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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.[Αριθμός Έργου: 2021-1-BG01-4KA220-SCH-000032711] 

Σχετικά με το έργο DigiLEAD 

Η πανδημία Covid-19 έχει επηρεάσει σε μεγάλο 
βαθμό όλες τις πτυχές της ζωής και ιδιαίτερα τη 
σχολική εκπαίδευση, αναδεικνύοντας  
σημαντικές προκλήσεις και ανάγκες που 
αντιμετωπίζουν όλα τα εκπαιδευτικά 
συστήματα. Η κρίση, καθώς και η επείγουσα 
έκκληση για  ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης 
στη σημερινή κοινωνία, επιβάλλουν  την 
αναβάθμιση των ικανοτήτων των ομάδων 
σχολικής διοίκησης για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή ψηφιακών στρατηγικών στα 
σχολεία τους. 

Σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί το έργο μας με τίτλο “DigiLEAD: Υποστηρίζοντας την Σχολική 
Διοίκηση  για την ανάπτυξη  Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού”: να εκπαιδεύσει 
δηλαδή την σχολική διοίκηση, ώστε να κατανοήσει τις πολυπλοκότητες του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. 

 

Βασικοί Στόχοι  

Το έργο DigiLEAD επιδιώκει: 

● Να υποστηρίξει την σχολική διοίκηση και το προσωπικό των σχολείων, ώστε να 
αναπτύξουν μια ψηφιακή στρατηγική και τις ψηφιακές τους δεξιότητες. 

● Να αναπτύξει τις ικανότητες της σχολικής διοίκησης για την αξιοποίηση δωρεάν 
ψηφιακών εργαλείων και πόρων για τη βελτίωση του σχολείου. 

● Να αναπτύξει μια πρακτική εργαλειοθήκη, ευθυγραμμισμένη με το πλαίσιο 
DigCompEdu, με πρακτικές, βήμα προς βήμα οδηγίες για τον τρόπο σχεδιασμού και 
υιοθέτησης μιας στρατηγικής. 

● Να βοηθήσει τα σχολεία να προσαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία 
SELFIE και TET-SAT, για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της ψηφιακής στρατηγικής. 

Αποτελέσματα  

1. Εργαλειοθήκη Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη σχολική διοίκηση 
(διαθέσιμη ΕΔΩ) 

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την σχολική διοίκηση σχετικά με την ανάπτυξη 
στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού (διαθέσιμο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023) 

3. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με εφαρμογή για κινητά σχετικά με την ικανότητα 
διοίκησης με χρήση της τεχνολογίας (διαθέσιμη μέχρι τον Νοέμβριο του 2023) 

4. Συλλογή μελετών περίπτωσης και συστάσεων πολιτικής (διαθέσιμη μέχρι τον Νοέμβριο 
του 2023) 

 

https://digilead-project.eu/toolkit/
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Τα τελευταία νέα μας 

   
Οι οργανισμοί που συμμετέχουν 
στο DigiLEAD συναντήθηκαν διά 
ζώσης για πρώτη φορά στις 28 και 
29 Ιουνίου 2022 στην Κύπρο. 

Οι εκπρόσωποι συζήτησαν για το 
πρώτο προσχέδιο της 
Εργαλειοθήκης Στρατηγικής 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού για 
διευθυντές σχολείων και 
αποφάσισαν τα επόμενα βήματα 
για την ολοκλήρωσή του. 

Επίσης, έγινε μια αρχική συζήτηση 
σχετικά με το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα για Διευθυντές 

Σχολείων, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Στην παρούσα φάση, οι εταίροι εργάζονται στις 
επιμέρους ενότητες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επιμόρφωση των 
διευθυντών/τριών σχολείων στην Αθήνα, τον Μάρτιο του 2023. 

Η Εργαλειοθήκη Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι πλέον διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα του έργου στις γλώσσες των εταίρων. Περιλαμβάνει οδηγίες και πλούσιο 
εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη των διευθυντών/τριών σχολείων και των 
διευθυντικών στελεχών στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής ψηφιακού 
μετασχηματισμού. 

Η κοινοπραξία 

 

 

 

 

Βρείτε μας εδώ: 

 

 
                Στην ιστοσελίδα μας                   Στο Facebook                          Στο Instagram 
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