήσεις σας σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Στο Twitter μπορείτε να ποστάρετε φωτογραφίες, link και βίντεο. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, κάντε κλικ στη φωτογραφική 

μηχανή και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να επισυνάψετε στο tweet. Για τα link, επικολλήστε τη διεύθυνση της σελίδας που 

θέλετε να κοινοποιήσετε στο μήνυμά σας (του οποίου οι χαρακτήρες στην περίπτωση αυτή είναι 120).  

Στο Twitter δεν υπάρχουν οι φίλοι όπως στο Facebook: οποιοσδήποτε μπορεί να ακολουθεί τη δραστηριότητά σας. Είναι οι 

ονομαζόμενοι Followers, δηλαδή τα άτομα που ακολουθούν έναν λογαριασμό Twitter διαβάζοντας τα μηνύματα του χρήστη 

που ακολουθούν στο timeline του λογαριασμού τους (η κύρια σελίδα του Twitter). Οι χρήστες Following, αντιθέτως, είναι τα 

άτομα που έχετε αποφασίσει να ακολουθείτε. 

ΕΠΙΣΗΜΑ HASHTAGS: #ASOCEU και #ASOC1920 

Υπενθύμιση: τα επίσημα hashtags για τα tweet σας είναι #ASOCEU και #ASOC1920, ενώ για να αναφέρετε το έργο At the 

School of OpenCohesion (και έτσι να μπορεί η ομάδα ASOC να βλέπει άμεσα το tweet σας) αρκεί να αναφέρετε @ascuoladioc  
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